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İSTİKLÂL  MARŞI

Mehmet Âkif ERSOY

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!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var! 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 

Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
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ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE SÖYLEVİ

IV

 Ey Türk Gençliği! 

 Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, 

ilelebet  muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 

temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu 

hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, 

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 

bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! 

Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür 

edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt 

edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 

dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 

olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak 

üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve 

dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar 

sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakr u  zaruret  içinde harap ve bitap 

düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde 

dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, 

mevcuttur!



SUNUŞ

 “Eğitimde yeniden yapılanma” adı altında A'dan Z'ye başlatılan bir sürecin “A”sını şu 

anda elinizde bulunduruyorsunuz. 

Öğrenim sürecine ilkokulla başlayan miniklerin ellerine alacakları “ilk” kitabı 

yaratmanın heyecanını, en az onların ilkokula başlama heyecanı kadar derinden yaşıyoruz. 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışma, ilk okuma ve yazma sürecinde öğrencilerimizin 

kullanabilecekleri bir şekle getirilinceye kadar pek çok evreden geçti. Bu evreler boyunca, 

hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin en iyi şekilde yararlanabilecekleri bir ders 

kitabı yaratmayı kendimize amaç edindik. Bu nedenle kitap içindeki birçok çalışma, önceden 

hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından çeşitli mini pilot çalışmalarla 

biçimlendirilmiş ve kitaptaki yerini almıştır. Ancak kitapların eğitim ve öğretimde yalnızca 

birer araç olduğunu bilmek ve bu çalışmanın “geliştirilmek üzere” hazırlandığını da 

unutmamak gerekir.

Kitap içindeki cümleler, metinler ve resimlerin öğretim düzenlenişini bütünleştirilmiş 

program (tematik) yaklaşımına göre oluşturup yöntem olarak da kendimize Gestalt teorisine 

dayanan “Cümle Çözümleme” yöntemini seçtik. Buna bağlı olarak, ilk üniteden itibaren 

oluşturulan cümlelerin çözümlenmesinden doğan sözcükler, heceler ve harfler sonraki 

aşamalarda birleştirilerek anlamlı bir hale getirilmiş ve işlenen üniteyle bağdaştırılmıştır.

“İlkokul 1. Sınıflar için Türkçe Okuma Kitabı” isimli bu çalışmanın oluşumunda 

akademik ve teknik olarak pek çok kişi görev almıştır. Bu çalışmada görev alanların 

isimlerini, kitabın künyesinde bulabilirsiniz; ancak künyede yazılı olmayan ve bu kitaba belli 

oranlarda ışık tutan daha pek çok kişi ve kurum vardır. Bu bağlamda, başta Atatürk 

Öğretmen Akademisi 2005 - 2006 Öğretim Yılı üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin müdür, öğretmen ve öğrencilerine gönül borcumuzu 

sunmak isteriz.
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OKULUMUZ 

VE 

SINIFIMIZ

ÜNİTE 1



Ali bak.

Bu okul.
2



Kalem al.

Yazı yaz.

Kitap oku.
3



Emel boya al.

Güzel resim yap.
4



Zil çaldı.

Işık ipi tut.

İpek ip atla.
5



Oya top oyna.

Ömer ayran iç.
6



Ufuk bu sınıf.

Haydi sınıfa gir.
7



Ümit sayı say.

Ümit ders çalış.
8
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Ali bak. Bu okul. Zil çaldı. 

Haydi sınıfa gir. Kalem al. 

Yazı yaz. Boya al. Resim yap.
9



Ali bak. Bu kalem. 

Kalem al. Yazı yaz. 

Kitap al. Kitap oku.
10



Zil çaldı. İpek ipi tut. İpek ip atla. 

Ömer top oyna. Ufuk ayran iç. 

Oya sınıfa gir. Ders çalış.
11
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Resimler hakkında konuşunuz.



AİLEM 

VE 

ARKADAŞLARIM

ÜNİTE 2



Oya bu ev bizim.

Evimiz çok güzel.
14



Baba eve gel.

Anne yemek yap.

Baba anneme yardım et.
15



Nine masal oku.

Dede ayran iç.
16
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Oya kalem al.

Oya ev yaz.



Bu ev bizim. Anne yemek yap. 

Dede masal oku. Oya ayran iç.
18



Anne kalem al. Ev yaz. 

Resim yap. Nine eve gel. 

Ayran yap. Ali ayran iç.
19
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Resimler hakkında konuşunuz.
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VE 
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Ali bayram var.

Ayşe süs yap.
22



Emel bayrak al.

Emel bayrak as.
23



Şimdi bayram geldi.

Bayram çok güzel.

Atatürk çok yaşa.
24



Cumhuriyet çok güzel.

Cumhuriyet çok yaşa.

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
25



Oya bayrak al. Bayrak as. 

Ayşe sen de as. 

Bayram geldi. 

Bayram çok güzel. 
26



Şimdi bayram var. 

Ali bayram geldi. 

Cumhuriyet çok güzel. 

Cumhuriyet çok yaşa.
27



Ömer bayrak as. 

Ufuk Atatürk yaz. 

İpek sen de yaz. 

Cumhuriyet Bayramı geldi. 

Cumhuriyet çok yaşa.
28



Emel süs yap. Süs as. 

Bayram çok güzel. 

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
29
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Resim hakkında konuşunuz.

CUMHURİYET MECLİSİ



SAĞLIĞIMIZ

ÜNİTE 4



Her gece erken yat.

Her sabah erken kalk.

Elini yüzünü yıka, saçını tara.
32



Ekmek ye, peynir ye.

Bol bol süt iç.

Yumurta da ye.
33



Yemekten sonra elini yıka.

Dişlerini fırçala, haydi okula.
34



Bugün aşı günü.

Herkes aşı olacak.

Sağlıklı yaşamak için 

Koşup coşacak.
35



Ayşe erken yat, erken kalk. 

Elini ve yüzünü yıka.

Ekmek, peynir ve yumurta ye. 

Ilık süt iç. Bol bol süt iç.
36



Ümit yemekten sonra elini yıka. 

Dişlerini de fırçala.

Oya sen de yıka, sen de fırçala.
37



Ufuk bu ekmek, bu peynir, bu da yumurta. 

Haydi ye, bol bol yemek ye.

38



Haydi aşı ol. Sağlıklı olmak için aşı ol. 

Asya sen de ol. Yeşim sen de aşı ol.
39
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Resimler hakkında konuşunuz.



MEVSİMLER

VE

YENİ YIL

ÜNİTE 5



Bak Jale, kış geldi.

Hava çok soğudu.

Yağmur yağdı, kar yağdı.

Kardan adam yapalım.

42



Dayı bana palto al. 

Teyze bana kazak ör.

43



Bir yılda dört mevsim vardır.

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.

44



Kış ayları aralık, ocak ve şubattır. 
45



Yeni yıl geldi.

Hoş geldin yeni yıl.

Güle güle eski yıl.

Yeni yıl kutlu olsun.
46



Ufuk sınıfı süsle.

Ülkü balon as.

Özge şarkı söyle, dans et.
47



Bu akşam yılbaşı.

Amcam, halam bize geldi.

Bana hediye verdiler.

Yemek yedik, televizyon izledik.

48



Bugün yağmur yağdı, kar yağdı. 

Hava da soğudu. Baba bana palto al. 

Anne bana kazak ör.
49



Aralık, ocak ve şubat kış aylarıdır. 

Utku bize geldi. Özge sen de gel. 

Dans et, şarkı söyle.
50



Hoş geldin dede, hoş geldin nine. 

Bizde yeni televizyon var. 

Televizyon izle, şarkı söyle.
51
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Yeşim bize gel. Kardan adam yapalım. 

Yeni yıl geldi, hoş geldi. Yeni yıl kutlu olsun.



ÇEVREMİZ

ÜNİTE 6



Çevremizi temiz tutalım. 

Yerlere çöp atmayalım. 

Yerlere çöp atanları uyaralım. 

Herkese örnek olalım.

54



 Sınıfımızı, okulumuzu ve evimizi temiz tutalım. 

Çevremizdeki her eşyayı dikkatli kullanalım. Sınıfımızı 

ve odamızı havalandıralım.

55



   Çevremizde birçok canlı ve cansız vardır. Ağaçlar, 

çiçekler, insanlar ve hayvanlar canlıdır. Masalar, 

sandalyeler, kalemler ve kitaplar cansızdır.

56



   Ağaç ve Orman Haftası geldi. Herkes bir fidan 

dikecek. Ülkemiz ağaçlarla yeşerecek.

57
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  Ormanların faydası çoktur. Ormanlar, havayı temiz-

ler. Ormanlar, yağmur getirir ve toprağı korur.



  Ağaçlardan kağıt, kalem yapılır. Sıra, sandalye ve 

dolaplarımız da ağaçtandır. Ağaçları sevelim, onları 

koruyalım.
59



Doktor Fazıl Küçük

Şimdi bir gemi gidebiliyorsa

Denizlerinden,

Mavi suların üzerinde

Nazlı nazlı yüzebiliyorsa...

Şimdi bir otobüs geçebiliyorsa

Ovalarından,

Buğday sarısı güneşte

Bir kuş uçabiliyorsa...

Şimdi bir bayrak dalgalanabiliyorsa

Ay yıldızlı,

Senin ölmez eserindir

Sevgili Doktor Fazıl Küçük.

60



 Her çocuk bir ağaç dikmeli. Her yerde ormanlar 

yükselmeli. Ağaçlar korunmalı, ağaçlar sevilmeli.
61



 Çevremizde pek çok hayvan vardır. Kediler ve 

köpekler evimizin dostlarıdır. Hayvanlar da insanlar 

kadar değerlidir. Hayvanlara iyi davranalım, onları 

koruyalım.

62



Köpeğim henüz çok küçük.

Onu süt ile besledim.

Günden güne büyüdü.

Evimizin neşesi oldu.

63



 Ogün, sabah erken kalktı. Kahvaltısını yaptı. 

Annesinin ektiği çiçeği aldı. Çiçeği sınıfına 

götürdü. Arkadaşları da çiçek getirdi. Çiçekleri sınıf-

larına koydular. Sınıfları çok güzel oldu.

64



 Zil çaldı. Herkes sınıftan çıktı. Kantinin önün-

de tüm öğrenciler sıraya girdi. Kantinden aldıklarını 

yedikten sonra kağıtlarını çöpe attılar. Böylece 

okullarını temiz tuttular.

65



 Aslı'nın sevimli bir köpeği vardı. Köpeğinin adı 

Fındık’tı. Aslı ile Fındık çok iyi dosttu. Aslı onu süt ile 

beslerdi. Birlikte oyun oynarlardı.

66



 Ağaç ve Orman Haftası geldi. Sınıf olarak 

fidan dikmeye gittik. Açılan çukurlara fidanları 

koyduk. Çukurları toprakla örttük. Daha sonra fidan-

ları suladık. Fidanlarımız büyüyüp orman olacak. Ha-

vamız temiz kalacak.

67
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Resimler hakkında konuşunuz.



ÜNİTE 7

GÜZEL

ÜLKEMİZ



 Üzerinde yaşadığımız bu ada, bizim ülkemizdir. Her insan 

gibi biz de ülkemizi çok severiz. Evimiz, ailemiz, okulumuz 

kısacası her şeyimiz bu topraklar üzerindedir.

 Ülkesini seven her çocuk, kendine yararlı olur. Bu sevgi, 

ailesine ve dünyaya da fayda sağlar. İyi yetişmiş insanların 

içlerinde mutlaka ülke sevgisi vardır. Bu sevgiyi içlerinde 

hissetmeyenlerin hayatta başarılı olmaları imkansızdır. 

 Unutmamak gerekir: Her şeyin başı sevgidir!

Ülkemizi Seviyoruz

70

Girne

Lefkoşa
Güzelyurt

İskele

Gazimağusa
Lefke

Karpaz



Kıbrıs bir adadır.

Dört bir yanında deniz vardır.

Başşehri Lefkoşa'dır.

Kıbrıs benim vatanımdır.

Ben ülkemi çok severim.

Yazın denize giderim.

Girne, Güzelyurt demez gezerim.

Kıbrıs'ın her yerini bilirim.

71

Kıbrıs’ım



     Merhaba! Ben bir balığım, adım da Nemo. Birkaç gün önce 

birazcık oynamak için evimden uzaklaştım. Oyuna o kadar dal-

mışım ki evimden uzaklaştığımı fark edemeden kaybolmuşum. Bu 

yüzden herkes  beni “ Kayıp Balık Nemo ” diye biliyor.

   Şimdi bana, evimi bulmak için birazcık yardım etmenizi 

istiyorum. Evimi sizlere tarif edeyim:

  Evim çok şirin bir adanın yakınlarında bulunuyor. Ancak, ben 

bu adanın adını bile hatırlayamıyorum. Yalnızca bu adanın baş-

şehrinin Lefkoşa olduğunu ve bu adaya “ Yeşil Ada ”  da dendiğini 

biliyorum, o kadar. Çünkü bu adanın yemyeşil ovaları ve dağları 

var. Bizim eve en yakın olan dağların adı ise Beşparmak Dağ-

ları'dır. Aslında, benim evime bu dağlardan daha da yakın bir 

şehir var. 

72

Nemo’nun Evi



Burası belki de adanın en güzel şehri olan Girne'dir. Hatta 

evimizden baktığımda Girne Limanı'nı rahatlıkla görebiliyordum. 

 Benim hatırladıklarım bu kadar. Acaba evim hangi adanın  

yakınlarında, bulabildiniz mi? 

          

73



 Ben, Beşparmak Dağları'nda yaşayan bir zeytin ağacıyım. 

İlkbahar gelince her taraf yemyeşil olur. Ben de çiçek açmaya 

başlarım. İlkbahar bitince, yaz mevsimi gelir. Ülkemizde yaz 

mevsimi çok sıcaktır. Yaz mevsiminde meyvelerim olgunlaşır. Son-

baharda ise zeytinlerim yeşil renkten siyah renge döner. İnsanlar 

zeytinlerimi toplamak için dallarıma merdiven dayarlar.   

 Zeytinlerimin toplanması beni çok mutlu eder. Çünkü 

zeytinlerim, sofralarda yenir. Ayrıca zeytinlerimden yağ elde 

edilir. Zeytin yağı  ile güzel yemekler ve salatalar yapılır.

Zeytin Ağacı

74



    Gizem, yaz tatilinde halasının köyüne gitmişti. Halası ile köyü 

gezerken iki yaşlı teyzeye rastlarlar. Teyzelerin ellerinde renkli 

ve uzun çöpler vardı. Teyzeler, bu çöpleri bir biri üzerine 

sarıyorlardı. Teyzelerin sardıkları çöpler, yuvarlak desenli 

şekillere dönüşüyordu. Gizem merakla sordu:

    -Teyzeciğim ne yapıyorsunuz?

     Yaşlı teyzelerden biri:

 -Sepet ve sele örüyoruz, dedi.

 Gizem daha önce böyle bir şey görmemişti. Şaşkınlıkla 

bakıyordu. Yaşlı teyze anlatmaya başladı:

   -Bu çöpler, buğday başaklarının saplarıdır. Bu sapları 

temizleriz. Farklı renklerde boyarız.

75

Köy  Gezisi



Kolayca sarıp örmek için de onları suda ıslatırız. Sonra da 

renkli çöpleri örüp sele, sepet, sini yaparız. Birçok yiyeceğimizi 

taşımak için seleleri ve sepetleri kullanırız.  

   Gizem, o gün gördüklerinden çok hoşlanmıştı. Yaşlı teyzeler 

Gizem'e bir sele armağan etmişlerdi. 

 Gizem o gece rüyasında birçok renkli sepet örmüştü.

76



Meyvelerin faydası çoktur,

Ülkemin her yerinde boldur.

En güzel meyve portakaldır.

O da Lefke'de vardır.

Yeşilırmak'ta çilek ve muz boldur,

Mehmetçik’in üzümü ne hoştur.

Doğancı'nın karpuzu kırmızıdır,

Mandalinin irisi Güzelyurt'tadır.

Çocuğum! Gez, gör, tanı,

Sen de bu ülkenin her yanını.

Ne güzeldir yurdumun

Dağı, taşı, ovası.

Ülkemin Meyveleri
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Yeşil Kaplumbağalar

     Ülkemizin belki de en sevimli konukları, yeşil kaplumba-

ğalardır. Bu hayvanlar, denizin dibindeki otları yerler. 

Sürekli bu otlarla beslendikleri için renkleri yeşildir. Yeşil 

kaplumbağalar Alagadi Sahili ve Karpaz Yarımadası’nda ya-

şarlar. Yaz gelince yumurtlarlar. Anne kaplumbağalar 

yumurtalarını kuma gömerler. Sonra denizlere geri dönerler. Bir 

süre sonra yumurtalar kırılır. Minik kaplumbağalar yumurtadan 

çıkar. Annelerini bulmak için denize koşarlar. Denizde annelerini 

ararken suya alışırlar. Zamanla kocaman birer kaplumbağa 

olurlar. Ama annelerini hiçbir zaman bulamazlar.
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  Hafta sonlarını çok seviyorum. Ailece geziyoruz ve haftanın 

yorgunluğunu atmış oluyoruz.

      Bu pazar da Karpaz'a gitmeye karar verdik. Babam, “Ali ve 

Filiz, haydi hazırlanın. Bugün Karpaz'da piknik yapacağız.” dedi. 

Annem, piknik sepetini hazırlar hazırlamaz yola çıktık. Girne'den 

Karpaz'a gitmek çok zamanımızı aldı. Ercan Havaalanı'nın yanın-

dan geçtik. Bir uçağın alana inişini gördük. Mesarya Ovası'nı, 

arpa ve buğday tarlalarını görmek çok güzeldi. Karpaz'da ise 

özgürce gezen eşekler, hepimize ilginç geldi. Annem onların 

fotoğraflarını çekti. 

Karpaz'da Piknik
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Kardeşim Filiz ise denizi görünce sevinç çığlıkları atmaya 

başladı. Arabadan inmek zorunda kaldık. Masmavi bir denizi 

olan Altın Sahil’de yürüdük. Orada piknik yaptık ve dinlendik.

      Çok güzel bir hafta sonuydu. Yeni yerler gördük ve ülkemizi 

daha iyi tanıma şansına sahip olduk.



TAŞITLAR

VE 

TRAFİK

ÜNİTE 8



Denize pek yaraşır,

İskeleye yanaşır,

Ne de çok yolcu taşır,

Deniz taşıtı vapur.

İnsan dolu duraklar

Bekliyor otobüsü.

Pırıl pırıl taksiler

Sanki yolların süsü.

Bir uzun düdük çalar,

Bir koyu duman salar,

Raylarda hızla koşar

Kara taşıtı tren.

Dönerek alçalıyor,

Bulutlara dalıyor,

Ne de hızlı yol alıyor

Hava taşıtı uçak.

Taşıtlar
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    Merhaba! Ben bir bisikletim. Hani o, her gün binip de gezmek 

istediğiniz bisikletlerden yalnızca biri... Beni hepiniz 

seviyorsunuz, buna eminim. Ancak, bisiklete binerken kendi 

güvenliğiniz için  bazı şeylere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor 

musunuz? İster-seniz birlikte öğrenelim:     

1) Bisikletin frenleri sağlam olmalı.

2) Bisikletin boyu, size uygun olmalı.

3) Çevrenizdekileri uyarmak için ziliniz olmalı.

4) Gece kullanacaksanız bisikletin ışığı olmalı.

5) Bisikleti kullanırken diğer araçlara fazla yaklaşmamalı.

6) Bisikletinizi yalnızca parklarda, boş arsalarda ya da  

 bisiklet yollarında sürmelisiniz.  

   Bu saydıklarıma dikkat ederseniz, sizlere her zaman neşe ve 

heyecan veririm. Haydi bisiklet sürmeye... 

Ben Bir Bisikletim
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    Hemen hemen her gün bir kaza olduğunu çeşitli yerlerden 

duyuyoruz. Ülkemizdeki araba sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Trafik kazalarını önlemek için trafik kurallarına uymalıyız. 

 Karşıdan karşıya geçerken önce sağa, sonra sola bak-

malıyız. Yine sağa bakıp araba gelmiyorsa karşıya geçmeliyiz. 

Karşıya geçerken yanımızda büyüklerimiz varsa onlarla birlikte 

hareket etmeliyiz. Yürüdüğümüz yollarda yaya kaldırımı varsa bu 

kaldırımlardan yürümeliyiz.

 Arabada yolculuk yapıyorsak her zaman arka  koltukta 

oturmalı ve emniyet  kemerimizi takmalıyız. 

      Kazasız bir yaşam için trafik kurallarına uyalım, uymayanları 

uyaralım.
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Trafik Kuralları



                                                            

Yeşil ışık yanar yanmaz,

Trafiğe yol açılır. 

Araçların homurtusu,

Birden etrafa saçılır.                                                         

Biraz sonra sarı ışık,

Güzelce yanmaya başlar.

Bunu gören şoför kardeş

Fren yapıp yavaşlar.

Derken  hemen arkasına,

Kırmızı ışık savrulur.

Bu ışığı gören herkes

Adım atmaz, hemen durur.

Tüm trafik kuralları,

Hepimizce bilinmeli.

Kurallara uyarak

Tehlikeler önlenmeli.
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Trafik Işıkları



      Öğretmenimizle 

şehirde bir gezi yaptık. 

Amacımız, trafik kurallarını 

öğrenmekti. Yaya geçitlerinden geçtik. Trafik lambasını ya-

kından inceledik. Öğrendiklerimi unutmadım. Öğretmenimin 

sözleri ise hep aklımda:

     -Çocuklar, trafik lambasındaki her rengin bir anlamı vardır. 

Hepsi bize bir şeyler anlatır. Onlar konuşmasalar da ne dedik- 

lerini anlarız. Kırmızı renk der ki:

       -Ben kan rengiyim, tehlike işaretiyim.

      Yeşil ise:

      -Ben sağlık ve mutluluğun rengiyim. Bana güvenin, der. 

     Geziden sonra daha dikkatli davranmaya başladım. Trafik 

lambasının olduğu yerlerden karşıya geçmek hoşuma gidiyor. 

Kırmızı lamba yanar, bize, “Bekleyin!” der, bekleriz. Yeşil lamba 

yanar, “Geçin!” der,  biz de geçeriz.

     Ben, bildiğim trafik kurallarını küçüklere de öğretiyorum. 

Öyle ya, bu benim görevim. Çünkü trafik kolunda görevliyim. 
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Yeşil ve Kırmızı



 Anlatacağım olay, büyük bir kentte geçiyor. Bu kentte her 

türlü taşıt varmış. Bir gün kentteki otobüslerden biri, otomobile 

şöyle demiş:

 -Şu trenlerin işi ne kolay... Hep aynı yoldan gidip geliyorlar.

 Otomobil:

 -Çok doğru, trenler şanslı taşıtlar. Benim ne zaman nereye 

gideceğim hiç belli olmaz, demiş.

 Tren söze karışmış:

 -Düzenli yaşamaktan bıktım. Şu uzun raylardan ayrılıp uzak 

ovaları görmek isterdim, demiş.

 Otobüs:

 -En şanslı taşıtlar vapurlar, demiş.

                                                                             

Konuşan Taşıtlar
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 Kamyon:

 -Doğru, vapurlar yumuşacık denizde gidip geliyorlar. Oysa 

bizim altımızda sert yollar var.

 İskeledeki vapur bunu duyunca şu yanıtı vermiş:

 -Suyun üstünde durmaktan usandım. Ben de sizin gibi kara-

da gitmek isterdim, demiş.

 Tren:

 -En iyisi uçak olmakmış. Ne şanslı taşıt şu uçaklar! Ala-

bildiğine özgür.

 Uçak yukarıdan şöyle seslenmiş:

 -Çok yanılıyorsunuz. Bütün hayatım boyunca her şeyi yuka-

rıdan görüyorum. Ah, bir otobüs ya da kamyon olsaydım!

 Gördüğünüz gibi hepsi birbirinin yerine geçmek istiyorlar. 

Oysa biz insanlar ne kadar da şanslıyız! Çünkü istediğimiz 

zaman, istediğimiz taşıta binebiliyoruz.
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BİZİM 

BAYRAMIMIZ

ÜNİTE 9
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 Büyük lider Atatürk, ülkemizi çocuklara emanet etmiştir. O 

yüzden tüm Türk çocukları bu büyük sorumluluğu yüreklerinde 

taşımalıdır.

 Ben çocukken Atatürk ile ilgili tüm şiirleri ezbere bilir ve 

okurdum. Öğretmenim benimle çok gururlanırdı. Büyüyünce, Ata-

türk'ü anlamak için bunun yeterli olmadığını anladım. Daha iyi 

tanımaya çalıştım Ata’mızı. Cilt cilt ansiklopediler, video 

kasetler, televizyon yayınları, sinema filmleri, DVD’ler, internet 

aracılığı ile daha neler neler... Hepsi elinizin altında, bol bol 

yararlanın. Atatürk'le ilgili ne kadar çok kitap okursanız, onu o 

kadar iyi tanımış olursunuz.

Ben Çocukken



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı

Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu mutluluk bizimdir

Geldi 23 Nisan.

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim

Geldi 23 Nisan.

Bayrakları alalım,

Alanlara koşalım,

Hepimiz bir olalım

Geldi 23 Nisan.

                   91



 Atatürk çocukları çok sever-

di. Bir yurt gezisindeyken, yolda küçük 

bir çobana rastlamış. Çoban, yedi sekiz 

yaşlarında bir çocukmuş. Önünde 

sürüsü, kendi kendine türkü söylüyormuş. 

Atatürk, çocuğun sesini çok beğenmiş ve yanına yaklaşmış. 

Yanaklarını okşayarak:

 -  Bis, bis, demiş. Çoban, bir şey anlamamış. Çocuğun 

şaşkınlığını gören Ata açıklamış:

- “ Bis ” demek, “ Beğendik, tekrar ediniz. ” demektir, demiş.

 Akıllı çocuk, Büyük Ata'nın ne demek istediğini derhal 

anlamış. Aynı türküyü tekrar söylemeye başlamış. Bitirince Ata-

türk çocuğa bir yirmi liralık vermiş. Küçük çoban parayı görünce 

çok sevinmiş. Gözleri parlayarak sevinçle Atatürk'e:

- Bis, bis, demiş.

 Küçük çobanın bu zeki davranışı, Atatürk'ün pek hoşuna 

gitmiş. Onu havaya kaldırarak yanaklarından öpmüş. Etrafın-

dakilere:

 - İşte, Türk çocukları böyle zekidir, demiş.

Atatürk ve Küçük Çoban
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Çise'nin Mutlu Günü

93

 Çise, o sabah çok erken kalktı. İçi içine sığmıyordu. Çünkü 

bugün 23 Nisan idi. Bu gün, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 

gündü. 

 Elini yüzünü yıkadı. Hemen öğretmeninin verdiği gösteri 

kıyafetlerini giydi. Kahvaltıdan sonra okulun yolunu tuttu.  

 Çise okula gider gitmez hemen arkadaşlarına koştu. Hep 

birlikte gösteri alanına gittiler. Farklı okullardan gelen birçok 

öğrenci, burada toplanmıştı.

 Tüm çocuklar, rengarenk giysiler giymişti. Törenin baş-

lamasını heyecanla bekliyorlardı. Çocuklarını izlemek için alana 

gelen anne ve babalar da çok heyecanlıydı.

 



 Bir süre sonra tören başladı. Konuşmalar yapıldı, şiirler 

okundu. Öğrenciler, ellerinde bayraklar ve balonlarla seyircileri 

selamladılar.

 Çise ve arkadaşlarının gösteri sırası gelmişti. Hemen alan-

daki yerlerini aldılar. Müzikle birlikte gösterilerini sunmaya baş-

ladılar.

 Seyirciler onları sevinçle alkışladı. Çise ve arkadaşları çok 

mutlu olmuşlardı. Tören bittikten sonra mutlu bir şekilde evlerinin 

yolunu tuttular.
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MESLEKLER

ÜNİTE 10



 Ailemizden sonra yaşamımızdaki en önemli insanlar, öğret-

menlerimizdir. Okumayı, yazmayı, bilmediğimiz konuları bize öğ-

retmenimiz öğretir. Dünyayı onlarla birlikte tanırız. Zekamızı, ha-

yal gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmayı onlar öğretir.

 Anaokulu öğretmeninden üniversite öğretmenine kadar bir-

çok öğretmen bize emek verir. Onlar, pek çok konuyu bize 

öğretirler. Öğretmenlerimizi her zaman çok iyi dinlemeliyiz. 

Onların öğrettiklerini hiçbir zaman unutmamalıyız.

 Büyüdüğümüz zaman öğretmen olmak istiyorsak derslerimize 

çok çalışmalıyız. 

 Öğretmenler, çocuklara yeni şeyler öğretirler. Bu yüzden 

öğretmenlik, en güzel mesleklerden biridir.

Öğretmenlerimiz
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Sevindiğimde gülmüşsün,

Ağladığımda üzülmüşsün,

Sevginle büyütmüşsün

Sen beni anneciğim.

Güler hep o melek yüzün,

Yumuşak, tatlı sözün

Ayrılmaz benden gözün

Biricik anneciğim.

Senin büyük sevgini

İçimde taşıyorum.

Güzel annem, ben senin

Sevginle yaşıyorum.

Anneciğim
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 Veterinerler, hayvan sağlığıyla ilgilenen doktorlardır. Birçok 

farklı hayvanın sağlık sorunlarına çözüm ararlar.

 Veterinerler, hasta hayvanların iyileşmesine yardımcı olurlar. 

Bunun yanında, hayvan sahiplerine, hayvanlarına nasıl baka-

cakları  konusunda bilgi verirler.

 Dünyada pek çok insan, evcil hayvan beslemekten hoşlanır. 

Bu yüzden, hayvanlarını düzenli olarak veterinere götürüp 

kontrol ettirirler. Onların, hastalıklardan korunmalarını sağ-

larlar. Unutmamak gerekir ki hayvanları sağlıklı görmek  

insanları daha da mutlu eder.

Hayvanları Onlar Korur
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Sizler  de hayvanları seviyor musunuz? Aşağıdaki hayvanlar 

hakkında bilgi veriniz.
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19 Mayıs

100

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı.

Yumruklarını sıktı.

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta

Dünyaya yıldız oldu.



Tüm hastalıkların adını

Doktor teyze bilir.

Hangi ilacı içeceğimizi

O söyleyebilir.

Çok şey

Bildikleri için mi

Doktor teyzeler

Kolay hastalanmazlar?

Doktor Teyze
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Uzun uzun düşündüm.

Büyüyünce ne olsam ?

Bütün meslekler güzel,

Birbirinden önemli.

Ben Büyüyünce
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Uzun uzun düşündüm.

Büyüdüm ama karar veremedim.

Onun için ne kadar da büyüsem

Ben yine de çocuk kalacağım...

Fırıncı olmasa ekmeği kim yapar ?

Veteriner olmasa kediciğime kim bakar ?

Bakkal amca olmasa şekersiz kalmaz mıyız ?



TATİLE 

GİRERKEN

ÜNİTE 11



 Okulun son günleriydi. Öğretmenimiz, bize yaz mevsiminin  

yaklaşmakta olduğunu söyledi. “ Çocuklar, okulumuz yakında tatil 

olacak. ” dedi. Bu haberi duyunca çok sevindik.

 Ali: “ Ben, tatilde ninemi ve dedemi görmeye köye gide-

ceğim. ” dedi.

 Ayşe: “ Biz, her yaz Kocareis’te kamp yapıyoruz. Bu yaz da 

çadır kuracağız. Bir ay orada kalacağız. Her gün sabahtan ak-

şama kadar denize gireceğiz. Yaşasın tatil ! ” dedi.

 Oya: “ Ben de tatil yapmayı çok seviyorum. Tatilde arkadaş-

larımı çok özleyeceğim. Çünkü onlardan uzunca bir süre ayrı 

kalacağım. ” dedi.

 

Tatile Doğru
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 Öğretmenimiz: “ Evet çocuklar, bir yıl boyunca çok çalıştınız. 

Epeyce yoruldunuz. Dinlenmek sizin de hakkınız. Ama dinlene-

ceksiniz diye çalışmayı sakın bırakmayın. Tatilde bol bol gezin, 

eğlenin. Fakat kitap okumayı hiç unutmayın. Okumayı bırakırsanız, 

ikinci sınıfta zorlanabilirsiniz. İkinci sınıfta zorlanmak istemezsi-

niz, değil mi ? ” dedi.

 Öğretmenimizin söylediklerini can kulağıyla dinledik. Ona, 

tatilde bol bol kitap okuyacağımıza söz verdik.
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 Küçücük bir köpek yavrusuydu. Herkes onu:

 - Ay, ne şeker şey! diye seviyordu. Parkta onu tanımayan 

yoktu. Derviş de onu tanıyordu ve çok seviyordu.

 Derviş, her akşam anne ve babasıyla parka giderdi. Birlikte 

yürür, sohbet ederlerdi. Bu arada yanlarına gelen yavru köpeği 

de severlerdi. Köpeğin annesini hiç görmemişlerdi. Belli ki sokak 

köpeğiydi. 

 Derviş, her akşam yavru köpeği beslemeye başladı. Ona bir 

de isim taktı. Ona “ Boncuk ” diyordu.

 Aylar geçti, Boncuk büyüdü. Derviş, okuldan çıkınca yolunu 

Boncuk için değiştiriyordu. Önce parka gidiyor, ondan sonra eve 

gidiyordu. Ama Boncuk'u beslemeyi hiç unutmuyordu.

 

Boncuk
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 Boncuk, sokak köpeğiydi ama çok akıllıydı. Derviş'i görünce 

koşuyor, ona kuyruk sallıyordu. Sonra da Derviş'in peşine takılıp  

evine kadar ona eşlik ediyordu. Bu arkadaşlığı gören annesi ve 

babası  Derviş’e bir sürpriz yapmaya karar verdiler.

 Bir gün Derviş okuldan çıktığında Boncuk’u parkta bulamadı. 

Üzüntü içinde evinin yolunu tuttu. Evine vardığında ise onu bahçe  

kapısında Boncuk karşıladı. Derviş bunu görünce çok mutlu ol-

muştu. 

 Annesi ve babası ona sürpriz yapıp Boncuk’u evlerine al-

mışlardı. Artık Boncuk’un da mutlu bir yuvası vardı.  
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 Bir zamanlar ülkenin birinde, yaşlı bir çiftçi ile üç oğlu ya-

şarmış. Yaşlı çiftçi ömrünü çalışmakla geçirmişti. Fakat oğulları 

çok tembelmiş. Hiç çalışmak istemezlermiş.

 Bir gün yaşlı çiftçi hastalanmış ve yatağa düşmüş. Öleceğini 

anlamış. O ölünce çocuklarının tarlayı ekmeyip satacaklarını dü-

şünmüş. Onlara bir oyun oynamaya karar vermiş. Oğullarını et-

rafına toplamış:

 -Yavrularım, ben ölüyorum. Ama ölmeden önce size çok bü-

yük bir sır vereceğim. Tarlamızı sakın satmayın. Çünkü orada 

koca bir hazine gömülü. Altınların nerede saklı olduğunu şimdi 

unutttum. Onun için tarlanın her yanını kazıp arayın, demiş ve son 

nefesini vermiş.

 

      

Çiftçi ve Oğulları
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 Aradan günler geçmiş. Çocuklar, babalarının sözlerini hatır-

layıp tarlayı kazmaya başlamışlar. Günlerce uğraşmışlar, fakat 

hiçbir şey bulamamışlar. Derken ekim zamanı gelmiş. Büyük kar-

deş:

 -Hazır tarlayı kazmışken ekelim, demiş. Buğday tohumlarının 

en iyilerini seçmişler. Tarlayı bir güzel ekmişler. Günlerden, ay-

lardan sonra ekinler büyüyüp başak vermiş. O yıl tarladan çok iyi 

buğday almışlar. Satıp zengin olmuşlar. Babalarının ne demek 

istediğini o zaman anlamışlar.

 O yıldan sonra tarlayı hep ekmişler. Her yıl aldıkları ürün ise 

hazineleri olmuş.  
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 İki arkadaş, bir gün ormanda yürüyorlarmış. Birdenbire kar-

şılarına kocaman bir ayı çıkmış. Çocuklardan biri koşmuş ve bir 

ağaca tırmanmış. Kendini yaprakların arasına gizlemiş. Öteki 

çocuk ise ortada kalmış. “ Ne yapabilirim? ” diye düşünmüş. Belki 

canımı kurtarabilirim, diye yere yatıp ölü numarası yapmış. 

 Ayı, yanına gelip onu koklamaya başlamış. Yerdeki çocuk 

soluğunu tutmuş. Nefes almadan bir süre yerde yatmış. Çocuk 

kıprdamayınca ayı da çekip gitmiş. Ayı gidince ağaca tırmanan 

çocuk, aşağıya inmiş. Arkadaşının yanına gelerek ona:

 -Söylesene, ayı kulağına ne fısıldadı?, diye sormuş. 

 -Ne mi fısıldadı? Bana, arkadaşları tehlikedeyken kaçıp gi-

den  arkadaşlarımdan  korunmamı  söyledi,  demiş.  
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İyi Arkadaş Dediğin...



Son Hafta

Öğrenerek ilerledik.

Son haftaya giriverdik.

Dokuz ayım geçivermiş.

Meğer okul ne güzelmiş.

Günler ne çabuk geçiyor.

İlk ders yılımız bitiyor.

Okuyoruz, yazıyoruz.

Resim, hesap yapıyoruz.

Emek verdi hepimize, 

Öğretmenim, saygı size.
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BU DERS KİTABI 
KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI`NCA

ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.
PARA İLE SATILMAZ.


