
HAYAT BİLGİSİ KONU ÖZETLERİ 

BÜYÜYORUM, DEĞİŞİYORUM 

   Hepimiz biribirimizden farklıyız. Bizi diğer insanlardan ayıran  fiziksel 

özelliklerimiz vardır. Saç rengimiz, göz rengimiz, boyumuz, kilomuz, ten 

rengimiz farklıdır. Büyümemize bağlı olarak yapabildiklerimiz de değişir. 

Ayakkabımızı kendimiz bağlayabilir, odamızı toplayabilir, annemize yardım 

edebiliriz. Büyüdükçe yeteneklerimiz gelişir yapmakta zorlandığımız işleri 

daha kolay yapabiliriz. 

FARKLILIKLARIMIZLA BİR ARADAYIZ 

   Her insan farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Kimisi güzel resim 

yaparken, kimisi güzel şarkı söyler. Birisi matematiği çok severken, bir 

başkası fen dersini sevebilir. Bazıları satranç oynamayı severken, bazıları 

ise koşmayı sevebilir. Farklılıkları doğal karşılamalı ve saygı göstermeliyiz. 

Her insanı olduğu gibi kabul etmeli ve sevmeliyiz. 

ÇANTAMI HAZIRLIYORUM 

   Gün içerisinde hangi saatte hangi dersi işleyeceğimizi belirten haftalık 

ders programını öğretmenimiz hazırlayıp bize verir. Bizde okula gelirken 

programa göre çantamızı hazırlarız. Bütün kitapları çantamıza koymayız. 

Böylece çantamız ağırlaşmaz biz de taşırken zorlanmayız. Kitabımızı ve 

defterimizi de evde unutmayız. 

SINIF KURALLARINI BELİRLİYORUZ 

 Sınıfımızda uygulayacağımız bazı kurallar belirlemeliyiz. Eğer bu kurallar 

olmazsa birçok problemlerle karşılaşırız. Öğretmenimizi hazır bir şekilde 

beklemek, parmak kaldırmadan konuşmamak, ve yere çöp atmamak bu 

kuralların bazılarıdır.  Sınıf içi etkinliklere katılırken arkadaşlarımızın 

görüşlerine  ve önerilerine saygı duymalı, işbirliği yapmalı ve kibar 

olmalıyız. Konuşmalarımızda nezaket ifadeleri kullanmalıyız. 

 

OKULUMUN KOMŞULARI 

  Okulumuzun yerini tarif etmeyi bilmeliyiz. okulumuzun yanında neler 

olduğuna dikkat etmeliyiz. Okullumuzun hangi sokakta, caddede ve 

mahallede olduğunuz bilmeliyiz. okulumuzun yanında neler var  veya 

adresini biliyor muyuz? Herkes okulunun yanında ne olduğunu ve adresini 

öğrenmelidir. 

KAYNAKLAR SINIRSIZ DEĞİLDİR 

   Doğada var olan su, elektrik, gaz, kömür gibi kaynaklar sınırsız değildir. 

Eğer dikkatli kullanmazsak bu kaynaklar bir gün bitebilir. Bu nedenle  

kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız. Boşa akan suları kapatmalı, boşa yanan 

elektrikleri söndürmeliyiz. Sınıf eşyaları, ders araç ve gereçleri dikkatsiz 

kullanılırsa zarar görürler. Bunun için araç ve gereçlerimizi yıpratmadan 

kullanmaya özen gösterip, tasarruf etmeliyiz. 

BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ 

 Grup etkinliklerine katılmada istekli olmalıyız. Aldığımız görev ve 

sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Grup arkadaşlarımızı zor durumda 

bırakmamalıyız. Grup içerisinde yapılan görev paylaşımına uymalıyız. 

Grubumuzda çalışma kuralları belirleyip bu kurallara uymalı 

arkadaşlarımızı rahatsız etmemeliyiz. 

SİHİRLİ SÖZCÜKLERİM VAR 

  Etkili iletişim kurallarından biride nezaket ifadeleri kullanmaktır. 

Çevremizdeki insanlarla iletişim kurarken kaba ve kırıcı sözler 

kullanmamalıyız. Karşımızdakinin duygularını anlamaya çalışmalı, kendimize 

söylenmesini istemediğimiz sözcükleri bizde kurmamalıyız.  Empati kurarak 

sorunlarımızı daha kolay çözeriz.“Özür dilerim. Rica ederim. Teşekkür 

ederim.” Gibi nezaket ifadelerini gün içerisinde sıklıkla kullanırız. 

 

 



ÖNCE DİNLEYELİM 

Etkili bir konuşmanın kuralları olduğu gibi dinleme kuralları da vardır. 

Konuşmacının sözünü kesmemek, konuşmacıyı ve konuştuklarını önemsemek, 

dinlerken konuşmacının yüzüne bakmak , başka işlerle meşgul olmamak 

dinleme kurallarından bazılarıdır.Öğretmenimiz ders anlatırken onu 

dinlemeli sorularımızı kanuşması bittikten sonra  sormalıyız. 

OYUN KURALLARI 

 Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek için oyunlar oynarız. Oyun 

başlamadan önce oyunun kurallarını nezaket ifadeleri kullanara 

anlatmalıyız. Birbirimize karşı iyi davranışlarda bulunmalıyız. Oyuna 

sonradan katılanlar izin isteyerek katılmalıdır. Biz de bu arkadaşımızı oyuna 

almalıyız. Oyunda öfkemizi kontrol etmeliyiz. Oyunu kazan arkadaşlarımız 

tebrik etmeliyiz. 

PARAMI HARCARKEN 

 Hayatımızı devam ettirmek için bir takım ihtiyaçlarımızın karşılanması 

gerekiyor. Bunlar beslenme, barınma ve giyinme gibi temel 

ihtiyaçlarımızdır. Bunun dışında kalanlar ise isteklerimizdir. İhtiyaç ve 

isteklerimizi karşılarken bilinçli olmalı önce ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. 

Paramızın bir kısmını biriktirmeliyiz. 

YAKIN AKRABALARIM 

 Bireyleri kan bağı ya da evlilik yoluyla birbirine bağlayan ilişkiye 

akrabalık denir. En yakın akrabamız anne, baba ve kardeşlerimizdir. Bunun 

dışında amca, dayı, teyze, hala gibi akrabalarımız vardır. Bunların çocukları 

da kuzenlerimizdir. Ninelerimiz ve dedelerimiz de akrabalarımızın 

büyükleridir. Akrabalar arasında olumlu ilişkiler kurulur. Akrabalar 

arasında güven, yardımlaşma ve hoş görü gibi değerler önemlidir. 

 

 

İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE 

  Akrabalık ilişkileri sayesinde paylaşılan dertlerimiz azalır, sevinçlerimizde 

artar. Birlik ve beraberlik içerisinde sorunların üstesinden gelinir. 

Akrabalarımızla mutluluklarımızda hüzünlerimizde ortaktır. Karşılaşılan 

sorunlar akrabalar arasına oluşan güçlü bağlar sayesinde kolayca çözülür. 

Akrabalarımızla bir araya geleceğimiz etkinliklerimizi artırmalı, akrabalık 

bağlarını güçlendirmeliyiz. 

EV ADRESİM 

  Adreste mahalle, cadde, sokak, varsa apartmanın adı, bina numarası, ili 

ve ilçesi olmalıdır. Herkes ev adresini ve aile büyüklerimizin telefon 

numaralarını tam olarak öğrenmelidir.  Kaybolduğumuzda bu bilgileri, polis 

ya da güvenilir kişilere vererek evimizi bulabilir,  ailemize ulaşabiliriz. 

Tanımadığımız kişilere ev adresimizi söylememeliyiz.  

EŞYALARIMI KULLANIRKEN 

    Aile içerisinde bireylerin görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve 

sorumluluklarını yerine getirirken yardım alabilirler. Ailemizde bir birimize 

yardımcı olmalıyız. 

   Mesela sofra hazırlanırken; annemiz yemeği, biz tabakları, kaşık ve 

çatalları, babamız suyu, abimiz veya ablamız ekmeği getirirse birlikte 

sofrayı hazırlamış oluruz. Böylelikle annemize yardım etmiş, onun işini 

kolaylaştırmış oluruz. Buna benzer birçok konuda aile bireyleri birbirine 

yardım ederek işlerini kolaylaştırabilirler. 

BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ 

  Hepimizin ailesinde birçok kararlar alınıyor. Bu kararları nasıl 

alıyorsunuz? Kararlar alınırken sizin düşüncelerinizde soruluyor mu? 

    Aile içerisinde karar alınırken herkes düşüncelerini açıkça söyleye 

bilmelidir. Karar alınırken görüş bildirmek her çocuğun hakkıdır. Ancak 

görüşünün kabul edilmesinde ısrarcı olmamalıdır. 



    Ailede düşüncelerin paylaşılması, karar alınmasında tüm bireylerin söz 

hakkına sahip olması aile içi işbirliğinin ve demokrasinin olduğunun bir 

göstergesidir. 

KULLANIRKEN BİRİKTİRİYORUM 

     Evimizde de kullandığımız kaynaklar sınırsız değildir. Tasarruflu 

kullanmalıyız. Evimizde kullandığımız kaynaklar; su, elektrik, doğal gaz, 

odun, kömür vb.’dir. Bu kaynakları dikkatli kullanmalı israf etmemeliyiz. 

   Eğer televizyonu izlemiyorsak kapatmalıyız.  Bulunmadığımız odalarda 

yanan lambaları söndürmeliyiz. Muslukları boşa akıtmamalı iyice 

kapattığımızdan emin olmalıyız. 

    Paramızı verimli ve dikkatli kullanmalı, tasarruf etmeliyiz. İnsanların 

ihtiyaçları ve istekleri hiç bitmez. Bazen bunlara ulaşmak için yeterli 

paramız olmayabilir. Böyle durumlarda istediğimiz şeylere sahip olmak için 

tasarruf yapabilir, yeterli paramız oluncaya kadar sabreder ve böylece 

istediklerimize kavuşabiliriz. 

YARDIM EDELİM 

    Aile içerisinde bireylerin görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve 

sorumluluklarını yerine getirirken yardım alabilirler. Ailemizde, bir birimize 

yardımcı olmalıyız. Böylece işlerimizi kolaylaştırabiliriz. 

   Aile içerisinde yardımlaşma olduğu gibi çevremizdeki insanlarla da 

yardımlaşabiliriz. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hamilelere ve bebeği 

olanlara yer vermeliyiz. Böylece onlara yardım etmiş oluruz.  

   Ailede yardımlaşma varsa; o ailede birlik ve beraberlikte vardır. Birlik 

ve beraberlik, huzur ve mutluluk kaynağıdır. 

   ZAMANIMI PLANLIYORUM 

  Gün içerisinde farklı işleri farklı zamanlarda yaparız. Bazen randevu alır 

bazende biz randevu veririz. Gün içerisinde yapacaklarımızı planlarsak 

randevumuza geç kalmadığımız gibi verdiğimiz randevuya da bağlı kalırız. 

    Plansız ve düzensiz olursak, birçok olumsuzluklar yaşayabiliriz. 

Yapacağımız işleri unutabilir ve hatta aksatabiliriz. 

   Günümüzü verimli bir şekilde kullanmak istiyorsak planlı ve düzenli 

olmalıyız.  

 DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR 

     Alış verişe çıkmadan önce alacaklarımızın listesini yapmalıyız. Listemize 

öncelikle ihtiyaçlarımızı eklemeli yeteri kadar paramız varsa isteklerimizi de 

ekleyebiliriz.  

     Öncelikle alınacak ürünün ihtiyacımız mı yoksa isteğimiz mi olduğunu 

tesbit etmeliyiz. Eskiyen pantolonumuzun yerine bir pantolon almak 

ihtiyaçtır. Pantolonumuz varken farklı model ve renklerde yeni pantolon 

almak ise istektir. Paramızı harcarken tutumlu olmalıyız gereksiz 

harcamalar yapmamalıyız. İhtiyacımızı karşıladıktan sonra artan paramızı 

biriktirmeli tasarruf etmeliyiz. 

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 

    Sağlıklı büyümek ve gelişmek için kişisel bakımımıza dikkat etmeliyiz.  

    Sağlığımızı korumak için bazı şeylere dikkat etmeliyiz. En önemlisi 

temizliğe önem vermeliyiz. Sağlıklı yaşam için spor yapmalıyız. Yeteri kadar 

uyuyup vücudumuzu dinlendirmeliyiz. Sağlıklı besinleri tüketmeliyiz. Açıkta 

satılan yiyecekleri almamalıyız. Bol bol meyve ve sebze yemeliyiz. Gazlı 

içeceklerden uzak durmalıyız. 

SAĞLIKLI BESLENİYORUM 

  Beslenmek temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Tüm canlılar yaşayabilmek için 

beslenmek zorundadır. Besinlerimizin bir kısmı bitkilerden bir kısmı da 

hayvanlardan sağlanır. Yumurta, et, süt, peynir, tereyağı ve bal gibi 

besinler hayvanlardan sağlandığı için hayvansal besinlerdir. Meyve, sebze, 

kuru yemişler ve ekmek gibi besinler bitkilerden sağlanan bitkisel 

besinlerdir. 



    Dengeli ve düzenli beslenmek için gün içerisinde öğünlere uygun 

besinlerle beslenmeliyiz. Kahvaltıda; bal, peynir, tereyağı, zeytin ekmek 

yemeli süt ya da meyve suyu içmeliyiz. Öğle ve akşam yemeklerinde et ve 

sebze yemekleri çorba salata gibi besinler tüketmeliyiz. 

YEMEKTE GÖRGÜ KURALLARI 

     Yemek yerken bazı görgü kurallarına uymalıyız. Büyüklerimiz 

oturmadan sofraya oturmamalıyız. Onlar başlamadan yemeğe 

başlamamalıyız. Ağzımızı şapırdatmamalı, yemek yerken ağzımızın içini 

göstermemeliyiz. Yemeği sağ elle yemeliyiz. Yemek yerken konuşmamalıyız. 

Ellerimizi yemekten önce ve sonra yıkamalıyız. Yemeği yapana “Ellerine 

sağlık.” Demeliyiz. Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yiyecek almalı israftan 

kaçınmalıyız. Yemekte peçete kullanmalıyız. 

EVİM TEMİZ,  ÇEVREM TEMİZ 

    Sağlığımızı korumak için temiz bir ortamda yaşamalıyız. Temiz olmayan 

ortamlarda mikroplar bulunur ve bu mikroplar hızla çoğalıp bizim sağlığımızı 

tehdit edip bizi hasta edebilirler.  Evimizin temizliğinde tüm aile bireyleri 

ortak sorumluluk almalı ve gereken özeni göstermelidir. 

    Çöpler doğayı kirletip hasta olmamıza neden oldukları için çöp kutusuna 

atmalıyız. Temizlik için evde gösterdiğimiz özeni okulda ve çevremizde de 

göstermeliyiz. 

   SAĞLIKLIĞIMIZI KORUYANLAR 

  Hastaneler, sağlık hizmeti veren en büyük sağlık kurumlarından biridir. 

Aile sağlığı merkezide sağlığımızı korumak için çalışan kurumlardandır. 

Sağlık kurumlarında; doktorlar hemşireler, diş hekimleri gibi sağlık 

çalışanları görev alır. 

    Doktorlar muayene eder, hastalığın tedavisi için reçete yazar. 

Hemşireler hastaların tedavisinde doktora yardımcı olur. Diş hekimleri 

dişlerimizin kontrol ve tedavisini yaparlar. Doktorun yazdığı reçeteleri 

eczanelerden alırız. Bize ilacı veren yetkili eczacılardır.  

  MEVSİMİNDE TÜKETELİM 

     Sağlıklı ve dengeli beslenmek için sebze ve meyve de tüketmeliyiz. 

Sebze ve meyveleri tüketirken yetiştiği mevsiminde tüketmeye dikkat 

etmeliyiz. Çünkü sağlıklı ve organik sebze ve meyveler mevsiminde yetişen 

sebze ve meyvelerdir. 

Kışın portakal, mandalina, lahana ve turp yetişirken, yazın Kavun, karpuz, 

kaysı, domates, biber vb. Sonbaharda üzüm, kestane, havuç, nar vb. 

İlkbaharda marul, ıspanak, pırasa, enginar, çilek vb. sebze ve meyveler 

yetişir. 

UYGUN KIYAFETLER SEÇELİM 

   Mevsimine göre giyinmeliyiz. Yazın fazla sıcak olduğu için bizi serin 

tutacak ince, pamuklu ve açık renkli kıyafetler giymeliyiz. Sonbaharda 

yağmur yağar havalar soğumaya başlar. Yaza göre biraz kalın giyinmeli, 

dışarı çıkarken yanımıza yağmurluk ve şemsiye almalıyız. Kış mevsimi en 

soğuk mevsimdir. Bu mevsimde kar yağar ve kalın giysiler giymeliyiz. 

İlkbaharda havalar ısınız.  Kış mevsimine göre biraz ince giyinmeliyiz. 

Yanımıza şemsiye ve hırka almayı unutmamalıyız. 

TAŞITLAR 

    Bir yerden bir yere gitmek için çeşitli ulaşım araçlarını kullanırız. 

Ulaşımda kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve demir yolu araçlarını 

kullanırız. Bu ulaşım araçlarından bazıları motorlu, bazıları ise motorsuz 

araçlardır. Bu araçlara taşıt deriz. Taşıtların, karada, havada ve suda 

hareket edenleri vardır. Araba, otobüs gibi taşıtlar kara; gemi, vapur gibi 

taşırlar deniz; tren, tramvay gibi taşıtlar demiryolu; uçak, balon ve 

helikopter gibi taşıtlar ise hava yolu taşıtlarıdır.  

 GÜVENLİ YOLCULUK 

   Araçlarda yolculuk yaparken uymamız gereken kurallar vardır. Özel 

aracımızda veya okul servisinde mutlaka emniyet kemerini takmalıyız. 

Sürücünün dikkatini dağıtacak hareketler yapmamalıyız. 



  Toplu taşıma araçlarına binerken sıra olmalı ve ön kapıdan binmeliyiz. 

İnerken aracın arka kapısını kullanmalı ve araç tam durmadan inmemeliyiz. 

   Özel araçta yolculuk yaparken on bir yaşından küçük yolcular arkada 

bulunan güvenlik koltuğunda veya yükseltici koltuğunda oturmalıdır. 

   Taşıt pencerelerinden elimizi kolumuzu çıkarmamalıyız. Aracı temiz 

kullanmalıyız. 

  BİRLİKTE KARŞIYA GEÇELİM 

     Karşıdan karşıya geçerken trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek 

geçmeliyiz. Yardıma ihtiyacı olan birini görünce onun karşıya geçmesine 

yardım edebiliriz. Yardım ettiğimiz kişilere karşı dikkatli olmalı onlara kişisel 

bilgilerimizi vermemeliyiz. 

     Biz karşıdan karşıya geçerken yardıma ihtiyaç duyarsak tanıdığımız 

kişilerden ve ya orada varsa trafik polisinden yardım istemeliyiz. 

BİR TELEFON KADAR YAKIN 

   Bazen acil durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumlarda yardım 

isteyebileceğimiz bazı numaralar vardır.  

   Bir yaralanma, kaza durumunda 112’yi arayıp ambulans çağırabiliriz.  

   Can ve mal güvenliğimiz tehlikedeyse belediye sınırları dışındaysak156 

jandarmayı, belediye sınırları içerisindeysek 155 polisi arayıp yardım 

isteyebiliriz.    

    Yangına müdahale etmesi için 110’u arayarak itfaiyeden yardım 

isteyebiliriz. 

    Doğal afetlere karşı önlem almak ve afet sonrası yardım için AFAD’ı 

122’yi aramalıyız. 

    Aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara ihtiyaç duyulduğunda yardım 

edilebilmesi için 183 Aile, kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmet danışma 

hattını arayabiliriz. 

      Acil durumlarda yardım alabileceğimiz telefonları gereksiz yere 

arayıp meşgul etmemeliyiz. Anne babamızın telefon numarasını, ev 

adresimizi ezbere bilmeliyiz. 

TEKNOLOJİ HER YERDE 

     Hepimizin evinde hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler ve aletler 

vardır. Teknolojik araç ve gereçlerden yararlanırken onları güvenli 

kullanmalıyız.  Cep telefonu şarjdayken kullanmak tehlikeli olabilir. Oyun 

konsollarında ı-oyun oynarken dik oturmalı, oyunun sesini fazla açmamalı 

ve belirli bir süre içerisinde oynamalıyız. 

   Elektrikli ev aletleri çalışırken kablolarıyla oynamak çok tehlikelidir, asla 

oynamamalıyız. Islak elle bu kablolara dokunmamalıyız. Ütü fırın ve ocak 

gibi araç gereçler yangına neden olabilecek aletlerdir. Bunları özenle 

kullanmalıyız. 

PARKLAR BAHÇELER BİZİ BEKLER 

   Oyun parkları, okul bahçeleri ve evimizin bahçesi gibi güvenli oyun 

alanlarında oynamalıyız. Oyun alanlarının dışına çıkan top gibi oyun 

araçlarımızın peşinden koşmamız tehlikeli olabilir. 

    Oyun alanındaki oyun araç gereçlerini dikkatli ve özenli kullanmalıyız. 

Bu araç ve gereçleri sıra ile kullanmalıyız. Güvenliğimizi tehlikeye 

düşürecek davranışlardan kaçınmalıyız. 

   Bisiklet, kaykay, paten ve kızak kullanırken uygun kıyafetler giymeli kask, 

dizlik ve dirseklik takmalıyız. Fazla hız yapmamalıyız. Araç trafiğine kapalı 

alanda kullanmalıyız.  

 

 



DÜNYA ÜZERİNDE ÜLKEMİN YERİ 

   Dünyamızın şekli yuvarlaktır.  Yerküre dünyamızın küçültülmüş bir 

örneğidir. Yerküre ve haritalar üzerinde denizler ve ülkeler gösterilir. 

Denizler mavi renkte, ülkeler farklı farklı renklerde gösterilmiştir. Yerküre 

üzerinde ülkemizin hangi renkte olduğunu, ülkemizin yerini yerküre ve 

dünya haritası üzerinde göstermeyi öğrenmeliyiz. Kitabımızın son 

sayfasında olan Türkiye Haritasında başkentimizi ve yaşadığımız şehri 

bulup işaretleyelim. 

MİLLİ DEĞERLERİMİZ 

   Bağımsız olan her ülkenin bayrağı ve milli marşı vardır. Bu değerler 

vatanı ve milleti temsil ederler. Bizim bayrağımız kırmızı zemin üzerine, 

beyaz ay ve yıldızdan oluşmuştur. Milli marşımız İstiklal Marşıdır. 

Kurtuluş Savaşı yapıldığı yıllarda milli marşımız yoktu. Büyük Millet 

Meclisi milli marş yazma yarışması düzenledi. Mehmet Akif ERSOY 

yarışmanın para ödüllü olduğunu öğrenince yarışmaya katılmak istemedi. 

Arkadaşlarının ısrarı üzerine on kıtalık istiklal marşını yazdı. Şiirinde 

vatanımızın ve milletimizin o yıllarda içinde bulunduğu durumu anlattı. 

Yarışmada yazdığı şiir birinci seçildi. Bayrağımıza ve milli marşımıza sahip 

çıkmalıyız. Ona gereken saygıyı göstermeliyiz. Marşımız okunurken ayağa 

kalkmalı ve “Hazır ol” duruşunda bayrağa bakarak söylemeliyiz. 

 O DA ÇOCUKTU 

   Mustafa Selanik’te doğdu. Küçük Mustafa ilk önce annesinin isteği ile 

mahalle mektebine gitti. Daha sonra babasının istediği Şemsi Efendi 

İlkokulu’na başladı. Babası vefat ettiğinde bir süre okulu bırakmak zorunda 

kaldı. Dayısının çiftliğine gitti. Okuluna devam edebilmesi için Selanik’teki 

teyzesinin yanına gitti burada askeri ortaokula devam etti. Burada 

matematik öğretmeni ona olgun anlamına gelen Kemal adını verdi. Mustafa, 

o günden sonra hayatına Mustafa Kemal olarak devam etti. 

  

ÇOŞKUYLA KUTLUYORUZ. 

   Milli bayramlar milletçe kutladığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren 

önemli günlerdir. 

   19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsuna çıktığı gün 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. 

    23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açıldı. Bu günü 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. 

   Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos tarihinde zaferle sonuçlanmıştır. Bu Günü 

30 Ağustos Zafer Bayramı olarak milletçe kutlamaktayız. 

   29 Ekim 1923’deCumhuriyet ilen edildi. Bu günü 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı olarak coşkuyla kutlamaktayız. 

   15 Temmuz gecesi vatanımıza göz diken hainler, bir saldırı düzenlediler. 

Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine milletimiz sokaklara dökülerek bu 

saldırıyı önledi. Bütün dünyaya bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimiz 

gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bağımsız olmanın 

gururunu milletçe coşku içinde kutluyoruz. 

    DİNİ GÜNLERİMİZ VE BAYRAMLARIMIZ    Dini bayramlarda ve 

günlerde insanlar birbirleriyle sevgi ve saygıyla kaynaşırlar. Dargınlar 

barışır, yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilir. 

   Bayram öncesinde bir takım hazırlıklar yapılır. Evlerde daha özenli 

temizlikler yapılır, ikramlıklar hazırlanır. Bayram için yeni kıyafetler alınır.  

  Bayramda akrabalar, komşular ziyaret edilir. Büyüklerin eli öpülür 

harçlık alınır. 

   Ramazan ayında oruç tutulur. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir 

Gecesi’dir.  Bu gecede bolbol ibadet yapılıp dua edilir. Ayın sonunda üç 

gün Ramazan Bayramı kutlanır. 



   Kurban Bayramında kurban kesilir. Kurban kesmeyenlere et dağıtılır. 

Kurban bayramı dört gün olarak kutlanır.  

 KÜLTÜREL MİRASIMIZ                       Askere uğurlama törenleri, 

kına geceleri, sıla geceleri, kürsü başı sohbetleri gelenek ve 

göreneklerimizdendir. Gelenek ve göreneklerimiz toplumda dayanışma ve 

birlik duygusunu artırır.  

   Her yörenin kendine has yemekleri, müziği ve eğlence anlayışı vardır. 

Halk oyunları farklıdır. Bu da bizim kültürel zenginliğimizdir. 

     Gelenek ve görenekler, yemek, giyim kuşam, müzik, halk oyunları bizim 

kültürel miraslarımızdır. Kültürel mirasımız kuşaktan kuşağa aktarılarak 

gelecek nesillerde aktarılmaktadır. Kültürel mirasımızı tanımalı ve onu 

korumalıyız.   

FARKLI KÜLTÜRLER FARKLI İNSANLAR 

   Bazı ülkelerde yaşam şartları oldukça zordur. Bu ülkenin vatandaşları 

başka ülkelerde yaşamak isteyebilirler. Bizim ülkemizde de başka 

ülkelerden göç eden insanlar yaşamaktadır. Bizim insanlarımızda başka 

ülkelerde yaşamak isteyebilirler. Farklı ülkelerde yaşayan insanlar bir 

takım zorluklarla karşılaşabilirler. Bize düşen görev onlara olabildiğince 

yardımcı olmaktır. Onların yaşam tarzlarına ve alışkanlıklarına saygı 

göstermeliyiz. 

   NELER ÜRETİYORUZ? 

     Ülkemizin her bölgesinde çeşit çeşit meyve ve sebzeler yetiştirilir. 

Bunlar tarımsal faaliyetlerdir. 

     Yetiştirilen bu sebze ve meyveler, olduğu gibi tüketilebilir veya 

fabrikalarda işlenerek farklı farklı ürünlere dönüştürülebilirler. Mesela 

Ayçiçeğinden hem çerez olarak yararlanılır hem de fabrikada işlenip 

Ayçiçek yağı elde edilir. Domatesten salça, pamuktan giysi kumaş, 

meyvelerden reçel, meyve suyu, konserveler üretilir. 

   Ülkemiz farklı bölgelerinde farklı hayvanlar yetiştirilir. Bazı 

bölgelerimizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bazı bölgelerimizde de 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılır. 

   Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler sanayide işlenerek yeni 

ürünler elde edilir. 

   ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR 

   Çevremize baktığımızda gördüğümüz ağaçlar çiçekler bitki gurubunu 

oluşturur. Bitlilerin büyüyüp gelişebilmesi için uygun ısıya, havaya ve 

suya ihtiyaç duyarlar. Bitkiler tohumun veya bitki soğanının çimlenmesiyle 

oluşur. Toprağa ekilen bitki tohumu çimlenir, çimlenen bitki tohumu 

topraktan aldığı suyu gövdesine dallarına ve yapraklarına taşır böylece 

topraktaki suyla birlikte besinleri alan bitki büyür ve gelişir. 

   Canlıların büyük bir kısmını hayvanlar oluşturur.  Hayvanların dış 

görünüşleri ve yaşadıkları ortamlar farklıdır. Bazı hayvanlar karada 

bazıları da suda yaşarlar. Hayvanların bir kısımı yürüyerek bir kısımı 

uçarak bir kısmı da sürünerek hareket ederler. Hayvanlarda bitkiler gibi 

suya, besine ve havaya ihtiyaç duyarlar. İnek ve koyun gibi hayvanlar 

otla, kedi köpek gibi hayvanlar etle, tavuk kuş gibi hayvanlarda hem etle 

hem de otla beslenirler. 

BİTKİ VE HAYVANLARI KORUYALIM 

   Bitkiler dünyanın süsüdür. Havayı temizler. Bitkiler insanların ve 

hayvanların besin kaynağıdır. Yediğimiz meyve ve sebzeleri bitkilerden elde 

ederiz.  

   Çevremizi korumalı ve yeni bitkiler yetiştirmeliyiz. 

   Çevremizdeki hayvanları korumalı ve onların beslenmesine yardımcı 

olmalıyız. Hayvanlara zarar vermemeliyiz, zarar verenleri uyarmalıyız. 

   Bitki ve hayvanlar doğanın bir parçasıdır. Onları özenle korumalıyız. 

 



İKLİM ŞARTLARININ YAŞANTIMIZA ETKİLERİ 

   İklim şartları insanların yaşamlarını etkiler. İklim şartlarına bağlı olarak 

yetiştirdikleri bitkiler, giydikleri giysileri ve yaptıkları işler farklılık gösterir. 

   Yeryüzünün düz olduğu yerlerde tarım ve sanayi gelişmiştir. 

Yeryüzünün dağlık olduğu yerlerde yaşam şartları zorlaşır ve burada 

hayvancılık gelişmiştir. 

    Verimli toprakların ve sulama imkânlarının fazla olduğu yerlerde 

tarımsal faaliyetler daha çok olur. Bu bölgelerde sanayi de gelişmiştir. 

    İklim şartlarının ve yer şekillerinin uygun olduğu, verimli toprakların ve 

su kaynaklarının bulunduğu yerlerde nüfus daha fazladır.  

Yönümü Buluyorum 

Belli bir noktaya göre yerimize yön denir. Yönler Güneş’in konumuna göre 

belirlenir. Güneş’in doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzatırsak sağ 

kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, sırtımız güneyi, yüzümüz kuzeyi 

gösterir. 

 

Yönler Güneş’in konumuna göre belirlenir. 

Pusula 

En güvenilir yön bulma yöntemi pusuladır. Düz bir yere konulan 

pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir. 

Doğadan yararlanarak da yönlerimizi bulabiliriz. Ağaç ve taşların yosun 

tutan kısmı, karınca yuvalarının toprak yığılı olan kısmı, güneşli bir günde 

öğle vakti yere dikilecek bir çubuğun en kısa gölgesi ve geceleyin Kutup 

Yıldızı daima kuzeyi gösterir. 

 

Minarelerin kapıları ülkemizde güneyi gösterir. 

Meyve ve Sebze Yetiştirmek 

Bir tohumun çimlenmesi için su ve ısıya, büyümesi için ise su, ısı ve Güneş 

ışığına ihtiyacı vardır. Su, ısı ve Güneş bitkilerin yaşamı için gerekli olsa da 

her birinin suya, ısıya ve Güneş’e olan ihtiyacı farklı farklıdır. 

Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarla bitkileri buğday, şeker pancarı, arpa, 

mısır ve patatestir. 

Mesela buğday bitkisi ilkbahar döneminde filizlenme ve büyümek için yağış, 

yaz döneminde ise olgunlaşmak için kurak ve sıcak bir ortam ister. 

Ülkemizde en fazla yetiştirilen meyveler üzüm, elma, portakal, zeytin, 

mandalinadır. 

Çay bitkisi ise her mevsim bol yağış istediği için ülkemizde bol yağış alan 

Rize ve yöresinde yetişir. 

Ülkemizde en fazla yetiştirilen sebzeler domates, karpuz, salatalık, soğan 

ve kavundur. 



Elma, armut gibi bazı meyveler ağaçta, çilek gibi bazı meyveler toprak 

üstünde, böğürtlen gibi bazı meyveler de çalı şeklindeki dikenli bitkiler 

üzerinde yetişir. 

Bazı meyveler ağaçta bazı meyveler toprakta bazı meyveler de çalıda 

yetişir. 

Domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, patates ve havuç gibi sebzeler  

tarlada ve bahçelerde üretilir. Bu sebzelerden domates, biber toprak 

üstünde; havuç, patates ise toprak altında yetişir. 

Bitkilerden iyi verim almak için sulama, gübreleme, budama ve ilaçlama gibi 

işlemler yapılır. 

Ülkemizde Hindistan cevizi, kaju, kahve gibi bazı meyveler yetişmez. 

Sebzeler ve bazı meyveler, seralarda ve plastik örtülerin altında 

yetiştirilir. Seralar ve plastik örtüler bitkileri soğuk hava şartlarından 

korur. Bu sebeple kışın bile bitki yetiştiriciliği yapılabilir. 

Ülkemize Hizmet Edenler 

Yaptıkları çalışmalarla topluma öncü olmuş insanlar vardır. Mehmet Akif 

Ersoy, Nene Hatun, Vecihi Hürkuş, Zihni Derin… Bu insanların ilgilendikleri 

alanlar ve başarıları çok farklı olsa da ülkemiz için çok çalışmaları hepsinin 

ortak özelliğidir. 

Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş bu kişilerin hayatlarını 

araştırıp, yaptığı çalışmaları incelemek, karşılaştıkları güçlükleri nasıl 

aştıklarını öğrenmek bize çok fayda sağlar. Çünkü bu insanların hayatları 

hepimiz için örneklerle doludur. 

 

Nene Hatun: Rusların Erzurum’ u işgaline karşı halk direnişinin simgesi 

hâline gelmiş Türk kadın kahramandır. 

Mehmet Âkif Ersoy: Ulusal marşımız olan İstiklâl Marşı’nın şairidir. 

Mesleği veterinerlik olan Mehmet Akif, edebiyat ve şiirle de 

ilgilenmiştir. “Safahat” adında bir şiir kitabı vardır. 

Engin Arık: Ülkemizin yetiştirdiği en önemli fizik profesörlerinden biridir. 

Bor ve toryum madenleriyle ilgili çalışmalar yapmıştır. 

Zihni Derin: İlk Tarım Genel Müdürümüzdür. Yaptığı çalışmalarla 

Rize’de çay yetiştiriciliğini sağlamıştır. Günümüzde de birçok insan geçimini 

çay tarımından elde etmektedir. 

Jale İnan: Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğudur. Ülkemizdeki birçok antik 

şehrin kazı çalışmalarına katılmıştır. 

Mehmet Ali Kağıtçı: Fransa’da Kâğıt Mühendisliği Okulundan birincilikle 

mezun olmuştur. Ülkemizde ilk kâğıt fabrikasını İzmit’te o açmıştır. 

 

Nuri Demirağ: Ülkemizin yetiştirdiği başarılı iş adamlarından biridir. Nuri 

Demirağ, Sivas-Erzurum demir yolu hattını yapmış, İstanbul Yeşilköy’de ilk 

büyük havaalanını inşa etmiş, ilk uçak fabrikası ve pilot okulunu kurmuştur. 

Sabiha Gökçen: Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından biri olmakla 

beraber, dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün sekiz manevî evladından birisidir. 

Naim Süleymanoğlu: Olimpiyat şampiyonu Millî haltercimizdir. Halter 

tarihinin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır. 8 kez dünya 
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şampiyonu olan sporcumuz, 46 kez dünya rekoru kırmıştır. Ülkemize güreş 

dışında ilk altın madalya kazandıran sporcudur. 

Vecihi Hürkuş: Türk pilot, mühendis ve müteşebbis. Türk havacılık tarihinin 

en önemli isimlerinden biridir, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve 

üreticisidir, Türkiye’nin ilk yerli uçağını üretmiştir. 

Aziz Sancar: Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim 

insanı. Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik 

bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel 

Kimya Ödülü’nü kazanmıştır. 

Yerel Yönetim Birimleri 

Nasıl ki ülkemizi cumhurbaşkanı ve bakanlar yönetmektedir. Mahallemizi ve 

köyümüzü de muhtar, ilçemizi kaymakam ve belediye başkanı, ilimizi vali ve 

belediye başkanı yönetmektedir. 

Yerel yöneticiler. 

Mahalle veya köy, ilçe ve ilimizin yönetimine yerel yönetimler diyoruz. 

Yerel yöneticilerden muhtar ve belediye başkanları seçimle iş başına 

gelirken, kaymakam ve valileri bakanlar kurulu atamaktadır. 

Yerel yöneticilerin görev ve sorumlulukları kanunlarla bellidir. Ülkemizde 

illeri valiler 

yönetir. Valiler kanunların uygulanmasını sağlar. İlin güvenliğinden vali 

sorumludur. Bir ilin en yetkili yöneticisi vali, ilçeninki ise kaymakamdır. 

İlçeyi kaymakam yönetir. Kaymakam ilçede hükûmeti temsil eder. 

Belediye insanlara su, yol, aydınlatma, temizlik ve esnaf denetimi gibi 

hizmetler sunar. 

Belediye başkanları şehirlerin belediyecilik işlerini yönetir. İl, ilçe vb. 

yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara su, yol, aydınlatma, temizlik ve 

esnaf denetimi gibi hizmetler veren teşkilata belediye denir. Belediyeleri, 

belediye başkanları yönetir. 

Sınıfımızla yapacağımız bir yerel yönetimler gezisiyle bu birimleri daha 

yakından tanıma fırsatını bulabiliriz. 

OKULUMUN VE SINIFIMIN KROKİSİNİ ÇİZİYORUM 

Bir yeri tanımanın en doğru yolu ona kuşlar gibi yüksekten bakmaktır. 

Onun için insanlar bir yeri başkalarına tarif etmek için kroki çizerler. 

Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kâğıt üzerine ölçüsüz olarak çizilmesine 

kroki denir. Kroki çizilirken mesafeler ölçülmez. Tahmini olarak çizilir. 

Krokide yollar, binalar ve bahçeler kare, dikdörtgen ve üçgen gibi şekillerle 

gösterilir. Krokide cadde adları, herkesçe bilinen binalar belirtilir. 

 

Özge’nin Okulunun Krokisi 

Kroki, bizlere günlük hayatımızda kolaylıklar sağlar. Okulumuzda sınıfımızın 

yerini ya da sınıfta sıramızın yerini tarif ederken krokiden yararlanabiliriz. 
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Bunun yanında sinema ve tiyatro salonundaki görevliler de salonun 

krokisinden faydalanırlar. Krokiye bakarak bilet numaralarına göre 

izleyicilerden kimin nereye oturacağını da kolaylıkla bulurlar. 

 

Kaan’ın Sınıfının Krokisi 

 


