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HAYAT BİLGİSİ

MİLLî BAYRAMLARIMIZ

Pervin HAZAR

30 Ağustos Zafer Bayramı,                                             

Vatanımız düşmanlardan arındı.             

Türk Milletinin bu azmi,                                                   

Ordumuza armağan edildi.

29 Ekim 1923’te

Cumhuriyetimiz kuruldu. 

O günden beri bugün,

Tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 

19 Mayıs 1919’da 

Kurtuluş için büyük adım atıldı,                   

Hem gençlere armağan edildi.   

Bugün hem Atatürk anıldı, 

15 Temmuz günü,

Demokrasi ve Millî Birlik Günü.

Karanlıktan aydınlığa dönüldü.

Düşman geri püskürtüldü.

23 Nisan 1920’de 

Başkentimiz Ankara’da,

Büyük Millet Meclisi açıldı.

Atatürk bu günü,

Tüm çocuklara armağan etti.
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tören beraberliğimizi dünyanın ulusça aydınlık vatan

HAYDİ, GÖREV BAŞINA

Millî Bayramlarımız şiirini Hayat Bilgisi defterine yaz ve süsle.

Cümlelerdeki boşluklara verilen sözcüklerden uygun olanı
yazalım.

❑ Millî bayramlar, ……………………….. kutladığımız sevinçli günlerdir.

❑ Millî bayramlarda ……………………. ve kutlamalar yapılır.

❑ Millî bayramlar, birlik ve ………………………………. pekiştirir.

❑ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ……………………… her

yerinden davet edilen çocuklarla kutlanan bayramdır.

❑ Millî bayramlar, ………………………… sevgisinin en yoğun hissedildiği

günlerdir.

HAYAT BİLGİSİ
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23 NİSAN

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZIN
100. YILINI KUTLUYORUZ

Millî bayramlarda; caddelerimiz, sokaklarımız, sınıflarımız,
evlerimiz süslenir.

Resim defterini ve boya kalemlerini hazırla, aşağıdaki
adımları takip ederek resmini yap ve boya. Odanın
penceresine yapıştır.

Resimde olan çocuklara, arkadaşlarının ismini verebilirsin.

HAYAT BİLGİSİ
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TÜRKÇE

ESKRİMDEKİ GURURUMUZ

Çocuklar, Aylin Çakır

adını daha önce duydunuz mu?

Gelin hep birlikte Aylin Çakır’ı

tanıyalım.

Bursa‘da doğan Aylin,

henüz altı yaşındayken

jimnastiğe başladı. Üçüncü

sınıfı bitirene kadar jimnastik

yapmaya devam etti. Dördüncü

sınıfa başlarken ablası

sayesinde eskrim sporu ile

tanıştı.

Peki, siz eskrimi daha önce hiç duymuş muydunuz? Eskrim,

sporcunun hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmesine

oldukça önemli katkılar sağlayan bir savunma ve saldırı sporudur.

Kendi içinde epe, flöre ve kılıç olmak üzere üç branşa ayrılır.

Antrenmanlarda ve maçlarda fotoğraftaki gibi eskrime özel

kıyafetler giyilir.

Aylin, kılıç branşını seçti. Haftada üç gün antrenman

yaparak başladı bu spora. Zaman ilerledikçe antrenörü

çalışmalarını artırmasını önerdi.
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TÜRKÇE

Böylece beş gün idman yapmaya

başladı. Çok çalıştı, çok yoruldu;

ama asla pes etmedi.

İki yıl önce, Rusya’nın Soçi

kentinde, kılıç branşında genç

kadınlar kategorisindeki maçlara

katıldı. Katıldığı maçları

kazanarak Türkiye eskrim

tarihimizin bu kategorideki ilk

Avrupa madalyasını elde etti,

böylece çok önemli bir başarıya

imza attı.

Hiçbir çaba boşa gitmez çocuklar. Hiçbir başarı da emek

verilmeden elde edilmez. Aylin de çalışmaları ve emeği

sonucunda millî sporcu oldu. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek

çok başarı kazandı. Onun başarıları önce ailesini, sonrasında da

hepimizi gururlandırdı. Bu duyguları bize yaşattığı için Aylin’e

çok teşekkür ederiz.

Zehra ÖZBEY
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TÜRKÇE

1.ETKİNLİK

Sözcükleri anlamları ile eşleştirelim.

antrenman

jimnastik

antrenör

branş

ulusal

uluslararası

Çeşitli milletlerin arasında

yapılan, milletlerarası

Alıştırma

Vücudu çevikleştirmek ve

güçlendirmek için yapılan

alıştırmaların tümü.

Kol, dal

Millete özgü, millî

Çalıştırıcı

Aralarında herhangi bir

bakımdan ilgi veya benzerlik

bulunan şeylerin tamamı, grup



Aşağıda verilen cümleleri metne göre, doğru (D) ya da yanlış

(Y) olarak değerlendirin.
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TÜRKÇE

2. ETKİNLİK

__ Aylin, Balıkesir’de doğdu.

__ Üçüncü sınıfı bitirene kadar jimnastik yaptı.

__ Öğretmeninin önerisi ile eskrim sporuna başladı.

__ Eskrim; epe,kılıç ve flöre olmak üzere branşlara ayrılır.

__ Maçlarda, eskrime özel kıyafetler giyilir.

__ Aylin, epe branşını seçti.

__ İlk zamanlar haftada üç gün antrenmana gitti.

__ Çok çalıştı, yoruldu ve sonunda pes etti.

__ Hiçbir başarı emek verilmeden elde edilmez.

__ Aylin de çalışmaları ve emeği sonucunda millî sporcu oldu.

__ İki yıl önce, Rusya’nın Moskova kentinde, kılıç branşında

genç kadınlar kategorisindeki maçlara katıldı.

__ Türkiye eskrim tarihimizin genç kadınlar kategorisindeki ilk

Avrupa madalyasını elde etti.

__ Aylin’in başarısı herkesi çok gururlandırdı.
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MATEMATİK

MATEMATİK İLE ZAMANDA YOLCULUK 
YAPALIM

Yönerge

Aşağıdaki soruların cevaplarını zaman ölçülerini kullanarak
kutulara yazalım.

1. Bu sabah saat kaçta uyandın? 

▪ Peki, kahvaltını saat kaçta yaptın? 

2. Bugün günlerden pazartesi olsa, beş gün sonra hangi günde
oluruz?

5 gün sonrapazartesi

3. Her gün bir saat kitap
okursan, iki haftada kaç
saat kitap okumuş olursun?

4. En sevdiğin çizgi film hangisidir?

▪ Film saat kaçta başlıyor?

▪ Film kaç dakika sürüyor?
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MATEMATİK

5. EBA TV’deki derslerin saat
kaçta başlıyor?

▪ Derslerin saat kaçta bitiyor?

6. Biz şimdi hangi mevsimdeyiz?

▪ Bu mevsimin hangi ayındayız? 

7. Sen, doğum gününü 
hangi ayda kutluyorsun?

▪ Peki, kaç yaşındasın?

▪ 6 yıl sonra kaç yaşında
olacaksın?

8. Saat onbeş otuzdan, onaltı otuza
kadar oyun oynarsan, kaç saat oyun
oynamış olursun?



10

MATEMATİK

9. Akrep 8’in, yelkovan 6’nın üzerindeyken saat kaç olur? Nasıl
okunur?

Öğleden önce. Öğleden sonra.

10. Güzel bir uyku senin için çok önemli.
Sen her gün saat kaçta uyuyorsun?

▪ Toplam kaç saat 
uyuyorsun?

Şimdi Sıra Sende

❑ Evdeki materyalleri kullanarak
(karton, plastik tabak, cd gibi)
kendi saatini yapabilirsin.



İNGİLİZCE

FRUIT

1 ) Do the puzzle. Find the names of fruit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a b c d e f g h i j k l m

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

n o p q r s t u v w x y z

1 16 16 12 5 16 5 1 3 8

13 5 12 15 14 12 5 13 15 14

2 1 14 1 14 1 7 18 1 16 5 19

15 18 1 14 7 5 3 8 5 18 18 25

19 20 18 1 23 2 5 18 18 25

23 1 20 5 18 13 5 12 15 14
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İNGİLİZCE

2 )  Let’ s make a fruit rainbow.

▪ Colour the cherries and strawberries red. 

▪ Colour the oranges and peaches orange.

▪ Colour the bananas and lemons yellow.

▪ Colour the apples and watermelons green.

▪ Colour the grapes purple. 
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SERBEST ETKİNLİKLER

HAYALLERİNİN

Bir hava gemin olsa nasıl olurdu?
Bu hava gemisinin ne gibi özellikleri
olurdu? Yazarak anlatır mısın?

SINIRI
YOK

Hayal eder misin? 

Hava geminle yolculuk yapıyorsun. Gökyüzünden bakınca
yeryüzünde (aşağıda) neler görüyorsun? Hangi manzaralar var?
Resmini çizerek anlatır mısın?

13



Öğretmen sınıfta ders işlerken, bir çocuğun elma yediğini

görür. Çocuğun alınmaması için genel olarak sınıfa sorar:

- Çocuklar sınıfta bir şey yenir mi?

- Yenmez öğretmenim, diye cevap verirler.

Öğretmen önde oturan bir öğrenciye sorar:

- Mine söyle bakalım sınıfta yiyecek neden yenmez?

- Mine gülerek:

- Öğretmenin de canı çeker, ondan yenmez.

SERBEST ETKİNLİKLER

F I K R A L A R

Bir gün öğretmen Ali'ye sormuş:

- Manavdan kilosu 5 lira olan

domatesten iki kilo alırsan kaç lira 

ödersin? Ali ise:

- Hiç para ödemem öğretmenim, demiş.

- Neden peki? diye sormuş öğretmeni.

- Eee, manav bizim de ondan, demiş.

ÖĞRETMENİN DE CANI ÇEKER

MANAV
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

K E L İ M E   B U L M A C A

Aşağıda verilen kelimeleri yukarıdan aşağıya ya da

soldan sağa bularak işaretleyiniz.

E S A Y G I R U

B E F A J V İ H

S V B İ L G P A

C G Ü Ş E L F Y

U İ N B C A Ç A

M O E S T U Ç T

U L Ş D H İ B Ü

T Ç E O J Y İ Ş

K Ö T Ğ Z İ L O

B A H A R L G R

S I F Y J İ İ U

Ö Ç İ Ç E K H Ö

SAYGI HAYAT

NEŞE           BİLGİ BAHAR UMUT

DOĞA SEVGİ İYİLİK              ÇİÇEK

15



AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TARİHİ TAŞ OYUNLARI

KARPUZ SATRANCI 

OYUNUN TARİHÇESİ: Çin'in Hangzhou bölgesinde geleneksel
bir halk oyunudur. Karpuza benzetilen bir tablada oynandığı için
karpuz satrancı olarak bilinir. Ülkemizde bu isimle anılır. Soyut
bir strateji oyunudur. Amaç rakibin taşlarını hareketsiz hale
getirerek yakalamaktır.

OYNAMA ŞEKLİ

▪ Oyuncu sayısı: 2

▪ Taş sayısı: 6+6 (İki farklı renk.)

▪ Oyun görseldeki (Şekil 1) gibi taşlar dizili halde başlar.

▪ Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir.

▪ Taşlar komşu boş noktaya çizgileri takip ederek bir birim
hareket eder. Taşların üzerinden atlanamaz.

▪ Rakibinin taşını kendi taşları ile hareketsiz bırakıp sıkıştıran
oyuncu, rakibin sıkışan taşını oyun dışı bırakır. (Şekil 2)

▪ Her zaman sadece tek taş sıkıştırılıp oyundan çıkartılır. İki taş
aynı anda sıkışmış ise taş çıkartılmaz, oyuna başka hamle ile
devam edilir. (Şekil 3)

▪ 2 taşı kalan oyuncu oyunu kaybeder.

Şekil 1

Şekil 2 Şekil 3
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

MAK-YEK OYUNU

Malzeme: Kâğıt, kalem, taş. (Düğme, kapak veya benzeri evde
bulunan cisimler.)

Taş sayısı: 16+16 (Farklı iki renk olmalıdır.)

Oyuncu Sayısı: 2 

▪ Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir.

▪ Oyun, şekil 1 görselindeki gibi taşlar dizili halde başlar.

▪ Taşlar her yönde yatay ve dikey bir veya birden fazla birim
hareket edebilir. (Satrançtaki kale gibi.)

▪ Taşlar birbirinin üzerinde atlayamaz.

▪ Rakip taşlar sadece şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 görsellerdeki
durumlarda oyun dışı bırakılır.

▪ Şekil 2’de görüldüğü gibi iki rakip taşın arasına, taşını getiren
oyuncu yanlardaki iki taşı oyun dışı bırakır.

▪ Şekil 3’te görüldüğü gibi rakibin taşını sıkıştıran oyuncu,
sıkıştırdığı taşı oyun dışı bırakır. Birden fazla taş
sıkıştırılamaz. Her seferde sadece bir taş sıkıştırılabilir.

▪ Şekil 4’te görüldüğü gibi rakip taşlarının arasına girdiği için
yanlardaki iki taş oyun dışı kalır. Rakibin bir taşını sıkıştırdığı
taşı oyun dışı bırakır. Yani toplam üç taş oyun dışı kalır.

▪ Bir taşı kalan oyuncu oyunu kaybeder.

OYNAMA ŞEKLİ
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Şekil 2

Siyah taş iki kırmızı taşın 
arasına girerek iki kırmızı 
taşı yakalar ve oyun dışı 

bırakır.

Şekil 3

Kırmızı taşlar siyah taşı 
sıkıştırarak yakalar ve 

oyun dışı bırakır.

Şekil 4

Siyah taş hem araya, 
hem sıkıştırma yaparak 

üç kırmızı taşı yakalar ve 
oyun dışı bırakır.

Şekil 1
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