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 O  harfi farklıdır. Köşeleri yoktur.

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 23 Nisan; bu ülkenin çocukları 
olmaktan en çok övünç 
duyduğumuz, kendimizi 
özel, ayrıcalıklı ve değerli 

hissettiğimiz kutlu bir gün. 
Hangimiz her 23 Nisan gününü 
yüreğimiz kıpır kıpır sevinç, 
kıvanç ve heyecanla beklemedik; 
“İyi ki Atatürk gibi bir yüce önderin, 
engin vizyonuyla ufkumuzu zenginleştiren 
bir yol göstericinin, bağımsızlığımızı ve 
özgürlüğümüzü hediye eden bir kurtarıcının 
evlatlarıyız” diye minnet duymadık ki 
Ata’mıza. Şimdi her 23 Nisan günü aynı 
gurur, aynı ölümsüz sevgi ve bağlılıkla sevgili 
öğrencilerimizin coşkusuna, mutluluğuna 
tanıklık ediyor ve bize ulusça özgür ve 
bağımsız bir ülkenin kapılarını açan bu en 
anlamlı günü çocuk kalan yüreklerimizle 
bayram sevincine dönüştürüyoruz. 
Ata’mız da; halkın özgür iradesiyle idare 
edilen bağımsız bir ülke idealini henüz çocuk 
kafasında tasarladı. O’nun çocukluğundan 
beri hayalini kurduğu yönetim biçimi 
Cumhuriyetti. Çocuk Mustafa Kemal’in 
fikirlerine esin kaynağı olan kitaplar, yazarlar, 
şairler ve devlet adamları ile aydınlanan 
düşünce dünyası demokrasi kavramı ile 
yoğruldu ve tüm gençlik yıllarının hedefi 
haline geldi. Kafasında tasarladığı yönetim 
biçimini en yakın arkadaşları ile paylaştı, 
demokrasiye uzanan yolda ülküsüne 
inananlar yol arkadaşları, mücadelesinin silah 
arkadaşları oldu. Sonra özgürlük tutkusuyla 
kurtuluş mücadelesi veren halkını savaş 
meydanlarında, ateşle imtihanı sırasında 
tanıdı. Bağımsızlığına bu kadar düşkün Türk 
ulusuna bir padişah veya sultana kul olmanın 
değil kendi iradesiyle kendi kararlarını veren 
bir meclise sahip olmanın yakışacağına 
inancı perçinlendi. Ulusların tarihinde 
devrim niteliğindeki değişimler çoğunlukla 
olumsuz koşulların bertaraf edilme çabası 
ile gerçekleşmiştir. Osmanlı’nın  Mebuslar 

Meclisi, İstanbul’u işgal eden İtilaf Devletleri 
tarafından dağıtılınca Ankara’da yeni bir 
meclisin toplanması kararı alındı. 
23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan 
meclis kurucu bir meclistir. Bir iç savaşın 
getireceği kargaşa, onursuzluk ve kardeş 
kavgasının değil bağımsızlığına kasteden 
güçlere karşı birleşmiş kuvvetlerin verdiği 
bir özgürlük mücadelesinin onurunu taşıyan 
bir meclistir.  Tek ülkü etrafında toplanan 
her görüş ve düşünceden temsilcileri ile 
toplu vuran yüreklerin eseridir ve çoğulcu 
demokrasinin müjdecisidir. Cumhuriyete 
uzanan yolda kendi kurtuluş mücadelesinin 
kararlarını veren Gazi Meclistir. “Türkiye” 
adını ilk kez kullanarak kendi küllerinden 
doğan bir ülke bir ulus yaratmış yüce 
bir meclistir. Ve halkını uygar ulusların 
medeniyet seviyesinin üstünde bir yere 
layık gören bir yüce önderin, bir özgürlük 
ve medeniyet savaşçısının, ilkelerinden ve 
devrimlerinden ayrılmayacağımız Ata’mızın 
çocukluk hayalidir. 
İşte bu nedenledir ki bu en büyük bayramın 
adı hem Ulusal Egemenlik hem de Çocuk 
Bayramı’dır. 
Evet sevgili çocuklar: Biz Atatürk sevdalısı 
yetişkinler size Atatürk ilke ve devrimlerini, 
onun en büyük eseri olan Cumhuriyeti, 
cumhuriyetin kuruluşuna kadar uzanan uzun 
ve sancılı yılları yeterince anlatamadık mı 
diye düşünürüz önce. Ama sonra her an, her 
gün ve her bayramda sizin söyledikleriniz, 
yaptıklarınız, antlarınız, Atatürk ve yurt 
sevginiz, coşkunuz su serper yüreğimize, 
umutlarımızı yeşertir. Biz yine gelecek güzel 
günlere inanırız.  
En büyük bayramımız kutlu olsun!

Türkan DİNGAZ
Okul Müdürü
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Çocuk eğitiminde satrancı bir 
araç olarak kullanıp hayata 
yönelik mesajlarımızı satranç 

modeli üzerinden verebiliriz. Çocuklar 
satranç ile uzun vadeli hedeflere 
odaklanmayı ve hedeflerine 
ulaşmak için adım adım 
ilerlemeyi öğrenirler. Aynı 
zamanda farklı gelişmeler 
karşısında planlarını tekrar 
gözden geçirerek gerekli 
değişiklikleri yapmayı 
öğrenirler. Satranç farklı 
din, dil, cinsiyet ve ırktan 
öğrencileri bir araya 
getiren bir köprü görevi 
görmektedir. Arkadaşlıkların 
gelişmesi ve bireysel 
mücadele etme becerisi 
kazandırmasının yanı sıra 
takım müsabakalarında ekip 
çalışmasının, işbirliğinin 
ve birlik duygusunun 
gelişmesine de yardımcı 
olur. Satranç, sportmenliği öğretir. 
Başarı ile kazanmayı veya defansa 
çekilirken pes etmeden mücadele 
etmeyi öğretir. Bu yeteneklerin hiçbiri 
sadece satranca özgü olmamakla 

beraber tamamı oyunun parçalarını 
oluşturur. Bu nedenle küçük 
sınıflardan itibaren öğrencilerimizin 
satrançla tanışmasının okulumuzun 
akademik gelişimine ve vizyonuna 

önemli katkıları olmaktadır.
23 Nisan etkinliklerimizin tatlı telaşı 
içerisinde olduğumuz bu günlerde 
ilkokul düzeyinde yapmış olduğumuz 
satranç turnuvası keyifli ve mücadeleli 

maçlarla sona erdi. 14 kişinin katıldığı 
turnuva İsviçre sistemiyle yapıldı. 
Elenmenin olmadığı bu sistemde 
kazanan kazananla, yenilen de bir 
önceki turda mağlup olanla oynar. 

4 tur üzerinden yapılan 
turnuvayı Özgür Deniz 
Saraçlar 4 te 4 performansla 
1.oldu. İkincilik madalyasını 
kazanan  Davud Zahir Kıratlı 
4 te 3 skoruyla yarışmayı 
tamamladı. Turnuvanın 
belki de en heyecanlı kısmı 
Nehir Leyla Ünal ve Rüzgar 
Gündoğan arasındaki 
3.lük maçı oldu. Turnuvayı 
eşit puanda bitiren iki 
öğrencimiz, eşitliği bozma 
maçında birbirlerine 
üstünlük elde etmeye 
çalıştı. Nehir Leyla Ünal’ın 
galibiyetiyle biten maçtan 
sonra 3.lük madalyası da 
böylece sahibi bulmuş oldu. 

Katılım gösteren ve keyifli bir turnuva 
izleten tüm öğrencilerimize teşekkür 
eder başarılarının devamını dileriz.

23 Nisan bir sevinç bir 
mutluluk günüdür. Bu 
mutlu günü Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’e 
borçluyuz. Bu dünyada bu 
ülkede çocuk olarak yaşarken 
pozitif bir enerji ile insanın dolu dolu 
olduğu bu gün belki de en güzel gündür.
Baharın gelişinin çiçeklerin yavaş 
yavaş canlanmasının ve cıvıl cıvıl 
kuş seslerinin göstergesi olan 
Nisan ayı bütün bu güzellikleri 
yanında ülkemiz açısından da 
önemli ve anlamlı gelişmelerin 
olduğu aydır aynı zamanda.
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi açılmıştır ancak bu günün 
asıl önemi, Türk’ün, kendine güven 
duygusuna yeniden kavuşmasıdır. 
Özünde yiğitliğin, fedakarlığın, sabrın 
ve cesaretin mayası gizli olan milletimiz, 
bu ölümsüz değerlerine alın terini de 
katarak Milli Kurtuluş Mücadelesi’ni 
zaferle sonuçlandırmıştır.
23 Nisan’ın Ulusal Egemenlik 

bayramı olarak kutlanılması ulusal 
bağımsızlığımızı ve özgür ruhumuzu 
tüm dünya ile paylaşmamızı 
ve Türk misafirperverliğini tüm 
dünyaya tanıtması açısından 
önemli bir gündür. Çünkü bu 
bayram tüm dünya çocuklarına 
din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin 
kucak açan bir bayramdır.
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dünyada ilk kutlanan çocuk 
bayramıdır. Bu da Atatürk’ün çocuklara 
ne kadar önem verdiğini açık bir 
şekilde anlatmaktadır. Bu yüzden 
Türk çocukları çok şanslıdır. Birçok 
savaş sonucu elde ettiği bu bayramı 
övünçle, gururla onlara anlatır.
23 Nisan 1920 gününün, Türk 
çocuklarına bayram olarak armağan 
edilmesi, Türkiye’nin geleceğine en 
aydınlık yoldan yürümenin köklü 
işareti olmuştur. Çocuklarımızın 
değerini bilmek onlara gereken önemi 
vermek ile olur. Bu değeri veren 
önderimiz Atatürk, çocuklarımıza 

23 Nisanı hediye etmiş ve bu günü 
çocuk bayramı olarak tüm dünya 
çocuklarına sunmuştur. Bugünün 
çocukları olanların yarın büyüyerek 
ülkeye faydalı bireyler olması, devlet 
ve millet idaresinde görev alacak 
olmaları aslında onların hassasiyetle 
yetiştirilmelerini gerektirmektedir. 
Çünkü çocuklar yeryüzündeki en değerli 
varlıklardır. Toplumların gelecekleridir.
Sevgili Atatürk, bize armağan ettiğin 
bu bayram bizim özgürlüğümüzdür. Biz 
gelecek nesiller olarak bu bayramın, 
özgürlüğün ve egemenliğin değerini 
sonuna kadar bileceğiz. Bu bayramın 
tüm dünya çocuklarını mutlu etmesi ve 
hepsinin yüzünde insanın içini ısıtacak 
gülümsemeyi görmek temennisi 
içerisindeyiz. Kutlu olsun egemenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olması, 
kutlu olsun Ulusal egemenliğimiz, 
kutlu olsun çocuk bayramımız.

Gözde USTAOĞLU
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEDİK



23 NİSAN’IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Okul Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin 23 Nisan 
1920 günü kurulmasının 
onuruna, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından sadece 
Türk çocuklarına değil, bütün Dünya 
çocuklarına armağan edilen, her 
yıl 23 Nisan günü kutlanan milli 
bayramıdır.
23 Nisan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışı ve dolayısıyla da 
halkın yönetime tam anlamıyla 
hâkim olmasının ilk günü olduğu 
için ulusal egemenlik açısından da 
önemli bir anlam taşır. 23 Nisan 
1920 Türk milletinin iradesini temsil 
eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin 
açıldığı ve Türk halkının egemenliğini 

ilan ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 
1924’te “23 Nisan” gününü bayram 
olarak kutlanmasına karar vermiştir. 
Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 
da Atatürk bu bayramı çocuklara 
armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 
1929 yılında Çocuk Bayramı olarak 
kutlanmaya başlanmıştır. 1979’da 
yine ilk olarak altı ülkenin katılımıyla 
uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli 
bayramımıza ortalama her yıl kırkın 
üzerinde gelen ve Türk çocuklarının 
misafiri olan yabancı ülke çocukları da 
katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına 
bayram hediye eden ve bu bayramı 
bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek 
ülke Türkiye’dir.
Türk milletinin gönlünde onun 
bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi 
olarak en önemli yeri işgal eden 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı her yıl yurdumuzda ve 
yurtdışındaki temsilciliklerimizde, 
bütün kurumlarımızda, okullarımızda 
çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli 
birliğimizin kenetlenmiş ifadesini 
temsil etmektedir.
Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde 
çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara 
duyduğu sarsılmaz güvenin ve 
büyük sevginin ifadesi olarak, milli 
bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara 
armağan etmiştir. Tarihimizin gurur 
dolu sayfalarının yeni nesillerce 
öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin 
devamını emanet edeceğimiz yeni 
Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçte 
yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar 
önemli bir vesiledir. 

Bilge ÖCAL
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

ATA’YA MEKTUP
Canım Atam,
Size bütün saygım ve sevgimle ülkemizi 
kurtardığın için teşekkür ediyorum. 
Bize yeni bir yaşam, yeni bir ülke 
verdiniz. Kadınlar için eşitlik hakkını 
ilan ettiniz. Kılık kıyafette yeniliği, 
soyadı kanununu, kullandığımız 
alfabeyi siz getirip, öğrettiniz. Ülkemizi 
kurtarmak için kendinizden fedakarlık 
ettiniz. Padişahlık devrine son verdiniz. 
Cumhuriyeti kurdunuz. Bizim için en 
büyük iyilikleri yaptınız. Vatanseverliğiniz 
ve cesurluğunuzla bütün insanlara örnek 
oldunuz. Zekanız, vatanseverliğiniz, 
yardımseverliğiniz, çalışkanlığınız, İleri 
görüşlülüğünüz sayesinde zafer kazanıldı. 
Bunun için size ne kadar teşekkür etsem 
azdır. 

Bizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açıldığı bu mutlu günü bayram olarak 
armağan ettiğin için çok teşekkür 
ederim. Kurduğun meclisi bu mutlu 
günde sizi anarak arkadaşlarımızla 
birlikte canlandırmak bizleri çok mutlu 
etti. Atam, siz ölmediniz! Sevgi dolu 
yüreğimizde yaşıyorsunuz.

İyi ki sizin gibi bir liderimiz oldu. Sizi çok 
seviyorum canım ATATÜRK’ÜM!

Bütün saygım ve gururumla
Mustafa Kemal Atatürk’e 
Asya Yürek’ten sevgiler.

23 NİSAN
En güzel bayram,
Bizim 23 Nisan.
Atatürk’ten armağan.
Süslüyoruz okulları,
23 Nisan için,
Danslar yapacağız,
Şarkılar söyleyeceğiz.
23 Nisan’ı kutlayacağız.
Mina Özdemir Gr3

ATATÜRK’TEN ARMAĞAN
Geldik sonunda,
23Nisan’ın yüz birinci yılına.
Çok gururlandık, çok sevindik,
Evleri, okulları sokakları süsledik.

23 Nisan bin dokuz yüz yirmide,
Bir meclis açıldı işte.
Atatürk ’bugün bir bayramdır’ dedi.
Çocuklara armağan etti.

Atatürk ilan eti bu bayramı,
Bütün dünyayla paylaştı.
Gelin hep birlikte
Kutlayalım,23 Nisan’ı.
Asya Yürek Gr3

ATA’YA MEKTUP
Değerli Atatürk’üm,
 Sen bizim için çok değerlisin. Çok 
önemli kişiliklere sahipsin. Böyle önemli 
kişiliklere sahip olmasaydın eğer, nasıl 
zaferler kazanırdın ,Çanakkale’de, 
Anafartalar’da senin sayende hepsi. 
Meclisi kurdun ve çalışmalara başladın. 
Bir çok zaferler kazandın. Senin liderliğin 
sayesinde Atam. Eğer sen olmasaydın, 
böyle bir ülke olur muydu hiç?

 Eğer, hayata gözlerini yummamış 
olsaydın, sana sarılabilseydim, seninle 
ders çalışıp, birlikte ağaç dikebilseydim. 
Eğer böyle bir şansım olsa, kaçırmak 
istemezdim. Her yıl 10 Kasım’da 
huzurunda seni saygı ile anıyoruz. 
Malesf pandemi dolayısıyla ziyaretinize 
gidemedik. Ama olsun, sen ölmedin, seni 
çok seviyorum, her zaman kalbimizde 
yaşayacaksın ATAM!

Beren Boyalıklı Gr3

ÇOCUK BAYRAMI
Çocuklar coşku ile doluyor,
Okullar süsleniyor,
Camlardan bayraklar,
Umut her yerde yaşıyor.
Koşun çocuklar, koşun.
Bayramımız başlıyor,
Atamızın armağanı,
Yüz bir yıldır bizimle birlikte.
Yurdumuzda barış,
Aklımızda bilim,
Meclisimiz var bizim,
Işık saçıyor geleceğimize.
CAN Elliot Wise Gr3

23 NİSAN
Yirmi üç Nisan’da
Toplandı çocuklar.
O gün kuruldu meclisimiz.
Atatürk bu bayramı,
Çocuklara armağan ediyorum, dedi.
Bütün dünya çocukları,
Kutluyor mutlulukla bu bayramı.
Her yıl kutluyoruz,
Yirmi üç Nisan’ı
Oynaya oynaya,
Hoplaya, hoplaya.
Kutluyoruz, her 23 Nisan’ı.
Rüzgar Gündoğan Gr3

ATATÜRK
Atatürk’üm sen bizi kurtardın,
Bize her şeyi öğrettin.
Biz senin yolunda ilerliyoruz.
Okulumuzu bitirmek ilk işimiz,
İşe gidip, kariyerimizi yükselteceğiz.
Kitap okuyup, kendimizi geliştireceğiz.
Sen bize doğru yolu öğrettin.
Seni çok seviyorum, ATAM!
Yiğit Alp Satır Gr3

23 NİSAN ŞİİRLERİ



ATATÜRK’E MEKTUP

Sevgili Atatürk,
Seni çok seviyorum çünkü sen 
ülkemizi kurtardın. Ülkemiz için 
birçok yenilikler yaptın. Sayende 
ülkemiz modern bir ülke oldu.
Senin gibi başarılı olmayı çok 
isterim.
Bu yüzden çok çabalayacağıma 
söz veriyorum.

Seni çok seven Çınar Çakar

Sevgili Atam,

Sana ne kadar teşekkür 
etsem azdır. İyi ki vatanımızı 
kurtarmışsın.
Sen olmasaydın, biz de olmazdık. 
Çok teşekkür ederim.
Biz şu an rahatsak senin sayende. 
Milli bayramlarımız senin sayende 
var.
Sen çok başarılısın. Sen kaç kitap 
okumuştun sen gerçekten çok 
başarılısın. Kurtuluş Savaşı’nı nasıl 
yendin?
Çok zor oldu mu? Kaç gün sürdü 
Kurtuluş Savaşı sen neler yaptın? 
Özgürlüğümüzü istiklalimizi senin 
sayende kazandık. Sen bizim 
kalbimizdesin hala yaşıyorsun. 
Sen çok iyi kalplisin.

Gizem Gece TİNLİ

ATATÜRK’E MEKTUP

Sevgili Atam, savaş bitti. Galip 
geldik.
Hepsi senin sayende, seni çok 
seviyorum.
Savaşı aklınla yenmeyi başardın.
Senin sayende milletimiz 
güvende.

Yekta Özkasap

Sevgili Atatürk,

Sen vatanımızı kurtardın kim 
bilir başka neler yaptın tarih 
kitaplarına yazılmayan güzel 
şeyler. Şimdi sen olmasan ne 
halde olurduk bilmem.
Sen bize bayramlar verdin,  
istiklalimizi verdin, bayrak ve 
özgürlük verdin. Vatanımızı 
koruduğun ve kolladığın için ne 
kadar teşekkür etsem az. Sen 
ve arkadaşlarına çok teşekkürler. 
Belki hala ülkemizi izliyor ve 
kurtarıyorsun. Bizim dileklerimizi 
gerçekleştiriyorsun.
Burada olsan sana neler sorardım 
bilmiyorum. En çok sesini duymak 
isterdim o güzel ve kibar sesini. 
Acaba sen bana ne sormak 
isterdin merak ediyorum. Acaba 
savaşları nasıl kazandın? Nasıl 
bir strateji kullandın? Cepheleri 
nasıl yönettin? Nasıl stratejiler 
tercih ettin? Savunma olarak nasıl 
stratejiler kullandın? İşler ters 
gittiğinde neler yapıyordun?
Sen burada olsan bunların hepsini 
sorardım. Seni çok seviyorum 
Atatürk.
Hoşça kal.

Sevgilerimle,
Nehir Leyla Ünal

Sevgili Atatürk,

Sevgili Atatürk,
Sen bizi özgürlüğe kavuşturdun. 
Sen olmasan ne yapardık.
23 Nisan’ı sen bize verdin. 
TBMM’yi kurdun.
Seni seviyorum Atatürk.
3997 kitabı kaç günde okudunuz? 
3997 kitabı nasıl aldınız?
Savaşları nasıl kazandınız?
23 Nisanı çok severim. Okulda 23 
Nisan’ı kutlarız. Dans ederiz, şarkı 
söyleriz.
Atatürk seni çok özledim. Seni çok 
severim.

Özgür Deniz Saraçlar

Sevgili Atatürk,

Seni çok seviyorum.
Sen, biz çocuklar için güzel bir 
bayram yaptın. Bütün Türkiye 
sana bayılıyor. Herkes sana saygı 
duyar.
Sana sarılmak istiyorum.
Bir gün seninle buluşsak Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurduğunda 
yaşadığın duyguları anlatmanı 
isterdim. Başka ülkelerde olmayan 
bir bayramı, biz çocuklara 
armağan ettiğin için teşekkür 
ederim.

Sevgiler,
Sema Aziz

Sevgili Atatürk’üm,

Seni çok özledim. Keşke her 
zaman beraber olsaydık. Seni 
tanımak çok isterdim. Vatanımızı 
kurtardığın için ve bize bayramları 
hediye ettiğin için çok teşekkür 
ederim.
Bütün dünyada korona virüs var. 
Ne zaman bitecek bilmiyoruz.
Sen burada olsaydın koronavirüs 
ile nasıl baş ederdin? Umarım bir 
an önce biter.
Bu vatanı bize armağan ettiğin 
için çok teşekkür ederim. 
Seni çok seviyorum.

Sevgiler,
Defne Aşçı

Savaşta nasıl hissedersin?
Nasıl öldün?
Senin hiç çocuğun var mıydı?
Matematiği ne kadar severdin?
Baban hangi virüsü aldı?

Silas Michael Maronick

Sevgili Atatürk seni hepimiz çok 
seviyoruz ve hep öyle kalacak.
Senin hayatta olmanı çok 
istiyoruz. Sen bizim kalbimizde 
kalacaksın.
Savaşlarda neler yaptın, neler 
düşündün?  Vatanımızı ve 
Türkiye’yi nasıl kurtardın ?

Uraz Bozkurt

ATATÜRK’E MEKTUPLAR


