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ÜLKEMİZDE HAYAT 
5. Ünite



Aşağıdaki alana yaşadığınız yerin görselini çiziniz. 

 Yaşadığımız Yeri Tanıyoruz

Şekil 1
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 Yakın Çevremizi Tanıyoruz

Aşağıdaki şekillerin içinde boş bırakılan kısımları Ek 8'de 
(sayfa 141) bulunan araştırma pusulası sonuçlarınıza göre 
doldurunuz. Şekilleri noktalı yerlerden keserek en küçüğü 
üstte kalacak şekilde pembe kısımlarından yapıştırınız. 

İlimizin Adı:
...................................

İlçemizin Adı:
..............................

Köyümüzün/
Mahallemizin 

Adı:
......................
...................

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3
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Yakın çevrenizdeki doğal ve tarihî yerlerin 
özelliklerini ailenizden öğrenerek Ek 9'da (sayfa 
143) verilen araştırma pusulasını doldurunuz.
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Nesi ünlüdür?
..................................................

Ne yetişir?
..................................................
..............................................

Nesi ünlüdür?
.......................................

Ne yetişir?
.......................................
 ..................................

Nesi ünlüdür?
..........................................................

Ne yetişir?
...........................................................
........................................................
....................................................
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Yakın çevrenizde bulunan tarihî ve doğal yerlerin isimlerini 
tabloya yazınız. Bunun için Ek 9'da (sayfa 143) verilen 
araştırma sonuçlarını kullanınız.

 Yakın Çevremiz

Doğal Yerler Tarihî Yerler

İsmi: ....................................
Özelliği:................................ 
...............................................
...............................................
...............................................

İsmi: ....................................
Özelliği:............................... 
...............................................
...............................................
...............................................

İsmi: ....................................
Özelliği:................................ 
...............................................
...............................................
...............................................

İsmi: ...................................
Özelliği:.............................. 
.............................................
.............................................
.............................................

İsmi: ...................................
Özelliği:.............................. 
.............................................
.............................................
.............................................

İsmi: ...................................
Özelliği:.............................. 
.............................................
.............................................
.............................................
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Yakın çevrenizde bulunan doğal ve tarihî yerlerden seçtiğiniz 
bir tanesinin görselini aşağıdaki alana çiziniz.

 Doğal ve Tarihî Yerlerimiz

Doğal Yer: ....................................

Tarihî Yer: ...................................
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruları metne göre 
cevaplayınız.

 Bayrağımız ve Millî Marşımız

Bayrağımız ve İstiklâl Marşımız
Bayrağımızın rengi kırmızıdır. Üzerinde beyaz ay ve 

yıldız vardır. Bayrağımız kırmızı rengini şehitlerimizin 
kanından almıştır. Bağımsızlığımızın sembolü olan 
bayrağımızı çok severiz. Yaşadığımız her yerde onu 
dalgalandırırız.

İstiklâl Marşımız, Mehmet Âkif Ersoy tarafından 
yazılmıştır. On kıtadan oluşmaktadır. Milletimizin 
bağımsızlık uğruna neler yapabileceğini hatırlatır. Millî 
marşımızı her zaman ve her yerde coşkuyla söyleriz.

1. Bayrağımız rengini nereden almıştır? 
   ..............................................................................................
   ..............................................................................................
2. Bayrağımızın özelliklerini açıklayınız.
   ..............................................................................................
   ..............................................................................................
3. İstiklâl Marşımızın şairi kimdir?
   .................................................................................



Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle 
tamamlayınız.

 Millî Değerlerimiz

1. Bayrağımız ile birlikte ..................................... 
   millî değerlerimizdendir.
2. Millî değerlerimizi ............................... ve onlara sahip 
   çıkmalıyız.
3. Bayrağımıza her zaman ........................................... 
   göstermeliyiz.
4. Bayrak törenlerinde .................................. durmalıyız.
5. İstilâl Marşımızı ..................................... söylemeliyiz.
6. Bayrağımız ................................................. sembolüdür.
7. Bayrağımızda ay ve ........................... sembolleri vardır.

İstiklâl Marşımız

özgürlük

coşkuyla hazır olda

yıldız
bağımsızlığımızın

korumalı saygı
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Bir sonraki derse kırmızı, beyaz pullar, pamuk, 
kırmızı grafon kâğıdı getiriniz.  



Bayrak şiirini okuyunuz. Ek 10'da (sayfa 145) bulunan 
bayrağımızı, getirdiğiniz malzemeleri kullanarak süsleyiniz. Sınıf 
panosunda sergileyiniz.

 Al Bayrağımız
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BAYRAK
(...)
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar...
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!
                                          Arif Nihat Asya



Millî marşımızda boş bırakılan kısımları doğru kelimeler 
ile tamamlayınız. 

 İstiklâl Marşımız
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                İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, ............... bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden .................. üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin .................., parlayacak; 
O benimdir, o .............. milletimindir ancak.

Çatma, ............... olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir ............! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana ............... dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk'a tapan .................... istiklâl. 

Şair:  ...............................................                                 
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 Ortak Yönlerimiz

Sınıfımıza Irak'tan Affan, Afganistan'dan 
Necla, Suriye'den Ahmed arkadaşlarımız gelmişti. 
Öğretmenimiz sınıfımızı gruplara ayırdı. Ülkelerimize 
özgü oyunlar, yemekler ve müzik aletleri ile ilgili 
araştırma yaptık. Araştırma sonuçlarını aşağıdaki gibi 
listeledik. 

Ülkemizdeki bazı 
çocuk oyunları: 

Affan’ın 
ülkesindeki bazı 
çocuk oyunları:

Ortak 
oyunlarımız:

Bezirgânbaşı
Seksek
Dokuztaş
Misket
Yerden yüksek
İstop
Topaç
Beştaş

Beştaş
Misket
Topaç

1. Ortadaki bölüme iki ülkenin ortak oyunlarını yazınız.

.................................

.................................

.................................

................................

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metin içinde istenen 
bilgileri uygun yerlere yazınız.
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Ülkemizdeki bazı 
yemekler: 

Ülkemizdeki bazı 
müzik aletleri: 

Necla’nın ülkesindeki 
bazı yemekler:

Ahmed’in ülkesindeki 
bazı müzik aletleri:

Ortak 
yemeklerimiz:

Ortak müzik 
aletlerimiz:

Mantı
Köfte
Karnıyarık
Kebap
Pilav
Dolma

Bağlama
Davul
Ud
Zurna
Def
Kemençe
Darbuka 
Kanun

Mantu (Mantı)
Kebab (Kebap)
Kofta (Köfte)
Palau
Palav (Pilav)

Kanun 
Santur
Ut (ud)
Rebab
Darbuka

2. Ortadaki bölüme iki 
     ülkenin ortak yemeklerini
     yazınız.

3.  Ortadaki bölüme 
       iki ülkenin ortak
       müzik aletlerini yazınız.

.................................

.................................

.................................

................................

.................................

.................................

.................................

................................



Farklı kültürlerle bir arada yaşamımızı sağlayan 
aşağıdaki değerleri bulmacaya yerleştiriniz.

 Ortak Değerlerimiz

S D

E

A

B

S

Y

BAŞLA
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adalet

sevgi

barış eşitlik
yardımseverlik duyarlılık

saygı
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Atatürk’ün kimlik kartını inceleyiniz. Boş olarak verilen 
kimlik kartı üzerine bilgilerinizi yazınız. Atatürk’ün kimlik 
kartı ile kendi kimlik kartınızı karşılaştırınız.

 Atatürk'ü Tanıyoruz

Bir sonraki derse renkli karton, yapıştırıcı, 
makas getiriniz.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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Ek 11’deki (sayfa 147) görselleri kullanarak Atatürk 
albümü oluşturunuz.  

 Atatürk Albümü Oluşturuyoruz

Atatürk 
Selanik'te doğdu.

Babasının adı
Ali Rıza Bey'dir.

Annesinin adı 
Zübeyde 
Hanım'dır.

Atatürk'ün anıt mezarı 
olan Anıtkabir, 
Ankara'dadır.

Atatürk 10 Kasım'da 

Dolmabahçe Sarayı'nda 

hayata gözlerini yumdu.

Yapılışı:

1.  Ek 11’de verilen  görselleri
    kesiniz. 
2. Renkli kartondan 
    görselerin sığacağı uzunlukta
    şerit kesiniz.
3. Görselleri karton üzerine 
    yapıştırınız ve boyayınız.
4. Hazırladığınız Atatürk 
   albümünü sınıf panosunda 
   sergileyiniz.
 

      Malzemeler:

• Renkli karton
• Makas
• Yapıştırıcı



Millî gün ve bayramlarımız için yapılan hazırlıkları 
aşağıdaki bölümlere yazınız.

Millî Gün ve Bayram Hazırlıklarımız

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

30 Ağustos
Zafer Bayramı

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

15 Temmuz
Demokrasi ve Millî 

Birlik Günü

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 

ve Gençlik ve Spor 
Bayramı

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................
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•   Millî bayramlar ile ilgili aklınıza gelen sözcükleri boş 
bırakılan kutucuklara yazınız. 

    Millî Gün ve Bayramlarımız
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•   Sıra arkadaşınızla yazdıklarınızı karşılaştırınız. Farklı 
ve benzer yazdığınız sözcükleri tablodaki ilgili yerlere 
yazınız.

Farklı 
Sözcükler

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Benzer
Sözcükler

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Millî Bayramlar
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29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

•   Millî gün ve millî bayramlarımızla ilgili görselleri boyayınız.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı
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19 Mayıs
Atatürk'ü Anma ve Gençlik 

ve Spor Bayramı
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15 Temmuz
Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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30 Ağustos
 Zafer Bayramı
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Dinî gün ve bayramlarda yaptıklarımızla ilgili ifadelerin 
numaralarını görselin yanındaki kutucuklara yazınız.

 Dinî Gün ve Bayramlarımız

Aşure dağıtırız. 4

Akrabalarımızla  
bir araya geliriz.

2

Bayram 
namazına 
gideriz.

1

Kurban etini, 
ihtiyaç sahipleriyle 
paylaşırız.

3
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Aile 
büyüklerimizin 
ellerini öperiz.

Uzaktaki tanıdıklarımızı 
arar, mesaj veya kutlama 
kartı göndeririz.

8

5

    Bayram 
harçlığı alırız.

6

Misafirlerimize 
ikramlarda bulunuruz.

7



Aşağıdaki kartlara Ramazan ve Kurban Bayramı için tebrik 
mesajları yazınız. Tebrik kartlarınızı boyayınız. 

 Bayram Tebrik Kartı Hazırlıyoruz
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..................................
......................................
......................................
......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

..................................
......................................
......................................
......................................
.......................................
.......................................
.......................................
...............................
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 Zarf Yapıyoruz

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek kendi zarfınızı 
oluşturunuz.

1. Kare şeklinde renkli bir kâğıt hazırlayınız.
2. Kâğıdı ikiye katlayarak üçgen şeklini oluşturunuz.
3. Katlanmış kâğıdı açınız.
4. Kâğıdın sağ ve sol uçlarını ortada birleştiriniz.
5. Kâğıdın alt ucunu da iç kısma doğru katlayınız.
6. Katladığınız sağ, sol ve alt kısımları iç taraflarından
    yapıştırınız.

4 5 6

1 2 3
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Mektup zarfına 
ve kartpostallara 
yapıştırılan küçük kâğıt 
parçasına "pul” denir.

Aşağıdaki pul örneklerini boyayınız. Siz de kendi pulunuzu 
tasarlayınız.

 Eğlenirken Öğreniyoruz


