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Aşağıda verilen komşu ülkelerimizi bayraklarıyla eşleştirelim. 
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FARKLI KÜLTÜRLER 

Dünya’daki ülkeler arasında birçok farklılık vardır. Bu farklılıklar; 
Geleneksel kıyafetler, düğün törenleri, müzikler, dil dini inanç, cenaze 
törenleri, halk dansları… 

 

Ülkeler arasındaki farklılıklara saygı duyulmalıdır. Farklılıkların 
getirdiği güzellikler, insanlar ve ülkeler arası ön yargıların ortadan 
kalkmasını sağlar. 

 

 

                           

 

 
Aşağıda görselleri verilen yemekler hangi ülkelere aittir? Altlarına 
yazınız. 

 

 

                 
 

……………….           ……………………     ………………... 

ETKİNLİK 
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……………………       …………………     .………………. 

 

 

 

                 
 

 

…………………….                  …………………………… 
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5N- 1K ÇALIŞMALARI 
 
1-Özüm  yarın sınıfta sunum yapacak.  
  Yukarıdaki cümlede hangisinin cevabı yoktur? 

A. Kim?     B. Nerede?   C. Ne zaman?    D.Neyi? 
 

2- Aşırı yağmurdan dolayı sel oldu. 
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu hangi sorunun 
cevabıdır? 

A. Neden?      B.Ne?       C.Nereye?     D.Nasıl? 
 

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’kim’’ sorusunun cevabı bir 
kişiden oluşmaktadır? 
A.Oyalar akşam bize gelecek.     B. Eda ile Oya okula gelmediler. 
C.Çiftçiler tohum ekiyor.            D.Uğur kitap okuyor. 
 
4- ‘’Öğretmenimiz yarın sınav yapacak.’’ 
Yukarıdaki cümlede sırasıyla hangi soruların cevabı vardır? 
A.ne zaman-ne-kim                 B. kim-ne zaman- nerede 
C.kim-ne zaman-ne                 D.nerede-neyi-ne zaman 
 
5- Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimeler sırasıyla hangi soruların 
cevabı durumundadır?    
 1             2 

A. ne zaman           neyi 
B.      ne zaman           nereye 
C.      nasıl                  nerede 

                                                            D.  nereden             nereye                                 
    

6-Aşağıdaki  cümlelerden hangisinde ‘’nerede’’ sorusunun cevabı 
özel isimdir?   
A.Dedemler Bursa ‘da oturuyorlar. 
B.Sena bahçede çiçekleri suluyor. 
C.Piknikte çok eğlendik. 
D.Babam hastanede çalışıyor. 

Murat yarın Van’dan yola çıkacak. 
             1  2 
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 7- Metinde 5N 1K sorularından hangisinin cevabı yoktur?   
 
Eslem çok heyecanlıydı çünkü beşinci sınıfa geçmişti. Artık   Eslem ‘i 
okula annesi bırakmayacaktı. Eslem, okula arkadaşları Betül ve Nas ile 
beraber gidecekti. 

 

A.Kim?         B.Niçin?        C.Ne zaman?          D.Nasıl? 

 

8- ‘’Samsun’dan …………………………geleceklermiş.’’ 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sorunun cevabı 
yazılamaz? 
A.Niçin?           B.Kim?           C.Nasıl?              D.Ne zaman? 
 
9.Aşağıdakilerden hangisi 5N-1K sorularından biri değildir? 
A.Okulda ne yaptınız?  B.Okula nasıl gittiniz? 
C.Okulu sevdiniz mi?   D.Okula niçin gittiniz? 
 
10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ‘’ne zaman’’ hem de’’nerede’’ 
sorularının cevabı vardır? 
A.Pazar günü pikniğe gideceğiz. 
B.Yarın hava güneşli olacakmış. 
C.Ödevimi yarın kütüphanede yapacağım. 
D.Bunları manavdan aldık. 
 
11.a.Okula servisle gidiyorum. 
    b.Burak sessizce oynuyordu. 
    c.Geç kalmamak için koşarak gittik. 
    d.Babamın gelmesini bekledik. 
 
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ‘’nasıl’’ sorusunun cevabı vardır? 

A.  a-b-c        
B.  a-c-d     
C. a-b-c-d      
D. b-c-d 
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Aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazınız. 

 

                        Kim? ………………………… 

                        Nereye?   ………………………… 

 Nasıl? ………………………… 

 Niçin? ……………………….. 

 Ne zaman?         ………………………… 

 

                                   Kim?  ………………………… 

                        Nereye?   ………………………… 

 Nasıl? ………………………… 

 Niçin? ……………………….. 

 Ne zaman?         ………………………… 

  

                                   Kim?                     ………………………… 

                        Nereye?   ………………………… 

 Nasıl? ………………………… 

 Niçin? ……………………….. 

 Ne zaman?         ………………………. 

5N 
NN 
N 
N 

1 K 

Ne Nerede
e 

Ne zaman Niçin Nasıl Kim 

Ozan, soğuk 
havalarda 
üşümemek için 
okula otobüsle 
gidiyor. 

Görkem, dün 
hava yağışlı 
olduğu için   
evine hızlı bir 
şekilde gitti. 

Emel, salı günü 
öğretmenini 
görmek için 
bisikletle okula 
gitti. 



Tablo Okuma 

 

Yukarıdaki sütun grafiğinde verilen verileri kullanarak sorular 
hazırlayalım ve cevaplayalım. 

Sorular ve Cevaplar 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
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Tablo: Medya Araçları 

Medya Aracı Fiyatı 
Televizyon 5000 TL 
Tablet 1500 TL 
Bilgisayar 7000 TL 
Akıllı Telefon 4000 TL 
 

Yukarıdaki tabloya göre  

a. Fiyatı en yüksek medya aracı ile en düşük medya aracının 
toplamı kaçtır? 
……………………………………………………………………………. 

b. Bilgisayarın fiyatı tabletin fiyatından kaç lira fazladır? 

      …………………………………………………………………………….. 

c. Bütün medya araçlarının toplamı kaç lira yapar? 
……………………………………………………………………………… 
 

Yönergeleri Uygulama 

Yönergeleri takip ederek “Su Kirliliği” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. 

  Yandaki kutucuğun orta kısmına 
konu ile ilgili bir slogan yaz. 

 Afişin içine slogana uygun, 
dikkat çekici bir resim çiz ve 
boya 

 Afişin kalan kısmını renklendir. 
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Yönergeleri Uygulama 

 

Aşağıdaki yönergeleri okuyup dikkatle uygulayalım. 

 3 tane ağaç çiz. 
 Her bir ağacın yanına bir kedi çiz. 
 Kedilerden en soldaki kahverengi renkli benekleri olsun. 
 Ortadaki kedi diğer ikisine göre daha küçük olsun. 
 En sağdaki kedinin yarısı ağacın arkasında kalsın. 
 Üstte tepeye kedi kafası şeklinde güneş çiz. 
 Gökyüzüne bulutlar çiz. 
 Zemin rengi yeşil olsun. 
 Ortadaki kediye bir şapka çiz. 
 Yere çiçekler çiz. 
 Resmin geri kalanını istediğin renge göre boya. 
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Haber Yazısı 

Güneş'te son yılların en büyük patlaması! 
Güneş’te yıllardır görülmeyen büyüklükte şiddetli bir dizi patlama meydana 

geldi. Bilim insanlarına göre, elektrik yüklü rüzgârlar Dünya'ya ilerliyor. 
Gezegenimiz Dünya'nın da içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı 
konumundaki Güneş, tabiri caizse uykusundan uyandı. 

Gelen bilgilere göre, bu parçalar Dünya’ya doğru hızla yaklaşıyor! ABD 
Ulusal Okyanus ve Atmosfer idaresinden konu ile ilgili yapılan açıklamada bu 
parçaların Dünya’nın manyetik alanına çarpacağı bilgisi yer aldı. Bu durumun kuzey 
ülkelerinde bir görsel şölene neden olabileceği belirtiliyor. Ulusal Okyanus ve 
Atmosfer idaresinin hazırladığı harita, bu olayın ABD’den dahi izlenebileceğini 
gözler önüne seriyor. Uzmanlar bu patlamaların gezegenimiz için herhangi bir 
tehdit oluşturmadığının altını çiziyor.  

 

Haber Metni Yazalım 

Haber metni oluşturma soruları 

Haber başlığı: 

Haber özeti: Haber ile ilgili bir özet yazmanız haberin ilgi çekici olmasını sağlar. 
Detaylara girmeden kısa bir bilgi verebilirsiniz. 

 Siz de aşağıdaki soruları sorarak bir haber metin hazırlayınız. 

 Haber kim ile ilgili? 
 Haber ne zaman gerçekleşti? 
 Haber ne? 
 Haber nerede gerçekleşti? 
 Haberde yaşananlar niçin yaşandı? 
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ŞEKİL, SEMBOL VE İŞARETLER 

Sevgili Arkadaşlar, 

Okulda, evde, sokakta, hastanede, alışveriş merkezinde, ekran karşısında, 
kısacası her yerde şekil, sembol ve işaretlerle karşılaşıyoruz. Bunlar bizi 
uyarmak, yönlendirmek veya bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Aşağıda bunlarla ilgili bazı etkinlikler verilmiştir. Bakalım doğru cevapları 
bulabilecek misin? 

1. ETKİNLİK: Aşağıda verilen kullanılmış malzemeleri uygun geri dönüşüm 
kutusuna çizerek götürünüz. 

 

                                     

 

2. ETKİNLİK: Aşağıda verilen görsellerin anlamlarını altlarındaki noktalı yerlere 
yazınız. 

 

…………………………  …………………………..    ………………………..          ……………………… 

      gazete 

       leğen 

      karton    su bidonu 

     kavanoz 

    cam şişe naylon poşet        dergi 
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3. ETKİNLİK: Aşağıda bazı yaşadığımız olaylar verilmiştir. Bu olaylarda neler 
hissedeceğinizi ilgili emojinin numarasını yazarak belirtiniz. 

                        

            1        2         3                      4 

* Yeni aldığım kalemimi kaybettim. (…….) 

*Hiç beklemediğim anda babamı okulda gördüm. (…….) 

*Öğretmenimiz bizi tiyatroya götürecekmiş. (…….) 

*Haksızlığa uğradığım halde kimse bana inanmadı. (…….) 

 

4. ETKİNLİK: Aşağıda verilen işaretleri anlamları ile eşleştiriniz. 

 

 

     

    

    

                       Yaya Geçidi 

                           Alt Geçit 

                          Üst Geçit 

                        Okul Geçidi 
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5. ETKİNLİK: İşitme engelini belirten sembolün karşısındaki kutucuğu 
işaretleyelim. 

                         

 

 

 

 

6. ETKİNLİK: Aşağıda verilen akıllı işaretlerden hangisi her yaş gurubu 
izleyiciler için uygun bir program olduğunu belirtmektedir? İşaretleyiniz. 

 

                        

 

7. ETKİNLİK: Aşağıda verilen şekle devletimizin bağımsızlık simgesi olan 
bayrağımızı çizerek boyayınız. 
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KİLOGRAM VE GRAM ETKİNLİĞİMİZ 

 

                                                    

                                              

 

 

  1 kg=1000 g ‘dır. 

                                                   

 

 

 Yarım kg=500 g’dır. 1Kg’ın içinde 2 tane yarım kg vardır. Yarım kilo 
okunurken ‘’buçuk ‘’olarak söyleriz. 

   

 

 

 

Çeyrek kg=250 g’dır. 1 kg‘ın içinde 4 tane 250 gram vardır.     

 Aşağıdaki  çevirmeleri yapınız.    

2 kg=……………….. g                3000 g=……………….kg            

5 kg=……………….. g                2500 g=……………….kg  

4,5kg=……………….g                8000 g=……………….kg    

7  kg=………………..g                1500 g=………………..kg  

1 kg 1000 g 

Yarım 
kg 500 g 

 

çeyrek kg 

 

250 gr 
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    KİLOGRAM VE GRAM ETKİNLİĞİMİZ 

Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.                                                                                                                                                                                                                             

 8 tane çeyrek gram 2 kg 

6 tane çeyrek gram 2,5kg 

4 tane yarım kilogram 7 kg 

8 tane yarım kilogram  

10 tane çeyrek gram 

2 kg 

15 000 g 

7000 g 7500 g 

15 kg 10 kg 

7,5 kg 4 kg 

10 000 g 1,5 kg 
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                        TARTMA  -  AĞIRLIK   ÖLÇÜLERİ 

     Çok büyük kütleler belirtilirken ‘’ton’’ birimi kullanılır.Ton kısaca ‘’t’’ 
diye belirtilir.Çok küçük kütleler belirtilirken de ‘’miligram’’ birimi 
kullanılır.Miligram kısaca ‘’mg’’ diye belirtilir.Ağırlığın ölçü birimi 
kilogram ve gramdır.Kısaca ‘’kg’’ ve ‘’g’’ diye gösterilir. 

 

   Yukarı çıkılırken her bir basamak için üç sıfır silinir. Eğer silinecek 
sıfır yok ise sayının sol tarafına birinci sıfırdan sonra virgül konularak 
sıfır eklenir. Ör: 1g= …kg. Tabloya göre bir basamak çıkıldığı için ve 
silinecek sıfır olmadığı için cevap 1g=0,001 kg olur. 

    Aşağıya inilirken her bir basamak için üç sıfır eklenir. 

   Aşağıdaki çevirme işlemlerini yapınız. 

  3000g =……………………………kg= …………………………mg 

   640 kg = …………………………g= ……………………………mg 

   8800 g = ………………………kg= ……………………………mg 

   2t 5000kg = ……………………t= ………………………………kg 

   8 t + 4500kg = …………t………kg= ………………………………kg 
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                   AĞIRLIK ÖLÇÜ BİRİMLERİ 

   Aşağıda verilen tabloda bulunan nesnelerin hangi ağırlık birimi 
ile tartıldığını belirleyelim. 

Nesne Ton Kilogram Gram Miligram 

Fil      
Kamyon      
Sakız      
Şeker      
Elma      
Altın      
Fındık      
Yaprak      
Peynir      
İnek      
Bisiklet      
 

          Aşağıdaki ağırlık ölçülerini çeviriniz. 

    3000 g +5000mg= …………… g= …………………… mg 

    400 g+ 200mg= …………… g= ……………………… mg 

    30kg+1000mg= …………………… g= ……………… mg 

    4t 2000g= …………………… kg= ………………………t                      

    750 kg 2000g= ……………… g= ………………………kg 

    8t 550kg= …………………… t= ………………………… kg 

    3000mg+1000g= ……………… g= ……………………mg 
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       AĞIRLIK   ÖLÇÜLERİ   İLE   İLGİLİ   PROBLEMLER 

 

1. Bir un fabrikasında günde 5 t 350 kg un üretilirse 5 günde ne 
kadar un üretilir? 

 
 
    
 

2. Boşken kütlesi 4 000 kg gelen bir tıra her birinin kütlesi 100 kg 
olan paketlerden 60 tane yükleniyor. Buna göre tırın dolu iken 
kütlesi kaç ton olur ? 

 
 
 
 
  

3. Bir çiftçi, ürettiği 736 kg patatesin 30 000 g’ ı satıyor. Geriye 
kaç kg patates kalmıştır? 

 
 
 
 
 
 

4. Mehmet bakkaldan 750 g helva, 3 kg peynir, 2 kg bal, 1650 g 
peynir aldı. Mehmet ‘in aldıkları toplam kaç g ‘ını dır? 

 
 
 
 
 

5. 560 kg buğdayı 420 kg 4000 g’ ı un yapılıyor. Geriye kaç kilogram 
un kalır? 
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SIVILARI ÖLÇME İLE İLGİLİ ALİŞTIRMALAR 

Aşağıda verilen dönüşümleri 
yapınız. 

1527 mL = …1…L 527 mL     

1634 mL = ……..L……… mL 

2741 mL= ………L…….   mL 

6536 mL= ………L ……… mL 

8718 mL= ………L……… .mL 

7777mL =……… L……..  mL 

9473 mL= ……. .L……… mL 

11 251mL =…… .L…… . mL 

15 443 mL=…….L…….  mL 

16 541 mL=………L…… . mL 

23 681 mL=……..L……… mL 

66005 mL=………L……..  mL 

9475  mL=………..L……… mL 

12 251 mL=………L………  mL 

15 543 mL=………L……… mL 

16 541 mL=……….L……… mL 

23 685 mL=………L………. mL  

88 005 mL=……….L…….. mL 

95 100 mL=……… L……… .mL 

34 650 mL=……….L………. .mL 

   55 400mL=……..L………..mL 

 

Aşağıdaki verilen dönüşümleri 
yapınız. 

 5L = 10 tane yarım litre 

  10L= ………tane 500 mL   

  24 L =………tane 250 mL  

  19 L=…………tane çeyrek litre. 

  6 tane yarım litre=……..3…….litre 

  20 tane yarım litre=………………litre 

 40 tane çeyrek litre =………….litre  

 24 tane  500 mL=…………litre 

48 tane 250 mL=…………..litre 

Aşağıdaki verilen işlemleri yapınız. 

 5 L- 750 mL= ….  4250………..mL 

  4 L +2000 mL=………………………L 

  6 L 250 mL=…………………………..L 

  3L-1 L 690 mL=……………………….L 

  2 L-1 L 690mL =……………………….L 

  1560 mL=…………..L…………..mL 

  2300 mL=…………..L……    .mL 

  4600 mL=…………..L…………..mL 

  17 00 mL=…………..L……………mL 

   98 00mL=…………..L…………..mL 

  35 00 ml=…………….L………….mL 
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                            SIVILARI ÖLÇME 

SSS                                                                           
NESNE           LİTRE       MİLİLİTRE   

DAMACANA      X                        

FİNCAN                                   X 

BARDAK                                   X 

SÜRAHİ             X 

SU KOVASI       X 

TANKER             X 

 

  

    Sıvı ölçüsü temel birimi 
litredir.Litre  L ile gösterilir. 
Litrenin binde birine mililitre 
denir.Mililitre ml ile gösterilir. 

  1L=1000 mL 

 Yarım litre=500 mL 

Çeyrek litre=250 mL 

  1 litrede2 tane yarım litre 

   1 litrede 4 tane çeyrek litre 
vardır. 

 

 

 

 

      4000 mL……4…………L 

   5000 mL………………… L 

   8000 mL………………… L 

   13 000 mL ………………L 

   15 000 mL…………………L 

   25 000 mL…………………L 

   32 000 mL ……………… L  

   48 000 mL ……………… L 

   57 000 mL ……………… L 

   64 000 mL …………………L 

165 000 mL ………….….    L 

    230 000 mL …………..  L 

    

Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. 

2 L 300 mL = …2300…  mL  

4 L 500 mL = ……………… mL  

8 L 750 mL =………………..mL 

10 L 850 mL=…………………mL      

7 L 183 mL =………………  mL 

9 L 13 mL= ………………… mL 

17 L 20mL=…………………. mL 

20 L 12 mL=………………….mL 

6L 250mL =…………………. mL 

 4L 500mL=  ……………… mL   

  3L 700mL= ……………… mL 
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8-Bir kovada 30 000 mL su vardır. 
Bu kovadaki suyun önce 3L’si,sonra 6 
L 500 mL ‘si kullanılıyor.Buna göre 
kovada kaç mL su kalır? 

 

 

9-Bir su bardağı 100 mL meyve suyu 
almaktadır.İçinde yarım litre meyve 
suyu bulunan sürahiden kaç bardak 
meyve suyu çıkar? 

 

 

10-Bir zeytinyağının çeyrek litresi 5 
lira olduğuna göre 4 litresi kaç 
liradır? 

 

 

11-Bir keçi günde 3000mL süt 
vermektedir.Buna göre iki keçi 1 
haftada toplam kaç litre süt verir? 

 

 

12-Bir otomobil 5 litre benzin ile 100 
kilometre yol gidebilmektedir.Buna 
göre bu otomobil 500 km ‘lik yolu  
kaç litre benzin ile gidebilir? 

 

 

 

13-Bir yemek kaşığı 10 mL şurup al-
maktadır. Her gün 2 kaşık şurup 
içen Aliye, bir haftada kaç Ml şurup 
içer. 

 

 

14-Her bir kovanın içinde 20 tane 
500mL’lik sulardan bulunan 10 
kovada toplam kaç litre su bulunur? 

 

  

 

15-Ahmet Bey 75Tl‘lik benzin 
olarak arabasının deposunu 
tamamen dolduruyor.Benzinin 
litresi 3 Tl olduğuna göre Ahmet 
Bey ,arabasına kaç litre benzin 
almıştır? 

 

 

16-Ayşe Hanım’ın çamaşır makinası 
,her çamaşır yıkamada 48 litre su 
ve 200 g deterjan 
tüketmektedir.Dört kez çamaşır 
yıkandığında kaç litre su ve ne 
kadar deterjan kullanıldığını 
hesaplayınız?  
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a  

                       SIVI ÖLÇME PROBLEMLERİ 

 

      Bir problem çözerken problemi anlamak çok önemlidir. 

    Bir problem çözerken hangi işlemlerin yapılacağına karar verilmelidir. 

   Problemde kendimize’’bize neler verilmiş’’,ne soruluyor?’’sorularını sormamız 
gerekiyor. 

    Sonra işlem sırasına göre problem çözülür.  

   Birimlerin dönüştürülmesine dikkat edilir. 

1-3 litre suyun 1575 mL ‘si 
kullanılırsa geriye kaç mL su kalır? 

 

2-20 L suyun önce 6L’si,sonra 8 L 
200mL’si kullanıldığında kaç mL su 
kalır? 

 

 

3-Boş kovaya önce 3 L sonra 4 L 
300 mL su konulduğunda ne kadar 
su konulmuş olur?  

 

 

4-7 litrelik bir kovaya önce 2 L 300 
mL,sonra 1 L 750 Ml su 
konuluyor.Buna göre kaç mL’lik 
boşluk kalır? 

5-Bir şişe 250 mL su 
alabilmektedir.Bu şişelerden 30 
tanesi ile boş damacanaya su 
konuluyor.Buna göre damacanada 
kaç L su olur? 

 

 

6-Mehmet, marketten 4 tane yarım 
litre,8 tane çeyrek litre süt 
almıştır.Buna göre Mehmet kaç litre 
süt almıştır? 

 

 

7-50 litrelik süt 2 litrelik şişelere 
doldurulup şişesi 5 liradan 
satılacaktır.Buna göre tüm süt 
satıldığında kaç lira gelir elde 
edilir? 
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Sevgili Arkadaşlar; Aşağıda basit elektrik devreleri 
verilmiştir. İsimlerini altlarına yazınız. 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………………………. .……………… 

 

 

 

……………………………. ……………………………… …………………… 

Sevgili Arkadaşlar; Aşağıda verilen basit devre elemanlarını 
görevleri ile eşleştiriniz. 

( 1 )  Pil                    (  ) Anahtar kapatıldığında ışık veren devre  

 elemanıdır. 

( 2 ) Pil yatağı          (  ) Devre elemanlarını birbirine bağlayarak enerji         

             akımını sağlar. 

( 3 ) Ampül                (  ) Devreye elektrik enerjisi sağlar. 

 

 ( 4 ) Duy                   (  ) Ampülün yerleştiği devre elemanıdır. 

 

 ( 5 ) Anahtar            (  ) Pillerin yerleştiği devre elemanıdır. 

 

( 6 ) Bağlantı kablosu (  )Elektrik enerjisinin kablolardan geçişine izin                                                                                                                           
v                                  veren veya engelleyen devre elemanıdır. 

aşağıda
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Sevgili Arkadaşlar; aşağıdaki basit elektrik 
devrelerini inceleyelim. Altındaki seçeneklerden 
uygun olanı seçerek işaretleyelim. ‘’Işık vermez’’   
seçeneğini işaretlediğimiz devrelerin altına 
nedenlerini yazalım. 

 

 

 

 

Işık verir     :                                                 Işık verir     :                              

Işık vermez :                                                 Işık vermez : 

Neden          :                                                 Neden          : 

 

 

 

 

Işık verir     :                                                 Işık verir     : 

Işık vermez :                                                 Işık vermez : 

Neden          :                                                 Neden          : 

 

 

 

Işık verir     :                                                 Işık verir     :                              

Işık vermez :                                                 Işık vermez : 

Neden          :                                                 Neden          : 
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Sevgili Çocuklar; aşağıda verilen kelimeleri cümlelerdeki 
boşluklardan uygun olanına yerleştiriniz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Evdeki ampulün düğmesini açmak, basit elektrik devresinde 
………………………………. kapatmakla eş değerdir. 

Duvarlardan geçen kablolar ile evimizdeki …………………………………… şehir 
elektriğine bağlamış oluruz. 

Elektrik düğmeleri ve ………………………………….da birer devre elemanıdır. 

Açıkta olan kablolara asla çıplak el ile 
……………………………………………………………………………………………… 

Düğmeler ile …………………………………………………..arasında kablolar bulunur. 

Evdeki ve okuldaki elektrik düğmeleri birer 
……………………………………………………..………………………………elemanıdır. 

Duvarların içinden geçen kablolarda ……………………………...olduğunda 
lamba yanmaz. 

Günlük yaşamımızda kullandığımız televizyon, bilgisayar, 
……………………………………………….gibi araçlarda anahtar bulunur. 

 

dokunmamalıyız kopukluk 

cihazları basit devre 

anahtarı saç kurutma makinesi 
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4. SINIF STEM ETKİNLİĞİ :   

AYDINLATMA ARACI TASARLAYALIM 

 

ARAÇ VE GEREÇLER: 

Karton, atık kumaş parçaları, sünger, yapıştırıcı, makas, pamuk, lastik, 
duy, ampul, pil, pil yatağı, bakır tel, anahtarlar. 

 

  

 

 

Elektrik devre elemanları nelerdir? Hangi görevler için hangi devre 
elemanı kullanılır? Elektrik devresi hangi durumda çalışır, hangi 
durumda çalışmaz? 
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Pil, devrenin çalışması için elektrik enerjisi sağlar.  

Bağlantı kabloları, elektrik enerjisini ampule iletir.  

Ampul, aldığı bu elektrik enerjisiyle çevresini aydınlatır.  

Anahtar, kapatılarak kablodan elektrik enerjisinin geçmesi sağlanır. 
Devrede elektrik enerjisinin geçişini kontrol eder 

 

Gece uyanınca tuvalete gitmek veya su içmek için ışıkları açtığımızda, 
aile bireylerinin rahatsız olmaması için önümüzü görmede 
kullanılabilecek bir aydınlatma aracı tasarlayınız. 

 En az 1m’lik alan aydınlatılmış olmalıdır.  

Aydınlatma sadece ön kısımda olmalı, diğer kısımlar en az 
aydınlatılmış olmalıdır. 

Elin kolaylıkla kavrayacağı tutacak ve zemin üzerinde kolaylıkla 
durması için alt zemin düz ve kaymayan malzemeden seçilmelidir.  

En az 30cm olmalıdır. 

Şimdi ürünün modelini tasarlayın ve kâğıt üzerinde modelini gösterin. 

Daha sonra da tasarım modelini hayata geçirin ve test edin. 

En uygun çalışmayı seçerek bir proje oluşturun ve yaptığınız 
çalışmanın fotoğraflarını dergimizin mail adresine                               
( egtmkznm4@gmail.com) göndermeyi unutmayın.  
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Ders: İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 

Kazanım: Y4.6.4: Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar. 

               Y4.6.5: Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki 
yansımalarına örnekler verir. 

 Her devletin vatandaşlarına karşı sorumlulukları olduğu 
gibi biz vatandaşların da devlete karşı sorumluluk ve görevlerimiz 
vardır. Bu sorumlulukları şu şekilde listelersek: 

 Kanunlara uymak, 

 Vergi vermek, 

 Seçimlere katılmak, 

 Askerlik yapmak, 

Devlete olan sorumluluklarımızın yanında yurttaşların da birbirlerine 
karşı görev ve sorumlulukları vardır. Bunlara değinecek olursak: 

   Karşılıklı hak ve özgürlüklerine saygılı olmak,  
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  Yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hareket 
etmek, 

 Vatanını milletini sevmek ve korumak, 

Bu sorumluluk ve görevleri yerine getirmek kültürümüze de katkı 
sağlar. Özelikle bağımsız devletlerde önemli bir konu da demokrasi 
kültürüdür. Bu kültür ile büyümüş ve harmanlanmış toplumlarda aktif 
yurttaş olmak önemlidir. Aktif yurttaş üzerine düşen görev ve 
sorumlulukları yerine getirir ve hakkını arar. Bencillik özelliği 
göstermeyen aktif yurttaş sosyal çevresinde yaşanan olaylara karşı 
daima duyarlıdır. Sadece kendi hakkını aramaz, diğer yurttaşların da 
hakkını gözetir. 

Çocukların büyüklere göre yurttaşlık sorumlulukları değişkenlik 
göstermektedir. Ama her ne olursak olalım herkesin ülkemiz için 
milletimiz için yapabileceği şeyler vardır. Bunların en başında 
yurdumuzu sevmek, onu korumak, yüceltmek ve görevlerimizi en iyi 
şekilde yerine getirmek gelmektedir. 
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Aşağıda verilen problem durumlarının karşılarına çözüm önerilerinizi 
yazınız… 

Problem Durumu Çözüm Önerileri 
Okul temizlik görevlisinin maske 
takmadığını gördün. 
 
 
 
 

 

Bazı arkadaşlarının okul 
eşyalarına zarar verdiğine şahit 
oldun. 
 
 
 

 

Karşıdan karşıya geçerken 
güvenli geçiş yerlerini 
kullanmayan arkadaşların var. 
 
 

 

 

Sosyal hayatımızda aile içinde birbirimize ihtiyaç duyarız. 
Belirlediğimiz kurallar çerçevesinde sorumluluk alıp verilen görevleri 
yerine getiririz. Varlığımızı sürdürdüğümüz toplum için de benzer 
özellikler geçerlidir. Zor zamanlarda birbirimizden yardım alır aynı 
şekilde başkasına yardım ederiz. Sevgi, saygı ve empati çerçevesinde 
iletişim kurarız. Kurallara bağlı olmak uyumlu şekilde yaşamamızı 
sağlar. Paylaşılan düşüncelere saygı duymak, ortak yaşam alanlarımızı 
temiz tutmak, bizden farklı olduğunu düşündüğümüz insanlara 
anlayışla yaklaşmak bunlardan bazılarıdır. 
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Aşağıdaki cümleleri doğru olacak şekilde tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Solunum yolunun tıkanması………………………….veya …………………olabilir. 

2- Hafif yaralanmalar sonucunda oluşan kanamalı sıyrık, bere, çürük ve ezilme gibi          
yaralara …………………………………..denir.  

3-Yaranın mikrop kapmaması için yaralı bölge …………………………………veya………................ 

………………………………………ile kapatılmalıdır. 

4-Yaralanmanın ciddi olduğu durumlarda ………………….aranmalıdır. 

5-Boğulmalarda ilk yardımın amacı hasta veya yaralının solunumu ………………………………… 

……………………………………………..yöntemi ile değerlendirilir. 

6-Az da olsa bir miktar hava geçişinin olduğu duruma ………………………………….denir. 

7-Hava girişinin tamamen engellendiği duruma ……………………………………..denir. 

8-Solunum ile vücudumuz için gereken …………………………………….alınmış olur. 

9-…………………………….solunum yolunun çeşitli faktörlerle havanın geçmesine engel 
olacak şekilde tıkanmasıdır. 

112 

Yara bandı 

 

Hidrofil gaz steril 

Hafif yaralar 

kısmi 

oksijen 

tam 

Tam tıkanma Kısmi tıkanma bak-dinle-
hisset 

boğulma 
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A)Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 
 
1. Yaralıların doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek      
için  eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir? 

A. tanı     B. tedavi 
C. taşıma     D. ilk yardım 
 

2-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? 
A. Makas                           B.Üçgen sargı bezi        

    C.Ağrı kesici                                  D.Turnike 

3-İlk yardım uygulamalarında öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

    A.Hasta yada yaralıyı iyileştirmektir.    B.Hastaya zarar vermemektir. 

    C.Hastaya zarar vermektir.                   D.Hastayı hemen ayağa kaldırmaktır.  

B)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D),yanlış olanlara (Y) yazınız. 

(…..) 1-Kaza anında yaralıya yapılan yanlış müdahaleler, sakatlıklara ve ölümlere                                                                         

            sebep olabilir. 

(…….)  2- Hava girişinin tamamen engellendiği duruma kısmi tıkanma denir. 

(…….) 3-Solunum yolunun çeşitli faktörlerle havanın geçmesine engel olacak  

            şekilde tıkanmasına boğulma denir. 

(…….)  4- Hastanın solunumu bak-dinle-hisset yöntemiyle değerlendirilir. 

(…….)  5- Bebeklerin beslenmelerini sadece büyükler yapmalıdır. 

(……..)  6- İlk yardım uygulamalarını bilmesek bile yaralıya müdahale etmeliyiz. 

(…….)   7- Acil çağrı merkezinin numarası 112’dir. 

(…….)   8- İlk yardım çantasında ağrı kesici de bulundurulur. 

(…….)   9- Sıyrık, ezik gibi hafif yaralanmalarda yaralı bölge, antiseptik solüsyon ile   

                temizlenmelidir. 

(…….)  10- Antiseptik solüsyon yoksa yaralı bölge su ve sabunla temizlenmelidir. 

ya da



34

HAFİF YARALANMALARDA YAPILACAK İLK YARDIM UYGULAMALARI 

     Hafif yaralanmalar sonucunda oluşan kanamalı sıyrık, bere, çürük ve ezilme 
gibi yaralara hafif yaralar denir. Hafif yaralanmalar önemli bir sağlık sorunu 
olmasa da müdahale edilmediğinde mikrop kapabilir ve önemli sorunlara yol 
açabilir. Yaralanan bölgeye temas etmeden antiseptik solüsyon ile 
temizlenmeli ve yara hidrofil gaz steril ile kapatılmalıdır. Antiseptik solüsyon 
olmadığı zaman yaralı bölge su ve sabunla temizlenmelidir Yaşanan bir 
yaralanma sonucunda oluşan morarma ve şişmeyi engellemek için bir bez veya 
havlu içine buz koyarak o bölgeye uygulayabiliriz.  

       Boğulma, solunum yolunun çeşitli faktörlerle (yiyecek, su, oyuncak, toprak 
vb.) havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. 
        Kısmi Tıkanma 
     Az da olsa bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir. Kişi 
öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. Kısmi tıkanma durumlarında ilk yardım olarak 
kişiye dokunulmaz ve kişinin öksürmesi sağlanır. Böylece tıkanmaya neden olan 
cismin öksürülerek dışarı atılması sağlanır. 

             Tam Tıkanma 
     Hava girişinin tamamen engellendiği duruma ise tam tıkanma denir. Kişi 
nefes alamaz, acı çeker gibi ellerini boynuna götürür, konuşamaz, kişinin rengi 
morarır. Özellikle bebeklerde tıkanma olayları sıklıkla yaşanabilir. Bu yüzden 
bebeklerin beslenmesi sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır. 

      Solunum ile vücudumuz için gereken oksijen alınmış olur. Solunum, sağlıklı 
kişilerde kendiliğinden gerçekleşir. Ancak boğulma durumunda, solunum yoluna 
kaçan cisimler solunum yolunun tıkanmasına veya solunumun durmasına sebep 
olabilir. Solunumun kısa sürede durması bile kişiye kalıcı hasarlar verebilir, süre 
uzayacak olursa kişinin ölümüne sebep olabilir. Bu nedenle boğulmalarda kısa 
sürede ve doğru ilk yardım uygulamaları hayat kurtarır. 
     İlk yardım uygulamalarında ilk yardım bilgisi olmayan kişilerin yaralıya 
müdahalede bulunmaması, yardım çağırması gerekmektedir. 
 Hasta veya yaralının solunumu nasıl değerlendirilir? 
     BAK – DİNLE – HİSSET yöntemiyle hasta veya yaralının solunumu 10 
saniye boyunca değerlendirilir.Baş, hasta veya yaralının göğsünü görecek 
şekilde yan çevrilir ve göğüs hareketi gözlenir. Hasta veya yaralının solunum 
sesi dinlenir, yanakla hasta veya yaralının soluk alıp vermesi hissedilmeye 
çalışılır. 
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My Clothes

1. dress

2. hat

3. shirt

4. boots

5. raincoat

6. skirt

7. jeans

8. socks

9. scarf

10. gloves

11. sunglasses

12. tie

13. belt

S
G
H
A
T
C
M
B
O
O
T
S

U
L
Z
J
B
E
D
F
W
B
S
H

N
O
C
E
V
V
B
B
M
C
Z
G

G
V
S
A
N
U
E
R
A
G
S
F

L
E
D
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Y
L
Z
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S
U
C
A

A
S
R
S
T
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Y
H
R
D
G
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D
E
H
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E
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A
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B
A
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S
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A
R
A
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A
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A
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S
R
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S
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M
T
S
X
C
T



39

My Friends

Draw a line to connect each pair of boxes

Bald

Short wavy hair

Moustache

Headscarf

Beard

Hairband

Tall

Blonde hair

Plump/Fat

Old

Curly hair

Straight hair
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Food And Drinks

1.
a glass of orange juice

A
B

C
D

2.
a bottle of water

A
B

C
D

3.
olives

A
B

C
D

4.
cheese

A
B

C
D

5.
m

uffins

A
B

C
D

6.
eggs

A
B

C
D

7.
butter

A
B

C
D

8.
m

ilk

A
B

C
D

9.
chicken

A
B

C
D

10.
fish

A
B

C
D
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29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ 
 

İstanbul, 29 Mayıs 
1453’te tamamlanan kuşatma 
ile 568 yıl önce bugün Osmanlı 
Devleti padişahı Fatih Sultan 
Mehmet (II. Mehmet) 
tarafından fethedilmiştir. 6 
Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e 
kadar süren kuşatma 
sonucunda Osmanlı ordusu o 

zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetmiş ve Bizans 
İmparatorluğu sona ermişti. Fetihten sonra İstanbul Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur. 

Fetih Öncesi Neler Yapıldı? 

Kuşatmada kullanılmak üzere ağır toplar döküldü. Bizans 
zindanlarından lağımcılar tarafından kaçırılan Urban adlı bir 
mühendisin yaptırdığı “Şahi” topu bunlardan biriydi, tek güllesi 550 kg 
civarındaydı ve topun uzunluğu 8, çevresi de 2.5 metreydi.  

İstanbul'un deniz bağlantısını tümüyle kesmek, kuşatma 
esnasında şehre herhangi bir yardımın gelmesi önlemek için II. 
Mehmet, Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nın yapımını 
gerekli gördü.  

Kuşatma esnasında Bizanslıların Haliç’e gerdiği zincir sebebiyle 
II. Mehmet, Diplonsion (Günümüz adı Beşiktaş) önlerindeki Osmanlı 
donanmasının Galata surları önünden kaydırılarak Haliç'e indirilmesini 
emretti ve 72 Osmanlı gemisi karadan yürütülerek yaklaşık 4 
kilometrelik bir ormanlık alanı geçip Haliç’e indirilmişti. 

 

 



42

Fethin Önemi Nedir? 

II. Mehmet, 21 yaşında 
İstanbul'u fethederek 1000 
yıllık Bizans İmparatorluğu'na 
son verdi ve bu olay birçok 
tarihçi tarafından Orta Çağ'ın 
sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı 

olarak kabul edildi. Dünya tarihinin akışını değiştiren bu olayla birlikte 
Fatih Sultan Mehmed, "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu 
fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisi 
şerifiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) övgüsünü 
kazanmıştır.  

 TATİLDE NE YAPMAYI PLANLIYORSUN? 

 Biraz yüz yüze, biraz uzaktan eğitimle bir eğitim öğretim yılını daha 
geride bıraktık. Peki sen tatilde ne yapmayı planlıyorsun? 

 Tatilde yapabileceklerine bir bakalım: 

Her gün düzenli spor yapmak 

Aile ile zaman geçirmek 

Her gün düzenli kitap okumak 

Eksik bilgileri tamamlamak  

Doğada vakit geçirmek 

İngilizce kelime öğrenmek 

Kendi oyuncağını tasarlayıp yapmak 

        Zeka oyunlarını öğrenmek (satranç, dama, mandala, bulmaca…vb.) 

 Daha pek çok etkinlik sıralanabilir. Aşağıdaki tabloya tatilde yapmak 
istediklerini yazarak kendi tatilini planlayabilirsin. Planında her gün 
spor yapmak ve kitap okumak mutlaka olmalı. İyi Tatiller… 

TATİL PLANIM 

PAZARTESİ  

SALI  

ÇARŞAMBA  

PERŞEMBE  

CUMA  

CUMARTESİ  

PAZAR  

 



43
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EĞİTİM KAZANIM DERGİSİ-IX.SAYI 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

ETKİNLİKLERİ-(2,3,4.SINIFLAR) 
 

 
 
 

 
 
 

Günlük Yaşam Algoritmaları 
Aşağıda yer alan yön oklarını kullanarak gemiyi hazine adasına 
ulaştırabilir misin? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ADIM 2.ADIM 3.ADIM 4.ADIM 5.ADIM 6.ADIM 

1.ADIM 2.ADIM 3.ADIM 4.ADIM 5.ADIM 6.ADIM 
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EĞİTİM KAZANIM DERGİSİ-IX.SAYI 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

ETKİNLİKLERİ-(2,3,4.SINIFLAR) 
 

 
 
 

 
 
 

Günlük Yaşam Algoritmaları 
Aşağıda yer alan yön oklarını kullanarak gemiyi hazine adasına 
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1.ADIM 2.ADIM 3.ADIM 4.ADIM 5.ADIM 6.ADIM 

1.ADIM 2.ADIM 3.ADIM 4.ADIM 5.ADIM 6.ADIM 
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4.SINIF 
  HAYAL GÜCÜ VE ZEKAMIZI BULUŞTURAN OYUN: RESFEBE 

        Zeka oyunu olarak son yıllarda büyük-küçük herkesin ilgisini 
çeken resfebe eğlenceli olduğu kadar, beyin jimnastiği yaptıran ve 
zekayı geliştiren bir akıl ve zeka oyunudur. Öğrenciler için akıl ve 
zekâ oyunu olarak resfebenin, çözüm ve yapım aşamasında zihinsel 
gelişime katkısı büyüktür.  
        Peki nedir resfebe? 
         Resfebe kelime, cümle, deyim, atasözü gibi kelime gruplarının 
harf, resim, şekil, sembol, renk, sayı kullanılarak ifade edildiği çok 
eğlenceli bir bulmaca türüdür. 

         Akıl ve zekâ oyunları grubunda karşımıza çıkan, çocukların da 
zevkle çözdüğü resfebeler, anlatımında kullanılan resim, harf, kelime 
ya da rakamların duruş yönünden, biçimine, yazı karakterinden 
rengine, hatta boşluklarına  kadar her bir özelliğinin değerlendirilmesi 
ve düşünülmesi gereken görsel bir zeka oyunudur. 

          Resfebe çok yönlü bakmayı gerektirdiğinden hiçbir ipucu göz 
ardı edilmemeli, tüm veriler değerlendirilerek anlamlı bir bütün ortaya 
çıkarılmalıdır. Tek harf ile bile resfebe yapılabilir. 

          Bu açıklamalardan hareketle yapılmış resfebe örneklerini 
çözmeye ne dersiniz? 
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49

                                  

                             

   

MALZEMELERİMİZ : 

1.20 CM 20 CM YEŞİL KARE KAĞIT 

2.15 CM 15 CM PEMBE BEYAZ İKİ TARAFLI KARE KAĞIT 
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YAPILIŞI: 

1.        

 

Pembe kare kağıdımızı renkli 
tarafından köşeden köşeye katlayıp 
açıyoruz. Ortasına iz koyuyoruz. 

2.  

Kağıdımızın arkasını çeviriyoruz . 
Ortadaki ize doğru üst köşeyi 
katlıyoruz iz koyuyoruz açıyoruz. 

3.  

Tekrar kağıdımızı renkli tarafını 
çeviriyoruz .Bir önceki adımda iz 
koyduğumuz yeri ortadaki ize doğru 
katlıyoruz.  

4.  

Üstteki köşeyi karın bittiği yere 
katlıyoruz. 

5.      

Kenar köşeleri ve alt köşeyi geriye 
katlıyoruz. 

6.  

Çiçeğimizi yapmış oluyoruz. 
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7.  

Çiçeğimizin yaprağını yapmak için 
yeşil kağıdımızı köşeden köşeye 
katlıyoruz. 

8.  

 

Üçgen şekline getirdiğim kağıdımızı 
tam ortadan katlayıp açıyoruz ortaya 
iz koyuyoruz. 

9.  

Üst köşeden uçak şeklinde 
katlıyoruz. 

10.            

 

Köşelerden yukarı doğru katlıyoruz. 

11.  

Kağıdımızın arkasını çeviriyoruz. 

12.  

Çiçeğimizi üstüne yapıştırıyoruz. 
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COVİDSAVAR NURİ’NİN MACERALARI 

  

Sevgili arkadaşlar, 

Dolu dolu geçen bir yılın sonunda nihayet tatilimize yaklaştık. 
Havalar iyice ısındı. Geçen gün ailemle sahile indik. Kardeşimle birlikte 
ayaklarımızı kuma soktuk. Sonra Karadeniz’in serin sularında biraz 
yürüdük ve deniz kabuğu topladık. Güneşten bol bol D vitamini alıp 
atmosfere demet demet mutluluk verdik. 

Öğretmenimiz, ders kitaplarımızı tamamladığımız için yaz 
şenliklerine başlayabileceğimizi söyledi. İlk gün şenliğimizin ünlüsü 
“limon” oldu. Önce “Limon meyve mi sebze mi? İçinde şeker var mı yok 
mu? Limondan ne üretilebilir?” gibi sorularla beyin fırtınası yaptık. 
Öğretmenimizin “Kimsenin Aklına Gelmeyen Sorular Bankası” kitabı 
var herhalde! Sonra canlı derste limonata yaptık. Sonra etrafa saçılan 
limon çekirdeklerinden limon fidesi yetiştirmeye karar verdik. 
Öğretmenimiz görmeden şu limon kabuklarından kurtulalım, dedik. 
Ama olmadı. Limon kabuklarından da üzerine sirke ve su ekleyerek 
doğal yüzey temizleyici yaptık. Çöpsüz hayat da mümkünmüş yani. 
Öyle gözümüzde büyüttüğümüz kadar değilmiş. Şenliğin ikinci günü, 
yine hangi ünlüyü ameliyata alacağız diye sabahı zor ettik. Ertesi gün, 
öğretmenimiz büyük bir karpuzla sınıfa girince gözlerimiz fal taşı gibi 
açıldı. Karpuzu kabuklarıyla dilimleyip okul bahçesinde afiyetle yedik. 
Bu kez kimse karpuzu çekirdeğinden ayırmaya cesaret edemedi. 
Limondan o kadar ürün elde edildiyse şu kocaman karpuzla neler 
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yapılmazdı ki? Tatile kadar sıfır atık fikirlerimizi deneyimlemeye de-
vam ettik.
Hafta sonu Fuat Dedemle kuşları gözlemlemek için Kızılırmak Del-
tası’ndaki Kuş Cenneti’ne gittik. Gözlem kulelerinden birine çıkıp kuşları 
izledik. Ne çok leylek varmış! Fuat Dedem: “Leyleği havada görmek, o 
yıl hep gezeceksin demek, derler.” dedi. Ben de sadece uçan leylekleri 
izledim. Bu yıl gezmek istiyorum, dedim. Bu deltada tam 40 tane leylek 
yuvası olduğunu, 6000’e yakın leyleğin yaşadığını öğrendim.
Gezmek de okumak gibi yeni şeyler öğrenmeme sebep oldu. Kardeşim-
le gezdiğimiz yerlerle ilgili bilgi yarışmaları düzenlemeye karar ver-
dik. Minik not defterlerimizi sırt çantamıza koyup, mola yerlerimizde 
o gezide öğrendiğimiz ilginç bilgileri yazdık. İtiraf edeyim, kardeşim 
Meryem zor soru bulma konusunda oldukça becerikli ama ara sıra in-
safını da ölçtürmemiz gerek sanırım. Geçen gün Kuş Cenneti’nin Sam-
sun’a kaç kilometre uzaklıkta olduğunu sordu. Yetmedi! Bir de Kızılır-
mak Deltası’nda yaşayan kuş türü sayısını sordu. Eh artık, boynuz kulağı 
geçti. 
Sevgili arkadaşlar,
Siz de tatilde bol bol gezin, oynayın, doğayı gözlemleyin. Arada küçük 
notlar almayı, ilginç ve eğlenceli anılarınızı yazmayı ve fotoğraf çek-
meyi unutmayın. Yeni bilmeceler, şarkılar, türküler, şiirler, tekerlem-
eler öğrenin. Her şeyden önemlisi bol bol gülümseyin. Merakınız diri, 
sağlığınız iyi olsun. 
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  Değerli öğretmenlerimiz, sevgili çocuklar;

Bu sayımızda yaz tatilinden önce son sayımız için

sizlerle bir aradayız. Umarım bu yeni web2 aracımızla

keyifli zaman geçirirsiniz.

Tarayıcınızda internet üzerinden gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla birlikte

bir resim çizin. Yeni tuval oluşturun ve birlikte bir resim çizmeye başlamak için

bağlantıyı paylaşın. Uygulamayı diğer kullanıcılarla birlikte tam bir resim

yapmak için veya sadece beyin fırtınası yapmak veya görsel yardım gerektiren

bir proje üzerinde işbirliği yapmak için bir eskiz defteri olarak kullanın.

DİJİTAL 

KUMBARAM

Hesap oluşturarak arkadaşlarınızla 

işbirlikçi resimler yapabilirsiniz.

Çalışma alanında bulunan

sembollerin üzerine imleci

getirdiğinizde işlevi ile ilgili

bilgilendirme yapmaktadır.

önceki
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Haziran sayımız için KALEM KUTUSU tasarlamanızı
istemiştik. İşte göndermiş olduğunuz fotoğraflarınız!
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