
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

23 Nisan Günü

İ. Hakkı SUNAT

Çocuklar ne zaman bayram ya-
par?

Şiir kaç mısradan oluşmuştur?

Şiir ile İlgili Sorular

Yukarıdaki şiirin şairi kimdir?
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Millet
23 Nisan

Halkın sesi ne zaman duyuldu?
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Okuduğunu Anlama Türkçe



⚡Buğra haftaya okula gidecek.
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1. Ne zaman okula gidecek?

2. Kim okula gidecek?

3. Buğra nereye gidecek?

1. Ne zaman top oynadı?

2. Ne oynadı?

3. Kim top oynadı?

⚡Şaban, Soner’e hediye aldı.

1. Şaban, Soner’e ne aldı?

2. Şaban kime hediye aldı?

3. Kim Soner’e hediye aldı?

⚡Elis, evde limonata içti.

1. Elis ne içti?

2. Kim limonata içti?

3. Elis nerede limonata içti?

⚡Fulden, çocuğuna iyi bakıyor.

1. Kim çocuğuna iyi bakıyor?

2. Fulden kime iyi bakıyor?

3. Fulden çocuğuna nasıl bakıyor?

⚡Serhan parkta oturup ağladı.

1. Serhan parkta ne yaptı?

2. Kim parkta ağladı?

3. Serhan nerede ağladı?

⚡Ecem, yağmurda top oynadı.

5N1K Türkçe



Oku, Anla, Boya Türkçe

YÖNERGELER

Saçında tek toka bulunan kızın kıyafetini maviye boyayalım.

Boyamadığımız çocuğun kıyafetini turuncuya boyayalım.

Saçları dik olan çocuğun kıyafetini yeşile boyayalım.

Sol üst köşeye gökkuşağı çizelim.

Saçında iki toka olan gözleri kapalı kızın kıyafetini sarıya boyayalım.

Çocukların tepesine ay yıldızlı iki bayrak çizelim.

Saçında iki toka olan diğer kızın kıyafetini pembeye boyayalım.

Sağ üst köşeye 23 Nisan ile ilgili bir söz yazalım.
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Aşağıda verilen kelimeleri sözlük sırasına göre yazalım.

Alfabetik Sıralama Türkçe
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pazartesi

salıncak

silgi

akrep

televizyon

maymun

araba

İlkbahar

papatya

toprak

salı

paten

kalem

dakika

zil

inek

minibüs

yaz

gül

hava
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çarşamba

kaydırak

açacak

yelkovan

kanepe

balina

otobüs

sonbahar

karanfil

su



Aşağıdaki verilen kelimeleri örnekteki gibi hecelerine ayıralım.

Hece Bilgisi Türkçe
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kapalı

ka - pa - lı

öğretmen

salıncak

telefon

Adana

sokak

düşünce

değerli

masa

İzmir

karınca

aile

gül

sehpa

İstanbul



Geometrik Cisimler MATEMATİK
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Kare
var.

Resmi verilen varlıkların ok ile gösterilen yerlerinde ne olduğunu 
örnekteki gibi yazalım.



Geometrik Cisimler MATEMATİK
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Aşağıdaki varlıkları inceleyelim. Yuvarlak olan varlıkların kutusunu 
işaretleyelim.

Aşağıdaki varlıkları inceleyelim. Köşeli olan varlıkların kutusunu işa-
retleyelim.



Ülkemizin Genel Özellikleri Hayat Bilgisi
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   Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Ülkemizin başken-
ti Ankara’dır. Bayrağımız beyaz ay ve yıldızlı al bayraktır. Ülkemizin 
millî marşı İstiklâl Marşı’dır. Bağrağımız ve marşımız bağımsızlığımızın 
sembollerindendir. Ülkemizi sever, bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza 
saygı duyarız.

ÜLKEMİZ

Aşağıdaki boşlukları yukarıda öğrendiğimiz bilgilere göre dolduralım.

İstiklal Marşı’mızın ilk iki kıtasını aşağıya yazalım, yandaki boşluğa ise 
Türk Bayrağı’nı çizelim ve boyayalım.

Ülkemizin adı ...........................................................’dir.
Ülkemizin başkenti ..........................’dır.
Bayrağımız beyaz ............................. al bayraktır.
Ülkemizin millî marşı ....................................’dır.
Bağrağımız ve marşımız ..................................... sembollerindendir.

İstiklal Marşı

Türk Bayrağı


