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Başlık Kazanım Metaryal Ev Ödevi

4.Gün
20 Nisan

2020

Turna Kuşu 
Yapımı

• Öğrencilerin 
göz el koordi-
nasyonu, odak-
lanma , 
el - parmak 
kasları ve görsel 
estetik algılarının 
gelişmesini 
sağlamak.

Önceki oturum-
larda kullanılan 
A4 kağıdı

Şanlı Türk Bayra-
ğım, Dalgalan 

5.Gün
21 Nisan

2020

Haydi, Bir Şarkı 
Öğrenelim

Bir Başkadır 
Benim Memleke-
tim şarkısı 
sözleri

Ritim Aletini 
Tasarla
Şarkı Söylemeye 
Hazırlan

6.Gün
22 Nisan

2020

SON HAZIRLIKLAR Evimizi 
Süsleyelim 
En Güzel 
Kıyafetimizi 
Giyelim

3.Gün
19 Nisan

2020

Sevgi Küpü • Geleceğe 
yönelik olumlu 
duygular 
geliştirir.

1. Gün etkinlik 
yaptığımız A4 
kâğıdının arkası

Masal Sandığı

2.Gün
18 Nisan 

2020

Bugün Benim 
Günüm
KUKLA YAPIMI- 
TUĞBA KIVRAK

HİKAYE AN-
LATIMI

• Çocuklarımızın 
kendilerine bir 
oyuncak 
tasarlamalarını 
sağlamak/kukla 
yapımı, 
• 23 Nisan 
bayramının önemi 
ile ilgili farkındalık 
urmak.

23 Nisan da 
Dünya Çocukları 

1.Gün
17 Nisan 

2020

Hayatımızdaki
 Kahramanlar

• Yaşadığı zorlayıcı 
olayları ve bunlara 
eşlik eden duyguları 
fark eder.
• Çevresindeki
yardım kaynaklarını
fark eder.

• Resim kâğıdı / 
A4 Kâğıt 
• Farklı renk ve 
türde boya 
kalemler

23 Nisan ve 
Posterim

7.Gün
23 Nisan

2020
Saat 14.00

BUGÜN BAYRAM
Çocuklarımız 23 Nisan 2020

Saat 14.00 da pencere ve balkonlarından kendi 
tasarladıkları müzik aletleriyle Turna kuşlarını 
pencerelerinden bırakıp ,” Bir Başkadır Benim 

Memleketim” şarkısını söyleyecek.
Samsun Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız , İl Milli Eğitim Müdürümüz  Coşkun ESEN 

Büyükşehir Belediyesi otobüsünden çocuklarımı-
zın şarkısına eşlik edecek.



1.GÜN
17.04.2020 saat:14.00

HAYATIMDAKİ KAHRAMANIM

Amaç : Yaşadığı zorlayıcı olayları ve bunlara eşlik eden   
   duyguları fark eder.
   Çevresindeki yardım kaynaklarını fark eder.

Süre  : 40

Materyal : Resim kâğıdı / A4 Kâğıt • Farklı renk ve türde boya  
   kalemler
Yöntem :

Yönerge :

Öğretmen;  “Sevgili çocuklar, bugün sizlerle ‘Hayatımızdaki Kahraman-
lar’ adında bir etkinlik yapacağız. Şimdi bu etkinlik için kullanacağımız 
kâğıtları ve boyaları hazırlayın.” der.  Her öğrencinin kâğıt ve boya 
almasını bekler.  “Zaman zaman kendimizi kötü hissetmemize neden 
olan yani üzüldüğümüz, korktuğumuz olaylar olabilir. Örneğin deprem 
gibi bir doğal afet olduğunda; sevdiğimiz, beslediğimiz bir hayvan 
öldüğünde ya da bazı insanlar dokunuşlarıyla bizi rahatsız ettiklerinde 
üzülebilir, korkabiliriz (Örnekler arttırılabilir.). Şimdi bunlar gibi bizi kor-
kutan, üzen olayları düşünmenizi istiyorum. (Düşünmeleri için 1-3 dk. 
süre tanınır.).  “Düşündüğünüz bu olaylardan birini seçip resmini kâğıda 
çizmenizi istiyorum. Bu resmi çizerken bu olayda  çevrenizden size 
yardım edebilecek, sizi kurtarabilecek birini de düşünüp çizmenizi isti-
yorum. Bu kişi sizin kurtarıcınızmış, kahramanınızmış gibi düşünün.” 
der.  
Çizim tamamlandıktan sonra, “Resminizde, çizdiğiniz kahramanınız size 
nasıl yardım etti?” ,“Kahramanınız size yardım ettikten sonra kendinizi 
nasıl hissettiniz?” diye sorar ve bunu evde aile büyüklerinden birine 
anlatır mısın ? der. 

 “Resimlerinizden de gördüğümüz gibi hepimiz hayatımızda zaman 
zaman bizi üzen ya da korkutan olaylar yaşayabiliriz. Bu tür durumlarda 
çevremizde güvenebileceğimiz, bize yardım edebilecek kişiler vardır. 
Peki, bunlar başka kimler olabilir?” diye sorar .  

“Sevgili çocuklar, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımız (Ör-
nekler verilebilir.) öğretmenlerimiz, polis gibi bize yardım edebilecek 
kişilerdir. Bizi üzen korktuğumuz olaylarda bu kişilerden yardım isteye-
biliriz.”
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Lütfen bu etkinlikte çiziğiniz resmi saklayınız.
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23 Nisan ve Posterim

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Materyal : 50*70 resim kağıdı, renkli boyalar, pamuk, renkli   
   düğmeler, bakliyat, renkli kumaş parçaları, yapıştırıcı.

Yönerge :

1. Sen, 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk  Bayramı’nın vazgeçilmez 
çocuğusun. Bugünün kahramanı sensin. O yüzden bu hazırladığın afiş 
seni anlatmalı. İlk önce ailen ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın sana ne ifade ettiğini düşünmenizi ve bugünü 
anlatan en güzel sloganı üretmenizi istiyoruz. 

2. Ailenle beraber 50*70 resim kâğıdına bir afiş hazırlamanı istiyoruz. 
Afişini evde bulabileceğin malzemelerle (düğmeler renkli ipler, bakli-
yat, pamuk, kumaşlar, pipet, gazete, dergi vs) zenginleştirebilirsin.

3. Hazırladığın afişi sloganla birleştirmeni istiyoruz.

ÖRNEK SLOGANLARIMIZ
23 Nisan, kurtuldu vatan!
23 Nisan neşesi, vatan sevgisi!
Ulusal egemenlik, bu ne güzel şenlik!
Birlik ve beraberlik, milli egemenlik!
Çocukların neşesi, 23 Nisan sevgisi!
Halkın coşkusu, egemenlik vurgusu!
Kurtuluş resmi, 23 Nisan geldi!

Bu sloganların dışında sizin üreteceğiniz müthiş sloganlar afişte daha 
güzel duracaktır.

4. Ailen ile birlikte yatay çektiğin bir fotoğrafı veya videoyu 23 
Nisan 2020 saat 19.00’da Twitter’dan 

#evdekalsamsun
#Bizimevdebayramvar 
@ziyaselcuk @osmankaymk@coskunesen57 etiketleriyle paylaş. Pay-
laşım yapanlar arasından 5 kişiye “zekâ oyunu” hediye verilecektir.

Not: Fotoğraf ya da videoyu yatay olarak çekmeniz önemli.
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Öğrencilere duyarlılıklarından, katılımlarından dolayı
teşekkür ederek oturumu bitirin.
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2.GÜN 18.04.2020 saat:14.00

Amaç : Çocuklarımızın kendilerine bir oyuncak tasarlamaları 
   nı sağlamak, 23 Nisan bayramının önemi ile ilgili   
   farkındalık oluşturmak.

Materyal : Çorap, İp, Makas, Renkli düğmeler, Renkli ispirtolu   
   kalemler, Yapıştırıcı, Karton kağıt.

Yönerge :

1.Aşama : Kukla Yapımı 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020

1.Adım: Kolunuzu örtecek 
kadar uzun ve temiz bir çorap 
bulun. Çorap istediğiniz renkte 
ve desende olabilir. Sadece 
çorabınızın delik olmadığından 
emin olun

@ziyaselcuk @osmankaymk
@coskunesen57 etiketleriyle 
paylaş. Paylaşım yapanlar 
arasından 5 kişiye “zekâ 
oyunu” hediye verilecektir.

2.Adım: Çorabı elinize geçirin 
ve elinizle bir C şekli yapın. 
Parmaklarınızı parmak kısmına 
koyun. Başparmağınızı topuk 
kısmına sokmaya çalışın.

3. Adım: Başparmağınız topuk 
kısmına ulaşamazsa çorabı 
başparmakla parmakların 
arasındaki oyuğa sokun. Elinizi 
açın ve kapatın. Çorap zaten 
bir kukla gibi görünmeye baş-
layacak.
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4.Adım: Dört parmağınızı 
yerleştirdiğiniz dikiş yerine 
tükenmez bir kalem ile iki 
nokta koyarak kulanızın 
gözlerini oluşturun. Kukla-
nızın burnu olmasını ister-
seniz, burnu için de bir 
nokta koyun.

5. Adım: Çorabı düz bir zemin 
üzerine koyun, gözleri oluştur-
mak için ponpon, düğme gibi 
gereçler kullanın bunları bir ip 
yardımıyla dikebilir ya da bir 
yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. 
Kuklanız bir kızsa, biraz kirpik 
çizmeyi unutmayın.

6. Adım: Burun dikişinin hemen üstünde küçük bir ponponu yapıştırıcı 
ile yapıştırın.Kuklanızı hayal gücünüze göre süsleyin. Örneğin iplik 
kullanarak saç yapabilirsiniz.
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Değerli Büyüklerim ,

Yine Türkiye Cumhuriyeti ve bizler için büyük bir güne ulaşma-

nın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 100 yıl önce bu gün Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan, ilk milli meclis olan ve 

kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynayan, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür bugün. 23 Nisan 

1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Atatürk, 23 

Nisan gününü, bayram yapalım diye biz çocuklara armağan 

etmiştir. Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır.

               Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli günlerinde 

açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a, çıkarak Kurtuluş 

mücadelesinin ilk adımını attı. Amasya’ya Erzurum’a ve Sivas’a 

giderek Milli Birlik ve Meraberlik ışığını yaktı.

             Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan 

ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. 23 Nisan 1920 günü, 

Ankara’da ilk meclis toplantısı yapıldı. Ulusal egemenlik kayıt-

sız şartız milletindi. Bu meclis ulusal egemenliği kayıtsız şart-

sız millete vermişti.

               Gün bizim günümüz. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

ve sizlerin bizlerden beklentisi, ülkemizi Dünya’nın en güçlü 

ülkesi yapmak için çalışmamız, çalışmamız, çalışmamız. 

Sevgili ailem, 

Hızla değişen bu dünyada ülkemizin adını bilimde, fende, tek-

nolojide, sanayide ve en önemlisi eğitimde altın harflerle yaz-

dıracağıma söz veriyorum. 
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EV ÖDEVİ
23 Nisan’da Dünya Çocukları

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Materyal : Artık materyal olarak evde bulunan bütün malzeme    
   ler; çöp poşetleri, gazeteler, renkli kumaşlar,  rafyalar, 
   renkli düğmeler, karton tabaklar vs.

Yönerge

1. Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar 
hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız 
anlamına gelmektedir. Çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünya çocuklarıyla birlikte 
kutladığımız Bayram’ı yine onlarla birlikte kutlayabilmek için evde 
dünya çocukları gibi hazırlanıp onların dilleriyle selamlayacağız Bay-
ram’ı.

2.  Senin için örnek dünya çocukları boyamaları koyduk, ama sen 
istediğin başka bir dünya çocuğu resmi bulup boyayabilirsin, boyarken 
nasıl bir elbise yapacağını hayal et ve tasarla.

3.  Sonra ailen ile birlikte yapacağın kıyafet için kullanacağın malze-
meleri hazırla Sonra Seçtiğin dünya çocuğunun dilinde merhaba keli-
mesinin telaffuzunu öğren ve söyle.

5. Kıyafetini tamamla, artık hazırsın. Şimdiki görevin, seçtiğin ülke 
dilinde merhaba diyerek şiirimizde sana düşen satırı okumak . Sen bun-
ları yaparken ailenden seni yatay  bir şekilde videoya almasını ve  23 
Nisan 2020 saat 19.00 da Twitter’dan 

#evdekal
#Bizimevdebayramvar 
@ziyaselcuk @osmankaymk@coskunesen57 etiketleriyle paylaşmasını 
iste. Paylaşım yapanlar arasından 5 kişiye “zekâ oyunu”  hediye verile-
cektir.

Ekler

EK1:Örnek resim
Ek2: Dünya Çocukları Boyama Sayfaları
EK3:Dünya Dilleri ile Merhaba
Ek4 :Okunacak Şiir 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020
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EK1:Örnek resim

Ek2: Dünya Çocukları Boyama Sayfaları

7



Türkçe - Merhaba!

İngilizce - hello

Japonca - konichiwa!

Almanca - Hallo

Arapça - marhabaan

Boşnakça - zdravo

Ermenice - barevDzez

Hintçe - Namaste

İspanyolca - iHola

İsveçce - halla

Kürtçe - merheba

Rusça - Privet

Çince - Nihao

Filipince - kumusta

Latince - Salve

Çekçe - ahoj

Baskça - kaixo

Kırgızca - salam

Bulgarca - Zdravei

Danca - hej
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EK3:Dünya Dilleri ile Merhaba
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HAYAT 
BAYRAM 
OLSA
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23 Nisan Söyledi

Bu yurdun, bu devletin,
Yüce Cumhuriyetin
Sahibiyiz çocuklar!

Bunları koruyacak
Bu ülkeye uyacak,
Yine biziz çocuklar!

Yirmi Üç Nisanların
Zevki çok, fakat yarın
Güç işimiz çocuklar!

Bu göklerin, bu yerin,
Kutlu emanetlerin,
Bekçisiyiz çocuklar!

Atalardan şan alan,
Böyle temiz kan alan,
Yalnız biziz çocuklar!

Türk’üz, ne mutlu bize!
Bu bayram kutlu bize!
Eğleniniz çocuklar!

Rakım ÇALAPALA

Ek4 :Okunacak Şiir 
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Amaç : Geleceğe yönelik olumlu duygular geliştirir.

Yönerge :

Öğretmen;  “Sevgili çocuklar, bugün sizlerle ‘Sevgi Küpü’ adında bir 
etkinlik yapacağız. Gördüğünüz gibi, bu etkinliğimizde bir küpümüz 
var. Küpümüzün her yüzünde farklı bir resim var.” der ve küpün üstün-
deki resimleri sınıfa tanıtır.  “Şimdi sırayla gelip küpü yere atacaksınız. 
Küpü yere attığımızda üst tarafa gelen resimle ilgili ne yapacağınızı 
sizlere söyleyeceğim.” der ve oyunu başlatır.

“Kendin için  gerçekleşmesini istediğin üç dilek YAZ.” 

“Arkadaşların için  gerçekleşmesini üç dilek YAZ.” 

“Kimseden yardım almadan yapabildiğin üç şey YAZ .” 

“Sevdiğin diğer insanlar için  gerçekleşmesini istediğin 
  üç dilek YAZ.”

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020
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EV ÖDEVİ
Masal Sandığı

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Yönerge :

23 Nisan bayramı diğer bayramlarımızdan çok farklı olacak. Hepimiz 23 
Nisan Bayramı’nı evlerimizde ailelerimizle birlikte, aynı anda kutlayaca-
ğız. Bizler de bu özel günde onları seyirci koltuklarımızdan izlemek isti-
yoruz.

1. 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi  “Size Bir Masalımız Var 
Çocuklar” ekibi 23 Nisan’da miniklerimize fırsat vererek onların bu özel 
günlerinde mutluluklarını paylaşmak istiyor.

2. Ekip, çocuklarınız şarkı söylerken, şiir okurken ya da gösteri 
yaparken sizlerin de telefonlarınızı yatay tutarak çekim yapmanızı isti-
yor.

3. Çekim yapmadan önce çok iyi hazırladığınızdan ve bize en iyi 
videoyu yolladığınızdan emin olun. Etrafında senden başka ses olmazsa 
seni daha iyi duyarız.

4. Çektiğiniz videoları sandiğimasal@gmail.com mail adresine isim, 
soyisim, okul ve yaşadığınız ilçeyi yazarak gönderebilirsiniz.

Son katılım: 20 Nisan 2020 saat 15.00

 Videolar 1 masalsandığı instagram , Twitter ve YouTube kanallarında 
gün boyu yayınlanacaktır.

5. Ayrıca hazırladığın videoları  23 Nisan 2020 19.00’da Twitter’dan 

#evdekal
#Bizimevdebayramvar 

@ziyaselcuk @osmankaymk@coskunesen57 

etiketleriyle paylaş. Paylaşım yapanlar arasından 5 kişiye “zekâ oyunu” 
hediye verilecektir.

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020
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4.GÜN
20.04.2020 Saat:14.00
TURNA KUŞU YAPIMI

Amaç : Öğrencilerin göz el koordinasyonu ,odaklanma , el -  
   parmak kasları ve görsel estetik algılarının gelişmesi 
   ni sağlamak.

Materyal : Daha önce kullandığımız A4 kağıdı.

Yönerge :

1-Kare şeklindeki kâğıdımızı şekildeki gibi ikiye katlıyoruz.

2-Oluşan ters üçgeni sola doğru tekrar ikiye katlıyoruz.

3-Şekildeki üçgende sol taraftaki ucun tek katını sağ alttaki uca katla-

yıp açarak kat izi oluşturuyoruz.

4-Kat izi olarak oluşturduğumuz çizginin alt ucunu tutarak yukarı sağa 

doğru açıyoruz ve bir kare elde ediyoruz.

5-Kâğıdımızı sağa doğru ters çeviriyoruz.

6-4’üncü adımdaki işlemleri tekrarlayacağız. Sağ taraftaki üçgeni kare-

nin yarısını kaplayacak şekilde katlayıp açarak kat izimizi oluşturuyoruz. 

Daha sonra kat izi olarak oluşturduğumuz çizginin alt ucunu tutarak 

yukarı sola doğru açıyoruz ve bir kare elde ediyoruz.

7-Kâğıdımızı şekil 7’deki gibi katlayıp açarak kat izlerimizi oluşturaca-

ğız. Sağ ve sol taraftaki uçları ortadaki çizgiye kadar katlıyoruz. Daha 

sonra yukarıda kalan üçgeni de kendimize doğru katlıyoruz ve hepsini 

açıyoruz.

8-Oluşan kat izleri doğrultusunda alt ucun bir katını arkaya doğru açı-

yoruz.

9-Açtıktan sonra kat izleri doğrultusunda sağ ve sol kenarları içeri 

doğru şekildeki gibi katlıyoruz.

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020
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10-Kâğıdımızı ters çeviriyoruz.

11-7, 8 ve 9’uncu adımları tekrarlıyoruz.

12-Sağ ve sol taraftaki köşeleri orta çizgiye gelecek şekilde katlıyoruz.

13-Katladığımız şekli sağ ve sol alt uçlar yukarıya doğru katladığımızda 

kenarlarla üst üste paralel gelecek şekilde katlıyoruz. Şekil 13’teki gibi 

kat izi oluşturacağız, bunun için 12. ve 13. adımdaki katlamalarımızı 

tekrar açıyoruz.

14-Sol tarafın tek katını sağa doğru çeviriyoruz ve alt ucu yukarı doğru 

ters olarak çeviriyoruz ve sağa çevirdiğimiz tek katı tekrar sola çeviri-

yoruz. Böylece alt uç iki katın arasından yukarıya doğru katlanmış 

oluyor. Sağ tarafı da aynı şekilde katlıyoruz. Kuşumuzun kafasını 

yapmak içinse, sol uçtaki noktayı iki katın arasından aşağıya doğru 

eğimli bir şekilde katlıyoruz.

15-Kanatlar için üst üçgen iki yandan aşağı doğru katlanabilir ya da 

elimizle aşağı doğru çekmemiz yeterli olacaktır.

16-Kuşumuzu uçurmak için boyun bölgesinden kanatların başlangıç 

yerini de tutacak şekilde tutuyoruz ve kuyruğunu sağa doğru çekiyo-

ruz. İşte uçan kuşumuz…

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020

13



ŞANLI TÜRK BAYRAĞIM, DALGALAN

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Metaryal : 50*70 resim kağıdı, renkli boyalar, pamuk, renkli   
   düğmeler, bakliyat, renkli kumaş parçaları, yapıştırıcı  
   vb

Yönerge :

1. Sen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının vazgeçil-
mez çocuğusun ve bugünün kahramanı da sensin. Bu nedenle senden 
en güzel bayrağı hazırlamanı bekliyoruz. İlk önce ailenle birlikte 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sana ne ifade ediyor bunu 
düşünmenizi ve bugünün anlamına yönelik en güzel bayrağı tasarlama-
nı istiyoruz. 

2. Sonra yine ailenle 50*70 resim kâğıdına bir ŞANLI TÜRK BAYRA-
ĞINI hazırlamanı istiyoruz. Bayrağımızı evde bulabileceğin malzemeler-
le (düğmeler renkli ipler, bakliyat, pamuk, kumaşlar, pipet, gazete, dergi 
vs) zenginleştirebilirsin. Sen en güzelini hazırlarsın ama yine de birkaç 
örnek verelim.

3. Şimdi hazırladığın Şanlı Türk Bayrağını odanın penceresine ya da 
balkona asarak herkesin görmesini sağla. 

4. Hazırladığın Şanlı Türk Bayrağı’nın yatay çektiğin bir fotoğrafını 
veya videosunu 23 Nisan 2020 saat 19.00’da Twitter’dan 

#evdekalsamsun
#Bizimevdebayramvar 
@ziyaselcuk @osmankaymk@coskunesen57 etiketleriyle paylaş.

5. Paylaşım yapanlar arasından 1 kişiye “tablet” hediye edilecektir.

Not: Fotoğraf ya da videoyu yatay olarak çekmeniz önemli.
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5.GÜN
21.04.2020 Saat:14.00

Haydi, Bir Şarkı Öğrenelim!

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Yönerge :

BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM
Havasına suyuna taşına toprağına

Bin can feda bir tek dostuma
Her köşesi cennetim ezilir yanar içim

Bir başkadır benim memleketim
Anadolu bir yanda yiğit yaşar koynunda

Aşıklar destan yazar dağlarda
Kuzusuna kurduna; Yunus'una Emrah'a

Bütün âlem kurban benim yurduma
Gözü pek, yanık bağrı türkü söyler çobanı

Zengin fakir hepsi de sevdalı
Ben gönlümü eylerim gerisi Allah kerim

Bir başkadır benim memleketim
Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına

Sen dost ararsan koş Mevlana'ya
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin

Bir başkadır benim memleketim
Bir başkadır benim memleketim
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EV ÖDEVİ
Ritim Aletini Tasarla, Şarkı Söylemeye Hazırla’

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Yönerge :

1. 23 Nisan 2020 saat 14.00’da tüm Samsun olarak balkonlarımızda 
“Bir Başkadır Benim Memleketim “ şarkısını söyleyeceğiz. Şarkımıza 
sizin evinizde hazırladığınız müzik aletleriyle ya da çaldığınız bir ens-
trümanla eşlik etmeniz önemli. Lütfen, ailenizden de rica edin onlarda 
tencere tava ile şarkımıza eşlik etsin!

2. Sizler yaratıcılığınızı kullanarak eminiz mükemmel müzik aletleri 
tasarlayacaksınız. Yine de sizlere birkaç örnek de bizler verelim.

6. Müzik aletini tasarladın, artık hazırsın şimdi ailen ile birlikte 23 
Nisan 2020 saat 14.00’da  “ Bir Başkadır Benim Memleketim “ şarkısına 
eşlik et, bu anları videoya al ve saat 19.00’da Twitter’dan 

#evdekal
#Bizimevdebayramvar 
@ziyaselcuk @osmankaymk@coskunesen57 etiketleriyle paylaş. Pay-
laşım yapanlar arasından 5 kişiye “zekâ oyunu”  hediye verilecektir.
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6.GÜN
22.04.2020 Saat:14.00

Haydi, Bir Şarkı Öğrenelim!

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Yönerge :

1.Gün HAYATIMIZDAKİ KAHRAMANLAR
Etkinliğimizde bir resim yaptık ve etkinliğimizde hazırladığımız resmi 
sakladık.

2.Gün PARLAYAN GÜNEŞİM etkinliğini birlikte yaptık ve bu günleri 
güzel geçirmek için alternatif etkinlikler belirledik. 

3. Gün 1. Gün yaptığımız resim kâğıdın arkasına SEVGİ KÜPÜ etkinliği-
mizi yaptık ve sevdiğimiz kişiler için dileklerimizi yazdık.

4. Gün 1 ve 3. gün yaptığımız A4 kâğıdını kullanarak Turna Kuşu yaptık.

5. Gün Ailemizle birlikte “BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM” şarkısı-
nı öğrendik.

6. Gün  yani bugün son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün turna ile 
balonu yarım metre uzunluğundaki bir iple birbirine  bağlayarak 23 
Nisan 2020 saat 14.00’da pencereden bırakacağız. Turna kuşları balon 
yardımıyla uçacak ve bizler de 5. gün ailemizle birlikte öğrendiğimiz 
BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM şarkısını hep beraber söyleyece-
ğiz.

Hazır mıyız?

Yarın 10.00’da buluşmak üzere.
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EV ÖDEVİ
EVİMİZİ SÜSLEYELİM 

EN GÜZEL KIYAFETİMİZİ GİYELİM

Amaç : Çocukların aileleri ile birlikte bayram heyecanını   
   yaşaması ve verimli zaman geçirmesini sağlamak.

Yönerge :

1. Sen 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk  bayramının vazgeçil-
mez çocuğusun. Bugünün kahramanı sensin. Bu yüzden evini/odanı 
/balkonu  en güzel şekilde süsleyeceğinden kuşkumuz yok. İlk önce 
ailen ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sana ne 
ifade ediyor bunu düşünmenizi ve bugünün anlamına yönelik evini/o-
danı tasarlamanı istiyoruz. 

2. Ailenle beraber bayraklarla, balonlarla ya da senin tasarladığın 
şekilde evini hazırlamanı bekliyoruz. Çünkü yarın senin bayramın…

3. Evinin/odanın ya da balkonunun yatay çektiğin bir fotoğrafını 
veya videosunu 23 Nisan 2020 saat 19.00’da Twİtter’dan 

#evdekalsamsun
#Bizimevdebayramvar 
@ziyaselcuk @osmankaymk@coskunesen57 etiketleriyle paylaş.

4. Paylaşım yapanlar arasından 1 kişiye “tablet” hediye edilecektir.

Not: Fotoğraf ya da videoyu yatay olarak çekmeniz önemli.
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7.GÜN
23.04.2020

Son Hazırlıklar

Amaç : Bugün Benim Günüm

Yönerge :

 23 Nisan 2020 yani bugün saat 14.00’da turna kuşlarını pencere-
den bırakacağız. Turna kuşları balon yardımıyla uçacak, bizler de aile-
mizle birlikte pencerelerden “BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM” 
şarkısını söyleyeceğiz.
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