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

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

İ ST İKLÂL MARŞ I

Mehmet Âkif Ersoy



ANDIMIZ

Türküm, doğruyum, çalışkanım. 

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; 
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. 

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk! 

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan 
yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ANDIMIZ

Türküm, doğruyum, çalışkanım. 

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; 
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. 

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk! 

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan 
yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!
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KİTABIMIZI TANIYALIM

Kes yapıştır

Bir sonraki derse 
hazırlık

Uyarı ve dikkat

BoyamaÇizim ve yazım

Kitabımızın kahramanları ve kullandığımız simgeler 
aşağıda açıklanmıştır.

Bilgi kutusu

12

Can Elif

Sütlaç
Pekmez
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OKULUMUZDA  HAYAT
1. Ünite



  Merhaba arkadaşlar! 
Ben Elif, 6 yaşındayım. Mavi 
gözlerim ve kahverengi 
saçlarım var. Resim yapmayı 
çok severim.

Göz
rengi

Saç
Boyu

Gözlük 

kullanmak

Elif ile Can’ın benzer yönlerinin belirtildiği balonları yeşile 
boyayınız. Farklı yönlerinin belirtildiği balonları kırmızıya 
boyayınız.

 Benzer ve Farklı Yönlerimiz

14



Merhaba arkadaşlar! İsmim 
Can, 6 yaşındayım. Kahverengi 
gözlerim ve siyah saçlarım var. 
Oyun oynamayı çok severim.

Çilli 
olmak

Saçrengi

Boy

Yaş

15



Parktaki çocukların benzer ve farklı özelliklerini inceleyiniz. 
Siz de alt bölüme özellikleri farklı olan iki çocuk çiziniz.

 Parktaki Arkadaşlarımız

16



Aşağıdaki bölüme kendi resminizi çiziniz. Can ve Elif ile 
benzer ve farklı yönlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Kendimizi Çiziyoruz

17



Aşağıdaki görselleri boyayınız. Elif’in evinden okula 
giderken ve okuldan eve dönerken uyduğu güvenlik 
kurallarını, arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Güvenlik Kurallarımız

18



OKUL TAŞITI

19



Can evinden okula güvenli yoldan gitmek 
istiyor. Güvenli yolu bularak yeşile boyayınız.

 Güvenli Yolu Buluyoruz

20



21



• Sağında ise pembe • Solunda ise turuncu
• Altında ise mavi  • Üstünde ise yeşil       
• Önünde ise kırmızı  • Arkasında ise mor
• Yanında ise lacivert • Karşısında ise kahverengi
• İçinde ise sarı           • Dışında ise siyah

Pekmez’in kümesini aşağıdaki yönergelere göre boyayınız.

 Pekmez'in Yerini Buluyoruz

22



23



1A-2A 3A-4A

1A-2A sınıf kapılarına çiçekler çizip çiçekleri boyayınız.
3A-4A sınıf kapılarına yıldızlar çizip yıldızları boyayınız.
Okul müdürü odasının sağındaki panoyu kırmızıya
boyayınız.

 Sınıfımızın Okul İçindeki Yeri

24



Bankın altındaki topu yeşile boyayınız.
Bankın üstündeki kitabı pembeye boyayınız.
1A-2A sınıfının solundaki pencereyi maviye
boyayınız.
3A-4A sınıfının yanındaki bankı mora boyayınız.
Saksının arkasındaki Pekmez'i turuncuya boyayınız.

Okul 
Müdürü

Okul PanosuSınıf Panosu

25



Aşağıdaki bölüme sınıfınızın okul içindeki yerini çizerek 
gösteriniz.

 Sınıfımızın Yerini Çiziyoruz

26
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•   Aşağıdaki yönergeyi takip ederek Elif’i 1A sınıfına 
ulaştırınız.

 Elif'i Sınıfına Ulaştırıyoruz

 4A 

Öğretmenler 
Odası

Müdür
 Odası

Tuvalet

 2A 3A  1A

Yönerge

• 2 kare aşağı
• 8 kare sağ
• 1 kare yukarı



2. Tuvaleti kullanmak
   için sıranızı
   bekleyiniz.

1. Tuvalete gitmek
   için izin isteyiniz.

Okulda tuvalet ihtiyacınız 
olduğunda uymanız gereken 
kurallar ile ilgili görseller 
verilmiştir. Bu görselleri 
boyayınız. 

 Tuvaleti Temiz Kullanıyoruz

28

İhtiyacınız kadar tuvalet 
kâğıdı kullanınız. Kullandığınız 
tuvalet kâğıtlarını çöp 
kutusuna atmayı unutmayınız.



4. Tuvaleti kullandıktan

   sonra temiz bırakınız.

5. Ellerinizi yıkamayı

   unutmayınız.

3. Tuvaleti kullanmadan

   önce kapıyı vurunuz.

29

KIZLAR TUVALETİ
ERKEKLER TUVALETİ



1. Sınıf eşyal
arını

    özenli

    kullan
malıyız.

Sınıf kurallarının anlatıldığı görselleri boyayınız. Görseli 
olmayan kuralları da siz çiziniz.

 Sınıf Kurallarımız

2. Derse     zamanında     girmeliyiz.

3. Arkadaşlar
ımıza

   ve arka
daşlarımızın

   eşyalar
ına zarar

   vermemeliyiz.

30



3. Arkadaşlar
ımıza

   ve arka
daşlarımızın

   eşyalar
ına zarar

   vermemeliyiz.

4. Öğretmenimizi 

   ve a
rkadaş

larımızı

   dikk
atle

   dinle
meliyiz.

6. Sınıfımızı 

    temiz 

    tutmalıyız.

5. Söz alarak
   konuşmalıyız.

31



Okul kurallarının anlatıldığı görselleri boyayınız. Bu 
kurallar dışında okulunuzda uyguladığınız iki kuralı da siz 
çiziniz.

 Okul Kurallarımız

Merdiven iniş çıkış 
kurallarına uymalıyız.

Beslenme saatinde yemek 
yeme kurallarına uymalıyız.

Okul eşyalarını 
özenli kullanmalıyız.

32



  Açık 
pencerelerden, 
kablo ve prizlerden 
uzak durmalıyız.

Okul ve çevre temizliğine 
dikkat etmeliyiz.

Okul kuralımız 1

Okul kuralımız 2

33
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Aşağıdaki nezaket ifadelerinin yer aldığı görselleri 
boyayınız.

 Nezaket Kurallarımız

Rica 
ederim.

Teşekkür 
ederim.

Lütfen!

Hoşça kal.

Günaydın. İyi geceler.

İçeriye girebilir miyim?

Öğretmenler Odası
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Öğretmenler Odası

Hoşça kal. Teşekkür 
ederim.

Günaydın. İyi geceler. Özür dilerim!

Aşağıdaki nezaket sembollerinin her satırda ve her 
sütunda bir kez bulunması gerekiyor. Eksik nezaket 
ifadelerinin sembollerini çizerek sudokuyu tamamlayınız.

 Nezaket İfadelerimiz



Oyunları kurallarına göre oynarız.

Aşağıdaki oyun görsellerini boyayınız. Oynamaktan en çok 
hoşlandığınız oyunun etrafına yıldızlar çiziniz.

 Oyunlarımız

36



Kazanan 

arkadaşımızı 

tebrik ede
riz.

37



Aşağıdaki okul çantasını boyayınız. Okul çantanızda 
bulunması gereken ders araç ve gereçlerini Ek 1’de 
(sayfa 129) bulunan görseller içinden keserek çantanın 
üzerine yapıştırınız.

 Okul Çantamızı Hazırlıyoruz

38



Çantanızı hazırlarken ve kullanırken dikkat etmeniz 
gereken durumlarla ilgili görselleri boyayınız.

 Doğru ve Güvenli Kullanıyoruz

Ağır olmaması için okul 

çantanıza gereksiz eşya 

koymayınız. Çantanızı, 

iki askısını da omzunuza 

takarak taşıyınız.

Makası ve ucu 

açılmış kalemleri 

çantanıza koyarken 

dikkat ediniz.
Defterinizi temiz 

ve özenli kullanınız.

UNUTMA!
Yiyeceklerin
her zaman
beslenme çantanda
bulunmalıdır. 39



Çizgileri birleştirerek görseli tamamlayınız ve boyayınız.

 Eğlenirken Öğreniyoruz

40



41

EVİMİZDE  HAYAT
2. Ünite
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Aşağıdaki aile fotoğrafından Can’ın resmini yuvarlak 
içine alınız.

 Aile Fotoğrafımız

Aşağıdaki çerçevenin içerisine ailenizin resmini çiziniz.
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Ağaçtaki değerlerimizle ilgili kavramları uygun görsellerle 
eşleştiriniz. Görselleri boyayınız.

Aile Değerlerimiz

Saygı
Şefkat

Sevgi

İş birliği 

Sorumluluk

Aile içindeki iş birliği, 
işlerin kısa sürede 
bitmesini sağlar. Sevgi 
ve saygıyı arttırır.



Elif'in aile bireylerinin Ek 2’de (sayfa 131) verilen 
görsellerini kesiniz. Soy ağacındaki uygun yerlere 
yapıştırınız.

 Elif'in Soy Ağacı 

44



•   Elif'in evine giderken kullanması gereken en kısa yolu
    kırmızı ile boyayınız.
•   Sağlık ocağına giderken kullanması gereken en kısa yolu
    mavi ile boyayınız.
•   Parka giderken kullanması gereken en kısa yolu
    turuncu ile boyayınız.

Elif'i Evine Ulaştırıyoruz

OKUL

45



Başlangıç noktasından başlayarak yönergeleri takip 
ediniz. Ortaya çıkan şekli boyayınız.

 Kodlama Yapıyoruz

4

aşağı sağ yukarı sol

6 4 6
Kare Kare Kare Kare

Yönerge

Başlangıç

46



Aşağıdaki bölüme hayalinizdeki evi çiziniz ve boyayınız.

Hayalimdeki Ev

47



 Aralık Ayı Kaynak Kullanımı

 Kasım Ayı Kaynak Kullanımı

Aşağıdaki tablolarda Elif ile ailesinin evdeki kaynakları 
kullanma durumları verilmiştir. Tabloları inceleyiniz.

           Kaynaklarımızı Verimli Kullanıyoruz

48



•   Kasım ayında en az tüketilen kaynağın altındaki 
yuvarlağı maviye boyayınız. En fazla tüketilen kaynağın 
altındaki yuvarlağı kırmızıya boyayınız.

49

•   Aralık ayında en az tüketilen kaynağın altındaki 
yuvarlağı maviye boyayınız. En fazla tüketilen kaynağın 
altındaki yuvarlağı kırmızıya boyayınız.

•   Elif’in evinde aralık 
ayında en çok hangi 
kaynakta tasarruf 
yapılmıştır? Resmini çiziniz.



Aşağıdaki çocukların isteklerini kırmızıya, ihtiyaçlarını 
yeşile boyayınız.

 İstek ve İhtiyaçlarımız

50



51



52

Aşağıda Elif’in evinin görseli verilmiştir. Karışık olan  
parçaların üzerine doğru numaraları yazarak görseli 
düzenleyiniz.

      Eğlenirken Öğreniyoruz

1 2 3

4 5 6

... ... ...

... ... ...
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SAĞLIKLI  HAYAT 
3. Ünite



3 6

3

1 2

4

5

78
9

610

Masanın üzerinde karışık hâlde bulunan eşyaların 
numaralarını örnekteki gibi doğru bölüme yazınız. Okul 
eşyalarını yeşil, kişisel bakım eşyalarını mor ile boyayınız.

 Kişisel Bakım Eşyalarımız

54
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Ek 3’teki (sayfa 131) kişisel bakım eşyalarını keserek 
uygun yerlere yapıştırınız. Görselleri boyayınız.

    Kişisel Bakım Yapıyoruz



Can’ı kişisel bakımla ilgili görselleri takip ederek Sütlaç’a 
ulaştırınız. Bulduğunuz yolu boyayınız.

      Sütlaç'a Ulaşıyoruz

56



57



Sağlık treninin uğradığı istasyonları inceleyiniz. Bu 
istasyonlardaki görselleri boyayınız. 

 Sağlık Trenimiz

58



59



•   Aşağıdaki akılcı ilaç kullanımı ile ilgili afişi inceleyiniz. 

 Afiş Tasarlıyoruz

•   Ek 4’te (sayfa 133) bulunan görsellerden istediğinizi 
kullanarak aşağıdaki slogana uygun bir afiş tasarlayınız.

Komşunun verdiği ilacı değil, doktorun verdiği ilacı kullan!

AK
ILC

I İLA
Ç KULLANIM

I

Sadece doktorların verdiği ilaçlar kullanılmalıdır.

60



Aşağıdaki alana sağlığımızı korumak için yapmamız 
gereken davranışlardan birini çiziniz.

 Sağlığımızı Önemsiyoruz

61



•   Aşağıdaki besin yoncasını inceleyiniz. 

 Sağlıklı ve Dengeli Besleniyoruz

62

Sağlıklı büyüyüp gelişmek için 
bitkisel ve hayvansal besinlerden 
yeteri kadar tüketmeliyiz. Gazlı 
içecekler, cips, çikolata, bisküvi 
gibi besinlerin tüketilmesinden 
kaçınmalıyız.

Hayvansal 
Besinler

Bitkisel
Besinler



63

•   Yan sayfadaki besin yoncasından faydalanarak  
sağlıklı yiyeceklerin bulunduğu yolu takip ediniz. Pekmez’i 
yuvasına ulaştırınız. 



Ek 5’te (sayfa 135) verilen yiyecek görsellerini keserek 
uygun öğünlere yapıştırınız. Sağlıklı öğünler oluşturunuz.

 Sağlıklı Öğünler Hazırlıyoruz

Kahvaltı

Öğle 
Yemeği

Akşam 
Yemeği

64



65

İ .... .... .... .... E T M E

Y E M E Ğ İ

Görsellerin yanındaki harfleri sıra ile aşağıdaki noktalı 
yerlere yazarak şifreyi bulunuz. Görselleri boyayınız.

Görgü Kurallarımız



Aşağıdaki çocuklardan yemek yerken görgü kurallarına 
uyanları boyayınız.

 Görgü Kurallarını Buluyoruz

66



Aşağıda yemek yerken yapılan davranışlar ile ilgili 
cümleler verilmiştir. Cümleleri okuyunuz ve size uygun 
olan çiçeği boyayınız.

 Kendimizi Değerlendiriyoruz

Davranışlar
Her 

zaman 
yaparım

Bazen
 yaparım

Asla
 yapmam

1. Yemeğe dua ile başlarım.

2. Temiz bir şekilde, üstüme
   dökmeden yemeğimi yerim. 

3. Ayakta dolaşarak değil 
    oturarak yemek yerim.

4. Ağzımda lokma varken
    konuşmam.

5. Peçete kullanırım.

6. Yiyebileceğim 
    kadar yemek alırım.

7. İhtiyacım kadar ekmek 
    alırım.
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Doğru davranışın olduğu 
görselleri boyayınız.

       Teknolojik Araçları Doğru Kullanıyoruz
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Televizyonu yakından
 

izlemiyorum.

Tableti gözlerime fazla yaklaştırmıyorum.
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Cep telefonunu kulaklıkla 
ve ailemin izin verdiği süre 

kadar kullanıyorum.

Bilgisayar kullanırken
 dik oturuyorum.

Tableti gözlerime fazla yaklaştırmıyorum.



Aşağıda bulunan iki görsel arasındaki yedi farkı bularak 
işaretleyiniz. Dikkatinizi en çok çeken farkı arkadaşınızla 
paylaşınız.

 Eğlenirken Öğreniyoruz

70
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GÜVENLİ HAYAT 
4. Ünite



Ek 6’da (sayfa 137) bulunan trafik işaret ve levhalarını 
keserek görseldeki uygun yerlere yapıştırınız. Görseli boyayınız.

 Trafik Kurallarına Uyuyoruz
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         Trafik Lambalarına Dikkat Ediyoruz

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Trafik lambasını, Can’ın 
hareketlerine uygun bir şekilde doğru renklere boyayınız.

Aşağıdaki boş alana 
araçlar için trafik lambası 
çiziniz. Trafik lambasındaki 
renklerin hangi anlamlara 
geldiğini yazınız.

Duran 
bir aracın 
arkasından ya 
da önünden 
geçmemeliyiz.
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Trafikte güvenli 
hareket etme kurallarını örnekteki gibi yazınız. 

 Güvenli Yolu Seçiyoruz

Yaya kaldırımı olmayan 
yollarda yürürken gidiş 
yönümüze göre ................. 
taraftan yürümeliyiz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................
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Aşağıdaki durumlar karşısında vermeniz gereken 
cevapları yazınız. Görselleri boyayınız.

Hayır Demesini Biliriz

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

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

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

Sınıf Panosu

Seni annene 
götüreceğim.
Benimle gel.Hayat Bilgisi 

Ünite Adı: Güvenli Hayat



•   Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 Güvenli İletişim Kuruyoruz

1. Tanımadığımız kişilerden .................... almamalıyız.
2. Tanımadığımız kişilerle .................... etmemeliyiz.
3. Tanımadığımız yetişkinlerle .................... olmak bize
    zarar verebilir.
4. Telefon ve genel ağda .................... bilgilerimizi
    vermemeliyiz.
5. İstemediğimiz bir şey için zorlanırsak .................... 
   atmalıyız. Hızla oradan uzaklaşmalıyız.

hiçbir şey
sohbet arkadaş

kişiseltelevizyon çığlık

•   Bulmacadaki anahtar kelimeleri bulup işaretleyiniz.

• GÜVENLİ HAYAT     
• KİŞİSEL HAKLAR     
• REDDETME
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 _ _ _

Yandaki görselde 
acil durum numaraları 
saklanmıştır. Numaraları 
bularak uygun 
görsellerin altına yazınız. 
Görselleri boyayınız.

               Acil Durum Numaralarımız

1 3 1 5 6 17 2 7 8 9 57 1 1 0 3 54 2 6 8 4 41 5 9 1 1 21 7 7 6 5 0

 _ _ _

 _ _ _

 _ _ _

 _ _ _
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Aşağıdaki olaylar meydana geldiğinde aramanız gereken 
kurumların numaralarını yazınız. 

      Acil Durumlarda Aradığımız Kurumlar

Acil durumlarda 
önce bir büyüğünüze 
haber vermeyi 
unutmayınız.

    _ _ _ _ _ _

_ _ __ _ _

_ _ _



 Oyun Alanlarımız

Ek 7’de (sayfa 139) verilen güvenli ve güvensiz alanların 
görsellerini kesiniz. Kestiğiniz görselleri aşağıdaki ilgili 
alanlara yapıştırınız.

Güvenli Alanlar Güvensiz Alanlar

79



Aşağıdaki oyunların isimlerini yazınız. Bu oyunları 
güvenle oynayabileceğiniz alanların resmini çiziniz.

 Oyunlarımız

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

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

.....................................................
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Aşağıdaki görseli istediğiniz renklere boyayınız.

 Eğlenirken Öğreniyoruz

Ek 8'de (sayfa 141)  bulunan araştırma pusulasını aile 
büyüklerinizden yardım alarak doldurunuz. 
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ÜLKEMİZDE HAYAT 
5. Ünite



Aşağıdaki alana yaşadığınız yerin görselini çiziniz. 

 Yaşadığımız Yeri Tanıyoruz

Şekil 1

84



 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

92

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

96

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



105

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
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DOĞADA HAYAT 
6. Ünite



 K_ _ _ 

_ _ _ E _

_Ş _ _

İ_ _ _

_T

_U _

_ _ _ _Z

_ _ V_ _ _

Aşağıdaki görsellerde bulunan hayvanları gölgeleri ile 
eşleştirerek isimlerini tamamlayınız.

 Hayvanları Tanıyoruz
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Hayvanlar Gölgeleri İsimleri



Aşağıdaki hayvanlara ait olan besinleri ve hayvanların 
yuvalarını aynı renge boyayınız.

 Yuvaları Öğreniyoruz

113

Besinler Hayvanlar Yuvalar
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Aşağıdaki hayvanlardan evcil olanların yanındaki kutuyu 
sarıya boyayınız. Yabani olanların yanındaki kutuyu maviye 
boyayınız. Hayvanlar ile ilgili iki özelliği örnekteki gibi 
yazınız. 

 Evcil ve Yabani Hayvanlarımız

•   Ahırda yaşar.
•   Ot ile beslenir.

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................



•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................

•   ............................
•   ............................
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Aşağıdaki afişi inceleyiniz ve boyayınız.

 Afiş İnceliyoruz

Bütün canlılara 
merhamet etmeli ve 
özenli davranmalıyız.



•   Aşağıdaki bitki çeşitlerine üçer örnek de siz yazınız.

 Bitkilerimiz

BİTKİLER

1. Isırgan otu
2. ......................  
3. ......................
4. ...................... 

1. Elma ağacı 
2. ...................... 
3. ......................
4. ......................  

1. Domates
2. ......................  
3.  ......................
4. ...................... 

 YABANİ 
BİTKİLER

AĞAÇLAR  BAHÇE 
BİTKİLERİ

•   Aşağıya yakın çevrenizde yetişen bir bitkinin resmini 
çiziniz. Çizdiğiniz resmi boyayınız.
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Aşağıda fasulye tanesinin tohumdan soframıza gelinceye 
kadar geçirdiği aşamalar karışık olarak verilmiştir. Aşamaları 
numaralandırarak sıralayınız. Görselleri boyayınız. 

 Fasulye Tanesinin Macerası

Sevdiğiniz veya ilginizi çeken bir ağacın 
gelişim aşamalarını araştırınız.
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Gelişim aşamalarını araştırdığınız ağacın zaman 
içindeki değişimini sıra ile çizerek boyayınız.

 Bir Ağacın Gelişim Aşamaları

1. Aşama 2. Aşama

4. Aşama3. Aşama



119

•   Aşağıdaki bölüme bitkileri koruma bilinci ile ilgili bir 
afiş çiziniz.

 Afiş Hazırlıyoruz

KORUMAK BENİM GÖREVİM
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Gazete Haberi

Kampanyanın çevreye nasıl etkisi olmuştur?
.............................................................................................    
.............................................................................................

Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruyu metne göre 
cevaplayınız.

Öğrencilerin örnek davranışı, 
hem köy halkının hem de tatilcilerin 
dikkatini çekti. Böylece el birliğiyle 
Kıyıköy çöplerden arındı.

İLKOKUL  ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Yaz aylarının başlaması ile birlikte Kıyıköy, tatilcilerin 

akınına uğradı. Ziyaretçi sayısının artması ile birlikte özellikle 
sahil kesiminde kirlilik de arttı. Bir gezi esnasında çevrenin 
kirlendiğini fark eden ilkokul öğrencileri, bu soruna çözüm 
bulmak istedi. İlkokul öğrencileri, afişler hazırlayıp konuya 
dikkat çektiler. Daha sonra kendi tasarladıkları kâğıt, cam ve 
plastik geri dönüşüm kutularını öğretmenlerinin yardımıyla 
sahildeki uygun yerlere yerleştirdiler. 
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•   Aşağıdaki görselde gizlenmiş olan geri dönüşüm 
maddelerini bulunuz. Bulduğunuz bu maddeleri atılması 
gereken geri dönüşüm kutularıyla eşleştiriniz. Görseli 
boyayınız.

 Geri Dönüşüm

•   Aşağıdaki cümleyi kendi düşüncelerinizle tamamlayınız.

Geri dönüşüme katkıda bulunurum. Çünkü ................
..................................................................................................
..................................................................................................
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Aşağıdaki atık türleri ile ilgili ifadelerin numaralarını ait 
oldukları görsellerin yanına yazınız. Görselleri boyayınız. 
Ek 12 (sayfa 149) ve Ek 13’te (sayfa 151) bulunan 
afişleri boyayınız. Panonuzda sergileyiniz. 

 Atık Türleri

Ahşap atık
 3

Elektronik
 atık

1

Metal atık
4
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Bir sonraki derse plastik şişe, ip, tahta kaşık, 
kuş yemi (bulgur, mısır, buğday vb.) getiriniz.

     Kâğıt atık 
2

Organik 
atık

5
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 Kuş Yemliği Yapıyoruz

YAPILIŞI:
1.  Plastik şişeyi belli yerlerinden deliniz. 
2. Tahta kaşığı şişenin içinden geçiriniz. 
3. Şişenin içine kuş yemini doldurunuz. 
4. Hazırladığınız kuş yemliğini, ağaçların uygun 
    dallarına veya yüksek bir yere asınız.

Aşağıdaki malzemelere ve yapılış yönergelerine göre kuş 
yemliği yapınız. Kuş yemliğini yaparken öğretmeninizden 
yardım almalısınız.

     Malzemeler:
• Plastik şişe
• İp
• Tahta kaşık
• Kuş yemi (bulgur,
   mısır, buğday vb.)
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Aşağıdaki cümleleri "büyüktür, küçüktür kelimelerinden 
uygun olanı ile tamamlayınız. 

 Güneş, Dünya ve Ay

1. Güneş, Dünya'dan büyüktür. 
2. Dünya, Ay'dan .......................
3. Ay, Dünya ve Güneş'ten .....................
4. Güneş, Dünya ve Ay'dan ........................
5. Dünya, Güneş'ten .......................

Uzayda yolculuk yapmak için 
eğitim alan kişilere "astronot", 
"kozmonot" veya "taykonot" 
denir. 

"
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 Mevsimlerin Özellikleri

   Bitkiler üzerindeki etkileri:
    ...................................................................................
    ...................................................................................
   Hayvanlar üzerindeki etkileri: 
    ...................................................................................
    ...................................................................................
   İnsanlar üzerindeki etkileri: 
    ...................................................................................
    ...................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•   Aşağıdaki görsellerin hangi mevsim olduğunu ve bu 
mevsimlerde doğada meydana gelen değişiklikleri yazınız.

•   Mevsimlere göre meydana gelen değişikliklerin bitkiler, 
hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkilerinin neler olduğunu 
yazınız.
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 Eğlenirken Öğreniyoruz

Aşağıda verilen oyunu yönergelere göre oynayınız.

İsim, Bitki, Hayvan Oyunu
1. Bu oyunu en az 2 kişi oynayabilirsiniz.
2. Belirtilen harfler ile başlayan insan, bitki ve 
    hayvan isimlerini bularak yazınız.
3. Oyuna istediğiniz bir harfi ekleyerek devam ediniz.
4. Doğru yazılan her kelime 10 puan değerindedir.

PUAN:

Bitki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................
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 İyi Tatiller

•   Tatilde neler yapmak istersiniz? Aşağıya yazınız.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

•   Aşağıdaki görseli inceleyiniz.



Ek 1
(SAYFA 38)
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Ek 2
(SAYFA 44)

Ek 3
(SAYFA 55)
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Ek 4
(SAYFA 60)
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Ek 5 
(SAYFA 64)
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Ek 6 
(SAYFA 72)
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Ek 7 
(SAYFA 79)
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Ek 8
(SAYFA 82)

ARAŞTIRMA PUSULASI

Konu     : Nerede Yaşıyoruz?
Araştırmayı  Yapan Kişi : ................................................ 
Soruları Cevaplayan  
Aile Büyüğüm        : ................................................

•   Mahallem  : ...........................................
     Nesi ünlüdür?
    .............................................................................................................
     Ne yetişir?
    ..............................................................................................................
•   Köyüm  : ...........................................
     Nesi ünlüdür?
    ..............................................................................................................
     Ne yetişir?
    ..............................................................................................................
•   İlçem  : ...........................................
     Nesi ünlüdür?
    ..............................................................................................................
     Ne yetişir?
    ..............................................................................................................
•   İlim   : ...........................................
     Nesi ünlüdür? 
    ..............................................................................................................
     Ne yetişir?
    ..............................................................................................................

Tarih: ...../...../........
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Doğal Yerler  
İsmi     : ...........................................................
Özellikleri   : ...........................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tarihî Yerler  
İsmi     : ...........................................................
Özellikleri   : ...........................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Ek 9
(SAYFA 86)

ARAŞTIRMA PUSULASI

Konu        : Yakın Çevremde 
                                          Bulunan Doğal ve
                                          Tarihî Yerler
Araştırmayı Yapan Kişi : ........................................................... 
Soruları Cevaplayan  
Aile Büyüğüm   : ...........................................................

Tarih: ...../...../........
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Ek 10
(SAYFA 92)
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Ek 11
(SAYFA 98)

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.
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Ek 12
(SAYFA 122)

PİL BİTER, KUTUYA 
GİDER.
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Ek 13
(SAYFA 122)

151
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SÖZLÜK

A
acil  : Hemen yapılması gereken. 
adres  : Bir kimsenin oturduğu yer.
afiş	 	 :	Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için
            hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere
            asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası.
al   : Kızıl, kırmızı renk, kanın rengi.
albüm  : Fotoğraf, pul, resim gibi şeyleri dizip 
                        bakmaya yarayan bir tür defter.  
araç-gereç : Bir işin yapılmasında kullanılan aletler.
aşı		 	 : Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık
            sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın
            mikrobuyla hazırlanmış sıvı.
atık	 	 :	Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde
            kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için 
            zarar oluşturan her türlü madde.

B
bağımsız	 : Davranışlarını ve tutumlarını
               herhangi bir gücün etkisinde kalmadan
            düzenleyebilen, özgür, hür. 
bağımsızlık:	Bağımsız olma durumu, özgürlük. 
barınak	 :	Canlıları çeşitli tehlikelerden koruyan yapı
            ya da korunaklı yer.
besin	 	 :	Yenilebilir, beslenmeye elverişli her türlü
            gıda.
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C
canlı	 	 :	Canlı olan, diri, yaşayan. 
cihaz	 	 :	Birçok parçadan oluşmuş ve bir iş
             görmeye yarayan araç.

Ç
çevre  : Etraf, bir şeyin yakını.
çözüm		 :	Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç,
            hâl.

D
davet	etmek: Herhangi birinin bir yere gelmesini
            istemek, çağırmak.
davranış	 :	Davranma işi, tutum, davranım,
            hareket.
dayanışma	:	Bir topluluğu oluşturan bireylerin bir 
            şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce
      ve fayda birliği göstermesi.
dinî	 	 :	Din ile ilgili olan. 
doğal	 	 :	Doğada kendiliğinden olan, insan eliyle
            yapılmamış.

E
evcil  : Eve ve insana alışmış, kendisinden
     yararlanılabilen (hayvan), yabani 
            karşıtı.

F
faaliyet : Çalışma, etkinlik.
fark	 	 :	Benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik,
                        başkalık, ayrım.
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G
gelişme	 :	Bir konuda, bir şey hakkında olup biten.
genel	ağ	 :	Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması
            sonucu ortaya çıkan, uluslararası bilgi
                        iletişim ağı, internet.
gözlem	 :	Dikkatle inceleme. 
güvenli	 :	Güven verici, emniyetli, emin.

H
halk	 	 :	Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür
            özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki,
            insan topluluğu.

İ
ikram	 	 :	Bir şeyi armağan olarak verme, sunma.
il   : Şehir özelliklerini taşıyan büyük yerleşim
            yeri.
ilçe  : İlden daha küçük yerleşim yeri.
iletişim	 :	Haberleşme araçlarından yararlanarak
            yürütülen bilgi alışverişi.
israf  : Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni
            harcama, savurganlık tutumsuzluk.
iş	birliği	 :	Amaçları bir olan kişilerin oluşturduğu
                        çalışma ortaklığı.

K
kasaba	 :	Şehirden küçük, köyden büyük yerleşim
            yeri.
kişisel		 : Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı
            olan.
köy	 	 :	Kasabadan küçük yerleşim yeri.
kutlamak	 :	Tebrik etmek.
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L
lider  : Bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle
            görevli kimse, önder. 
liste  : Alt alta yazılmış şeylerin bütünü.

M
menü	 	 :	Yemek listesi.
millî	 	 :	Milletle ilgili, ulusal. 

N
nezaket	 :	Başkalarına karşı saygılı ve incelikli
            davranma, incelik, naziklik.

O
orman		 :	Ağaçlarla örtülü geniş alan. 

Ö
öğün	 	 :	Yemek vakti.
öz	denetim: Kişinin isteklerini, tepkilerini, davranışlarını
            denetleyip kısıtlaması.
özen	 	 :	Bir işin elden geldiğince iyi olması için
            gösterilen çaba, itina.

P
priz	 	 : Elektrik akımı almak için fişin sokulduğu
       yuva.

R
reçete  : Üzerinde doktorun hastası için gerekli
            gördüğü ilaçlarla, bunların kullanış 
            biçimlerinin yazılı olduğu kâğıt.

S
sarkmak	 :	Aşağıya doğru uzanmak.
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saygı	 	 :	Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli,
            ölçülü davranmaya sebep olan sevgi
            duygusu.
sevgi  : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı 
            yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten
                        duygu.
sohbet  : Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit
                   geçirme, söyleşi.
sorun	 	 :	Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp 
                   çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması
            gereken durum, mesele, problem.
sürücü  : Karada kullanılan motorlu araçları sürüp
     yöneten kimse, şoför.

Ş
şefkat	 	 :	Acıyarak ve koruyarak sevme.

T
takdir	 	 :	Beğenme, beğenip belirtme, değer verme.
takvim		 : Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini
            gösteren, değişik biçimlerde yapılmış
            çizelge veya defter.
tarif	etmek:	Bir şeyin bulunduğu yeri çevresindekileri
            belirterek tanımlamak, anlatmak.
tasarlamak	:	Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini 
            düşünmek, zihinde hazırlamak.
tasarruf	 :	Para veya herhangi bir şeyi dikkatli
            kullanma, tutum.
teneffüs	 :	Dinlenmek için verilen ara.
tercih	etmek:	Uygun olanı seçmek, belirlemek.
trafik	 	 : Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt
            tarafından kullanılması, gidiş geliş.
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tren	 	 :	Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta
            kullanılan, bir veya birkaç lokomotif
            tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar.
turist	 	 :	Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb.
     amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin,  
            gezmen, seyyah.
           U
uyarı	 	 :	İkaz.

V
vefa  : Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı.

Y
yabani		 :	Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan),
            evcil karşıtı. Doğada kendiliğinden yetişen
           (bitki).
yetişkin	 :	Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış,
            olgunluğa erişmiş kimse.

Z
zarar	 	 :	Bir şeyin yol açtığı kayıp.
ziyaretçi	 :	Ziyaret eden, ziyarete giden kimse.
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