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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR TARİHLER

İlköğretim Haftası Eylül ayının üçüncü haftası

Hayvanları Koruma Günü 4 Ekim

Dünya Çocuk Günü Ekim ayının ilk pazartesi günü

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim

Kızılay Haftası 29 Ekim - 4 Kasım

Atatürk Haftası 10 - 16 Kasım

Öğretmenler Günü 24 Kasım

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 10 Aralık gününü içine alan hafta

Yeni Yıl 31 Aralık - 1 Ocak

Enerji Tasarrufu Haftası Ocak ayının ikinci haftası

Orman Haftası 21 - 26 Mart

Dünya Tiyatrolar Haftası 27 Mart

Kütüphane Haftası Mart ayının son pazartesi günü

Dünya Kitap Günü 23 Nisan gününü içine alan hafta

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan

Trafik ve İlk Yardım Haftası Mayıs ayının ilk haftası

Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazar günü

Engelliler Haftası 10 - 16 Mayıs

Müzeler Haftası 18 - 24 Mayıs

Çevre Koruma Haftası Haziran ayının ikinci haftası

Babalar Günü Haziran ayının üçüncü pazar günü
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Kerem bugün okula başlıyor. Çok he-
yecanlı. Kerem sabah erkenden kalktı, 
iyi bir kahvaltı yaptı. Okul kıyafetlerini 
giydi.

Okulda kendisi gibi bir çok arkadaşı 
vardı. Onlar da heyecanlı görünüyor-
lardı. Birden sınıfa biri geldi.

Ailesi ile birlikte okuluna gitti.

Kim gelmiş olabilir, buraya çiz. Tüm re-
simleri istediğin renklerde boya.

İLKÖĞRETİM HAFTASI
(Eylül Ayının Üçüncü Haftası) 
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İpek heyecanla babasını bekliyordu. 
Annesi babasının ona bir sürprizi ol-
duğunu söylemişti. 

Ama annesi ve babası kedi ya da kö-
pek satın alamayacaklarını, eğer bir 
gün ona ihtiyacı olan bir hayvan olursa 
onu sahiplenebileceklerini söylerlerdi.

İpek’in en istediği şey bir hayvanın so-
rumluluğunu almaktı. Minik bir kedi ya 
da bir köpek...

Kapı çaldı ve babası geldi. Elinde bir 
kutu. “İşte İpek’ciğim sana ihtiyacı 
olan bir hayvana sahibiz artık.” dedi. 
İpek hangi hayvanı sahiplendi? Kutuya 
çiz. Tüm resimleri istediğin renklerde 
boya.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
(4 Ekim) 
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Öğretmenleri, Emre ve arkadaşlarına 
bugün Dünya Çocuk Günü’nü kutlaya-
caklarını söyledi. Dünya Çocuk Günü 
dünyadaki tüm çocukların haklarını 
korumaya dikkat çekmek için kutlan-
dığını söyledi.

Birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler. 
Çok eğlendiler.

Ardından, dünyanın başka bir ülkesin-
den başka çocuklarla görüntülü gö-
rüşme yaptılar.

Sonra öğretmenleri dünya çocuklarını 
anlatan bir resim yapmalarını istedi. 
Sen de buraya resmini çiz. Tüm resim-
leri istediğin renklerde boya.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
(Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü) 



6

Atatürk 29 Ekim 1923’te ülkemizde 
cumhuriyeti ilan etmiştir.

Cumhuriyet bayramını her yıl çoşku ile 
kutlarız.

Cumhuriyet, ülkeyi yönetenlerin halkın 
seçimi ile belirlenmesidir.

Senin cumhuriyet denilince aklına ne 
geliyor? Buraya çiz. Tüm resimleri iste-
diğin renklerde boya.

CUMHURİYET BAYRAMI
(29 Ekim) 
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Ömer çok heyecanlı. Bugün okulda 
deprem tatbikatı yapacaklar. Evet 
başlıyorlar. Öğretmenleri korkuya ka-
pılmadan yere kapanmalarını söyledi.

Ömer deprem olduğu zaman sakin ol-
ması gerektiğini ve neler yapacağını 
artık biliyordu.

Deprem bittiğinde hemen toplanma 
alanına gideceklerini söyledi.

Peki deprem sonrası insanlara yardım 
etmek için kim gelecek? Buraya çiz. 
Tüm resimleri istediğin renklerde boya.

KIZILAY HAFTASI
(29 Ekim - 4 Kasım) 
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Bugün 10 Kasım.
Kaan Atatürk’ü anmak için bugün  
Anıtkabir’e gidecek. 

Anıtkabir’i gezdikten sonra, Atatürk’ün 
ülkemiz için yaptıkları hakkında ailecek 
sohbet ettiler.

Burası Anıtkabir

Atatürk’ün ülkemiz için yaptıklarını dü-
şünerek buraya bir tanesini çiz. Tüm re-
simleri istediğin renklerde boya.

ATATÜRK HAFTASI
(10 - 16 Kasım) 
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Elif bugün okulda, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Başöğretmen olduğunu 
öğrendi.

Öğretmenini çok seviyordu. O, öğrencile-
ri mutlu ve çalışkan olduğunda çok mutlu 
oluyordu. Elif, öğretmenine bir sürpriz ha-
zırlamak istedi.

Sonra öğretmenini düşündü. Onlara ne 
kadar yararlı bilgiler öğretiyordu.

Sence Elif öğretmeni için ne hazırla-
dı? Buraya çiz. Tüm resimleri istediğin 
renklerde boya.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
(24 Kasım) 
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Ebru, insan haklarının anlatıldığı çok gü-
zel bir kitap inceliyor. Kitap insan hakla-
rının neler olduğundan bahsediyor.

Her insanın ülkenin yönetiminde görev 
almak için seçilme ve yöneticiyi seçme 
hakkı olduğunu anlatıyor.

Her insanın düşüncelerini özgürce ifade 
edebileceğini anlatıyor.

Senin bildiğin başka insan hakları var mı? 
Buraya çiz. Tüm resimleri istediğin renk-
lerde boya.

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI
(10 Aralık Gününü İçine Alan Hafta) 
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Zeynep ve arkadaşları okulda enerji ta-
sarrufuna dikkat çekmek için levhalar 
hazırlıyorlar. 

Yağmur, işimiz bittiğinde muslukları ka-
patmamız gerektiğini anlatan bir afiş 
hazırladı. 

Zeynep ışıkların söndürülmesi gerektiğini 
anlatan bir uyarı levhası hazırladı.

Sen nasıl bir uyarı levhası hazırlarsın?  
Buraya çiz. Tüm resimleri istediğin renk-
lerde boya.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
(Ocak Ayının İkinci Haftası) 
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Ormanlar bir çok ağacın meydana gel-
mesi ile oluşur. Tarık bugün bir orman 
gezisine çıktı.

Tarık, ormanlar hakkında bildiklerini 
hatırladı. Ormanlar tüm canlıların ya-
şamı için önemlidir. Hayvanların ya-
şam alanıdır. Doğal afetlerin azalma-
sına yardımcı olur.

Mis gibi orman havasını içine çekti. Or-
man bol oksijen doluydu.

Sen de buraya bir orman resmi çiz.
Tüm resimleri istediğin renklerde boya.

ORMAN HAFTASI
(21 - 26 Mart) 
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Ben Tuğba, tiyatroya gitmeyi çok seve-
rim. Bugün harika bir oyunu izlemeye 
gideceğim.

Ben büyüyünce tiyatro oyuncusu olaca-
ğım. Çünkü tiyatroyu çok seviyorum.

Bir tiyatro oyununu izlemek televizyon-
da film izlemeye benzemez. Oyuncuları 
yakından izlemek, kostümleri inceleye-
bilmek, oyuncalara beğendiğini hisset-
tirmek harika bir duygudur.

Bu perdeye bir tiyatro oyunu çiz. Tüm 
resimleri istediğin renklerde boya.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
(21 Mart) 
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Sen hiç kütüphaneye gittin mi?

Kütüphanelerden seçtiğin bir kitap ile uzaya 
bile gidebilirsin.

Kütüphaneler parka benzemez. Parkta 
oyuncaklarla oynarsın sadece. Ama kütüp-
haneye gittiysen bir çok kitabın arasından 
istediğini seçip, istediğin yere gidebilirsin. 
Dünyanın diğer ucuna bile.

Sen nereye gitmek istersin, buraya çiz. 
Tüm resimleri istediğin renklerde boya.

KÜTÜPHANE HAFTASI
(Mart Ayının Son Pazartesi Günü) 
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Ben kitabım, beni tanırsın. Çünkü hep 
senin yanındayım. En iyi arkadaşımsın.

Sana neler neler anlatırım. Bir gün Ama-
zon ormanlarına gideriz, bir gün bir lu-
naparka. Sen nereye istersen oraya gi-
deriz.

Her yerdeyim, odanda, okulunda, mar-
kette, bana ulaşmak çok kolay.

Sen benimle nereye gitmek istersin, bu-
raya çiz.

DÜNYA KİTAP GÜNÜ
(23 Nisan Gününü İçine Alan Hafta) 
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Bugün 23 Nisan, tüm çocuklar gibi Ayda 
da çok mutlu.

Atatürk bu gün TBMM’sini kurdu. Bizim 
temsilcilerimizin olduğu bu meclis de 
bize büyük bir hediye.

Atatürk 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları-
na armağan etti. Bugün bizim günümüz.

Bugün senin günün. Buraya seni en çok 
ne mutlu ediyor, çiz. Tüm resimleri istedi-
ğin renklerde boya.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
(23 Nisan) 
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Ayşe, okulda ilk yardım eğitimi aldıktan 
sonra birçok kez ilk yardımda bulundu. 
Arkadaşı düşüp yaralandığında, kana-
yan yerin üzerine temiz bir bez kapata-
rak annesine haber verdi.

Arkadaşı kahvaltı yapmadan okula gel-
diği için kendini halsiz ve kötü hissedi-
yordu. Ayşe ona küçük bir şeker verdi ve 
kendisini daha iyi hissetmesini sağladı.

Kardeşi yanlışlıkla temizlik malzemesi 
içtiğinde asla kusmamasını söyleyerek, 
anne ve babasına haber verdi.

Peki, sen acil bir durumla karşılaşırsan 
hangi numarayı ararsın, buraya yaz. Tüm 
resimleri istediğin renklerde boya.

TRAFİK VE İLK YARDIM HAFTASI
(Mayıs Ayının İlk Haftası) 
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Ben Ebru, bunlarda benim sevdiklerim, 
annem, babaannem, anneannem, tey-
zem, halam ve öğretmenim.

Bugün Anneler Günü, bu çiçekleri onlar 
için hazırladım.

Hepsi anneler, beni annem gibi severler. 
Ben de onları çok ama çok severim.

Sen de sevdiğin tüm anneler için bura-
yı çiçekle doldur. Tüm resimleri istediğin 
renklerde boya.

ANNELER GÜNÜ
(Mayıs Ayının İkinci Pazar Günü) 
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Bade, sınıfımıza yeni geldi. O çok eğlen-
celi bir arkadaş. Benim en yakın arkada-
şım oldu.

En sevdiğimiz oyun ise satranç. Bade 
bana bu oyunu öğretti. Onu çok seviyo-
rum.

Bade ile en eğlenceli oyunları oynuyoruz.

Senin en sevdiğin arkadaşın kim, bura-
ya çiz. Tüm resimleri istediğin renklerde 
boya.

ENGELLİLER HAFTASI
(10 - 16 Mayıs) 
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Müzeye gitmeyi çok severim. Orada ser-
gilenen eşyaların eskiden kimler tarafın-
dan kullanıldığını hayal etmek hoşuma 
gidiyor.

Ya da bu madalyayı, hangi kahraman 
kazanmış?

Mesela bu taşla bir aile nasıl çorba içmiş 
diye düşünüyorum.

Peki bu heykelin kırılan parçası nasıl bir 
parça, sen tamamla. Tüm resimleri iste-
diğin renklerde boya.

MÜZELER HAFTASI
(18 - 24 Mayıs) 
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Gökyüzünde uçtuğunu ve şehre doğru 
baktığını düşün. Tüm şehir egzoz du-
manlarından kapkara olmuş.

Ormanların üzerindesin, ormanlardaki 
ağaç sayısı azalmış. Artık oksijen üret-
miyorlar.

Denizin üzerinde uçuyoruz. Plastik şişe-
ler, poşetler, kağıtlar, bir sürü çöp denizin 
içinde, ne kadar kötü bir görüntü. Balık-
lar için üzülüyorsun.

Oh! neyse ki hepsi bir rüyaymış. Şimdi uy-
kundan uyandın. Buraya çevre koruma-
sının önemini anlatan bir resim çiz. Tüm 
resimleri istediğin renklerde boya.

ÇEVRE KORUMA HAFTASI
(Haziran Ayının İkinci Haftası) 
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Babam ve ben çok eğleniriz. Oyunlar oy-
nar, gezilere çıkarız.

Onun için bu resmi yaptım.

Bazen ben ona yardım ederim, bazen  
o bana eder.

Sen de baban için buraya bir resim çiz.
Tüm resimleri istediğin renklerde boya.

BABALAR GÜNÜ
(Haziran Ayının Üçüncü Pazar Günü) 
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