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GİRİŞ
Değerli öğretmen arkadaşım, 
Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 (6-12 yaş) Öğretmen Kılavuz Kitabı, Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 Öğrenci 
ve Çalışma Kitaplarından uygulamada nasıl faydalanılacağına yönelik öneriler, etkinlikler ve 
yönlendirmeler içermektedir. Öğrenci ve Çalışma Kitabı hazırlanırken “İletişimsel Dil Yaklaşımı” 
temele alınmıştır. İletişimsel Dil Öğretimi, zengin ve eklektik bir kuramsal tabana sahiptir. İleti-
şimsel dil yaklaşımının benimsediği temel ilkeler:
1. Dil bir anlam ifade sistemidir. 
2. Dilin temel işlevi karşılıklı iletişimdir. 
3. Dilin yapısı onun işlevsel ve iletişimsel kullanımlarını yansıtır. 
4. Dilin temel birimleri onun yalnızca dil bilgisel ve yapısal özellikleri değildir; dilce içinde 

örneklendiği şekli ile işlevsel ve iletişimsel anlama da odaklıdır.
Bu nedenle siz değerli öğretmenlerimizin Öğrenci Kitabı’nda ve Çalışma Kitabı’nda yer alan et-
kinlikleri yaptırırken günlük yaşamla bağlantı kurduran etkinliklere ağırlık vermeniz gerekmek-
tedir. Burada Türkçenin yabancı dil olarak öğretim sürecinde unutulmaması gereken en önemli 
unsurlardan birisi de hitap ettiğiniz grubun çocuk olmasıdır. Çocuk yaşamı eşittir oyun demek-
tir. Bu nedenle sınıf içerisinde veya sınıf dışında yaptıracağınız etkinliklerin büyük çoğunluğu 
oyun olarak kurgulanmalıdır. Bu oyunlar öncelikle çocukların günlük yaşantısında karşılaşabi-
leceği problemler ve bu problemlerin çözümü üzerine kurgulanmalıdır. Kurgularınızda karşılıklı 
konuşma içeren metinlere ve bu metinlerin canlandırılmasına zaman ayırınız. Özellikle metinle-
rin canlandırılmasında okuyucu tiyatrosu yönteminden faydalanabilirsiniz.
Unutulmaması gereken bir diğer önemli unsur, öğretilen dilin kendi kültürü içinde karşı tarafa 
aktarılması gerektiğidir. Bu nedenle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere Türk kültü-
rüne has Türkçe ninniler, şiirler, tekerlemeler, türküler ve şarkılar dinletip, söyletmeniz gerek-
mektedir. Bu tür etkinliklerde koro ve yankılayıcı okuma yöntemlerini kullanabilirsiniz.
Sosyal etkileşimin dil öğretimindeki önemini göz ardı etmeyiniz. Özellikle akranların oyunlar 
aracılığı ile etkileşimi, dili öğrenmelerinde önemli bir etkendir. Bu nedenle öğrencilerin birbirle-
riyle etkileşimlerini sağlamak için iş birlikli çalışmalar yaptırılabilir. Özellikle aynı okulda Türk 
öğrencilerin de olduğu karma gruplarla sosyal etkinlikler yaptırılabilir. 
Sevgili öğretmenler, dil öğrenme sürecinde öğrenme ilkelerine çok önem vermeli ve bu ilkeler 
doğrultusunda dil öğretim ve öğrenme sürecini yönetmeliyiz. Öğrenme ilkelerinden özellikle 
yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene ve somuttan soyuta ilkelerine göre öğrenme ortamı 
hazırlamaya çok önem vermeliyiz.
Öğrenci Kitabı ve Çalışma Kitabı’nda dört temel dil becerisinin bütün olarak geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Çocuklar okuma-yazma öğrenene kadar dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık 
verilmiştir. Çocukların okuma-yazma öğrenmeye başlamalarıyla birlikte dinleme, konuşma, oku-
ma ve yazma çalışmaları ilişkili bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca dil bilgisi konuları ve kuralları 
doğrudan verilmemiş dört temel dil becerisinin içinde hissettirilerek verilmesi amaçlanmıştır. 
Bu açıklamalarla birlikte Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 setini (Öğrenci Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğ-
retmen Kılavuz Kitabı) kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz etkili bir Türkçe öğretimi 
süreci oluşturmanızda oldukça önemlidir. 
• Öğretim sürecine başlamadan önce öğrencilerinizin Türkçeyle ilgili ön bilgi, beceri ve 

deneyimlerini belirleyiniz. Öğretim sürecinizi öğrencilerinizin Türkçeyle ilgili düzeylerini 
dikkate alarak planlayınız.

• Setteki çalışma ve etkinlikleri uygulamadan önce mutlaka inceleyiniz. Gerekirse sınıfınızın 
ve öğrencilerinizin düzeylerine göre gerekli değişiklik ve uyarlamaları yapınız.

• Setteki etkinlik ve çalışmalar için dersten önce gerekli hazırlıkları yapınız.
• Öğrenci Kitabı’ndaki çalışma ve etkinliklerden sonra kılavuz kitapta yapılan yönlendirmele-

re göre çalışma kitabındaki etkinlikleri yaptırınız.
• Öğretim sürecinde Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda verilen uyarıları göz önünde bulunduru-

nuz.
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1. ÜNİTE 
BEN VE YAKIN ÇEVREM
Dersten önce Hacivat ve Karagöz 
kuklalarını hazırlayınız. Sınıfa bu 
kuklalarla giriniz ve önce kendinizi 
tanıtınız. Daha sonra kuklaları konuş-
turunuz. Öğrencilerinizden Çalışma 
Kitabı’ndaki Hacivat ve Karagöz gör-
sellerini boyamalarını isteyiniz. 

TANIŞALIM
Konuş-Tanış (ÖK 12. sayfa)
Öğrencilerinize kendinizi tanıtınız. 
Düzeylerine göre öğrencilerinizden 
de kendilerini tanıtmalarını isteyiniz. 
Daha sonra sayfada neler gördüklerini 
sorunuz. Kitaptaki görsellerden yarar-
lanarak “merhaba”, “günaydın” gibi 
selamlaşma kelimelerine dikkat çeki-
niz. Ayrıca, adımızı nasıl söylediğimizi 
vurgulayınız. Bu ifadeleri vurgulu bir 
şekilde birkaç kez söyleyiniz ve öğren-
cilerinizin de söylemelerini sağlayınız. 
Öğrencilerinize tanışmayla ilgili şarkı-
lar dinletebilirsiniz. 

Dinle-Söyle (ÖK,13. sayfa)
Öğrencilerinizden görselleri incele-
melerini isteyiniz. Görsellerin altında 
yazan ifadeleri öğrencilerinize CD’den 
dinletiniz veya okuyunuz. Selamlaşma 
ifadelerine vurgu yapınız. İfadeleri 
öğrencilerinizle birlikte söyleyiniz.

DİNLEME METNİ

günaydın           iyi akşamlar
iyi günler             iyi geceler
görüşmek üzere merhaba

Çalışma Kitabı 12. sayfadaki “Bo-
ya-Konuş” etkinliğini öğrencilerinize 
yaptırınız. Öğrencilerinizden resim-
deki çocukları boyamalarını isteyiniz. 
Çocukların ne yaptıkları hakkında 
konuşmalarını sağlayınız. 
Daha sonra tanışmayla ilgili ikili can-
landırmalar yapmalarını isteyiniz. 

Dinle-Eşleştir (ÖK 14. sayfa)
Öğrencilerinize selamlaşmayla ilgili 
ifadeleri sırasıyla okuyunuz. İfadeleri 
okuduktan sonra uygun görselle eşleş-
tirmelerini sağlayınız.

Dinle-Söyle (ÖK 15. sayfa)
Öğrencilerinize görselleri inceletiniz. 
Görsellerde neler gördüklerini 
sorunuz. Nezaket ifadelerini sırasıyla 
okuyunuz ve öğrencilerinizin dikkatini 
ifadeyle ilgili görsele çekiniz. Nezaket 
ifadelerini öğrencilerinizle birlikte 
tekrarlayınız. Bu nezaket ifadelerini 
günlük yaşamda kullandığımız farklı 
durumlar üzerinden örneklendiriniz. 
Öğrencilerinizin düzeylerine göre 
onlardan da örnekler vermelerini 
isteyiniz. Çalışma Kitabı 13. sayfadaki 
“Söyle-Boya” etkinliğini yaptırınız. 
Öğrencilerinize ilk önce “günaydın 
ve iyi akşamlar” diye birkaç defa 
tekrar tekrar söyletiniz. Sonra 
etkinliklerin öğrenciler tarafından 
boyanmasını sağlayınız. Çalışma 
Kitabı 14. sayfadaki “Dinle-İşaretle” 
etkinliğini öğrencilerinize yaptırınız. 
Öğrencilerinize verilen ifadeleri 
okuyunuz. Dinledikleri ifadeleri 
karşılaşma anı ve ayrılma anına göre 
işaretlemelerini isteyiniz.



8 | HAYAT BOYU TÜRKÇE 
Öğretmen Kılavuz Kitabı

Dinle-Konuş (ÖK 16. sayfa)
Öğrencilerinizden görseli incelemele-
rini isteyiniz.Ardından CD’de yer alan 
diyaloğu öğrencilerinize  dinletiniz 
veya metni okuyunuz. Öğrencilerini-
zin benzer tanışma diyalogları oluş-
turmalarını sağlayınız.

DİNLEME METNİ

Ali :Merhaba.
Ayşe :Merhaba.
Ali :Benim adım Ali. Senin adın 

ne?
Ayşe :Benim adım Ayşe.
Ali :Ben yedi yaşındayım. Sen 

kaç yaşındasın?
Ayşe :Ben altı yaşındayım.
Ali :Memnun oldum Ayşe.
Ayşe :Memnun oldum Ali. 

Sırala-Konuş (ÖK 17. sayfa)
Öğrencilerinize karışık olarak veri-
len ifadeleri okuyunuz. Bu ifadeleri 
anlamlı bir tanışma diyaloğu oluştu-
racak şekilde sıralamalarını sağlayı-
nız. Daha sonra Çalışma Kitabı 15. 
sayfada yer alan boşluğa öğrencile-
rinizin  de tanışmayla ilgili bir resim 
çizmelerini ve boyamalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin  düzeylerine uygun 
bir şekilde yaptıkları resimleri sözel 
olarak ifade etmelerini sağlayınız.

NERELİSİN? 
Dinle-Konuş (ÖK 18. sayfa)
Öğrencilerinize nereli olduğunuzu 
söyleyiniz ve öğrencilerinizden de 
söylemelerini isteyiniz. “Nerelisin?” 
sorusuna nasıl cevap verildiğini 

hissetmelerini sağlayınız. Daha son-
ra kitaptaki görseli öğrencilerinize 
inceletiniz. Görselde neler gördükle-
rini sorunuz. Konuşma balonlarındaki 
ifadeleri öğrencilerinize okuyunuz. 
Çalışma Kitabı 16. sayfadaki “Çiz-Bo-
ya-Anlat” etkinliğinde öğrencileriniz-
den kendi ülkelerini tanıtan bir resim 
çizmeleri ve boyamalarını isteyiniz. 
Daha sonra yaptıkları resimleri sözel 
olarak ifade etmelerini sağlayınız. 

Dinle-Söyle (ÖK 19. sayfa)
Öğrencilerinize kendinizi göstererek 
“ben” deyiniz. Sonra öğrencileri-
nizden kendilerini göstererek “ben” 
demelerini isteyiniz. Sınıftan bir 
öğrencinizi yanınıza çağırınız ve “sen” 
deyiniz. Onun da size “sen” demesini 
sağlayınız. Aynı şekilde o, biz, siz, 
onlar ifadelerini de öğrencilerinize 
söylettiriniz. Daha sonra kitaptaki 
görseller üzerinde öğrencilerinizi 
konuşturunuz. 

Dinle-Söyle (ÖK 20. sayfa)
Öğrencilerinize hangi ülkeden oldu-
ğunuzu söyleyiniz. Onların da söyle-
melerini sağlayınız. Ders Kitabı’ndaki 
görselleri öğrencilerinize inceletiniz 
ve görsellerle ilgili ifadeleri okuyu-
nuz. Öğrencilerinize bu ifadeleri din-
leterek hangi ülkeden olduklarını na-
sıl söyleyeceklerini kavratınız. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 17. sayfadaki 
konuyla ilgili etkinliği yaptırmadan 
önce bu kez hangi şehirli olduğunuzu 
öğrencilerinize söyleyiniz. Onların 
da söylemelerini sağlayınız. Etkinliği 
öğrencilerinize yaptırınız.
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Dinle-Canlandır (ÖK 21. sayfa)
Öğrencilerinize diyalog metnini 
CD’den dinletiniz ve okuyunuz. Öğ-
rencilerinizin dikkatini öğrettiğiniz 
yapılar üzerine çekiniz. Öğrencileri-
nizin ikili olarak benzer diyalogları 
canlandırmalarını sağlayınız. 

DİNLEME METNİ

Ahmet : Hoş geldin.
Meryem : Hoş bulduk.
Ahmet : Benim adım Ahmet. 

Senin adın ne?
Meryem : Benim adım Meryem.
Ahmet : Ben Türkiyeliyim. Sen 

nerelisin?
Meryem : Ben Suriyeliyim.
Ahmet : Ben dokuz yaşındayım. 

Sen kaç yaşındasın?
Meryem : Ben sekiz yaşındayım.
Ahmet : Tanıştığımıza memnun 

oldum.
Meryem : Ben de memnun 

oldum.

OKULUMUZ VE SINIFIMIZ 
Dinle-Konuş (ÖK,22. sayfa)
Sınıftaki eşyalardan ve araç-gereç-
lerden yararlanarak sınıfınızda neler 
olduğunu öğrencilerinize söyleyiniz. 
Onların da benzer cümleler kurmala-
rını sağlayınız. Daha sonra öğrenci-
lerinize kitaptaki görseli inceletiniz. 
Görseldeki sınıfta neler olduğunu veya 
olmadığını söylemelerini sağlayınız. 

Dinle-Eşleştir (ÖK 23. sayfa)
Öğrencilerinize CD’den kelimeleri din-
letiniz veya kitaptan okuyunuz. Din-
ledikleri kelimeleri uygun görsellerle 
eşleştirmelerini sağlayınız.

DİNLEME METNİ

sınıf    tahta
kalem sıra
dolap           bilgisayar
kantin   kitap
silgi     defter

OYUN

Öğrencilerinize sınıftaki eşya veya 
araç-gereçlerden birinin ismini 
söyleyiniz. Öğrencilerinizden 
söylediğiniz eşya veya aracı 
hemen elleriyle tutmalarını 
isteyiniz. Şaşıran, bekleyen ve 
yanlış eşya veya aracı tutan 
öğrencileri gözlemleyiniz. 

Öğrencilerinize Çalışma Kitabı 18. 
sayfadaki “Dinle-İşaretle” etkinliğinin 
metnini öğrencilerinize okuyunuz. 
Metni öğrencilerinizin düzeyine göre 
birkaç defa okuyunuz. Daha sonra 
öğrencilerinize metinle ilgili verilen 
ifadeleri okuyunuz. İfadelerden doğru 
olanların sonuna ☺ , yanlış olanların 
sonuna ☹ çizmelerini söyleyiniz. 
Öğrencilerinize Çalışma Kitabı 19. 
sayfadaki fark bulma etkinliğini yap-
tırınız. İki resim arasındaki 5 farkı 
bulmalarını isteyiniz. 

Dinle-Söyle (ÖK 24. sayfa)
Öğrencilerinize, sınıfta adını bildiği 
eşya ve araçlardan yararlanarak “Bu 
ne?”, arkadaşlarını göstererek “Bu 
kim?” sorularını yöneltiniz. Öğrenci-
lerinizin bu sorulara cevap vermele-
rini sağlayınız. Daha sonra kitaptaki 
örnekleri öğrencilerinize okuyunuz. 
Sonra öğrencilerinizin “Dinle-Cevapla’’ 
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etkinliğindeki sorulara uygun cevap-
lar vermelerini isteyiniz. En son aşa-
mada ise “Dinle-Sor’’ etkinliğindeki 
cevaplara uygun sorular sormalarını 
sağlayınız.

Dinle-Söyle (ÖK 25. sayfa)
Öğrencilerinize kitaptaki ifadeleri 
farklı ses tonlarıyla okuyunuz. Benzer 
diyalogları öğrencilerinizin canlan-
dırmalarını sağlayınız. Daha sonra 
Çalışma Kitabı 20. sayfadaki etkinlik-
te bulunan soruları uygun görseller 
ile  eşleştirmelerini isteyiniz.

Dinle-Cevapla (ÖK 26. sayfa)
“Ben ve Okulum” adlı metni öğren-
cilerinize CD’den dinletiniz veya 
kitaptan okuyunuz. Öğrencilerini-
zin düzeyine göre metni birkaç kez 
dinletebilirsiniz. Metinle ilgili soruları 
öğrencilerinize yöneltiniz. Öğrencile-
rinizin soruları cevaplamalarını sağ-
layınız. Daha sonra öğrencilerinizden 
de okulunu ve sınıfını tanıtmalarını 
isteyiniz.

DİNLEME METNİ

Merhaba, adım Ayşe. 
Suriyeliyim. Sekiz yaşındayım. 
Şehit Ömer Halisdemir 
İlkokulunda okuyorum. İkinci 
sınıftayım. Sınıfımızda masa, sıra, 
tahta, saat,kitaplık ve bilgisayar 
var. Okulumu ve sınıfımı 
seviyorum.

Dinle-Boya-Söyle (ÖK 27. sayfa)
Sınıftaki nesne ve eşyalardan yararla-
narak tekil-çoğul cümleler kurunuz. 
Öğrencilerinizin tekil ve çoğul ifadele-
ri hissetmelerini sağlayınız. Kitaptaki 
görselleri öğrencilere boyattırarak 
tekil-çoğul ifadeleri söylettiriniz.

İncele-Söyle (ÖK 28. sayfa)
Öğrencilerinize görselleri inceletiniz. 
Görsellerdeki kişi, nesne ve araçların 
adlarını tekil ve çoğul olarak söylet-
tiriniz. Çalışma Kitabı 21. sayfadaki 
“Dinle-Eşleştir” etkinliğini öğrencileri-
nize yaptırınız. Öğrencilerinize yazılı 
ifadeleri sırasıyla söyleyiniz ve her 
ifadeden sonra görselini bulmalarını 
sağlayınız. Daha sonra Çalışma Kitabı 
22. sayfadaki “Bak-Çiz-Boya” etkin-
liğini yaptırınız. Öğrencilerinizden 
örnekteki gibi meyveleri çoğul olarak 
çizmelerini ve boyamalarını isteyiniz. 

Değerlendirme (ÖK 29. sayfa)
Değerlendirme çalışmasında;

1. Öğrencilerinizden verilen görseli 
incelemelerini ve anlatmalarını 
isteyiniz. 

2. Verilen görsellerden sınıfta bulu-
nabilecek eşyaları işaretlemelerini 
isteyiniz. 

3. Görselleri inceleyerek çoğul olan-
ları işaretlemelerini isteyiniz.

Oyna-Söyle-Eğlen (ÖK 30. sayfa)
Oyun: BAK ve SÖYLE
Ünitede geçen kelimelerle ilgili gör-
seller hazırlayınız. Hazırladığınız 
görselleri öğrencilerinize gösteriniz. 
Öğrencilerden görsellerin isimlerini 
söylemelerini isteyiniz. Öğrencilerin 
cevaplarına göre dönütler veriniz. 
Daha sonra Çalışma Kitabı 23. sayfa-
daki “Bul-Eğlen” etkinliğinde öğrenci-
lerinizden çocuğu okula ulaştırmaları-
nı isteyiniz. 
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Gez-Gör (ÖK 31. sayfa)
Hacivat ve Karagöz arasında geçen ko-
nuşmayı CD’den dinletiniz veya kukla-
larla canlandırınız. Öğrencilerinizin de 
konuşmayı kuklalarla canlandırmaları-
nı sağlayınız. 

DİNLEME METNİ

Balıklıgöl
Hacivat : Karagöz’üm Balıklıgöl’ü 

biliyor musun?
Karagöz : Balıklı çöl mü?
Hacivat : Balıklı çöl değil 

Karagöz’üm! Balıklıgöl, 
Balıklıgöl!

Karagöz : Aaaaa, Balıklıgöl! 
Nerede bu Balıklıgöl?

Hacivat : Balıklıgöl Şanlıurfa’da.
Karagöz : Aaa, tamam Hacivat’ım. 

Teşekkür ederim.

Daha sonra 32. Sayfadaki “Gez-Gör-
Anlat’’ etkinliğindeki görselle ilgili 
öğrencilerinizi konuşturunuz. Öğrenci-
lerinizin düzeyine uygun olarak Şanlı-
urfa hakkında bilgi veriniz. Daha son-
ra Çalışma Kitabı 24. sayfadaki görseli 
öğrencilerinize boyatınız ve görselle 
ilgili konuşmalarını sağlayınız.

2. ÜNİTE
ALFABEYİ ÖĞRENİYORUM

ALFABEYİ ÖĞRENELİM
İncele-Boya (ÖK 34. sayfa)
Öğrencilerinizin harflerle ilgili ön 
bilgi düzeylerini belirlemek için hangi 
harfleri bildiklerini sorunuz. Öğren-
cilerinizin cevaplarını aldıktan sonra 
bildikleri harflerin bulunduğu kutuları 
boyamalarını isteyiniz. Bildikleri harf-
leri söylemelerini sağlayınız. 
Alfabeyle ilgili şarkılar bularak öğren-
cilerinize dinletebilirsiniz.

UYARI

Alfabe öğretimi sürecinde 
öğrencilerinizin ön bilgi 
düzeylerini göz önünde 
bulundurunuz.

Boya-Dinle-Oku-Yaz (ÖK 35-37. sayfa)
İlk olarak öğrencilere hangi harfi gör-
düklerini sorunuz. Daha sonra büyük ve 
küçük harf modelini boyatınız. Sesin ke-
limelerin başında, ortasında ve sonunda 
olduğu örnekleri vurgulu bir şekilde 
söyleyiniz. Öğrencilerden kelimeleri 
tekrar etmelerini isteyiniz. Böylece sesi 
tanımalarını sağlayınız. Öğrencileriniz-
den duydukları sesin içinde geçtiği farklı 
kelime örnekleri vermelerini söyleyiniz. 
Sesin harfini öğrencilerinize yazılış 
yönüyle tekrar gösteriniz. Harfi oyun 
şeklinde havada, sırada, kumda, arkada-
şının sırtında vb. yazdırınız. Daha sonra 
harfleri satır aralıklarına ve gerekirse 
defterlerine yazdırınız. 
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UYARI

Öğrencilerinizin harfleri yazarken 
yazılış yönlerine dikkat etmelerini 
sağlayınız. 

Bu aşamada aşağıdaki örnek oyunlar-
dan da yararlanabilirsiniz. 

OYUN

Öğrencilere çeşitli kelimeler 
(askı, kalem, okul, el, balık 
vb.) söyleyiniz. Söylediğiniz 
kelimelerde “a” sesi varsa 
ellerini bir kez birbirine 
vurmalarını, yoksa herhangi bir 
şey yapmamalarını isteyiniz.  
Aynı oyunu tüm sesler için 
oynatabilirsiniz. 

OYUN

Öğrencileri gruplara ayırınız. Her 
gruba 10 tane farklı harfin yazılı 
olduğu kartlardan veriniz. Bir ses 
söyleyiniz ve gruplardan sese ait 
harfin yazılı olduğu kartı hemen 
bulup kaldırmalarını isteyiniz. 
Tüm kartları söyleyene kadar 
oyuna devam ediniz. 

Oku-Yaz (ÖK 38. sayfa)
Öğrenci Kitabı’ndaki (e, l, a, k, i, n) 
ilk gruba ait hece, kelime ve cüm-
le çalışmalarını yaptırınız. Her ses 
grubunu tamamladıktan sonra aynı 
çalışmaları tekrarlayınız. Yeni hece, 
kelime ve cümleler oluşturarak öğ-
rencilerin defterlerine yazmalarını 
sağlayınız. İlk grubu (e, l, a, k, i, n) 

tamamlandıktan sonra öğrencilere 
Çalışma Kitabı 26. sayfada bulunan 
“Oku-Söyle-Yaz” etkinliğindeki harf, 
hece, kelime ve cümle okuma-yazma 
çalışmalarını yaptırınız. Öğrendikleri 
birinci grup harflerle defterlerine yeni 
hece, kelime ve cümle yazmalarını 
sağlayınız.

Bu süreci;

2. grup için (o, m, u, t, ü, y) Öğrenci 
Kitabı 39-42. sayfalar ve Çalışma 
Kitabı 27. sayfada,

3. grup için (ö, r, ı, d, s, b) Öğrenci 
Kitabı 43-46. sayfalar ve Çalışma 
Kitabı 28. sayfada,

4. grup için (z, ç, g, ş, c, p) Öğrenci 
Kitabı 47-50. sayfalar ve Çalışma 
Kitabı 29. sayfada, 

5. grup için (h, v, ğ, f, j) Öğrenci 
Kitabı 51-54. sayfalar ve Çalışma 
Kitabı 30. sayfada aynı şekilde 
uygulayınız.

UYARI

“b-p”, “ş-ç”, “u-ü”, “o-ö” gibi 
sesler öğrenciler tarafından 
karıştırılabilir. Bu seslere yönelik 
kitapta verilen örneklere benzer 
ek çalışmalar yapınız. 

UYARI

Kelime ve cümle oluşturma 
aşamasında, özel isimlerin büyük 
harfle başladığını öğrencilerinize 
hisettiriniz. 



| 13HAYAT BOYU TÜRKÇE 
Öğretmen Kılavuz Kitabı

Tüm ses grupları tamamlandıktan 
sonra Çalışma Kitabı 31. sayfadaki 
“Oku-Çiz-Boya” etkinliğini yaptırınız. 
Öğrencilerinizden verilen kelimele-
rin görsellerini kutulara çizmelerini 
isteyiniz. Çalışma Kitabı 32. sayfadaki 
etkinlikte öğrencilerinizden görseldeki 
nesne veya canlının adının yazılı oldu-
ğu kutuyu istedikleri renge boyamala-
rını sağlayınız. 

İncele-Tamamla (ÖK 55. sayfa)
Öğrencilerinizden görselleri incele-
melerini isteyiniz. Öğrencilerinize 
görsellerin adlarında bulunan eksik 
harfleri tamamlamalarını söyleyiniz. 
Sonra Çalışma Kitabı 33. sayfadaki 
“Tamamla-Oku” etkinliğini yaptırınız. 
Etkinlikte öğrencilerinizden vagonla-
rın üzerinde bulunan noktalı yerlere 
uygun harfleri yazarak anlamlı keli-
meler oluşturmalarını isteyiniz. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 34. sayfadaki 
etkinlikte öğrencilerinizden baş harfi 
verilmiş olan görsellere ait kelimeleri 
tamamlamalarını sağlayınız. 

Dinle-Söyle (ÖK 56. sayfa)
Öğrencilerinize şiiri şarkı gibi ritmik 
şekilde okuyunuz. Daha sonra örnek-
teki gibi şiirdeki sesleri uygun görsel-
lerle eşleştirmelerini isteyiniz.

Çalışma Kitabı’nın 35. sayfasındaki 
“Oku-Yaz” etkinliğini öğrencilerinize 
yaptırınız. Öğrencilerden dörtlüğü 
noktalı yerlere bakarak yazmalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizin yazılarını 
kontrol ediniz. Farklı metinlerle de 
bakarak yazma çalışmaları yaptırabi-
lirsiniz. 

Dinle-Söyle-Boya (ÖK 57. sayfa)
Öğrencilerinize “Ali Baba’nın Çiftliği” 
şarkısını dinletiniz ve öğrencilerinizle 
birlikte şarkıyı söyleyiniz. Şarkıdaki 
sesleri vurgulayınız. Daha sonra öğ-
rencilerinizden resimdeki hayvanları 
boyamalarını isteyiniz.

Yaz-Çöz-Eğlen (ÖK 58. sayfa)
Öğrencilerinizden sesleri verilen hay-
vanların adlarını kutulara yazmalarını 
isteyiniz. Böylece bulmacadaki şifreyi 
bulmalarını sağlayınız. Sesleri öğren-
cilerinize dinletebilir veya siz çıkarta-
bilirsiniz.

OYUN
Çeşitli hayvan seslerini çıkartınız. 
Öğrencilerden çıkarttığınız 
sesin hangi hayvana ait 
olduğunu söylemelerini veya o 
hayvanın formunu bedenleriyle 
oluşturmalarını isteyiniz.  

Sonra Çalışma Kitabı 36. sayfadaki 
“Dinle-Oku-Boya” etkinliğini yaptırı-
nız. Diyalog metnini yankılayıcı (eko) 
okuma şeklinde okutunuz. Bunun 
için diyaloğu cümle cümle siz okuyu-
nuz. Her cümleden sonra öğrencile-
rin söylediklerinizi tekrar etmelerini 
sağlayınız. Daha sonra öğrencilerle 
metni dramatizasyon tekniğiyle can-
landırabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerini-
ze metinle ilgili sorular sorabilirsiniz. 
Örneğin; “Okuduğumuz metnin baş-
lığı nedir?”, “Horoz, arkadaşlarına ne 
söylüyor?” vb.
Çalışma Kitabı 37. sayfadaki etkinliği 
yaptırınız. Metne göre örnekteki gibi 
hayvanların sesleriyle görsellerini uy-
gun şekilde eşleştirmelerini isteyiniz. 
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Dinle-Oku-Tamamla (ÖK 59. Sayfa)
Öğrencilerinize şiiri okuyunuz. 
Öğrencilerinizin şiiri koro halinde 
okumalarını sağlayınız. Daha sonra 
şiire bakarak noktalı yerlere gelmesi 
gereken kelimeleri yazdırınız.

Değerlendirme (ÖK 60. sayfa)
Değerlendirme çalışmasında;

1. Öğrencilerinizden harflerin, büyük 
ve küçük harfle yazılışlarını eşleş-
tirmelerini isteyiniz. 

2. Öğrencilerinizden “a” sesiyle baş-
layan 3 tane hayvan ismi yazmala-
rını isteyiniz. 

3. Öğrencilerinizden görsellerdeki 
nesnelerin isimlerini noktalı yerle-
re yazmalarını isteyiniz.

4. Öğrencilerinizden verilen kutu-
ya ad ve soyadlarını yazmalarını 
isteyiniz. 

Dinle-Söyle-Eğlen (ÖK 61. sayfa)
Oyun: ALFABE ÇORBASI

Öğrenci sayınıza göre üçerli, dör-
derli ve beşerli gruplar oluşturunuz. 
Gruplardan temsilcilerini seçmelerini 
isteyiniz. Bir harf söyleyiniz ve bir 
süre belirleyiniz. Bu süre içerisinde 
gruplardan söylenen harfle başlayan 
anlamlı kelimeler üretmelerini isteyi-
niz. Grupların ürettikleri her kelimeye 
1 puan veriniz. 
Daha sonra Çalışma Kitabı 38. sayfa-
daki “Bul-Eğlen” adlı labirent etkinli-
ğini yaptırınız.

Gez-Gör (ÖK 62. sayfa)
Öğrencilerinize metni CD’den dinleti-
niz veya okuyunuz. Öğrencilerinizin 
düzeylerine uygun şekilde Peribaca-
larıyla ilgili bilgiler veriniz. Öğrenci-

lerinizden kendi ülkelerinden bir yeri 
Türkçe tanıtmalarını isteyebilirsiniz. 

DİNLEME METNİ

Peribacaları
Hacivat : Karagöz’üm 

Peribacaları’nı biliyor 
musun?

Karagöz : Pire bacakları mı?
Hacivat : Pire bacakları 

değil Karagöz’üm, 
Peribacaları.

Karagöz : Nerede bu Peribacaları?
Hacivat : Nevşehir ilinde, 

Kapadokya’da.
Karagöz : Aaa tamam! Teşekkür 

ederim Hacivat’ım.

Çalışma Kitabı 39. sayfadaki görselle-
ri öğrencilerinize inceletiniz. Görsel-
lerle ilgili konuşmalarını sağlayınız. 
Daha sonra Çalışma Kitabı 40. sayfa-
daki görseli boyamalarını isteyiniz. 
Etkinlik tamamlandıktan sonra görsel 
hakkında öğrencilerinizi konuşturu-
nuz.
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3. ÜNİTE
GÜNLÜK YAŞAM

UYARI

Bu ünitede öğrencilerinizin aile 
durumlarıyla (ölüm, parçalanmış 
aile vb.) ilgili hassasiyetlerini göz 
önünde bulundurunuz. 

AİLEM VE EVİM
Dinle-Konuş (ÖK 64. sayfa)
Öğrencilerinizden kitaptaki resmi 
incelemelerini isteyiniz. Resimlerdeki 
ifadeleri okuyunuz. Öğrencilerinizin 
dikkatini aile bireyleriyle ilgili kelime-
lere çekiniz. Daha sonra 65. sayfadaki 
“İncele-Söyle” etkinliğindeki soyağacı-
nı öğrencilerinizle birlikte inceleyiniz. 
Akrabalıkla ilgili terimleri öğrencileri-
nizin hissetmelerini sağlayınız. Terim-
leri öğrencilerle birlikte tekrarlayınız. 

Çiz-Yaz (ÖK 66. sayfa)
Öğrencilerinizden kendi ailelerine 
ilişkin soyağaçlarını çizerek oluştur-
malarını isteyiniz. Daha sonra çiz-
diklerinden yararlanarak ailelerini 
tanıtmalarını sağlayınız. Daha sonra 
Çalışma Kitabı 42. sayfadaki “Bul-Yaz-
Söyle” etkinliğini yaptırınız.  Etkinlik-
te harfleri karışık olarak verilen akra-
balık terimlerini bularak yazmalarını 
söyleyiniz.

Dinle-Söyle (ÖK,67. sayfa)
Öğrencilerinize metni CD’den dinleti-
niz veya okuyunuz. Öğrencilerinizin 
dikkatini aile bireyleriyle ilgili sahiplik 
eklerine çekiniz. Bu ifadeleri öğrenci-
lerinize söyletiniz.

DİNLEME METNİ

Ailem 
Bu benim babam. Babamın iki 
kız kardeşi, bir erkek kardeşi 
var. Ayşe halam, Nesrin halam 
ve Ahmet amcam. Bu benim 
annem. Annemin iki erkek, iki 
kız kardeşi var. Emine teyzem, 
Rukiye teyzem; Ali dayım ve Emre 
dayım.

Tamamla-Söyle (ÖK 68. Sayfa)
Öğrencilerinizden noktalı yerlere 
uygun ifadeleri yazmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinize Çalışma Kitabı 43. 
sayfadaki “Tamamla-Oku” etkinliğini 
yaptırınız. 
Daha sonra Çalışma Kitabı 44. say-
fadaki “Eşleştir-Söyle” adlı etkinliği 
yaptırınız. Öğrencilerinizden kelime-
leri örnekteki gibi eşleştirmelerini 
isteyiniz. Aynı sayfadaki “Oku-Tamam-
la’’ etkinliğinde öğrencilerinize metni 
okuyarak uygun eklerle tamamlamala-
rını söyleyiniz. 
Çalışma Kitabı 45. sayfadaki “Tamam-
la-Yaz-Oku” etkinliğini öğrencilerinize 
yaptırınız. Verilen kelimelerden uygun 
olanını cümlelerdeki noktalı yerlere 
yazmalarını isteyiniz.
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Dinle-Canlandır (ÖK 69. sayfa) 
Öğrencilerinize Barış Manço’nun 
“Bugün Bayram” şarkısını dinletiniz. 
Şarkıyı birlikte söyleyiniz. Şarkıda ne 
anlatıldığıyla ilgili sorular sorunuz. 
Öğrencilerinizden, dini bayramlarda 
neler yaptıklarını anlatmalarını isteyi-
niz. Öğrencilerinizin anlattıklarından 
yararlanarak dini bayramlarda neler 
yapıldığını açıklayınız. Daha son-
ra öğrencilerinize roller vererek bir 
bayram ziyaretini canlandırmalarını 
sağlayınız.

Oku-Yaz (ÖK  70. sayfa)
Öğrencilerinize birinci metni oku-
tunuz. İkinci metindeki boşlukları 
birinci metne göre tamamlamalarını 
isteyiniz. Daha sonra öğrencileriniz-
den kendi evlerini metindeki gibi 
arkadaşlarına anlatmalarını isteyiniz.

Oku-Söyle-Yaz (ÖK 71. sayfa)
“Oku-Söyle-Yaz” etkinliğini yaptır-
madan önce öğrencilerinize sayfada 
bulunan resimlerde neler gördükle-
rini sorunuz. Soruların cevaplarını 
söyleyip noktalı yerlere yazmalarını 
isteyiniz. Daha sonra “Bul-Eşleştir” 
etkinliğini yaptırınız. Öğrencilerinizin 
resimlerde gördükleri eşyaların adla-
rını söylemelerini sağlayınız. 
Öğrencilerinize Çalışma Kitabı 46. 
sayfadaki “Bul-Boya-Eğlen” etkinliği-
ni yaptırınız. Önce evin bölümleriyle 
ilgili resmi boyatınız. Daha sonra evin 
bölümleriyle ilgili kelimeleri bulmaca-
dan bulup farklı renklerde boyamala-
rını sağlayınız.
Öğrencilerinize Çalışma Kitabı 47. 
sayfadaki etkinliği yaptırınız. Öğren-
cilerinizden şiiri okumalarını isteyi-
niz. Şiirle ilgili öğrencilerinize sorular 
sorunuz. Öğrencilerinizin şiirde geçen 

evin bölümleriyle ilgili kelimeleri nok-
talı yerlere maddeler şeklinde yaz-
malarını sağlayınız. Öğrencilerinizin 
yazdıklarını kontrol ediniz. 

İncele-Bul-Yaz (ÖK 72. sayfa)
Resimleri öğrencilerinize inceletiniz. 
Resimler hakkında konuşmalarını 
sağlayınız. “İncele-Bul-Yaz” etkinliğini 
öğrencilerinize yaptırınız. Öğrencile-
rinizden eşyaların nerede olduğunu 
resimleri inceleyerek bulmalarını 
ve cevaplarını yazmalarını isteyiniz. 
Çalışma Kitabı 48. sayfadaki “Oku-Ce-
vapla” etkinliğini yaptırınız. Öğren-
cilerinizden açıklamalara yönelik 
cümlelerin doğru veya yanlış olduğu-
nu belirlemelerini isteyiniz. 

İncele-Söyle (ÖK 73. sayfa)
Öğrenci Kitabı’ndaki örnekleri öğren-
cilerinizle birlikte inceleyiniz. Öğren-
cilerinizin dikkatini işaret zamirine 
çekiniz. Sınıftaki öğrencilerinizden 
yararlanarak örnekler veriniz. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 49. sayfadaki 
etkinlikte öğrencilerinizden noktalı 
yerlere uygun zamirleri yazmalarını 
isteyiniz. Öğrenci Kitabı 73. Sayfadaki 
‘’Oku - Söyle’’ etkinliğinde öğrencile-
rinize “Bu nedir?” Bu kimdir?” soru 
kalıbı ve cevabını öğretiniz. Öğrenci-
lerinizle sınıftaki farklı eşyaları kulla-
narak benzer örnekler yapınız. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 50. sayfadaki 
“Oku-İşaretle” etkinliğini öğrencile-
rinize yaptırınız. Öğrencilerinizden 
sorulara verilen cevaplardan doğru 
olanların altındaki daireyi örnekteki 
gibi yeşile, yanlış olanların altındaki 
daireyi maviye boyamalarını isteyiniz.
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ÇEVREMİZ
Dinle-Konuş (ÖK 74. sayfa)
Öğrencilerinize dersin girişinde okula 
gelirken hangi yerleri gördüğünüzü 
örneklerle anlatınız. Öğrencilerinizden 
de aynı şekilde anlatmalarını isteyiniz. 
Öğrenci Kitabı’ndaki resmi öğrencileri-
nize inceletiniz. Resimde neler gör-
düklerini sorunuz. Daha sonra konuş-
malardan yararlanarak resimlerdeki 
yerlerin adlarını söyleyiniz. Öğrencile-
rinizden çevrelerindeki yerleri söyle-
melerini isteyiniz. 

Dinle-Yaz (ÖK 75. sayfa)
“Dinle-Yaz” etkinliğinde öğrencileri-
nizden kitaptaki resimleri incelemele-
rini isteyiniz. Öğrencilerinize CD’den 
kelimeleri dinletiniz. Şartlarınız uygun 
değilse kelimeleri (okul, sokak, dağ, 
göl, park, ağaç, ev, market) siz söy-
leyiniz. Öğrencilerinizden kelimeleri 
uygun görsellerin altına yazmalarını 
isteyiniz.

DİNLEME METNİ

okul      sokak
dağ  göl
park     ağaç
ev        market

Daha sonra Çalışma Kitabı 51. sayfa-
daki “Tamamla-Yaz-Oku” etkinliğini 
öğrencilerinize yaptırınız. Metindeki 
boşluklara görsellerin adlarını yaz-
malarını isteyiniz. Daha sonra metni 
okutunuz. Çalışma Kitabı 52. sayfa-
daki “Oku-Yaz” etkinliğini yaptırınız. 
Öğrencilerinizden etkinlikteki gibi 
çevrelerindeki yerleri gösteren bir re-
sim yapmalarını isteyiniz. Daha sonra 
resimden yararlanarak çevrelerindeki 
yerleri anlatmalarını isteyiniz.

İncele-Söyle (ÖK 76. sayfa)
Öğrencilerinizden resmi incelemeleri-
ni isteyiniz. Resimde neler gördükleri-
ni sorunuz. Öğrencilerinizin dikkatini 
“var-yok” ifadelerine çekiniz. Öğren-
cilerinize Çalışma Kitabı 53. sayfadaki 
“İncele-Tamamla-Oku” etkinliğini yap-
tırınız. Öğrencilerinizden görsele göre 
cümleleri tamamlamalarını isteyiniz. 
Daha sonra Çalışma Kitabı 54. sayfa-
daki “Oku-İncele-Cevapla” etkinliğini 
öğrencilerinize yaptırınız. Öğrencileri-
nizden görsele göre verilen cümlelerin 
doğruluğunu veya yanlışlığını belirle-
melerini isteyiniz.

İncele-Dinle-Oku (ÖK 77. sayfa)
77. sayfadaki “İncele-Dinle-Oku” 
etkinliğinde öğrencilerinize resimler-
de ne gördüklerini sorunuz. İfadeleri 
öğrencilerinize okutunuz. Öğrencile-
rinizin dikkatini “-mi, -mı” eklerine 
çekiniz. Sınıftaki eşyaları kullanarak 
öğrencilerinize farklı örnekler veriniz. 
Onlardan da örnekler vermelerini iste-
yiniz. Daha sonra aynı sayfadaki ikinci 
etkinliği “Oku-Yaz-Söyle” öğrencileri-
nize yaptırınız. İlk önce soruları oku-
malarını isteyiniz. Daha sonra görsele 
göre cevaplarını yazdırıp söyletiniz. 

Oku-Yaz-Söyle (ÖK 78. sayfa)
Birinci etkinliği “Oku-Yaz-Söyle’’ 
öğrencilerinize yaptırınız. Öğrencile-
rinizden cevaplara göre uygun sorular 
yazmalarını isteyiniz. Daha sonra aynı 
sayfadaki ikinci etkinliği “Oku-Canlan-
dır’’ diyalogu okumalarını ve canlan-
dırmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinize Çalışma Kitabı 55. 
sayfadaki birinci etkinliği “Oku-Yaz-
Söyle’’ yaptırınız. Öğrencilerinizden 
“Evet-Hayır” cevabına göre cümleleri 
tamamlamalarını isteyiniz. Daha sonra 
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öğrencilerinize ikinci etkinliği yaptı-
rınız. Öğrencilerinizden diyalogdaki 
eksik yerleri tamamlamalarını isteyi-
niz. Ayrıca öğrencilerinizin diyaloğu 
canlandırmalarını sağlayabilirsiniz.

İncele-Oku-Söyle (ÖK 79. sayfa)
Öğrencilerinize görselleri inceletiniz. 
Görsellere ilişkin ifadeleri söyletiniz. 
Basit emir cümlelerini anlamalarını 
sağlayınız. Farklı emir ifadeleri (ver, 
sil, al, sus, yıka vb.) söyleyiniz. Öğ-
rencilerinize emir cümleleri söyleye-
rek söylenen cümledeki eylemi can-
landırmalarını isteyebilirsiniz. 

İncele-Oku-İşaretle (ÖK 80. sayfa)
Sayfadaki birinci etkinliği “İncele-O-
ku-İşaretle’’ öğrencilerinize yaptırınız. 
Öğrencilerinizden görselleri inceleme-
lerini isteyiniz. Görsellere göre uygun 
emir cümlesini işaretlemelerini söyle-
yiniz. Sonra ikinci etkinliği “Oku-Ta-
mamla-Söyle’’ yaptırınız. Öğrencile-
rinizden boşluklara uygun kelimeleri 
yazmalarını ve bu kelimeleri söyleme-
lerini isteyiniz. Daha sonra Çalışma 
Kitabı 56. sayfada “İncele-Yaz-Söyle” 
etkinliğindeki görsellerin altına uygun 
emir cümlelerini yazmalarını isteyi-
niz. Öğrencilerinizin de farklı örnek-
ler vermelerini sağlayınız.

İncele-Dinle-Söyle (ÖK 81. sayfa)
Öğrencilerinize resimlerde neler 
gördüklerini sorunuz. İfadeleri öğren-
cilerinize okuyunuz. Öğrencilerinizin 
dikkatini yer-yön bildiren kelimelere 
çekiniz. Sınıftaki eşya ve nesneleri 
kullanarak farklı örnekler veriniz. 

İncele-Tamamla-Oku (ÖK 82. sayfa)
Öğrencilerinizin resmi incelemelerini 
sağlayınız. Öğrencilerinizden resme 

göre noktalı yerleri uygun ifadeler-
le tamamlamalarını isteyiniz. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 57. sayfadaki 
“İncele-Tamamla” etkinliğini yaptı-
rınız. Öğrencilerinizden görsellere 
göre noktalı yerlere uygun kelimeleri 
yazmalarını isteyiniz.

SAYILAR
İncele-Boya-Söyle (ÖK 83. sayfa)
Öğrencilerinize “İncele-Boya-Söyle” 
etkinliğini yaptırınız. İlk önce sayfa-
daki sayılardan bildiklerini söyleme-
lerini isteyiniz. Daha sonra sayıları 
nesneler yardımıyla öğrencilerinize 
öğretiniz ve sayıları öğrencilerinize 
boyatınız. 

İncele-Oku (ÖK 84. sayfa)
Birinci etkinlikte ‘’İncele-Oku’’ öğren-
cilere sayıları inceletiniz ve okutunuz. 
Daha sonra ikinci etkinlikte ‘’Oku-Yaz’’ 
öğrencilerinizden sayıları söyleyip 
yazmalarını isteyiniz. Çalışma Kitabı 
58. sayfadaki “Say-Söyle-Yaz” etkinli-
ğini yaptırınız.

Söyle-Boya (ÖK 85. sayfa)
Birinci etkinlikte “Söyle-Boya’’ öğ-
rencilerinizin sayıları söylemelerini 
ve sayı kadar nesneleri boyamalarını 
sağlayınız. Öğrencilerinizden ikinci 
etkinlikte “İncele-Tamamla’’ balonlar-
daki ve salyangozlardaki eksik olan 
sayıları bulup yazmalarını isteyiniz. 
Daha sonra Çalışma Kitabı 59. sayfa-
daki “Oku-Boya’’ etkinliğinde yer alan 
tekerlemeyi önce okuyunuz. Ardından 
öğrencilerle birlikte koro halinde oku-
yunuz. Öğrencilerinizin tekerlemede 
geçen sayıları farklı renklerde boya-
malarını sağlayınız.
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RENKLER
İncele-Anlat (ÖK 86. sayfa)
Öğrencilerinizden resmin altında yer 
alan çocukların resim hakkında ne 
konuşuyor olabileceklerini tahmin 
etmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin 
cevaplarını aldıktan sonra çocukların 
resimdeki renklerle ilgili konuştuk-
larını açıklayınız. Öğrencilerinizden 
resimde hangi renklerin olduğunu 
söylemelerini isteyiniz. Resimdeki 
renklere günlük yaşamdan farklı ör-
nekler vermelerini isteyiniz. 

İncele-Oku-Söyle (ÖK 87. sayfa)
Birinci etkinlikte “İncele-Oku-Söyle’’ 
öğrencilerinizin resimleri incelemeleri-
ni sağlayınız. Resimlerdeki nesnelerin 
renklerini okumalarını ve söylemeleri-
ni isteyiniz. Bu renklerde farklı nesne-
lerden örnekler vermelerini isteyiniz.

OYUN
Öğrencilerinize sınıfınızda olan 
nesnelere göre farklı renkler 
söyleyiniz. Öğrencilerinizden 
söylediğiniz renkteki nesneyi 
tutmalarını isteyiniz. Farklı 
renklerle oyunu belirli bir süre 
oynayınız. Öğrencilerinizin 
renklere göre tuttukları 
nesnelerin doğruluğunu kontrol 
ediniz. 

Öğrenci kitabı 87. sayfadaki ikinci 
etkinlikte “Oku-Tamamla’’ öğrencile-
rinizden şiiri okumalarını ve verilen 
noktalı yerlere şiiri bakarak yazmala-
rını isteyiniz ve öğrencilerinizin şiiri 
yazdıktan sonra okumalarını sağlayı-
nız.

Daha sonra Çalışma Kitabı 60. sayfa-
daki “Tamamla-Söyle” etkinliğini yap-
tırınız. Öğrencilerinizden resimlerdeki 
nesnelerin renklerine göre cümleleri 
tamamlamalarını ve nesnelerin renk-
lerini söylemelerini isteyiniz. Çalışma 
Kitabı 61. Sayfadaki  “Oku-Boya-An-
lat” etkinliğini yaptırınız. Öğrencile-
rinize yönergede istenenleri resimde 
uygulamalarını söyleyiniz. Daha sonra 
resmi sözel olarak anlatmalarını isteyi-
niz.

Değerlendirme (ÖK 88. sayfa)

Değerlendirme çalışmasında;
1.Soruda öğrencilerinizden ailelerini 
tanıtan bir yazı yazmalarını isteyiniz. 
2, 3 ve 4. sorularda ise doğru seçeneği 
işaretlemelerini söyleyiniz. 
Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol 
ederek eksiklerini tamamlayınız.

Oyna-Eğlen (ÖK 89. sayfa)

Oyun: SAYI TOMBALASI
1’den 20’ye kadar sayıları sırasıyla 
tahtaya yazınız. Daha önceden hazırla-
mış olduğunuz sayı tombala kartlarını 
öğrencilerinize dağıtınız. Torbadan 
çektiğiniz sayıyı yüksek sesle söyleyip 
tahtadaki sayıyı işaretleyiniz. Öğrencile-
rinizden de eğer çıkan sayı kartlarında 
varsa işaretlemelerini isteyiniz. 

Daha sonra Çalışma Kitabı 62. sayfadaki 
“Bul-Eğlen” adlı etkinlikte öğrencileri-
nizden kızın evi bulmasına yardımcı ol-
malarını ve eve ulaşmalarını sağlayınız.
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Gez-Gör (ÖK 90. sayfa)
Öğrencilerinize Hacivat ve Karagöz 
diyalog metnini CD’den dinletiniz. 
Daha sonra metni canlandırmalarını 
sağlayınız. Mevlana ile ilgili görseller 
gösteriniz ve Mevlana hakkında öğ-
rencilerinizin düzeyine uygun bilgiler 
veriniz.

DİNLEME METNİ

Mevlana
Hacivat : Karagöz’üm Mevlana’yı 

tanıyor musun?
Karagöz : Hacivat Mevlana kim?
Hacivat : Mevlana iyi bir insan. 

Mevlana’nın sözleri, 
sevgi ve barışı anlatıyor. 
Türbesi Konya’da.

Karagöz : Aaa tamam! Teşekkür 
ederim, Karagöz’üm.

 Sonra Çalışma Kitabı 63. sayfadaki 
“Gez-Gör-Anlat” etkinliğinde görsel-
leri öğrencilerinize inceletiniz. Gör-
sellerle ilgili öğrencilerinize sorular 
sorunuz. Öğrencilerinizin Çalışma 
Kitabı 64. Sayfadaki “Gez-Gör-Çiz” 
etkinliğinde verilmiş olan görselde 
1’den 20’ye kadar olan sayıları küçük-
ten büyüğe doğru çizgiyle birleştire-
rek semazen oluşturmalarını sağlayı-
nız.

4. ÜNİTE
ZAMAN VE MEKÂN

ZAMAN
İncele-Dinle-Anlat (ÖK, 92. sayfa)
Öğrencilerinizden resimleri incele-
melerini isteyiniz. Resimlerle ilgili 
neler yazdığını tahmin etmelerini 
söyleyiniz. Daha sonra resimlerle ilgili 
ifadeleri okuyunuz ve öğrencilerinize 
tekrar ettiriniz. Sonra öğrencilerini-
ze bir gün içinde neler yaptıklarını 
sorunuz.

Dinle-Bul-Yaz (ÖK 93. sayfa)
Öğrencilerinize “Dinle-Bul-Yaz” et-
kinliğini yaptırınız. Öğrencilerinize 
CD’den kelimeleri dinletiniz. Şartları-
nız uygun değilse kelimeleri (sabah, 
öğle, akşam, gece, gündüz, saat, tak-
vim, mevsim) siz söyleyiniz. Öğrenci-
lerinizden kelimeleri uygun görselle-
rin altına yazmalarını isteyiniz.

DİNLEME METNİ
sabah öğle
akşam gece
gündüz saat
takvim      mevsim

İncele-Oku (ÖK 94. sayfa)
Öğrencilerinize resimleri inceletiniz 
ve resimler hakkında konuşturunuz. 
Resimlerin altında yer alan ifadeleri 
okumalarını isteyiniz. Daha sonra gü-
nün vakitleriyle ilgili farklı bir örnek 
vererek öğrencilerinizin de örnekler 
söylemelerini sağlayınız. Daha sonra 
Çalışma Kitabı 66. sayfadaki “İnce-
le-Yaz-Söyle” etkinliğini öğrencilerini-
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ze yaptırınız. Öğrencilerinizden resim-
leri incelemelerini ve zamanla ilgili 
örnekteki gibi bir cümle yazmalarını 
isteyiniz. 
Çalışma Kitabı 67. sayfadaki “Oku-Sı-
rala” etkinlik metnini önce öğrenci-
lerinize siz okuyunuz. Sonra öğren-
cilerinizden okumalarını isteyiniz. 
Resimleri metne göre sıralamalarını 
sağlayınız. 

Dinle-Eşleştir (ÖK 95. sayfa)
CD’den selamlaşma ifadelerini dinleti-
niz ve öğrencilerin sınıf içerisinde can-
landırmalarını sağlayınız. Öğrencileri-
nizden selamlaşma ifadeleri ile uygun 
görselleri eşleştirmelerini isteyiniz. 
Daha sonra aynı sayfadaki “Oku-Bul-
Boya” etkinliğini yaptırınız. Öğrencile-
rinizden kelimeleri bulmacada bularak 
farklı renklere boyamalarını isteyiniz. 

DİNLEME METNİ

günaydın    iyi akşamlar
iyi günler iyi geceler

İncele-Söyle (ÖK 96. sayfa)
Öğrencilerinizden verilen büyük saati 
incelemelerini isteyiniz. Saatin nasıl 
söylendiğini örnekten hareketle öğ-
rencilerinize hissettiriniz. Daha son-
ra sayfadaki diğer saat modellerini 
öğrencilerinizle inceleyiniz. Saatlerle 
ilgili öğrencilerinizle konuşunuz ve 
günlük yaşamdan örnekler veriniz. 

İncele-Tamamla (ÖK 97. sayfa)
Öğrencilerinizden verilen saatlere 
göre saat modellerine akrep ve yelko-
vanı doğru konumlandırarak çizme-
lerini isteyiniz. Daha sonra Çalışma 
Kitabı 68. sayfadaki “İncele-Yaz-Söyle” 
etkinliğini öğrencilerinize yaptırınız. 
Öğrencilerinizin saatleri doğru bir 
şekilde yazmalarını sağlayınız.

Boya-Oku-Tamamla (ÖK 98. sayfa)
Öğrencilerinizin ilk önce verilen 
resimleri istedikleri renklere boyama-
larını sağlayınız. Daha sonra resimlere 
yönelik saatlerle ilgili verilen soruların 
cevaplarını noktalı yerlere yazmalarını 
isteyiniz. 

Oku-Yaz (ÖK 99. sayfa)
Öğrencilerinize metni okuyunuz. 
Onlardan da metni okumalarını iste-
yiniz. Daha sonra metne göre görsel-
lerin altına uygun saatleri yazmalarını 
isteyiniz. 
Çalışma Kitabı 69. sayfadaki “Yaz-An-
lat” etkinliğini öğrencilerinize yaptı-
rınız. Verilen her saat için uygun bir 
cümle yazarak bir gün içinde neler 
yaptıklarını kısaca yazmalarını sağla-
yınız. 

GÜNLER
Dinle-Oku-Canlandır (ÖK 100. sayfa)
Öğrencilerinize resmi inceletiniz. Çocuk-
ların ne hakkında konuştuklarını tahmin 
etmelerini isteyiniz. Daha sonra diyalo-
ğu öğrencilerinize okuyunuz. Öğrencile-
rinizin dikkatini hafta içi ve hafta sonu 
günlere çekiniz. Öğrencilere, bir hafta 
içinde farklı günlerde neler yaptıklarını 
sorunuz. Öğrencilerinizin benzer diya-
logları canlandırmalarını sağlayınız.
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İncele-Oku-Söyle (ÖK 101. sayfa)
Öğrencilerinize hafta içi ve hafta sonu 
günlerin verildiği şeridi inceletiniz. 
Hafta içi ve hafta sonu günlerin neler 
olduğunu kavratınız. Daha sonra 
“Bul-Söyle-Yaz” adlı ikinci çalışmada 
öğrencilere bulunduğunuz günün 
hangi gün olduğunu sorunuz. Bugün 
kelimesinin altındaki noktalı yere 
yazmalarını sağlayınız. Haftanın 
günleri şeridinden yararlanarak dün 
ve yarının hangi günler olduğunu 
bulmalarını ve noktalı yerlere yaz-
malarını isteyiniz. Çalışma Kitabı 70. 
sayfadaki “Yaz-Tamamla” adlı etkin-
likte ise heceleri karışık olarak verilen 
günleri yazmalarını sağlayınız. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 71. sayfadaki 
“Söyle-Yaz” adlı etkinliği yaptırınız. 
Etkinlikte, hafta içi günlerini sarı 
balona, hafta sonu günlerini yeşil 
balona yazmalarını isteyiniz. Günle-
ri tekrarlamalarını sağlayınız. Daha 
sonra aynı sayfadaki ikinci etkinliği 
“Bul-Yaz’’ yaptırınız. Öğrencileriniz-
den tabloyu uygun şekilde doldurma-
larını isteyiniz. 

Oku-Yaz (ÖK 102. sayfa)
Öğrencilerinize “Bir Hafta” şiirini 
okutunuz. Öğrencilerinizden şiire 
göre görsellerin altına uygun günleri 
yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize 
haftanın günleriyle ilgili şarkılar din-
letebilirsiniz. 

AYLAR-MEVSİMLER
İncele-Konuş (ÖK 103. sayfa)
Öğrencilerinize resimleri inceletiniz. 
Resimlerde neler gördüklerini anlat-
malarını sağlayınız. Resimlerin hangi 
mevsimle ilgili olabileceğini sorunuz. 
Mevsim adlarını çocuklarla birlikte 
söyleyiniz. 

İncele-Söyle (ÖK 104. sayfa)
Öğrencilerinizle ay ve mevsim isimle-
rini söyleyiniz. Kutuların renklerinden 
yararlanarak mevsimlerin aylarını 
keşfetmelerini sağlayınız. Daha sonra 
“İncele-Boya’’ etkinliğinde öğrencile-
rinizden mevsimlere ait renklerden 
yararlanarak ayların yanındaki dai-
releri uygun renklere boyamalarını  
isteyiniz. Çalışma Kitabı 72. sayfadaki 
“İncele-Yaz” etkinliklerini öğrenci-
lerinize yaptırınız. Birinci etkinlikte 
öğrencilerinizden görsellere göre 
mevsim adlarını yazmalarını isteyiniz. 
İkinci etkinlikte de “Oku-Yaz’’ tabloyu 
örnekteki gibi doldurmalarını sağla-
yınız. Öğrencilerinizin düzeyine göre 
öğrencilerinize rehberlik yapınız.

OYUN

Ay isimlerini A4 kâğıtlarına 
ayrı ayrı yazarak hazırlayınız. 
Her öğrencinize bir A4 kâğıdı 
veriniz. İşaretinizle kâğıtları 
kendi aralarında değiştirmelerini 
sağlayınız. Dur dediğinizde 
öğrencilerinizin ellerindeki 
ayların isimlerini yüksek sesle 
sırayla okumalarını sağlayınız.  
Tüm öğrenciler ayların isimlerini 
okuduktan sonra tekrar kâğıtları 
kendi aralarında değiştirmelerini 
sağlayınız. Bu kez dur dediğinizde 
ellerindeki kâğıtlarda yazan 
aylara göre sıralanmalarını 
isteyiniz. Sıralamanın doğru olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

Oku-Yaz (ÖK 105. sayfa)
Öğrencilerinizden verilen cümleler-
deki noktalı yerlere uygun ifadeleri 
yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerin 
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sonra aynı sayfadaki “Oku-Tamamla’’ 
etkinliğinde bulunan diyalogu uygun 
ifadelerle tamamlamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden sınıfta benzer diya-
loglar oluşturmalarını isteyiniz. 
Sonra Çalışma Kitabı 73. sayfadaki 
“İncele-Eşleştir” etkinliğini öğrenci-
lerinize yaptırınız. Ay adlarını uygun 
görsellerle eşleştirmelerini sağlayınız. 
Daha sonra aynı sayfadaki “Oku-Ta-
mamla” etkinliğini yaptırınız. Öğren-
cilerinize Çalışma Kitabı 74. sayfadaki 
etkinliği yaptırınız. “Oku-Yanlışı İşa-
retle” etkinliğinde öğrencilerinizden 
mevsimlere göre yanlış olan ayı işa-
retlemelerini isteyiniz. Daha sonra 
“Oku-Doğruyu İşaretle” etkinliğinde 
öğrencilerinize soruların cevaplarını 
gösteren doğru seçeneği işaretleme-
lerini söyleyiniz. Öğrencilerinizle 
etkinlikteki gibi farklı cümle örnekleri 
üzerinde çalışınız.

Oku-Yaz (ÖK 106. sayfa)
Öğrencilerinize şiiri koro halinde 
okutunuz. Daha sonra şiiri bakarak 
noktalı yerlere yazmalarını isteyiniz.  
Sonra Çalışma Kitabı 75. sayfadaki 
“Boya-Yaz” etkinliğini öğrencilerinize 
yaptırınız. Öğrencilerinizin mevsim-
lerle ilgili resimleri boyamalarını ve 
birer cümle yazmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden yazdıkları cümleleri 
okumalarını isteyiniz.

MEKÂNLAR
Dinle-Söyle (ÖK 107. sayfa)
Öğrencilerinize resmi inceletiniz. Ço-
cukların ne hakkında konuştuklarını 
tahmin etmelerini sağlayınız. Daha 
sonra resimlerden ve konuşmalardan 
yararlanarak çevredeki mekânları vur-
gulayınız. Kendi bulunduğunuz çevre-
den mekânlara örnekler veriniz.

Dinle-Yaz (ÖK 108. sayfa)
Öğrencilerinize CD’den mekân adları-
nı (lokanta, hastane, cami, müze, mar-
ket, park) dinletiniz. Mekân adlarını 
uygun görsellerin altına yazmalarını 
sağlayınız. Daha sonra Çalışma Kitabı 
76. sayfadaki “İncele-Bul-Yaz” etkinli-
ğini yaptırınız. Heceleri karışık olarak 
verilen mekân adlarını görsellerin 
altındaki noktalı yerlere yazmalarını 
isteyiniz.

DİNLEME METNİ

lokanta      hastane
cami  müze
market park

Oku-Bul-Yaz (ÖK 109. sayfa)
Öğrencilerinizden “nerede?” soru-
larına uygun cevapları yazmalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizin de benzer 
soruları birbirlerine sormalarını sağla-
yınız. Daha sonra Çalışma Kitabı 77. 
sayfadaki soruların cevaplarını yazma-
larını sağlayınız. Aynı sayfanın altın-
da yer alan mekânlarla ilgili boyama 
etkinliğini öğrencilerinize yaptırınız. 
Daha sonra resimdeki mekânları sözel 
olarak ifade etmelerini sağlayınız.

İncele-Konuş (ÖK 110. sayfa)
Öğrencilerinize acil durumlarda hangi 
numarayı arayabileceğimizi sorunuz. 
Onların cevaplarından hareketle acil 
durumlarda 112’yi arayabileceğimizi 
vurgulayınız. Telefonu kullanarak ko-
nuyla ilgili canlandırmalar yaptırınız. 
Örneğin, sınıfta bir öğrencinizin hasta 
olduğunu düşünerek ambulansı nasıl 
çağırabileceklerini canlandırmalarını 
isteyebilirsiniz. Ayrıca telefonda ya-
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pılması gereken doğru konuşmaya da 
dikkat çekebilirsiniz. Çalışma Kitabı 
78. sayfada görselleri ve 112 sayısını 
öğrencilerinize boyatınız. Araçların 
nasıl ses çıkardığını taklit ettiriniz. 

İncele-Bul-Yaz (ÖK 111. sayfa)
Öğrencilerinizden görselleri inceleme-
lerini isteyiniz. Kutulardaki kelimeleri 
uygun görsellerin altına yazmalarını 
söyleyiniz. 

Bul-Yaz-Eğlen (ÖK 112. sayfa)
Öğrencilerinizden görsellerdeki 
mekân adlarını kutucuklara uygun 
şeklide yazmalarını ve şifreyi bulma-
larını isteyiniz. 
Öğrencilerinize Çalışma kitabı 79. 
sayfadaki “Bul-Yaz-Söyle” etkinliğini 
yaptırınız. Görsellerden yararlanarak 
harfleri karışık olarak verilen kelime-
leri doğru şekilde yazınız.

Değerlendirme (ÖK 113. sayfa)

Değerlendirme çalışmasında;
1. Öğrencilerinizden doğru yazılan 

saati işaretlemelerini isteyiniz.
2. Noktalı yerlere doğru günleri yaz-

malarını söyleyiniz.
3. Sonbahar mevsimiyle ilişkili olan 

görseli işaretlemelerini isteyiniz. 
4. “Zaman ve Mekân” ünitesinde 

öğrendiği yeni kelimeleri noktalı 
yerlere yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize Çalışma Kitabı 80. say-
fadaki “Bul-Eğlen” etkinliğini yaptırınız. 

Bul-Yaz-Eğlen (ÖK 114. sayfa)
Kelime Oyunu adlı oyunu öğrencileri-
nize oynatınız. Öğrencilerinizi beşer-
li gruplara ayırınız. Ünitede geçen 

kelimelerin harflerini karışık olarak 
tahtaya yazınız. Gruplardan karışık 
olarak verilen harflerden kelimeler 
üretmelerini isteyiniz. Grupların üret-
tikleri kelimeler üzerinde konuşunuz. 

Gez-Gör (ÖK 115-116. sayfa)
Hacivat ve Karagöz metnini CD’den 
dinletiniz. Sonra öğrencilerinize Ha-
civat ve Karagöz arasındaki diyaloğu 
okutunuz. Daha sonra öğrencilerinizi 
ikili gruplara ayırarak diyaloğu can-
landırmalarını sağlayınız. Nasreddin 
Hoca ve Eskişehir’le ilgili öğrencile-
rinizin düzeyine uygun olarak bilgi 
veriniz. 

DİNLEME METNİ

Nasrettin Hoca
Hacivat : Karagöz’üm Nasrettin 

Hoca’yı tanıyor musun?
Karagöz : Nusret’in bacası mı?
Hacivat : Yok Karagöz’üm 

Nasrettin Hoca.
Karagöz : Hacivat Nasrettin Hoca 

kim?
Hacivat : Zekası ve fıkraları ile 

ünlü bir kişidir. O, 
Eskişehirlidir.

Karagöz : Teşekkür ederim 
Hacivat’ım.

Daha sonra öğrencilerinize seviyele-
rine uygun Nasreddin Hoca fıkrala-
rından anlatınız. Çalışma Kitabı 81. 
sayfadaki görselleri öğrencilerinize 
inceletiniz. Öğrencilerinize görsellerle 
ilgili sorular sorunuz. Çalışma Kitabı 
82. sayfadaki “Gez- Gör- Boya’’ etkin-
liğindeki Nasreddin Hoca görselini 
boyatınız. 
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5. ÜNİTE
DIŞ GÖRÜNÜŞ VE KİŞİSEL 
BAKIM

VÜCUDUMUZ
İncele-Dinle-Söyle (ÖK 118. sayfa)
Öğrencilerinize vücudumuzun bölüm-
lerini ve duyu organlarını sorunuz. 
Kendi vücudunuz üzerinde bölümleri 
ve duyu organlarını gösteriniz. Daha 
sonra ders kitabındaki modeli öğren-
cilerinize inceletiniz. Vücudumuzun 
bölümleri ve organlarla ilgili kelimele-
ri öğrencilerinizle tekrarlayınız. 

Dinle-Yaz (ÖK 119. sayfa)
Öğrencilerinizden CD’de yer alan ke-
limeleri dinleyerek uygun görsellerin 
altına yazmalarını isteyiniz. Daha son-
ra öğrencilerinize Çalışma Kitabı 84. 
sayfadaki “İncele-Söyle-Yaz” etkinliğini 
yaptırınız. Öğrencilerinize görsele 
göre noktalı yerlere uygun kelimeleri 
yazmalarını söyleyiniz. 

DİNLEME METNİ

kafa  göz
kulak      burun
el   ayak
ağız kol

Oku-Yaz (ÖK 120. sayfa)
Öğrencilerinize “Beş Duyumuz” şiirini 
okutmak için sınıfı üç gruba ayırınız. 
Her bir gruba bir kıtayı okutunuz. 
Şiirin tamamı okunduktan sonra öğ-
rencilerinize şiiri koro halinde okutu-
nuz.  Öğrencilerinizden şiiri şarkı vb. 
şekilde söylemelerini isteyebilirsiniz. 

Çalışma Kitabı 85. sayfadaki “Çiz-Söy-
le” etkinliğini öğrencilerinize yaptı-
rınız. Öğrencilerinizden verilen kafa 
modeline beş duyu organını çizerek 
göstermelerini isteyiniz. Öğrencilerini-
ze Çalışma Kitabı 86. sayfadaki ‘’Oku-
Bul-Boya’’ etkinliğini yaptırınız. Öğ-
rencilerinizden kelimeleri bulmacada 
bularak farklı renklere boyamalarını 
isteyiniz. 
Öğrencilerinizi beş kişilik gruplara ayı-
rınız. Gruplardaki her öğrencinin bir 
duyu organı olmasını isteyiniz. Grup-
lardaki öğrencilerden, duyu organları 
arasında geçebilecek konuşmaları 
canlandırmalarını isteyiniz. 

OYUN

Gönüllü iki öğrenci belirleyiniz. 
İki öğrencinizin ortasına 
elleriyle tutabilecekleri bir 
nesne koyunuz. İki öğrencinize 
vücutlarının bölümleri veya duyu 
organlarından (kafa, kulak, burun 
vb.) birini söyleyiniz ve hemen 
söylenen bölüm veya organı 
tutmalarını isteyiniz. Birkaç kez 
bunu yaptıktan sonra bu kez 
ortaya koyduğunuz nesnenin 
adını söyleyiniz. Öğrencilerinizden 
bu kez hemen nesneyi tutmalarını 
isteyiniz. Nesneyi önce tutan 
öğrencinizi alkışlatınız. Oyunu, 
ikili gruplar halinde tüm 
öğrencilerinize oynatınız. 

İncele-Oku (ÖK 121. sayfa)
Öğrencilerinize resimleri inceletiniz. 
Öğrencilerinizin, çocukların dış görünüşle-
riyle ilgili cümleler kurmalarını sağlayınız. 
Daha sonra öğrencilerinizden metni oku-
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malarını isteyiniz. Kendinizden ve öğren-
cilerinizden yararlanarak benzer cümleler 
kurunuz. Öğrencilerinizin dikkatini “-lı, 
-li, -lu, -lü” eklerinize çekiniz. 

İncele-Tamamla (ÖK 122. sayfa)
Öğrencilerinizden resmi incelemeleri-
ni isteyiniz. Resme göre verilen cüm-
leleri uygun ifadelerle tamamlama-
larını söyleyiniz. Daha sonra Çalışma 
Kitabı 87. sayfadaki metni öğrencile-
rinize okutunuz. Metne göre noktalı 
yerlere uygun ifadeleri yazmalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinize Çalışma 
Kitabı 88. sayfadaki “Oku-Boya” et-
kinliğini yaptırınız. Öğrencilerinizden 
metinde belirtilen renklere göre resmi 
boyamalarını isteyiniz.

İncele-Oku-Söyle (ÖK 123. sayfa)
Öğrencilerinize resimleri inceletiniz. 
Resimlerdeki hayvanların dış görü-
nüşlerinden yararlanarak öğrencile-
rinizin dikkatini basit olan sıfatlara 
çekiniz. Daha sonra “İncele-Tamamla” 
etkinliğinde öğrencilerinizden harfleri 
eksik verilen sıfatları tamamlamaları-
nı isteyiniz. 

İncele-Yaz-Oku (ÖK 124. sayfa)
Öğrencilerinizden görsellere göre 
noktalı yerlere uygun kelimeleri 
yazmalarını isteyiniz. Çalışma kitabı 
89. sayfadaki “Dinle-Boya” etkinliğini 
yaptırınız. Öğrencilerle uzun ve kısa 
çalışması yapın. Örnek olarak sınıfta 
deve cüce oyunu oynayabilirsiniz. 
Uzun zürafayı sarı renge kısa zürafayı 
kahverengi renge boyamalarını söyle-
yiniz. Balıklarda şişman balık kırmızı 
renge, zayıf balığı mavi renge boyatı-
nız. 

KİŞİSEL BAKIM
Dinle-Oku-Söyle (ÖK 125. sayfa)
Derse, kişisel bakım malzemelerinizi 
getiriniz. Öğrencilerinize bu malze-
meleri gösteriniz ve ne için kullandı-
ğınızı açıklayınız. Öğrencilerinize ders 
kitabındaki resmi inceletiniz. Resim-
deki eşyaların ne hakkında konuş-
tuğunu tahmin etmelerini isteyiniz. 
Daha sonra öğrencilerinizin konuşma-
ları sırasıyla okumalarını sağlayınız. 

Dinle-İncele-Yaz (ÖK 126. sayfa)
Öğrencilerinizden kitaptaki resimleri 
incelemelerini isteyiniz. Öğrencile-
rinize CD’den kelimeleri dinletiniz. 
Şartlarınız uygun değilse kelimeleri 
(tarak, havlu, diş fırçası, tırnak maka-
sı, sabun, diş macunu, kirli gömlek, 
temiz gömlek) siz söyleyiniz. Öğrenci-
lerinizden kelimeleri uygun görselle-
rin altına yazmalarını isteyiniz.

DİNLEME METNİ

tarak  havlu 
diş fırçası    tırnak makası
sabun diş macunu
kirli gömlek    temiz gömlek

Daha sonra çalışma kitabı 90. sayfa-
daki “Yaz-Konuş” etkinliğini öğrenci-
lerinize yaptırınız. Kişisel bakım mal-
zemelerinin aralarında geçebilecek 
konuşmaya ilişkin cümleleri konuşma 
balonlarına yazmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden diyalogdaki konuş-
maları canlandırmalarını isteyebilirsi-
niz. 
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Bul-İşaretle (ÖK 127. sayfa)
Birinci etkinlikte, öğrencilerinizden 
kişisel bakımla ilgili eşyaları işaret-
lemelerini isteyiniz. İkinci etkinlikte, 
öğrencilerinizden cümlelerdeki noktalı 
yerleri uygun kelimelerle tamamla-
malarını isteyiniz. Daha sonra çalışma 
kitabı 91. sayfadaki “Oku-Yaz” etkin-
liğini öğrencilerinize yaptırınız. Gör-
sellerin altına cümlelere göre uygun 
kelimeleri yazmalarını isteyiniz. 

Oku-Eşleştir (ÖK 128. sayfa)
Öğrencilerinize metni okutunuz. 
Metinle ilgili öğrencilerinize sorular 
sorunuz. Daha sonra ifadeleri uygun 
şekilde eşleştirmelerini sağlayınız. 

İncele-Bul-Eğlen (ÖK 129. sayfa)
Öğrencilerinize resimlerde neler gör-
düklerini sorunuz. Daha sonra resim-
leri inceleyerek iki resim arasındaki 5 
farkı bulmalarını sağlayınız. 
Sonra bu farkları sözel olarak ifade 
etmelerini isteyiniz. 

OYUN

Kişisel bakım malzemelerini her 
öğrencinizin görebileceği şekilde 
sınıfta uygun bir yere koyunuz. 
Tüm Öğrencilerinizin aynı anda 
gözlerini kapatmalarını isteyiniz.  
Bir malzemeyi saklayınız. Tüm 
öğrencilerinizden gözlerini aynı 
anda açmalarını isteyiniz. Eksik 
olan malzemeyi söylemelerini 
isteyiniz. İlk söyleyen öğrencinizin 
bu kez aynı şekilde bir malzemeyi 
saklamasını ve oyunu devam 
ettirmesini sağlayınız. Oyunu 
birkaç kez oynatınız. 

İncele-Oku-Söyle (ÖK 130. sayfa)
Öğrencilerinize görselleri inceletiniz. 
Görsellerin altında neler yazdığını 
tahmin etmelerini isteyiniz. Görselle-
rin altındaki ifadeleri öğrencilerinize 
okutunuz. “Kirli, temiz” kelimelerine 
dikkat çekiniz. Daha sonra Çalışma 
Kitabı 92. sayfadaki etkinliği öğrenci-
lerinize yaptırınız. Öğrencilerinizden 
görsellere göre temiz, kirli olan eşya, 
nesne veya araçları uygun yerlere yaz-
malarını sağlayınız.

Dinle-Oku (ÖK 131. sayfa)
Öğrencilerinize resmi inceletiniz. 
Diyaloğu öğrencilerinize okuyunuz. 
Öğrencilerinizin dikkatini konuşmalar-
daki iyelik ekleri ve şahıs zamirlerine 
çekiniz. İyelik ekleri ve şahıs zamirle-
riyle ilgili farklı örnekler veriniz. İyelik 
eki ve şahıs zamiri ifadelerini kullan-
madan öğrencilerinize hissettiriniz. 
Daha sonra Öğrenci Kitabı 131. sayfa-
nın altındaki örnek ifadeleri öğrenci-
lerinize okutunuz. Şahıs zamirleri ve 
iyelik eklerine vurgu yapınız. Çalışma 
Kitabı 93. sayfadaki “Oku-Eşleştir” et-
kinliğini öğrencilerinize yaptırınız. Öğ-
rencilerinizden iyelik eklerine yönelik 
ifadeleri uygun şekilde eşleştirmelerini 
isteyiniz. Daha sonra ikinci etkinlikte 
‘’Oku-Tamamla’’ noktalı yerleri uygun 
eklerle tamamlamalarını söyleyiniz. 

Oku-Canlandır (ÖK 132. sayfa)
Öğrencilerinize diyaloğu okutunuz. 
Sonra diyaloğu canlandırmalarını 
sağlayınız. Öğrencilerinizin dikkati-
ni “Kimin?” sorusuna çekiniz. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 94. sayfadaki 
“Oku-Yaz” adlı etkinliği öğrencilerinize 
yaptırınız.  Öğrencilerinizden sorulara 
uygun cevaplar yazmalarını isteyiniz.
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Çöz-Eğlen (ÖK 133. sayfa)
Öğrencilerinizden bulmacayı çözerek 
şifreyi bulmalarını isteyiniz. Daha 
sonra Çalışma Kitabı 95. sayfadaki 
“Bul-Eğlen” etkinliğini öğrencilerinize 
yaptırınız.

Değerlendirme (ÖK 134. sayfa)

Değerlendirme çalışmasında;
1. Öğrencilerinizden kelimeleri karı-

şık verilen cümleleri uygun şekilde 
sıralayarak kurallı ve anlamlı ola-
cak şekilde yazmalarını isteyiniz. 

2. Kişisel bakım için neler yaptıkla-
rını anlatan bir yazı yazmalarını 
isteyiniz. 

3. Ünitede neler öğrendiklerini yaz-
malarını isteyiniz. 

Bul-Oyna-Eğlen (ÖK 135. sayfa)
Son Harften Kelime Bulma oyununu 
oynatınız.
İki öğrenciyi tahtaya kaldırınız. İlk 
öğrencinin bir kelime, ikinci öğren-
cinin ise o kelimenin son harfiyle 
başlayan yeni bir kelime söylemesini 
sağlayınız. 

Gez-Gör (ÖK 136. ve 137. sayfa)
CD’den dinleme metnini öğrencileri-
nize dinletiniz. Metni dinledikten son-
ra öğrencilerinize okutunuz. Diyaloğu 
canlandırmalarını sağlayınız.  

DİNLEME METNİ

Eyüp Sultan
Hacivat : Karagöz’üm Eyüp 

Sultan Türbesi’ni biliyor 
musun?

Karagöz : Eyüp Sultan kütlesi mi?
Hacivat : Yok, Karagöz’üm Eyüp 

Sultan Türbesi.
Karagöz : Onun türbesi nerede?
Hacivat : İstanbul’da Eyüp Sultan 

Camisi’ndedir.
Karagöz : Aaa tamam! Teşekkür 

ederim Hacivat’ım.

 Çalışma Kitabı 96. sayfadaki görsel 
hakkında öğrencilerinizi konuştu-
runuz. Daha sonra aynı sayfadaki 
“Gez-Gör-Boya’’ etkinliğindeki Kız 
Kulesi görselini görseli öğrencilerinize 
boyatınız.
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1.ÜNİTE
TEMEL İHTİYAÇLAR

YİYECEKLER
Ön Hazırlık

 ▪ Öğretmen, sayfa 12’deki diyaloğu 
öğrencilere okuttuktan sonra “en 
çok sevdiğiniz yemek hangisi?” so-
rusunu sorarak öğrencilerin yiyecek 
isimleri ile ilgili ön bilgilerini hare-
kete geçirmelidir.

 ▪ Öğretmen, sayfa 12’de “Kahvaltıda 
ne yersiniz? Öğle ve akşam yemek-
lerinde ne yersiniz?”  sorularını so-
rarak öğrencilerin öğün yemeklerini 
ayırmalarını sağlamalıdır. 

 ▪ Öğrencilerin bu sorulara sözlü ce-
vap vermeleri sağlanmalıdır.

1.Okuyalım-Öğrenelim (13. sayfa) 

 ▪ Verilen yiyecek isimleri öğretmen 
tarafından okunmalı, daha sonra 
öğrencilerin sesleri ve kelimeleri 
doğru okuması sağlanmalıdır.

 ▪ Öğretmen, yiyecekleri öğün yemek-
lerini ayırt edecek şekilde anlatma-
lıdır.

ÇK sayfa 12 ve 13’teki 1 ve 2 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.

2.Okuyalım-Cevaplayalım (14. sayfa) 

 ▪ “Kahvaltı” metni görselinden ha-
reketle öğrencilere “görselde ne 
gördükleri” sorularak daha önce 
öğrendikleri nesne, renk vb. kelime-
lerin tekrarı yapılmalıdır. Bu süreçte 
öğrencilerin sözlü cevap vermeleri 
sağlanmalıdır. 

 ▪ “Kahvaltı” metni görselinden hare-
ketle öğrencilere “Görselde gördük-
leri yiyecek isimleri” sorularak sözlü 
cevap vermeleri sağlanmalıdır. 

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

 ▪ Metnin soruları cevaplandırılmalıdır.
ÇK sayfa 14’teki 3 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

3.Okuyalım-Cevaplayalım (15. sayfa)

 ▪ “Misafir” metni görselinden ha-
reketle öğrencilere “görselde ne 
gördükleri” sorularak daha önce 
öğrendikleri nesne, renk vb. kelime-
lerin tekrarı yapılmalıdır. Bu süreçte 
öğrencilerin sözlü cevap vermeleri 
sağlanmalıdır.

 ▪ “Misafir” metni önce öğretmen tara-
fından okunmalı, daha sonra metin 
öğrencilere okutularak sesleri ve 
kelimeleri doğru okumaları sağlan-
malıdır.

 ▪ Metnin soruları cevaplandırılmalıdır.
ÇK sayfa 15’teki 4 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

4.Okuyalım-Öğrenelim (16. sayfa)

 ▪ Etkinlikte öğretmen –lık,-lik,-luk,-
lük eklerinin kullanımlarını görsel-
ler yardımıyla öğrencilere aktarma-
lıdır.

 ▪ -lık,-lik,-luk,-lük eklerinin meslek, 
eşya, yer ismi yaptığı örneklerle 
açıklanmalıdır.
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5.Yazalım-Öğrenelim (17. sayfa)

 ▪ Öğretmen, öğrencilerden etkinlik-
lerde –lık,-lik,-luk,-lük eklerinden 
uygun olanı boşluklara yazmalarını 
istemelidir.

ÇK sayfa 16’daki 5 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

6.Okuyalım-Öğrenelim (18. sayfa)   

 ▪ Öğretmen –lar,-ler çoğul ekinin kul-
lanımını görseller yardımıyla öğren-
cilere aktarmalıdır. 

 ▪ Türkçede -istisnalar hariç (kırk ha-
ramiler, yedi cüceler vb.) sayılardan 
sonra çoğul ekinin gelemeyeceğini 
belirtmelidir.

 ▪ –lar,-ler çoğul ekinin ses uyumuna 
göre alacağı durumlar örneklerle 
anlatılmalıdır.

7.Yazalım-Öğrenelim (19. sayfa)

 ▪ Verilen görsellerden hareketle öğ-
rencilerin yiyecek isimlerinin tekil ve 
çoğul hallerini uygun şekilde yazma-
ları sağlanmalıdır.

ÇK sayfa 17’deki 6 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

8.Okuyalım-Cevaplayalım (20. sayfa)

 ▪ “ALIŞVERİŞ” metni görselinden 
hareketle öğrencilere “görselde ne 
gördükleri” sorularak daha önce 
öğrendikleri nesne, renk vb. kelime-
lerin tekrarı yapılmalı. Bu süreçte 
öğrencilerin sözlü cevap vermeleri 
sağlanmalıdır.

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra metin öğrenci-
lere okutularak sesleri ve kelimeleri 
doğru okumaları sağlanmalıdır.

 ▪ Metnin soruları cevaplandırılmalıdır.

İÇECEKLER
Ön Hazırlık

 ▪ Öğretmen, öğrencilere “en çok sev-
diğiniz içecek hangisi?” diye sorarak 
öğrencilerin içecek isimleri ile ön 
bilgilerini harekete geçirmelidir.

1.Okuyalım-Öğrenelim (21. sayfa)

 ▪ İçecek isimleri öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak öğrencilerin sesleri ve 
kelimeleri doğru okuması sağlanma-
lıdır.

 ▪ Öğretmen, sıcak-soğuk içeceklerin 
ayrımını vermelidir.

2.Okuyalım-Cevaplayalım (22. sayfa)

 ▪ Diyalog önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutulmalıdır. Yapılan okuma hatala-
rı anında düzeltilmelidir.

 ▪ Öğrencilerden okudukları diyaloga 
benzer bir canlandırma yapmaları 
istenmelidir.

3.Dinleyelim-Cevaplayalım (23. sayfa)

 ▪ “HAFTASONU” dinleme metni gör-
selinden hareketle “görselde ne 
gördükleri” sorularak öğrencilerin 
daha önce öğrendikleri nesne, renk 
vb. kelimelerin tekrarı yapılmalıdır. 
Bu süreçte öğrencilerin sözlü cevap 
vermeleri sağlanmalıdır.

 ▪ Hafta sonu metni dinletilmeli ve 
metnin soruları cevaplandırılmalıdır.
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DİNLEME METNİ

Hafta Sonu
Merhaba benim ismim 
Rabia. Hafta sonu babam 
ile parka gidiyoruz. Parkta 
arkadaşlarım ile oynuyorum. 
Salıncaklara biniyorum. Orada 
çok eğleniyorum. Sonra çay 
bahçesine gidiyoruz. 
İnsanlar çay bahçesinde çay, 
kahve, ayran, soda, meyve suyu 
içiyorlar. Babam çay seviyor, ben 
soğuk içecekleri seviyorum. Ayran 
ve limonata içiyorum. 

4.Okuyalım-Konuşalım (24. sayfa)

 ▪ Diyalog okunduktan sonra öğrenci-
lerden, benzer bir diyalog canlandır-
maları istenmelidir.

 ▪ İçecek havuzunda verilen içecekler-
den, öğrencilerin sevdikleri içecekle-
ri yazmaları istenmelidir.

Öğrencilerin içecekleri sıcak ve soğuk 
şeklinde gruplandırarak yazmaları 
istenmelidir. 
ÇK sayfa 18’deki 7 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

KIYAFETLER
Ön Hazırlık

 ▪ “Kıyafetler” bölümünde verilen 
görsellerden hareketle, öğrencilere 
“Görselde ne gördükleri ”sorularak 
daha önce öğrendikleri nesne, renk 
vb. kelimelerin tekrarı yapılmalıdır. 
Bu süreçte öğrencilerin sözlü cevap 
vermeleri sağlanmalıdır. 

 ▪ Öğretmen, öğrencilere “en çok 
sevdiğiniz mevsim hangisi?” diye 
sorarak öğrencilerin mevsimler ile 
ilgili ile ön bilgilerini harekete geçi-
rilmelidir.

1.Okuyalım-Öğrenelim (25. sayfa)

 ▪ Kıyafet isimleri öğretmen tarafından 
okunmalıdır. Daha sonra öğren-
cilerin sesleri ve kelimeleri doğru 
okuması sağlanmalıdır.

2.Okuyalım-Öğrenelim (26. sayfa)

Öğrencilerin kıyafetleri kadın, erkek, 
yazlık, kışlık olarak gruplandırılmaları 
istenmelidir. 
ÇK sayfa 19’daki 8 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

3.Okuyalım-Cevaplayalım (27. sayfa) 

 ▪ “Hediye” metni üzerinde verilen 
görsellerden hareketle öğrencilere 
“görselde ne gördükleri” sorularak 
daha önce öğrendikleri nesne, renk 
vb. kelimelerin tekrarı yapılmalıdır. 
Bu süreçte öğrencilerin sözlü cevap 
vermeleri sağlanmalıdır. 

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır. 

 ▪ Metnin soruları cevaplandırılmalıdır.
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4.İşaretleyelim (28. sayfa)

 ▪ Öğrencilerden kıyafetleri yazlık-kış-
lık/ erkek-kadın şeklinde ayırmaları 
istenmelidir.

 ▪ Verilen metinden hareketle, öğrenci-
lerin kıyafetlerini sözlü olarak anlat-
maları istenmelidir.

5.Okuyalım-Cevaplayalım (29. sayfa)

 ▪ “Kıyafet Alıyorum” metni yanında 
verilen görsellerden hareketle öğ-
rencilere “görselde ne gördükleri” 
sorularak daha önce öğrendikleri 
nesne, renk vb. kelimelerin tekrarı 
yapılmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin 
sözlü cevap vermeleri sağlanmalıdır.

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak seslerin ve kelimelerin 
doğru okunması sağlanmalıdır.

Metnin soruları cevaplandırılmalıdır.
ÇK sayfa 20 ve 21’deki 9 ve 10 numaralı etkinle-
ri yapmalarını sağlayınız.

6.Okuyalım-Yazalım (30. sayfa)

 ▪ Öğretmen, öğrencilere sorulara uzun 
ve kısa cevap verme biçimlerini ör-
neklerle göstermelidir.

Öğretmen, öğrencilere -mı,-mi,-mu,-
mü soru eklerini anlatmalı, bu ekin 
ayrı yazılması gerektiğini örneklerle 
pekiştirmelidir. 
ÇK sayfa 22’deki 11 ve 12 numaralı etkinliği 
yapmalarını sağlayınız.

7.Değerlendirme (31-32. sayfa)

 ▪ Değerlendirme soruları öğrenciler 
tarafından cevaplandırılmalıdır. Öğ-
retmen cevaplarla ilgili öğrencilere 
dönütler vermelidir.

8.Eğlenelim (33. sayfa) 

Bulmaca öğrencilerle beraber çözül-
melidir.
ÇK sayfa 24’teki 13 numaralı etkinlikleri yapma-
larını sağlayınız.

Gezelim-Görelim (34. sayfa) 

Bölümdeki metin öğretmen tarafından 
okunmalı, metin içerisinde ülkemiz ile 
ilgili bilgiler öğrencilere anlatılmalıdır.
ÇK sayfa 25 ve 26’daki görsellerle anlatım 
desteklenmelidir.



34 |HAYAT BOYU TÜRKÇE 
Öğretmen Kılavuz Kitabı

2.ÜNİTE
MESLEKLER

MESLEKLER
Ön Hazırlık

 ▪ Sayfa 35’teki “MESLEKLER” bö-
lümünde verilen görsellerden ha-
reketle öğrencilere “görselde ne 
gördükleri” sorularak daha önce 
öğrendikleri nesne, renk vb. kelime-
lerin tekrarı yapılmalıdır. Bu süreçte 
öğrencilerin sözlü cevap vermeleri 
sağlanmalıdır.

 ▪ Sayfa 36’daki diyalog okunduktan 
sonra öğretmen öğrencilere “Bildi-
ğiniz meslek isimleri nelerdir?” diye 
sorarak öğrencilerin meslek isimleri 
ile ilgili ön bilgilerini harekete geçir-
melidir.

 ▪ Öğrencilere “İlerde olmak istedi-
ğiniz meslek nedir? Niçin?” diye 
sorarak bu konuda konuşmaları 
sağlanmalıdır.

1.Okuyalım-Öğrenelim (37. Sayfa)

Meslek isimleri öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrenciler tara-
fından okunması sağlanmalıdır.
(Ç.K sayfa 28’deki 1 numaralı etkinli-
ği yapmalarını sağlayınız.)

2.Okuyalım-Cevaplayalım (38. Sayfa)

 ▪ “Mesleğimizi Seçelim” metnin üze-
rinde verilen görsellerden hareketle 
öğrencilere “görselde ne gördükleri” 
sorularak daha önce öğrendikleri 
nesne, renk vb. kelimelerin tekrarı 
yapılmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin 
sözlü cevap vermeleri sağlanmalıdır.

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

Metnin soruları cevaplandırılmalıdır. 

3.Okuyalım-Öğrenelim (39. sayfa)

Meslek isimleri öğretmen tarafından 
okunmalı ve bu mesleklerin ne iş yap-
tıkları anlatılmalıdır. 
ÇK sayfa 29’daki 2 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

4.Dinleyelim-Tamamlayalım (40. 

sayfa)

 ▪ Metinler dinletilmeli ve soruları 
cevaplandırılmalıdır.

DİNLEME METNİ

Metin 1
Merhaba, adım Hakan. 39 
yaşındayım. Aşçıyım. Büyük bir 
lokantada çalışıyorum. Yemekleri 
ben yapıyorum. Müşteriler 
yemeklerimi çok beğeniyorlar.  
Aşçılık mesleğini çok seviyorum.

Metin 1
Merhaba, benim adım Tahsin. 
Araba tamircisiyim. Bozuk 
arabaları tamir ediyorum. 
Arabaları tamir etmek keyifli bir 
iştir. Mesleğimi çok seviyorum.

ÇK sayfa 30 ve 31’deki 3 ve 4 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.
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5.Okuyalım-Öğrenelim (41.sayfa)

 ▪ Öğretmen –cı,-ci,-cu,-cü/-çı,-çi,-çu,-
çü eklerinin kullanımlarını görseller 
yardımıyla öğrencilere aktarmalıdır.

 ▪  –cı,-ci,-cu,-cü/-çı,-çi,-çu,-çü ekleri-
nin meslek ismi yaptığını da örnek-
lerle anlatmalıdır. 

ÇK sayfa 32’deki 5 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

6.Eşleştirelim (42. sayfa)

 ▪ Görselde verilen meslekler öğrencile-
re anlatılmalı ve görseller ile meslek 
isimleri eşleştirilmelidir.

 ▪ Etkinlikte verilen boşluklar uygun 
eklerle doldurtulmalıdır.

7.Okuyalım-Cevaplayalım (43. sayfa) 

 ▪ Metinlerin yanında verilen görseller-
den hareketle öğrencilere “görselde 
ne gördükleri” sorularak daha önce 
öğrendikleri nesne, renk vb. kelime-
lerin tekrarı yapılmalıdır. Bu süreçte 
öğrencilerin sözlü cevap vermeleri 
sağlanmalıdır.

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır. 

Metnin soruları cevaplandırılmalıdır. 
ÇK sayfa 33 ve 34’teki 6 ve 7 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.

8.Okuyalım-Yazalım (44. sayfa)

 ▪ Diyalog önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır. 

 ▪ Öğrencilerden benzer diyalog oluş-
turmaları istenmelidir.

9.Okuyalım-Öğrenelim (45. sayfa)

 ▪ Öğretmen “ve, ile” bağlaçlarının 
kullanımını görseller yardımıyla 
öğrencilere aktarmalı ve örneklerle 
yapının pekiştirilmesi sağlanmalıdır. 

 ▪ “ile” bağlacının cümleleri bağla-
mayacağı örneklerle anlatılmalıdır. 
Konuyla ilgili verilen etkinlik yaptı-
rılmalıdır. 

ÇK sayfa 35’teki 8 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

10.Okuyalım-Cevaplayalım (46. sayfa)

 ▪ “Kurallara Uyalım” Metni üzerinde 
verilen görselden hareketle öğrenci-
lere “görselde ne gördükleri” soru-
larak daha önce öğrendikleri nesne, 
renk vb. kelimelerin tekrarı yapılma-
lıdır. Bu süreçte öğrencilerin sözlü 
cevap vermeleri sağlanmalıdır.

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır. 

 ▪ Metnin soruları cevaplandırılmalıdır.

11.Okuyalım-Öğrenelim (47. sayfa)

 ▪ –da ,-de ,-ta ,-te eklerinin işlevi ve 
kullanımı örneklerle açıklanmalıdır.
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12.Bakalım-Yazalım (48. sayfa)

 ▪ Sorular üzerinde verilen görselden 
hareketle “görselde ne gördükleri” 
sorularak öğrencilerin daha önce 
öğrendikleri nesne, renk vb. kelime-
lerin tekrarı yapılmalıdır. Bu süreçte 
öğrencilerin sözlü cevap vermeleri 
sağlanmalıdır.

 ▪ Sorular cevaplandırılmalıdır.
 ▪ Cümlelerdeki boşluklar bulunma hal 
eklerinden uygun olanı ile doldur-
tulmalıdır.

ÇK sayfa 36 ve 37’deki 9 ve 10 numaralı etkin-
likleri yapmalarını sağlayınız.

13.Değerlendirme (49-52. sayfalar)

Değerlendirme soruları öğrenciler 
tarafından cevaplandırılmalıdır. Öğ-
retmen cevaplarla ilgili öğrencilere 
dönütler vermelidir. 
ÇK sayfa 38 ve 39’daki 11 ve 12 numaralı etkin-
likler ile konunun pekiştirilmesini sağlayınız.

14.Eğlenelim (53. sayfa) 

Bulmaca öğrencilerle beraber çözül-
melidir. 
ÇK sayfa 40’taki 13 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

Gezelim-Görelim (54. sayfa) 

Bölümdeki metin öğretmen tarafın-
dan okunmalı, metin içerisinde ülke-
miz ile ilgili bilgiler öğrencilere anla-
tılmalıdır. 
ÇK sayfa 41 ve 42’deki görsellerle anlatım 
desteklenmelidir.

3.ÜNİTE
ZAMAN ve MEKÂN

SAATLER VE SAYILAR
Ön Hazırlık

 ▪ Öğretmen, ünite girişinde öğrenci-
lere saatin yaşamımızdaki yerini ve 
önemini anlatmalıdır.

 ▪ Öğrencilerden saat kavramı ile ilgi 
ön bilgileri sözlü olarak alınmalıdır.

1.Okuyalım-Öğrenelim (57. sayfa)

 ▪ Saatlerin gece gündüz yazılışları ve 
söylenişleri örneklerle verilmelidir.
(dijital, analog vb.)

 Öğretmen gün, saat, dakika, kavram-
larını vermelidir. Sabah, öğle, akşam, 
gece, gündüz kavramları görseller 
yardımıyla öğrencilere anlatılmalıdır. 
ÇK sayfa 44 ve 45’teki 1 ve 2 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.

2.Okuyalım-Öğrenelim (58. sayfa)

 ▪ Görselleri verilen saatler, öğretmen 
tarafından okunmalı ve daha son-
ra öğrenciler tarafından okunması 
sağlanarak “saat kaç” kavramı ve 
cevapları öğretilmelidir.

 ▪

3.Okuyalım-Tamamlayalım (59. sayfa)   

 ▪ Diyalog önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

 ▪  Öğrencilerden diyalogda verilen 
boşlukları uygun şekilde doldurma-
ları istenmelidir. 
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ÇK sayfa 46’daki 3 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız. 

4.Dinleyelim-Cevaplayalım (60. sayfa)

 ▪ Dinleme metni görselinden hareketle 
öğrencilere “görselde ne gördükleri” 
sorularak daha önce öğrendikleri 
nesne, renk vb. kelimelerin  tekrarı 
yapılmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin 
sözlü cevap vermeleri sağlanmalıdır.

 ▪ Metinler dinletilmeli ve soruları ce-
vaplandırılmalıdır.

DİNLEME METNİ

Haydi Maça
Murat : Günaydın Fatih.
Fatih : Günaydın Murat.
Murat : Okula mı gidiyorsun?
Fatih : Evet.
Murat : Dersin saat kaçta 

başlıyor?
Fatih : Dersim saat dokuzda 

başlıyor.
Murat : Dersten sonra maç 

yapalım mı?
Fatih : Olur, saat kaçta 

buluşalım?
Murat : Saat dört buçukta 

buluşalım mı?
Fatih : Olur. Maçı nerede 

yapalım?
Murat : Okulun futbol 

sahasında.
Fatih : Tamam, dört buçukta 

görüşürüz.
Murat : Görüşürüz Fatih.

ÇK sayfa 47’deki 4 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

5.Okuyalım-Yazalım (61. sayfa)

 ▪ Diyalog önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır. 

 ▪ Öğrencilerden verilen kelimelerle 
benzer diyaloglar yazmaları istenme-
lidir.

6.Okuyalım-Cevaplayalım ( 62.sayfa)

 ▪ “Elif’in Bir Günü” metni üzerinde ve-
rilen görselden hareketle öğrencilere 
“görselde ne gördükleri” sorularak 
daha önce öğrendikleri nesne, saat, 
sayılar, renk vb. kelimelerin tekrarı 
yapılmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin 
sözlü cevap vermeleri sağlanmalıdır. 

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

Metnin soruları cevaplandırılmalıdır. 
ÇK sayfa 48’deki 5 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

7.Yazalım (63.sayfa)

 ▪ Görselleri verilen saatlerin altına 
öğrencilerden, saatleri yazı ile yaz-
maları istenmelidir.

Saatlerin gece ve gündüz durumuna 
göre yazımı istenmelidir. 
ÇK sayfa 49’daki 6 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.
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9.Okuyalım-Öğrenelim (64.sayfa)

 ▪ Verilen sayıların yazılış şekilleri 
(rakam/yazı) öğretmen tarafından 
okunmalı ve daha sonra öğrencile-
rin okuması sağlanarak yapı kavra-
tılmalıdır.

Verilen sıra sayıları öğretmen tarafın-
dan okunmalı ve daha sonra öğrenci-
lere okutularak yapı örneklerle kavra-
tılmalıdır. 
ÇK sayfa 50’deki 7 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

10.Yazalım (65.sayfa)

 ▪ Öğrencilerden sayıları, örnekteki 
gibi yazmaları istenmelidir. 

Öğrencilerden boşlukları, örnekteki 
gibi yazmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 51 ve 52’deki 8 ve 9 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.

11.Okuyalım-Cevaplayalım (66.sayfa)

 ▪ “Benim Ailem” metni üzerinde veri-
len görselden hareketle öğrencilere 
“görselde ne gördükleri” sorularak 
daha önce öğrendikleri nesne, renk 
vb. kelimelerin tekrarı yapılmalıdır. 
Bu süreçte öğrencilerin sözlü cevap 
vermeleri sağlanmalıdır.

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

 ▪ Metnin soruları cevaplandırılmalıdır.

NERELiSiN?
Ön Hazırlık

 ▪ Öğrencilere görselden hareketle 
“görselde ne gördükleri” sorularak 
daha önce öğrendikleri nesne, renk 
vb. kelimelerin tekrarı yapılmalıdır. 
Bu süreçte öğrencilerin sözlü cevap 
vermeleri sağlanmalıdır.

 ▪ Öğrencilerin ülke ve bayraklar hak-
kında konuşmaları sağlanmalıdır. 
(Ülkelerinin dili, başkenti vb.)

 ▪  Öğretmen, öğrencilere “Nerelisin?” 
diye sorarak ülkeleri ile ilgili konuş-
malarını istemelidir.

1.Okuyalım-Cevaplayalım (68. sayfa)

 ▪ “Misafir Öğrenci” metni önce öğ-
retmen tarafından okunmalı, daha 
sonra öğrencilere okutularak sesleri 
ve kelimeleri doğru okumaları sağ-
lanmalıdır. 

Metnin soruları cevaplandırılmalıdır. 
ÇK sayfa 53’teki 10 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

2.Okuyalım-Yazalım (69. sayfa)

 ▪ Diyalog önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır. 

Öğrencilerden verilen kelimelerle 
örnekteki gibi diyaloglar yazmaları 
istenmelidir. 
ÇK sayfa 54’teki 11 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

3.Okuyalım-Öğrenelim (70. sayfa)

 ▪ Verilen örnekler, öğretmen tarafın-
dan okunmalı daha sonra öğrencile-
rin okuması sağlanarak yapı örnek-
lerle kavratılmalıdır.
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4.Sıralayalım-Konuşalım (71. sayfa)

 ▪ Öğrencilerden karışık verilen metni 
doğru sıralamaları istenmelidir.

5.Sıralayalım-Konuşalım (72. sayfa)

 ▪ Diyalog önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

 ▪ Öğrencilerden verilen kelimelerle 
örnekteki gibi diyalog oluşturmaları 
istenmelidir. 

Öğrencilerden ülkeleriyle ve kendile-
riyle ilgili bilgileri yazmaları istenme-
lidir. 
ÇK sayfa 55’teki 12 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

6.Değerlendirme (73-75. sayfalar) 

 ▪ Değerlendirme soruları, öğrenciler 
tarafından cevaplandırılmalıdır. Öğ-
retmen cevaplarla ilgili öğrencilere 
dönütler vermelidir.

7.Eğlenelim (76-77. sayfalar) 

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

 Metnin sorularını örnekteki gibi ce-
vaplandırmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 56’daki 13 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

Gezelim-Görelim (78. sayfa) 

Bölümdeki metin öğretmen tarafından 
okunmalı, metin içerisinde ülkemiz ile 
ilgili bilgiler öğrencilere anlatılmalıdır. 
ÇK sayfa 57 ve 58’deki görsellerle anlatım 
desteklenmelidir.

4.ÜNİTE
ALIŞVERİŞ

PARA
Ön Hazırlık

 ▪ Sayfa 80’de verilen görselden ha-
reketle öğrencilere “görselde ne 
gördükleri” sorusu sorularak konu 
ile ilgili ön bilgileri harekete geçiril-
melidir.

1.Okuyalım-Öğrenelim (81-83. sayfalar) 

 ▪ Sayfa 81,82,83’te görselleri veri-
len para (kağıt ve demir) değerleri 
öğretmen tarafından okunmalı ve 
daha sonra öğrenciler tarafından 
okunması sağlanarak para değerleri 
kavratılmalıdır.

Kâğıt paraların arka yüzlerindeki kül-
türümüzü yansıtan değerli şahsiyetler 
öğrencilere anlatılmalıdır. 
ÇK sayfa 60’taki 1 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

2.Okuyalım-Cevaplayalım (84 sayfa) 

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

 ▪ Metnin soruları cevaplandırılmalıdır. 
Öğrencilerden ülkelerinin para birimi 
ile ilgili konuşmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 61’deki 2 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.
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3.Okuyalım-Yazalım (85 sayfa)

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır. 

 ▪ Öğrencilerden, diyalogdaki boş-
lukları verilen kelimelerden uygun 
olanı ile doldurmaları istenmelidir.

4.Soralım-Cevaplayalım (86 sayfa)

 ▪ Görselleri verilen ağırlık birimleri 
öğretmen tarafından okunmalı ve 
daha sonra öğrenciler tarafından 
okunması sağlanarak ağırlık değer-
leri kavratılmalıdır.

Öğrencilerden verilen kelimelerle ör-
nek diyaloga benzer diyaloglar oluş-
turmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 62’deki 3 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

5.Dinleyelim-Tamamlayalım (87 sayfa) 

 ▪ Metin öğrencilere dinletilmeli ve 
diyalogdaki boşlukları doldurmaları 
istenmelidir.

DİNLEME METNİ

Hakan : İyi günler. Sizde okul 
çantası var mı? 

Satıcı : Evet, iki çeşit çantamız 
var. 

Hakan : Fiyatları ne kadar? 
Satıcı : Resimli çanta 25 Türk 

Lirası, düz çanta 20 Türk 
Lirası. 

Hakan : Resimli çantadan bir tane 
istiyorum. 

Satıcı : Tamam, buyurun resimli 
çantanız. 

Hakan : Ama bozuk param yok. 
Size 100 Türk Lirası 
vereceğim. 

Satıcı : Önemli değil. Buyurun 75 
lira para üstünüz. 

Hakan : Teşekkür ederim. Kolay 
gelsin. 

Satıcı : Güle güle kullanın.

6.Tamamlayalım-Konuşalım (88 sayfa)

 ▪ Öğretmen öğrencilere görsel-
den hareketle “görselde ne 
gördükleri” sorularak daha 
önce öğrendikleri nesne, renk 
vb. kelimelerin tekrarı yapıl-
malıdır. Bu süreçte öğrencilerin 
sözlü cevap vermeleri sağlan-
malıdır.
 ▪ Öğrencilerden diyalogdaki 
boşlukları görselden hareketle 
doldurmaları istenmelidir.
 ▪ Öğrencilerden verilen kelime-
lere benzer diyaloglar oluştur-
maları istenmelidir.
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7.Cevaplayalım (89 sayfa)

Öğrencilerden ülkeleriyle ilgili 
sorulan sorulara yazılı olarak 
cevap vermeleri istenmelidir. 

SEBZELER VE MEYVELER
Ön Hazırlık

 ▪ Sayfa 90’da verilen görselden hare-
ketle öğrencilere “görselde ne gör-
dükleri” sorularak konu ile ilgili ön 
bilgileri harekete geçirilmelidir.

 ▪ Öğretmen sayfa 90’da öğrencilere en 
çok hangi meyve ve sebzeyi sevdik-
lerini sorarak öğrencilerin konuyla 
ilgili konuşmasını istemelidir.

1.Okuyalım-Öğrenelim (91 sayfa)

Görselleri verilen sebze ve meyveler 
öğretmen tarafından okunmalı, daha 
sonra öğrenciler tarafından okunması 
sağlanarak sebze ve meyveler kavratıl-
malıdır. 
ÇK sayfa 64’teki 5 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

2.Okuyalım-Öğrenelim (92 sayfa)

 ▪ “Bahçemiz”  metni üzerinde veri-
len görselden hareketle öğrencilere 
“görselde ne gördükleri” sorularak 
daha önce öğrendikleri nesne, renk 
vb. kelimelerin tekrarı yapılmalıdır. 
Bu süreçte öğrencilerin sözlü cevap 
vermeleri sağlanmalıdır. Metin önce 
öğretmen tarafından okunmalı, daha 
sonra öğrencilere okutularak sesleri 
ve kelimeleri doğru okumaları sağ-
lanmalıdır.

Önce metinde geçen sebze ve meyve-
leri bulmaları, daha sonra yaz mevsi-
minde ve kış mevsiminde yetişenleri 

yazmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 65’teki 6 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

3.Okuyalım-Yazalım (93 sayfa)

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

 ▪ Öğrencilerin sevdikleri meyve sebze-
leri yazmaları istenmelidir.

 ▪ Verilen yiyecekleri sebze ve meyve 
şeklinde ayırmaları istenmelidir.

4.Okuyalım-Cevaplayalım (94 sayfa)

 ▪ “Tahmin Et” metni önce öğretmen 
tarafından okunmalı, daha sonra 
öğrencilere okutularak sesleri ve 
kelimeleri doğru okumaları sağlan-
malıdır. 

 ▪ Metnin sorularını cevaplandırmaları 
istenmelidir.

5.Eşleştirelim (95 sayfa)

 ▪ İsimleri verilen sebze ve meyveleri 
renklerine göre yazmaları istenmeli-
dir.

İsimleri verilen sebze ve meyveleri 
tatlarına göre yazmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 66 ve 67’deki 7 ve 8 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.

6.Okuyalım-Öğrenelim (96 sayfa)

 ▪ Görsellerle birlikte verilen emir cüm-
leleri öğretmen tarafından okunmalı, 
daha sonra öğrencilerin okuması 
sağlanarak yapı örneklerle kavratıl-
malıdır.
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7.Yazalım (97 sayfa)

 ▪ Öğrencilerden karışık halde verilen 
kelimelerle kurallı cümleler oluştur-
maları istenmelidir.

Boşlukları örnekteki gibi tamamlama-
ları istenmelidir. 

8.Okuyalım-Cevaplayalım (98 sayfa)

 ▪ “Manavda” metni önce öğretmen 
tarafından okunmalı, daha sonra 
öğrencilere okutularak sesleri ve 
kelimeleri doğru okumaları sağlan-
malıdır.

Metnin sorularını cevaplandırmaları 
istenmelidir.
ÇK sayfa 69’daki 10 numaralı etkinliği yapma-
larını sağlayınız.

9.Yazalım (99 sayfa)

 ▪ “Manavda” metninde geçen sebze 
ve meyveleri yazmaları istenmelidir.

İsimleri verilen sebze ve meyveleri’’ 
yaz mevsiminde ve kış mevsiminde 
yetişenler’’ şeklinde yazmaları isten-
melidir. 
ÇK sayfa 61’deki 11 numaralı etkinliği yapma-
larını sağlayınız.

10.Okuyalım-Öğrenelim (100 sayfa)

 ▪ Verilen ses olayları öğretmen tara-
fından okunmalı daha sonra öğren-
cilerin okuması sağlanarak örnekler-
le yapı kavratılmalıdır.

 ▪ git-, et-, tat-  fiillerinin ek alması du-
rumunda ‘t > d’ değişiminin olacağı 
kavratılmalıdır.

 ▪ Tek heceli kelimelerde genellikle 
ses yumuşamasının gerçekleşmediği 
örneklerle anlatılmalıdır.

 ▪ Örnek(eti, saçı vb.)

 ▪ Özel isimlerin yazımında yumuşama 
kuralına uyulduğu ancak konuşma-
da uyulmadığı örneklerle açıklan-
malı.

Yazıda;
Örnek: Ahmet’i tanıyorum.  
Konuşmada;
Örnek: Ahmedi tanıyorum.

ÇK sayfa 71’deki 12 numaralı etkinliği yapma-
larını sağlayınız.

11.Okuyalım-Tamamlayalım (101 sayfa)

 ▪ ‘Sebzenin Faydaları’ adlı metinden 
sonraki ilk etkinlikte öğrencilerden 
metindeki ses değişimine uğrayan 
kelimeleri bulmaları istenmelidir.

 ▪ Yazılışları yanlış verilen kelimeleri 
doğru yazmaları istenmelidir.

12.Değerlendirme (102-104. sayfalar) 

 ▪ Değerlendirme soruları öğrenciler 
tarafından cevaplandırılmalıdır. Öğ-
retmen cevaplarla ilgili öğrencilere 
dönütler vermelidir.

13.Eğlenelim (105 sayfa)

Görselleri verilen sebze ve meyve 
isimlerini bulmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 72’deki 13 numaralı etkinliği yapma-
larını sağlayınız.

Gezelim-Görelim (106 sayfa) 

Bölümdeki metin öğretmen tarafın-
dan okunmalı, metin içerisinde ülke-
miz ile ilgili bilgiler öğrencilere anla-
tılmalıdır. 
ÇK sayfa 73 ve 74’teki görsellerle anlatım 
desteklenmelidir.
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5.ÜNİTE
HASTALIKLAR-
ALIŞKANLIKLAR

HASTALIKLAR
Ön Hazırlık

 ▪ Sayfa 108’de verilen görselden hare-
ketle öğrencilere “görselde ne gör-
dükleri” sorularak konu ile ilgili ön 
bilgileri harekete geçirilmelidir.

1.Okuyalım-Öğrenelim (109 sayfa)

 ▪ Görselleri verilen hastalık isimleri 
öğretmen tarafından okunmalı daha 
sonra öğrenciler tarafından okunma-
sı sağlanarak hastalık isimleri kavra-
tılmalıdır.

ÇK sayfa 76’daki 1 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

2.Okuyalım-Cevaplayalım (110-111. 
sayfalar)

 ▪ “Doktorda” metni önce öğretmen 
tarafından okunmalı, daha sonra 
öğrencilere okutularak sesleri ve 
kelimeleri doğru okumaları sağlan-
malıdır.

 ▪ Metnin sorularını cevaplandırmaları 
istenmelidir.

3.Okuyalım–Tamamlayalım (112 sayfa)

 ▪ Öğrencilerden diyalogdaki boşlukla-
rı kutu içinde verilen kelimelerden 
uygun olanıyla doldurması istenme-
lidir.

4.Okuyalım-Yazalım (113 sayfa)

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin kutu içinde verilen keli-
meleri kullanarak örnekteki diyaloga 
benzer diyaloglar oluşturmaları isten-
melidir. 
ÇK sayfa 77’deki 2 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.

5.Dinleyelim-Tamamlayalım (114-115.
sayfalar)

 ▪ Dinleme gerçekleştirilmeden önce 
verilen görselden hareketle öğrenci-
lere “görselde ne gördükleri” sorul-
malıdır.

 ▪ Metin öğrencilere dinletilmeli daha 
sonra öğrencilerden diyalogdaki 
boşlukları doldurmaları ve soruları 
cevaplandırmaları istenmelidir.

 ▪ Öğrencilerden karışık halde verilen 
kelimelerden kurallı cümleler oluş-
turması istenmelidir.
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DİNLEME METNİ

Fatma : İyi günler.
Eczacı : Hoş geldiniz, buyurun.
Fatma : Reçetedeki ilaçları almak 

istiyorum.
Eczacı : Hemen getiriyorum. Bu 

öksürük şurubunuz, bu 
da ağrı kesici ve ateş 
düşürücü şurubunuz.

Fatma : Bunları nasıl 
kullanacağım? 

Eczacı : Öksürük şurubunu bir 
hafta kullanacaksınız. 
Günde iki defa 
yemekten önce bir kaşık 
içeceksiniz.

Fatma : Peki, ateş düşürücü 
şurubu nasıl 
kullanacağım?

Eczacı : Onu da ateşiniz 
yükseldiğinde tok 
karnına bir kaşık 
içeceksiniz.

Fatma : Teşekkür ederim. Kolay 
gelsin. 

Eczacı : Bir şey değil. Geçmiş 
olsun.

ÇK sayfa 78’deki 3 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

6.Tamamlayalım (116 sayfa)

Öğrencilerden metinlerdeki boşlukları 
verilen kelimelerden uygun olanı ile 
doldurması istenmelidir. 
ÇK sayfa 79 ve 80’deki 4 ve 5 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.

7.Okuyalım-Öğrenelim (117 sayfa)

 ▪ Görsellerle verilen iyelik yapısına 
ait örnekler, öğretmen tarafından 
okunmalı daha sonra öğrencilerin 
okuması sağlanarak iyelik yapısı 
kavratılmalıdır.

8.Yazalım-Tamamlayalım (118 sayfa)

 ▪ Öğrencilerden metindeki boşlukları 
uygun iyelik ekleriyle doldurması 
istenmelidir.

Öğrencilerden karışık halde verilen 
kelimelerden kurallı cümleler oluştur-
ması istenmelidir. 
ÇK sayfa 81 ve 82’deki 6 ve 7 numaralı etkinlik-
leri yapmalarını sağlayınız.

9.Okuyalım-Öğrenelim (119 sayfa)

 ▪ Görsellerle verilen gibi edatına ait 
örnekler öğretmen tarafından okun-
malı daha sonra öğrencilerin oku-
ması sağlanarak gibi edatının kavra-
tılması sağlanmalıdır.

10.Okuyalım-Öğrenelim (120 sayfa)

Görsellerle verilen için edatına ait 
örnekler öğretmen tarafından okun-
malı daha sonra öğrencilerin okuması 
sağlanarak için edatının kavratılması 
sağlanmalıdır. 

11.Cevaplayalım (121 sayfa)

 ▪ Boşlukları “gibi’’ ve ‘’için’’ edatların-
dan uygun olanı ile tamamlamaları 
istenmelidir.

 ▪ Kelime gruplarını örnekteki gibi 
eşleştirmeleri istenmelidir.

Örnekler okunarak, öğrencilere olum-
lu-olumsuz cümleler yazdırılmalıdır. 
ÇK sayfa 83’teki 8 numaralı etkinliği yapmaları-
nı sağlayınız.
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ALIŞKANLIKLAR
Ön Hazırlık

 ▪ Öğretmen “Sizce iyi ve kötü alışkan-
lıklar nelerdir? Söyleyiniz.” sorusunu 
öğrencilere yönelterek öğrencilerin 
konuşmasını sağlamalı ve konu ile 
ilgili ön bilgilerini harekete geçirme-
lidir.

1.Okuyalım-Öğrenelim (123 sayfa)

Görsellerle verilen iyi ve kötü alışkan-
lıklara ait örnekler öğretmen tarafın-
dan okunmalı daha sonra öğrencilerin 
okuması sağlanarak iyi ve kötü alış-
kanlıkların kavratılması sağlanmalıdır. 
ÇK sayfa 84’teki 9 numaralı etkinliği yapma-
larını sağlayınız.

2.Okuyalım-Yazalım (124 sayfa)

 ▪ “Alışkanlıklarımız ” metni önce öğ-
retmen tarafından okunmalı daha 
sonra metin öğrencilere okutularak 
sesleri ve kelimeleri doğru okumaları 
sağlanmalıdır.

 ▪ Öğrencilerden metnin sorularını 
cevaplandırmaları istenmelidir.

3.Yazalım (125 sayfa)

 ▪ Öğrencilerden alışkanlıklarını yaz-
maları istenmelidir.

 ▪ Kutu içinde verilen kelimeleri kulla-
narak öğrencilerin iyi ve kötü alış-
kanlıkları gruplandırarak yazmaları 
istenmelidir.

4.Okuyalım-Yazalım (126 sayfa)

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin kutu içinde verilen ke-
limeleri kullanarak metin yazmaları 
istenmelidir. 
ÇK sayfa 85’teki 10 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

5.Dinleyelim-Tamamlayalım (127 sayfa)

 ▪ Öğrencilerin dinledikleri metinden 
hareketle boşlukları doldurmaları ve 
soruları cevaplamaları istenmelidir.

 ▪ Dinleme etkinliğinden sonraki etkin-
likte öğrencilerin hoşlandıkları ve 
hoşlanmadıkları davranışları verilen 
başlıkların altına yazmaları istenme-
lidir.

DİNLEME METNİ

Benim adım Cem. Sekizinci 
sınıftayım. Erken yatarım, 
erken kalkarım. Her zaman 
kahvaltımı yaparım. Sağlıklı 
beslenirim. Düzenli spor yaparım. 
Arkadaşlarımla iyi anlaşırım. Yalan 
söylemeyi sevmem. Başkalarına 
yardım ederim. Bunlar benim 
hoşlandığım davranışlarımdır.
Dağınık birisiyim. Çabuk 
sinirlenirim. İnternette çok 
zaman geçiririm. Bunlar benim 
hoşlanmadığım davranışlarımdır.

Ç.K sayfa 86’daki 11 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.
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6.Okuyalım-Konuşalım (128 sayfa)

 ▪ Metin önce öğretmen tarafından 
okunmalı, daha sonra öğrencilere 
okutularak sesleri ve kelimeleri doğ-
ru okumaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerden kutu içinde verilen 
kelimeleri kullanarak iyi ve kötü 
alışkanlıklar hakkında konuşmaları 
istenmelidir. 
ÇK sayfa 87’deki 12 numaralı etkinliği yapma-
larını sağlayınız.

7.Değerlendirme (129-130. sayfalar)

 ▪ Değerlendirme soruları öğrenciler 
tarafından cevaplandırılmalıdır. Öğ-
retmen cevaplarla ilgili öğrencilere 
dönütler vermelidir.

8.Eğlenelim (131 sayfa)

Görselleri verilen hastalık isimlerini 
bulmaları istenmelidir. 
ÇK sayfa 88’teki 13 numaralı etkinliği yapmala-
rını sağlayınız.

Gezelim-Görelim (132 sayfa) 

Bölümdeki metin öğretmen tarafın-
dan okunmalı, metin içerisinde ülke-
miz ile ilgili bilgiler öğrencilere anla-
tılmalıdır. 
ÇK sayfa 89 ve 90’daki görsellerle anlatım 
desteklenmelidir.
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1. ÜNİTE
TANIŞMA
1.Dinleyelim-Konuşalım (12.sayfa)

Öğrencilerinizden görseli incelemele-
rini isteyiniz. Görseldeki bireylerin ne 
yaptığını tahmin etmelerini sağlayı-
nız. Ardından öğrencilere bir tanışma 
diyaloğu dinleteceğinizi belirtiniz. 
Dinleme sonrasında kendilerinin de 
benzer bir diyaloğu canlandıracakla-
rını söyleyiniz. Dinleme sonrasında 
tanışmaya yönelik canlandırma ça-
lışmaları yapınız. Vedalaşmayla ilgili 
görsel ve dinleme etkinliği için de 
aynı çalışmaları gerçekleştiriniz. Özel-
likle tanışmada kullanılan ifadelerle, 
vedalaşmada kullanılan ifadeleri bu 
çalışmalarda kullanmalarını sağlayı-
nız.

DİNLEME METNİ

Hatice : Merhaba.
Merve : Merhaba.
Hatice : Benim adım Hatice, 

senin adın ne?
Merve : Benim adım Merve.
Hatice : Nasılsın Merve?
Merve : İyiyim, teşekkür ederim. 

Sen nasılsın?
Hatice : Ben de iyiyim Merve. 

Teşekkür ederim. 

2.Konuşalım (13.sayfa)

Dinlemeyle başlattığınız tanışma ve 
vedalaşma etkinliklerini, bu bölümde 
verilen diyalogları sıralayarak günlük 
hayatın farklı bağlamlarında gerçek-
leşen tanışma ve vedalaşma diyalog-

larıyla sürdürünüz. Öğrencilerinizin 
söyleyiş yanlışları varsa öğrencilerini-
ze geri bildirimde bulununuz. Özel-
likle farklı zaman dilimlerinde farklı 
selamlaşma ve vedalaşma ifadelerinin 
kullanıldığını fark ettiriniz. Bağla-
ma uygun kullanmalarını sağlayınız. 
(günaydın, iyi geceler, iyi günler, iyi 
akşamlar gibi)

3.Okuyalım-cevaplayalım (14.sayfa)

Öğrencilere görsel okuma yaptırınız. 
Burada öğrencilerden renkleri, kı-
yafet isimlerini söylemelerini isteyi-
niz. Görsellerle metin arasında ilişki 
kurmalarını sağlayınız. Daha sonra 
öğrencilerden metni okumalarını 
isteyiniz. Sonrasında öğrencilerinize 
metinle ilgili sorular sorunuz. Öğ-
rencilerinizden metinle ilgili verilen 
cümleleri, metinde yer alan kişilerin 
sahip olduğu özelliklere göre işaretle-
melerini isteyiniz.
Etkinliği bitirdikten sonra ÇK 12-13. sayfalar-
daki “ Yazalım ”, “Tamamlayalım” alıştırmalarını 
öğrencilerinize yaptırınız.

4.Okuyalım-Tamamlayalım (15.sayfa)

Öğrencilerinizden metne ait verilen 
görseli incelemelerini ve görselden 
hareketle metnin içeriğini tahmin 
etmelerini isteyiniz. Verilen boşlukları 
metnin bağlamına göre tamamla-
malarını sağlayınız. Öğrencilerinizin 
yazdıklarını kontrol ediniz ve geri 
bildirimde bulununuz. Sonrasında 
öğrencilerin benzer diyaloglar canlan-
dırmalarını sağlayınız.
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5.Yazalım (15.sayfa)

Öğrencilerinizden ikişerli gruplara ay-
rılmalarını isteyiniz. Onlara yeterli bir 
süre vereceğinizi ve bu süre içerisinde 
grup arkadaşıyla yukarıda yer alan di-
yaloğa benzer bir diyalog oluşturma-
ları gerektiğini söyleyiniz. Verdiğiniz 
süre bittikten sonra öğrencilerinizin 
oluşturduğu diyalogları kontrol ediniz. 
Sonrasında diyalogları canlandırmala-
rını isteyiniz.
Etkinliği bitirdikten sonra ÇK 14. Sayfada “Eşleş-
tirme” alıştırmasını yaptırınız.

6.Dinleyelim-Tamamlayalım (16.sayfa)

Öğrencilerinizden verilen görseli ve 
diyaloğu incelemelerini isteyiniz. 
Görseldeki kişilerin nerede olduklarını 
ve ne yaptıklarını tahmin etmelerini 
sağlayınız. Öğrencilerinize bir dinleme 
etkinliği yapacağınızı ve dinledikle-
rinden hareketle metinde yer alan 
boşlukları dolduracaklarını söyleyiniz. 
Sonrasında öğrencilerinizin verdiği 
cevapları kontrol ediniz. Metinde yer 
alan ülkelerden hareketle bu ülkelerde 
yaşayan milletleri ve konuştukları dil-
leri sorunuz. Farklı örneklerle konun 
pekişmesini sağlayınız.
Etkinlikten sonra ÇK 15. Sayfadaki “Tamamlaya-
lım” alıştırmasını öğrencilerinize yaptırınız.

DİNLEME METNİ

Gülnura : Günaydın. Benim adım 
Gülnura. Sizin adınız 
ne?

Hatice : Günaydın. Benim adım 
Hatice.

Gülnura : Nasılsınız?
Hatice : Teşekkür ederim, 

iyiyim. Siz nasılsınız?
Gülnura : Ben de iyiyim. Siz 

nerelisiniz?
Hatice : Ben Mısırlıyım. Siz 

nerelisiniz?
Gülnura : Ben Azerbaycanlıyım.
Hatice : Tanıştığımıza memnun 

oldum.
Gülnura : Ben de memnun 

oldum.
Hatice : Görüşürüz, hoşça kal.
Gülnura : Sen de hoşça kal. 

7.Yazalım-Tamamlayalım (17.sayfa)

Öğrencilerinizden verilen görselleri 
incelemelerini, görsellerdeki kişilerin 
hareketlerinden yola çıkarak birbirle-
rine ne söylediklerini tahmin etmele-
rini isteyiniz. Öğrencilerinizden “se-
lamlaşma- vedalaşma” ifadeleri içeren 
diyalogları incelemelerini isteyiniz ve 
birbirinden farklı bu ifadeleri hangi 
durumlarda kullandıklarını sorunuz. 
Sonrasında diyaloglardaki boşlukları 
uygun ifadelerle doldurmalarını sağ-
layınız. Öğrencilerinizin cevaplarını 
kontrol edip geri bildirimde bulunu-
nuz.

8.Okuyalım-Cevaplayalım (18.sayfa)

Öğrencilerin görselden hareketle 
metnin içeriği hakkında tahminde bu-
lunmalarını sağlayınız. Örnek okuma 
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yaptıktan sonra rolleri öğrencilere da-
ğıtınız. Metni öğrencilere okutunuz. 
Öğrencilerin söyleyiş yanlışları varsa 
düzeltmelerini sağlayınız. Anlamını 
bilmedikleri sözcük varsa metnin bağ-
lamından hareketle tahmin etmelerini 
sağlayınız. Görsellerden, nesnelerden 
ve canlandırmalardan yararlanarak 
sözcük anlamlarını somutlaştırınız. 
Metne ait soruları cevaplamalarını 
sağlayınız. Zorlandıkları yerlerde ge-
rekli ipuçlarını veriniz.
Etkinlik bittikten sonra ÇK 16-17. sayfalardaki ’’ 
Sıralayalım’’, “Okuyalım-İşaretleyelim” alıştır-
masını öğrencilerinize yaptırınız.

9.Konuşalım (19.sayfa)

Örnek tanıştırma metnini okuyunuz 
ve okutunuz. Metindeki örnekler 
doğrultusunda tanıştırma diyalogları 
canlandırmalarını sağlayınız.
Etkinlik bittikten sonra ÇK 18. sayfadaki ’’Ta-
mamlayalım-Sıralayalım’’ ‘alıştırmasını öğrenci-
lerinize yaptırınız.

10.Okuyalım-Yazalım (20.sayfa)

Kendini tanıtmaya ilişkin örnek me-
tinleri okuyunuz ve öğrencilerin oku-
malarını sağlayınız. Bu metinlerden 
hareketle öğrencilerinizle kendilerini 
tanıtacakları bir metin taslağı hazır-
layınız. Öğrencilerden kendilerini ta-
nıtan bir metin yazmalarını isteyiniz. 
Metinleri inceleyip geri bildirimde bu-
lununuz. Seçilen öğrencilerin yazdık-
ları metinleri okumalarını isteyiniz.

11.Okuyalım-Cevaplayalım (21.sayfa)

Örnek okumayı yaptıktan sonra 
öğrencilerden verilen diyaloğu oku-
malarını isteyiniz. Öğrencilerinizin 
metindeki zaman bildiren ifadeleri 
fark etmelerini sağlayınız. Sonrasın-

da ‘’Doğru-Yanlış’’ sorularına geçiniz. 
Gerekli geri bildirimlerde bulununuz.

12.Öğrenelim-Yazalım (22.sayfa)

Saatlerin öğretimine önce tam saat-
lerden başlayınız. Bir saatin 60 dakika 
olduğunu hatırlatarak yarım ve çey-
rek kavramlarını görsel ve nesnelerle 
somutlaştırarak anlatınız. Ardından “ 
saat …. geçiyor “ ve “ saat ….. var ” 
kullanımlarını kitaptaki görsellerden 
hareketle kavramalarını sağlayınız ve 
pekiştiriniz. HATIRLATMA: -ı,-i,-u,-ü 
geçiyor ve –a,-e var kalıplarındaki 
kullanımın, ses uyumuyla olan iliş-
kisini belirtiniz. Farklı örneklerle bu 
kullanımı pekiştiriniz. Sadece saat 
kullanımıyla sınırlandırmayıp tatile 
‘’üç gün var, yeni yıla on gün var’’ gibi 
örneklerle ifadenin kullanım genişliği-
ni sezdiriniz. Yazalım etkinliğini yap-
tırınız. Öğrencilerinizin metinlerini 
inceleyip geri bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 19.sayfadaki ‘’Tamamlaya-
lım’’ alıştırmasını yaptırınız.

13.Dinleyelim-Cevaplayalım (23.sayfa)

Öğrencilerin görselden hareketle 
görseldeki kişinin nerede olduğunu ve 
ne yaptığını tahmin etmelerini sağla-
yınız. Daha önce otogar, tren garı ya 
da havaalanına gidip gitmediklerini 
sorunuz. Neler gördüklerini ve yaptık-
larını anlatmalarını isteyiniz.
Onlara otogarda gerçekleşen bir di-
yalog dinleteceğinizi söyleyiniz ve di-
yaloğu soruların cevaplarını bulmaya 
yönelik dinlemelerini isteyiniz. Metni, 
tam olarak anlaşılması için yeterince 
dinletiniz. Not almalarını sağlamayı 
unutmayınız. Dinleme bittikten sonra 
metinle ilgili ölçme ve değerlendirme 
çalışmasını gerçekleştiriniz.
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DİNLEME METNİ

Otogarda
Tarık : Affedersiniz, Üsküdar’a 

gitmek istiyorum. 
Üsküdar otobüsü 
nereden kalkıyor? 

Biletçi : Karşıdaki duraktan 
kalkıyor. 12 numaralı 
otobüs Üsküdar’a gidiyor.

Tarık : Saat kaçta hareket 
ediyor?

Biletçi : Saat 12.00’de hareket 
ediyor.

Tarık : Saatiniz kaç?
Biletçi : Saat on bir. (11.00)
Tarık : Çok teşekkür ederim.
Biletçi : Rica ederim. İyi günler. 

14.Konuşalım (24.sayfa)

Örnek olarak verilen diyaloğu okuyu-
nuz. Öğrencilerinizden verilen görsel-
lere göre saati sorup cevap verecek-
leri diyaloglar yazmalarını isteyiniz. 
‘’Affedersiniz, saat kaç? Özür dilerim, 
saatiniz kaç?’’ gibi nezaket bildiren 
ifadeleri kullanmalarını sağlayınız. 
Seçtiğiniz öğrencilerden oluşturdukla-
rı diyalogları canlandırmalarını iste-
yiniz. Konuşmalardaki söyleyiş yan-
lışlarına geri bildirimde bulununuz. 
Materyal olarak bir saat kullanmanız 
daha yararlı olacaktır.
Etkinlikten sonra ÇK 20-21.sayfalardaki ‘’Yaza-
lım’’ alıştırmalarını öğrencilerinize yaptırınız.

15.Yazalım (25.sayfa)

‘’çeyrek, buçuk, var, geçiyor’’ kulla-
nımlarını hatırlattıktan sonra verilen 
metni tamamlarını isteyiniz. Öğren-
cilerinizin yazdıklarını kontrol edip 
geri bildirimde bulununuz. Görselin 
altındaki cümleleri uygun ifadelerle 
tamamlamalarını sağlayınız.

16.Öğrenelim-Yazalım (26.sayfa)

‘’Geçe ve kala’’ ifadelerinin hangi 
durumlarda kullanıldığını öğrencile-
rinizin kavramalarını sağlayınız. ‘’….. 
saat kaçta? ’’ sorusuna cevap veren 
diyalogları öğrencilerinizle birlikte 
inceleyiniz. Öğrencilerinize bir günün 
24 saat olduğunu hatırlatıp öğle 12’ye 
ve gece 12’ye kadar olan söyleyişleri 
kavratınız. Sonrasında öğrencileriniz-
den boş bırakılan yerleri doldurmala-
rını sağlayınız. Öğrencilerinizin yaz-
dıklarını kontrol edip geri bildirimde 
bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 22. sayfadaki ‘’Cevaplaya-
lım’’ alıştırmasını yaptırınız.

17.Okuyalım-Yazalım (27.sayfa)

Yazıyla verilen saatleri sayıyla yazma-
larını söyleyiniz. Sonrasında metne ait 
soruları cevaplandırmalarını sağlayı-
nız. Öğrencilerinizin yazdıklarını kont-
rol edip geri bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 23. sayfadaki ‘’Çizelim’’ 
alıştırmasını yaptırınız.

18.Tamamlayalım-Konuşalım (28.sayfa)

Verilen görsellerin günün hangi saat 
dilimine ait olduğunu tahmin etme-
lerini sağlayınız. Yaşantınızda saat 
kaçta ne yaptığınızla ilgili örnekler 
veriniz. Görsellerin altındaki cümleleri 
öğrencilerinizin kendi yaşantılarından 
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hareketle tamamlatınız. Yazdıkların-
dan hareketle bir günlerini saatleri ve 
diğer zaman ifadeleriyle sözlü olarak 
anlatmalarını isteyiniz. Öğrencilerini-
ze geri bildirimde bulununuz.

19.Okuyalım-Eşleştirelim (29.sayfa)

Öğrencilerinize görsellerdeki ço-
cukların neler yaptığını sorunuz. Bu 
eylemlerden hangilerini kendilerinin 
de yaptıklarını anlatmalarını iste-
yiniz. Verilen metinleri öğrencilere 
okutunuz. Öğrencilerinizin görseller 
ve metinler arasında bağlantı kurup 
eşleştirme yapmalarını sağlayınız.

20.Konuşalım (30.sayfa)

Görselde yer alan kişilerin neler yaptı-
ğını anlatmalarını sağlayınız. Soruları 
öğrencilerinize yöneltip, sözlü ola-
rak cevaplamalarını isteyiniz. “Şu an 
öğretmeniniz ne yapıyor?” sorusuna 
farklı cevaplar alabilmek için çeşitli 
eylemler canlandırınız. Öğrencileri-
nizin cevaplarını dinlerken söyleyiş, 
vurgu, tonlama ve ögelerin dizilişine 
dikkat ediniz. İhtiyaç halinde bunlara 
yönelik geri bildirimde bulununuz.

21.Yazalım-Tamamlayalım (31.sayfa)

Verilen metni seslendirirken kırmızı 
renkle yazılan ifadeleri vurgulayarak 
okuyunuz. Metni öğrencilerinize de 
okuttuktan sonra metne ait soruyu ce-
vaplamalarını isteyiniz. Metnin altın-
da yer alan cümleleri tamamlatmadan 
önce gerekli hatırlatmaları yapınız.

Hatırlatma:
Şimdiki Zaman
Şimdiki zaman eki –(i)yor eylemi 
konuşmayla aynı anda gerçekleştiğini 
ifade eder.Öğretmen ders anlatıyor. 
Öğrenciler dinliyor. Şimdiki zaman 
eki belli aralılarla yapılan alışkanlık 
haline gelmiş eylemlerle duygu bildi-
ren eylemleri ifade edebilir.
Örnekler:

Her gün spor yapıyoruz.
Yıllardır resim yapıyorum.
Ali Ayşe’yi seviyor.

Şimdiki zaman eki gelecek zamanı 
ifade eden belirteçlerle birlikte kulla-
nılarak gelecek zamanı anlatabilir.
Örnekler:

Hafta sonu tatile gidiyorum.
Biraz sonra geliyor.

Metinlerden seçilen örnekler yoluy-
la şimdiki zamanda meydana gelen 
zaman kayması kavratılır.
Sonrasında verilen cümleleri örnek-
teki gibi tamamlamalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin yazdıklarına geri 
bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 24-25-26. sayfalardaki ‘’Ta-
mamlayalım’’, ’’Tamamlayalım’’, ’’Cevaplayalım’’ 
alıştırmalarını yaptırınız.

22.Dinleyelim-Tamamlayalım (32.sayfa)

Öğrencilerinizin, metne ait başlıkla 
görsel arasında bağlantı kurmalarını 
sağlayınız. Verilen metni seslendirir-
ken kırmızı renkle yazılan ifadeleri 
öğrencilerinizin dikkatini çekecek 
şekilde okuyunuz. Metne ait soruları 
cevaplandırmalarını sağlayınız. Me-
tinde kırmızı renkli olan fiillerin kökü 
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ve metindeki kullanımı arasındaki 
farka dikkat çekiniz.
Hatırlatma :
Metinle -a,-e ünlüleriyle biten fiillerin 
şimdiki zaman çekiminde gerek ya-
zımda gerekse söyleyişte a ünlüsünün 
–ı,-u; e ünlüsünün ise- i,-ü olduğunu 
sezdiriniz. Ardından örnekler yoluyla 
daralma kuralını kavramalarını konuş-
ma ve yazmada uygulamalarını sağla-
yınız.
Metnin altındaki cümleleri uygun 
ifadelerle tamamlamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizin yazdıklarını kontrol 
edip geri bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 27. sayfadaki ‘’Tamamlaya-
lım’’ alıştırmasını yaptırınız.

DİNLEME METNİ

Ben, kalemimi arıyorum.
Sen, humus yiyorsun.
O, oyun oynuyor.
Biz, şarkı söylüyoruz.
Siz, arabanızı yıkıyorsunuz.
Onlar, elma topluyorlar.
Ben, arkadaşımı özlüyorum.
Sen, müzik dinliyorsun.
O, konuyu hemen anlıyor.
Biz, limonata istiyoruz.
Siz, okula başlıyorsunuz.
Onlar, film izliyorlar.
Ben, şu an saçlarımı tarıyorum.
Sen, babana benziyorsun.
Babam, evin duvarını boyuyor.

23.Okuyalım-Cevaplayalım (33.sayfa)

Öğrencilerinize metnin görselini yo-
rumlattıktan sonra örnek okumasını 
yapınız. Ardından metni okutunuz. 
‘’ piknik, kar topu ’’ gibi öğrencilerin 
yeni karşılaşabileceği kelimeleri, gör-
sel ve metnin bağlamından hareketle 
anlamlandırmalarını sağlayınız. Met-
nin altında bulunan soruları uygun 
ifadelerle cevaplamalarını sağlayınız 
ve öğrencilerinize geri bildirimde 
bulununuz. Çocuk oyunlarıyla ilgili 
kendilerinin hangi oyunları oynadık-
larını sorunuz. Körebe, saklambaç gibi 
oyunları tanıtınız.

24.Dinleyelim-Eşleştirelim (34.sayfa)

Öğrencilerinize Barış Manço’ ya ait bir 
şarkı dinleteceğinizi söyleyiniz. Eşleş-
tirmelerini istediğiniz ifadeleri öğren-
cilerinizle inceleyiniz. Örnekteki gibi 
eşleştirme yapacakları için dinlerken 
numaralandırılmış kelimelerden sonra 
hangi kelimelerin geldiğine dikkat 
etmeleri gerektiğini ve bu eşleştirmeyi 
dinleme sırasında yapacaklarını söyle-
yiniz. Yeteri kadar dinleme yapıldıktan 
sonra öğrencilerin cevaplarını kontrol 
edip öğrencilerinize geri bildirimde 
bulununuz. Bildikleri Türkçe şarkılar 
varsa söylemelerini sağlayınız.

25.Değerlendirme (35.sayfa)

Değerlendirme sorularını, yeterli süre-
yi öğrencilerinize vererek yönergelere 
uygun şekilde yaptırınız. Öğrencile-
rinizin cevaplarını kontrol edip geri 
bildirimde bulununuz. Gerekli gördü-
ğünüz yerlerde tekrar ve hatırlatma 
yapınız.
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2.ÜNİTE
SERBEST ZAMAN 

ETKİNLİKLERİ
1.Okuyalım-Öğrenelim (40.sayfa)

Öğrencilerinizden verilen görselleri 
incelemelerini isteyiniz. Spor dalları-
nın isimlerini sesli olarak okuyunuz 
ve öğrencilerinizden tekrar etmelerini 
isteyiniz. Onlara görsellerdeki spor 
dallarından hangilerini bildiklerini 
veya hangileriyle ilgilendiklerini soru-
nuz.

2.Okuyalım-İşaretleyelim (41.sayfa)

Öğrencilerinize görselde yer alan 
çocukların hangi sporu yaptıklarını 
sorunuz. Bu sporu kendilerinin ne 
sıklıkta yaptıklarını söylemelerini 
isteyiniz. Bir spor takımında yer alıp 
almadıklarını, herhangi bir spor yapıp 
yapmadıklarını sorunuz. Ardından 
metnin örnek okumasını yapınız 
ve öğrencilerinize metni okutunuz. 
Metin altı soruları cevaplamalarını 
isteyiniz.

3.Okuyalım-Eşleştirelim (42.sayfa)

Öğrencilerinize görsel okuma yaptır-
dıktan sonra verilen görsellerle spor-
ları eşleştirmelerini isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 30-31. sayfalardaki ‘’Eşleş-
tirelim’’, ’’ Yazalım’’ alıştırmasını yaptırınız.

4.Yazalım-Tamamlayalım (43.sayfa)

Metindeki kırmızı renkli fiilleri vurgu-
layarak okuyunuz. Metne ait soruyu 
cevaplarken öğrencilerinize gerekli 
ipuçlarını veriniz. Ardından öğrencile-
rinizin ünsüz yumuşamasını kavrama-
sını sağlayıp ilgili etkinliği yaptırınız. 
Geri bildirimde bulununuz. Öğrenci-
lerinizin bu kuralı sözlü ve yazılı anla-
tımlarında kullanmasını sağlayınız.

Hatırlatma:
Sonunda sürekli sert ünsüz (ç, k, p, t) 
bulunan sözcükler ilk sesi ünlü olan 
bir ek aldıklarında ç, k, p, t sesleri 
yumuşayarak b, c, d, g, ğ seslerine 
dönüşür.
Örnek:

ayak-onun ayağı
tat-çorbanın tadı
araç-senin aracın
kitap-benim kitabım

Ünsüz yumuşaması kuralına saç, ak, 
ek, ilk gibi tek heceli Türkçe sözcük-
lerle; merak, mikroskop, hukuk, ahlak 
gibi dilimize yabancı dillerden geçmiş 
bazı sözcükler uymaz. Bu kural ve 
özellikleri metinler yoluyla sezdiriniz. 
Örneklerle pekiştiriniz. Sözlü ve yazılı 
anlatımlarında doğru kullanmalarını 
sağlayınız.

5.Dinleyelim-Cevaplayalım (44.sayfa)

Öğrencilerinize Ahmet’in kendisini 
tanıttığı bir metin dinleteceğinizi söy-
leyiniz. Metinle ilgili soruları gözden 
geçirmelerini isteyiniz ve sonrasında 
soruların cevaplarına göre seçici din-
leme yapmalarını sağlayınız. Metni 
yeterince dinlettikten sonra öğrencile-
rin cevaplarını kontrol ediniz. Gerekli 
düzeltmeleri yapınız.
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DİNLEME METNİ
Arkadaşlarımla Spor Yapıyorum
Merhaba, adım Ahmet. 9 
yaşındayım. Humusluyum. 
Kilis’te oturuyorum. Cumhuriyet 
İlkokulu’nda,  üçüncü sınıfta 
okuyorum. Spor yapmayı 
seviyorum. Arkadaşlarımla 
basketbol, voleybol ve futbol 
oynuyorum. Ben en çok futbol 
oynamayı seviyorum. Beden 
Eğitimi derslerinde futbol 
oynuyoruz ve diğer sporları 
yapıyoruz. Arkadaşım Ali, iyi bir 
kalecidir. Ali’nin takımına gol 
atmak çok zor. Arkadaşım Gökhan  
iyi futbol oynuyor. O futbolcu 
olmak istiyor.

6.Konuşalım (44.sayfa)

Verilen örnek metni okuyunuz. Öğ-
rencilerinize okutunuz. Anlamını 
bilmedikleri kelimeler varsa metnin 
bağlamından ve görselden hareketle 
çıkarımda bulunmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden metnin altında yer 
alan soruları cevaplamalarını isteyiniz.
Metin eksenli konuşma yoluyla ken-
dilerinin sporla ilgili düşüncelerini 
anlatmalarını isteyiniz. Öğrencileri-
nizin konuşmalarına bağlaşıklık ve 
bağdaşıklık bakımından geri bildirim-
de bulununuz.

7.Dinleyelim-Tamamlayalım-

Cevaplayalım (45.sayfa)

Öğrencilerinize Başak’ın kardeşini 
tanıttığı bir metin dinleteceğinizi söy-
leyiniz. Tamamlanmamış halde verilen 
metni ve metne ait etkinliği inceleme-
leri için öğrencilerinize yeterli süreyi 
veriniz. Seçici dinleme yapmaları 
gerektiğini hatırlatınız. Ardından met-
nin altındaki ‘’D/Y’’ sorularını cevap-
lamalarını isteyiniz. Geri bildirimde 
bulununuz.

DİNLEME METNİ

Merhaba. Ben Yaşar Demir. 
26 yaşındayım. Erzurumluyum. 
Güreşi çok seviyorum. Güreş 
sporuna ilkokulda başladım. 
Yedi yaşından beri güreş 
yapıyorum. Şimdi Türk Millî 
Takımında güreşiyorum. Ülkem 
için güreşmek ve her zaman 
birinci olmak istiyorum. Bu yıl 
Arnavutluk’ta Avrupa Güreş 
Şampiyonası var. Altın madalya 
almak için çok çalışmam 
lazım. Her gün çalışıyorum. 
Antrenmanlar çok yorucu.

8.Okuyalım-Öğrenelim (46.sayfa)

Fiilleri, cümlenin olumlu-olumsuz-so-
ru kalıplarına dikkat çekecek şekilde 
okuyunuz.
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9.Okuyalım-Tamamlayalım (47.sayfa)

Görselleri ve örnek cümleleri öğren-
cilerinizle inceleyiniz. Sonrasında 
öğrencilerinizden verilen cümleleri 
tamamlamalarını isteyiniz. Öğrenci-
lerinizin cevaplarını sınıf ortamında 
birbirleriyle paylaşarak akran iletişi-
mine fırsat tanıyınız. Sonrasında geri 
bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 38-39. sayfalardaki 
‘’Tamamlayalım’’, ‘’Okuyalım-Cevaplayalım’’ 
alıştırmalarını yaptırınız.

10.Konuşalım-Canlandıralım (48.sayfa)

Verilen diyaloğu okumalarını sağlayı-
nız. Öğrencilerinizden ikişerli gruplar 
oluşturarak benzer diyaloglar canlan-
dırmalarını isteyiniz.

11.Yazalım (48.sayfa)

Öğrencilerinizden verilen kelimelerin 
hangi sporlarla ilgili olabileceğini tah-
min etmelerini isteyiniz. Görsellerle 
kelimeler arasında bağlantı kurmala-
rını sağlayınız. Sonrasında görsellerin 
altına verilen kelimeleri yazmalarını 
söyleyiniz. Çevrelerinde hangi spor 
alanlarının olduğunu, hangi spor 
alanlarını gördüklerini sorunuz.
Etkinlikten sonra ÇK 40. sayfadaki “Eşleştire-
lim’’ alıştırmasını yaptırınız.

12.Okuyalım-Cevaplayalım (50.sayfa)

Görsel okuma yoluyla resimde gör-
düklerini anlatmalarını isteyiniz. 
Metnin örnek okumasını yaptıktan 
sonra öğrencilerinizin ip atlama, 
yakan top gibi metinde geçen oyun 
isimlerini anlamlandırmalarını sağla-
yınız. Sınıfta ya da okul bahçesinde 
bu oyunları öğrencilere oynatmak 
etkili olacaktır. Metni öğrencilerinize 

okuttuktan sonra metne ait sorularını 
cevaplamalarını isteyiniz. Geri bildi-
rimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 41. sayfadaki ‘’Okuya-
lım-Cevaplayalım’’ alıştırmasını yaptırınız.

13.Yazalım-Konuşalım (51.sayfa)

Öğrencilerinize hobileri hatırlatınız. 
Boş zamanlarında neler yaptıklarını, 
hobilerini yazmalarını isteyiniz. Öğ-
rencilerinizin metinlerini bağlaşıklık 
ve bağdaşıklık bakımından incele-
yiniz. Sonrasında öğrencilerinizden 
yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşma-
larını isteyerek akran değerlendirme-
sinden yararlanınız.

14.Eşleştirelim (52.sayfa)

Öğrencilerinizden görsellerle verilen 
hobileri eşleştirmelerini isteyiniz. Yap-
mak istedikleri fakat yapamadıkları 
hobilerin neler olduğunu sorup sözlü 
olarak anlatmalarını isteyiniz.

15.Yazalım (54.sayfa)

Verilen örneklerden hareketle öğ-
rencilerinize ‘’-meyi/-mayı sev-’’, ‘’ 
-maktan/-mekten hoşlan-‘’ kalıplarını 
sezdiriniz. Cümlelerdeki boşlukları 
uygun ifadelerle tamamlatıp kav-
ramalarını sağlayınız. Kendilerinin 
hoşlandıkları, sevdikleri/ hoşlanma-
dıkları, sevmedikleri şeylerin neler 
olduğunu yazmalarını isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 42. sayfadaki ‘’Okuya-
lım-Tamamlayalım’’ alıştırmasını yaptırınız.
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16.Okuyalım-Öğrenelim (55.sayfa)

Öğrencilerinize en çok nelerden kork-
tuklarını sorunuz. Verilen cevaplardan 
hareketle ‘’fobi’’ kavramını anlamaları-
nı sağlayınız. Metinleri görsellerle iliş-
kilendirmelerini isteyiniz. Kendilerinin 
bir fobisini görsel olarak anlatmalarını 
isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 43. sayfadaki “ Eşleştirelim 
‘’ alıştırmalarını yaptırınız.

17.Dinleyelim-Yazalım (56.sayfa)

Öğrencilerinizden verilen görselleri 
yorumlamalarını isteyiniz. Sonrasında 
bir dinleme etkinliği yapacağınızı ve 
dinlediklerinin görsellerle ilgili oldu-
ğunu söyleyiniz. Dinleme etkinliğini 
yaptıktan sonra öğrencilerinizin veri-
len görsellerin altına dinledikleri cüm-
lelere uygun fobi ifadelerini yazma-
larını isteyiniz. Ardından görsellerin 
altındaki sorudan hareketle fobilerini 
yazılı olarak anlatmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin anlatımlarına geri bil-
dirimde bulununuz. Öğrencilerinizden 
yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşma-
larını isteyiniz.

DİNLEME METNİ

Adem köpekten korkuyor.
Tayfun hızdan korkuyor.
Necdet yüksekten korkuyor.
Veysel yılandan korkuyor.
Mahir karanlıktan korkuyor.

18.Okuyalım-Cevaplayalım (57.sayfa)

Öğrencilerinizden verilen görseli yo-
rumlayarak görseldeki kişinin hobisi-
nin ne olabileceğini tahmin etmelerini 
isteyiniz. Metnin örnek okumasını ya-
pınız. Metni öğrencilerinize okutunuz. 
Anlamını bilmediği kelimeleri, metin-
den ve görselden hareketle anlamlan-
dırmalarını sağlayınız. Metne ilişkin 
okuduğunu anlamaya yönelik soruları, 
cevaplamalarını sağlayınız. Öğrenci-
lerinizin cevaplarını kontrol edip geri 
bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 44-45. sayfalardaki “İşaret-
leyelim ‘’, “ Okuyalım-Cevaplayalım ” alıştırmala-
rını yaptırınız.

19.Değerlendirme (58.sayfa)

Değerlendirme sorularını, öğrencileri-
nize yeterli süreyi vererek yönergelere 
uygun şekilde yaptırınız. Öğrencile-
rinizin cevaplarını kontrol edip geri 
bildirimde bulununuz. Öğrenme eksik-
liklerini gidermeye; öğrenme yanlışla-
rını düzeltmeye yönelik gerekli tekrar 
ve uygulamaları yapınız.
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3.ÜNİTE
MÜZİK VE ALIŞVERİŞ
1.Okuyalım-Öğrenelim (64.sayfa)

Öğrencilerinizle birlikte verilen gör-
selleri inceleyiniz. Müzik aletleri 
içerisinde bildikleri veya çalabildikleri 
bir müzik aleti olup olmadığını soru-
nuz. Müzik aletlerinin isimlerini sesli 
olarak okuyunuz ve öğrencilerinizden 
bu isimleri tekrar etmelerini isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 48-49. sayfalardaki ‘’ 
Eşleştirelim ’’, “ Tamamlayalım “ alıştırmalarını 
yaptırınız.

2.Dinleyelim-Cevaplayalım (66.sayfa)

Öğrencilerinize bir metin dinletece-
ğinizi ve aşağıdaki soruları dinledik-
leri metne göre cevaplayacaklarını 
söyleyiniz. Dinleme sonunda soruları 
cevaplamalarını isteyiniz. Öğrencileri-
nizin cevaplarını kontrol ediniz.

Müzik Dersi 
Arkadaşlar merhaba. Kendimi 
tanıtayım. Benim adım Orhan 
Şen. Müzik öğretmeniyim. Bu yıl 
müzik dersini beraber işleyeceğiz. 
Haftada bir saat dersimiz var. 
Dersimizde önce flüt ile notaları 
çalmayı öğreteceğim. Sonra da 
bağlama ve melodika çalmayı 
öğreteceğim. Koro hâlinde 
şarkılar ve türküler söyleyeceğiz. 
Dersimiz çok eğlenceli geçecek.

DİNLEME METNİ

3.Okuyayalım-Yazalım (67.sayfa)

Verilen metinleri okuyunuz. Öğrenci-
lerinize sesli okuma yaptırınız. An-
lamını bilmedikleri kelimeler varsa 
anlamlandırmalarını sağlayınız. Öğ-
rencilerinize müzik dinleyip dinleme-
diklerini sorunuz. Örnek metinlerden 
hareketle hem kendi ülkelerindeki 
hem de Türkiye’deki sevdikleri sa-
natçıyı ve bu sanatçının en sevdikleri 
şarkısını yazmalarını isteyiniz.

4.Eşleştirelim-Yazalım (68.sayfa)

Öğrencilerinize verilen müzik aletleri-
nin adını sorunuz. Sonrasında görsel-
lerle kelimeleri eşleştirip yazmalarını 
isteyiniz.

5.Dinleyelim-Söyleyelim (69.sayfa)

Öğrencilerinize çeşitli müzik aletleri-
nin seslerini belirli bir süre dinletece-
ğinizi söyleyiniz. Kendilerinin, din-
leme sırasında tanımladıkları müzik 
aletlerinin isimlerini not almalarını 
isteyiniz. Dinleme etkinliğini yapınız. 
Sonra dinleme etkinliğinde hangi mü-
zik aletlerinin olduğunu sözlü olarak 
ifade etmelerini isteyiniz.

DİNLEME METNİ

Metinde yer alan enstrümanlar: 
Bağlama, darbuka, davul, keman, 
gitar, zurna, kemençe, piyano
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6.Okuyalım-İşaretleyelim (69.sayfa)

Görseldeki kişinin elindeki müzik 
aletinin ne olduğunu, müzik aletinden 
hareketle mesleğinin ne olabileceğini 
sorunuz. Örnek okuma yaptıktan son-
ra metni öğrencilere okutunuz. Müzik 
türlerini (Türk sanat müziği, Türk 
halk müziği, Türk pop müziği ve ara-
besk) tanıtınız. Bu türlere ait örnekler 
dinletiniz. (Zeki Müren, Neşet Ertaş, 
Tarkan, İbrahim Tatlıses) Ardından 
metinle ilgili cümleleri, öğrencilerin 
örnekteki gibi işaretlemelerini söyleyi-
niz.

7.Dinleyelim-Tamamlayalım (70.sayfa)

Öğrencilerinize Barış Manço’ yu tanıtı-
nız. Kültürümüzdeki yerini kısaca an-
latınız. Barış Manço’ nun seslendirdiği 
bir şarkıyı dinleteceğinizi söyleyiniz. 
Şarkı sözlerinin tamamlanmamış ha-
lini öğrencilerinizle inceleyiniz. Sonra 
şarkıyı öğrencilerinize dinletiniz. Öğ-
rencileriniz boşlukları tamamladıktan 
sonra kontrol ediniz.

8.Tamamlayalım (71.sayfa)

Cümlelerdeki kelimelerde farklı renkle 
belirtilen eklerin cümleye kazandırdığı 
anlamı sezdiriniz.
Gelecek zaman eki –(y)ecek eklendiği 
eylemin konuşma zamanından sonra 
gerçekleşeceğini ifade eder.

Örnek:
Abim yarın Ankara’dan gelecek.
Akşam ödevlerimi yapacağım.

Gelecek zamanla ilgili ön bilgi veril-
dikten sonra öğrencilerinizden verilen 
cümleleri örnekteki gibi yazmalarını 
isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 51-52-53. sayfalardaki 
“Tamamlayalım ‘’, “ Yazalım”, “ Yazalım ” alıştır-
malarını yaptırınız.

9.Okuyalım-Cevaplayalım (72.sayfa)

Öğrencilerinizden başlık ve görselden 
hareketle metnin içeriğini tahmin 
etmelerini isteyiniz. Örnek okuma 
yapınız. Öğrencilerinize metni okutu-
nuz. Anlamını bilmedikleri kelimeleri 
metnin bağlamından hareketle anlam-
landırmalarını sağlayınız. Metin altı 
okuduğunu anlama sorularını cevapla-
malarını isteyiniz.

10.Yazalım (73.sayfa)

Öğrencilerinize gelecek zamanın 
olumlu ve olumsuz kullanımlarını 
hatırlattıktan sonra verilen cümleleri 
örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol 
edip geri bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 54. sayfadaki “ Tamamlaya-
lım ‘’ alıştırmalarını yaptırınız.

11.Yazalım (74.sayfa)

Soru cümlelerinin gelecek zaman 
kipiyle nasıl çekimlendiğini öğrenci-
lerinize hatırlatınız. Pekiştirmek için 
verilen cümleleri örnekteki gibi cevap-
lamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin 
cevaplarını kontrol ederek geri bildi-
rimde bulunuz.
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12.Okuyalım-Öğrenelim (75.sayfa)

Öğrencilerinizle birlikte görselleri 
inceleyiniz. Alışveriş yerlerinin isimle-
rini sesli okuduktan sonra öğrencileri-
nizin tekrar etmelerini isteyiniz. Daha 
önce bu yerlerden alışveriş yapıp yap-
madıklarını ve yapmışlarsa ne amaçla 
gittiklerini sorunuz.

13.OkuyalımCevaplayalım (76.sayfa)

Öğrencilerinize görseldeki yerin ne-
resi olduğunu ve çocuğun burada ne 
yaptığını sorunuz. Metnin örnek oku-
masını yaptıktan sonra diyalogdaki 
rolleri öğrencilere veriniz ve diyaloğu 
seslendirmelerini isteyiniz. Metin-
deki anlamını bilmedikleri kelime-
leri işaretlemelerini isteyiniz. Sonra 
bu kelimeleri metnin bağlamından 
hareketle anlamlandırmalarını sağla-
yınız. ‘’Kutu, kilo, tane, koli’’ gibi ölçü 
birimlerini ilişkili olduğu ürünlerle 
birlikte tanıtınız. Öğrencilerinize oku-
ma sırasında noktalama işaretlerine 
dikkat ederek okumaları gerektiğini 
hatırlatınız. Okuma sonrasında metin 
altı soruları cevaplamalarını isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 55. sayfadaki “ Eşleştirelim 
‘’ alıştırmasını yaptırınız.

14.Yazalım (77.sayfa)

Öğrencilerinizden görselleri incele-
melerini isteyiniz. Verilen kelimeleri 
seslendiriniz, öğrencilerinize tekrar 
ettiriniz. Kelimeleri ilgili görsellerin 
altına yazmaları gerektiğini söyleyi-
niz. Öğrencilerin cevaplarını kontrol 
ettikten sonra günlük hayatta alış-
verişle ilgili verilen kavramlardan 
hangilerini daha çok kullandıklarını 
sorunuz.

5.Eşleştirelim (78.sayfa)

Alışveriş ile ilgili sözcük ve sözcük 
öbeklerini hatırlatınız. Daha sonra 
verilen sorularla alışveriş kavramları 
arasında eşleştirme yaptırınız.
Etkinlikten sonra ÇK 56. sayfadaki “Okuya-
lım-Cevaplayalım ‘’ alıştırmasını yaptırınız.

16.Sıralayalım-Konuşalım (78.sayfa)

Öğrencilerinize giyim, gıda gibi 
ihtiyaçlarını karşıladıkları yerleri ve 
buraları neden tercih ettiklerini soru-
nuz. Verilen cümleleri öğrencilerinize 
okutunuz. Cümleleri sıralayarak an-
lamlı bir diyalog oluşturmalarını sağ-
layınız. Öğrencilerden, oluşturdukları 
diyalogları arkadaşlarıyla canlandır-
malarını isteyiniz. Sözlü anlatımlarına 
yönelik geri bildirimlerde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 57. sayfadaki “Cevaplaya-
lım ‘’ alıştırmasını yaptırınız.

17.Okuyalım-Cevaplayalım (79.sayfa)

Öğrencilerinize görseldeki yerin nere-
si olduğunu sorunuz. Burada bulunan 
ürünlerin neler olduğunu söyleme-
lerini isteyiniz. Başlık ve görselden 
hareketle metnin içeriğini tahmin 
etmelerini sağlayınız. Metnin örnek 
okumasını yaptıktan sonra metni 
öğrencilerinize okutunuz. ‘’indirim, 
peşin, müşteri, tezgâhtar’’ gibi alış-
verişte kullanılan ifadelerin anlamını 
metnin bağlamından hareketle kav-
ratınız. Ardından öğrencilerinizden, 
okuduğunu anlamaya yönelik metin 
altı sorularını cevaplamalarını isteyi-
niz.
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18.İzleyelim-Cevaplayalım (80.sayfa)

Öğrencilerinize aileleriyle alışverişe 
gidip gitmediklerini sorunuz. Alışveriş 
sırasında ürünlere mi yoksa ürünlerin 
fiyatına mı dikkat ettiklerini sorunuz. 
Alışveriş içerikli bir video izleteceği-
nizi söyleyiniz. Video ile ilgili doğru 
ve yanlış bilgiler içeren cümleleri 
öğrencilerinize okutunuz. Daha son-
ra videoyu izletip verilen cümleleri 
doğru/yanlış şeklinde işaretlemelerini 
isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 58. sayfadaki “ Cevaplaya-
lım ‘’ alıştırmasını yaptırınız.

19.Yazalım (80.sayfa )

Öğrencilerinize ünsüz yumuşamasıyla 
ilgili gerekli hatırlatmaları yaptıktan 
sonra verilen örnek cümledeki yumu-
şamayı fark etmelerini sağlayınız. Ar-
dından cümleleri ünsüz yumuşaması 
kuralını dikkate alarak yeniden doğru 
şekilde yazmalarını sağlayınız.
Etkinlikten sonra ÇK 43. sayfadaki “ Eşleştirelim 
‘’ alıştırmalarını yaptırınız.

20.Dinleyelim-Cevaplayalım (81.sayfa)

Öğrencilerinize görseldeki yemeğin 
ne olduğunu, yemeği daha önce tadıp 
tatmadıklarını sorunuz. Tatmışlarsa 
içerisinde neler olabileceğini tahmin 
etmelerini isteyiniz. Öğrencilerinize 
bir dinleme etkinliği yapacağınızı 
söyleyip metinle ilgili çoktan seçmeli 
soruları incelemeleri için süre tanıyı-
nız. Dinleme bittikten sonra öğrenci-
lerinizin cevaplarını kontrol edip geri 
bildirimde bulununuz.
Öğrencilerinizden sevdikleri bir ye-
meğin malzemelerini ve yapılışını 
araştırıp sözlü olarak anlatmalarını 
isteyiniz.

DİNLEME METNİ

Haydi, Yemek Yapalım!
Malzemeler:
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet yeşil biber
4 orta boy domates
2 adet yumurta
Bir çay kaşığı tuz
Bir adet kuru soğan

Yapılışı:
Önce tavaya yağ döküyorum. Ocağı 
açıyorum. Sonra soğanı ve biberleri 
tavaya döküyorum. Domatesleri küçük 
bir şekilde doğruyorum. Domatesleri 
de tavaya koyuyorum. Sonra karıştı-
rıyorum. Hepsi pişiyor. Yumurtaları 
kırıyorum ve yumurtalar pişiyor. Me-
nemenimiz hazır oluyor!

21.Okuyalım-Öğrenelim (82.sayfa)

Diyaloglarda yer alan ünsüz ben-
zeşmesi örneklerini öğrencilerinizin 
dikkatini çekecek şekilde vurgulayarak 
okuyunuz. Öğrencilerinizin ses deği-
şimlerini fark etmelerini sağlayınız.

Ünsüz Benzeşmesi
Sözcüklerin sonunda ç, f, h, k, p, ş, t, 
seslerinden biri varsa sözcüğün aldığı 
ek c,d,g seslerinden biriyle başlıyorsa 
ünsüz uyumu kuralı gereğince ç, t, k 
seslerine dönüşür.

kitap - kitapçı
sınıf - sınıfta
çalış - çalışkan
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Metinlerde yer alan sözcükler ve 
örnekler yoluyla kuralın kavranmasını 
ve pekiştirilmesini sağlayınız. Burada 
örneklerin bir kısmını görülen geçmiş 
zamana göre çekimlenmiş fiillerden 
seçerek görülen geçmiş zaman ko-
nusunu hatırlatınız. Sözlü ve yazılı 
anlatımlarında doğru kullanmalarına 
dikkat ediniz.
ÇK 59. Sayfa ‘’Cevaplayalım ‘’ başlığı altında 
yer alan ünsüz benzeşmesiyle ilgili alıştırmayı 
öğrencilerinize yaptırınız.

22.Değerlendirme (83-84.sayfalar)

Değerlendirme sorularını, öğrencileri-
nize yeterli süreyi vererek yönergele-
re uygun şekilde yaptırınız. Öğrenci-
lerinizin cevaplarını kontrol edip geri 
bildirimde bulununuz. Gerekli gördü-
ğünüz yerlerde tekrar ve hatırlatma 
yapınız.

4.ÜNİTE
ÖZEL GÜNLER VE 

KUTLAMALAR
1.Okuyalım-Öğrenelim (88.sayfa)

Görseller yoluyla “bayramlar ve özel 
günler” hakkındaki bilgilerini hare-
kete geçiriniz. Hangi bayramları ve 
özel günleri, ne zaman kutladıklarını 
sorunuz. Türkiye’de her hangi bir 
bayram kutlaması görüp görmedikle-
rini sorunuz. Bu bayramlarda insan-
ların neler yaptığını, bayramları nasıl 
kutladıklarına ilişkin öğrencilerin 
gözlemlerini ve deneyimlerini paylaş-
malarını sağlayınız.

2.Okuyalım-Öğrenelim (89.sayfa)

Görseller ve görsellere ilişkin metin-
lerden hareketle 23 nisan, 19 mayıs, 
15 temmuz, 30 ağustos ve 29 ekimin 
onlara neleri hatırlattıklarını sorunuz. 
Bu günlerde hangi bayramların, niçin 
kutlandığı konusunda öğrencilerin 
fikirlerini alınız.
Ardından gerekli açıklamalarda bulu-
nunuz.

3.Okuyalım-Cevaplayalım (91.sayfa)

Öğrencilerin “ cumhuriyet ” kavramı-
nı anlamlandırmalarını sağlamak için 
bir drama etkinliği gerçekleştiriniz. 
Önce bir sınıf başkanı seçeceklerini 
ifade ediniz. Kimlerin sınıf başkanı 
olmak istediklerini sorunuz. Ardından 
sınıf başkanı olmak isteyenlerin sınıf 
için neler yapacaklarını anlatmalarını 
isteyiniz. Sonra kapalı oy - açık sayım 
sistemine göre seçimi gerçekleştiriniz. 
Sonuçları sınıfla paylaşıp başkanın 
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kim olduğunu açıklayınız. Tıpkı sınıf 
örneğinde olduğu gibi halkın kendi 
kendisini yönetmesi yani kendi yö-
neticilerini seçmesinin “ cumhuriyet” 
olduğunu belirtiniz. Daha sonra met-
nin örnek okumasını yapınız ve öğren-
cilerinize metni okutunuz. “ilan et-, 
süsle-, tören, gösteri” gibi öğrencilerin 
ilk kez karşılaşabileceği kelimelerin 
anlamını metnin bağlamından hare-
ketle anlamlandırmalarına katkıda bu-
lununuz. Öğrencilerinizden metne ait 
soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. 
Gerektiğinde geri bildirim sağlayınız.

4.Okuyalım-Öğrenelim (92.sayfa)

Öğrencilerinizin, bayramların kutlanış 
amaçlarını hatırlatınız. Bu bayram-
ların dinî mi millî mi olduğunu ayırt 
etmelerini sağlayınız. Ramazan ve 
Kurban Bayram’larının sadece İslam 
ülkelerinde ulusal bayramların ise 
sadece Türkiye’de kutlandığını kavra-
tınız.
Etkinlikten sonra ÇK 62. sayfadaki ‘’ Eşleştirelim 
’’ alıştırmasını yaptırınız.

5.Konuşalım (93.sayfa)

Öğrencilerinizden görseli incelemele-
rini isteyiniz, görseldeki kişilerin ne 
yaptığını sorunuz. Görselden hareket-
le metnin içeriğini tahmin etmelerini 
sağlayınız. Diyaloğun örnek okuması-
nı yaptıktan sonra öğrencilerinizden 
ikişerli grup oluşturmalarını isteyiniz, 
kendilerinin de benzer bir diyalog 
oluşturacaklarını söyleyiniz. Akrabalık 
isimlerini hatırlatınız. Oluşturacakla-
rı diyalogda bu isimlere uygun hitap 
ifadelerine dikkat etmelerini isteyiniz. 
Oluşturdukları diyalogları sınıf orta-
mında canlandırmalarını sağlayınız. 
Canlandırma sırasında öğrencilerini-

zin vurgu, tonlama, telaffuzuna dik-
kat ediniz, gerektiğinde geri bildirim 
sağlayınız.
Etkinlikten sonra ÇK 63. sayfadaki ‘’ Tamamlaya-
lım ’’ alıştırmasını yaptırınız.

6.Dinleyelim-Söyleyelim (93.sayfa)

Öğrencilerinize daha önce Barış 
Manço’ nun hangi şarkısını dinledik-
lerini sorunuz. Öğrencilerinize bu 
sanatçının seslendirdiği bir şarkı dinle-
teceğinizi söyleyiniz. Şarkının sözleri-
ni tahtaya yazınız, öğrencilerinizden 
dinleme sırasında şarkıya eşlik etmele-
rini isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 64. sayfadaki ‘’ Eşleştirelim 
’’ alıştırmasını yaptırınız.

7.Okuyalım-Cevaplayalım (94.sayfa)

Öğrencilerinizden görseli incelemele-
rini isteyiniz, görselin hangi özel günü 
yansıttığını sorunuz. Metnin örnek 
okumasını yaptıktan sonra öğrenci-
lerinize sesli okuma yaptırınız. Oku-
ma sırasında öğrencilerinizin okuma 
becerilerine yönelik geri bildirimde 
bulununuz. Anlamını bilmedikleri 
kelimeler varsa metnin bağlamından 
hareketle bu kelimeleri anlamlandır-
malarını sağlayınız. Metnin altında 
yer alan okuduğunu anlamaya yönelik 
soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinize kendi doğum günle-
rinde neler yaşadıklarını ve hissettik-
lerini sözlü olarak ifade etmelerini 
isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 65. sayfadaki ‘’ Eşleştirelim 
’’ alıştırmasını yaptırınız.
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8.Yazalım (95.sayfa)

Öğrencilerinizin kutucuklarda yer 
alan bayram ve özel gün isimlerini 
görsellerle ilişkilendirmelerini sağ-
layınız. Bu isimleri görsellerin altına 
yazmalarını söyleyiniz.

9.Okuyalım-İşaretleyelim (96.sayfa)

Öğrencilerinize görseldeki kişinin ne 
yaptığını sorunuz. Ardından örnek 
okuma yaptıktan sonra öğrencileriniz-
den de metni okumalarını isteyiniz ve 
diyalogları sınıf ortamında canlandır-
malarını sağlayınız. Metne ait doğru/
yanlış cümlelerini işaretlemelerini 
söyleyip geri bildirimde bulununuz.

10.Yazalım-Konuşalım (96.sayfa)

Öğrencilerinizden ikişerli grup ol-
malarını isteyiniz. 9. etkinliktekine 
benzer bir diyalog oluşturmalarını 
sağlayınız. Öğrencilerinizden oluş-
turdukları diyalogları sınıf ortamında 
canlandırmalarını isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 66. sayfadaki ‘’ Okuyalım- 
cevaplayalım ’’ alıştırmasını yaptırınız.

11.Okuyalım-Yazalım (97.sayfa)

Anneler günüyle ilgili düşüncelerini 
sorunuz. Öğrencilerinizin, bu özel 
günde anneleri için neler yaptıklarını 
sorunuz. Sözlü olarak ifade etmele-
rini isteyiniz. Öğrencilerinize örnek 
okuma yaptıktan sonra sesli okuma 
yaptırınız. Daha sonra metnin altında 
yer alan boşluğa benzer bir diyalog 
yazmalarını isteyiniz. Öğrencileriniz-
den arkadaşlarıyla diyaloğu canlan-
dırmalarını isteyiniz.

12.Sıralayalım-Yazalım (98.sayfa)

Öğrencilerinizden karışık olarak 
verilen cümleleri anlamlı bir bütün 
oluşturacak şekilde sıralamalarını 
isteyiniz. Ardından verilen boşluklara, 
belirtilen özel günlere uygun birer 
kutlama mesajı yazmalarını söyleyi-
niz. Kutlama mesajlarında, yazdıkları 
kişiye uygun bir şekilde hitap etmeleri 
gerektiğini hatırlatınız. Öğrencilerini-
zin yazdıkları kutlama mesajlarından 
birkaçını sesli olarak okutunuz.
Etkinlikten sonra ÇK 67-68. sayfalardaki “ Yaza-
lım “, “Eşleştirelim” alıştırmalarını yaptırınız.

13.Konuşalım (99.sayfa)

Öğrencilerinizin dinî ve millî bayram-
larımızı hatırlamalarını sağlayınız. 
Bayramlarda neler hissettiklerini, 
günlük hayattan farklı olarak neler 
yaptıklarını düşünmelerini isteyip ko-
nuşmalarını sağlayınız. Konuşmaları 
sırasında gerektiğinde öğrencilerinize 
geri bildirimde bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 69-70. sayfalardaki “ Yaza-
lım “, “Cevaplayalım” alıştırmalarını yaptırınız.

14.Okuyalım-Cevaplayalım (99.sayfa)

Öğrencilerinize daha önce birine 
mektup yazıp yazmadıklarını soru-
nuz. Yazmışlarsa kime, ne amaçla 
yazdıklarını söylemelerini isteyiniz. 
Daha sonra verilen mektubun örnek 
okumasını yapıp öğrencilerinize sesli 
okuma yaptırınız. Anlamını bilmedik-
leri kelimeler varsa metnin bağlamın-
dan hareketle anlamlandırmalarını 
sağlayınız. Metne ait okuduğunu 
anlama sorularını cevaplandırmaları-
nı isteyiniz. Öğrencilerinizin metinde 
geçen –(y)e/a kadar ilgecinin cüm-
leye kattığı anlamı fark etmelerini 
sağlayın.
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Hatırlatma:
-(y)e/a kadar ilgeci yer ve zaman ifa-
de eden sözcüklere gelerek mesafe ve 
süre bildiren zarf grupları oluşturur.

Sabaha kadar uyumadım.
Akşama kadar çalıştın.
Dün eve kadar yürüdü.

Metinlerden hareketle bu ilgecin ifa-
deye kattığı zaman ve mesafe anlamı-
nı somutlaştırınız. Örneklerle pekişti-
riniz.
Etkinlikten sonra ÇK 71. sayfadaki “ Tamamlaya-
lım “ alıştırmasını yaptırınız.

15.Değerlendirme (100-101. sayfalar)

Değerlendirme sorularını, öğrencileri-
nize yeterli süreyi vererek yönergelere 
uygun şekilde yaptırınız. Öğrencile-
rinizin cevaplarını kontrol edip geri 
bildirimde bulununuz. Gerekli gördü-
ğünüz durumlarda tekrar ve hatırlat-
ma yapınız.

5.ÜNİTE
TATİL
1.Okuyalım-Cevaplayalım (107.sayfa)

Öğrencilerinize tatillerde neler yaptık-
larını, gelecek tatillerde ne yapmayı 
planladıklarını sorunuz. Örnek okuma 
yapınız. Öğrencilerinize sesli okuma 
yaptırınız. Metni anlamaya yönelik 
soruları cevaplamalarını isteyiniz. Ge-
rekli gördüğünüz durumda geri bildi-
rimde bulununuz.

2.Eşleştirelim (108.sayfa)

Öğrencilerinizden görselleri inceleme-
lerini isteyiniz. Verilen kelimeleri sesli 
olarak okuyunuz, öğrencilerinize de 
tekrarlatınız. Daha önce bu kelimeler-
den hangilerini duyduklarını sorunuz. 
Ardından verilen kelimelerle görselleri 
eşleştirmelerini sağlayınız.
Öğrencileriniz, kelimeleri anlamlan-
dırdıktan sonra birer cümle içinde kul-
lanmalarını isteyiniz. Gerekli durum-
larda geri bildirimde bulununuz.
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3.Okuyalım-Cevaplayalım (109.sayfa)

Görseldeki şehrin neresi olduğunu 
görseldeki ipuçlarından hareketle 
tahmin etmelerini isteyiniz. Metnin 
başlığından hareketle içeriği tahmin 
etmelerini sağlayınız. Daha önce 
burayı gezip gezmediklerini sorunuz. 
Metnin örnek okumasını yapıp metni 
öğrencilerinize okutunuz. Anlamını 
bilmedikleri kelimeler varsa metnin 
bağlamından hareketle anlamlandır-
malarını sağlayınız. Metin altı oku-
duğunu anlamaya yönelik soruları 
cevaplamalarını isteyiniz. Gitmek 
istedikleri hayallerindeki yeri resimle 
anlatmalarını isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 74. sayfadaki “ Eşleştirelim 
“ alıştırmasını yaptırınız.

4.Yazalım (110.sayfa)

Öğrencilerinize daha önce bir otelde 
konaklayıp konaklamadıklarını, kayıt 
formu doldurup doldurmadıklarını 
sorunuz. Verilen formu inceledikten 
sonra öğrencilerinizin formu doğru 
bir şekilde doldurmalarını sağlayınız.
Etkinlikten sonra ÇK 75. sayfadaki “ Tamamlaya-
lım “ alıştırmasını yaptırınız.

5.Okuyalım-Cevaplayalım (111.sayfa)

Öğrencilerinize görseli incelemelerini 
söyleyiniz. Ardından metnin başlığı 
ile görselden hareketle metnin içeriği-
ni tahmin etmelerini isteyiniz. Metnin 
örnek okumasını yapıp öğrencileri-
nize de metni okutunuz. Anlamını 
bilmedikleri kelimeleri metnin bağ-
lamından hareketle anlamlandırma-
larını sağlayınız. Öğrencilerinizden 
şehir hayatı ile köy hayatını karşılaş-
tırmalarını ve bunu sözlü olarak ifade 
etmelerini isteyiniz. Ardından metnin 
altındaki etkinliği yaptırınız.

Etkinlikten sonra ÇK 76. sayfalardaki “ Sıralaya-
lım “ alıştırmasını yaptırınız.

6.Dinleyelim-Cevaplayalım (112.sayfa )

Öğrencilerinize Türkiye’de hangi 
bölgeleri gezdiklerini, en çok nereyi 
beğendiklerini sorunuz.
Ardından bir telefon görüşmesi din-
leteceğinizi söyleyiniz. Telefon gö-
rüşmesini dinletmeden önce soruları 
gözden geçirmelerini isteyiniz. Din-
leme sırasında anlamını bilmedikleri 
kelimeleri not almalarını söyleyiniz. 
Metni dinletiniz. Anlamını bilmedikle-
ri kelimeleri kavramalarını sağlayınız. 
Ardından metinle ilgili soruları cevap-
lamalarını isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 77-78. sayfalardaki “ 
Tamamlayalım “ alıştırmalarını yaptırınız.
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DİNLEME METNİ
Karadeniz Turu

İlyas Bey : Alo.
Filiz Hanım : Alo, buyurun. Burası 

Kumsal Tur, ben Filiz. 
Size nasıl yardımcı 
olabilirim?

İlyas Bey : İyi günler, Filiz Hanım. 
Karadeniz’e tur 
düzenliyor musunuz?

Filiz Hanım : Evet, efendim. Bir 
gece konaklıyoruz. 
İki gün Karadeniz’i 
geziyoruz.

İlyas Bey : Peki, geziye ne zaman 
çıkacağız?

Filiz Hanım : Cuma günü akşam 
saat 8’de yola 
çıkacağız.

İlyas Bey : Hangi otelde 
konaklayacağız? Tur 
paketinizde neler var?

Filiz Hanım : Sizi beş yıldızlı 
bir otelde misafir 
edeceğiz. Kahvaltı 
otelde, öğle ve akşam 
yemeklerini de seçkin 
lokantalarda yiyeceğiz. 
Yani, pakete her şey 
dâhil. Size deneyimli 
bir rehberimiz eşlik 
edecek.

İlyas Bey : Çok iyi. Bu turun her 
şey dâhil ücreti nedir?

Filiz Hanım : Her şey dahil 
kampanyalı fiyatımız,/ 
bir kişi için 800 liradır.

İlyas Bey : İki kişilik rezervasyon 
yaptırmak istiyorum. 
İlginiz için teşekkürler. 
İyi günler.

Filiz Hanım : Bizi tercih ettiğiniz 
teşekkür ederiz. İyi 
günler.

7.Konuşalım (112.sayfa)

Bu etkinlik öncesinde öğrencilerinize 
yaz tatilinde ne yapacaklarını anlatan 
fotoğrafları (veya kendi çizdikleri re-
simleri) sınıfa getirmelerini isteyiniz. 
Bu fotoğraflardan yola çıkarak tatil-
lerini nasıl geçirmeyi planladıklarını 
anlatmalarını isteyiniz. Öğrencilerini-
ze konuşmalarıyla ilgili geri bildirimde 
bulununuz.
Etkinlikten sonra ÇK 79-80. sayfalardaki “ 
Tamamlayalım “, “ Okuyalım – Cevaplayalım” 
alıştırmalarını yaptırınız.

8.Okuyalım-Yazalım (113.sayfa)

Tatil planının anlatıldığı metni öğren-
cilerinize okuyup onlara okutunuz. 
Metnin içerisinde geçen anlamını 
bilmedikleri kelimeleri metnin bağla-
mından hareketle anlamlandırmala-
rını sağlayınız. Metinden yola çıkarak 
kendi tatil planlarını verilen boşlukla-
ra yazmalarını söyleyiniz. Yazdıkları 
tatil planlarını sınıfta sesli okumalarını 
isteyiniz.
Etkinlikten sonra ÇK 81-82-83. sayfalardaki “ 
Sıralayalım “, “ Cevaplayalım”, “Okuyalım-İşaret-
leyelim” alıştırmasını yaptırınız.

9.Değerlendirme (115.sayfa)

Değerlendirme sorularını, öğrencileri-
nize yeterli süreyi vererek yönergelere 
uygun şekilde yaptırınız. Öğrencile-
rinizin cevaplarını kontrol edip geri 
bildirimde bulununuz. Gerekli gördü-
ğünüz durumlarda tekrar ve hatırlat-
ma yapınız.
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