
Atatürk’ün Çocuk Sevgisi  
 

1. ETKİNLİK 
A) “Atatürk’ün Çocuk Sevgisi” metninde geçen ve harfleri eksik olarak verilen 
kelimeleri görsellerden hareketle tamamlayınız. 
 

 
 
B) Yukarıdaki kelimeleri cümle içinde kullanınız. 
 Cevap: 
  

1– Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. 
2-Kahkaha atarak geldi. 
3-Şefkatli elleriyle sardı beni. 
4-Sevimli bir çocuktu. 



2. ETKİNLİK 
Aşağıdaki sorulan “Atatürk’ün Çocuk Sevgisi” metninden hareketle cevaplayınız. 
 
1. Atatürk, yanından ayrılmayan şirin çocuğa hangi ismi vermiştir? 
 Cevap: Ülkü. 

2. Atatürk ve Ülkü birlikteyken zamanlarını nasıl geçiyorlarmış? 
 Cevap: Beraber oyun oynuyorlarmış. Şakalaşıyorlarmış. Yürüyüşler yapıyorlarmış. 

3. Atatürk, çocukların hangi özelliğini seviyormuş? 
 Cevap: Çocukların ikiyüzlülük nedir bilmemelerini seviyormuş. İsteklerini akıllarına 

geldiği gibi söylemelerini seviyormuş. 
4. Atatürk’e göre, aileler çocuklarına nasıl davranmalıdır? 
 Cevap: Atatürk’e göre çocuklar söze karışınca, “Sen büyüklerin konuşmasına 

karışma.” der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir hareket. Hâlbuki tam tersine, 
çocukları serbestçe konuşmaya; düşündüklerini, duyduklarını, olduğu gibi ifade etmeye 
özendirmelidirler. 

5. Düşüncelerinizi serbestçe ifade edebildiğiniz bir ortamda kendinizi nasıl 
hissedersiniz? Niçin? 
 Cevap: Bence kendimi özgür ve rahat hissederdim. Bu da beni daha huzurlu ve mutlu 

olmamı sağlardı. 
 

3. ETKİNLİK 
“Atatürk’ün Çocuk Sevgisi” metninde geçen kelimelerin eş anlamlarını işaretleyiniz. 

 
 



4. ETKİNLİK  

Atatürk’ün Çocuk Sevgisi” metninin konusuna uygun olan görseli işaretleyiniz. 

 
 

5. ETKİNLİK 
Aşağıdaki görselde, Anıtkabir’in krokisi verilmiştir. Krokiyi inceleyerek sorulan 
cevaplayınız. 
 
1. Giriş bölümünden başlayarak Aslanlı Yol boyunca yürüyen bir kişi, sağ ta rafında 
hangi kuleleri görür? 
 Cevap: İstiklal, Mehmetçik, Zafer ve Barış Kulelerini görür. 

2. Giriş bölümünden başlayarak dümdüz ilerleyen bir kişi en son nereye ulaşır? 
 Cevap: Bayrak kısmına ulaşır. 

3. Aslanlı Yol’un bitiminden sola dönerek yalnızca buradaki yapıları gezen bir kişi 
aşağıdakilerden hangisini göremez? 
A) Savaş Kabartmaları 
B) Zafer Kulesi 
C) Mozole 
 Cevap: B 

4. Sadece Aslanlı Yol üzerinde yer alan kuleleri gezen bir kişi hangi kuleleri göremez? 
 Cevap: Zafer ve Barış Kulelerini görür. 



6. ETKİNLİK  
 
Arkadaşlarınızla 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirden 
hareketle grup olarak yeni bir şiir yazınız. Yazdığınız şiirleri, sınıf panonuza asınız. 
 
 
 
ATATÜRK DEMEK 
 
Atatürk demek, 
Sevmek demektir. 
Yurdunu, ulusunu, 
Bayrağını çok sevmek! 
 
 
Atatürk demek, 
Okumak demektir. 
Bilimin ışığında, 
Okumak, insan olmak! 
 
 
Atatürk demek, 
Çalışmak demektir. 
Karınca kardeş gibi, 
Çalışmak, mutlu olmak! 
 
 
 
 Cevap: 

 
Atatürk demek, 
Atatürk demek, 

Bağımsızlık demektir. 
Güzel ülkemizde 

Bağımsız yaşamaktır. 
 
 Cevap: 

 
Atatürk demek, 
Atatürk demek, 
Bilim demektir. 
Bilimin ışığında 
Aydınlanmaktır. 

 
 



 
7. ETKİNLİK 
 
Virgülü doğru kullanan çocukları işaretleyiniz. 
 
 

 
 



8. ETKİNLİK  
Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve türlerini işaretleyiniz. 

 
1. Şiir  2. Hikaye edici metin  3.Bilgilendirici metin 


