
AKRABALARIMIZ                                       HAYAT BİLGİSİ 

Akrabalık, kan bağı ya da evlilik yolu ile olur. Baba, anne ve kardeşlerimiz bize en 

yakın akrabalarımızdır. 

 Annemizin annesine: Anneane 

 Annemizin babasına: Dede 

 Annemizin kız kardeşine: Teyze 

 Annemizin erkek kardeşine: Dayı 

 Teyzemizin eşine: Enişte 

 Teyzemizin çocuklarına: Kuzen 

 Dayımızın eşine: Yenge 

 Dayımızın çocuklarına: Kuzen 

 Babamızın annesine: Babaanne 

 Babamızın babasına: Dede 

 Babamızın kız kardeşine: Hala  

 Babamızın erkek kardeşine: Amca 

 Halamızın eşine: Enişte 

 Halamızın çocuklarına: Kuzen 

 Amcamızın eşine: Yenge 

 Amcamızın çocuklarına: Kuzen  

    Babam           Halam              Amcam                Dedem         Babaannem 

    Annem            Teyzem              Dayım               Dedem          Anneannem 

Akrabalarımızın isimlerini aşağıda verilen tabloya yazalım. 
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1.Babamızın annesi ne denir? 

2.Annemizin erkek kardeşine ne denir? 

3.Annemizin kız kardeşine ne denir? 

4.Annemizin annesine ne denir? 

5.Babamızın erkek kardeşine ne denbir? 

6.Babamızın kız kardeşine ne denir? 

7.Teyze ve halamızın eşine ne denir? 

8.Dayımızın ve amcamızın eşine ne denir? 

9.Teyze, hala, dayı, amca çocuklarına ne 

denir? 

10.Babamızın babasına ne denir? 

Aşağıdaki bulmacada istenenleri numarasına göre doğru yere yazınız. 
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     :hhocaninsinifi 



 

1) Annemizin annesine ........................denir  

2) Babamızın annesine..........................denir. 

3) Anne ve babamızın babasına.................denir. 

4) Annemizin kız kardeşine .......................denir. 

5) Babamızın kız kardeşine.....................denir. 

6) Annemizin erkek kardeşine....................denir. 

7) Babamızın erkek kardeşine.....................denir. 

8) Halamızın ve teyzemizin eşine ................denir. 

9) Dayı, teyze, amca ve halamızın çocuklarına ..................denir. 

10) Dayımızın ve amcamızın eşlerine..................denir. 

kuzen 

enişte 

yenge 

dede 

hala 

amca 

dayı 

babaanne 

teyze 

anneanne 

Aşağıdaki noktalı yerleri kutucukta yer alan kelimeler ile doldurunuz. 

(....)Amcam ve dayımın çocuklarına kuzen denir. 

(....)Babamın erkek kardeşine dayı derim. 

(....)Annemin kız kardeşi benim teyzem olur. 

(....)Dayımın eşine hala derim. 

(....)Teyzemin eşi benim eniştem olur. 

(....)Teyzemin çocukları benim kuzenim olur. 

(....)Amcamın eşine yenge derim. 

(....)Babamın annesine anneanne derim 

(....)Annemin babasına babaanne derim 

(....)Babam ve annemin babasına dede derim. 

Aşağıda verilen cümleleri okuyalım doğru olanlarının başına D yanlış olanlarının başına 

Y yazalım. 
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