
                                      Aşağıdaki metni okuyalım. 
ATATÜRK VE ÇOCUK 

     Atatürk, 23 Nisan’da düzenlenen çocuk balosuna gider. Küçük 
bir çocuk bağırarak; 

- Atatürk’üm, seni öpmek istiyorum, der. 
     Ortalığa bir sessizlik dalgası yayılır. Bu derin sessizliği 
Atatürk'ün sesi bozar. 

—Gel, öp öyleyse. 
       Çocuk koşarak Atatürk'ün boynuna sarılır. O sırada diğer 
çocuklar da; 

—Biz de… Biz de, diye bağırırlar.  
      Böylece tüm çocuklar Ata'yı doya doya öperler. Bu görüntü 
çoğu kişiyi ağlatır. Büyük Atatürk de ağlar. Türk çocuklarının bu 
büyük sevgisi için ağlar. O gün çevresindekilere gururla; 
 —İşte benim ülkemin geleceği, bu küçük çocuklar, der. 
SORULAR 
1.Atatürk nereye gitmiş? 
………………………………………………………………………………………………… 
2.Küçük çocuk ne söylemiş? 
………………………………………………………………………………………………… 
3.Atatürk çocuğa ne karşılık vermiş? 
………………………………………………………………………………………………… 
4.Çocuk koşarak ne yapmış?  
………………………………………………………………………………………………… 
5.Diğer çocuklar ne söylemişler? 
 ………………………………………………………………………………………………… 
6.Atatürk çevresindekilere ne söylemiş? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

  !!!!!   HAYAT BİLGİSİ ÖDEVİ: !!!! 
Anne ve babanızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın niçin önemli olduğunu konuşmanızı istiyorum.  



Dünya Çocuk Bayramı  
Kiminin saçı siyah,                    Dünyanın çocukları 
Kiminin saçı sarı...                    Yurdumuza koşuyor, 
Ankara’da buluştu,                   Her Yirmi Üç Nisan’da 
Dünyanın çocukları.                  Cıvıldaşıp coşuyor. 
 

Her Yirmi Üç Nisan’da              Türkiye konuklarla, 
Tekrarlanır bu olay.                 Kalpler sevgiyle dolsun. 
Buluşma nedenini,                   Dünya Çocuk Bayramı 
Açıklamak çok kolay.                 Herkese mutlu olsun! 
 

Bu kocaman dünyada                             Altan Özyürek 
Ülke sayısı çoktur. 
Oysa ki hiç birinin 
Çocuk Bayramı yoktur. 
  

Aşağıdaki soruları şiire göre yanıtlayınız. 
1.Çocukların saçları nasılmış? 
............................................................................................................................... 
 

2.Çocuklar nerede buluşmuşlar? 
.............................................................................................................................. 
 

3.Çocuklar nereden gelmişler? 
............................................................................................................................. 
 

4.Dünya çocukları neden Ankara’da toplanıyor? 
............................................................................................................................. 
 

5.Dünya çocukları ülkemize ne zaman geliyor? 
............................................................................................................................ 
 

6.23 Nisan’ı çocuklara kim armağan etmiştir? 
............................................................................................................................. 
 

7.Dünyada başka ülkelerin çocuk bayramı var mıdır? 
............................................................................................................................. 
 



Geometrik Cisimler ve Şekiller 
* Aşağıdaki şekillerden üçgenlerin kenarını kırmızı, karelerin kenarını mavi, dikdörtgenlerin 
kenarını kahverengi, çemberlerin etrafını ise sarı kalemle çiziniz. 
 
* Karelerin ortasına 1,dikdörtgenlerin ortasına 2, üçgenlerin ortasına 3, çemberlerin 
ortasına 4 yazınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*- Aşağıdaki dikdörtgenlerin uzun kenarlarını kırmızıya kısa kenarlarını maviye boyayınız. 
 
 
 
 
 
*- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 
a) Benim adım ………………..……..  4 kenarım 4 köşem var. Bütün kenar 

uzunluklarım birbirine eşit.  

b) Benim adım ………………..…………  3  kenarım 3 köşem var. 

c) Benim adım ………………………………… 4 kenarım 4 köşem var. Karşılıklı kenar 

uzunluklarım birbirine eşit. 

d) Benim adım ………………………..….. Benim kenar ve köşelerim yok. 

 



 
  
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

     

 

 

1-) Yukarıdaki şekilde kaç tane çember vardır? 

…………………………………………………………………… 

2-) Yukarıdaki şekilde kaç tane kare vardır? 

…………………………………………………………………………… 

3-) Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? 

…………………………………………………………………………….. 

4-) Yukarıdaki şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? 

…………………………………………………………………………… 

5-) Yukarıdaki şekilde kaç tane daire vardır?  

……………………………………………………………………………… 

***Aşağıya birer tane üçgen, kare, dikdörtgen, çember ve daire çizin. 


