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Şiiri vurdu ve tonlamaya dikkat ederek okuyalım. Soruları cevaplayalım.  

1. Şiire göre, Atatürk ne zaman aramızdadır? 
 
 

2.  Şiire göre Atatürk ne olursa yaşarmış? 

 
3.  Şiire göre vatan nedir? 
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Aşağıda sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler kurup deftere yazın  

Sizler yaşadıkça çocuklarım 
Bilin ki 
Ben de yaşarım, 
Bir sevinç düştü mü içinize 
Bir keder düştü mü içinize 
Bilin ki 
Aranızda ben varım. 

Sizler yaşadıkça çocuklarım 
Ben de yaşıyorum demek, 
İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetlerle, 
Sizler yaşadıkça çocuklarım 
Elele 
Yanınızdayım 
 

Sizler yaşadıkça çocuklarım 
Daha ferah içim, 
Gök daha geniş denizler daha geniş, 
Vatan ya vatan, 
Vatan sonsuzluktan gelmiş 
Sonsuzluğa açılan yol 
Vatan siz. 
 

ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE 

Hasan Latif SARIYÜCE 

yol - dinlenmeye - verdik –  
ormanda – karar - kenarındaki 

koydu - adam - tenceresini - çor-
ba - ocağa - yaşlı 

bayramını - kutladık - coşkuyla - 
cumhuriyet - büyük 

yürüdük - bir - parkta - sabahı - 
arkadaşımla - sonbahar 

Aşağıdaki cümlelerdeki yanlışlıkları bulup düzeltelim, defterimize yazalım. 

Yaren ve Babası tepedeki Mantarları bir çırpıda toplayarak torbayı 
doldurdular? eve geldiklerinde yarenin gözleri ışıl ışıl, fakat bedeni yor-
gundu. annesinin hazırladığı Mantar yemeğini bitiremeden uyuyakaldı, 
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           Bas. Adı   Bas. Değ.   
          ……….    …………… 

          ...……….    …………… 

  
           Bas. Adı    Bas. Değ.   
          ………..    …………… 
          ...……….   …………… 
 

   

 
           Bas. Adı   Bas. Değ.   
          ……….    …………… 

          ...……….    …………… 

  
           Bas. Adı    Bas. Değ.   
        …………    …………… 

          ...……….    …………… 

Bugün hangi kitabı okudun?.............................................................................................................................. 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini geriye sayarak yapalım.  

Bayram hazırlıklarında, 35 bayrak, 28 
balon kullandık. Balon ve bayrakların 
toplamı kaçtır? 

2 – A sınıfında 27, 2 – B sınıfında 34 
öğrenci vardır. İkinci sınıfların toplamı 
kaç kişidir? 

Tören sırasında kantinde 47 elma, 54 
portakal satıldı. Kantinde satılan mey-
velerin toplamı kaçtır? 

Bayram törenini izlemek için 52 kadın, 
49 erkek izleyici geldi. Gelen izleyici-
lerin toplamı kaçtır? 

Problemleri defterimizde çözelim 

16 – 5 =…… 

21 – 6 =…… 

22 – 7 =…… 

14 – 5 =…… 

24 – 5 =…… 

20 – 7 =…… 

26 – 8 =…… 29 – 5 =…… 

18 – 3 =…… 

26 – 7 =…… 

23 – 5 =…… 

12 – 3 =…… 

20 – 4 =…… 

25 – 7 =…… 

26 – 9 =…… 27 – 6 =…… 

19 – 8 =…… 

28 – 9 =…… 

24 – 7 =…… 

27 – 6 =…… 

Aşağıdaki sayıların basamak adlarını ve basamak değerlerini yazalım. 

86 43 

67 55 

Annemizin kız kardeşi 

Hala Teyze 

Babamızın erkek kardeşi 

Amca  Dayı 

Hala ve teyzemizin eşi 

Yenge Enişte 

Babamızın annesi 

Babaanne Anneanne 

Babamızın kız kardeşi 

Hala   Teyze 

Annemizin erkek kardeşi 

Enişte Dayı 

Akrabalarımız – Kim Kimdir? Boyayalım  


