
ETKİNLİĞİN YAPILIŞI 

Kıymetli Öğretmenim, etkinlik minimum on öğrenci ile yapılır. Öncelikle bütün afişler renkli kartonlara 

paspartulanacaktır. Atatürk diyor ki afişinin arkasına bir şey yapıştırılmayacaktır. Diğer afişler başlarındaki 

numaralara göre kartonlara önlü arkalı olmak üzere yapıştırılacaktır. Afişlerden “Atatürk Diyor ki,” yazan bir 

öğrencinin elinde olacaktır. O öğrenci gruptan ayrı sağda duracaktır. Sekiz öğrenci ayrı bir grup olarak 

ortada duracaklardır ve Atatürk’ün sözlerini ( Atatürk görselli olanlar) taşıyacaklardır. Seyirciye kartonun bu 

yönü dönük olacaktır.  Bir öğrenci de solda gruptan ayrı duracaktır. Bu öğrenci bir nevi etkinlik sunucusudur. 

1. Sözü okuduğu anda 1. Numaralı sözü tutan öğrenci sözü havaya kaldırır ve arkasında yazan öğrencilere 

yönelik mesajı sesli olarak okur. Sunucu 2. Atatürk sözünü sesli okur, iki numaralı kartonu taşıyan öğrenci öne 

çıkar ve öğrenci mesajını seslendirir. Sekiz öğrenci de aynı etkinliği yapar. Bu etkinlik birinci ve ikinci sınıflar için 

düşünülmüştür. İsterseniz Atatürk posterleri ve bayraklar tutan öğrencileri gruba dâhil ederek katılımcı sayısını 

artırabilirsiniz. (Etkinliğin PDF olarak paylaşılma amacı resimlerin kaymaması ve farklı fontların kaybolmaması 

içindir) 

Saygılarımla…. 

 Funda Menekşe 

 

 

 



Atatürk 

Diyor 

ki; 
 

 

 



1. Cumhuriyet,  
düşüncesi hür, anlayışı 
hür, vicdanı hür nesiller 
ister. 

 

 



1.Kendimize 

güvenelim ve 

başkalarına bağımlı 

olmamak için 

üretelim arkadaşlar! 



2.Ey yükselen yeni 

nesil! Istikbal 

sizindir. 

Cumhuriyeti  

biz kurduk, onu 

devam ettirecek 

sizlersiniz. 
 

 



 

2.Biz çocuklar ülkenin 

geleceğiyiz. Ülkemizi 

ileriye götürmek 

bizim elimizde!  



3. Benim naçiz vücudum nasıl 

olsa bir gün toprak  

olacaktır. Fakat Türkiye  

Cumhuriyeti 

ebediyen 

 yaşayacaktır.  



 

3. İnsanlar gelip geçicidir 

ama ülkeler yaşamalı, 

yaşatılmalıdır. Ülkemize 

sahip çıkalım 

arkadaşlar! 



4.Cumhuriyet  

düşüncede,  

bilgide, sağlıkta güçlü  

ve yüksek karakterli 
koruyucular ister. 
 

 



4. Ülkemizi geliştirmek için 

önce kendimizi 

geliştirmeliyiz. Kendimizi 

geliştirmek için çok 

kitap okumalıyız. 
 

 



5. Türk milletinin karakter 

ve 

adetlerine 

en uygun olan idare, 

cumhuriyet idaresidir. 

 



5. Milletimize ve şanlı 

tarihimize layık olmak 

için çok çalışmalı, 

cumhuriyete sahip 

çıkmalıyız.  



 

6. Cumhuriyet  

bedava kazanılmış  

değildir.  

Bunu elde etmek için kan döktük. 

Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. 

İcabında müesseselerimizi müdafaa 

için lâzım olanı yapmaya hazırız.  
 

 

 



6. Şehitlerimizi 

unutmamalı ve her 

zaman saygı ile 

anmalıyız.  

 



7. Bir millet 

zenginliğiyle 

değil, ahlak 

değeriyle ölçülür.  

 



7. İyi ahlaklı olmalıyız. 

Doğru 

davranışlardan 

ayrılmamalıyız.  



8. Bir ulus, sımsıkı 
birbirine bağlı  

olmayı bildikçe onu 
dağıtabilecek bir güç 
düşünülemez.  

8.  

 

 



 

 

8.Her zaman birlik ve 

beraberliğimizi 

korumalıyız. 

 


