
   

 

 
                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MĠLLĠ  BAYRAMLARIMIZ 

   

MĠLLĠ 

BAYRAMLARIMIZ 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 

GENÇLĠK VE SPOR BAYRAMI 

 
    19 Mayıs’da Atatürk,Samsun’a giderek 

KURTULUġ SAVAġI’nı baĢlattı.Yurdumuzu 

düĢmanlardan kurtarmanın ilk adımı olduğu 

için her yıl 19 Mayıs tarihinde bu olayı 

bayram olarak kutluyoruz.        

 

 

             

 

23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE 

ÇOCUK BAYRAMI 

 
      23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi 

açıldı. Atatürk,devletin yönetiminin padiĢahta 

değil halkın temsilcilerinde olmasını istiyordu. 

Mecliste Atatürk,oy birliği ile meclis baĢkanı 

seçildi.Ülkemizin geleceğini Çocuklar 

oluĢturduğu için Atatürk bu günü çocuklara 

armağan etti.                         İskender07 

 

                              

30 AĞUSTOS  ZAFER BAYRAMI   

   
    30 Ağustos 1922’de BAġKUMANDANLIK 

MEYDAN SAVAġI’nın kazanılmasıyla KurtuluĢ 

SavaĢı sona erdi. DüĢman ağır bir yenilgiye 

uğratıldı. Yurdumuzdan düĢmanlar 

uzaklaĢtırıldı. Bu zafer gününü bayram olarak 

kutluyoruz. 

               

 

 

29 EKĠM CUMHURĠYET BAYRAMI 

 
 

     29 Ekim 1923’te devletin yönetim Ģekli 

cumhuriyet olarak belirlendi. Atatürk,meclis 

tarafından cumhurbaĢkanı seçildi.      

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün 

önderliğinde birçok yenilik yapıldı.Birçok hak 

ve özellikler kazanıldı. 

 

      Milletimiz için önemli olayların yıl dönümlerini millî gün veya millî bayram olarak 

kutlarız. Millî gün ve bayramlar, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirir. Ortak 

duyguları paylaĢmamızı sağlar. Ulusça kutladığımız bayramlara Milli Bayramlar denir.  

     Bizim 4 tane Milli Bayramımız vardır. Milli Bayramlarda, sınıflar, okullar, caddeler ve 

sokaklar bayraklarla donatılır. Törenlerde Atatürk büstüne çelenk konur. Saygı duruĢu 

yapılır. Ġstiklal MarĢı söylenir. ġiirler okunur. Milli oyunlar oynanır. Milli bayramlarımız 

4 tanedir. AĢağıda verilen kavram haritasını inceleyerek Milli Bayramlarımızı öğrenelim. 

                                        is 
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DĠNĠ  BAYRAMLARIMIZ 

   

       Ramazan (ġeker) Bayramı ve Kurban Bayramı, kutladığımız dinî bayramlardır. Her 

aile, dinî bayramları kendi koĢullarına göre kutlar. Ancak nasıl kutlanırsa kutlansın bazı 

Ģeyler hiç değiĢmez. 

       Dinî bayramlar; insanların yardımlaĢma, dayanıĢma, yakınlaĢma içinde oldukları 

günlerdir. Aile büyüklerine, akrabalara, hastalara, komĢulara yapılan ziyaretler çok 

önemlidir. Bu ziyaretlerde misafirlere çeĢitli yiyecekler, içecekler ikram edilir. Çocuklara 

harçlık, hediye verilir. Bunlar, bayram gelenekleridir ve çok güzel alıĢkanlıklardır. 
 

 
 

 

DĠNĠ 

BAYRAMLARIMIZ 

RAMAZAN (ġEKER) BAYRAMI 

 
    Ramazan ayı, oruç ayıdır ve bu ayda 

oruç tutulur. Ramazan ayının sonunda 

Ramazan (ġeker) Bayramı kutlanır. 

Ramazan ayında ihtiyacı olanlara, yoksullara 

yardım edilir. Böylelikle onların da güzel bir 

bayram geçirmeleri sağlanır.  

    Ramazan bayramlarının yanında Regaip 

Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir 

Gecesi, Mevlit Kandili, AĢure Günü gibi dinî 

günlerimiz vardır. Bu günlerde dualar 

okunur; kandil simidi, lokma, helva, aĢure 

dağıtılır. Ġnsanlar bu günlerde birbirlerini  

arar, birbirlerine iyi dileklerini 

ve dualarını iletirler.            İskender07 

             

 

 

KURBAN  BAYRAMI 

 

      

     Kurban Bayramı’nda maddi durumu iyi 

olanlar ibadet amacıyla koyun, keçi, deve 

veya sığır gibi hayvanlar keserler. Kesilen 

kurbanların etleri akrabalarla, komĢularla 

ve ihtiyacı olanlarla paylaĢılır. Yardım 

kurumlarına kurbanlıklar bağıĢlanır. 
      

     Kurban  bayramlarının yanında 

kutladığımız dinî günler de vardır. Mevlit, 

Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi 

dinî günlerdendir. 
 

İskender07 (İlkokul  etkinlikleri) 



 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 AĢağıda verilen resimlerin altına hangi bayram olduğunu yazınız. 
 

  

   ……………………………….………………….   Bayramı    ……………………………….………………….   Bayramı 
 

  

   ……………………………….………………….   Bayramı    ……………………………….………………….   Bayramı 
 

 AĢağıda verilen milli gün ve bayramlarımızla uygun tarihleri eĢleĢtiriniz. 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

Zafer Bayramı 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

Cumhuriyet Bayramı 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

19 MAYIS 

15 TEMMUZ 

29 EKĠM 

30 AĞUSTOS 

23 NĠSAN 

 AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 

Çocuk Haftası 

 …………………………  günü, KurtuluĢ SavaĢı’mızın baĢlangıcı kabul edilir. 

 23 Nisan günü Büyük Millet ………………………. açıldı. 

 23 Nisan haftasını ülkemizde …………………………….. olarak kutlarız. 

 30 Ağustos günü ordumuz, Atatürk’ün baĢkomutanlığında büyük bir ………………. kazandı. 

 29 Ekim günü, ülkemizin ……………………………….. yönetilmeye baĢlandığı gündür. 
 

                                                        İskender   TAŞ 
 

zafer Meclisi cumhuriyetle 19 Mayıs 



 
 
 

 

 

 AĢağıda verilen cümlelerin doğru olanların baĢına “D” yanlıĢ olanların baĢına “Y” yazınız. 

  (    )  Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 tane milli bayramımız vardır. 

  (    )  Milli bayramlarda sınıflarımızı, okulumuzu ve sokaklarımızı süsleriz. ġiirler, resimler, 

oyunlar ve gösterilerle hazırlık yaparız. 

  (    )  Milli bayramlarda bayram namazı için evimizin yakınındaki camiye gideriz. 

  (    )  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bayramımızdır. 

    (    )   Dini bayramlarımızda yardıma muhtaç akraba ve komĢularımıza yardım ederiz. 

  (    )   Mevlit, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi kutladığımız milli bayram günlerindendir. 

  (    )   Dini bayramlarımız toplumda birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. 

    (    )   Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çocuklara armağan edilmiĢtir. 

  (    )   Kurban Bayramı’nın diğer adı "ġeker Bayramı”dır. 

    (    )   Dinî bayramlardan önce evlerimizi özenle temizleriz. 

  (    )   Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvanların etleri ihtiyacı olanlarla paylaĢılır. 
İskender07 (İlkokul  etkinlikleri) 

 
 

29 Ekim günü, ülkemizin ……………………………….. yönetilmeye baĢlandığı gündür. 
 

                                                        Ġskender   TAġ 
 
 

 AĢağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1-) AĢağıdaki bayramlardan hangisi Kurban 

Bayramını anlatmaktadır? 

A)   B)  
 

        C)  

2-) “23 Nisan”da kutladığımız millî bayramı 

Atatürk kimlere armağan etmiĢtir? 
 

A) Gençlerimize               B) Ordumuza  

                 C) Çocuklarımıza 
 

3-) AĢağıdakilerden hangisi dinî bayramların 

özelliği değildir? 
 

A) YardımlaĢma günleridir. 

B) DayanıĢma günleridir. 

C) Sınıflarımızı süsler,Ģarkılar söyleriz. 

 

İskender07 ( ilkokul etkinlikleri) 

4-) AĢağıdakilerden hangisi Ramazan 

Bayramı’yla ilgili değildir? 

A)Ġhtiyacı olan yoksullara yardım edilir. 
 

B) Bayram öncesinde oruç tutulur. 
 

C) Ġbadet amacıyla kurban kesilir, 

5-) AĢağıdakilerden hangisi dini bayramdır? 

A)Cumhuriyet Bayramı 
 

B) Ramazan( ġeker) Bayramı 
 

C) Zafer Bayramı 

 

5-) AĢağıdaki görsellerden hangisi milli 

bayramlarımız anlatmaktadır? 

A)   B)  
 

 C)  

 


