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GİRİŞ
İşitme kayıplı bir çocuk, akranlarıyla aynı gelişim basamaklarından geçmektedir. Buna 
rağmen işitme kayıplı çocuğun dil ve bilgi seviyesi akranlarına kıyasla geriden takip et-
mektedir.  Bunun tek sebebi gelişim basamaklarının iletişim becerileriyle doğrudan iliş-
kili olmasıdır. Dolayısıyla; işitme kayıplı öğrencinin dil gelişimindeki sorunun bilişsel ge-
lişimindeki sorunlarından değil işitme kaybından kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere dil, 
öncelikle dinleme dil tekrarlarıyla (konuşma) öğrenilmektedir. İşitme kayıplı bir çocuk, 
dil gelişimine dair böylesine önem taşıyan bir fırsattan tabiatıyla yoksun kalmaktadır. 
Sesi tanımayan veya sesi ayırt edemeyen bir çocuğun okumasını, yazmasını ya da sunu 
yapmasını beklemek o çocuğa haksızlık olacaktır.

Türkçe Öğretim Programı; dinleme/izleme, okuma, konuşma, yazma, olmak üzere dört 
öğrenme alanından oluşmaktadır. İşitme kayıplı çocukların ders kitaplarında anlamını 
bildiği kelime sayısının azlığı ve bu kitaplarda kullanılan resimlerin metin yazılarında an-
latılanları yeterince desteklememesi işitme kayıplı öğrencilere zorluk yaşatmaktadır. Bu 
sıkıntıların giderilebilmesi ancak ve ancak kitaplardaki görsel ifadelerin çoğaltılmasıyla 
mümkün olacaktır.

Bilindiği üzere soyut kavramları (hayal, rüya, barış, sevgi vb.) resimlendirmek güçtür. So-
mut kavramların resme aktarılması ise daha kolay fakat zaman alıcıdır. Örneğin; normal 
işiten bir öğrenciye elma denildiği anda elmanın ne olduğunu anlatmaya gerek yoktur 
çünkü bu öğrenci günlük yaşantısında bu kelimeyi defalarca duymuş ve ne anlama gel-
diğini okula gelmeden önce zaten öğrenmiştir. Ancak işitme kayıplı bir çocuk gerekli 
donanıma sahip olamadığından okula hazırlıksız gelmektedir. Bu nedenle de işitme ka-
yıplı çocuğun hayata dair kavramları öğrenmesinde kullanılacak görsel figürler dersler-
de vazgeçilmez bir uyaran niteliği taşımaktadır.

Türkçe 1. Sınıf (Okuma Yazma Öğreniyorum) kitabının dışında metinlerin ve resimlerin 
farklı olduğu bir yardımcı ders kitabının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu tür nedenlerle;

• İşitme kayıplı öğrencilerin dil ve bilgi seviyesine uygun,

• Soyut kavramlardan çok somut kavramların olduğu,

• Görsel figürlerin sade, anlaşılır ve canlı renkler ile sunulduğu,

• Resim ve metin arasındaki mantığın kolaylıkla çözüleceği,

• Eğlendiren, eğlendirirken de öğretmeyi temel alan sıralama kartlarını içeren,

• Düzenlenen çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin yaratıcılığını artırmayı hedefleyen,

• Söz konusu etkinlikler ile öğrencilerin ders sırasındaki aktif katılımına olanak sağlayan 
yardımcı bir ders kitabı hazırlanmıştır.

Amaç; işitme kayıplı öğrencilerin okuduğunu anlaması, anladığını yazması, yazdığını yo-
rumlaması ve yorumladıklarını da çevresindekilerle paylaşabilmesidir.

Unutulmamalıdır ki; farklılıkları olsa da her çocuk özeldir!
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İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İlk Okuma Yazma Süreci
İlk okuma sürecinde ‘’Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi’’ benimsenmiştir. İlk okuma 
yazma öğretimi tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilir.

Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi
Öğrenciler yazı yazarken ve okuma yaparken;

• Göğüslerini yazı masasına dayamamalı, her iki kolun üçte ikisi masa üzerinde dur-
malı, ayaklar rahat vaziyette yan yana yere basmalıdır.

• Göz ile materyal arasındaki uzaklığın 25-30 cm olması gerektiği sıklıkla hatırlatılma-
lıdır.

• Öğrencilerin yazı yazarken kalemi baş, işaret ve orta parmakları arasında rahat ve 
serbest tutmalarına, işaret parmağını fazla bastırmamalarına dikkat edilmelidir. Ka-
lem, çok sıkılmadan ve bilek zorlanmayacak şekilde tutulmalıdır.

• Öğrenciler, yazı yazarken kâğıdı eğimli tutmayı tercih edebilir. Bu durumda öğrenci-
lere baskı yapılmamalı, yazı kolaylığı açısından kâğıt tutuşu konusunda esnek dav-
ranılmalıdır.

Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretiminde İzlenecek Aşamalar
1. İlk okuma yazmaya hazırlık
a. Dinleme eğitimi çalışmaları

• Dinleme eğitimi çalışmaları ilk okuma yazma öğretiminin başında, ilk harfin (e) öğ-
retimine geçmeden önce gerçekleştirilmeli ve tamamlanmalıdır.

• Öğrencilere harflerin sesleri verilmeden, doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan 
sesler dinletilmelidir.

• Dinletilen sesin kaynağını fark etmeler sağlanmalıdır. Ardından doğal ve yapay ses 
kaynaklarına karşılık gelen duyduğu sesleri tanıma, ayırt etme ve taklit etme çalış-
maları yapılmalıdır. Bu çalışmalar esnasında müzik dersinin ilgili üniteleriyle ilişkilen-
dirilmelidir.

• Bu süreçte işitme kayıplı ve konuşma bozukluğu olduğu düşünülen öğrencilerin 
gözlemlenmesi gerekmektedir. Profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin ilgili 
kurumlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

b. Parmak, El ve Kol Kaslarını Geliştirme Çalışmaları:

• Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin parmak, el ve kol kaslarını geliştirmeye yö-
nelik çalışmalar yapılmalıdır.

• Bu çalışmalar boyama ve çizgi çalışmaları öncesinde öğrenciyi destekleyecek nite-
likte olmalıdır.

c. Boyama ve Çizgi Çalışmaları:

• Boyama ve çizgi çalışmalarına başlamadan önce öğrencilerin kalemi hangi eliyle tut-
tuğu tespit edilmelidir.

• Sol elini kullanan öğrenciler, sağ ellerini kullanmaları hususunda zorlanmamalıdır. İki 
elini de kullanabilen öğrenciler hangi elle daha rahat yazmakta iseler o eli kullanmaya 
teşvik edilmelidir.

• Dik temel harflerle yazmaya hazırlık için dik, eğik, dairesel ve yatay çizgiler çizdiril-
melidir.
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• Dik Temel yazma biçiminde dairesel çizgi öğretilirken saatin 2 noktasından başlan-
malı, sola doğru eller kağıttan kaldırılmadan aynı noktaya gelene kadar çizdirilmelidir. 

• Dik temel harflerin yazılış yönleri, soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru gösterilmelidir.

2. İlk Okuma Yazmaya Başlama ve İlerleme

• Kullanılacak dik temel harflerde, karıştırıldığından, büyük J harfinde nokta olmadığını 
belirtelim.

• Okuma yazma öğretimi süreci boyunca dört çizgi, üç aralıktan oluşan standart yazı 
defteri kullanılmalıdır.

• Yazı defterinde satır aralığı, 4 5 4 oranında, en az 1,3 cm genişliğinde olmalıdır.

• Okuma yazma öğretimi tamamlandıktan sonra standart yazı defteri veya çizgili def-
ter kullanma kararı, öğretmen ve öğrencilerin insiyatifindedir. Yazmada zorluk yaşa-
yan öğrenciler ile yazma çalışmalarına standart yazı defteri ile devam edilebilir.

a. Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme:

• Okuma yazma eğitiminde ilk olarak ses hissettirilmelidir.

• Ses öğretilirken görselden hareketler harf senaryosu, tekerleme, şarkı ve bilmeceler-
den yararlanılabilir.

• Ardından öğrencilere sesin karşılığı olan harf gösterilmeli ve ses harf ilişkisi kavratıl-
malıdır.

b. Harfi okuma ve yazma:

• Ses harf ilişki kavratıldıktan sonra harflerin okunmasına ve yazılmasına geçilmelidir.

• Öğrenci yazma çalışmalarında harflerin yazım şekilleri, yönleri, geometrisi, eğimi, 
dikliği konusunda zorlanmamalıdır.

• Öncelikle öğrencilerin harfin temel formunu oluşturmaları beklenmelidir. Önce büyük 
harfin yazımı hemen ardından küçük harfin yazımı yönleriyle birlikte gösterilmelidir.

c. Harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma:

• Birinci harf grubunun ikinci harfi olan ‘’I’’ öğretiminden sonra hece öğretimine geçil-
melidir.

• Hece öğretimi sırasında büyük harf kullanılmamalıdır.

• Hece tek başına değerlendirilmeli ve küçük harflerle gösterilmelidir.

• İlk önce ‘’e’’ sesine, sonra ‘’I’’ sesine vurgu yaparak iki sesin birlikte söylenmesi sağ-
lanmalıdır.

• Kapalı hecenin gösteriminden sonra açık hece gösterilmelidir. (Önce el, sonra le gibi)

• Harflerde ilerlendikçe her zaman önce kaplı hecelere sonra açık hecelere ulaşılmalıdır. 
Ardından üç ve dört harfli heceler gösterilmelidir.

• Oluşturulacak üç ve dört harfli heceler öğrencinin anlamlandırabileceği kelimelerden 
seçilmelidir. Anlamını bilemeyeceği türden kelimelere yer erilmemelidir.

• Hece türlerinin tamamı kolaydan zora doğru aşamalı olarak tanıtılmalıdır. (a, al, la, kel, 
kal, kalk gibi)

• Bu heceleri oluştururken anlamlı ve işlek hecelere öncelik verilmelidir.
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• Kelimeler oluşturulurken görsellerle desteklenebilecek, öğrencinin ön bilgileriyle an-
lamlandırabileceği kelimelere öncelik verilmelidir.

• Yeni oluşturulan kelimeler gösterildikten sonra cümle içinde kullanılmalıdır. Kelimele-
rin arasında uygun boşluklar bırakmaları sağlanmalıdır.

• Büyük harflerin kullanımı cümle başlarında, özel isimlerde ve başlıklarda vurgulan-
malıdır.

• Büyük harflerin kullanımı cümle başlarında, özel isimlerde ve başlıklarda vurgulan-
malıdır.

• Noktalama işaretlerinin kullanımına yeri geldikçe değinilmelidir.

• İlk cümle oluşturulduğunda nokta işareti kullanılmalıdır.

• İlk soru cümlesi oluşturulduğunda soru işareti kullanılmalıdır.

• Soru ekinin yazım kuralı olan ‘‘mı’nın ayrı yazılması’’ gösterilmemelidir. Soru eki ola-
rak ‘’mı’’ metin içinde okunabilir.

• Ünlem işareti son harf grubunda gösterilmelidir. Örnekte belirtilen kullanımı dışına 
çıkılmamalıdır. (Ah, elim acıdı!)

• Kısa çizgi kullanımı satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerine bölerken gösterilme-
lidir. Kısa çizginin diğer kullanımları gösterilmemelidir.

• Kesme işareti, sadece özel isme gelen ekler ayrılırken gösterilmelidir.

• Noktalama işaretlerinin kullanımları gösterildikten sonra pekiştirme etkinlikleri yapıl-
malıdır.

d. Metin okuma:

• Metinlerde öğrenci için anlamlı olmayan cümlelerden metinler hazırlanmamalı ve 
okutulmamalıdır.

• Tekerleme, bilmece, sayışma, mani ve ninniler bu kapsamın dışındadır.

3. Bağımsız Okuma ve Yazma:

• Seslerin tamamı kavradıktan sonra ve temaya başlamadan önce en az iki hafta sürey-
le öğretmenin rehberliğinde akıcı okuma düzeyi geliştirmek amacıyla okuma çalış-
maları (sessiz ve sesli okuma, sesleri doğru çıkarma, vurgu tonlama, anlamlı okuma, 
koro halinde okuma, metin üzerinde konuşma vb.) yapılmalıdır.

• Bu süreçte öğretmenler, bireysel farklılıkları göz önüne alarak öğrencilerin akıcı oku-
ma becerilerini geliştirme çalışmalarını yürütebilir.

• Öğrencilerin dil gelişimine) doğru telaffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bu-
lunan tekerlemelerin ilk okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilmektedir.

• Okumayı geliştirmeye yönelik tekerleme, sayışma, ninni, bilmece ve maniler sıklıkla 
kullanılmalıdır.

• 1. sınıfta okuma ve yazma süreci tamamlanır.

• 2. sınıfta öğrencilere okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yaptırılır.

• 3 ve 4. sınıfta ise öğrencilerin kendine has yazı alışkanlığı kazanmasına yönelik yazı 
çalışmaları yaptırılır.
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EE ee
Öğrencilerinize “e” sesini hissettirmek ve fark ettirmek için “E Bebeğim E E E” adlı şar-
kıyı dinletiniz. Şarkıda geçen “e” sesine dikkat çekmek için siz de şarkının “E bebeğim e 
e e”nakaratını sesli olarak söyleyiniz ve onlara da söyletiniz. 

Sınıfa getireceğiniz oyuncak bir bebeği kucağınızda sallayarak “eee” sesini çıkarınız. 
“E Bebeğim eee” şarkısının canlandırmasını yapınız. Aynı şekilde birkaç öğrencinize 
canlandırmayı yaptırarak “eee” sesini çıkartmalarını sağlayınız. Bu canlandırma çalış-
masında isteyen tüm öğrencilerin katılımını sağlayınız.

Mümkün olduğunca sınıfınızdaki her öğrenciye düzenlediğiniz oyunlarda roller veriniz 
ve onların aktif katılımını sağlayınız. Bununla birlikte normal bir ses tonuyla konuşmaları 
gerektiğini, abartılı mimiklerden uzak durmaları gerektiğini oyun öncesi ve oyun esnasın-
da sürekli öğrencilerinize hatırlatmalarda bulununuz. Ayrıca öğrencilerinizin cümlelerin 
anlamına uygun tonlama ve vurgulama yapıp yapmadıklarına dikkat ediniz.

“Elma, ekmek, defter dede” kelimelerine ait görselleri öğrencilerinize gösteriniz. Sınıfı-
nızda bu varlıkların adlarını bilen öğrencileriniz olup olmadığını araştırınız. Telaffuz es-
nasında kelimelerin içindeki “e” sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Öğreteceğiniz 
sesle ilgili öğrencilerinize örnekler verirken aşağıdaki sıralamaya özen göstermelisiniz.

Yapılacak drama çalışmaları sayesinde öğrenci;

- Ses grubu içinde göreceği kelimelerin telaffuzunu ve anlamını önceden öğrenir,

- Ön bilgilerini kullanarak yazdığını ya da okuduğunu anlamlandırması kolaylaşır,

- İleride karşılaşacağı metinleri doğru anlamlandırır,

- Anladıklarını yorumlamada zorluk yaşamaz,

- Yorumladıklarını da düzgün bir telaffuz ile karşısındakine ifade edebilir.

SESE HAZIRLIK

“e” sesi başta “e” sesi ortada “e” sesi sonda

elma, emzik defter dede

Günlerin getirdiği
Mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin
Bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e

Minicik yastığını
Paylaşmış bebeğiyle
Alacaklarmış gibi
Sarılmış elleriyle
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e

Günlerin getirdiği
Mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin
Bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e

Kırmızı papuçları
Duruyor başucunda
Başı düşmüş yastığa
Uyuyor mışıl mışıl
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e

Minik minik kolları
Düşmüş iki yanına
Dalmış pembe düşlere
Dünyalardan habersiz
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e

E Bebeğim E E E

KAYAHAN

2.

1.
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Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer 
alan 3. Etkinlikteki büyük resmi incelemelerini ve görselde 
neler gördüklerini söylemelerini isteyiniz. 

‘‘Görselde neler oluyor?’’, ‘‘Anne ne yapıyor?’’, ‘‘Bebek ne 
yapıyor?’’ vb. sorularınızla annenin bebeği uyuttuğu, uyu-
turken ‘‘E bebeğim e e e’’ diyerek ninni söylediği, bebeğin 
ağzında emzik olduğu hakkında konuşabilir ve sorularınız-
la öğrencilerinizi istediğiniz konuya yönlendirebilirsiniz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 3. Etkinlikteki 
ana görselin etrafındaki “elma, emzik, defter, dede” gör-
sellerin adlarını “e” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek 
“e” sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. 

3. Etkinlikte “e” sesinin geçtiği kelimelerle “e” sesi bulun-
mayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Onlardan bu kelimelerde örnekteki gibi “e” 
sesi varsa güler yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin öncelikle “e” sesini diğer seslerden ayırt etmeleri gerekir. Bunun için 3. 
Etkinlikte verilen görsellerdeki “e” sesini vurgulayarak söyleyiniz. Öğrencilerinizin “e” 
sesini hissetmelerine ve tanımalarına yardımcı olunuz.

DİNLEME

Öğrencilerin görsellerde verilen “kedi, erik, etek, eşek, ekmek, merdiven, inek, güneş, 
bebek” kelimelerinin içindeki “e” sesini  örnekteki gibi bulmalarını ve boyamalarını sağ-
layınız.

BOYAMA

3.

4.

KONUŞMA

5. Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuşmala-
rını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor? Çocuk nereden geliyor, ne yapıyor?” 
gibi sorular sorarak onların anlatımlarını dinleyiniz.
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• Öğrencilerden karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Çocuk 
nerede?”, “Çocuk nereden geldi?”, 2. kartta “Çocuk ne yapıyor?”, 3. kartta 
“Çocuk masada  ne yapıyor?”, “Masanın üzerinde neler var?” sorularını 
sorabilirsiniz. Her kartta olaylara ilişkin birden fazla soru sorunuz.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yö-
nelik sorular sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kur-
maları ve bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde 
doğrudan görünen olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak gö-
rünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için 
fırsat veriniz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip 
dinlemediklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görsel sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde ön-
lerindeki bir masaya veya sehpaya sıralanır.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve 
onların ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görseller karıştı-
rılarak birkaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.
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Tek kart etkinliğinde yer alan görselle ilgili sorular sorarak öğrencilerinizin konuşmala-
rını sağlayınız. 6.
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İzleyen Etkinlik

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı görsellerin paylaşılmasının ardından izleyen 
etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kullanılması-
na, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklenmesine 
önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin canlandırma, oyun, gezi gibi 
çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bu etkinliklerle çocuklar hem sözlü dillerini kullanma fırsatı 
bulurlar hem de ana karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olayları ve ana olayı destek-
leyen detayları zihinlerinde canlandırabilirler. Karakterlerin vurgulanması, ana ve yar-
dımcı olayların paylaşılması, ana fikir üzerinde durulması, sonraki yıllarda okuduğunu 
anlama becerilerinin temelini oluşturmaktadır.  

• Sıralı kartların ardından uygulanan diğer bir etkinlikte, bireysel sıralama kitapçıkları ha-
zırlayabilirsiniz. Bu kitapçığı hazırlamak için sıralı kart sayısı kadar A4 kâğıdı ve kapak 
için ilave bir sayfa ekleyerek zımbalayınız. Öğrencilerden bu sayfalara olayları, sırasıyla 
görsellemelerini ve kitapçığa bir isim vermelerini isteyiniz. Her öğrenciyle birebir çalışa-
rak onların kitaba verdiği isim ve olaylara ilişkin cümlelerini görsellerin altına yazdırınız.  
Böylece öğrenciler; a) yazı ve görsel arasında ilişki olduğunun, b) düşüncelerin sembol-
ler ile anlatılabileceğinin, c) yazının soldan sağa yazıldığının, d) cümleye büyük harfle 
başlandığının ve sonuna nokta konduğunun, e) sembollerin yan yana gelerek sözcükleri 
ve cümleleri oluşturduğunun farkına varırlar.

• Bireysel sıralama kitapçıklarını, fırsat buldukça, birebir çalışmalarda öğrenci ile okuyarak 
tekrarlayınız. Böylece olayları ve cümleleri hatırlamalarına fırsat vererek sözcük tanıma 
ve anlama becerilerini destekleyiniz.

• Sıralama kitapçıklarını, sınıfın ve okulun çeşitli köşelerinde sergileyiniz.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el ter-
cihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. 

Öğrencilerinize tahtada önce büyük “E”, daha sonra küçük “e” harfinin yazılışını göste-
riniz.  Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. “E” harfinin başlama ve devam yönünü 
gösteren etkinliği yaptırınız.

Öğrencilerin kesik çizgilerle verilen “E” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını 
sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “E” harfini yazdırınız.

YAZMA

7.

Tahtaya küçük “e’’ harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra 
öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinliği yaptırınız.

Etkinlikteki yazma alanına “E e” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

8.

9.
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DEĞERLENDİRME 

1.

2.

Öğrencilerinizin 1. Etkinlikte verilen 
isimlerdeki “E e” seslerinin üzerinden 
geçerek yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden 2. Etkinlikteki eşe-
ği yazıya ulaştırmalarını, “E e” sesle-
rinin üzerinden geçerek yazmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizin “e” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

3.

4.

Öğrencilerinizin 3. Etkinlikteki ki “E 
e” seslerini nasıl, ne kadar yazabildik-
lerini kontrol edip değerlendirmede 
bulununuz. Verilen kelimelerdeki “E 
e” seslerinin üzerinden geçerek yaz-
malarını sağlayınız.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

2. Öğrencilerinize dinletmek üzere “El Ele Çocuklar” ile ‘‘Bir Başkadır Benim Memleketim’’ 
şarkısını getiriniz.

• Öğrencileriniz zorlandığında etkinliklerde neler yapılması gerektiğine dair 
onlara bilgiler veriniz. 

• Etkinlik çalışmalarında sıkıntı çeken öğrencileriniz var ise görsel ipuçların-
dan faydalanmaları gerektiğine dair hatırlatmalarda bulununuz.

• Öğrencilerinizden değerlendirme etkinliklerini dikkatlice incelemelerini is-
teyiniz.

• Etkinlikler için öğrencilerinize yeterli süre veriniz.

• Süre bitiminde öğrencilerinizin etkinlik sayfalarını kontrol ediniz. Varsa ha-
talarını gösterip düzeltmelerini sağlayınız.

• Eksikliğini fark ettiğiniz konuları, bilgileri tekrar ediniz veya ödevlerle pe-
kiştiriniz.

• ‘‘Öz Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

NOT: .......................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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Öğrencilerinizden 3. Etkinlikteki büyük görseli incelemele-
rini ve görselde neler gördüklerini söylemelerini isteyiniz. 
Leylek ne yapıyor? sorusunu sorarak öğrencilerin “Leylek 
lıkır lıkır su içiyor.” cümlesini söylemelerini sağlayınız.

Verilen görselden hareketle seçtiğiniz 2 öğrenciyi tahtaya 
kaldırınız. Bir öğrenciden leyleği canlandırmasını, diğer öğ-
renciden ise kollarını birleştirerek çember yapmasını isteyi-
niz. Leyleği canlandıran öğrenciye diğer öğrencinin kollarının 
arasından sesli bir şekilde su içmesini söyleyiniz. “Leylek lıkır 
lıkır su içiyor.” cümlesini öğrencilere tekrar ettirerek “l” sesi-
ne dikkat çekiniz. Öğrencilerinizin telaffuz hatalarını anında 
düzeltiniz. Bu canlandırma çalışmasında tüm öğrencilerin 
katılımını sağlayınız.

 3. Etkinlikteki büyük görselin etrafındaki görsellerin adla-
rını “l” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek “l” sesine öğ-
rencilerinizin dikkatini çekiniz. Öğrencilere “lıkır lıkır” keli-

melerini grup olarak söylettiriniz.

3. Etkinlikte “l” sesinin geçtiği kelimelerle “l” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmele-
rini sağlayınız. Onlardan bu kelimelerde örnekteki gibi “l” sesi varsa güler yüzü, yoksa 
üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

1.

2.

3.

Öğrencilerinize “l” sesini hissettirmek ve fark ettirmek için aşağıdaki dizeleri okuyunuz. 
Okuma sırasında “l” seslerini vurgulayınız. 

Leylek geldi dallara,

La lalla lalla la la lal.

Ballı lokma tatlısı,

La lalla lalla la la lal.

Daha sonra onlara “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısını dinletiniz.

Onlara “Dinlediğiniz şarkıda en çok tekrar eden/söylenen ne? Şiirdekine benzer sözler 
var mı?” sorusunu sorunuz. Onlardan “lalla, lay lay” cevabını bulmalarını ve bunları söy-
lemelerini isteyiniz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 2. Etkinlikte yer alan görselleri inceletiniz. 
Görsellerde gösterilen hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Örneğin, birinci görselde “Ço-
cuk elini yıkıyor.” cümlesine ulaşmalarını ve cümleyi söylemelerini sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

Öğrencilerinizin öncelikle “l” sesini diğer seslerden ayırt etmeleri gerekir. Bunun için 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 3. Etkinlikte verilen görsellerde “l” sesi-
ni vurgulayarak söyleyiniz. Öğrencilerinizin “l” sesini hissetmelerine ve tanımalarına 
yardımcı olunuz.

DİNLEME



36

LL ll

Öğrencilerin 4.Etkinlikte görsellerle verilen kelimelerin içindeki “l” sesini örnekteki 
gibi bulmalarını ve boyamalarını sağlayınız.

Öğrencinizin bu etkinliği yapabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi gerekir. 
Bu hususlara dikkat ediniz:

• Yönergeyi  dinleme,

• Etkinlikte ne yapması gerektiğini anlama,

• Etkinlik için verilen süreyi doğru kullanma,

• Resimlerdeki varlıkların ismini telaffuz etme,

• Resimlerdeki varlıkların ismini telaffuz ederken sesleri birbirinden ayırt etme.

BOYAMA

KONUŞMA

4.

5. Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?’’, ‘‘Anne ve çocuk nereye gittiler?” 
gibi sorular sorarak onların anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerden karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olaylarla ilgili sorular sorunuz. Her kartta olaylara ilişkin birden fazla 
soru sorunuz.

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları 
ve bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan gö-
rünen olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da 
içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat 
veriniz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip din-
lemediklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerinde-
ki bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak 
birkaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.
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6. Öğrencilerinizden görseli incelemelerini isteyiniz. “Burada neler oluyor?’’, “Çocuklar ne 

yapıyorlar?’’, ‘‘Öğretmen ne yapıyor?’’ gibi sorular sorarak onların olayları anlatmalarını 
sağlayınız.
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YAZMA

Öğrencilerinize tahtada önce büyük “L” harfinin yazılışını başlama ve devam yönünü 
göstererek yazınız Daha sonra harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. “L” harfinin 
başlama ve devam yönünü gösteren Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Et-
kinliği yaptırınız.

Öğrencilerin kesik çizgilerle verilen “L” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını 
sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “L” harfini yazdırınız.

Tahtaya küçük  “l’’ harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız.  Harfi öğ-
rencilerinizle birlikte seslendiriniz. Daha sonra öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyo-
rum Kitabı’ndaki 8. Etkinliği yaptırınız. 

Öğrencilerinizin “e” ve “l” harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak ama-
cıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 10, 11, 12, ve 13. Etkinlikleri yaptırınız. 

Bir A4 kâğıdına “e” sesini diğer A4 kâğıdına “l” sesini yazınız. Üç öğrenciyi tahta-
ya kaldırarak birinci öğrenciye “e” harfinin yazılı olduğu kâğıdı, ikinci öğrenciye “l” 
harfinin yazılı olduğu kâğıdı, üçüncü öğrenciye de “el” görselinin olduğu kâğıdı ve-
riniz. İki öğrenciyi yan yana getirip “e”  ve “l” birleşmesinden “el” kelimesinin meydana 
geldiğini gösteriniz. Bütün öğrenciler “el” kelimesini okurken üçüncü öğrenciden “el” 
görselini göstermesini isteyiniz. Bu etkinliği tüm öğrencilerin katılımıyla tekrar ediniz.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

7.

8.

9.

10.

Etkinlikteki yazma alanına “L l” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tut-
ma, el tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz.

Sesi/Harfi Okuma: Tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki 
işlemleri yaptırabilirsiniz:

• Öğrencilerinizden sayfadaki harfi incelemelerini söyleyiniz. Harfin üzerinden 
birkaç defa parmakla gitmelerini isteyiniz.

• Öğrencilerinizin harfin yazılış yönüne dikkat etmelerini söyleyerek harfin üze-
rinden kalın uçlu keçeli kalem ya da boya kalemi ile birçok kez gitmelerini 
isteyiniz.

• Öğrencilerinizden sesin sembolünü satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz.
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Birinci Aşama:

• Her iki sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “e’’ ve “l’’ seslerini yan yana getiriniz ve onlara bu iki sesin yan yana nasıl okunabi-
leceğini sorunuz.

• Cevapları değerlendirdikten sonra “el’’ kelimesine ait örnek okumalar yapınız ve 
onlara da yaptırınız.

• Öğrencilerinize defterlerinde yeterince yazı çalışması yaptırınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama :

• “el’’ kelimesine ait yazıyı öğrencilerinize gösteriniz ve okumalarını isteyiniz.

• “e’’ sesini gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını isteyiniz.

• “el’’ kelimesini ve “e’’ sesini araya boşluk bırakmadan tahtaya yazınız ve ortaya çı-
kan “ele’’ kelimesinin nasıl okunabileceği hakkında öğrencilerinizden yorumlar alı-
nız. Öğrencilerinizin cevaplarını değerlendiriniz ve örnek okumalar yapınız.

• Sınıfınızda örnek okumalar yaparken yeni oluşturulan “ele’’ kelimesini hecelemeden 
okumalısınız.

• Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın I. ses grubunun değerlendirme bölüğünde 
yer alan 2. Etkinlikteki “el ele’’ resmine ve kelimelerine öğrencilerinizin dikkatini 
çekiniz.

• Görsel hakkında sorular sorunuz. Resmin yan tarafındaki ‘‘el ele’’ye dikkat çekerek 
bunun nasıl okunabileceği hakkında öğrencilerinizden tahminler alınız.

• Örnek okumalar yapınız. Öğrencilerinize yeterli sayıda okuma-yazma çalışması 
yaptırınız.

Değerlendirme:

İçerisinde “el, elle, el ele’’ kelimeleri olan çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan he-
ceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.
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Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma :

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar alı-
nız. Öğrencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle 
oluşan “el, elle, el ele’’ vb. kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrenci-
lerinize bilgiler veriniz.

Siz de sınıfınızda;

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel yapa-
bilme vb. çalışmaları yeterli sayıda yapmalısınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
bunlar sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirildi ve yeni oluşturulan kelime-
lerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunuldu.

Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sını-
fınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini 
pekiştirebilirsiniz.
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YAZMA

Öğrencilerinize tahtada önce büyük “L” harfinin yazılışını başlama ve devam yönünü 
göstererek yazınız Daha sonra harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. “L” harfinin 
başlama ve devam yönünü gösteren Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Et-
kinliği yaptırınız.

Öğrencilerin kesik çizgilerle verilen “L” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını 
sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “L” harfini yazdırınız.

Tahtaya küçük  “l’’ harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız.  Harfi öğ-
rencilerinizle birlikte seslendiriniz. Daha sonra öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyo-
rum Kitabı’ndaki 8. Etkinliği yaptırınız. 

Öğrencilerinizin “e” ve “l” harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak ama-
cıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 10, 11, 12, ve 13. Etkinlikleri yaptırınız. 

Bir A4 kâğıdına “e” sesini diğer A4 kâğıdına “l” sesini yazınız. Üç öğrenciyi tahta-
ya kaldırarak birinci öğrenciye “e” harfinin yazılı olduğu kâğıdı, ikinci öğrenciye “l” 
harfinin yazılı olduğu kâğıdı, üçüncü öğrenciye de “el” görselinin olduğu kâğıdı ve-
riniz. İki öğrenciyi yan yana getirip “e”  ve “l” birleşmesinden “el” kelimesinin meydana 
geldiğini gösteriniz. Bütün öğrenciler “el” kelimesini okurken üçüncü öğrenciden “el” 
görselini göstermesini isteyiniz. Bu etkinliği tüm öğrencilerin katılımıyla tekrar ediniz.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

7.

8.

9.

10.

Etkinlikteki yazma alanına “L l” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tut-
ma, el tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz.

Sesi/Harfi Okuma: Tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki 
işlemleri yaptırabilirsiniz:

• Öğrencilerinizden sayfadaki harfi incelemelerini söyleyiniz. Harfin üzerinden 
birkaç defa parmakla gitmelerini isteyiniz.

• Öğrencilerinizin harfin yazılış yönüne dikkat etmelerini söyleyerek harfin üze-
rinden kalın uçlu keçeli kalem ya da boya kalemi ile birçok kez gitmelerini 
isteyiniz.

• Öğrencilerinizden sesin sembolünü satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz.
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L l
Birinci Aşama:

• Her iki sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “e’’ ve “l’’ seslerini yan yana getiriniz ve onlara bu iki sesin yan yana nasıl okunabi-
leceğini sorunuz.

• Cevapları değerlendirdikten sonra “el’’ kelimesine ait örnek okumalar yapınız ve 
onlara da yaptırınız.

• Öğrencilerinize defterlerinde yeterince yazı çalışması yaptırınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama :

• “el’’ kelimesine ait yazıyı öğrencilerinize gösteriniz ve okumalarını isteyiniz.

• “e’’ sesini gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını isteyiniz.

• “el’’ kelimesini ve “e’’ sesini araya boşluk bırakmadan tahtaya yazınız ve ortaya çı-
kan “ele’’ kelimesinin nasıl okunabileceği hakkında öğrencilerinizden yorumlar alı-
nız. Öğrencilerinizin cevaplarını değerlendiriniz ve örnek okumalar yapınız.

• Sınıfınızda örnek okumalar yaparken yeni oluşturulan “ele’’ kelimesini hecelemeden 
okumalısınız.

• Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın I. ses grubunun değerlendirme bölüğünde 
yer alan 2. Etkinlikteki “el ele’’ resmine ve kelimelerine öğrencilerinizin dikkatini 
çekiniz.

• Görsel hakkında sorular sorunuz. Resmin yan tarafındaki ‘‘el ele’’ye dikkat çekerek 
bunun nasıl okunabileceği hakkında öğrencilerinizden tahminler alınız.

• Örnek okumalar yapınız. Öğrencilerinize yeterli sayıda okuma-yazma çalışması 
yaptırınız.

Değerlendirme:

İçerisinde “el, elle, el ele’’ kelimeleri olan çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan he-
ceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.
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Etkinlikteki şema içinde bulunan ses-
lere öğrencilerinizin dikkatini çekiniz, 
okuma çalışmaları ve ritmik tekrarlar 
yaptırınız. Tabloda gördükleri “e” se-
sini kırmızı renk ile boyamalarını  iste-
yiniz. Tabloda gördükleri “l” sesini  “e” 
sesinden  farklı  bir renkle boyalama-
larını söyleyiniz. Boyama işlemi bittik-
ten sonra öğrencilerinize etkinlikteki 
görseller hakkında sorular sorunuz.

“e’’ sesinin sembolü olan harf, etkin-
lik içerisinde öğrenciler tarafından 
boyandığı zaman ortaya elma resmi 
çıkacaktır.

“l’’ sesinin sembolü olan harf, etkinlik 
içerisinde öğrenciler tarafından bo-
yandığı zaman ortaya tabak resmi çı-
kacaktır.

Dolayısıyla etkinlikteki iki sesinde boya-
ma işlemi tamamlanınca ortaya tabak 
içinde bir tane elma resmi çıkacaktır.

DEĞERLENDİRME 
1. 2. Öğrencilerinize “El Ele Çocuklar” şar-

kısını dinleterek onlardan şarkıda ge-
çen bildikleri kelimeleri söylemelerini 
isteyiniz. Daha sonra öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’ndaki 2. Etkinlik’te geçen “Ses Ba-
samağı” oyununu oynatınız. Sınıftaki 
her öğrenciyi sırayla tahtaya çıkarınız. 
Öğretilen ses ve heceleri A4 kâğıtla-
ra yazarak poşet dosyaların içlerine 
yerleştiriniz ve bunları yere merdiven 
basamağı şeklinde diziniz. Verilen 
başlama talimatıyla öğrencileriniz-
den belirtilen sese veya heceye gidip 
o sesi okumalarını isteyiniz. Öğrenci, 
her doğru okumada bir sonraki ba-
samağa geçebilir. Tüm basamakları 
okuyan öğrenci alkışlanır. Hece ve ke-
limeleri doğru telaffuz edemeyen ve 
okuyamayan öğrencileri destekleye-
rek öğrencilerin okuma isteklerini ve 
özgüvenini arttırmaya çalışınız.

3. Öğrencilerinizin 3. Etkinlikteki bul-
macada “e” sesinden başlayıp “l” 
sesine ulaşmalarını sağlayınız. Daha 
sonra yazma alanındaki boşluklara 
kelimeleri yazdırınız.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

2. Bir sonraki dersi için “a” sesini hissettirmek amacıyla “Eşeğim Ai Ai Der” şarkısı ile 
Barış Manço’nun “Ayı” adlı şarkısını getiriniz.

4. Öğrencilerinizden 4. Etkinlikteki gör-
sellerin isimlerini altlarına yazmalarını 
isteyiniz.

5. Öğrendikleri ses ve hecelerden ke-
lime oluşturma becerilerini geliştir-
mek için 5. Etkinlikteki ‘‘Ses Kutusu 
Etkinliği’’ni yaptırınız. Öğrencilere 
öğrettiğiniz ses ve heceleri bir kâğıda 
listeleyiniz. Bu ses ve heceleri kartla-
ra yazarak bir kutuya atınız. Kutudaki 
kart sayısı sınıf mevcuduna yetecek 
sayıda olmalıdır. Her öğrenciye bir 
kart çektiriniz. Kutuda kart artarsa bu 
kartlar sorulmayacaktır. Daha sonra 
elinizdeki listeden bir ses veya hece 
söyleyiniz. Öğrencilerden elindeki 
kartta söylenen ses veya hece varsa 
elindeki kartı göstermesini isteyiniz.

Öğrencilerinize “l”sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

6.

NOT: .............................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Öğrencilerinize “a” sesini hissetirmek ve fark ettirmek için “Eşeğim Ai Ai Der” şarkısını 
dinletiniz ve söyleyiniz. Şarkıyı dinletirken/söylerken “a” sesini vurgulayınız.

Öğrencilerinizden görsellerde gördüklerini söylemelerini isteyiniz. Görsellerde neler 
gördüklerini ve bunların adlarını sorunuz. “a” sesi olanları vurgulayarak öğrencilerinize 
bu adları tekrar ettiriniz.

SESE HAZIRLIK

Öğrencilerinizin “a” sesini diğer seslerden ayırt etmele-
ri, hissetmeleri ve fark etmeleri amacıyla Okuma Yazma 
Öğreniyorum Kitabı’ndaki 1. Etkinliği yaptırınız.  On-
lardan büyük görsele bakmalarını isteyiniz ve çocuğun 
sürpriz hediye paketinden sevdiği bir oyuncak çıktığında 
ne tepki vereceğini sorunuz. Bu gibi durumlarda şaşırma, 
hayret etme, heyecanlanma duygularını belirtmek için 
“Aa!” dediğimizi vurgulayınız.

Öğrencilerinize 1.Etkinlikteki büyük görselin etrafında-
ki görsellerin adlarını bilip bilmediklerini sorunuz. Daha 
sonra “a” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek “a” sesine 
onların dikkatini çekiniz. Onlardan görsellerin adlarında 
“a” sesi varsa gülen yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamala-
rını isteyiniz.

Öğrencilerinize Barış Manço’nun “Ayı” şarkısını dinletiniz. Daha sonra onlara “Oku ba-
kayım!” cümlesinden sonra “ayı” görselini gösteriniz. Bu kelimede geçen “a” sesinin 
telaffuzuna dikkat çekiniz.

DİNLEME

Ay, nar, bal, kova, masa, tavşan, araba, karınca, Atatürk görsellerinin altında bulunan 
“a” sesinin yazılı olduğu kutuları öğrencilerinizden örnekteki gibi boyamalarını isteyiniz.

BOYAMA

1.

2.

3.

4.

5.

Eşeğim ai ai der,

Eşeğim benden ne ister?

Eşeğim ai ai der,

Eşeğim benden ot ister.

Hadi gel hadi gel cici eşeğim,

Hadi gel sana ben ot vereyim.

Hadi gel hadi gel cici eşeğim,

Hadi gel sana ben ot vereyim.
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Okuma Yazma Kitabı’ndaki 6. Etkinlikte yer alan sıralı kart görselleriyle ilgili sorular 
sorarak öğrencilerin konuşmalarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. Örneğin; “Bugün sizinle bal yemek 
isteyen bir ayı ile ilgili görsellere bakacağız.” 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak onların anlatımla-
rını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. Öğrencilere konuşmaları için şu soruları 
yöneltebilirsiniz: 

• 1. kartı göstererek “Burada neler oluyor?” “Ayı ne yapıyor?” “Ayı neden bal yiyor?” 
“Peki sence sonra ne olacak?”

• 2. kartı göstererek “Aa! Burada ne olmuş?” “Arı ne yaptı?” “Ayı ne hissetmiş olabi-
lir?” “Sen olsan ne yapardın?”

• 3. kartı göstererek “Burada neler oluyor?” “Ayı neden kaçıyor?” “Arı neden ayıyı 
soktu?” “Sen olsan ne yapardın?” sorularını sorarak öğrencilerin konuşmalarını sağ-
layınız.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. Bu sorular öneri niteliğindedir. Siz de öğrencilerinizin ilgi ve ihtiyaçları-
na göre farklı sorular hazırlayabilirsiniz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görsel: sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. Örneğin; üçüncü görsel 
hakkında konuşulurken birinci görseli gösteriniz, “Ayının eli neden bal olmuş?” so-
rusunu sorarak ayı ile ayının bal sevmesi arasındaki ilişkiyi vurgulayınız.

• Öğrencilerin önünde duran sıralı karttaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların ana 
fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. Örneğin; “Arılar neden ayıyı soktu?”, “Ayı 
canı yanınca ne yaptı?”, ‘‘Neden arıların balını almamalıyız?” gibi.      

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA

6.
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İzleyen Etkinlik

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı görsellerin paylaşılmasının ardından 
izleyen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar 
kullanılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin 
desteklenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, 
gezi gibi çeşitli etkinlikler yapılabilir. Örneğin; arılar ile ilgili filmler izlettirilebilir. Film 
izlenirken olaylar hatırlatılarak arıların kovanda bal yaptığı, ayının bal sevdiği gibi 
olayları anlatmalarına fırsat verilebilir. Bu etkinliklerle çocuklar hem sözlü dillerini 
kullanma fırsatı bulurlar hem de ana karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olayları 
ve ana olayı destekleyen detayları zihinlerinde canlandırabilirler. Örneğin; sıralı kart-
ların ardından arılarla ilgili filmler izlenebilir. Film izlenirken sıralı kartları hatırlatınız 
ve ayının bal sevdiğini, arıların kovanda bal yaptığını paylaşarak çocukların hem 
dil ve bilgilerini kullanmalarına fırsat veriniz hem de ana fikri kavramalarını des-
tekleyiniz. Karakterlerin vurgulanması, ana ve yardımcı olayların paylaşılması, ana 
fikir üzerinde durulması, sonraki yıllarda okuduğunu anlama becerilerinin temelini 
oluşturmaktadır.  

• Sıralı kartların ardından uygulanan diğer bir etkinlikte, bireysel sıralama kitapçıkları 
hazırlayabilirsiniz. Öğrencilerden bu sayfalara olayların resmini çizmelerini ve ki-
tapçığa bir isim vermelerini isteyiniz. Çocukların sıralı kartları görsellemeleri ifadesi 
yerine olayların resmini çizmeleri ifadesi kullanılmalıdır. Çünkü henüz yazamayan 
çocuklar için hikayenin resimlerle anlatılması, bir anlamda hikayenin yazılması iş-
lemidir. Bu kitapçığı hazırlamak için sıralı kart sayısı kadar A4 kâğıdı ve kapak için 
ilave bir sayfa ekleyerek zımbalayınız. Öğrencilerden bu sayfalara olayları, sırasıyla 
görsellemelerini ve kitapçığa bir isim vermelerini isteyiniz. Her öğrenciyle birebir 
çalışarak onların kitaba verdiği isim ve olaylara ilişkin cümlelerini görsellerin altına 
yazdırınız.  Böylece öğrenciler; a) yazı ve görsel arasında ilişki olduğunun, b) dü-
şüncelerin semboller ile anlatılabileceğinin, c) yazının soldan sağa yazıldığının, d) 
cümleye büyük harfle başlandığının ve sonuna nokta konduğunun, e) sembollerin 
yan yana gelerek sözcükleri ve cümleleri oluşturduğunun farkına varırlar. Her öğ-
renci ile birebir çalışarak resimler hakkında tekrar konuşunuz, yazmak istedikleri 
cümleleri çocukların yaptıkları resimlerin altına yazınız. Yazdığınız bu cümleleri ço-
cuğa okutunuz.

• Bireysel sıralama kitapçıklarını, fırsat buldukça birebir çalışmalarda öğrenci ile oku-
yarak tekrarlayınız. Böylece olayları ve cümleleri hatırlamalarına fırsat vererek söz-
cük tanıma ve anlama becerilerini destekleyiniz. Çocuklar, bireysel sıralama kitap-
çıklarına kendileri de cümle yazabilirler. Bu cümleler; sözcük yazımı, sözdizimi, imla 
ve noktalama açısından bazı hatalar içerebilir. Bu nedenle yazdığı cümleler çocuk 
ile birlikte birebir ortamda gözden geçirilir, çocuğa hatalarını bulması ve düzeltmesi 
konusunda rehber olunur.

• Sıralama kitapçıklarını, sınıfın ve okulun çeşitli köşelerinde sergileyiniz.
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“Ali Baba’nın Çiftliği”ni gösteren görsel hakkında öğrencilerden konuşmalarını isteyiniz. 
Onları yönlendirmek için şu soruları sorabilirsiniz:

• “Burada ne görüyorsun?” 

• “Burası neresi?” 

• “Tavuk ne yapıyor?”

• “Arı ne yapıyor?”

• “Tavşan ne yapıyor?”

• “Kaz ne yapıyor?”

• Sebze ekili alanı göstererek “Burada neler var?” 

• “Sen olsan ne ekerdin?” 

Bu sorular öneri niteliğindedir. Siz de öğrencilerinizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı 
sorular hazırlayabilirsiniz. 

7.
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Öğrencilerinize büyük “A” sesinin yazımını öğretmek amacıyla Okuma Yazma Öğreni-
yorum Kitabı’ndaki 8. Etkinliği yaptırınız. Oklarla başlama noktaları belirtilmiş “A” sesi-
nin yazılışını tahtada gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. Daha sonra 
kesik çizgilerle verilen “A” sesini çizgilerin üzerinden giderek yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerin gölgeli verilen “A” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını sağlayınız.

YAZMA

Tahtaya küçük “a” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra 
öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 9. Etkinliği yaptırınız. Kesik çiz-
gilerle verilen “a” sesini çizgilerin üzerinden giderek yazmalarını isteyiniz.  

Öğrencilerin gölgeli verilen “a” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden 10. Etkinlikteki “A, a” sesini bağımsız bir şekilde örnekteki gibi yaz-
malarını isteyiniz.

Öğrencilerinize “a” ve “l” harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak ama-
cıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 11. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:

• Her iki sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “a” ve “l” ile “l” ve “a” seslerini yan yana getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin 
yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz.

• Cevapları değerlendirdikten sonra “al’’ ve ‘‘la” seslerine ait örnek okumalar yapınız 
ve onlara da okuma yaptırınız.

• Öğrencilerinizin defterlerine yeterince yazı çalışması yapmalarını sağlayınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden sölediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmaları, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:

• “E, a” seslerine ait yazıyı öğrencilerinize gösteriniz ve okumalarını isteyiniz.

• “la” hecesini gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını isteyiniz.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

8.

10.

11.

9.
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• “E, a” seslerini ve “la” hecesini araya boşluk bırakmadan tahtaya yazınız ve ortaya 

çıkan “Ela, ala” kelimesinin nasıl okunabileceği hakkında öğrencilerinizden yorum-
lar alınız. Öğrencilerinizin cevaplarını değerlendiriniz ve örnek okumalar yapınız.

• Sınıfınızda örnek okumalar yaparken yeni oluşturulan “Ela, ala” kelimesini hecele-
meden okuyunuz.

• “la” hecesini tahtaya yazarak öğrencilerinize örnek okuma yapınız ve sonra onlara 
okutunuz. Daha sonra “le” hecesini tahtaya yazıp okuyunuz ve okutunuz.

• “la” hecesini ve “le” hecesini araya boşluk bırakmadan tahtaya yazınız ve ortaya 
çıkan “lale” kelimesinin nasıl okunabileceği hakkında öğrencilerinizden yorumlar 
alınız. Öğrencilerinizin cevaplarını değerlendiriniz ve örnek okumalar yapınız.

• Öğrencilerinize yeterli sayıda okuma-yazma çalışması yaptırınız.

• “Ela” kelimesinin büyük harfle yazıldığına, kişi adı olduğuna dikkat çekiniz.

Değerlendirme:

İçerisinde “al, ala, Ela, lale” kelimeleri olan çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan 
heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar 
alınız. Öğrencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelme-
siyle oluşan “al, ala, Ela, lale” kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğ-
rencilerinize bilgiler veriniz. Siz de sınıfınızda;

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-
pabilme vb. çalışmaları yeterli sayıda yapınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirildi ve yeni oluşturulan kelimelerin 
yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunuldu.

Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.

Öğrencilerinizden 12. Etkinlikte yer alan tablodaki boşlukları tamamlamalarını isteyi-
niz.

Cümle yazma etkinliği için öğrencilerden önce görseller hakkında konuşmalarını, ar-
dından satırda yazan cümleyi altta yer alan boş satıra yazmalarını isteyiniz. 

Cümlelerin sonuna nokta konulduğuna ve cümlenin büyük harfle başladığına, ‘‘Lale, 
Ela’’ kişi adı olduğunda büyük harfle yazıldığına dikkat çekiniz.

12.

13.
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DEĞERLENDİRME 

• Öğrencileriniz zorlandığında etkinliklerde neler yapılması gerektiğine dair 
onlara bilgiler veriniz.

• Etkinlik çalışmalarında sıkıntı çeken öğrencileriniz var ise görsel ipuçlarından 
faydalanmaları gerektiğine dair hatırlatmalarda bulununuz.

• Öğrencilerinizden değerlendirme etkinliklerini dikkatlice incelemelerini isteyiniz.

• Etkinlikler için öğrencilerinize yeterli süre veriniz.

• Süre bitiminde öğrencilerinizin etkinlik sayfalarını kotrol ediniz. Varsa hatala-
rını gösterip düzeltmelerini sağlayınız.

• Eksikliğini fark ettiğiniz konuları, bilgileri tekrar ediniz veya ödevlerle pekiş-
tiriniz.

• ‘‘Öz Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğ-
reniyorum Kitabı’nda 1. Etkinlikteki 
tavşanın tablodaki “a, al, Ela, lale, la” 
seslerini takip ederek havuca ulaş-
masını sağlayınız.

1.

2. Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğ-
reniyorum Kitabı’nda 2. Etkinlikteki 
cümleleri sıra ile okumalarını söyleyi-
niz. Okurken sesleri doğru çıkarma-
larını sağlayınız. Sınıftaki öğrencilerin 
okuma seviyesine göre okuma sayısı-
nı azaltıp artırabilirsiniz.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Sınıfa makas ve karton getiriniz.

2. MEB EBA’dan “Ben Bir Elma Kurduyum” şarkısını dinletmek için hazırlık yapınız.

3. Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğ-
reniyorum Kitabı’nda 3. Etkinlikteki 
cümleleri 3 kez okutunuz ve her oku-
madan sonra gülen yüzü boyamaları-
nı söyleyiniz.

5.

4.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

Öğrendikleri ses ve hecelerden ke-
lime oluşturma becerilerini geliştir-
mek için Okuma Yazma Öğreniyo-
rum Kitabı’nda 4. Etkinlikte verilen 
‘‘Ses Kutusu Etkinliği’’ni yaptırınız. 
Öğrencilere öğrettiğiniz ses ve hece-
leri bir kâğıda listeleyiniz. Bu ses ve 
heceleri kartlara yazarak bir kutuya 
atınız. Kutudaki kart sayısı sınıf mev-
cuduna yetecek sayıda olmalıdır. Her 
öğrenciye bir kart çektiriniz. Kutuda 
kart artarsa bu kartlar sorulmaya-
caktır. Daha sonra elinizdeki listeden 
bir ses veya hece söyleyiniz. Öğren-
cilerden elindeki kartta söylenen ses 
veya hece varsa elindeki kartı gös-
termesini isteyiniz.
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Makasla bir karton kesiniz. Öğrencilerinizden makasın çıkardığı “kırt kırt” sesine dikkat 
etmelerini isteyiniz. Daha sonra onlardan kartonlara önceden yapıştırdığınız büyük ve 
küçük “K k” harfini kesmelerini isteyiniz. Burada çıkan “kırt” sesini öğrencilerinizin de 
çıkarmasını isteyiniz. Amaç, öğrencilerin “k” sesini hissetmeleridir. 

Eğitsel Elektronik İçerik Ağı olan Eba’daki  https://www.eba.gov.tr/ses/dinle/8542a-
48b2f82940844f80afd0e647cc673c7a4d0e0001 linkinde yer alan “Ben Bir Elma Kur-
duyum” şarkısını öğrencilerinize dinletiniz. Daha sonra onlarla birlikte ‘‘Kıvrıla kıvrıla 
gezerim, kırt, kırt, kırt nari nari nom’’ nakaratlarını söyleyerek ‘‘k’’ sesine dikkat çekiniz.

SESE HAZIRLIK

Öğrencilerimizin öncelikle “k” sesini diğer seslerden ayırt 

etmeli gerekir. Bunun için 3. Etkinlikte verilen görsellerdeki 

“k” sesini vurgulayarak söyleyiniz. Öğrencilerinizin “k” sesi-

ni hissetmelerine, fark etmelerine ve tanımalarına yardımcı 

olunuz.

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 3. 
Etkinlikteki büyük görseli incelemelerini ve görselde neler 

gördüklerini söylemelerini isteyiniz. ‘‘Görselde neler olu-

yor?’’, ‘‘Adamlar ve çocuk ne yapıyor?’’, ‘‘Ellerinde neler 

var?’’, ‘‘Ağaçta hangi meyveler var?’’, ‘‘Hayvanların adı ne?’’ 

gibi sorular sorarak öğrencilerin “koyunlar, kürek, kiraz, kar-

puz, kilim” kelimesinin geçtiği cümleleri söylemelerini sağlayınız. 

Öğrencilerinize, 3. Etkinlikteki büyük resmin etrafındaki görsellerin adlarını sorunuz. 

Bu görsellerin adlarındaki “k” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek “k” sesine öğrencile-

rinizin dikkatini çekiniz. Onlardan bu kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz.

3. Etkinlikte “k” sesinin geçtiği kelimelerle “k” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etme-

lerini sağlayınız. Onlardan bu kelimelerde “k” sesi varsa güler yüzü, yoksa üzgün yüzü 

örnekteki gibi boyamalarını isteyiniz.

DİNLEME

1.

2.

3.
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5. Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kart görselleriyle ilgili sorular sorarak konuşmalarını sağlayınız.

• Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini isteyiniz. Görsellerle ilgili sorular soru-
nuz ve görsellerde gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-
tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

KONUŞMA

4.
Öğrencilerinizin bu etkinliği yapabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi gerekir 
bu hususlara dikkat ediniz:

• Yönergeyi dinleme,

• Etkinlikte ne yapması gerektiğini anlama,

• Etkinlik için verilen süreyi doğru kullanma,

• Resimlerdeki varlıkların ismini telaffuz etme,

• Resimlerdeki varlıkların ismini telaffuz ederken sesleri birbirinden ayırt etme.

Öğrencilerinizden kelimelerdeki “k” sesini örnekteki gibi bulmalarını ve boyamalarını 
isteyiniz. 

BOYAMA
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• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-

kaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

İzleyen Etkinlik

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı kartların ardından izleyen etkinlikler; 
olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kullanılmasına, bil-
ginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklenmesine 
önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, 
gezi gibi çeşitli etkinlikler yapılabilir. Örneğin, öğrencileri parka götürerek orada sı-
ralı kartta geçen olayları hatırlatabilirsiniz. Bu etkinliklerle çocuklar hem sözlü dille-
rini kullanma fırsatı bulurlar hem de ana karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olay-
ları ve ana olayı destekleyen detayları zihinlerinde canlandırabilirler. Karakterlerin 
vurgulanması, ana ve yardımcı olayların paylaşılması, ana fikir üzerinde durulması, 
sonraki yıllarda okuduğunu anlama becerilerinin temelini oluşturmaktadır.

• Sıralı kartların ardından her öğrenci ile birebir çalışarak resimler hakkında tekrar 
konuşunuz, yazmak istedikleri cümleleri çocukların yaptıkları resimlerin altına ya-
zınız. Yazdığınız bu cümleleri çocuğa okutunuz. Bu kitapçığı hazırlamak için sıra-
lı kart sayısı kadar A4 kâğıdı ve kapak için ilave bir sayfa ekleyerek zımbalayınız. 
Öğrencilerden bu sayfalara olayları, sırasıyla görsellemelerini ve kitapçığa bir isim 
vermelerini isteyiniz. Her öğrenciyle birebir çalışarak onların kitaba verdiği isim ve 
olaylara ilişkin cümlelerini görsellerin altına yazdırınız.  Böylece öğrenciler, a) yazı 
ve görsel arasında ilişki olduğunun, b) düşüncelerin semboller ile anlatılabileceği-
nin, c) yazının soldan sağa yazıldığının, d) cümleye büyük harfle başlandığının ve 
sonuna nokta konduğunun, e) sembollerin yan yana gelerek sözcükleri ve cümleleri 
oluşturduğunun farkına varırlar. Çocuklar, bireysel sıralama kitapçıklarına kendileri 
de cümle yazabilirler. Bu cümleler; sözcük yazımı, sözdizimi, imla ve noktalama açı-
sından bazı hatalar içerebilir. Bu nedenle yazdığı cümleler çocuk ile birlikte birebir 
ortamda gözden geçirilir, çocuğa hatalarını bulması ve düzeltmesi konusunda reh-
ber olunur.

• Bireysel sıralama kitapçıklarını, fırsat buldukça birebir çalışmalarda öğrenci ile oku-
yarak tekrarlayınız. Böylece olayları ve cümleleri hatırlamalarına fırsat vererek söz-
cük tanıma ve anlama becerilerini destekleyiniz.

• Sıralama kitapçıklarını, sınıfın ve okulun çeşitli köşelerinde sergileyiniz.
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Öğrencilerinizin “K” sesinin çizimine hazırlık yapması için Okuma Yazma Öğreniyorum 
Kitabı’nda yer alan 6. Etkinlikteki labirentte köpeği kemiğe, kediyi kutuya ulaştırmala-
rını sağlayınız. Aynı zamanda kelimelerdeki “k” sesini çıkarırken dikkat ediniz.

YAZMA

Öğrencilerinize büyük “K” sesinin yazımını öğretmek amacıyla Okuma Yazma Öğre-
niyorum Kitabı’nda yer alan 7. Etkinliği yaptırınız. Harfin oklarla başlama noktalarını 
gösteriniz ve üzerinden geçiniz. Öğrencilerinizin önce silik çizgi, daha sonra kesik çizgili 
harflerin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Küçük “k” sesinin yazımını öğretmek amacıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda 
yer alan 8. Etkinliği yaptırınız. Harfin oklarla başlama noktalarını tahtada gösteriniz 
ve üzerinden geçiniz. Öğrencilerinizin önce silik çizgi, daha sonra kesik çizgili harflerin 
üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan 9. Etkinlikteki “K k” sesinin büyük ve 
küçük yazımının bulunduğu bağımsız yazma çalışmasını yaptırınız.

Öğrencilerinize “a”, “e”, “k”, “l”, seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturmala-
rını sağlamak amacıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan 10. Etkinliği 
yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Dört sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “a” ve “k” seslerini yan yana (ak) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “k” ve “e” seslerini yan yana (ke) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “k” ve “a” seslerini yan yana (ka) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
• Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yaz-

dıkları heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
• “a, e, k, l” seslerine ait yazıyı tekrar gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını is-

teyiniz.

6.

7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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Öğrencilerinizin bildiği kelimelerden oluşan cümleleri okumalarını ve yazma alanına 
yazmalarını sağlamak amacıyla onlara Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 11. Et-
kinliği yaptırınız. Ardından metni öğrencilerinize bireysel olarak okutup değerlendiriniz.

11.

• “ke” ve “l” seslerini yan yana getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ke” ve “k” seslerini yan yana getirerek birleştiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz, ve ‘‘kek’’ sözcüğüne ulaşmalarını sağlayınız. Bu 
sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ka” ve “l” seslerini yan yana getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “le” ve “ke” seslerini / hecelerini yan yana (leke) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 
sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ka” ve “le” seslerini / hecelerini yan yana (kale) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 
sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ek” ve “le” seslerini / hecelerini yan yana (ekle) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 
sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “e” ve “lek” seslerini / hecelerini yan yana (elek) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 
sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• Kelimelerin yanındaki görseller hakkında sorular sorunuz. Resmin yan tarafındaki 
kelimeye dikkat çekerek bu kelimenin nasıl okunabileceği hakkında öğrencileriniz-
den tahminler alınız.

Değerlendirme:
İçerisinde “kel, kal, kale, ekle, elek” kelimeleri olan çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluştu-
rulan yeni kelimeleri öğrencilerinize okutunuz ve yazdırınız.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar alı-
nız. Öğrencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle 
oluşan “kel, kale, kal, elek, leke” vb. kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında 
öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmaları yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.
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DEĞERLENDİRME 
1. Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğ-

reniyorum Kitabı’ndaki 1. Etkinlikte 
verilen uygun harfle kelimeyi örnekte-
ki gibi tamamlamalarını isteyiniz.

2.

4.3.

Öğrencilerinizden Okuma Yazma 
Öğreniyorum Kitabı’ndaki 2. Etkin-
liğin içinde “k” sesi olan kelimeleri 
okumalarını ve örnekteki gibi loko-
motife bağlamalarını isteyiniz.

Öğrendikleri ses ve hecelerden ke-
lime oluşturma becerilerini geliştir-
mek için 4. Etkinlikteki ‘‘Ses Kutusu 
Etkinliği’’ni yaptırınız. Öğrencilere 
öğrettiğiniz ses ve heceleri bir kâ-
ğıda listeleyiniz. Bu ses ve heceleri 
kartlara yazarak bir kutuya atınız. 
Kutudaki kart sayısı sınıf mevcuduna 
yetecek sayıda olmalıdır. Her öğren-
ciye bir kart çektiriniz. Kutuda kart 
artarsa bu kartlar sorulmayacaktır. 
Daha sonra elinizdeki listeden bir ses 
veya hece söyleyiniz. Öğrencilerden 
elindeki kartta söylenen ses veya 
hece varsa elindeki kartı gösterme-
sini isteyiniz.

Öğrencilerinize 3. Etkinlikteki çiçe-
ğin uzun zamandır su içmediğini, 
onun su içebilmesi için uygun yağ-
mur damlalarının birleşmesi gerek-
tiğini söyleyiniz. Bu yağmur damla-
larını birleştirerek çiçeğin yaprağının 
üzerine örnekteki gibi anlamlı keli-
meler yazdırınız.

5. Öğrencilerinize “k” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.
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6. Öğrencilerinizi değerlendirmek için her bir öğrenci için aşağıdaki formu çoğaltarak 

doldurunuz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

2. Bir sonraki dersin hazırlık sürecinde “i” sesini hissettirmek amacıyla Eğitsel Elekt-
ronik İçerik Ağı olan Eba’daki “Ben Bir Elma Kurduyum” şarkısını sınıfa getiriniz.

3. İçinde ‘‘i’’ sesi geçen oyuncaklar getiriniz.

Değerlendirme Ölçütü Çok İyi İyi Geliştirilmeli 

Öğrenci okurken doğru oturur.

Öğrenci kitaba uygun 
uzaklıktan bakar.

Öğrenci sesleri doğru çıkarır.Ö
ğr

en
ci

ni
n 
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dı
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NOT: .......................................................................................
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...................................................................................................

...................................................................................................
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...................................................................................................
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..................................................................................................
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Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 1. Etkinlikte verilen görsel-
lerdeki hayvanların çıkardıkları sesleri sorunuz. Bu sesleri söylerken “i“ sesine vurgu 
yaparak “i” sesini onlara hissettiriniz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 2. Etkinlikteki görselleri inceletiniz. Görsel-
lerde gösterilen hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Örneğin, birinci görselde “Çocuk ip 
atlıyor.” demesini sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

Öğrencilerinizin öncelikle “i” sesini diğer seslerden ayırt et-
meleri, “i” sesini hissetmelerini ve tanımalarını sağlayınız. 

Öğrencilerin derslere karşı ilgilerini canlı tutmak ve aktif ka-
tılımlarını sağlayabilmek için yaparak ve yaşayarak öğren-
me tekniğini esas almalısınız. Okuma Yazma Öğreniyorum 
Kitabı’ndaki 3. Etkinlikte verilen büyük görseldeki olaylar 
hakkında öğrencilerinizden fikirler alınız. Görselde neler olu-
yor? Burası neresi olabilir? İnek ne yapıyor? Çocuğun elinde 
ne var? İp ile ne yapacak? vb. sorularınızla görseldeki olay-
lar hakkında öğrencilerinizle konuşabilirsiniz.

Sınıfınıza getirdiğiniz oyuncaklar ve oyunda rol alması için 
seçtiğiniz bir öğrenciniz ile düzenleyeceğiniz drama çalışması sırasında söz konusu ki-
tap sayfasında kullanılan görsel içerisinde geçen varlık isimlerinde yer alan “i” sesine 
öğrencilerinizin dikkatini çekiniz ve “i” sesini öğrencilerinize iyice hissettiriniz.

Mümkün olduğunca sınıfınızdaki her öğrenciye düzenlediğiniz oyunlarda roller veriniz 
ve aktif katılımı sağlayınız. Normal bir ses tonuyla konuşmaları gerektiğini, abartılı mi-
miklerden uzak durmaları gerektiğini oyun öncesi ve oyun esnasında sürekli öğrenci-
lerinize hatırlatmalısınız. Ayrıca öğrencilerinizin cümlelerin anlamına uygun tonlama ve 
vurgulama yapıp yapmadıklarına dikkat ediniz.

Öğrencilerinize, 3. Etkinlikteki büyük görselin etrafındaki görsellerin adlarını sorunuz. 
Bu görsellerin adlarındaki “i” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek “i” sesine onların 
dikkatini çekiniz.

Öğrencilerinizden 3. Etkinlikte içinde “i” sesi bulunan kelimelere gülen yüz ifadesi, bu-
lunmayan kelimelerde üzgün yüz ifadesini işaretlemelerini isteyiniz.

DİNLEME

1.

2.

3.
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Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 4. Etkinlikte görsellerle 
verilen kelimelerin içindeki “i” sesini örnekteki gibi bulmalarını ve boyamalarını sağla-
yınız.

BOYAMA

Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kart görselleriyle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuşmalarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-
tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA

4.

5.
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İzleyen Etkinlik

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı görsellerin paylaşılmasının ardından 
izleyen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar 
kullanılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin 
desteklenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, 
gezi gibi çeşitli etkinlikler yapılabilir. Örneğin, itfaiye istasyonuna gezi düzenlenebi-
lir. Bu etkinliklerle çocuklar hem sözlü dillerini kullanma fırsatı bulurlar hem de ana 
karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olayları ve ana olayı destekleyen detayları 
zihinlerinde canlandırabilirler. Karakterlerin vurgulanması, ana ve yardımcı olayların 
paylaşılması, ana fikir üzerinde durulması, sonraki yıllarda okuduğunu anlama be-
cerilerinin temelini oluşturmaktadır.  

• Sıralı kartların ardından her öğrenci ile birebir çalışarak resimler hakkında tekrar ko-
nuşunuz, yazmak istedikleri cümleleri çocukların yaptıkları resimlerin altına yazınız. 
Yazdığınız bu cümleleri çocuğa okutunuz. Uygulanan diğer bir etkinlikte, bireysel 
sıralama kitapçıkları hazırlayabilirsiniz. Bu kitapçığı hazırlamak için sıralı kart sayısı 
kadar A4 kâğıdı ve kapak için ilave bir sayfa ekleyerek zımbalayınız. Öğrencilerden 
bu sayfalara olayları, sırasıyla görsellemelerini ve kitapçığa bir isim vermelerini is-
teyiniz. Her öğrenciyle birebir çalışarak onların kitaba verdiği isim ve olaylara ilişkin 
cümlelerini görsellerin altına yazdırınız.  Böylece öğrenciler; a) yazı ve görsel ara-
sında ilişki olduğunun, b) düşüncelerin semboller ile anlatılabileceğinin, c) yazının 
soldan sağa yazıldığının, d) cümleye büyük harfle başlandığının ve sonuna nokta 
konduğunun, e) sembollerin yan yana gelerek sözcükleri ve cümleleri oluşturdu-
ğunun farkına varırlar. Çocuklar, bireysel sıralama kitapçıklarına kendileri de cüm-
le yazabilirler. Bu cümleler; sözcük yazımı, sözdizimi, imla ve noktalama açısından 
bazı hatalar içerebilir. Bu nedenle yazdığı cümleler çocuk ile birlikte birebir ortamda 
gözden geçirilir, çocuğa hatalarını bulması ve düzeltmesi konusunda rehber olunur.

• Bireysel sıralama kitapçıklarını, fırsat buldukça, birebir çalışmalarda öğrenci ile oku-
yarak tekrarlayınız. Böylece olayları ve cümleleri hatırlamalarına fırsat vererek söz-
cük tanıma ve anlama becerilerini destekleyiniz.

• Sıralama kitapçıklarını, sınıfın ve okulun çeşitli köşelerinde sergileyiniz.
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Öğrencilerinizi 6. Etkinlikteki görselle ilgili konuşturunuz. Onlara ‘‘Görselde neler var?, 
Çocuklar ne yapıyorlar?’’ gibi sorular sorunuz.6.
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Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. 7. Etkinlikte büyük “İ” sesinin oklar-
la başlama noktalarını belirtiniz ve üzerinden geçiniz. Öğrencilerinizin önce silik çizgi, 
daha sonra kesik çizgili harflerin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

YAZMA

8. Etkinlikte küçük “i” sesinin oklarla başlama noktalarını belirtiniz ve üzerinden geçi-
niz. Öğrencilerinizin önce silik çizgi, daha sonra kesik çizgili harflerin üzerinden geçerek 
yazmalarını sağlayınız. 

9. Etkinlikte “i” sesinin büyük ve küçük yazımının bulunduğu bağımsız yazma çalışma-
sını yaptırınız.

Bir önceki ses grubunda öğretilen kelimelerin öğrencilerinizce unutulma-
sını önlemek ve yeni öğrenilenlerin de pekişmesini sağlamak için önceki 
ses grubunda öğrettiğiniz ses ve hecelerle yeni hece ve kelimeler oluştu-
runuz. Öğrencilerinize konu ile ilgili drama çalışmaları yaptırabilirsiniz. Bu 
tür faaliyetler sayesinde öğrencileriniz hem konuşma hem de konuştuğunu 
anlamlandırma konusunda zorlanmayacaktır. Ayrıca drama çalışmaları sı-
rasında öğrencilerinizin dil becerilerini kullanmalarındaki performanslarını 
dikkatle gözlemlemelisiniz.

Hece ve kelime oluşturma çalışmaları için oluşturulan heceyi/kelimeyi 
öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz. Özel adları yazarken büyük harfle 
başlandığını ve bunun bir yazım kuralı olduğunu öğrencilerinize mutlaka 
hatırlatınız.

“Elli” ve “iki” kelimelerini öğrencilerinize öğretmek ve öğrenileni pekiştirmek için sınıfı-
nıza paralar getirebilirsiniz. Getirilen paralar ile çeşitli oyunlar düşünebilirsiniz.  

Öğrencilerinize “i”, “l”, “k”, “l” seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturulmala-
rını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

7.

8.

9.

10.
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Birinci Aşama:

• Dört sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yaptırınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “i” ve “l” seslerini yan yana (il) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “l” ve “i” seslerini yan yana (li) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

“k” ve “i” seslerini yan yana (ki) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:

• “i, a, e, k, l” seslerine ait yazıyı tekrar gösterini ve öğrencilerinizden okumalarını 
isteyiniz.

• “el” ve “li” hecelerini yan yana (elli) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “İl” ve “ke” hecelerini yan yana (İlke) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “A” ve “li” hecelerini yan yana (Ali) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “a”, “i” ve “le” hecelerini yan yana (aile) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• Kelimelerin yanındaki görseller hakkında sorular sorunuz. Resmin yan tarafındaki 
kelimeye dikkat çekerek bu kelimeleri nasıl okunabileceği hakkında öğrencileriniz-
den tahminler alınız.

Değerlendirme:

İçerisinde  “elli, iki, İlke, Ali” kelimeleri olan çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan 
heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.
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11. Etkinlikteki cümleleri birlikte okuyunuz. Öğrencilerinizin defterlerine yeteri kadar 
yazma çalışması yapmalarını sağlayınız. Cümle içerisinde büyük harfle başlayan keli-
melere dikkat çekiniz ve neden kelimelerin büyük harf ile başladığı hakkında öğrenci-
lerinize bilgi veriniz.

Ela elli          al.  

İlke iki          al.

Lale          al.

İlke iki lale al. 

Ela ile İlke el ele.

11.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar alınız. Öğ-
rencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan “elli, Ali, 
İlke, aile” vb. kelimelerin yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler verniz.

Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel yapabilme 

vb. çalışmaları yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için kelimeler 
sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni kelimelerin yanına 
da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sınıfınıza ge-
tirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini pekiştirebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME 

Öğrencilerden 1. Etkinlikte verilen alttaki görsellerle 
üstteki uçurtmaları eşlemelerini isteyiniz. Yapamayan 
öğrenciler için ipucu olarak görsellerin ve uçurtmala-
rın çerçevelerinin aynı renk olduğunu söyleyiniz.

1.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

2. Bir sonraki dersin hazırlık sürecinde “n” sesini hissettirmek amacıyla sınıfa içinde 
‘‘n’’ sesinin çok geçtiği şarkılar veya ninniler getiriniz.

4. Öğrendikleri ses ve hecelerden kelime 
oluşturma becerilerini geliştirmek için 
‘‘Ses Kutusu Etkinliği’’ni yaptırınız. Öğ-
rencilere öğrettiğiniz ses ve heceleri 
bir kâğıda listeleyiniz. Bu ses ve hece-
leri kartlara yazarak bir kutuya atınız. 
Kutudaki kart sayısı sınıf mevcuduna 
yetecek sayıda olmalıdır. Her öğrenci-
ye bir kart çektirilir. Kutuda kart artarsa 
bu kartlar sorulmayacaktır. Daha son-
ra elinizdeki listeden bir ses veya hece 
söyleyiniz. Öğrenciden elindeki kartta 
söylenen ses veya hece varsa elindeki 
kartı göstermesini isteyiniz.

3. Öğrencilerden 3. Etkinlikteki gör-
sellerle karşılarındaki yazıyı doğru 
şekilde örnekteki gibi eşlemelerini 
isteyiniz. Eşleme bittikten sonra öğ-
rencilerin alttaki bulmacada ‘‘lale, 
armut, limon ve elma’’yı bulup boya-
malarını sağlayınız.

5. Öğrencilerinize “l” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

: E, : L,

2. 2. Etkinlikte Öğrencilerinize görselle-
rin  adını ilk harfini kutucuklara 
(                                                       ) 
örnekteki gibi yazdırınız ve daha 
sonra oluşan kelimeyi okutunuz.

: K, : A: İ,
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Öğrencilerinize, ‘‘n’’ sesini hissettirmek, fark  ettirmek, 
onların kelime ve kavram dünyalarını zenginleştirmek 
için Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 3. Etkin-
liği yaptırınız. Öncelikle büyük görselin etrafında yer 
alan “nar, ayna, balon, kapı, nal, aslan” kelimelerine ait 
görselleri incelemesini isteyiniz. Gördükleri büyük görsel 
hakkında yorumlar yapmalarına yardımcı olmak amacıyla 
öğrencilerinize çeşitli sorular sorunuz. ‘‘Ninenin ellerinde 
ne var?’’ sorusunu sorarak elinde nar olduğu hakkında 
öğrencileri konuşturunuz. 

Grup dil tekrarlarının yanı sıra bireysel ritmik tekrarlar da yaptırarak “n” sesini hissetti-
riniz. Gerekirse drama çalışmasıyla görsel materyali güçlendiriniz.

Bununla birlikte normal bir ses tonuyla konuşmaları gerektiğini, abartılı mimiklerden 
uzak durmaları gerektiğini oyun öncesi ve oyun esnasında sürekli öğrencilerinize hatır-
latınız. Ayrıca öğrencilerinizin cümlelerin anlamına uygun tonlama  ve vurgulama yapıp 
yapamadıklarına dikkat ediniz.

Daha sonra, büyük görselin etrafındaki nesnelerin adlarını söyleyerek ‘n’’ sesini hisset-
tiriniz. Onlardan bu kelimelerde ‘‘n’’ sesi varsa gülen yüzü yoksa üzgün yüzü boyama-
larını isteyiniz.

Öğrencilerinize “n” sesini hissetmeleri ve fark etmeleri için belirlediğiniz şarkı veya nin-
niyi dinletiniz. Dinleme sırasında “n” seslerini vurgulayınız. “n” sesinin geçtiği kısımları 
vurgulayınız ve onların da söylemelerini sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 2. Etkinlikte verilen görselleri inceletiniz. 
Görsellerde gösterilen hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Örneğin, görselde “Anne be-
beğe ninni söylüyor’’, Ayna var, nine var.” gibi cümleler söylemelerini sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

3.
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Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan 4. Etkinlikteki  
görsellerle verilen kelimelerin içindeki “n” sesini bulmalarını ve örnekteki gibi boyama-
larını sağlayınız.

BOYAMA

Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kart görselleriyle ilgili görselleri incelemelerini isteyiniz. Görsellerle ilgili sorular sorunuz 
ve görsellerde gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyerek onların konuşmala-
rını sağlayınız.

• Sıralı kartlarınn konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Burada neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların 
anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlar olayları kısaca özetleyiniz ve onların ana 
fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlar olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak birkaç 

KONUŞMA

4.

5.
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öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı kartların paylaşılmasının ardından izle-
yen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kulla-
nılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin destek-
lenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, 
gezi gibi çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bu etkinliklerle çocuklar hem sözlü dillerini 
kullanma fırsatı bulurlar hem de ana karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olay-
ları ve ana olayı destekleyen detayları zihinlerinde canlandırabilirler. Karakterlerin 
vurgulanması, ana ve yardımcı olayların paylaşılması, ana fikir üzerinde durulması, 
sonraki yıllarda okuduğunu anlama becerilerinin temelini oluşturmaktadır.  

• Sıralı kartların ardından her öğrenci ile birebir çalışarak resimler hakkında tekrar 
konuşunuz, yazmak istedikleri cümleleri çocukların yaptıkları resimlerin altına ya-
zınız. Yazdığınız bu cümleleri çocuğa okutunuz. Bu kitapçığı hazırlamak için sıra-
lı kart sayısı kadar A4 kâğıdı ve kapak için ilave bir sayfa ekleyerek zımbalayınız. 
Öğrencilerden bu sayfalara olayları, sırasıyla görsellemelerini ve kitapçığa bir isim 
vermelerini isteyiniz. Her öğrenciyle birebir çalışarak onların kitaba verdiği isim ve 
olaylara ilişkin cümlelerini görsellerin altına yazdırınız.  Böylece öğrenciler; a) yazı 
ve görsel arasında ilişki olduğunun, b) düşüncelerin semboller ile anlatılabileceği-
nin, c) yazının soldan sağa yazıldığının, d) cümleye büyük harfle başlandığının ve 
sonuna nokta konduğunun, e) sembollerin yan yana gelerek sözcükleri ve cümleleri 
oluşturduğunun farkına varırlar. Çocuklar, bireysel sıralama kitapçıklarına kendileri 
de cümle yazabilirler. Bu cümleler; sözcük yazımı, sözdizimi, imla ve noktalama açı-
sından bazı hatalar içerebilir. Bu nedenle yazdığı cümleler çocuk ile birlikte birebir 
ortamda gözden geçirilir, çocuğa hatalarını bulması ve düzeltmesi konusunda reh-
ber olunur.

• Bireysel sıralama kitapçıklarını, fırsat buldukça, birebir çalışmalarda öğrenci ile oku-
yarak tekrarlayınız. Böylece olayları ve cümleleri hatırlamalarına fırsat vererek söz-
cük tanıma ve anlama becerilerini destekleyiniz.

• Sıralama kitapçıklarını, sınıfın ve okulun çeşitli köşelerinde sergileyiniz.
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6. Görseldeki “n” sesini çağrıştıran diğer nesneleri veya olayları öğrencinin günlük haya-
tından örnekler vererek  öğrencilere “n” sesini hissettiriniz.
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Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte verilen büyük 
“N” sesinin oklarla başlama noktalarıı tahtada gösteriniz ve üzerinden geçiniz. Öğrenci-
lerinizin önce silik çizgi, daha sonra kesik çizgili harflerin üzerinden geçerek yazmalarını 
sağlayınız. 

YAZMA

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinlikte verilen küçük 
“n” sesinin oklarla başlama noktalarını tahtada gösteriniz ve üzerinden geçiniz. Öğren-
cilerinizin önce silik çizgi, daha sonra kesik çizgili harflerin üzerinden geçerek yazmala-
rını sağlayınız. 

Öğrencilerinize 9. Etkinlikte “N, n” sesinin büyük ve küçük yazımının bulunduğu bağım-
sız yazma çalışmasını yaptırınız.

Öğrencilerinize “a”, “e”, “i”, “n” seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını 
sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:

• Dört sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yaptırınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “a” ve “n” seslerini yan yana (an) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “e” ve “n” seslerini yan yana (en) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “i” ve “n” seslerini yan yana (in) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “n” ve “a” seslerini yan yana (na) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “n” ve “i” seslerini yan yana (ni) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:

• “i, a, e, n, l” seslerine ait yazıyı tekrar gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını 
isteyiniz.

7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA



90

NN nn
• “Ni” ve “l” hecelerini yan yana (Nil) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “Na” ve “il” hecelerini yan yana (Nail) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “an” ve “ne” hecelerini yan yana (anne) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “na” ve “ne” hecelerini yan yana (nane) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ni” ve “ne” hecelerini yan yana (nine) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “nin” ve “ni” hecelerini yan yana (ninni) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:

İçerisinde  “anne, nane, nine, ninni, Nail, Nil” kelimeleri olan çalışma kâğıtları hazırlayı-
nız. Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar alı-
nız. Öğrencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle 
oluşan “anne, nane, nine, ninni, Nail, Nil” vb. kelimelerin yazılışı ve anlamları hakkında 
öğrencilerinize bilgiler verniz.

Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 11. Etkinlikteki cümlelerle 
okuma çalışmaları yaptırınız.  Daha sonra cümleleri dikte ettiriniz. Öğrencilerinize harf-
leri başlangıç ve bitiş noktalarına uyarak yazmaları gerektiğini hatırlatınız. Cümlelerin 
sonuna nokta koymalarını, kişi adlarını büyük  harfle yazmalarını söyleyiniz.

11.
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DEĞERLENDİRME 

5. Öğrendikleri ses ve hecelerden ke-
lime oluşturma becerilerini geliştir-
mek için 5. Etkinlikteki ‘‘Ses Kutusu 
Etkinliği’’ni yaptırınız. Öğrencilere 
öğrettiğiniz ses ve heceleri bir kâ-
ğıda listeleyiniz. Bu ses ve heceleri 
kartlara yazarak bir kutuya atınız. 
Kutudaki kart sayısı sınıf mevcuduna 
yetecek sayıda olmalıdır. Her öğren-
ciye bir kart çektiriniz. Kutuda kart 
artarsa bu kartlar sorulmayacaktır. 
Daha sonra elinizdeki listeden bir 
ses veya hece söyleyiniz. Öğrenci-
lerden elindeki kartta söylenen ses 
veya hece varsa elindeki kartı gös-
termesini isteyiniz.

1. Öğrencilerden 1. Etkinlikteki görselle-
ri, potada yazan kelimelerle eşleştir-
melerini isteyiniz.

3.

2.

4.

3. Etkinlikteki görselde yer alan keli-
meleri küçük kâğıtlara yazınız ve bu 
kâğıtları bir kutuya koyunuz. Öğren-
cilerden kitapta görselin bulunduğu 
sayfayı açmalarını isteyiniz. Kutu-
dan bir kâğıt çıkarıp yüksek sesle 
okuyunuz. Anlamayan öğrenciler 
için kelimeyi tekrar söyleyebilirsiniz.  
Kelimeyi bulan öğrenciden parma-
ğını kaldırmasını isteyiniz. Öğrenci-
nin doğru yazımı bulup bulmadığını 
kontrol ediniz. Eğer öğrenci doğru 
yazımı bulmuşsa görselin üzerine ne-
şeli çıkartmalardan yapıştırınız. (İm-
kânlar dâhilinde paraf atabilir veya 
kendinizin belirlediği başka bir şe-
kilde işaretleme yapabilirsiniz.) Her 
öğrenciye okuduğu kelimenin yazı-
mını bulması için yeterli süre tanıyı-
nız. Zorlanan öğrencilere yardımcı 
olunuz. Tüm kelimeler bitene kadar 
etkinliği devam ettiriniz.

Öğrencilerden 2. Etkinlikteki görsele 
bakarak görseli karşılayan kelimeyi al-
tına yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerin 4. Etkinlikteki ahtapo-
tun kolunda verilen cümleleri oku-
masını ve okuduğu cümleyi görselle 
eşleştirerek alttaki uygun görseli işa-
retlemesini sağlayınız. Zorlanan öğ-
rencilere yardımcı olunuz.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

6. Öğrencilerinizin “n”sesine yönelik Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan 
‘‘Öz Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

NOT: .......................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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Ooo!
Portakalı soydum
Baş ucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu oyundan çık!

Öğrencilerinize yukarıdaki tekerlemeyi söyleyerek onların “o” sesine dikkatini çekiniz. 
Sesi hissetme ve tanıma evresi önemli olduğundan bu süreçte bütün öğrencilerin ses-
leri tanımalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. 
Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve onlardan 
görselde neler gördüklerini söylemelerini isteyiniz. ‘‘Ço-
cuklar ne yapıyor?’’ sorusunu sorarak öğrencilerinizin “Ço-
cuklar olta ile balık tutuyor.”, “Balıkları kovaya koyuyorlar.” 
gibi cümleler söylemelerini sağlayınız.

İçinde “o” sesi bulunan nesne ve canlılara dikkat çekiniz. 
Bu sesin bulunduğu nesne ve canlıları bulmakta zorlanan 
öğrencilere yönlendirici sorular sorarak bunları tespit et-
melerine yardımcı olunuz. Grup dil tekrarlarının yanı sıra 
bireysel ritmik tekrarlar da yaptırarak “o” sesini öğrencile-
rinize hissettiriniz. Öğrencilerinizin telaffuz hatalarını anın-
da düzeltiniz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğindeki ana görselin etrafında yer alan 
görsellerin adlarını “o” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek “o” sesine öğrencilerinizin 
dikkatini çekiniz. Öğrencilerden bu kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. 2. Etkinlikte 
“o” sesi olmayan kelimeleri öğrencilere hissettirerek “o” sesinin geçtiği kelimelerle “o” 
sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Bu kelimelerde “o” sesi varsa 
öğrencilerinizde gülen yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.
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Öğrencilerinizden 3. Etkinlikteki labirentte yer alan ve “o” sesi ile başlayan görsellerin 
bulunduğu yoldan gitmelerini ve kelebeği, çiçeğe ulaştırmalarını isteyiniz. Labirent-
teki görsellere ve görsellerin isimlerine öğrencilerin dikkatini çekiniz. İçinde “o” sesi 
bulunan sözcükleri işaretletiniz.

Bu çalışmalar dışında sınıfınızdaki öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı 
etkinlikler de yapabilirsiniz. Örneğin; 

• Kısa öyküler anlatma, drama,

• Tekerleme ya da şarkı söyleme,

• Sesle ilgili şarkı, türkü, ninni veya animasyon dinleme/izleme yaptırabilirsiniz.

• Sesin geçtiği kelimelere örnekler buldurabilirsiniz. Örneğin; tanıtılan sesin hangi öğ-
rencilerin veya hangi bitki, hayvan, eşya adlarında bulunduğunu sorabilirsiniz.

Öğrencilerinizden 4. Etkinlikte verilen kelimelerdeki “o” sesini bulmalarını ve örnekteki 
gibi boyamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin bu etkinliği yapabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi gerekir. 
Bu hususlara dikkat ediniz:

• Yönergeyi dinleme,

• Etkinlikte ne yapması gerektiğini anlama,

• Etkinlik için  verilen süreyi doğru kullanma,

• Resimlerdeki varlıkların ismini telafuz etme,

• Resimlerdeki varlıkların ismini telafuz ederken sesleri birbirinden ayırt etme.

BOYAMA

Öğrencilerinizden 5. Etkinlikteki görselleri incelemelerini isteyiniz. Onlara görsellerle 
ilgili sorular sorunuz ve görsellerde gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-
tımlarını dinleyiniz.

KONUŞMA

3.

4.

5.
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• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı kartların paylaşılmasının ardından izle-
yen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kul-
lanılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin des-
teklenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, gezi, sıralama 
kitapçıkları gibi çeşitli etkinlikler yapabilirsiniz.
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Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 6. Etkinlikte verilen bü-
yük “O” sesinin başlama ve devam yönünde gösteren oklara bakarak harfin üzerinden 
birkaç defa parmakla gitmelerini isteyiniz. Başlangıç ve bitiş noktalarına dikkat çekiniz. 
Öğrencilerinizin 6. Etkinlikteki harflerin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize “o”, “k”, “l”, “n”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturmaları-
nı sağlamak amacıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 9. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Dört sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “o” ve “k” seslerini yan yana (ok) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “o” ve “n” seslerini yan yana (on) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “l” ve “o” seslerini yan yana (lo) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “k” ve “o” seslerini yan yana (ko) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinize “o”, “k”, “l”, “n”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturmala-
rını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.
• “ko” ve “l” seslerini yan yana (kol) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ko” ve “n” seslerini yan yana (kon) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte verilen küçük 
“o” sesinin yazılış yönünü önce havada gösteriniz, daha sonra tahtaya yazınız. Öğrenci-
lerinizin 7. Etkinlikteki harflerin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize 8. Etkinlikteki “o” sesinin büyük ve küçük yazımının bulunduğu bağım-
sız yazma çalışmasını yaptırınız.

YAZMA

6.

7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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11. Etkinlikteki tabloda verilen sözcüklerin yönergelere uygun olarak tamamlanması için 
önce “Bak ve yaz” kısmında öğrencilerden bakarak yazmalarını, “Kapat ve yaz” kısmın-
da sözcüğe baktıktan sonra kapatarak yazmalarını ve son olarak da “Kontrol et ve yaz” 
kısmında ise kendilerini değerlendirmelerini isteyiniz.

11.

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ko” ve “k” seslerini yan yana (kok) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ki” ve “lo” seslerini yan yana (kilo) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “O” ve “kan” seslerini yan yana (Okan) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. “Okan” 
kelimesinin yazılışındaki büyük harfe dikkat çekerek kişi adlarının her zaman büyük 
harfle yazıldığını söyleyiniz.

• “kok” ve “la” seslerini yan yana (kokla) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş  sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
İçerisinde “kol, kon, kok, kilo, Okan, kokla” kelimeleri olan çalışma kağıtları hazırlayınız. 
Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar alı-
nız. Öğrencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle 
oluşan “kol, kon, kok, kilo, Okan, kokla” vb. kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları 
hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmaları yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.
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Öğrencilerinizden 1. Etkinlikteki görselleri verilen nesne isimlerinde noktalı yerlere “O, 
o” seslerini yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizi 2. Etkinlikte verilen görseldeki kesik çizgilerin ( -----------) üstünden 
geçmek koşuluyla kesim işlemini gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında bilgilendiriniz. 
Kesim işlemi tamamlandıktan sonra öğrencilerinize belirtilen noktalı çizgilerden (....... 
..........) içe doğru kâğıdı katlamalarını söyleyiniz. Kesim ve katlama işlemleri sırasında 
öğrencilerinizi takip ediniz, yardıma ihtiyacı olanlara destek veriniz.

Söz konusu sayfa istenildiği biçimde kesilir ve katlanır ise bu sayfanın arkasında yer alan 
sayfadaki görseller (lale, olta, nane, ot, otel) görülecektir.

DEĞERLENDİRME

Bu sayfada, öğrencileriniz öğrendikleri yeni kelimeleri bir cümlenin içinde görecek ve 
ayrıca okudukları cümlelerin de ne anlama geldiğini aynı sayfada paylaşılan görsellerle 
pekiştirme imkânını bulacaktır. Öğrencilerinize sık sık grup dil tekrarları yaptırınız. Öğ-
rencilerinizin yeni öğrendikleri kelimelerin zihinlerindeki kalıcılık süresini artırabilmek 
için drama çalışmalarına yer veriniz. Çünkü öğrencileriniz öğrendikleri kelimeler ile son-
radan yeni cümleler üretecektir.

1.

2.

• Öğrencileriniz etkinlik yaparken zorlandığında onlara neler yapmaları gerek-
tiğine dair bilgiler veriniz.

• Etkinlik çalışmalarında sıkıntı çeken öğrencileriniz var ise görsel ipuçlarından 
faydalanmaları gerektiğine dair hatırlatmalarda bulununuz.

• Öğrencilerinizden değerlendirme etkinliklerini dikkatlice incelemelerini isteyiniz.

• Etkinlikler için öğrencilerinize yeterli süre veriniz.

• Süre bitiminde öğrencilerinizin etkinlik sayfalarını kontrol ediniz. Varsa hata-
larını gösterip düzeltmelerini sağlayınız.

• Eksikliğini fark ettiğiniz konuları, bilgileri tekrar ediniz veya ödevlerle pekiştiriniz.

• ‘‘Öz Değerlendirme Formu’’ nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan 12. Etkinlikte verilen görseller hakkın-
da öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğrencilerinizden gelen cevapları değerlendiriniz. 
Öğrencilerinizden sayfadaki boşluğa uygun cümleleri yazmalarını isteyiniz. Okuma ça-
lışması yaptırınız. Anlayarak öğrenmenin son derece önemli olduğu hakkında öğrenci-
lerinizle paylaşımlarda bulununuz. Öğrencilerinize öğrettiğiniz yeni kelimelerin anlam-
ları, okunuşları, yazılışları gibi konular üzerinde yeterince durunuz.

12.
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• Sayfadaki dördüncü cümle “İnan o ne?” cümlesidir. Öğrencilerinize bu cümleyi 
okutunuz. 

•  

• Öğrencilerinizden sorunun cevabının ne olabileceğini düşünmelerini isteyiniz.

• Her öğrencinin düşündüğü cevabı defterine yazmasını söyleyiniz.

• Öğrencilerinizin defterlerine yazdığı cevapları kontrol ediniz.

• Doğru cevabın ne olduğunu öğrencilerinizin görebilmeleri için etkinlik sayfasının 
katlanan yerinden sayfayı çevirip açmalarını isteyiniz.

• Doğru cevabın ne olduğunu öğrencilerinizin görebilmeleri için etkinlik sayfasının 
katlanan yerinden sayfayı çevirip açmalarını isteyiniz.

Sayfa               kesilen yerden katlanırsa             bu görsel ortaya

ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla öğrencilerinizin kestikten sonra çevirip açtıkları sayfanın 
arkasından ot resmi ve yazısı çıkacaktır.

Sayfa katlandıktan sonra aşağıdaki gibi bir görünüme sahip olacaktır.

                                          İnan o ot

• Tamamlanan cümleyi okuyunuz ve öğrencilerinize okutunuz.

• Öğrencilerinizin defterlerine yazdıkları cevap ile bu cevabı karşılaştırmalarını iste-
yiniz.

• Öğrencilerinizin yazım hataları var ise düzeltmelerini söyleyiniz.

• Etkinlik sayfası, kesildikten ve katlandıktan sonra aşağıdaki görsel gibi gözükmeli-
dir.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

3. 5.

6.

7.

Maketin nasıl kesileceği ve kesilen 
parçaların hangi noktalardan birleş-
tirileceğine dair öğrencilerinizi bilgi-
lendiriniz. Ayrıca onlara etkinliği biti-
rebilmeleri için yeterli süre tanıyınız. 
Öğrencilerinize otobüs maketi hakkın-
da sorular sorunuz. Bu ne? Otobüs ne 
yapıyor? Siz otobüse bindiniz mi? Oto-
büs nasıl ses çıkarır? Bu otobüs han-
gi renk? vb. sorularla öğrencilerinizin 
yeni öğrendiği kelimeleri kullanmasını 
sağlayınız.

Öğrencilere 5. Etkinlikteki görseli in-
celetiniz. Neler gördüklerini sorunuz. 
Ardından Okan ile Ela metnini okuyu-
nuz. 

OKAN İLE ELA

Okan nane al.

Okan on kilo nane al.

Okan nane kokla al.

Okan ile Ela kol kola.

Ela Okan’a kelek al.

Ela on kilo kelek al.

Ela kelek kokla, al.

Metni, tüm öğrencilere sırayla okutu-
nuz ve yazdırınız.

Nesnelerin adını bulmacadaki kutu-
cuklara örnekteki gibi yazınız.

Öğrencilerinizin “o” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

4. Öğrencilerinizden 4. Etkinlikteki 
bulmacayı incelemelerini isteyiniz. 
Görseller hakkında konuşarak öğ-
rencilerinizin öğrendikleri kelimeleri 
pekiştirmelerini sağlayınız. Daha sonra 
öğrencilerinizden görsellerin isimlerini 
uygun kutuların içine örnekteki gibi 
yazmalarını isteyiniz.



105

MM mm

Ma ma makas
Kim yaptı takas
Mavili atlas
İğne batmaz
Canımı yakmaz
Tabakta pekmez
Yeme ile bitmez
Minik mini elle,
Mine ekmek al.
Emin, Melek, Emel,
Kilo kilo elma al.

Öğrencilerinize “m” sesini hissettirmek için aşağıdaki tekerlemeyi  okuyunuz. Okuma 
sırasında “m” seslerini vurgulayınız.  

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 
2. Etkinlikte yer alan büyük görseli incelemelerini ve gör-
selde neler gördüklerini söylemelerini isteyiniz. Çocuk ne 
yapıyor? sorusunu sorarak öğrencilerinizin “Çocuk makar-
na yiyor.” cümlesini söylemelerini sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda büyük resmin et-
rafındaki görsellerin adlarını “m” sesini vurgulu bir şekilde 
söyleyerek “m” sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. 
Öğrencilerinizden bu kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. 

2. Etkinlikte “m” sesinin geçtiği kelimelerle “m” sesi bu-
lunmayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Bunun için 
“m” sesi olan kelimelerdeki “m” yi vurgulu söyleyiniz. Bu 
kelimelerde “m” sesi varsa güler yüzü, yoksa üzgün yüzü 

boyamalarını isteyiniz. Öğrencilerinize görsellerin isimlerini söyleyiniz ve onların tekrar 
etmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizin 3. Etkinlikte içinde “m” sesi olan görsel grubunu işaretlemesini sağ-
layınız.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

3.
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Öğrencilerinizden 4. Etkinlikte, “m” harflerini bularak boyamalarını isteyiniz.

5. Etkinlikte maymunun muza ulaşması için öğrencilerinize “m” harflerini takip etme-
lerini söyleyiniz. Onlardan “m” harflerini bularak boyamalarını ve muza ulaşmalarını is-
teyiniz.

BOYAMA

Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuşmala-
rını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. ‘‘Burada neler oluyor?’’, ‘‘Bunlar kim olabilir?’’ gibi 
sorular sorarak çocukların anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerden karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Kapıyı kim açı-
yor?”, 2. kartta “Poşette neler var?”, 3. kartta “Baba ve çocuk ne yapıyorlar?”, “Ço-
cuk sizce ne hissediyor?” gibi.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz.

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca tüm öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip din-
lemediklerini kontrol ediniz.

• Öğrencilerinize sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların ana fikre ulaş-
malarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görseller karıştırılarak bir-
kaç öğrencinizden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı kartların paylaşılmasının ardından izle-
yen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kulla-
nılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin destek-
lenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

KONUŞMA

4.

5.

6.
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Tahtaya büyük “M” harfinin başlama ve devam yönünü gösteren oklar çizerek harfin ya-
zılışını gösteriniz. Öğrencilerinizden yazı alanına büyük “M” harfini yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize “e”, “a”, “m”, “i”, “o”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluş-
turmalarını sağlamak amacıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 10. Etkinliği 
yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Beş sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “e” ve “m” seslerini yan yana (em) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “i” ve “m” seslerini yan yana (im) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “m” ve “a” seslerini yan yana (ma) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “m” ve “e” seslerini yan yana (me) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinize “a”, “e”, “i”, “o”, “k”, “l”, “m”, “n” seslerinden/harflerinden hece ve keli-
me oluşturmalarını sağlamak amacıyla 11 ve 12. Etkinliği yaptırınız.

Öğrencilerinize küçük “m” harfinin başlama ve devam yönünü gösteren oklara dikkat 
etmelerini söyleyiniz.  Onlara harfin yazılışını gösterdikten sonra yazı alanına küçük “m” 
harfini yazmaları için yardımcı olunuz.

Öğrencilerinizden “M, m” harfinin büyük ve küçük yazılışını örnekteki gibi kılavuz çizgi-
lere yazmalarını isteyiniz.

YAZMA

7.

8.

9.

10.

11.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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• “le” ve “m” seslerini yan yana (lem) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “la” ve “m” seslerini yan yana (lam) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “li” ve “m” seslerini yan yana (lim) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “lo” ve “m” seslerini yan yana (lom) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Öğrencilerinize “ke” ve “m” seslerini yan yana (kem) getirmelerini söyleyiniz. Öğ-
rencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.
• “ka” ve “m” seslerini yan yana (kam) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ki” ve “m” seslerini yan yana (kim) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ko” ve “m” seslerini yan yana (kom) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ne” ve “m” seslerini yan yana (nem) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “na” ve “m” seslerini yan yana (nam) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ni” ve “m” seslerini yan yana (nim) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “no” ve “m” seslerini yan yana (nom) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
Öğrencilere heceleri okutunuz. Daha sonra “m” ile birleştirerek ortaya çıkan yeni he-
ceyi örnekteki gibi yanlarındaki yazı alanlarına yazmalarını isteyiniz.
İçerisinde “lem, lam, lim, lom; kem, kam, kim, kom; nem, nam, nim, nom” heceleri olan 
kelimelerin olduğu çalışma kağıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğren-
cilerinize yazdırınız ve okutunuz.
• “me” ve “l”, “k” seslerini yan yana (mel, mek) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin 

yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ma” ve “l”, “k” seslerini yan yana (mal, mak) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin 

yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “mi” ve “l”, “k” seslerini yan yana (mil, mik) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin 

yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan “kamil, Emel, Kemal, ekmek, 
kemik” kelimeleriyle ilgili görsellerden de hareketle açıklamalarda bulununuz.

12.
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Değerlendirme:
İçerisinde “mel, mal, mil, mek, mak, mik” heceleri olan kelimelerin olduğu çalışma ka-
ğıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerin 11 ve 12. Etkinliklerde yazdırdığınız heceleri kullanarak yeni kelimelere, bu 
kelimelerden cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 13. Etkinliği yaptırınız. 
Öğrencilerinize verilen heceleri okutunuz, ardından bu heceleri birleştirerek ortaya çı-
kan kelimeyi altlarındaki yazı alanına yazmalarını sağlayınız.
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar alı-
nız. Öğrencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle 
oluşan “Kamil, Emel, Kemal, ekmek, kemik” kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları 
hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel yapa-

bilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için ke-
limeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni keli-
melerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sını-
fınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini 
pekiştirebilirsiniz.

13.

14. Öğrencilerinizden verilen cümleleri okuduktan sonra kılavuz çizgilerle verilen satırlara 
yazmalarını isteyiniz.
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DEĞERLENDİRME 
1. Öğrencilerinizden tablodaki kelime-

leri okumalarını ve hecelemelerini is-
teyiniz. Okuma çalışmasından sonra 
öğrencilerinizin ikinci sütunda verilen 
boşluğa kelimeleri bakarak yazmala-
rını sağlayınız. Son olarak öğrencile-
rinizin de doğru yazıp yazmadıklarını 
kontrol etmelerini ve tablodaki boşlu-
ğa doğru ise “ ”, yanlış ise “X” işareti-
ni yazmalarını söyleyiniz.

4.

2.

3.

Öğrencilerinize 4. Etkinliğin bulun-
duğu sayfanın arka sayfasındaki gör-
sellere bakmalarını söyleyiniz. Öğren-
cilerinizin ”m” sesi bulunan kelimeleri 
keserek arka sayfadaki tablonun sağ 
tarafına, “m” sesi bulunmayan keli-
meleri ise tablonun sol tarafına yapış-
tırmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden nesnelerin isimlerini 
bulutlardan okuyarak yazı alanlarına 
yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden 2. Etkinlikteki bu-
lutlarda yazan nesnelerin isimlerini ku-
tularda verilen görsellerin altlarındaki 
yazı alanına yazmalarını sağlayınız.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

2. Öğrencilerinize, uğur böceği yapmak için sınıfa kırmızı ve siyah renkli kâğıt, makas 
ve yapıştırıcı getirmelerini söyleyiniz.

5. Öğrencilerinizden metni okuyup yaz-
malarını isteyiniz. 7.

6.

Öğrencilerinizin “m” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formunu’’ doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

Etkinlik için iki öğrenci seçiniz. Tablo-
daki kelimelerden birini öğrencilerini-
ze okuyunuz. Öğrencilerinize okudu-
ğunuz kelimeyi tabloda bulmasını ve 
bir kâğıt parçasıyla kapatmasını söy-
leyiniz. Diğer kelimeleri de bu şekilde 
okuyup tablodan bulmalarını isteyiniz. 
Tabloyu doğru kapatan ilk öğrenciyi 
alkışlayınız.
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Uç uç uğur böceğim,
Yarın düğün olacak,
Annen sana, 
Terlik pabuç alacak.

Aşağıdaki çocuk şarkısını da söyleyebilirsiniz.

Kurtlar gitmiş ormana,
Durmaz ulur uuuu!
Rüzgâr çıkmış ortaya,
Katmış tozu dumana,
Uuuuuuuuuu!
Kurtlar gitsin ormandan,
Ulumasın uuuuuu!
Rüzgâr kaçsın buradan,
Çok esmesin,
Uuuuuuuuuuuuu!

Öğrencilerinizle birlikte, getirdiğiniz malzemeleri kullanarak uğur böceği yapınız. 
“Uç Uç Böceğim” şarkısını söyleyiniz. Şarkıyı söylerken “u” seslerini vurgulayınız. 

İşiten ve işitme kayıplı öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak, aktif katılımlarını sağla-
mak, etkili ve kalıcı bir öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için yaparak ve yaşayarak 
öğrenme tekniği esas alınmalıdır. Bu nedenle “u” sesinin öğrencileriniz tarafından 
fark edilebilmesi için sınıfa getireceğiniz oyuncaklar (kurt, kuş, uğurböceği, uçak, 
uçurtma vb.) görselde yer alan olaya benzer bir drama çalışması için oldukça işinize 
yarayacaktır.

Oyuncaklar ve oyunda rol alması için seçtiğiniz öğrencileriniz ile düzenleyeceğiniz 
canlandırma/drama çalışması ile “u” sesini öğrencilerinize hissettirebilirsiniz. Müm-
kün olduğunca sınıfınızdaki her öğrenciye düzenlediğiniz oyunlarda roller veriniz ve 
aktif katılımı sağlayınız. Bununla birlikte normal bir ses tonuyla konuşmaları gerekti-
ğini, abartılı mimiklerden uzak durmaları gerektiğini oyun öncesi ve oyun esnasında 
sürekli öğrencilerinize hatırlatınız. Ayrıca öğrencilerinizin cümlelerin anlamına uygun 
tonlama ve vurgulama yapıp yapmadıklarına dikkat ediniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.
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Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 
2. Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve gör-
selde neler olduğunu anlatmalarını isteyiniz. İçinde “u” 
sesi bulunan nesne ve canlılara dikkat çekiniz. Bu sesin 
bulunduğu nesne ve canlılar bulunamazsa yönlendiri-
ci sorularla öğrencilere yol gösteriniz. “Çocuk ne ya-
pıyor?” “Havada neler uçuyor?” sorularını sorarak öğ-
rencilerin “Çocuk uçurtma uçuruyor.”, “Uçak uçuyor.”, 
“Kuşlar uçuyor.” cümlelerini söylemelerini sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğin-
deki büyük görselin etrafında yer alan görsellerin adla-
rındaki “u” sesini, vurgulu bir şekilde söyleyiniz ve “u” 
sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Öğrencilerden 
bu kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. 

Etkinlikte içinde “u” sesinin geçtiği kelimelerle içinde “u” sesi bulunmayan kelime-
leri ayırt etmelerini sağlayınız. Onlardan bu kelimelerde “u” sesi varsa güler yüzü, 
yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin görsellerle verilen kelimelerin içindeki “u” sesini bulmalarını ve bo-
yamalarını sağlayınız.

BOYAMA

Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

KONUŞMA

2.

3.

4.

5.

3. Etkinlikte yer alan görsellerin isimlerini söyleyiniz. Öğrencilerinizden varlıkların 
isimlerini tekrar etmelerini isteyiniz. Görsellere dikkat çekiniz ve onlardan görselin 
adında “u” sesi varsa ‘‘    ”   ile yoksa ‘‘     ”  işareti ile örnekte göstermelerini isteyiniz.  
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• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-

tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olaylarla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Çocuk nere-
de?”, 2. kartta “Baba ne yapıyor?”, 3. Kartta “Uçurtmaya ne oldu?”, 4. kartta  “Baba 
ne yaptı?” sorularını sorabilirsiniz.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Tüm kartlar tamamlandıktan sonra olayın nasıl başladığı daha sonra ne olduğu ve 
en sonunda neler olduğu sorularak olay örgüsü kavratılır. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.
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Öğrencilerinizden büyük “U” sesinin başlama ve devam yönünde gösteren oklara ba-
karak harfin üzerinden birkaç defa parmakla gitmelerini isteyiniz. Başlangıç ve bitiş 
noktalarına dikkat çekiniz. Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda 6. 
Etkinlikte verilen harflerin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize “u”, “k”, “l”, “m”, “n”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluş-
turmalarını sağlamak amacıyla Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 9. Etkinliği 
yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Beş sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “u” ve “l” seslerini yan yana (ul) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “l” ve “u” seslerini yan yana (lu) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “u” ve “lu” seslerini yan yana (ulu) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “u” ve “k” seslerini yan yana (uk) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “u” ve “m” seslerini yan yana (um) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “u” ve “n” seslerini yan yana (un) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “k” ve “u” seslerini yan yana (ku) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “ku” ve “l” seslerini yan yana (kul) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “ku” ve “m” seslerini yan yana (kum) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

Küçük “u” sesinin yazılış yönünü önce havada gösteriniz, daha sonra tahtaya yazınız. 
Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte verilen harflerin 
üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize 8. Etkinlikteki “U, u” sesinin büyük ve küçük yazımının bulunduğu ba-
ğımsız yazma çalışmasını yaptırınız.

YAZMA

6.

7.

8.

9.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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10.

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “n” ve “u” seslerini yan yana (nu) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “mu” ve “m” seslerini yan yana (mum) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “m” ve “u” seslerini yan yana (mu) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
• “lo” ve “kum” seslerini yan yana (lokum) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “Nu” ve “man” seslerini yan yana (Numan) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 

yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “o” ve “kul” seslerini yan yana (okul) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan yana 

nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan “un, kum, lokum, Numan, 

mum, okul” kelimeleriyle ilgili görsellerden de hareketle açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:
İçerisinde “ul, lu, lo, uk, ku, kum, mu, nu” heceleri olan kelimelerin olduğu çalışma kâ-
ğıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerinizin 9. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri kullanarak yeni kelimelere, bu keli-
melerden cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 10, 11, 12 ve 13. Etkinlikleri 
yaptırınız.

Öğrencilerinize 10. Etkinlikte verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz. Ardından bunları 
altlarındaki yazı alanına yazmalarını sağlayınız.

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni 
kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.



UU uu

124

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME

13. Etkinlikteki metni öğrencilerinize iki kez okutunuz ve kılavuz çizgilerle belirtilen yere 
yazmalarını söyleyiniz.

Tabloda verilen kelimelerin ilk başta bakılıp yazılması istenir. Daha sonra kelimenin ka-
patılıp yazılması istenir. Ardından yazılarının kontrol ettirilip yanlış varsa düzelttirilmesi 
istenir. 

Öğrencilerinize –ma, -me olumsuzluk ekinin kelimenin sonuna eklendiğinde olumsuzluk 
anlamı kattığını göstermek amacıyla 12. Etkinlikte verilen kelimeleri okutunuz. Görsel-
lerle desteklenmiş cümleler aracılığıyla onların okudukları cümleleri zihinlerinde can-
landırmalarına yardımcı olunuz. Daha sonra öğrencilerinizden görsellerde geçen eylem 
cümlelerini yazmalarını isteyiniz.

11.

12.

13.

1. Öğrencilerinizden kelimeleri okuyup 
kelimelerin görsellerini bulmalarını is-
teyiniz. 

2. Öğrencilerinize cümleleri okutunuz ve 
cümlelerle uygun görselleri örnekteki 
gibi eşleştirmelerini söyleyiniz.
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3. Öğrencilerinizden kelimeleri uygun 
heceler ile tamamlamalarını isteyiniz.

5.

4.

Öğrencilerinize verilen kelimeleri 
bulmacada örnekteki gibi bulmalarını 
söyleyiniz.

Öğrencilerinizden görseldeki balık ve 
fanusları anlamlı kelimeler oluştura-
cak şekilde birleştirmelerini isteyiniz.

Etkinliğin alt kısmında bulunan göv-
de ve kanat kısmına (koyu mavi renkli 
parça) ait büyük ve küçük parçaları 
keserek sayfadan ayırmaları gerekti-
ğini öğrencilerinize söyleyiniz.

• Sayfanın tam ortasındaki kesikli 
çizgiden sayfayı katlamaları ge-
rektiğini öğrencilerinizle paylaşı-
nız.

• Katlama işlemi bittikten sonra 
uçağın gövdesinde bulunan ve 
birbirine denk gelen kesik çizgi-
lerden kâğıdı kesmelerini söyle-
yiniz.

• Uçağın arka kısmındaki kesik çiz-
giyi istenilen yere kadar kesmele-
rini isteyiniz.

• Ön ve arka kanatları da kestikten 
sonra gövde üzerindeki kesik çiz-

6.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinize “t” sesini hissettirmek için sınıfa toka, kutu gibi içinde “t” sesi bulu-

nan nesneler veya bu nesnelerin görsellerini getiriniz.

gilerden koyu mavi renkli kanatları geçirmelerini 
söyleyiniz.

• Uçağın burun kısmındaki dikdörtgenleri de iki 
ucundan dışarı katlayarak pervaneyi oluşturunuz.

• Maket yapımı sırasında yardıma ihtiyacı olan öğ-
rencileriniz var ise o öğrencilerinize yardımcı olu-
nuz.

• Maket tamamlandıktan sonra öğrencilerinize so-
rular sorarak öğrencilerinizden yaşantılarından ör-
nekler vermelerini isteyiniz.

Not : Uçak maketini ister uçurunuz isterseniz bir iple 
sınıfınızın tavanına asınız. Öğrencilerinizin uçakla oy-
narken çıkardıkları sesleri dikkatle dinleyiniz.

6.

Öğrencilerinizin “u” sesine yönelik Okuma Yazma 
Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

7.

NOT: .............................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Öğrencilerinize “t” sesini hissettirmek için aşağıdaki sözleri, basit ve eğlenceli bir melo-
diyle seslendiriniz. Okuma/seslendirme sırasında “t” seslerini vurgulayınız.

En sevdiğim hayvan, at at at,
Atın karnı acıkmış, ister ot ot ot,
Sana yemek getirdim, tat tat tat,
Bu yemeğin tuzu yok, kat kat kat.

Yatağa erken yat yat yat,
Sabaha erken kalk kalk kalk,
Saçına toka tak tak tak,
Elini temiz tut tut tut.

Öğrencilerinizin öncelikle “t” sesini diğer seslerden ayırt et-
meleri için öncelikle öğrencilerinizin “t” sesini çok iyi hisset-
melerini ve tanımalarını sağlayınız. Bunun için Okuma Yaz-
ma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 2. Etkinlikteki verilen büyük 
görsel hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. “Görselde 
neler oluyor?”, “Çocuk nerede?”, “Çocuk orada ne yapıyor-
lar?” gibi sorularla öğrencilerinize görselde neler gördükle-
rini anlattırınız. Öğrencilerinizin dikkatini içerisinde “t” sesi 
bulunan nesne ve canlılara çekiniz. Öğrencileriniz “t” sesi-
nin bulunduğu nesnelere/canlılara yanlış tepki verdiğinde 
veya tepkide bulunmadığında yönlendirici sorular sorarak 
sesi hissetmelerini sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda 2. Etkinlikteki bü-
yük görselin etrafında yer alan görsellerin adlarını “t” sesini vurgulu bir şekilde söyle-
yerek “t” sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Öğrencilerden bu kelimeleri tekrar 
etmelerini isteyiniz.

Etkinlikte “t” sesinin geçtiği kelimelerle “t” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini 
sağlayınız. Bu kelimelerde “t” sesi varsa güler yüzü, yoksa asık/üzgün yüzü boyama-
larını isteyiniz.

Görsellere dikkat çekiniz. Öğrencilerinizden içerisinde “t” sesi bulunan kelimelerin 
görsellerini işaretlemelerini isteyiniz.

Öğrencinizin bu etkinliği yapabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi gerekir:
• Yönergeyi dinleme,
• Etkinlikte ne yapması gerektiğini anlama,
• Etkinlik için verilen süreyi doğru kullanma,
• Görsellerdeki varlıkların ismini telaffuz etme,
• Görsellerdeki varlıkların ismini telaffuz ederken sesleri birbirinden ayırt etme,

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

3.
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Tabloda bulunan görselleri öğrencilerinize inceletiniz. Öğrencilerinizin “t” seslerini bu-
larak daire içine almalarını sağlayınız. Ardından “t” sesi bulunan kelimelerin görsellerini 
onlardan boyamalarını isteyiniz. 

BOYAMA

Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuşmala-
rını sağlayınız. 

• Sıralı kartlardaki konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Çocuk ne yapıyor?” sorusunu sorarak çocukların 
anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. Onların olayları anlatmalarını sağlayınız. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Tüm kartlar tamamlandıktan sonra öğrencilerinize olayın nasıl başladığı daha sonra 
ne olduğu ve en sonunda neler olduğu sorularak olay örgüsünü kavratınız. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı kartların paylaşılmasının ardından iz-
leyen etkinlikler; sözcük ve dil yapılarının tekrar kullanılmasına, bilginin pekiştiril-
mesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklenmesine önemli fırsatlar 
sunmaktadır.

KONUŞMA

4.

5.



129

TT tt



TT tt

130



131

TT tt



TT tt

132



133

TT tt
Öğrencilerinize tahtada büyük “T”, harfinin yazılışını gösteriniz.  Harfi öğrencilerinizle 
birlikte seslendiriniz. “T” harfinin başlama ve devam yönünü gösteren 6. Etkinliği yap-
tırınız.

Öğrencilerin kesik çizgilerle verilen “T” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını 
sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “T” harfini yazdırınız.

Öğrencilerinize “t”, “a”, “e”, “i”, “o”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturma-
larını sağlamak amacıyla 9. Etkinliği yaptırınız.
Birinci Aşama:
• Beş sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “t” ve “a” seslerini yan yana (ta) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “t” ve “e” seslerini yan yana (te) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “e” ve “t” seslerini yan yana (et) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “a” ve “t” seslerini yan yana (at) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “t” ve “i” seslerini yan yana (ti) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “t” ve “o” seslerini yan yana (to) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “i” ve “t” seslerini yan yana (it) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 
• “o” ve “t” seslerini yan yana (ot) getiriniz ve öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız. 

Tahtaya  küçük ‘’t’’ harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra 
öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinliği yaptırınız. 

Öğrencilerinizden 8. Etkinlikteki yazma alanına “T t” harflerini örnekteki gibi yazmala-
rını isteyiniz. 

YAZMA
6.

7.

8.

9.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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10.

11.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinize “a”, “e”, “i”,”o”, ”u”, “l”, “m”, “t”, seslerinden/harflerinden hece ve keli-
me oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10 ve 11. Etkinliği yaptırınız.
• “le, la, li, lo, lu” ve “t” seslerini yan yana (let, lat, lit, lot, lut) getiriniz. Öğrencilerinize 

bu üç sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “me, ma, mi, mo, mu” ve “t” seslerini yan yana (met, mat, mit, mot, mut) getiriniz. 
Öğrencilerinize bu üç sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu ses-
leri yazma alanına yazdırınız.

• “te, ta, ti, to, tu” ve “t” seslerini yan yana (tet, tat, tit, tot, tut) getiriniz. Öğrencile-
rinize bu üç sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “te, ta, ti, to, tu” ve “n” seslerini yan yana (ten, tan, tin, ton, tun) getiriniz. Öğrencile-
rinize bu üç sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “te, ta, ti, to, tu” ve “k” seslerini yan yana (tek, tak, tik, tok, tuk) getiriniz. Öğrencile-
rinize bu üç sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

“me, ke, e” ve “te” seslerini yan yana (mete, kete, ete) getiriniz. Öğrencilerinize bu ses-
lerin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “a, o, ol, nok, limona” ve “ta” seslerini yan yana (ata, ota, olta, nokta, limonata) geti-

riniz. Öğrencilerinize bu seslerin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu 
sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “a, om, at, mil” ve “let” seslerini yan yana (alet, omlet, atlet, millet) getiriniz. Öğ-
rencilerinize bu seslerin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri 
yazma alanına yazdırınız.

• “at, an, ot” ve “lat” seslerini yan yana (atlat, anlat, otlat) getiriniz. Öğrencilerinize 
bu seslerin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “kat, tak, at, kut” ve “la” seslerini yan yana (katla, takla, atla, kutla) getiriniz. Öğ-
rencilerinize bu seslerin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri 
yazma alanına yazdırınız.

Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerele ilgili  görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:
İçerisinde “la, li, lu, lo; me, ma, mi, mu; te, ta, ti, to, tu; te, ta, ti, to, tu vb.” heceleri olan 
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Metni öğrencilerinize üç defa okutunuz. Her okumadan sonra onlardan bir yıldızı boya-
malarını ve tüm yıldızları boyadıktan sonra metni yazma alanına yazmalarını söyleyiniz. 

Tat.

Tuna tat.

Tuna eti tat.

Tuna etli ekmek tat.

Tuna iki etli ekmek tat.

Tuna etli ekmek tat.

Tuna eti tat.

Tuna tat. 

14.

Öğrencilerinizden karışık olarak verilen görseller ile cümleleri eşlemelerini isteyiniz. 
Daha sonra cümleleri yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden tabloda verilen kelimeleri bakarak yazmalarını isteyiniz. Daha sonra 
bu kelimeleri kapatarak yazmalarını isteyiniz. Son olarak bakarak ve bakmadan yazdık-
ları sözcükleri karşılaştırmalarını isteyiniz. Mevcut olan hataları düzeltmeleri gerektiğini 
hatırlatınız.

12.

13.

kelimelerin olduğu çalışma kağıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrenci-
lerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerinizin 10 ve 11. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri kullanarak yeni kelimelere, 
bu kelimelerden cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 12 ve 13. Etkinlikleri 
yaptırınız.
Öğrencilerinize verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz, ardından bunları altlarındaki yazı 
alanına yazmalarını sağlayınız.
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni 
kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni ke-
limelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sını-
fınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini 
pekiştirebilirsiniz.
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DEĞERLENDİRME
1.

3.

Öğrencilerinizden görsellere bakma-
larını ve görselleri verilen kelimelerin 
altında yer alan kutucuklara kelimeye 
ait harfleri yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden bulmacayı incele-
melerini isteyiniz. Ardından kelimeleri 
rakamlara dikkat ederek bulmacadaki 
uygun yere yazmalarını isteyiniz. 

2.

4.

Öğrencilerinizin cümlelerde boş bıra-
kılan yerlere uygun kelimeleri yazma-
larını sağlayınız.

Verilen cümlelere uygun olacak şekil-
de öğrencilerinizden görsel çizmele-
rini isteyiniz. 
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Bir sonraki dersin hazırlık sürecinde “ü” sesini hissettirmek amacıyla sınıfa “Pazara Gide-

lim” şarkısını getiriniz.

5.

7.

Öğrencilerinizin karışık olarak verilmiş 
kelimeler ile kurallı ve anlamlı cümle-
ler kurmalarını sağlayınız. Onlardan 
kurdukları kurallı ve anlamlı cümlele-
ri kılavuz çizgilerle belirlenen yerlere 
yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize nesnelerin hangi ses 
ile başladıklarını sorunuz ve onlardan 
görselin altına ismini yazmalarını iste-
yiniz. 

6.

8.

Öğrencilerinizden çiçeğin ortasında 
bulunan görseli, çiçeğin yaprakları 
arasından bularak boyalamalarını 
isteyiniz. 

Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğ-
reniyorum Kitabı’nda yer alan ‘‘Öz 
Değerlendirme Formu’’nu doldurma-
larına yardımcı olunuz.
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Öğrencilerinize “ü” sesini hissettirmek için aşağıdaki “Pazara Gidelim” şarkısını söyleyi-
niz. “Hapur hupur yiyelim.” cümlesini söylerken elinizle yeme hareketi yapınız. Öğren-
cilerinizden de şarkıyı tekrar etmelerini, “yiyelim” derken elleriyle yeme hareketini ve 
‘‘üürüü üüü’’ derken sesli olarak canlandırmalarını isteyiniz.

Yapılacak drama çalışmaları, öğrencinin;

Ses grubu içinde göreceği kelimelerin telaffuzunu ve anlamını önceden öğrenme,

Ön bilgilerini kullanarak yazdığını veya okuduğunu anlamlandırmasını kolaylaştırma,

İleride karşılaşacağı cümleleri, metinleri doğru anlamlandırma,

Anladıklarını yorumlamada zorluk yaşamama,

Yorumladıklarını da düzgün bir telaffuz ile karşısındakine ifade edebilme becerileri ka-
zandırır.

Pazara gidelim, bir horoz alalım .
Pazara gidip, bir horoz alıp ne yapalım?
Üürü üüü, üürü üüü diyelim.
Hapur hupur, hapur hupur yiyelim.
Pazara gidelim, üzüm alalım.
Pazara gidip, üzüm alıp ne yapalım?
Ü ü  üzüm, ü ü üzüm diyelim.
Hapur hupur, hapur hupur yiyelim. 

Öğrencilerinizin “ü” sesini diğer seslerden ayırt etmeleri 
için görsellerin adlarındaki “ü” sesini vurgulayarak söyleyi-
niz. Öğrencilerinizin “ü” sesini hissetmelerine ve tanımala-
rına yardımcı olunuz.

Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 
2. Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde 
neler olduğunu anlatmalarını isteyiniz. “Çocuk ne yapı-
yor?”, “Çocuk hangi hayvanın sesini duyuyor?”, “Bahçede 
hangi hayvanlar var?” sorularını sorarak öğrencilerin “Ho-
roz ötüyor.”, “Dışarıda/bahçede tavuklar var.”, “Bahçede 
üzüm var.” cümlelerini söylemelerini sağlayınız.

Seçtiğiniz üç öğrenciyi tahtaya kaldırınız. Öğrenciden, 
uyanan ve perdeyi açan çocuğu canlandırmasını, öğren-

cilerden birinin horoz sesi çıkarmasını, diğerinin üzüm yeme hareketini yapmasını is-
teyiniz. Öğrencilere arkadaşlarının neler yaptıklarını sorarak “ü” sesine dikkat çekiniz. 
Öğrencilerinizin telaffuz hatalarını anında düzeltiniz. Bu canlandırma çalışmasında tüm 
öğrencilerin katılımını sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.
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Öğrencilerinizden üzüm, ütü, kedi, güneş, üzgün, üç, düdük, gözlük ve arı görsellerin-
den içinde “ü” sesi olan görselleri işaretlemelerini isteyiniz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğindeki büyük görselin etrafındaki 
görsellerin adlarını “ü” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek “ü” sesine öğrencilerinizin 
dikkatini çekiniz. Öğrencilerden bu kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. 

2. Etkinlikte “ü” sesinin geçtiği kelimelerle “ü” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmele-
rini sağlayınız. Bu kelimelerde “ü” sesi varsa güler yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizin etkinlikte verilen üzüm, güneş, dürbün, gözlük, Atatürk, üçgen, kürek, 
ütü, üzgün görsellerinin isminde ‘’ü’’ sesi başta ise baştaki kutucuğu, ortada ise orta-
daki kutucuğu, sonda ise sondaki kutucuğu örnekteki gibi işaretletmelerini sağlayınız.

Görselleri öğrencilerinize inceletiniz. Öğrencilerinizin “ü” seslerini bularak daire içine 
almalarını sağlayınız. Ardından “ü” sesi bulunan kelimelerin görsellerini onlardan boya-
malarını isteyiniz. 

BOYAMA

Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerinizin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilerinize gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların an-
latımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerinizden karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilerinize olayla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Çocuklar ne 
yapıyorlar?”, 2. kartta “Baba ne yapıyor?”, 3. kartta “Baba bahçeye ne dikiyor?”, 4. 
kartta “Çocuklar ne yiyorlar?” sorularını sorabilirsiniz.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerinize olayları tahmin etmelerine yönelik so-
rular sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilerinize düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat 
veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerinizin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip din-
lemediklerini kontrol ediniz.

KONUŞMA

3.

4.

5.

6.
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• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerinizin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
masaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir.

• Öğrencilerinizin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrencinizden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı kartların paylaşılmasının ardından izle-
yen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kulla-
nılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin destek-
lenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, 
gezi gibi çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bu etkinliklerle çocuklar hem sözlü dillerini 
kullanma fırsatı bulurlar hem de ana karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olay-
ları ve ana olayı destekleyen detayları zihinlerinde canlandırabilirler. Karakterlerin 
vurgulanması, ana ve yardımcı olayların paylaşılması, ana fikir üzerinde durulması, 
sonraki yıllarda okuduğunu anlama becerilerinin temelini oluşturmaktadır. Her öğ-
renci ile birebir çalışarak resimler hakkında tekrar konuşunuz, yazmak istedikleri 
cümleleri çocukların yaptıkları resimlerin altına yazınız. Yazdığınız bu cümleleri ço-
cuğa okutunuz.  

• Sıralı kartların ardından uygulanan diğer bir etkinlikte, bireysel sıralama kitapçık-
ları hazırlayabilirsiniz. Çocuklar, bireysel sıralama kitapçıklarına kendileri de cüm-
le yazabilirler. Bu cümleler; sözcük yazımı, sözdizimi, imla ve noktalama açısından 
bazı hatalar içerebilir. Bu nedenle yazdığı cümleler çocuk ile birlikte birebir ortamda 
gözden geçirilir, çocuğa hatalarını bulması ve düzeltmesi konusunda rehber olunur. 
Bu kitapçığı hazırlamak için sıralı kart sayısı kadar A4 kâğıdı ve kapak için ilave 
bir sayfa ekleyerek zımbalayınız. Öğrencilerinizden bu sayfalara olayları, sırasıyla 
görsellemelerini ve kitapçığa bir isim vermelerini isteyiniz. Her öğrenciyle birebir 
çalışarak kitaba verdikleri isim ve olaylara ilişkin cümlelerini görsellerin altına yaz-
dırınız.  Böylece öğrenciler, 

a. yazı ve görsel arasında ilişki olduğunun,

b. düşüncelerin semboller ile anlatılabileceğinin, 

c. yazının soldan sağa yazıldığının, 

ç. cümleye büyük harfle başlandığının ve sonuna nokta konduğunun

d. sembollerin yan yana gelerek sözcükleri ve cümleleri oluşturduğunun farkına va-
rırlar.

• Bireysel sıralama kitapçıklarını, fırsat buldukça birebir çalışmalarda öğrenciler ile 
okuyarak tekrarlayınız. Böylece olayları ve cümleleri hatırlamalarına fırsat vererek 
sözcük tanıma ve anlama becerilerini destekleyiniz.

• Sıralama kitapçıklarını, sınıfın ve okulun çeşitli köşelerinde sergileyiniz.



141

ÜÜ üü



ÜÜ üü

142



143

ÜÜ üü



ÜÜ üü

144



145

ÜÜ üü
Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. 

Öğrencilerinize tahtada büyük “Ü”, harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle 
birlikte seslendiriniz. Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Et-
kinlikte verilen “Ü” harfinin başlama ve devam yönüne dikkat etmelerini ve harfin üze-
rinden birkaç defa gitmelerini söyleyiniz. Daha sonra öğrencilerinizin “Ü” harfi üzerin-
den kalemle giderek örnekteki gibi yazma alanına yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize “ü”, “k”, “l”, “m”, “n”, “t”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluş-
turmalarını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Altı sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “ü” ve “l, n, t, k, m” seslerini yan yana (ül, ün, üt, ük, üm) getiriniz. Öğrencilerinize bu 

iki sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırı-
nız.

• “l, n, t, k, m” ve “ü” seslerini yan yana (lü, nü, tü, kü, mü) getiriniz. Öğrencilerinize bu 
iki sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Öğrencilerinize ‘‘lü, kü, nü, mü, tü’’ sesleriyle “l, k, n, m, t” seslerinin birleşimini ve yazı-
mını öğretmek için 11. Etkinliği yaptırınız

• “lü” ve “l, k, n, m, t” seslerini yan yana (lük, lün, lüm, lüt, lül) getiriniz. Öğrencilerinize 
bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “kü” ve “l, k, n, m, t” seslerini yan yana (kük, kün, küm, küt, kül) getiriniz. Öğrencileri-
nize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “nü” ve “l, k, n, m, t” seslerini yan yana (nük, nün, nüm, nüt, nül) getiriniz. Öğrencile-
rinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız. 

• “mü” ve “l, k, n, m, t” seslerini yan yana (mük, mün, müm, müt, mül) getiriniz. Öğ-

Tahtaya küçük ‘’ü” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra 
öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinliği yaptırınız. 

9. Etkinlikteki yazma alanına büyük ve küçük “Ü ü” harflerini örnekteki gibi yazmalarını 
isteyiniz. 

YAZMA
7.

8.

9.

10.

11.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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12.

13.

rencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız. 

• “tü” ve “l, k, n, m, t” seslerini yan yana (tük, tün, tüm, tüt, tül) getiriniz. Öğrencileri-
nize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız. 

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinizin “ü”, “k”, “l”,”m”, ”n”, “t”, seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluş-
turmalarını sağlamak amacıyla 12. Etkinliği yaptırınız.

• “tü” ve “mü, ket, nel, lin” seslerini yan yana (tümü, tüket, tünel, Tülin) getiriniz. Öğ-
rencilerinize bu dört sesin/iki hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz 
ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ü” ve “mit, nal, tü” seslerini yan yana (Ümit, Ünal, ütü) getiriniz. Öğrencilerinize bu 
seslerin/iki hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

Öğrencilerinize, ‘‘ül, lü, kü, ün’’ ve ‘‘ke, kü, le, tük, lü’’ hecelerinden kelimeler oluşturma-
ları için 13. Etkinliği yaptırınız.

• “ül” ve “ke, kü” seslerini yan yana (ülke, Ülkü) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 
sesin/iki hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “lü” ve “le” seslerini yan yana (lüle) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin/iki he-
cenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “ün” ve “lü” seslerini yan yana (ünlü) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “kü” ve “me, tük” seslerini yan yana (küme, kütük) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 
sesin/iki hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerele ilgili  görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:
İçerisinde “ül, ün, üt, ük, üm, lü, nü, tü, kü, mü, lük, lün, lüm, lüt, lül; kük, kün, küm, küt, 
kül; nük, nün, nüt, nül vb.” heceleri olan kelimelerin olduğu çalışma kağıtları hazırlayınız. 
Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.
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Metni öğrencilerinize üç defa okutunuz. Her okumadan sonra onlardan bir yıldızı bo-
yamalarını ve tüm yıldızları boyadıktan sonra metni defterlerine yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden “Ünlü” adlı metni yazma alanına yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden tabloda verilen kelimeleri bakarak yazmalarını isteyiniz. Daha sonra 
bu kelimeleri kapatarak yazmalarını isteyiniz. Son olarak bakarak ve bakmadan yaz-
dıkları sözcükleri karşılaştırmalarını isteyiniz. Mevcut hataları düzeltmeleri gerektiğini 
hatırlatınız.

“ü” sesi ile hece ve kelime türetme çalışmalarından sonra cümle aşamasına geçiniz. 
Öğrencilerinize görseli verilen ve heceleri farklı renkte olan cümleleri okutunuz. Daha 
sonra onlardan cümleleri kılavuz çizgilerle verilen yere yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden karışık olarak verilen görseller ile cümleleri eşlemelerini ve altına yaz-
malarını isteyiniz.

14.

15.

16.

17.

18.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerinizin 11, 12 ve 13. Etkinliklerde yazdırdığınız heceleri kullanarak yeni kelime-
lere, bu kelimelerden cümlelere ulaşmalarını sağlayınız. Öğrencilerinize verilen kelime-
leri, cümleleri okutunuz, ardından bunları altlarındaki yazı alanına yazmalarını sağlayı-
nız.
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğ-
rencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan 
yeni öğrendikleri kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bil-
giler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.
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Öğrencilerinize yağmur damlalarında, 
alttaki görsellerin adının yazılı olduğu-
nu söyleyiniz. Bu adları, uygun görsel-
lerin altına yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden cümlelerdeki gör-
sellerin adını söylemelerini ve cümle-
leri yeniden yazmalarını isteyiniz. Boş 
bırakılan yerleri görsellere uygun ola-
rak doldurmalarını söyleyiniz.

DEĞERLENDİRME

Öğrencilerinize sayıların altında yazan 
heceleri okutunuz. Onlardan sayıların 
altına her rakamın hecesini yazarak 
heceleri birleştirmelerini ve ortaya çı-
kan kelimeyi okumalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden kutulara cümlelere 
uygun görseller çizmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizin etkinlikte karışık ola-
rak verilmiş kelimelerden anlamlı ve 
kurallı cümleler oluşturup yazmalarını  
sağlayınız.

3.

1. 4.

5.

2.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Bir sonraki dersin Sese Hazırlık sürecinde “y” sesini hissettirmek amacıyla “Yağ yağ 

yağmur /Teknede hamur, tarlada çamur / Ver Allahım ver, sulu sulu yağmur.”, “Leylek 
leylek havada, yumurtası tavada…” gibi çeşitli tekerlemeler hazırlayıp sınıfa getiriniz. 

2. Bir sonraki dersin Sese Hazırlık sürecinde “y” sesini hissettirmek amacıyla ‘‘lay lay’’ şar-
kısını sınıfa getiriniz.

Öğrencilerinizin görselleri verilen  
“ütü, tünel, kütük, tül, toka, kutu, ke-
mik, tel, olta, atlet” kelimelerini bul-
macada uygun yerlere örnekteki gibi 
yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize “ü”sesine yönelik Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan ‘‘Öz 
Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

Öğrencilerinize kesik çizgileri takip 
ederek görselleri kesmelerini söyleyi-
niz. Parçaları doğru şekilde birleştire-
rek ortaya çıkan kelimeleri okumaları-
nı sağlayınız. 

8.

6. 7.
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Öğrencilerinize “y” sesini hissettirmek için aşağıdaki tekerlemeleri eğlenceli bir ezgiyle 
seslendiriniz. Seslendirme sırasında “y” seslerini vurgulayınız.

‘‘Yağ yağ yağmur, teknede hamur, tarlada çamur.
Ver Allahım ver, sulu sulu yağmur.’’  
‘‘Leylek leylek havada, yumurtası tavada…’’

Sınıfa getirdiğiniz “lay lay” şarkısını öğrencilerine dinletiniz. Bu şarkıda, hangi kelime-
ler tekrar etmektedir? sorusunu sorunuz. Nakaratları tahtaya yazarak “y” sesine dikkat 
çekiniz

Öğrencilerinizin “y” sesini diğer seslerden ayırt etmeleri 
için öncelikle öğrencilerinizin “y” sesini çok iyi hissetme-
lerini ve tanımalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden Okuma 
Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğindeki büyük 
görseli incelemelerini ve görselde neler olduğunu anlat-
malarını isteyiniz. “Görseldeki aile nerede?”, “Anne, baba 
ve çocuk ne yapıyor?”, “Gökyüzünde neler görüyorsunuz?” 
sorularını sorarak öğrencilerin cevap vermelerini sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğindeki 
büyük görselin etrafındaki görsellerin adlarını “y” sesini 
vurgulu bir şekilde söyleyerek “y” sesine öğrencilerinizin 
dikkatini çekiniz. Öğrencilerden bu kelimeleri tekrar etme-
lerini isteyiniz. 

2. Etkinlikte “y” sesinin geçtiği kelimelerle “y” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmele-
rini sağlayınız. Bu kelimelerde “y” sesi varsa güler yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinize yılan, yıldız, yengeç, yastık, leylek, çiçek, kitap, yumak ve ayı görselle-
rinden içinde “y” sesi olan görselleri işaretlemelerini ve verilen dairenin içine “y” sesi 
ile başlayan bir nesne çizmelerini söyleyiniz. 

Öğrencilerinizin etkinlikte verilen ‘‘yumurta, tüy, ay, ayna, koyun, yay, yıldız, çay, ayak, 
ayva, yılan, tay’’ görsellerinin isminde ‘‘y’’ sesi başta ise baştaki kutucuğu, ortada ise 
ortadaki kutucuğu, sonda ise sondaki kutucuğu işaretlemelerini sağlayınız. 

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

3.

4.

Öğrencinizin 3, 4 ve 5. Etkinlikleri yapabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi 
gerekir. Bu hususlara dikkat ediniz:

• Yönergeyi dinleme,
• Etkinlikte ne yapması gerektiğini anlama,
• Etkinlik için verilen süreyi doğru kullanma,
• Resimdeki varlıkların ismini telaffuz etme,
• Resimdeki varlıkların ismini telaffuz ederken sesleri birbirinden ayırt etme.
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Öğrencilerinizin görselleri verilen kelimelerin içindeki ‘‘y’’ sesini bulmalarını ve örnekte-
ki gibi boyamalarını sağlayınız.

BOYAMA

Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerinizin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilerinize gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların an-
latımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerinizden karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilerinize olayla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Çocuk nerede 
uyuyor?”, 2. kartta “Çocuk banyoda ne yapıyor?”, 3. kartta “Masada neler var?”, 4. 
kartta “Çocuk ne sürüyor?” sorularını sorabilirsiniz.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerinize olayları tahmin etmelerine yönelik so-
rular sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilerinize düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat 
veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerinizin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip din-
lemediklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerinizin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
masaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir.

• Öğrencilerinizin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrencinizden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı kartların paylaşılmasının ardından izle-
yen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kulla-
nılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin destek-
lenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, 

KONUŞMA

5.

6.
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gezi gibi çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bu etkinliklerle çocuklar hem sözlü dillerini 
kullanma fırsatı bulurlar hem de ana karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olay-
ları ve ana olayı destekleyen detayları zihinlerinde canlandırabilirler. Karakterlerin 
vurgulanması, ana ve yardımcı olayların paylaşılması, ana fikir üzerinde durulması, 
sonraki yıllarda okuduğunu anlama becerilerinin temelini oluşturmaktadır.  

• Sıralı kartların ardından uygulanan diğer bir etkinlikte, bireysel sıralama kitapçık-
ları hazırlayabilirsiniz. Bu kitapçığı hazırlamak için sıralı kart sayısı kadar A4 kâğıdı 
ve kapak için ilave bir sayfa ekleyerek zımbalayınız. Öğrencilerinizden bu sayfalara 
olayları, sırasıyla görsellemelerini ve kitapçığa bir isim vermelerini isteyiniz. Her öğ-
renciyle birebir çalışarak kitaba verdikleri isim ve olaylara ilişkin cümlelerini görsel-
lerin altına yazdırınız.  Böylece öğrenciler, 

a. yazı ve görsel arasında ilişki olduğunun, 

b. düşüncelerin semboller ile anlatılabileceğinin, 

c. yazının soldan sağa yazıldığının, 

ç. cümleye büyük harfle başlandığının ve sonuna nokta konduğunun

d. sembollerin yan yana gelerek sözcükleri ve cümleleri oluşturduğunun farkına va-
rırlar.

• Her öğrenci ile birebir çalışarak resimler hakkında tekrar konuşunuz, yazmak iste-
dikleri cümleleri çocukların yaptıkları resimlerin altına yazınız. Yazdığınız bu cümle-
leri çocuğa okutunuz.

• Bireysel sıralama kitapçıklarını, fırsat buldukça birebir çalışmalarda öğrenciler ile 
okuyarak tekrarlayınız. Böylece olayları ve cümleleri hatırlamalarına fırsat vererek 
sözcük tanıma ve anlama becerilerini destekleyiniz.

• Çocuklar, bireysel sıralama kitapçıklarına kendileri de cümle yazabilirler. Bu cümle-
ler; sözcük yazımı, sözdizimi, imla ve noktalama açısından bazı hatalar içerebilir. Bu 
nedenle yazdığı cümleler çocuk ile birlikte birebir ortamda gözden geçirilir, çocuğa 
hatalarını bulması ve düzeltmesi konusunda rehber olunur.

• Sıralama kitapçıklarını, sınıfın ve okulun çeşitli köşelerinde sergileyiniz. 
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Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “Y”, 
harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. Öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte verilen “Y” harfinin başlama ve 
devam yönüne dikkat etmelerini ve harfin üzerinden birkaç defa gitmelerini söyleyiniz. 
Daha sonra öğrencilerinizin “Y” harfi üzerinden kalemle giderek örnekteki gibi yazma 
alanına yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize “y”, “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, “ü”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime 
oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10 ve 11. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Yedi sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “a, e, i, o, u, ü” ve “y” seslerini yan yana (ay, ey, iy, oy, uy, üy) getiriniz. Öğrencilerinize 

bu iki sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “y” ve “a, e, i, o, u, ü,” seslerini yan yana (ya, ye, yi, yo, yu, yü) getiriniz. Öğrencileri-
nize bu iki sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• Öğrencilerinize 11. Etkinlikte “la, le, li, lo, lu, lü” ve “y” seslerini yan yana (lay, ley, liy, 
loy, luy, lüy) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini soru-
nuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ka, ke, ki, ko, ku, kü” ve “y” seslerini yan yana (kay, key, kiy, koy, kuy, küy) getiriniz. 
Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yaz-
ma alanına yazdırınız.

• “ta, te, ti, to, tu, tü” ve “y” seslerini yan yana (tay, tey, tiy, toy, tuy, tüy) getiriniz ve öğ-
rencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “ya, ye, yi, yo, yu, yü” ve “y” seslerini yan yana (yay, yey, yiy, yoy, yuy, yüy) getiriniz 
ve öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri 
yazma alanına yazdırınız.

Tahtaya küçük “’y” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra 
öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki, 8. Etkinliğini yaptırınız. 

9. Etkinlikteki yazma alanına “Y y” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA
7.

8.

9.

10.

11.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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12.

• “ya, ye, yi, yo, yu, yü” ve “t” seslerini yan yana (yat, yet, yit, yot, yut, yüt) getiriniz ve 
öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yaz-
ma alanına yazdırınız.

• “ya, ye, yi, yo, yu, yü” ve “k” seslerini yan yana (yak, yek, yik, yok, yuk, yük) getiriniz 
ve öğrencilerinize bu üç sesin yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri 
yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinize “a, e, i, o, u, ü, y”, seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturmala-
rını sağlamak amacıyla 12. Etkinliği yaptırıız.
• “ay, oy” ve “na” seslerini yan yana (ayna, oyna) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 

sesin/iki hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “u” ve “yu” seslerini yan yana (uyu) getiriniz. Öğrencilerinize bu seslerin/iki hecenin 
yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “uy” ve “ku” seslerini yan yana (uyku) getiriniz ve öğrencilerinize bu dört sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ya” ve “ka” seslerini yan yana (yaka) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ye” ve “ni” seslerini yan yana (yeni) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin/iki he-
cenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “ya” ve “tak” seslerini yan yana (yatak) getiriniz. Öğrencilerinize bu beşsesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ka” ve “ya” seslerini yan yana (kaya) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ku” ve “yu” seslerini yan yana (kuyu) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ko” ve “yun” seslerini yan yana (koyun) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “may” ve “mun” seslerini yan yana (maymun) getiriniz. Öğrencilerinize bu altı se-
sin/iki hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.
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• “kol” ve “ye” seslerini yan yana (kolye) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin/iki 

hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ye” ve “lek” seslerini yan yana (yelek) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ka” ve “yak” seslerini yan yana (kayak) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin/iki 
hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ye” ve “mek” seslerini yan yana (yemek) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin/
iki hecenin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerele ilgili  görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:
İçerisinde “la, le, li, lo, lu, lü, ka, ke, ki, ko, ku, kü; ta, te, ti, to, tu, tü; ya, ye, yi, yo, yu, 
yü; lay, ley, liy, loy, luy, lüy; kay, key, kiy, koy, kuy, küy; tay, tey, tiy, toy, tuy, tüy; yal, yel, 
yil, yol, yul, yül; yat, yet, yit, yot, yut, yüt; yak, yek, yik, yok, yuk, yük vb.” heceleri olan 
kelimelerin olduğu çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrenci-
lerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerinizin 10, 11 ve 12. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri kullanarak yeni kelimelere, 
bu kelimelerden cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 13, 14, 15, 16 ve 17. 
Etkinlikleri yaptırınız.
Öğrencilerinize verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz, ardından bunları altlarındaki yazı 
alanına yazmalarını sağlayınız.
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan ke-
limelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Sizde sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.
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Öğrencilerinize görsellerin altında verilen boşluklara “y” harfini yazmalarını söyleyiniz. 13.

Öğrencilerinizden karışık olarak verilen görseller ile cümleleri eşlemelerini ve altına yaz-
malarını isteyiniz.
Öğrencilerinizden tabloda verilen kelimeleri bakarak yazmalarını isteyiniz. Daha sonra 
bu kelimeleri kapatarak yazmalarını isteyiniz. Son olarak bakarak ve bakmadan yaz-
dıkları sözcükleri karşılaştırmalarını isteyiniz. Mevcut hataları düzeltmeleri gerektiğini 
hatırlatınız.

Metni öğrencilerinize üç defa okutunuz. Her okumadan sonra onlardan bir yıldızı bo-
yamalarını ve tüm yıldızları boyadıktan sonra metni defterlerine yazmalarını isteyiniz.

Kaya
Kaya oyna.
Kaya oyun oyna.
Kaya, Oya ile oyun oyna.
Kaya, Oya ile iyi oyun oyna.
Kaya, Oya ile oyun oyna.
Kaya oyun oyna.
Kaya oyna.
Kaya.

 

Ayla o tay.
Ayla taya ot at. 
Kaya taya ot atma. 
Kaya o koyun.
O koyun yünlü.
Kaya koyunu yemle. 
Koyun yemi yuttu.

DEĞERLENDİRME

Öğrencilerinize görseli verilen ve heceleri farklı renkte olan cümleleri okutunuz. Daha 
sonra onlardan cümleleri kılavuz çizgilerle verilen yere yazmalarını isteyiniz.14.

15.

16.

17.

1. Öğrencilerinizin karışık olarak verilmiş 
kelimeler ile anlamlı ve kurallı cümleler 
kurmalarını sağlayınız. Kurdukları kural-
lı ve anlamlı cümleleri kılavuz çizgilerle 
belirlenen yerlere yazmalarını isteyiniz.

2. Öğrencilerinize metni beş defa oku-
tunuz. Daha sonra metne uygun gör-
sel çizdiriniz.
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3.

5.

Öğrencilerinizden etkinlikte verilen 
cümlelerin görsellerle ilgili olup olma-
dığını incelemelerini ve görsel cümle 
ilgili ise gülen yüzü, değilse ağlayan 
yüzü boyamalarını isteyiniz.

Cümleleri öğrencilerinize sesli bir şe-
kilde okuyunuz. Ardından cümlelerle 
ilgili soruları öğrencilere yöneltiniz. 
Verilen cevaplardan hareketle en doğ-
ruya ulaşana kadar öğrencilerin cevap-
larını değerlendiriniz. Kılavuz çizgilerle 
belirtilen yerlere cevapları yazdırınız. 

4.

6.

Öğrencilerinize cümlelerde boş bıra-
kılan yerleri görsellerden hareketle 
uygun şekilde doldurmalarını söyle-
yiniz.

Öğrencilerinizden görselleri verilen 
nesneler ile yazılışlarını eşleştirmele-
rini isteyiniz. 
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7.

9.

İki öğrencinizi karşılıklı oynayacak şe-
kilde oturtunuz. Öğrencilerinize nes-
nelerin üstünü kapatacak materyaller 
veriniz. Yönergelerinizi öğrencilere 
okuyunuz. Her kelimenin okunuşundan 
sonra kısa bir süre veriniz ve bu sürede 
öğrencilerin o kelimeyi bulup kapatma-
sını isteyiniz. Tabloyu doğru şekilde ilk 
tamamlayan öğrenci oyunu kazacaktır.

Öğrencilerinizden resmi incelemeleri-
ni ve her boyadıkları görselde “y” sesi 
olup olmadığını söylemelerini isteyiniz.

8.

10.

Öğrencilerinize nesnelerin isimlerini 
okutunuz. Onlara görsellerde bulu-
nan nesne ve canlıları kutularda belir-
tilen renklere boyamalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizin “y” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formu’’nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Öğrencilerinizden renkli boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. 

Bu öğrencilerin kavram dünyalarının zayıf olması, anlama ve anlatma becerileri-
nin diğer öğrencilere göre zayıf olması ve bazen de metin üzerinde yapılacak etkin-
liklerin öğretmen veya öğrenci tarafından daha kolay yapılabilmesi için bazı dinleme 
metinleri öğrenci ders kitabına da konulmuştur.
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Öğrencilerinize görseli incelemelerini söyleyiniz. Onlara görselde neler gördüklerini so-
rarak birlikte görsel üzerine konuşunuz.  Görselde yer alan ve içinde “ö” sesi geçen 
kelimeleri vurgulayarak söyleyiniz. Öğrencilerinizden “ö” sesinin bulunduğu hayvanları 
boyamalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 
2. Etkinliğindeki ana resmi incelemelerini ve resimde ne-
ler olduğunu anlatmalarını isteyiniz. “Resimde kimler var?”, 
“Resimdekiler ne yapıyorlar?”, “Resimde hangi hayvanlar 
var?” sorularını sorarak onları konuşturunuz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğindeki 
büyük görselin etrafındaki görsellerin adlarını “ö” sesini vur-
gulu bir şekilde söyleyerek “ö” sesine dikkat çekiniz. Öğren-
cilerden bu kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. 

2. Etkinlikte “ö” sesinin geçtiği kelimelerle “ö” sesinin bu-
lunmadığı kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Bu kelime-
lerin “ö” sesi varsa gülen yüzü, yoksa üzgün yüzü boyama-
larını isteyiniz.

Aşağıdaki dinleme metnini öğrencilerinize iki kez yavaşça ve içinde “ö” sesi bulunan 
kelimeleri vurgulayarak okuyunuz. Metni okuduktan sonra “ö” sesinin bulunduğu keli-
meleri metinden bulmalarına yardımcı olunuz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

ÖNDER İLE ÖYKÜ

İki kardeş olan Önder ile Öykü Ödemiş’teki ninelerini ziyarete gitmişler. Köydeki 
köprüden geçmişler ve ninelerinin evine ulaşmışlar. Nineleri onları üzerinde önlüğü 
ile karşılamış. ”Hoş geldiniz çocuklar! Ben de size böğürtlenli kek yapıyordum.” 
demiş. Önder ile Öykü bahçedeki ördekleri görmüşler. “Nine, ne güzel ördeklerin 
var.” demişler. “Evet çocuklar bu ördekler çok tatlıdır. Özellikle öğle vaktinde çok 
hareketli olurlar. Hatta bazen çok toz çıkarıp beni öksürtürler.” Tam o sırada ördekler 
yine kanatları ile toz çıkarmaya başlamış. Nineleri “öhö öhö” diye öksürmüş. 
“Haydi çocuklar eve girelim.” demiş. Önder ile Öykü hızlıca içeriye girmişler. İçeride 
ninelerinin hazırladığı böğürtlenli keki yemişler.

1.

2.

3.
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Öğrencilerinizden kelimelerdeki “ö” seslerini bulmalarını ve daire içine almalarını iste-
yiniz. 

BOYAMA

Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerinizin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilerinize gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak onların anla-
tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerinizden karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilerinize olayla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Çocuk ve an-
nesi nerede?”, “Neden oraya geldiler?”, 2. kartta “Doktor ne yapıyor?”, 3. kartta 
“Çocuk annesiyle ne alıyor?” sorularını sorabilirsiniz.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerinize olayları tahmin etmelerine yönelik so-
rular sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, resimde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilerinize düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat 
veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerinizin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip din-
lemediklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerinizin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
masaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, resimler üzerinden gösterilmelidir.

• Öğrencilerinizin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra resimleri karıştırarak bir-
kaç öğrencinizden resimleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA

4.

5.
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• Okuma yazmaya hazırlık kapsamında, sıralı resimlerin paylaşılmasının ardından izle-
yen etkinlikler, olayların tekrar paylaşılmasına, sözcük ve dil yapılarının tekrar kulla-
nılmasına, bilginin pekiştirilmesine ve okuma yazmaya hazırlık becerilerinin destek-
lenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. 

• İzleyen etkinlik kapsamında, sıralı kartlardaki olaylara ilişkin dramatizasyon, oyun, 
gezi gibi çeşitli etkinlikler yapılabilir. Örneğin, öğrencilerinizden kartlarda gösteri-
len olayları canlandırmalarını isteyiniz. Öncelikle gönüllü öğrencilerinize söz veriniz. 
Sonrasında her öğrencinin katılımını sağlayınız. Üç öğrenci belirleyiniz. Bir öğren-
ciye anne, başka bir öğrenciye çocuk, diğer bir  öğrenciye de doktor rolünü veri-
niz. Böylece öğrencileriniz hem sözlü dillerini kullanma fırsatı bulurlar hem de ana 
karakterleri, yardımcı karakterleri, ana olayları ve ana olayı destekleyen detayları 
zihinlerinde canlandırabilirler. Karakterlerin vurgulanması, ana ve yardımcı olayların 
paylaşılması, ana fikir üzerinde durulması, sonraki yıllarda okuduğunu anlama be-
cerilerinin temelini oluşturmaktadır.  
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Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “Ö” 
harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. Öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte “Ö” harfinin başlama ve devam 
yönüne dikkat etmelerini ve harfin üzerinden birkaç defa gitmelerini söyleyiniz. Daha 
sonra öğrencilerinizin “Ö” harfi üzerinden kalemle giderek örnekteki gibi yazma alanına 
yazmalarını sağlayınız.

“Ö” sesinin çizimine hazırlık olması için öğrencilerinizden yumağı nineye giden yolu 
takip ederek ulaştırmalarını söyleyiniz. 

Öğrencilerinize “o”, “n”, “k”, “y”, “t”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluştur-
malarını sağlamak amacıyla 10, 11. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Beş sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “ö” ve “n, t” seslerini yan yana (ön, öt) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin 

yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “kö” ve “y, k” seslerini yan yana (köy, kök) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç 

sesin iken yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “yö” ve “n” seslerini yan yana (yön) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin 
yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinize “ö”, “k”, “l”, “n”, “m”, “n”, “r”, “y”, “t”  seslerinden/harflerinden hece ve 
kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla 11. Etkinliği yaptırınız.

Tahtaya küçük ‘’ö” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra 
öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinliği yaptırınız.

9. Etkinlikteki yazma alanına “Ö ö” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA
6.

7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

11.
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• “kö, ör” ve “tü” hecelerini/seslerini yan yana (kötü, örtü) şekline getiriniz. Öğren-
cilerinize bu dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri 
yazma alanına yazdırınız.

• “ö” ve “mer, nem” hecelerini/seslerini yan yana (Ömer, önem) şekline getiriniz. Öğ-
rencilerinize bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri 
yazma alanına yazdırınız.

• “kök” ve “lü” hecelerini/seslerini yan yana (köklü) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “köy” ve “lü” hecelerini/seslerini yan yana (köylü) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerle ilgili görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:
İçerisinde bu kelimelerin olduğu çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/keli-
meyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerinizin 10, 11. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri, kelimeleri kullanarak buradan 
yeni kelimelerle, cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 12. Etkinliği yaptırı-
nız. Öğrencilerinize verilen cümleleri okutunuz, ardından bunları altlarındaki yazı alanı-
na yazmalarını sağlayınız.
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan ke-
limelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizlerde elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.

12.

Öğrencilerinize okuma metnini bir kez okuyunuz. Ardından metni öğrencilerinize birey-
sel olarak okutunuz.13.
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Öğrencilerinize trenin “ö” sesinin ol-
duğu tünellerden geçebileceğini söy-
leyiniz. Onlardan tren ve geçebileceği 
tünelleri eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize “ö” ağacının yaprak-
larındaki “ö” olmayan kelimeleri ma-
viye, yapraklarında “ö” olan kelimeleri 
kırmızı renge boyamalarını söyleyiniz.

DEĞERLENDİRME
Ali, arkadaşının doğum gününe gidi-
yor. Ancak arabasının lastiği patladı. 
Yola devam edebilmesi için lastiğin 
değişmesi gerekiyor. Öğrencileriniz-
den lastiklerin içindeki kelimeleri oku-
malarını ve içinde “ö” sesi olan lastiği 
araba ile eşleştirmelerini isteyiniz. Bu 
kelimeleri renkli kalemlerle boyatınız. 

Bilgi kartlarındaki resimleri öğren-
cilerinize gösteriniz ve onlardan bu 
nesnelerin isimlerini kılavuz çizgilere 
yazmalarını isteyiniz. 

2.

4.

1. 3.
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Öğrencilerinizden kelimelerde eksik 
olan harfleri yazmalarını ve okuma-
larını, böylece kurbağanın karşıya 
geçmesini sağlamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize traktör ve römorkları 
birleştirerek anlamlı kelime oluştur-
malarını ve aynı renge boyamalarını 
söyleyiniz. Daha sonra öğrencileriniz-
den oluşturdukları kelimeleri römor-
kun içine yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize “ö”sesine yönelik Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan ‘‘Öz 
Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Bir sonraki dersin hazırlık sürecinde “r” sesini hissettirmek amacıyla içinde ‘‘r’’ sesi 

olan ‘‘nar, tırtıl, kömür’’ vb. görseller getiriniz.

7.
• Öğrencileriniz zorlandığında etkinliklerde neler yapılması gerektiğine dair 

onlara bilgiler veriniz.
• Etkinlik çalışmalarında sıkıntı çeken öğrencileriniz var ise görsel ipuçların-

dan faydalanmaları gerektiğine dair hatırlatmalarda bulununuz.
• Öğrencilerinizden değerlendirme etkinliklerini dikkatlice incelemelerini is-

teyiniz.
• Etkinlikler için öğrencilerinize yeterli süre veriniz.
• Süre bitiminde öğrencilerinizin etkinlik sayfalarını kontrol ediniz. Varsa ha-

talarını gösterip düzeltmelerini sağlayınız.
• Eksikliğini fark ettiğiniz konuları, bilgileri tekrar ediniz veya ödevlerle pe-

kiştiriniz.
• ‘‘Öz Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

5. 6.
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Öğrencilerinize görsellerde askerlerin yürürken hangi sesi çıkardığını (rap, rap) kedinin 
uyurken çıkardığı ‘‘mırr, mırr’’ sesini kurbağanın çıkardığı ‘‘vırrak, vırrak’’ sesini, gökten 
yağanın ne olduğunu (kar) sorarak bu kelimelerdeki “r” sesine vurgu yapınız. Öğrenci-
lerinize içinde ‘‘ r’’ sesi olan görselleri göstererek adlarını sorunuz ve ‘‘r’’ sesine dikkat 
çekiniz.

Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 
2. Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde 
neler olduğunu anlatmalarını isteyiniz. “Çocuk ne yapı-
yor?”, “Hangi renkler var?” gibi sorular sorunuz. Renklerde 
geçen “r” sesini vurgulayınız.

Öğrencilerinizin öncelikle “r” sesini diğer seslerden ayırt 
etmelerini sağlamak için büyük görselin etrafındaki gör-
sellerin adını sorarak bunlardaki “r” sesini vurgulayarak 
söyleyiniz. Öğrencilerinizin “r” sesini hissetmelerine ve 
tanımalarına yardımcı olunuz. Öğrencilerinizin “r” sesinin 
geçtiği kelimelerle “r” sesinin bulunmadığı kelimeleri ayırt 
etmelerini sağlayınız. Bu görsellerin adında “r” sesi varsa 
gülen yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

Aşağıdaki metni öğrencilerinize iki kez okuyunuz. Öğrencilerinize “r” ile başlayan 
veya içinde “r” sesi olan kelimelere dikkat etmelerini söyleyiniz.

PAZAR KAHVALTISI

Güzel bir pazar sabahıydı. Eren ve Kübra uyandı ve pencereyi açtı. Bah-
çede toprakla uğraşan babalarını gördüler ve onu sofraya çağırdılar. Babaları 
ellerini yıkadı. Sofraya oturdular. Eren peynirli böreğe bayılırdı. Annesine çok 
teşekkür etti. Kübra’nın yumurtası ise tam sevdiği gibiydi. Babaları Remzi Bey 
radyoyu açtı. Eren sofrada annesinin yaptığı çilek reçelinin olmadığını fark 
etti. Hemen bir tabağa o leziz reçelden de koydu. Birlikte mutlu bir pazar 
kahvaltısı yaptılar. 

3.
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Öğrencilerinizle kelimeleri okuyunuz. “r” sesinin başta, ortada, sonda olma durumuna 
göre alttaki kutucukları boyamalarını isteyiniz. 

BOYAMA

• Tek kart etkinliğinde yer alan görselle ilgili sorular sorarak öğrencilerinizin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Kartın konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• “Burada neler oluyor?” “Çocuklar ne yapıyor?” “Çocuklar boyunlarına ne takmış-
lar?’’ ‘‘Kardan adamın elinde ne var?’’ gibi sorular sorusunu sorarak öğrencilerinizin 
konuşmalarını sağlayınız.

• Öğrencilerinizden resimdeki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, resimde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilerinize düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat 
veriniz. Öğrencilerinizin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca bütün öğrencilerinizin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinle-
yip dinlemediklerini kontrol ediniz.

KONUŞMA

4.

5.

Öğrencinizin bu etkinliği yapabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi gere-
kir. Bu hususlara dikkat ediniz:

• Yönergeyi dinleme,
• Etkinlikte ne yapması gerektiğini anlama,
• Etkinlik için verilen süreyi doğru kullanma,
• Resimlerdeki varlıkların ismini telaffuz etme,
• Resimlerdeki varlıkların ismini telaffuz ederken sesleri birbirinden ayırt 

etme.
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Tahtada büyük “R”, harfinin yazılışını gösteriniz. Ardından harfi öğrencilerinizle birlik-
te seslendiriniz. Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki “R” harfi-
nin başlama ve devam yönüne dikkat etmelerini ve harfin üzerinden birkaç defa git-
melerini söyleyiniz. Daha sonra öğrencilerinizin 7. Etkinlikteki “R” harfinin üzerinden 
kalemle giderek örnekteki gibi yazma alanına yazmalarını sağlayınız. 

“r” sesini yazmaya hazırlık amacıyla öğrencilerinizden kurbağa resmini oluşturmalarını 
sağlayınız. Bunun için onlardan birden ona kadar sayıları birleştirmelerini söyleyiniz. 
Kurbağa kelimesindeki “r” sesini vurgulayınız.

Öğrencilerinize “a”, “e”, “ö”, “l”, “r”, “i”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluş-
turmalarını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Altı sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• Sesleri anlamlandırmada görsellerden yararlanmalarını söyleyiniz.
• “a” ve “r” seslerini yan yana (ar) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 

yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ar” ve “a” seslerini yan yana (ara) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 

yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “Ra” ve “na” seslerini yan yana (Rana) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 

sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “ra” ve “kam” seslerini yan yana (rakam) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu beş 
sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

Öğrencilerinize seslerden/hecelerden kelime oluşturmalarını ve bu kelimeleri cümle 
içinde görmelerini sağlamal için 11. Etkinliği yaptırınız.
• ‘‘ö’’ ve ‘‘r’’ seslerini yan yana (ör) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 

yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesin geçtiği cümleyi yazma alanına 
yazdırınız.

Tahtaya küçük ‘’r” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra 
öğrencilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinlikteki ‘‘r’’ harfinin üze-
rinden giderek yazma alanına yazmalarını söyleyiniz.

9. Etkinlikteki yazma alanına “R r” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA
6.

7.

5.

9.

10.

11.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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• “ra” ve “y” seslerini yan yana (ray) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesin geçtiği cümleyi yazma alanına 
yazdırınız.

• “li” ve “ra” seslerini yan yana (lira) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin 
yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu seslerin geçtiği cümleyi yazma 
alanına yazdırınız.

• “ka” ve “re” seslerini yan yana (kare) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin 
yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu seslerin geçtiği cümleyi yazma 
alanına yazdırınız.

• “ar” ve “mut” seslerini yan yana (armut) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu beş 
sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu seslerin geçtiği cümleyi 
yazma alanına yazdırınız.

• “ka”, “me” ve “ra” seslerini yan yana (kamera) şekline getiriniz. Ööğrencilerinize bu 
altı sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu seslerin geçtiği cümleyi 
yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.
Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerle ilgili  görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinize “a”, “e”, “ö”, “l”, “r”, “i” seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluş-
turmalarını söyleyiniz.

Değerlendirme:
İçerisinde “ra, ar, ka” heceleri olan kelimelerin olduğu çalışma kâğıtları hazırlayınız. 
Oluşturulan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerinizin 10, 11. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri, kelimeleri kullanarak buradan 
yeni kelimelerle cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 12 ve 13. Etkinlikleri 
yaptırınız. Öğrencilerinize verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz, ardından bunları altla-
rındaki yazı alanına yazmalarını sağlayınız.
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan ke-
limelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
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Pamuk Prenses içinde “r” sesi olan 
elmaları yiyecektir. Öğrencilerinizden 
“r” sesi olan elmaları bulup boyama-
larını isteyiniz. 

Öğrencilerinize Tekir’in “r” sesi olan 
kelimelerin bulunduğu mama kapla-
rından yiyeceğini söyleyiniz. Öğrenci-
lerinizin bu kapları bularak boyamala-
rını sağlayınız. 

DEĞERLENDİRME

‘‘7 LİRA’’ metnini yazma alanına yazdırınız. Okuma metinlerini her öğrencinin bir kez 
kendisinin okumasını isteyiniz, ardından metni öğrencilerinize bireysel olarak okutunuz. 

Öğrencilerinizin bildiği kelime ve ekleri kullanarak cümleleri okumalarını ve yazmalarını 
sağlayınız. 

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni kelimeler 
yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.

12.

13.

1. 2.
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Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabın-
da yer alan etkinliğin nereden, hangi 
şekilde kesileceği ve kâğıdın hangi 
noktalarından yapıştırılması gerektiği 
hakkında öğrencilerinize önceden bil-
giler veriniz. Öğrencilerinize etkinlik 
için verdiğiniz yeterli süre bitince ya-
pılan çalışmaları kontrol ediniz. Kesme 
ve yapıştırma işlemlerinde makette 
herhangi bir hata var ise öğrencileri-
nizle konuşarak düzeltiniz.

Öğrencilere yaptıkları etkinlik hak-
kında sorular sorunuz. Bu elinde tut-
tuğun ne? Araba hangi renk? Kımızı 
rengi sever misin? Arabalar nasıl ses 
çıkarır? vb. sorular sorarak öğrencile-
rinizle sohbet niteliğinde etkinlik ça-
lışmasını devam ettiriniz.

Ses grubunda öğretilen seslerin, ke-
limelerin, cümlelerin vb. sınıfınızdaki 
öğrenciler tarafından kavranıp kavra-
namadığını etkinlik çalışmaları sonun-
da rahatlıkla görebileceğinizden do-
layı etkinliklerin öğrenciler tarafından 
bizzat yapılmasına özen gösteriniz ve 
sınıfınızdaki öğrencilerinize etkinlikler 
için yeterli süre veriniz.

Öğrencilerinizden anlamlı kelimeler 
oluşturacak şekilde kalemlerin üzerin-
de yazan uygun heceleri birleştirme-
lerini ve satıra yazmalarını isteyiniz. 
Doğru kelimeyi oluşturan heceler aynı 
renge boyanacaktır.  

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Bir sonraki dersin hazırlık sürecinde “ı” sesini hissettirmek amacıyla iki büyük kutu ve 
arı, tırtıl, tırmık, ayı görselleri hazırlayıp sınıfa getiriniz.

Öğrencilerinize “r”sesine yönelik Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan ‘‘Öz 
Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.5.

3.

4.
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Öğrencilerinize kutucuklardaki resimleri incelemelerini ve bunların adlarını bilip bilme-
diklerini sorunuz. Resimlerdeki varlıkların isimlerini “ı” sesini vurgulayarak söyleyiniz. 
Ardından birinci kutudaki hayvanları ve nesneyi uygun gölgeleri ile eşlemelerini söyle-
yiniz. 

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 3. 
Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde 
neler gördüklerini söylemelerini isteyiniz. İçinde “ı” sesi 
bulunan nesne ve canlılara dikkat çekiniz. Bu sesin bulun-
duğu nesne ve canlılar bulunamazsa yönlendirici sorularla 
öğrencilere yol gösteriniz. “Orada neler var?”, “Siz bu yiye-
ceklerden hangisini seversiniz?” sorularını sorarak öğrenci-
lerin konuşmalarını sağlayınız. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğinde bü-
yük görselin etrafında yer alan görsellerin adlarındaki “ı” 
sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek “ı” sesini diğer sesler-
den ayırt etmelerini sağlayınız. Telaffuz esnasında öğrenci-
lerinizin “ı” sesini hissetmelerine ve tanımalarına yardımcı 
olunuz. Öğrencilerden bu kelimeleri tekrar etmelerini iste-
yiniz. 

2. Etkinlikte öğrencilerinizin “ı” sesinin geçtiği kelimelerle içinde “ı” sesinin bulunmadı-
ğı kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Bu kelimelerin adında “ı” sesi varsa gülen yüzü, 
yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Aşağıdaki metni öğrencilerinize iki veya daha fazla okuyunuz. Metni okurken kelime-
lerdeki “ı” seslerini vurgulayınız.

1.

2.

3.

IRMAK VE IŞIK
Irmak ve Işık iki arkadaş. Irmak akıllı bir çocuk. Kış günlerinde ılık süt içer 
ve atkısını takar. Işık da akıllı bir çocuk ama böceklerden korkar. Tırtıl ve 
arı en korktuğu böceklerdir. Irmak, Işık’a tırtılı ve arıyı anlattı. Irmak, tırtılın 
ısırmayacağını söyledi. Işık anlamadı. Tırtılı görünce bağırdı. Arı görünce 
bağırdı. Irmak, tırtıl kelebek olacak, dedi. Işık dinlemedi. Tırtıl, kelebek olamaz, 
dedi. Kelebekler çok güzel. Kelebek uçar. Tırtıl uçamaz. Işık, video izledi. Tırtılın 
öyküsünü anladı. Tırtıldan korkmadı. Arının bal yaptığı videoyu izledi. Mutlu 
oldu. Ihlamur ve balı çok severdi. Irmak, arıyı ve tırtılı çok sevdi.
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Görsellerdeki resimlerin “ı” sesini vurgulayarak okuyunuz. Öğrencilerinizin görsellerin 
altındaki kelimelerin içindeki “ı” sesini görmelerini sağlayınız. Ardından öğrencileriniz-
den “ı” sesinin altındaki yıldızı boyamalarını isteyiniz.

BOYAMA

• Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. Öğrencilerin resimdeki karakterleri isimlendirmele-
rini isteyiniz. 

• Öğrencilere olaylarla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Çocuk ve ailesi 
ne yapıyor?”, 2. kartta “Neden koşuyorlar?”, 3. kartta “Resimde ne var?”, 4. kartta  
“Kıyafetlerine ne olmuş?’’ gibi sorularını sorabilirsiniz.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, resimde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, resimler üzerinden gösterilmelidir. 

• Tüm kartlar tamamlandıktan sonra olayın nasıl başladığı daha sonra ne olduğu ve 
en sonunda neler olduğu sorularak olay örgüsü kavratılır. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra resimleri karıştırarak bir-
kaç öğrenciden sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA

4.

5.

Metni okuduktan sonra onlara metinle ilgili sorular sorunuz. Örneğin, “Metindeki ço-
cukların isimleri nelerdir?”, “Işık hangi hayvanlardan korkuyor?”, “Tırtıl sonra hangi 
hayvan oluyor?”, “Arılar bize hangi yiyeceği yapar?” vs. gibi.
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Öğrencilerinize tahtada büyük ‘‘l’’ harfinin yazılışını gösteriniz. Daha sonra onlardan “I” 
sesinin başlama ve devam yönünde gösteren oklara bakarak harfin üzerinden birkaç 
defa parmakla gitmelerini isteyiniz. Başlangıç ve bitiş noktalarına dikkat çekiniz. Öğ-
rencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte verilen harflerin 
üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizden tırtılı yaprağa ulaştırmalarını sağlamak için uygun yolu takip etme-
lerini isteyiniz.

Öğrencilerinize “ı”, “a”, “l”, “k”, “t”  seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluşturma-
larını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:
• Beş sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.
• Örnek seslendirmeler yapınız.
• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “ı” ve “l” seslerini yan yana (ıl) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 

yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
• “ı” ve “lık” seslerini yan yana (ılık) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin 

yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:
Öğrencilerinize “a”, “ı”, “k”, “l”, “m”, “t” seslerinden/harflerinden hece ve kelime oluş-
turmalarını ve bu kelimeleri cümle içinde okumalarını sağlamak amacıyla 11. Etkinliği 
yaptırınız.
• “at” ve “kı” hecelerini/seslerini yan yana (atkı) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 

dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ır” ve “mak” hecelerini/seslerini yan yana (ırmak) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 

Tahtaya küçük ‘‘ı’’ harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. daha sonra 
küçük “ı” sesinin yazılış yönünü önce havada gösteriniz, daha sonra tahtaya yazınız. 
Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinlikte verilen harfle-
rin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki “l ı” sesinin büyük ve küçük 
yazımının bulunduğu bağımsız yazma çalışmasını yaptırınız.

YAZMA
6.

7.

8.

9.

10.

11.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “tı” ve “r” hecelerini/seslerini yan yana (tır) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç 
sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “tır” ve “tıl” hecelerini/seslerini yan yana (tırtıl) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “tır” ve “mık” hecelerini/seslerini yan yana (tırmık) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “tat” ve “lı” hecelerini/seslerini yan yana (tatlı) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “Ta” ve “rık” hecelerini/seslerini yan yana (Tarık) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerle ilgili görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:
İçerisinde bu kelimelerin olduğu çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/keli-
meyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:
Öğrencilerinizin 10, 11. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri, kelimeleri kullanarak buradan 
yeni kelimelerle, cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 12 ve 13. Etkinlikleri 
yaptırınız. Öğrencilerinize verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz, ardından bunları altla-
rındaki yazı alanına yazmalarını sağlayınız.
Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan ke-
limelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.
Siz de sınıfınızda;
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,
• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-

pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.
Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.
Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.
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Öğrencilerinizin aynı harflerin büyük 
ve küçük şekillerini bulmaları için 
çocukların ellerindeki ipleri uygun 
uçurtmalarla eşlemelerini sağlayınız.

Öğrencilerinizden resimlerdeki 
varlıkların isimlerini yanda verilen 
kutucuklara örnekteki gibi yazmaları-
nı isteyiniz.

DEĞERLENDİRME
Öğrencilerinize karakterdeki sesleri 
uygun şekilde çileğe ulaştırarak keli-
medeki eksik harfi tamamlamalarını 
söyleyiniz.

Öğrencilerinizin metni okumalarını ve yazma alanına yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize metni üç defa okutunuz. Ardından kılavuz çizgilerle verilen alana yaz-
malarını söyleyiniz.

Öğrencilerinize özel adları yazarken büyük harfle başladığımızı ve bunun bir ya-
zım kuralı olduğunu hatırlatınız. Her öğrenciden bu kelimelerin yer aldığı cümleleri 
okumalarını isteyiniz. Telaffuz hatalarını anında düzeltiniz. Cümlenin büyük harfle 
başladığına, sonuna nokta konulduğuna dikkat çekiniz.

Öğrencilerinize içinde “ı” sesi olan 
topların potaya atılacağını, bunun için 
bu toplarla pota arasına çizgi çizmele-
rini isteyiniz.

12.
13.

2. 4.

1. 3.
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Öğrencilerinize içinde “ı” sesi olan 
kelimelerin bulunduğu kutuların tıra 
taşınacağını söyleyiniz. Onlardan “ı” 
sesi olan kelimeleri okumalarını ve tıra 
yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin ‘‘ı’’ sesine yönelik Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan ‘‘Öz 
Değerlendirme Formu’’nu doldurmalarına yardımcı olunuz.

Kelebek, taşıdığı hece ile kelime oluş-
turacak uygun heceye sahip çiçeğe 
konacaktır. Öğrencilerinizin kele-
bekteki heceleri çiçekteki hecelerle 
eşleyip birleştirerek oluşan kelimeyi 
çiçeğin altındaki yazma alanına yaz-
malarını sağlayınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Öğrencilerinize “d” sesini hissettirmek için sınıfa dondurma görselleri getiriniz.

• Öğrencilerinizden etkinliği dik-
katlice incelemelerini isteyiniz. 
Etkinlikte neler yapılması gerek-
tiğine dair öğrencilerinize bilgiler 
veriniz.

• Etkinlik için öğrencilerinize yeterli 
süre veriniz.

• Süre bitiminde öğrencilerinizin et-
kinlik sayfalarını kontrol ediniz.

• Etkinlik çalışmasında sıkıntı çeken 
öğrencileriniz var ise görsel ipuç-
larından faydalanmaları gerekti-
ğine dair hatırlatmalarda bulunu-
nuz.

• 7. Etkinlikteki her nokta kelime 
içindeki bir sesi simgelemektedir. 
Görsellerin adını örnekteki gibi ta-
mamlayınız.

6.

7.

5.

8.
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Öğrencilerinizden 1. Etkinlikteki dondurma külahını ve dondurma toplarını boyamalarını 
isteyiniz. Ardından bunları kesip yapıştırmalarını ve istedikleri dondurmayı oluşturmalarını 
isteyiniz. Daha sonra onlara getirdiğiniz dondurma görsellerini de kullanarak genellikle ya-
zın yenen bu yiyeceğin adının ne olduğunu sorunuz.

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. 
Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde 
neler olduğunu anlatmalarını söylemelerini isteyiniz. İçin-
de “d” sesi bulunan nesne ve canlılara dikkat çekiniz. Bu 
sesin bulunduğu nesne ve canlılar bulunamazsa yönlendi-
rici sorularla öğrencilere yol gösteriniz. “Çocuklar ne yapı-
yor?” “Kaçıncı durak?” gibi sorularını sorarak öğrencilerin 
“Çocuklar uçurtma alıyor.”, “Dördüncü durak”, cümlelerini 
söylemelerini sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğinde 
büyük görselin etrafında yer alan görsellerin adlarını soru-
nuz ve daha sonra “d” sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek 
“d” sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Öğrencilerden 
bu kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. 

2. Etkinlikte öğrencilerinizin “d” sesinin geçtiği kelimelerle içinde “d” sesinin bulun-
madığı kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Bu kelimelerin adında “d” sesi varsa güler 
yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Öğrencilerinizin dinleme becerisini geliştirmek için aşağıdaki metni öğrencilerinize 
okuyunuz. Metinle ilgili sorular sorarak öğrencilerinizin metni anlamalarına yardımcı 
olunuz.

DERYA
Derya ve dedesi evden çıktılar. Evin hemen önündeki durağa geldiler. Çarşı 
dolmuşunu beklemeye başladılar. Dedenin dizleri tam ağrıyordu ki dolmuş geldi. 
Derya ve dedesi dolmuşa bindiler. Son durakta indiler. Çünkü son durak çarşıydı. 
Derya’nın ihtiyaçlarını alacaklardı. Önce bir kırtasiyeye girdiler. Derya’nın resim 
defteri bitmişti. Derya büyük bir defter aldı. Dede, torun kırtasiyeden çıktılar, 
markete girdiler. Derya’nın kedisinin maması bitmişti. Kediye de sevdiği mamadan 
aldılar. Artık çarşıda işleri bitmişti. Ama dedesinin Derya’ya bir sürprizi vardı. 
Havalar ısındığına göre dondurma yiyebilirlerdi. Meşhur dondurmacıya gittiler. 
Hem dinlendiler hem dondurmalarını yediler.

1.

2.

3.
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Görsellerdeki resimlerin isimlerini “d” sesini vurgulayarak tekrar ediniz. Öğrencileriniz-
den “d” sesinin başta ve ortada verildiği kelimelerde “d” seslerinin geçtiği harflerin 
altındaki daireleri boyamalarını isteyiniz. 

BOYAMA

• Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Çocuklar ne yapıyor?” sorusunu sorarak çocukların 
anlatımlarını dinleyiniz. Sırayla tüm resimlerin içeriği hakkında öğrencileri konuştu-
runuz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olaylarla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, resimde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, resimler üzerinden gösterilmelidir. 

• Tüm kartlar tamamlandıktan sonra olayın nasıl başladığı daha sonra ne olduğu ve 
en sonunda neler olduğu sorularak olay örgüsü kavratılır. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

KONUŞMA

4.

5.
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Öğrencilerinizden “D” sesinin başlama ve devam yönünde gösteren oklara bakarak har-
fin üzerinden birkaç defa parmakla gitmelerini isteyiniz. Başlangıç ve bitiş noktalarına 
dikkat çekiniz. Daha sonra harfin başlama ve devam yönünü göstererek harfi tahtaya 
yazınız. Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte verilen  
harflerin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizi “D, d” sesinin yazımına hazırlamak için 6. Etkinlikte verilen görsellerdeki 
kesik çizgilerin üzerinden geçmelerini söyleyiniz.

Öğrencilerinize “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, “d”, “k”, “l”, “m”, “r”, “t”, “y”  seslerinden/harflerinden 
hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:

• On iki sesi de tahtaya ayrı ayrı yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “d” ve “e” seslerini yan yana (de) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “da” ve “r” seslerini yan yana (dar) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “di” ve “l” seslerini yan yana (dil) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “da” ve “l” seslerini yan yana (dal) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “d” ve “ur” seslerini yan yana (dur) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Küçük “d” sesinin yazılış yönünü önce havada gösteriniz, daha sonra tahtaya yazınız. 
Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinlikte verilen harflerin 
üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 9. Etkinlikte verilen  “Dd” 
sesinin büyük ve küçük yazımının bulunduğu bağımsız yazma çalışmasını yaptırınız.

YAZMA

6.

7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz sesleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:

Öğrencilerinize “a”, “ı”, “k”, “l”, “r”, “m”, “t” seslerinden/harflerinden hece ve kelime 
oluşturmalarını sağlamak amacıyla 11. Etkinliği yaptırınız.

• “di” ve “lek” hecelerini/seslerini yan yana (dilek) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “di” ve “rek” hecelerini/seslerini yan yana (direk) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “da” ve “mar” hecelerini/seslerini yan yana (damar) şekline getiriniz. Öğrencileri-
nize bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “de” ve “de” hecelerini/seslerini yan yana (dede) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “de” ve “ri” hecelerini/seslerini yan yana (deri) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “de” ve “re” hecelerini/seslerini yan yana (dere) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “du” ve “rak” hecelerini/seslerini yan yana (durak) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “dü” ve “dük” hecelerini/seslerini yan yana (düdük) şekline getiriniz. Öğrencilerini-
ze bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “dok” ve “tor” hecelerini/seslerini yan yana (doktor) şekline getiriniz. Öğrencileri-
nize bu altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız.

• “don”, “dur” ve “ma” hecelerini/seslerini yan yana (dondurma) şekline getiriniz. 
Öğrencilerinize bu sekiz sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu 
sesleri yazma alanına yazdırınız.

11.
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• “ye” ve “di” hecelerini/seslerini yan yana (yedi) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “ke” ve “di” hecelerini/seslerini yan yana (kedi) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “o” ve “da” hecelerini/seslerini yan yana (oda) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
üç sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “o” ve “dun” hecelerini/seslerini yan yana (odun) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “a” ve “dım” hecelerini/seslerini yan yana (adım) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “min” ve “der” hecelerini/seslerini yan yana (minder) şekline getiriniz. Öğrencileri-
nize bu altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma 
alanına yazdırınız. 

• “E” ve “da” hecelerini/seslerini yan yana (Eda) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
üç sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız. 

• “rad” ve “yo” hecelerini/seslerini yan yana (radyo) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerle ilgili görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:

İçerisinde bu kelimelerin olduğu çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/keli-
meyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Öğrencilerinizin 10, 11. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri, kelimeleri kullanarak buradan 
yeni kelimelerle, cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 12. Etkinliği yaptırı-
nız. Öğrencilerinize verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz, ardından bunları altlarındaki 
yazı alanına yazmalarını sağlayınız.

12.
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DEĞERLENDİRME

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinizden mutlaka yorumlar 
alınız. Öğrencilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelme-
siyle oluşan kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler 
veriniz.

Siz de sınıfınızda;

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel 
yapabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.

Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.

Öğrencilerinize kutudaki verilen kelimeleri bulmacadaki harfler arasından örnekteki gibi 
bularak boyamalarını söyleyiniz. 1.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
Öğrencilerinize “s” sesini hissettirmek için içinde “s” sesinin çok geçtiği  bir şarkı veya 
tekerleme belirleyip sınıfa getiriniz. 

Öğrencilerinize “d” sesine yönelik Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer alan “Öz 
Değerlendirme Formunu” doldurmalarına yardımcı olunuz.

4.

Aşağıdaki metni öğrencilerinize iki kez yavaşca okuyarak 3. Etkinliğe yazmalarını iste-
yiniz. Daha sonra metni tahtaya yazarak doğru yazıp yazmadıklarını kontrol etmelerini 
sağlayınız.

DONDURMA

Eda dondurma yedi.

Ne tatlı yedi.

Yedi, yedi doymadı.

Demet aldı elinden,

“Yeme”, dedi yeniden.

3.

Öğrencilerinizden cümlelerdeki boşluklara uy-
gun kelimeleri altındaki uygun görselin adını 
seçerek yazmalarını isteyiniz. Örneğin, “Demet 
............... aldı”  cümlesinin  hemen altına üç tane 
resim yerleştirilmiştir. İlk resimde dondurma, 
ikinci resimde yazmak fiilini gösteren bir resim 
ve son resimde kol resmi bulunmaktadır. Boş-
luğa gelecek en uygun kelimenin ne olduğunu 
öğrencilerinize sorunuz. Öğrencileriniz tara-
fından gelen cevapları değerlendiriniz. Doğru 
cevaba ulaştıktan sonra cümleyi yüksek sesle 
öğrencilerinize okutunuz.

Yukarıdaki etkinliği bireysel çalışmada kullana-
caksanız;

• Etkinlik için öğrencinize yeterli süre veriniz.

• Öğrenciniz etkinliği bitirdikten sonra cevap-
larını kontrol ediniz.

• Soruların cevabında eksiklikler veya hatalar 
varsa konuşarak öğrencinizden düzeltmesini 
isteyiniz.

• Öğrencinizden cümleleri defterlerine yazma-
sını söyleyiniz.

2.
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Öğrencilerinize “s” sesini hissetmeleri için belirlediğiniz şarkıyı veya tekerlemeyi dinle-
tiniz.  Şarkıyı, tekerlemeyi söyleme sırasında “s” seslerini vurgulayınız. 

Öğrencileriniz den, Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 2. Etkinlikte verilen gör-
selleri inceletiniz, görsellerde gösterilen hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Örneğin, 
görselde ‘‘Yılan sss, keçi toss diye ses çıkarıyor.” “Kadın, susss diyor.”  cümlelerine ulaş-
malarını sağlayınız.

Öğrencilerinizin öncelikle “s” sesini diğer seslerden ayırt 
etmesini sağlamalısınız. Bunun için de öncelikle “s” sesini 
öğrencilerinizin hissetmesi ve tanıması gerekmektedir. 

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 3. 
Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde 
gördükleri nesnenin ne olduğunu söylemelerini isteyiniz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 3. Etkinliğinde 
ana görselin etrafında yer alan görsellerin adlarını soru-
nuz ve bunların adlarındaki “s” sesini vurgulu bir şekilde 
söyleyiniz ve “s” sesine dikkat çekiniz. Öğrencilerden bu 
kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. 

3. Etkinlikte içinde “s” sesi olmayan kelimeleri öğrencilere 
hissettirerek “s” sesinin geçtiği kelimelerle içinde “s” sesi 

bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Bu kelimelerde “s” sesi varsa gülen 
yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

12
1

2

3

4
567

8

9
10

11

Öğrencilerinizin görselleri verilen kelimelerin içindeki “s” sesini bulmalarını ve örnekteki 
gibi boyamalarını sağlayınız.

BOYAMA

1.

2.

3.

4.
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• Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuş-
malarını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-
tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olaylarla ilgili sorular sorunuz. Örneğin; 1. kartı gösterip “Anne ine-
ğe ne veriyor?”, 2. kartta “İneğin sırtında ne var?”, “Anne ne yapıyor?” 3. kartta 
“Anne tencereye ne doldurdu?”, “Ocakta ne kaynatıyor?” 4. kartta  “Anne çocu-
ğa ne veriyor?”, 5. kartta: “Çocuk ne içiyor?” sorularını sorabilirsiniz.

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, resimde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, resimler üzerinden gösterilmelidir. 

• Tüm kartlar tamamlandıktan sonra olayın nasıl başladığı daha sonra ne olduğu ve 
en sonunda neler olduğu sorularak olay örgüsü kavratılır. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

KONUŞMA

5.
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6. Etkinlikte öğrencilerinize tek kart etkinliğini yaptırınız. Görselden hareketle “s” sesini 
çağrıştıran nesneleri veya olayları öğrencinin günlük hayatından örnekler vererek onları 
konuşturunuz.

Bununla birlikte normal bir ses tonuyla konuşmaları gerektiğini, abartılı mimiklerden 
uzak durmaları gerektiğini öğrencilerinize sık sık hatırlatınız. Ayrıca öğrencilerinizin 
cümlelerin anlamına uygun tonlama ve vurgulama yapıp yapamadıklarına dikkat ediniz.

6.
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Öğrencilerinizden “S” sesinin başlama ve devam yönünde gösteren oklara bakarak har-
fin üzerinden birkaç defa parmakla gitmelerini isteyiniz. Başlangıç ve bitiş noktalarına 
dikkat çekiniz. Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte 
verilen harflerin üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize “a”, “e”, “i”, “ı”, “u”, “k”, “l”, “m”, “s”, “t” seslerinden/harflerinden hece ve 
kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:

• Her on sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “e” ve “s” seslerini yan yana (es) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “a” ve “s” seslerini yan yana (as) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “s” ve “e” seslerini yan yana (se) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “i” ve “s” seslerini yan yana (is) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “u” ve “s” seslerini yan yana (us) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Küçük “s” sesinin yazılış yönünü önce havada gösteriniz, daha sonra tahtaya yazınız. 
Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinlikte verilen harflerin 
üzerinden geçerek yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize 9. Etkinlikteki “S, s” sesinin büyük ve küçük yazımının bulunduğu ba-
ğımsız yazma çalışmasını yaptırınız.

YAZMA

7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:

Öğrencilerinize “a”, “e”, “i”, “ı”, “u”, “k”, “l”, “m”, “s”, “t” seslerinden/harflerinden hece 
ve kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla 11. Etkinliği yaptırınız.

• “Se” ve “lim” hecelerini/seslerini yan yana (Selim) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “us” ve “lu” hecelerini/seslerini yan yana (uslu) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “Es” ve “ma” hecelerini/seslerini yan yana (Esma) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

• “su” ve “lu” hecelerini/seslerini yan yana (sulu) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “de” ve “ri” hecelerini/seslerini yan yana (deri) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “as” ve “kı” hecelerini/seslerini yan yana (askı) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “kı” ve “sa” hecelerini/seslerini yan yana (kısa) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “sa” ve “at” hecelerini/seslerini yan yana (saat) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “As” ve “lı” hecelerini/seslerini yan yana (Aslı) şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına 
yazdırınız.

• “si” ve “mit” hecelerini/seslerini yan yana (simit) şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma ala-
nına yazdırınız.

11.
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Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerle ilgili görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:

İçerisinde bu kelimelerin olduğu çalışma kağıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/keli-
meyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Öğrencilerinizin 10, 11. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri, kelimeleri kullanarak buradan 
yeni kelimelerle, cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 12, 13. Etkinliği yap-
tırınız. Öğrencilerinize verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz, ardından bunları altların-
daki yazı alanına yazmalarını sağlayınız.

Metni öğrencilerinize iki kez okutunuz ve kılavuz çizgilerle belirtilen yere yazmalarını 
söyleyiniz.

Öğrencilerinize görseli verilen ve heceleri farklı renkte olan cümleleri okutunuz. Cümlele-
ri altında kılavuz çizgilerle verilen yere yazmaları isteyiniz. Görsel ile desteklenmiş cüm-
leler öğrencilerinizin okudukları cümleleri zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı olur. 

12.

13.

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan ke-
limelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

Siz de sınıfınızda;

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-
pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni 
kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.

Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinize “b” sesini hissettirmek için sınıfa farklı renklerde balon  getiriniz. 

2. Öğrencilerinize dinletmek için “Kırmızı Balık”  şarkısını hazırlayınız.

Öğrencilerinizden topun üzerindeki 
kelimelerle kurallı ve anlamlı cümle-
ler oluşturmalarını isteyiniz. Ardından 
oluşturdukları cümleyi yazmalarını 
söyleyiniz.

Öğrencileri ikişerli olarak sırayla tah-
taya çıkarınız. Poşet dosyaların içleri-
ne öğretilen ses ve heceleri, yere mer-
diven basamağı şeklinde yerleştiriniz. 
Verilen başlama talimatıyla öğrenci-
lerinizden belirtilen sese veya heceye 
gidip okumalarını isteyiniz. Öğrenciler 
her doğru okumada bir sonraki ba-
samağa geçebilir. Tüm basamakları 
okuyan öğrenci tahtaya dokunur ve 
alkışlanır. Hece ve kelimeleri doğru 
söyleyemeyen ve okuyamayan öğ-
rencileri destekleyerek onların okuma 
isteklerini ve özgüvenini arttırmaya 
çalışınız.

Öğrencilerinize “s” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan ‘‘Öz Değerlendirme 
Formunu’’ doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

3.Öğrencilerinizden 1. Etkinlikteki gör-
sellerin altına isimlerini yazmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinize saat üzerinde yerleş-
tirilmiş görsellerin isimlerini “süt, su, 
kaktüs, yastık, kayısı, sinek, sarı, as-
lan, simit, mısır, musluk, saat” altta 
1-12 olarak numaralandırılmış sayıların 
karşısına yazmalarını söyleyiniz.

DEĞERLENDİRME

2.
5.

1.

4.
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“b” sesine dikkat çekmek için öğrencilerinize “Kırmızı Balık” şarkısını dinletiniz.

Sınıfa getirdiğiniz balonları iplerle bağlayarak bir öğrencinize baloncu görevi veriniz. Bu 
öğrenciye “Baloncuuu” diye sesleri uzatarak balonlarını satmasını, diğer öğrencilerden 
de baloncudan istedikleri renkte balon almalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizin “b” sesini diğer seslerden ayırt etmeleri için 
görsellerdeki “b” sesini vurgulayarak söyleyiniz. Telaffuz es-
nasında öğrencilerinizin “b” sesini hissetmelerine ve tanı-
malarına yardımcı olunuz.

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 3. 
Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde ne-
ler olduğunu anlatmalarını isteyiniz.. İçinde “b” sesi bulunan 
nesne ve canlılara dikkat çekiniz. Bu sesin bulunduğu nes-
ne ve canlılar bulunamazsa yönlendirici sorularla öğrenci-
lere yol gösteriniz. “Çocuk ne yapıyor?” “Araba ne renk?”, 
“Adam ne sürüyor?”, “Adam ne satıyor?” sorularını sorarak 
öğrencilerin içinde “b” sesi olan kelimeleri söylemelerini 
sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 2. Etkinliğinde ana 
görselin etrafında yer alan görsellerin adlarını “b” sesini vurgulu bir şekilde söyleyiniz ve 
“b” sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Öğrencilerden bu kelimeleri tekrar etmelerini 
isteyiniz. 

2. Etkinlikte içinde “b” sesi olmayan kelimeleri öğrencilere hissettirerek “b” sesinin geçtiği 
kelimelerle, içinde “b” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Bu kelimelerde 
“b” sesi varsa gülen yüzü, yoksa üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

Öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak, aktif katılımlarını sağlamak, etkili ve kalıcı bir öğrenmeyi 
gerçekleştirebilmek için yaparak ve yaşayarak öğrenme tekniği esas alınmalıdır. Bu nedenle 
“b” sesinin öğrencileriniz tarafından fark edilebilmesi için sınıfa getireceğiniz oyuncaklar ile 
resimde yer alan olaya benzer bir drama çalışması yaptırabilirsiniz.

• Yapılacak drama çalışmaları öğrencinin; 

• Ses grubu içinde göreceği kelimelerin telaffuzunu ve anlamlamını önceden öğrenme,

• Ön bilgilerini kullanarak yazdığını ya da okuduğunu anlamlandırmasını kolaylaştırma,

• İleride karşılaşacağı cümleleri, metinleri doğru anlamlandırma,

• Anladıklarını yorumlamada zorluk yaşamama,

• Yorumladıklarını da düzgün bir telaffuz ile karşısındakine ifade edebilme becerilerini geliştirir.



214

BB bb

214

Aşağıdaki metni birkaç kez yavaşça ve “b” seslerini vurgulayarak öğrencilerinizin dinle-
melerini sağlayınız. Metinde “b” sesinin geçtiği kelimelerle ilgili sorular sorunuz.

3.

4.

5.

BURAK BALIK TUTUYOR

Bir pazar sabahıydı. Annesi, babası, ablası Betül ve Burak kahvaltı hazırlıyorlardı. Bu-
rak bardakları, tabakları masaya taşıdı. Betül tepsideki böreği tabağa koydu. Masaya 
getirdi. Birlikte masaya oturdular, kahvaltılarını yaptılar. Babası, Burak’a “Bugün hava 
çok güzel. Balık tutmaya gidelim mi?” diye sordu. Burak hemen kabul etti. Burak balık 
tutmayı çok seviyordu. Kahvaltı bitince bulaşıkları topladılar. Burak ve ablası bula-
şıkları bulaşık makinesine koydular. Daha sonra ablası annesiyle birlikte çarşıya gitti. 
Betül’e ayakkabı alacaklardı. Burak ve babası beyaz arabalarına bindiler. Balık tuta-
cakları göle gittiler. Burak oltanın ucuna ekmek taktı. Oltayı göle doğru attı. Burak’ın 
oltası hareket etti. Burak heyecanla oltayı çekti. Oltanın ucunda balık vardı. Hemen 
babasına gösterdi. Babası balığı oltadan çıkarmasına yardım etti. Burak balığı kovaya 
attı. Balıkları bir kaba koydular. Balıkları aldılar arabaya bindiler.

Öğrencilerinizin kelimelerindeki “b” sesinin başta, ortada ve sonda bulunma durumuna 
göre örnekteki gibi uygun yuvarlağı boyamalarını sağlayınız.

BOYAMA

Sıralı kart etkinliğinde yer alan görsellerle ilgili sorular sorarak öğrencilerin konuşmala-
rını sağlayınız. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız.

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anlatım-
larını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere kartlardaki olaylarla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik sorular 
sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve bu 
ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, resimde doğrudan görünen olayları 
içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

KONUŞMA
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• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veriniz. 
Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, resimler üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önlerinde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların ana 
fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 
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Öğrencilerinizden büyük “B” sesinin başlama ve devam yönünde gösteren oklara dikkat 
ederek tahtaya yazınız. Daha sonra harfin üzerinden birkaç defa parmakla gitmelerini 
isteyiniz. Başlangıç ve bitiş noktalarına dikkat çekiniz. Öğrencilerinizin Okuma Yazma 
Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinlikte verilen harflerin üzerinden geçerek yazmalarını 
sağlayınız. 

Öğrencilerinize resimlerdeki kesik çizgiler üzerinden gitmelerini söyleyiniz. Böylece “b” 
sesinin yazımına hazırlık yaptırınız.

Küçük “b” sesinin yazılış yönünü önce havada gösteriniz, daha sonra harfin başlangıç 
ve bitiş noktalarına dikkat ederek tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğ-
reniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinlikte verilen harflerin üzerinden geçerek yazmalarını 
sağlayınız. 

Öğrencilerinize 9. Etkinlikte verilen “B b” sesinin büyük ve küçük yazımının bulunduğu 
bağımsız yazma çalışmasını yaptırınız.

YAZMA

Öğrencilerinizin “a”, “e”, “i”, “ö”, “u”, “ü”, “b”, “d”, “k”, “l”, “m”, “n”, “r”, “s”, “t” sesle-
rinden/harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını ve bunları cümle içinde görmelerini 
sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız.

Birinci Aşama:

• Her on beş sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “b” ve “al” seslerini yan yana “bal” şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin 
yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesin/kelimenin geçtiği cümleyi 
yazma alanına yazdırınız.

• “b” ve “ir” seslerini yan yana “bir” şekline getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

6.

7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA



221

BB bb

221

İkinci Aşama:

• “ba” ve “ba” hecelerini/seslerini yan yana “baba” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “Ba” ve “tu” hecelerini/seslerini yan yana “Batu” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu dört sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “be” ve “bek” hecelerini/seslerini yan yana “bebek” şekline getiriniz. Öğrencilerini-
ze bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “Be” ve “tül” hecelerini/seslerini yan yana “Betül” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “bi” ve “ber” hecelerini/seslerini yan yana “biber” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “ba” ve “lık” hecelerini/seslerini yan yana “balık” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “ba” ve “lon” hecelerini/seslerini yan yana “balon” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “bu” ve “run” hecelerini/seslerini yan yana “burun” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “bö” ve “rek” hecelerini/seslerini yan yana “börek” şekline getiriniz. Öğrencilerinize 
bu beş sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “bar” ve “dak” hecelerini/seslerini yan yana “bardak” şekline getiriniz. Öğrencile-
rinize bu altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin 
geçtiği cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “bay” ve “rak” hecelerini/seslerini yan yana “bayrak” şekline getiriniz. Öğrencilerini-
ze bu altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “bal” ve “kon” hecelerini/seslerini yan yana “balkon” şekline getiriniz. Öğrencilerini-
ze bu altı sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin geçtiği 
cümleyi yazma alanına yazdırınız.

• “bi”, “be” ve “ron” hecelerini/seslerini yan yana “biberon” şekline getiriniz. Öğrenci-
lerinize bu yedi sesin, yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu kelimenin 
geçtiği cümleyi yazma alanına yazdırınız.
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Öğrencilerinize görseli verilen ve heceleri farklı renkte olan cümleleri okutunuz. Cüm-
leleri altında kılavuz çizgilerle verilen yere yazmaları isteyiniz. Görsel ile desteklenmiş 
cümleler öğrencilerinizin okudukları cümlelerin zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı 
olur. 

Metinleri önce siz yavaşça okuyunuz daha sonra öğrencilerinize iki kez okutunuz.

11.

12.

Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerle ilgili görsel-
lerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Değerlendirme:

İçerisinde bu kelimelerin olduğu çalışma kâğıtları hazırlayınız. Oluşturulan heceyi/keli-
meyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Öğrencilerinizin 10. Etkinlikte yazdırdığınız heceleri, kelimeleri kullanarak buradan yeni 
kelimelerle, cümlelere ulaşmalarını sağlamak amacıyla onlara 11, 12. Etkinliği yaptırınız. 
Öğrencilerinize verilen kelimeleri, cümleleri okutunuz. Ardından bunları altlarındaki yazı 
alanına yazmalarını sağlayınız.

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan ke-
limelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

Siz de sınıfınızda;

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun görsel ya-
pabilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için 
kelimeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. ve yeni oluşturu-
lan kelimelerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.

Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri 
sınıfınıza getirerek kelimelere ait görselleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğren-
diklerini pekiştirebilirsiniz.
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DEĞERLENDİRME
Öğrencileriniz etkinlikleri yaparken zorlandığında onlara neler yapmaları gerektiği-
ne dair bilgiler veriniz. 

• Etkinlik çalışmalarında sıkıntı çeken öğrencileriniz var ise görsel ipuçlarından 
faydalanmaları gerektiğine dair hatırlatmalarda bulununuz.

• Öğrencilerinizden değerlendirme etkinliklerini dikkatlice incelemelerini isteyiniz. 

• Etkinlikler için öğrencilerinize yeterli süre veriniz.

• Süre bitiminde öğrencilerinizin etkinlik sayfalarını kontrol ediniz. Varsa hataları-
nı gösterip düzeltmelerini sağlayınız.

• Eksikliğini fark ettiğiniz konuları, bilgileri tekrar ediniz veya ödevlerle pekiştiriniz.

• “Öz Değerlendirme Formu”nu  doldurmalarına yardımcı olunuz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Öğrencilerinize “z” sesini hissettirmek için sınıfa “Arı Vız Vız” şarkısını getiriniz.

Öğrencilerinizden cümlelerdeki eksik 
kelimeleri uygun bir şekilde tamam-
layarak cümleleri yeniden yazmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinize “b” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan “Öz Değerlendirme 
Formu”nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

Öğrencilerinize balıkları istedikleri 
renklere boyararak kesmelerini ve 
akvaryumun üzerine yapıştırmalarını 
söyleyiniz. 
Öğrencilerinizden verilen kelime-
yi gösteren resmi işaretlemelerini 
isteyiniz.

2. 4.

1. 3.
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Öğrencilerinizin öncelikle “z” sesini diğer seslerden ayırt 
etmeleri gerekir. Bunun için görsellerdeki “z” sesini vur-
gulayarak söyleyiniz. Öğrencilerinizin “z” sesini hissetme-
lerine ve tanımalarına yardımcı olunuz.

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda 
verilen büyük görseli incelemelerini isteyiniz. Onlardan 
görselde neler olduğunu anlatmalarını isteyiniz. “Kaza” 
görselindeki araçların renklerini söyletiniz. Kaza görselin-
deki manavda hangi meyvelerin satıldığını sorunuz. Daha 
sonra kazanın neden gerçekleşmiş olabileceğini söyleti-
niz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğinde-
ki büyük görselin etrafındaki görsellerden hareketle “z” 
sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin 
isimlerini söyleyiniz. Öğrencilerden tekrar etmelerini is-

teyiniz. Görsellerin adlarında “z” sesinin geçtiği kelimelerle “z” sesi bulunmayan kelime-
leri ayırt etmelerini sağlayınız. Öğrencilerinizden “z” sesi olan kelimelerde alttaki gülen 
yüzü, “z” sesi olmayan kelimelerde alttaki üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize “z” sesini hissettirmek için aşağıdaki şarkıyı söyleyiniz/dinletiniz. Şarkıyı 
söylerken “z” seslerini vurgulayınız. 

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Öğrencilerinizden görsellerle verilen kelimelerin içindeki “z” sesini bulmasını ve boya-
masını sağlayınız. 

BOYAMA

1.

2.

3.

Yaz geldi,
Çiçekler açtı,
Arılar hep dolaştı. 
Arı vız vız vız,
Arı vız vız vız,
Diye dolaşır..
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Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan tek kart 
görselleriyle ilgili sorular sorarak konuuşmalarını sağlayınız.

• Öğrencilerinizden görseli incelemelerini isteyiniz. Görselle ilgili sorular sorunuz ve 
görseli gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Tek kartın konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• Kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anlatım-
larını dinleyiniz.

• Öğrencilerin görseldeki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan görseli, öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir masaya veya 
sehpaya yerleştiriniz.

• Olaylar arasındaki ilişki, görsel üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran karttaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların ana fikre 
ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

KONUŞMA

4.



226

ZZ zz



227

ZZ zz

Öğrencilerden ayrı ayrı kutularda verilen sesleri örnekteki gibi birleştirerek yazmala-
rını sağlayınız.

Öğrencilerinizin seslerden yeni heceler ve kelimeler oluşturmalarını sağlamak ama-
cıyla onlara 10. Etkinliği yaptırınız.

Öğrencilerinizden hece ve seslerden anlamlı kelime oluşturma etkinliğini yapmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizden görsellerin altına kelimeleri yazmalarını isteyiniz.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

Öğrencilerinizden “Z” harfi şeklinde hazırlanmış labirentin giriş noktasından başlayarak 
çıkış yolunu bulmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize tahtada önce büyük “Z”, daha sonra küçük “z” harfinin yazılışını göste-
riniz.  Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. “Z” harfinin başlama ve devam yönünü 
gösteren etkinliği yaptırınız. Onlardan yazma alanında verilen “Z” harfi üzerinden ka-
lemle giderek yazmalarını isteyiniz.

Tahtaya  “z” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki yazma etkinliklerini yaptırınız. 

Öğrencilerinizden etkinlikteki yazma alanına bağımsız şekilde “Z z” harflerini örnekteki 
gibi yazmalarını isteyiniz.

YAZMA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. Öğrencilerinizden görselleri verilen cümleleri okumalarını isteyiniz. Daha sonra onla-
rın cümleleri kılavuz çizgilerle belirtilen yere yazmalarını sağlayınız.
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Öğrencilerinizden verilen metni sırayla sesli okumalarını isteyiniz. Okurken sesleri 
doğru çıkarmalarını sağlayınız. Sınıftaki öğrencilerin okuma seviyesine göre okuma 
sayısını azaltıp artırabilirsiniz. Okuma çalışması bittikten sonra öğrencilerinizin kıla-
vuz çizgilerle belirtilen yere metni yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerden aşağıdaki metinleri üçer kez okumalarını isteyiniz

Nazlı

Nazlı denizde yüzdü.

Denizde iyi yüzdü.

Yaz tatilinde yüzdü.

Bol bol yüzdü.

Tuzlu suda yüzdü.

14.

15.

Özlem

Özlem yaz.

Özlem otuza kadar yaz.

Özlem otuza kadar sayı yaz.

Özlem otuza kadar bir kez sayı yaz.

Özlem otuza kadar sayı yaz.

Özlem otuza kadar yaz.

Özlem yaz.

Kiraz

Azra ile Nazan

Sekiz kilo kiraz aldılar.

Sarı ve kırmızı kiraz aldılar.

Kirazları saydılar.

Bol bol kiraz yediler.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Öğrencilerinize derse hazırlık bölümünde dinletmek üzere “Uç Uç Böceğim” tekerleme-

sinin seslendirmesini getiriniz. 

2. Bir sonraki dersin hazırlık sürecinde “ç” sesini hissettirmek amacıyla uğur böceği görsel-
leri getiriniz. Öğrencilerinizden de pipet getirmelerini isteyiniz. Öğrenciler bu görselleri 
boyayıp pipetlere takarak uçuracaklardır. 

DEĞERLENDİRME 
Öğrencilerinizden içinde “z” sesi ge-
çen kelimeleri gülen/mutlu yüz gö-
rünen zarfın içine “z” sesi geçmeyen 
kelimeleri üzgün/mutsuz yüz görü-
nen  zarfın içine örnekteki gibi yaz-
malarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden baş harfi verilen ve 
diğer harfleri karışık olarak sıralanan 
kelimeyi boş alana doğru bir şekilde 
yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizin cümle içerisinde boş 
bırakılan yere görseldeki varlığı yaz-
malarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin “z”sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan “Öz Değerlendirme 
Formu”nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

Öğrencilerinizin öğrendikleri ses ve 
hecelerden kelime oluşturma beceri-
lerini geliştirmek için onlara Ses Ku-
tusu Etkinliğini yaptırınız. Öğrencile-
rinize öğrettiğiniz ses ve heceleri bir 
kâğıda listeleyiniz. Bu ses ve hecele-
ri kartlara yazarak bir kutuya atınız. 
Kutudaki kart sayısı sınıf mevcuduna 
yetecek sayıda olmalıdır. Her öğren-
cinize bir kart çektiriniz. Kutuda kart 
artarsa bu kartlar sorulmayacaktır. 
Daha sonra elinizdeki listeden bir ses 
veya hece söyleyiniz. Öğrencileriniz-
den kartta söylenen ses veya hece 
varsa ellerindeki kartı göstermelerini 
isteyiniz.

2.

3.

5.

1.

4.
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Öğrencilerin öncelikle “ç” sesini diğer seslerden ayırt et-
meleri gerekir. Bunun için de öğrencilerinizin “ç” sesini çok 
iyi hissetmelerini ve tanımalarını sağlayınız. Öğrencilerini-
ze Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda verilen büyük 
görseli incelemelerini isteyiniz. Görselde ne gördüklerini 
sorunuz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki 
büyük görselin etrafında yer alan görsellerde hareketle “ç” 
sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin isim-
lerini söyleyiniz. Öğrencilerinizden bu isimleri tekrar etme-
lerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizin görsellerin adlarında “ç” sesinin geçtiği 
kelimelerle “ç” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini 
sağlayınız. Onlardan “ç” sesi olan kelimelerde gülen yüzü, 
“ç” sesi olmayan kelimelerde ise üzgün yüzü boyamalarını 
isteyiniz.

Önceden hazırlanmış uğur böceği görsellerini öğrencilerinize boyatınız. Öğrencilerini-
zin getirmiş olduğu pipetleri uğur böceklerine yapıştırınız.

Öğrencilerinize “ç” sesini hissettirmek için aşağıdaki tekerlemeyi söyleyiniz. Okuma sı-
rasında “ç” seslerini vurgulayınız ve hazırlamış olduğunuz uğur böceklerini öğrencileri-
nizden uçurmalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Öğrencilerinizin görselleri verilen kelimelerin içindeki “ç” sesini bulmalarını ve boyama-
larını sağlayınız. 

BOYAMA

1.

2.

3.

4.

Uç uç böceğim,
Yarın düğün olacak,
Annen sana, 
Terlik pabuç alacak.
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• Öğrencilerinizden sıralı kartları incelemelerini isteyiniz. Kartlarla ilgili sorular soru-
nuz ve görsellerde gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Çocuklar ne yapıyorlar?” sorusunu sorarak çocukla-
rın anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra kartları karıştırarak birkaç 
öğrenciden kartları sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA

5.
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Öğrencilerinizden ayrı ayrı kutularda verilen ve örnekteki gibi birleştirilerek yazılan ses-
leri yazmalarını sağlayınız. “e” ve “ç” harflerinden “eç” hece ve kelime oluşturmalarını 
sağlamak amacıyla 10. Etkinliğini yaptırınız. Bir A4 kâğıdına “a” sesini diğer A4 kâğıdı-
na “ç” sesini yazınız. Üç öğrenciyi tahtaya kaldırarak birinci öğrenciye “a” harfinin yazılı 
olduğu kâğıdı, ikinci öğrenciye “ç” harfinin yazılı olduğu kâğıdı veriniz. İki öğrenciyi yan 
yana getirip “a”  ve “ç” birleşmesinden “aç” kelimesinin meydana geldiğini gösteriniz. 
Bütün öğrencilerin “aç” kelimesini okumalarını ve alt satırdaki kılavuz çizgilerle verilen 
yere yazmalarını sağlayınız. Aynı çalışmayı diğer heceler içinde yapınız.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “Ç’’ 
harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. Öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki “Ç” harfinin başlama ve devam yönüne dik-
kat etmelerini ve harfin üzerinden birkaç defa gitmelerini söyleyiniz. Daha sonra öğren-
cilerinizin “Ç” harfi üzerinden kalemle giderek örnekteki gibi yazma alanına yazmalarını 
sağlayınız.

Tahtaya  ‘‘ç” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki yazma etkinliğini yaptırınız. 

Öğrencilerinizden 9. Etkinlikteki yazma alanına “Ç ç” harflerini örnekteki gibi yazma-
larını isteyiniz. 

YAZMA

6.

7.

8.

9.

10.

12

3

4
5

6
7 8 9 10

11
12

13 14

15

16

17

181920

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

Öğrencilerinize “ma”, “sa”, “ç”, “uç”, “tu”, “çan”, “ta”, “çe”, “tin”, “ay”, “ça”, “ke”, “çi” hece-
lerinden kelimeler oluşturmalarını sağlamak amacıyla 11. Etkinliği yaptırınız. 

11.
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Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma

• Her heceyi ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize hecelerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “ma” ve “ç”  seslerini yanyana “maç” şeklinde getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan 
yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “sa” ve “ç” hecelerini/seslerini yan yana “saç” şeklinde getiriniz. Öğrencilerinize bu üç 
sesin yan yana iken nasıl okunabileceğinizi sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdı-
rınız.

• “uç” ve “tu” hecelerini/seslerini yan yana “uçtu” şeklinde getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “çan” ve “ta” hecelerini/seslerini yan yana “çanta” şeklinde getiriniz. Öğrencilerinize bu 
beş sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu seslere yazma alanına yaz-
dırınız.

• “Çe” ve “tin” hecelerini/seslerini yan yana “Çetin” şeklinde getiriniz. Öğrencilerinize bu 
beş sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “Ay” ve “ça” hecelerini/seslerini yan yana “Ayça” şeklinde getiriniz. Öğrencilerinize bu 
dört sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yaz-
dırınız.

• “ke” ve “çi” hecelerini/seslerini yan yana “keçi” şeklinde getiriniz. Öğrencilerinize bu dört 
sesin yan yana iken nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz bu heceleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları heceleri oku-
malarını isteyiniz. Öğrencilerinize bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı kelimelerle 
ilgili görsellerden de yararlanarak açıklamalarda bulununuz.

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğrencile-
rinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan kelimelerin 
okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

Siz de sınıfınızda;

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,
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DEĞERLENDİRME 
Öğrencilerinizden içinde “ç” sesi ge-
çen kelimelerin görsellerinin altına ( ) 
işaretini, içinde “ç” sesi geçmeyen ke-
limelerin görsellerinin altına (X) işareti 
yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden içinde “ç” sesi olan 
görselleri takip ederek labirentten çı-
kışı bulmalarını isteyiniz.  

Öğrencilerinizden görsellerin altına kelimeyi yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden verilen metni üç kez okumalarını isteyiniz (Sınıftaki öğrenci sayı-
sına göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz). Okuma çalışması bittikten sonra 
öğrencilerinizin kılavuz çizgilerle belirtilen yere metni yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden verilen metinleri üçer kez okumalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden görselleri verilen cümleleri okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin 
cümleleri kılavuz çizgilerle belirtilen yere yazmalarını sağlayınız.

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun resim yapabilme vb. 
çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.

• Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için kelime-
ler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni kelimelerin 
yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.

• Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sınıfınıza 
getirerek kelimelere ait resimleri zenginleştirilebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini pekiştire-
bilirsiniz.

12.

13.

14.

15.

1.
2.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
• “Gıt Gıt Gıdak” tekerlemesini hazırlayınız. Öğrencilerinizden haşlanmış yumurta ge-

tirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinize bir sonraki derste tekerlemeyi söylerken yu-
murtayı da kullanarak canlandırma yapacaklarını söyleyiniz.

4.

6.

3.

5. Öğrencilerinizle ses torbası etkinliği-
ni yapınız. Öğrencilerin söz varlığını 
desteklemek için tekrara ihtiyaç var-
dır. Bu yüzden pekiştirme gerçekle-
şene kadar etkinliği devam ettiriniz.  

Öğrencilerinizden çekiç ve çivilerin 
içinde yazılmış heceleri birleştirerek 
anlamlı kelimeler oluşturmalarını ve 
yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize Ayça’yı içinde “ç” 
sesi bulunan taşları boyayarak eve 
ulaştırmalarını söyleyiniz. 

Öğrencilerinize “ç” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan “Öz Değerlendirme 
Formu”nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.
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Öğrencilerinize “g” sesini hissettirmek için aşağıdaki tekerlemeyi söyleyiniz. Okuma sı-
rasında “g” seslerini vurgulayınız. Öğrencilerinizden tekerlemeyi söylerken canlandırma 
yapmalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

Gıt gıt gıdak,
Yumurtam sıcak.
İnanmazsan,
Gel de bak.

1.

Sözcükleri tanıma, sözcüklerin anlamını bulma ve mater-
yalleri kavrayıp yorumlama, okuma yazma becerilerini 
geliştirmede önemli basamaklardır. Öğrencilerin öncelik-
le “g” sesini diğer seslerden ayırt etmeleri gerekir. Bunun 
için de öğrencilerinizin “g” sesini çok iyi hissetmelerini ve 
tanımalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda 
verilen büyük görseli incelemelerini isteyiniz. Görselde 
neler gördüklerini sorunuz. Okuma Yazma Öğreniyorum 
Kitabı’nın 1. Etkinliğinde yer alan büyük görselin etra-
fındaki görsellerden hareketle “g” sesine öğrencilerinizin 
dikkatini çekiniz. Bu görsellerin isimlerini söyleyiniz. Öğ-
rencilerden tekrar etmelerini isteyiniz. 

Görsellerin adlarında “g” sesinin geçtiği kelimelerle “g” 
sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Öğrencilerinizden “g” sesi olan 
kelimelerde alttaki gülen yüzü, “g” sesi olmayan kelimelerde ise üzgün yüzü boyama-
larını isteyiniz.

DİNLEME

2.
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Öğrencilerinizin ilgilerini canlı tutmak, aktif katılımı sağlamak, etkili ve kalıcı bir öğren-
meyi gerçekleştirebilmek için görselleri verilen kelimelerin içindeki “g” sesini bulmala-
rını ve boyamalarını sağlayınız. 

BOYAMA

3.

Öğrencilerinizden kartı incelemelerini isteyiniz. Kartla ilgili sorular sorunuz ve görseller-
de gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Tek kartın konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• Kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anlatım-
larını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik sorular sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan kartı öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir masaya veya 
sehpaya yerleştiriniz.

• Olaylar arasındaki ilişki, görsel üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran tek karttaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların ana 
fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

KONUŞMA

4.
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“g” ve “a” harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla öğrencile-
rinize seslerden/harflerden hece ve kelime oluşturma etkinliğini yaptırınız. “g”  ve “a” 
birleşmesinden “ga” hecesinin meydana geldiğini gösteriniz. Bütün öğrencilerin “ga” 
hecesini okumalarını ve alt satırdaki kılavuz çizgilerle verilen yere yazmalarını sağlayı-
nız. Aynı çalışmayı diğer heceler için yapınız.

Öğrencilerinizin hecelerden kelime oluşturma ve birleştirmelerini sağlamak amacıyla 
onlara 10. etkinliği yaptırınız.

Öğrencilerinizden kelimeleri okumalarını ve yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “G”, 
harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. Öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki “G” harfinin başlama ve devam yönüne dik-
kat etmelerini ve harfin üzerinden birkaç defa gitmelerini söyleyiniz. Daha sonra öğren-
cilerinizin “G” harfi üzerinden kalemle giderek örnekteki gibi yazma alanına yazmalarını 
sağlayınız. 

Tahtaya ‘’g” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 7. Etkinliği yaptırınız. 

Etkinlikte “G g” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA

Öğrencilerinizin görselleri verilen cümleleri okuyup yazmalarını sağlayınız.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Öğrencilerinizden verilen metni sırayla okumalarını isteyiniz (Sınıftaki öğrenci sayısına 
göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz). Okuma çalışması bittikten sonra kılavuz 
çizgilerle belirtilen yere metni yazmalarını isteyiniz.

Verilen metinleri öğrencilerinizden üçer kez okumalarını isteyiniz.

13.

14.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK “Beş yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
Dört yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
Üç yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
İki yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
Bir yeşil şişe sallanıyor
O da pat düştü yere.
Hiç yeşil şişe sallanmıyor.
Ne kaldı geriye? Sıfır.”

DEĞERLENDİRME 
Öğrencilerinizden “g” sesi ile başla-
yan kelimelerin görselleri ile gölgele-
rini eşleştirmelerini isteyiniz. Kılavuz 
çizgilerle verilmiş alana kelimeyi yaz-
malarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden daha önce öğren-
miş olduğu kelimeleri pekiştirmek 
amacıyla sözcük bulmacada karışık 
olarak verilen varlık isimlerini bulma-
larını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden içerisinde “g” sesi 
olan görsellerden hareketle anlamlı 
kelimeler oluşturmalarını isteyiniz.  

Öğrencilerinize “g” sesine yönelik Oku-
ma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda 
yer alan “Öz Değerlendirme Formu”nu 
doldurmalarına yardımcı olunuz.

Bir sonraki derste söylemek üzere yandaki 
tekerlemeyi hazırlayınız.

2.

4.

1.

3.
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Sözcükleri tanıma, sözcüklerin anlamını bulma ve ma-
teryalleri kavrayıp yorumlama, okuma yazma becerile-
rini geliştirmek için şarttır. Öğrencilerin öncelikle “ş” se-
sini diğer seslerden ayırt etmeleri gerekir. Bunun için de 
öğrencilerinizin “ş” sesini hissetmelerini ve tanımalarını 
sağlayınız.

Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda verilen büyük görseli incelemelerini isteyiniz. 
Görselde ne gördüklerini sorunuz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinğinde-
ki büyük görselin etrafındaki görsellerden hareketle “ş” 
sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin 
isimlerini söyleyiniz. Öğrencilerinizden tekrar etmelerini 
isteyiniz. 

Görsellerin adlarında “ş” sesinin geçtiği kelimelerle “ş” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt 
etmelerini sağlayınız. “ş” sesi olan kelimelerde alttaki gülen yüzü, “ş” sesi olmayan keli-
melerde üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize “ş” sesini hissettirmek için aşağıdaki tekerlemeyi söyleyiniz. Okuma sı-
rasında “ş” seslerini vurgulayınız. Öğrencilerinizden tekerlemeyi söylerken canlandırma 
yapmalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

“Beş yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
Dört yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
Üç yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
İki yeşil şişe sallanıyor
İçlerinden biri, pat düştü yere.
Bir yeşil şişe sallanıyor
O da pat düştü yere.
Hiç yeşil şişe sallanmıyor.
Ne kaldı geriye? Sıfır.”

1.

2.
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Öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak, aktif katılımı sağlamak, etkili ve kalıcı bir öğrenmeyi 
gerçekleştirebilmek için görsellerle verilen kelimelerin içindeki “ş” sesini bulmalarını ve 
boyamalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 4. Etkinlikte yer alan sıralı 
kartlarıda ilgili sorular sorarak konuşmalarını sağlayınız.

• Öğrencilerinizden kartlardaki incelemelerini isteyiniz. Kartlarla ilgili sorular sorunuz 
ve görsellerde gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Çocuklar ne yapıyor?” sorusunu sorarak çocukların 
anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görselleri karıştırarak bir-
kaç öğrenciden kartları sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

BOYAMA

KONUŞMA

3.

4.
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“e” ve “ş” harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla onlara 8. 
Etkinliğini yaptırınız. Tahtaya “e”  ve “ş” seslerini yazarak iki sesin birleşmesinden “eş” 
kelimesinin meydana geldiğini gösteriniz. Bütün öğrencilerin “eş” kelimesini okumala-
rını ve alt satırdaki kılavuz çizgilerle verilen yere yazmalarını sağlayınız. Aynı çalışmayı 
diğer heceler için de yapınız.

Öğrencilerinizin hecelerden kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla onlara 9. Etkin-
liği yaptırınız.

Öğrencilerilerinizden görsellerin altına örnekteki gibi kelimeleri yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden görselleri verilen cümleleri okumalarını isteyiniz. Ardından cümleleri 
kılavuz çizgilerle belirtilen yere yazmalarını sağlayınız.

Verilen metni öğrencilerden sırayla sesli okumalarını isteyiniz (Sınıftaki öğrenci sayısına 
göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz). Okuma çalışması bittikten sonra öğrencile-
rin kılavuz çizgilerle belirtilen yere metni yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “Ş” 
harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. Öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki “Ş” harfinin başlama ve devam yönüne dik-
kat etmelerini ve harfin üzerinden birkaç defa gitmelerini söyleyiniz. Daha sonra öğren-
cilerinizin “Ş” harfi üzerinden kalemle giderek örnekteki gibi yazma alanına yazmalarını 
sağlayınız. 

Tahtaya “ş” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğrenci-
lere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 6. Etkinliği yaptırınız. 

Etkinlikteki yazma alanına “Ş ş” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

Verilen metinleri öğrencilerinizden üçer kez okumalarını isteyiniz.13.
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DEĞERLENDİRME 
Öğrencilerinizden şişedeki kelimeler 
ile bardaktaki kelimeleri eşleştirerek 
anlamlı cümleler oluşturmalarını iste-
yiniz.

Öğrencilerinizin daha önce öğrenmiş 
olduğu kelimeleri pekiştirmek ama-
cıyla 2. Etkinliği yaptırınız. Öğrenci-
lerinizden kurbağayı suyun karşısına 
geçirmek için görsellerin isimlerini 
taşların üzerine yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden görselleri verilen 
kelimelerin bulmacada yerlerini bu-
larak ilgili bölüme yazmalarını iste-
yiniz.  

Eşek görselini kestirmeden önce 
sayfada yer alan görsel hakkın-
da öğrencilerinize sorular sorunuz. 
Seslendirme çalışmaları yaptırınız. 
Drama çalışmaları düzenleyerek öğ-
renilenlerin öğrencileriniz tarafından 
pekiştirilmesini sağlayınız. Kesim ve 
katlama işlemi bittikten sonra ortaya 
çıkan görsel hakkında konuşunuz ve 
yine çeşitli oyunlarla öğrencilerinize 
dil tekrarları yaptırınız.

1. 2.

3.
4.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
“Mini Minicik” ve “Mini Mini Bir Kuş” şarkılarını bir sonraki derste söylemek üzere öğreniniz. 

Öğrencilerinizden karışık şekilde ve-
rilen kelimeleri kullanarak anlamlı 
cümleler yazmalarını isteyiniz.

Öğrendikleri ses ve hecelerden keli-
me oluşturma becerilerini geliştirmek 
için Ses Kutusu Etkinliğini yaptırınız. 
Öğrencilere öğrettiğiniz ses ve hece-
leri bir kâğıda listeleyiniz. Bu ses ve 
heceleri kartlara yazarak bir kutuya 
atınız. Kutudaki kart sayısı sınıf mev-
cuduna yetecek sayıda olmalıdır. Her 
öğrenciye bir kart çektiriniz. Kutuda 
kart artarsa bu kartlar sorulmayacak-
tır. Daha sonra elinizdeki listeden bir 
ses veya hece söyleyiniz. Öğrencileri-
nizden kartta söylenen ses veya hece 
varsa ellerindeki kartı göstermelerini 
isteyiniz.

Öğrencilerinize “ş”sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan “Öz Değerlendirme 
Formu”nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

7.

5. 6.

NOT: .............................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Sözcükleri tanıma, sözcüklerin anlamını bulma ve materyal-
leri kavrayıp yorumlama, okuma yazma becerilerini geliştir-
mek için şarttır. Öğrencilerin öncelikle “c” sesini diğer ses-
lerden ayırt etmeleri gerekir. Bunun için de öğrencilerinizin 
“c” sesini çok iyi hissetmelerini ve tanımalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda ve-
rilen büyük görseli incelemelerini isteyiniz. Görselde neler 
olduğunu anlatmalarını isteyiniz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki bü-
yük görselin etrafında yer alan görsellerden hareketle “c” 
sesine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin isim-
lerini söyleyiniz. Öğrencilerden tekrar etmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinize “c” sesini hissettirmek için aşağıdaki tekerlemeyi söyleyiniz. Okuma sı-
rasında “c” seslerini vurgulayınız. 

Daha sonra öğrencilerinizle birlikte aşağıdaki şarkıyı söyleyiniz. Şarkıyı söylerken öğ-
rencilerinizden canlandırma yapmalarını isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

3.

Mini minicik 
Mini minicik
Mini mini mini mini mini minicik
Yemyeşil kırlarda
Yavru ceylan varmış
Annesinin yanında 
Hoplaya zıplaya oynarmış
Mini minicik
Mini minicik
Mini mini mini mini mini minicik

Mini mini bir kuş donmuştu,
Pencereme konmuştu.
Aldım onu içeriye,
Cik cik cik cik ötsün diye.
Pır pır ederken canlandı,
Ellerim bak boş kaldı.
Pır pır ederken canlandı,
Ellerim bak boş kaldı.
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Öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak, aktif katılımı sağlamak, etkili ve kalıcı bir öğrenmeyi 
gerçekleştirebilmek için onların görsellerle verilen kelimelerin içindeki “c” sesini başta, 
ortada ve sonda bulunma durumuna göre doğru kutuyu boyamalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan tek 
kart görselleriyle ilgili sorular sorarak konuşmalarını sağlayınız.

• Öğrencilerinizden görseli incelemelerini isteyiniz. Görselle ilgili sorular sorunuz ve 
görselde gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Görselin konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• Görseli öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anlatım-
larını dinleyiniz.

• Öğrencilerin görseldeki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Öğrencilerin görseldeki olayları tahmin etmelerine yönelik sorular sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan görseli öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir masaya veya 
sehpaya sıralayınız.

• Öğrencilerin önünde duran görseldeki olayları kısaca özetleyiniz ve onların ana fikre 
ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

BOYAMA

KONUŞMA

Öğrencilerinize görsellerin adlarında “c” sesinin geçtiği kelimelerle “c” sesi bulunmayan 
kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. Öğrencilerinizden “c” sesi olan kelimelerde alttaki 
gülen yüzü, “c” sesi olmayan kelimelerde üzgün yüzlü boyamalarını isteyiniz.

4.

5.
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Tahtaya “e” ve “c” seslerini yazınız. “e”  ve “c” birleşmesinden “ec” hecesinin meydana 
geldiğini gösteriniz. Bütün öğrencilerin “ec” hecesini okumalarını ve alt satırdaki kıla-
vuz çizgilerle verilen yere yazmalarını sağlayınız. Aynı çalışmayı diğer heceler için de 
yapınız. 

Öğrencilerinizin hecelerden kelime oluşturma ve birleştirmelerini sağlamak amacıyla 
onlara 10. Etkinliği yaptırınız.

Öğrencilerinize görsellerin altına, örnekteki gibi kelimeleri yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden görselleri verilen cümleleri okumalarını isteyiniz. Cümleleri kılavuz 
çizgilerle belirtilen yere yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinize tahtada önce büyük “C”, daha sonra küçük “c” harfinin yazılışını gös-
teriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğ-
reniyorum Kitabı’ndaki “C” harfinin başlama ve devam yönüne dikkat etmelerini ve 
harfin üzerinden birkaç defa gitmelerini söyleyiniz. Daha sonra öğrencilerinizin “C” 
harfi üzerinden kalemle giderek örnekteki gibi yazma alanına yazmalarını sağlayınız. 

Tahtaya  ‘’c” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki yazma etkinliğini yaptırınız. 

Öğrencilerinizden etkinlikte kılavuz çizgilerle verilen satıra “C c” harflerini örnekteki 
gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA

Verilen metni öğrencilerden sırayla sesli okumalarını isteyiniz (Sınıftaki öğrenci sayısına 
göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz). Okuma çalışması bittikten sonra kılavuz 
çizgilerle belirtilen yere metni yazmalarını sağlayınız.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Bir sonraki derste dinletmek için “Pazara Gidelim” şarkısını hazırlayınız. 

DEĞERLENDİRME 
1. 2.

3. 4.

5.

Öğrencilerinizden görsel ile ilişkili 
cümleyi eşleştirmelerini isteyiniz. Kı-
lavuz çizgilerle belirtilen yere uygun 
cümleyi yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden, balonların içeri-
sindeki heceleri birleştirerek anlam-
lı kelimeler oluşturmalarını ve ilgili 
görselin altına yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden cümle içerisinde 
boş bırakılan yere görseldeki kelime-
yi yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden gözlerini kapat-
malarını ve gözleri kapalıyken halka-
ların olduğu yere dokunmalarını iste-
yiniz. Ellerini kaldırmadan gözlerini 
açmalarını ve dokundukları halkada-
ki cümleyi sesli okumalarını isteyiniz. 
Okuma hatalarını hemen düzeltiniz.

Öğrencilerinize “c” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan “Öz Değerlendirme 
Formu”nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.
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Sözcükleri tanıma, sözcüklerin anlamını bulma ve mater-
yalleri kavrayıp yorumlama, okuma yazma becerilerini ge-
liştirmek için şarttır. Öğrencilerin öncelikle “p” sesini diğer 
seslerden ayırt etmeleri gerekir. Bunun için de öğrencile-
rinizin “p” sesini hissetmelerini ve tanımalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’n-
da verilen büyük görseli incelemelerini isteyiniz. Görselde 
ne gördüklerini sorunuz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki 
büyük görselin etrafındaki görsellerden hareketle “p” se-
sine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin isim-
lerini söyleyiniz. Öğrencilerden tekrar etmelerini isteyiniz. 

Görsellerin adlarında “p” sesinin geçtiği kelimelerle “p” 
sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. “p” 

sesi olan kelimelerde alttaki gülen yüzü, “p” sesi olmayan kelimelerde üzgün yüzü bo-
yamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize “p” sesini hissettirmek için aşağıdaki şarkıyı söyleyiniz. Okuma sırasında 
“p” seslerini vurgulayınız. Öğrencilerinizden şarkıyı söylerken canlandırma yapmalarını 
isteyiniz.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

1.

2.

PAZARA GİDELİM
Pazara gidelim bir tavuk alalım
Pazara gidip bir tavuk alıp napalım
Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diyelim
Hapur hupur hapur hupur yiyelim.
 Pazara gidelim bir kedi alalım
 Pazara gidip bir kedi alıp napalım
 Miyav miyav miyav miyav diyelim
 Hapur hupur hapur hupur yemeyelim.
Pazara gidelim bir köpek alalım
Pazara gidip bir köpek alıp napalim
Hav hav hav hav hav hav diyelim
Hapur hupur hapur hupur yemeyelim
 Pazara gidelim bir ördek alalım
 Pazara gidip bir ördek alıp napalım
 Vak vak vak vak vak vak diyelim
 Hapur hupur hapur hupur yiyelim.
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Öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak, aktif katılımı sağlamak, etkili ve kalıcı bir öğrenmeyi 
gerçekleştirebilmek için görsellerle verilen kelimelerin içindeki “p” sesini başta, ortada 
ve sonda bulunmaları durumuna göre doğru kutuyu boyamalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kart görselleriyle ilgili sorular sorarak konuuşmalarını sağlayınız.

• Öğrencilerinizden kartlardaki incelemelerini isteyiniz. Kartlarla ilgili sorular sorunuz 
ve görsellerde gördükleri durum ve olayları sıralamalarını isteyiniz. 

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Anne ve çocuk ne yapıyor?” sorusunu sorarak ço-
cukların anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görsel sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralanır.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra görseller karıştırılarak bir-
kaç öğrenciden kartları sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

BOYAMA

KONUŞMA

3.

4.
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Öğrencilerinizden ayrı ayrı kutularda verilen ve örnekteki gibi birleştirilerek yazılan ses-
leri yazmalarını sağlayınız. “a” ve “p” harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını sağla-
mak amacıyla öğrencilerinize seslerden/harflerden hece ve kelime oluşturma etkinliğini 
yaptırınız. Aynı çalışmayı diğer ses ve heceler için de uygulayınız.

Öğrencilerinizden ayrı ayrı kutularda verilen ve örnekteki gibi birleştirilerek yazılan ses-
leri yazmalarını isteyiniz. Verilen seslerden hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak 
amacıyla öğrencilerinize 9. Etkinliğini yaptırınız.  

Öğrencilerinizin görsellerin altına, örnekteki gibi kelimeleri yazmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizden görselleri verilen cümleleri okumalarını isteyiniz. Ardından cümleleri 
kılavuz çizgilerle belirtilen yere yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el 
tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada önce büyük 
“P”, daha sonra küçük “p” harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte 
seslendiriniz. Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki “P” harfinin baş-
lama ve devam yönüne dikkat etmelerini ve harfin üzerinden birkaç defa gitmelerini 
söyleyiniz. Daha sonra öğrencilerinizin “P” harfi üzerinden kalemle giderek örnekteki 
gibi yazma alanına yazmalarını sağlayınız. 

Tahtaya  ‘’p” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki yazma etkinliğini yaptırınız. 

Öğrencilerinizden etkinlikte kılavuz çizgilerle verilen satıra “P p” harflerini örnekteki 
gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA

Öğrencilerinizden verilen metni öğrencilerden sırayla sesli okumalarını isteyiniz (Sı-
nıftaki öğrenci sayısına göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz). Okuma çalışması 
bittikten sonra öğrencilerinizin kılavuz çizgilerle belirtilen yere metni yazmalarını sağ-
layınız.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

Verilen metinleri öğrencilerinizden üçer kez okumalarını isteyiniz.13.
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DEĞERLENDİRME 

Öğrencilerinizden görsellerin adlarını 
uygun heceleri birleştirerek kılavuz 
çizgilerle belirtilen yere yazmalarını 
isteyiniz.

Öğrencileriniz etkinlikleri yaparken zorlandığında onlara neler yapmaları gerektiğine 
dair bilgiler veriniz.

• Etkinlik çalışmalarında sıkıntı çeken öğrencileriniz var ise görsel ipuçlarından fay-
dalanmaları gerektiğine dair hatırlatmalarda bulununuz. 

• Öğrencilerinizden değerlendirme etkinliklerini dikkatlice incelemelerini isteyiniz.

• Etkinlikler için öğrencilerinize yeterli süre veriniz.

• Süre bitiminde öğrencilerinizin etkinlik sayfalarını kontrol ediniz. Varsa hatalarını 
gösterip düzeltmelerini sağlayınız.

• Eksikliğini fark ettiğiniz konuları, bilgileri tekrar ediniz veya ödevlerle pekiştiriniz. 

• ‘’Öz Değerlendirme Formu’’na doldurmalarına yardımcı olunuz

Öğrencilerinizden görseller ile var-
lıkların adlarını doğru şekilde eşleş-
tirmelerini ve görselin altına varlığın 
adını yazmalarını isteyiniz.

1. 2.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
Bir sonraki derste öğrencilerinize dinletmek için Barış Manço’nun “Hal Hal” şarkısını 
hazırlayınız.

Öğrencilerinizden çengel bulmacada 
görselleri verilen varlıkların isimlerini 
ilgili yere yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin etkinlikte verilen 
paraları kesmelerini sağlayınız. Öğ-
rencilerinize ellerindeki paraları kul-
lanarak pazarda alışveriş etkinliği ya-
pacaklarını söyleyiniz. Öğrencilerden 
birine pazarcı, diğerlerine müşteri 
rolü veriniz.

Öğrencilerinize “p” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan “Öz Değerlendirme 
Formu”nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

Aşağıdaki metni öğrencilerinize oku-
tunuz. Öğrencilerinizden metinle ilgi-
li sorulara cevap vermelerini isteyiniz. 

MEKTUP

Serap dedesine mektup yazdı. Mektu-
ba pul yapıştırdı. Mektubu postaladı. 
Postacı mektubu dedesine ulaştırdı. 

• Serap kime mektup yazdı?

  dedesine

  amcasına

• Mektuba ne yapıştırdı?

  etiket

  pul

• Mektubu dedesine kim ulaştırdı?

  Postacı

  pazarcı

3. 4.

5.

6.
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Öğrencilerinize “H” sesini hissettirmek için Barış Manço’nun “Hal hal” şarkısını dinleti-
niz. Dinlettikten sonra şarkının nakaratında tekrar edilen kelimenin hangisi olduğunu 
sorunuz.  Kelimedeki “h” sesini fark ettiriniz. Öğrencilerinizin “h” sesini hissetmelerini 
sağlayacak başka bir şarkı veya şiir kullanabilirsiniz.

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki görselleri inceletiniz. Onlar-
dan görsellerde gösterilen durum ve hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Görsellerde an-
latılanlardan “h” sesini hissetmelerini sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

 
HAL HAL
Hal hal, hal hal, hal hal
Hal hal, hal hal
Hal hal
Akşam olup gün batınca
Dağlara hüzün çökünce
Lale sümbül boynunu eğip
Kurt kuzuya kem bakınca

Köye döner Nazo gelin
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal

Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal

Ayağında gümüş, hal hal
(Ayağında gümüş, hal hal)
İnce nakış gümüş, hal hal
(İnce nakış gümüş, hal hal)

Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal

Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal

Hal hal, hal hal, hal hal, hal hal
Hal hal
(...)

1.

2.
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Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. 
Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde ne-
ler gördüklerini söylemelerini isteyiniz. Çocuklar ne yapıyor? 
sorusunu sorarak öğrencilerinizin “Çocuklar ha ha ha diye 
gülüyor” cümlesini söylemelerini sağlayınız.

Verilen görselden hareketle seçtiğiniz 3 öğrenciyi tahtaya 
kaldırınız. Öğrencilere kendi aralarında konuşurken “ha ha 
ha” diyerek gülmelerini söyleyiniz.  Bu drama çalışması sı-
rasında öğrencilerin “h” sesine dikkatlerini çekiniz. 

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğinde 
verilen büyük görselin etrafındaki görsellerin adlarını “h” 
sesini vurgulu bir şekilde söyleyerek bu sesi öğrencilerini-
zin fark etmelerini sağlayınız. Öğrencilerden bu kelimeleri 
tekrar etmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinize görsellerin adlarında “h” sesi olup olmadığını sorunuz. “h” sesi olmayan 
kelimeleri öğrencilerinize hissettirerek “h” sesinin geçtiği kelimelerle “h” sesi bulunma-
yan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. “H” sesi olan kelimelerde alttaki gülen yüzü, 
“H” sesi olmayan kelimelerde ise üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz. 

DİNLEME

Öğrencilerinizin görselleri verilen kelimelerin içindeki “h” sesini bulup  yuvarlak içine 
almalarını ve boyamalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kartlarla ilgili sorular sorarak konuşmalarını sağlayınız.

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-
tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

BOYAMA

KONUŞMA

3.

4.

5.
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• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, kartlar üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı görsellerdeki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra kartları karıştırarak bir-
kaç öğrenciden kartları sıraya koymasını isteyebilirsiniz.
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Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda ki 6. Etkinlikte yer alan tek 
kartta  neler olduğunu sorunuz. Öğrencilerinizin içinde “h” sesi  olan kelimeleri ayıt 
etmelerini  sağlayarak “h” sesini pekiştiriniz.

6.
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Öğrencilerinizden ayrı ayrı kutularda verilen ve örnekteki gibi birleştirilerek yazılan ses-
leri yazmalarını sağlayınız. “a” ve “h” harflerinden hece ve kelime oluşturmalarını sağ-
lamak amacıyla öğrencilerinize 10. Etkinliği yaptırınız. Aynı çalışmayı diğer heceler için 
de uygulayınız. 

Öğrencilerinizden kelimeleri okumalarını ve altındaki satırlara yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin görselleri verilen cümleleri okumalarını ve kılavuz çizgilerle verilen yaz-
ma alanına yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize verilen cümleleri okutunuz ve söyleyiş hatalarını düzeltiniz.

Öğrencilerinize cümleleri okutunuz. Okuma çalışması bittikten sonra kılavuz çizgilerle 
verilen satırlara cümleleri yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize tahtada büyük “H” harfinin yazılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle 
birlikte seslendiriniz. “H” harfinin başlama ve devam yönünü gösteren 7. Etkinliği yap-
tırınız. Öğrencilerinizin “H” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını sağlayınız. 

Tahtaya  “h” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilerizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki verilen 8. Etkinliği yaptırınız. Öğren-
cilerinizin “h” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizin 9. Etkinlikte kılavuz çizgilerle verilen satıra bağımsız şekilde “H h” harf-
lerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz.

YAZMA
7.

8.

9.

10.

11.

12.

15.

13.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

Öğrencilerinizden metni okuduktan sonra yazmalarını isteyiniz.14.
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DEĞERLENDİRME 

Görselde içinde “h” sesi olan keli-
meleri öğrencilerinizin bulmalarını 
ve kesmelerini sağlayınız. Kestikleri 
görselleri verilen market arabası res-
minin içine yapıştırmalarını isteyiniz.

Okuma yazma kitabında verilen sem-
bolleştirilmiş alfabeden yararlanma-
larını ve  öğrencilerinizin etkinlikte 
verilen sembollere karşılık gelen 
harfleri kullanarak doğru kelimeyi 
bulmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizin verilen hecelerden 
anlamlı kelime oluşturabilmek için 
uygun olan heceyi seçmelerini sağ-
layınız. Anlamlı olan ekin kutusunu 
boyamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin etkinlikteki masa-
larda karışık olarak verilen heceleri 
birleştirerek anlamlı kelimelere ulaş-
malarını ve bu kelimelerden cümleler 
oluşturmalarını sağlayınız.

2.

4.

1.

3.
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Öğrencilerinizin etkinlikte verilen 
cümleleri okuyup anlamalarını ve 
cümlelerde anlatılanları resmetmele-
rini sağlayınız.

Öğrencilerinize “h”sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan Öz Değerlendirme 
Formunu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Bir sonraki dersin hazırlık sürecinde “v” sesini hissettirmek amacıyla rüzgâr ve köpek 
sesi bulunan video veya ses kayıdı getiriniz.

5. 6.
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Öğrencilerinizden Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 
1. Etkinliğindeki büyük görseli incelemelerini ve görselde 
neler gördüklerini söylemelerini isteyiniz. Ördek nasıl ses 
çıkarır? sorusunu sorarak öğrencilerin “Vak vak diye ses 
çıkarır.” cümlesini söylemelerini sağlayınız.

Seçtiğiniz 3 öğrenciyi tahtaya kaldırınız. Öğrencilerinizin 
ördek gibi vak vak sesi çıkarmalarını sağlayınız. Bu dra-
ma çalışması sırasında öğrencilerin “v” sesine dikkatlerini 
çekmeyi sağlayınız. (İmkânlarınız dâhilinde farklı etkinlik-
lerle kostümlü drama çalışması yaptırabilirsiniz.)

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki 
büyük görselin etrafındaki görsellerden hareketle “v” se-
sine öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin isim-
lerini söyleyiniz. Öğrencilerden bunları tekrar etmelerini 

isteyiniz. 

Görsellerin adlarında “v” sesi olup olmadığını sorunuz. “v” sesi olmayan kelimeleri öğ-
rencilere hissettirerek “v” sesinin geçtiği kelimelerle “v” sesi bulunmayan kelimeleri 
ayırt etmelerini sağlayınız. “v” sesi olan kelimelerde alttaki gülen yüzü, “v” sesi olmayan 
kelimelerde üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize “V” sesini hissettirmek için rüzgar veya köpek sesi dinletiniz. Dinleme 
sırasında “v” seslerini vurgulayınız.  “v” sesini hissettirecek başka bir şarkı veya şiir de 
kullanabilirsiniz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki görselleri inceletiniz. Öğrencilerinizden gör-
sellerde gösterilen hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin bu kelimelerdeki 
“v” sesini hissetmelerini sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Öğrencilerinizin görsellerle verilen kelimelerin içindeki “v” sesini bulmalarını ve boya-
malarını sağlayınız.

BOYAMA

1.

2.

3.

4.
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Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kartlarda ilgili sorular sorarak konuşmalarını sağlayınız.

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-
tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin görseldeki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her görseli sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki 
bir masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, görseller üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra kartları karıştırarak birkaç 
öğrenciden kartları sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA

5.
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VV vv
Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 6. Etkinlikte verilen karta 
bakmalarını söyleyiniz. Kartla ilgili sorular sorarak konuşmalarını ve içinde ‘’v’’ sesi olan 
kelimeleri ayırt etmelerini sağlayarak ‘’v’’ sesini pekiştiriniz.

6.
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Öğrencilerinize “v” ile “e”, “a”, “i”, “o”, “ö”, “u” seslerinden/harflerinden hece ve kelime 
oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız. 

Birinci Aşama:

• Yedi sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yaınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “e” ve “v” hecelerini yan yana (ev) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “v” ve “a” hecelerini yan yana (va) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “i” ve “v” hecelerini yan yana (iv) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “o” ve “v” hecelerini yan yana (ov) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ö” ve “v” hecelerini yan yana (öv) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “u” ve “v” hecelerini yan yana (uv) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “a” ve “v” hecelerini yan yana (av) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “v” ve “e” hecelerini yan yana (ve) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el tercihi 
gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “V” harfinin ya-
zılışını gösteriniz.  Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. “V” harfinin başlama ve devam 
yönünü gösteren etkinliği yaptırınız. Öğrencilerin kesik çizgilerle verilen “V” harfi üzerinden 
kalemle giderek yazmalarını sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “V” harfini 
yazdırınız.

Tahtaya  ‘’v” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki yazma etkinliğini yaptırınız. 

Etkinlikteki yazma alanına “V v” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA
7.

8.

9.

10.
SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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Öğrencilerinize, “va”, “ve”, “yu’’, “ay’’, ’’kah’’, “ha’’, “da’’, “vet’’, “dat’’, “vol”, “kan’’, “vil”, 
“dan” hecelerini gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını isteyiniz.

• “va” ve “li” hecelerini yan yana (vali) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “Ve” ve “li” hecelerini yan yana (Veli) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “yu” ve “va” hecelerini yan yana (yuva) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ay” ve “va” hecelerini yan yana (ayva) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “kah” ve “ve” hecelerini yan yana (kahve) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ha” ve “va” hecelerini yan yana (hava) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “da” ve “vet” hecelerini yan yana (davet) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ma” ve “vi” hecelerini yan yana (mavi) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “Ve” ve “dat” hecelerini yan yana (Vedat) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “Vol” ve “kan” hecelerini yan yana (Volkan) getiriniz. Öğrencilerinize bu altı sesin 
yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “Vil” ve “dan” hecelerini yan yana (Vildan) getiriniz. Öğrencilerinize bu altı sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Kelimelerin yanındaki resimler hakkında sorular sorunuz. Resmin yan tarafındaki keli-
meye dikkat çekerek bu kelimenin nasıl okunabileceği hakkında öğrencilerinizden tah-
minler alınız.

11.

• “v” ve “i” hecelerini yan yana (vi) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “v” ve “o” hecelerini yan yana (vo) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “v” ve “ö” hecelerini yan yana (vö) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.



286286

VV vv
Değerlendirme:

İçerisinde yukarıda yazdırdığınız kelimeler olan çalışma kağıtları hazırlayınız. Oluşturulan hece-
yi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğrencileri-
nizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan bu kelimelerin 
okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

Siz de sınıfınızda,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun resim yapabilme 
vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için kelimeler 
sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni kelimelerin yanına 
da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.

Sizler de elinizde olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sınıfınıza geti-
rerek kelimelere ait resimleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini pekiştirebilirsiniz.

Öğrencilerinizden verilen kelimeleri okuyup altındaki alana aynısını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden içinde “v” sesi geçen kelimelerin görsellerinin verildiği cümleleri oku-
malarını isteyiniz.

Öğrencilerinize metinleri sırayla sesli okumalarını ve yazmalarını söyleyiniz.

12.

13.

14.

• Noktalı yerlerden etkinlik kağıdının kesilmesi gerektiği hak-
kında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

• Kartlar hazırlandıktan sonra öğrencilerinizden kartları bir tor-
banın içine koymalarını isteyiniz.

• Tombala oyununun nasıl oynandığı ve oyun kuralları hak-
kında öğrencilerinize bilgi veriniz.

• Torba içine koyduğunuz kartları tek tek çekiniz.

• Çektiğiniz kartta resmi bulunan meyve adını öğrencilerinize 
sorunuz.

• Resimdeki meyve öğrencilerden hangisine ait tabloda bu-
lunuyor ise kartı ona veriniz ve önündeki tablonun içinde yer 
alan yazının üstüne koymasını söyleyiniz.

• Tombalayı ilk bitirenin oyunun şampiyonu olduğunu söyle-
yiniz.

mandalina elma

ayva

kiraz

karpuz çilek

limon

muz

muz kayısı

nar

armut

üzüm kavun

dut

limon

kiraz portakal

armut

elma

15.
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Öğrencilerinizin cümleleri doğru okumalarını sağlayınız.17.

Öğrencilerinize metindeki boşluklara uygun görsellerin kelimelerini seçerek yazmalarını 
söyleyiniz.16.

DEĞERLENDİRME 

Öğrencilerinizin öğrendikleri ses 
ve hecelerden kelime oluşturma 
becerilerini geliştirmek için ‘‘Ses 
Kutusu Etkinliği’’ni yaptırınız. Öğ-
rencilerinize öğrettiğiniz ses ve 
heceleri bir kâğıda listeleyiniz. Bu 
ses ve heceleri kartlara yazarak 
bir kutuya atınız. Kutudaki kart 
sayısı sınıf mevcuduna yetecek 
sayıda olmalıdır. Her öğrenciye 
bir kart çektiriniz. Kutuda kart ar-
tarsa bu kartlar sorulmayacaktır. 
Daha sonra elinizdeki listeden bir 
ses veya hece söyleyiniz. Öğren-
cilerinizin elinde kartta söylenen 
ses veya hece varsa elindeki kartı 
göstermesini isteyiniz.

Etkinliğin ilk basamağında öğren-
cilerin konuşma balonundaki he-
celeri okumalarını ve birleştirerek 
verilen kısma yazmalarını sağlayı-

nız. İkinci basamakta öğrencilerinizden 
kelimeleri hecelerine ayırarak kılavuz 
çizgilerle verilen alana yazmalarını iste-
yiniz.

1.

2.
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Bu etkinlikte öğrencilerinizin verilen 
papatya görseli üzerindeki yaprak-
larda yazan hecelerden yararlanarak 
kurallı bir cümleye ulaşmalarını sağ-
layınız.

Öğrencilerinizin verilen görselde 
başlangıç noktasından başlayarak 
sırasıyla geçilen noktalarda bulunan 
hayvanları gördüklerini söyleyen 
cümleler kurmalarını sağlayınız. (Ör-
nek: Avni deve gördü.)

Öğrencilerinize “v” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kita-
bı’nda yer alan “Öz Değerlendirme 
Formu”nu doldurmalarına yardımcı 
olunuz.

GELECEK DERSE
HAZIRLIK
• Bir sonraki dersinizde öğrencilerinize “ğ” 

sesini hissettirebilmek için “Keloğlan” 
şarkısını hazırlayınız.

4.

6.

3.

5.

Kelimeli çuval yarışı etkinliğini yaptı-
rınız. Öğrencilerinize görseli verilen 
(elinde çuval olan) çocuk karakterin-
den alt tarafta verilen 3 adet ana gör-
selin birisine çizgi çekmesi gerektiğini 
söyleyiniz.  Seçtiği ana görselle ilişkili 
olan alt görseli bularak tekrar bir alt 
görsele çizgi çekmesini isteyiniz. Öğ-
rencilerin görsellerdeki kavramlar ara-
sında bağlantı kurmalarını sağlayınız.
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Öğrencilerinizin öncelikle “ğ” sesini diğer seslerden ayırt 
etmeleri gerekir. Bunun için de öğrencilerinizin “ğ” sesini 
çok iyi hissetmelerini ve tanımalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinize Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. 
Etkinlikteki büyük görseli incelemelerini ve görselde neler 
gördüklerini söylemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin dağ 
ve dağcı kelimesini söylemelerini sağlayınız.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki 
ana görselin etrafındaki görsellerden hareketle “ğ” sesine 
öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin isimlerini 
söyleyiniz. Öğrencilerimizden isimleri tekrar etmelerini is-
teyiniz. 

Görsellerin adlarında “ğ” sesi olup olmadığını sorunuz. “ğ” 
sesi olmayan kelimeleri öğrencilere hissettirerek “ğ” sesinin geçtiği kelimelerle “ğ” sesi 
bulunmayan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayınız. “ğ” sesi olan kelimelerde alttaki gü-
len yüzü, “ğ” sesi olmayan kelimelerde üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize “Ğ” sesini hissettirmek için öğrencilere Keloğlan şarkısını (Ben bir garip 
Keloğlanım …) dinletiniz. Dinleme sırasında “ğ” seslerini vurgulayınız. Öğrencilerin “ğ” 
sesini hissetmelerini sağlayacak başka bir şarkı ya da şiir kullanabilirsiniz

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki görselleri inceletiniz. Görsellerde gösterilen 
hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Görsellerde anlatılanlardan “ğ” sesini hissetmelerini 
sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Öğrencilerimizden görsellerle verilen kelimelerin içindeki “ğ” sesini bulmalarını ve bo-
yamalarını sağlayınız.

BOYAMA

1.

2.

3.

4.
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Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kartlarla ilgili sorular sorarak konuşmalarını sağlayınız.

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların anla-
tımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya yerleştiriniz.

• Olaylar arasındaki ilişki, kartlar üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra kartları karıştırarak birkaç 
öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA

5.
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Öğrencilerinize 6. Etkinlikteki karta bakmalarını söyleyiniz. Onlara görselle ilgili sorular 
sorarak konuşturunuz. İçindi “ğ” sesi olan kelimeleri ayırt etmelerini sağlayarak “ğ” se-
sini pekiştiriniz.

6.
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Öğrencilerinize “ğ” ile “e”, “a”,“ı”, “i”, “o”, “ö”, “u” seslerinden/harflerinden hece ve ke-
lime oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız. 

Birinci Aşama:

• Sekiz sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “a” ve “ğ” hecelerini yan yana (ağ) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ö” ve “ğ” hecelerini yan yana (öğ) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “u” ve “ğ” hecelerini yan yana (uğ) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “e” ve “ğ” hecelerini yan yana (eğ) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “i” ve “ğ” hecelerini yan yana (iğ) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Tahtaya  ‘’ğ” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 8. Etkinği yaptırınız. 

Öğrencilerinizden 9. Etkinlikteki kılavuz çizgilerle verilen alana “Ğ ğ” harflerini örnek-
teki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA

Öğrencilerinize 6. Etkinlikteki görsele yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, ka-
lem ve defter tutma, el tercihi gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrenci-
lerinize tahtada büyük “Ğ” harfinin yazılışını gösteriniz.  Harfi öğrencilerinizle birlikte 
seslendiriniz. “Ğ” harfinin başlama ve devam yönünü gösteren etkinliği yaptırınız. Öğ-
rencilerinizin kesik çizgilerle verilen “Ğ” harfi üzerinden kalemle giderek yazmalarını 
sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “Ğ” harfini yazdırınız.

7.
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11.

• “ğ” ve “a” hecelerini yan yana (ğa) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ğ” ve “e” hecelerini yan yana (ğe) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ğ” ve “ı” hecelerini yan yana (ğı) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ğ” ve “i” hecelerini yan yana (ği) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ğ” ve “o” heceleriniyan yana (ğo) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ğ” ve “ö” hecelerini yan yana (ğö) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:

Öğrencilerinize, ‘’a’’, “ğa’’, “ağ’’, “rı’’, “bo’’, “ğa’’, “ci’’, “ğer’’, “do’’, “ğa”, “çiğ’’, “dem’’, 
“bu” ve “ğu” hecelerini gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını isteyiniz.

• “a” ve “ğa” hecelerini yan yana (ağa) getiriniz. Öğrencilerinize bu üç sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “Ağ” ve “rı” hecelerini yan yana (Ağrı) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “bo” ve “ğa” hecelerini yan yana (boğa) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ci” ve “ğer” hecelerini yan yana (ciğer) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “do” ve “ğa” hecelerini yan yana (doğa) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “çiğ” ve “dem” hecelerini yan yana (çiğdem) getiriniz. Öğrencilerinize bu altı sesin 
yan yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “bu” ve “ğu” hecelerini yan yana (buğu) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.
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Siz de sınıfınızda,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun resim yapa-
bilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için ke-
limeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni keli-
melerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.

Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sını-
fınıza getirerek kelimelere ait resimleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini 
pekiştirebilirsiniz.

Değerlendirme:

İçerisinde yukarıda yazdırdığınız kelimeler olan çalışma kağıtları hazırlayınız. Oluşturu-
lan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan bu 
kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

Öğrencilerinizden verilen kelimeleri okuyup altındaki alana aynısını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden cümleleri okumalarını ve yazma alanına yazmalarını isteyiniz.

“Ğ” sesinin geçtiği cümleleri okutunuz.

“Ğ” sesinin geçtiği metinleri okutunuz ve daha sonra yazdırınız.

Öğrencilerinizden verilen metni sırayla sesli okumalarını isteyiniz (Sınıftaki öğrenci sa-
yısına göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz.). Metni canlandırma çalışması yaptı-
rınız.

12.

13.

14.

15.

16.
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DEĞERLENDİRME 

Öğrencilerinizin öğrendikleri ses 
ve hecelerden kelime oluşturma 
becerilerini geliştirmek için ‘‘Ses 
Kutusu Etkinliği’’ni yaptırınız. Öğ-
rencilerinize öğrettiğiniz ses ve 
heceleri bir kâğıda listeleyiniz. Bu 
ses ve heceleri kartlara yazarak 
bir kutuya atınız. Kutudaki kart 
sayısı sınıf mevcuduna yetecek 
sayıda olmalıdır. Her öğrenciye 
bir kart çektirilir. Kutuda kart ar-
tarsa bu kartlar sorulmayacaktır. 
Daha sonra elinizdeki listeden bir 
ses veya hece söyleyiniz. Öğren-
cilerinizden kartta söylenen ses 
veya hece varsa ellerindeki kartla-
rı göstermelerini isteyiniz.

Bu etkinlikte öğrencilerinizin ka-
yıkçının oltasındaki balıklarda be-
lirtilen hecelerden kelime oluştur-
malarını ve yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize verilen elma ağacı gör-
sellerinde bulunan elmalardaki kelime-
lerden anlamlı ve kurallı cümle oluştura-
rak yazmalarını söyleyiniz.

1.

2.

3.

Öğrencilerinizin göl görseli üzerinde 
bulanan nilüfer yapraklarında verilen 
kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler 
oluşturmalarını sağlayınız.

4.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Bir sonraki derste öğrencilerinize “f” sesini hissettirmek için “Fış fış kayıkçı” şarkısını 

bulup sınıfa getiriniz.

Öğrencilerinize resmi 
kestikten sonra çizgili 
yerlerden içe katlama-
larını söyleyiniz. (Kap-
lumbağa resmi, çizgili 
yerlerden katlanınca 
yılan resmi ortaya çıka-

caktır.)

Etkinlikteki kesme ve katlama işlemleri 
için öğrencilerinize yeterli süre veriniz. 
Etkinlik çalışması tamamlandıktan sonra 
oluşan resimli kart hakkında öğrencile-
rinize sorular sorunuz. Öğrencilerinizin 
yaşantılarından örnekler vermeleri için 
öğrencilerinize konuşma fırsatı veriniz.

Öğrencilerinizin verilen dağ 
görselinde zirveye doğru ve gü-
venilir çıkmalarını sağlamak için 
içinde “ğ” bulunan basamakları 
sırasıyla çizerek zirveye ulaşma-
larını sağlayınız.

Öğrencilerinize “ğ” sesine yö-
nelik Okuma Yazma Öğreni-
yorum Kitabı’nda yer alan “Öz 
Değerlendirme Formu”nu dol-
durmalarına yardımcı olunuz.

5. 6.

7.
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1.

2.

Öğrencilerinizin öncelikle “f” sesini diğer seslerden ayırt 
etmeleri gerekir. Bunun için de öğrencilerinizin “f” sesini 
hissetmelerini ve tanımalarını sağlayınız. Öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki 
büyük görseli incelemelerini ve görselde neler gördüklerini 
söylemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin “Rüzgar gülü fır fır 
dönüyor.” cümlelerini söylemelerini sağlayınız. 

Canlandırma için hazırladığınız 3 adet rüzgar gülünü seçe-
ceğiniz 3 öğrenciye vererek fır fır sesini canlandırmalarını 
isteyiniz. Sınıfın fır fır sesini hep birlikte çıkarmalarını iste-
yiniz. (İmkânlarınız dâhilinde farklı etkinliklerle kostümlü 
drama çalışması yaptırabilirsiniz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinlikteki bü-
yük görselin etrafındaki görsellerden hareketle “f” sesine öğrencilerinizin dikkatini çeki-
niz. Bu görsellerin isimlerini söyleyiniz. Öğrencilerden tekrar etmelerini isteyiniz.

Görsellerin adlarında “f” sesi olup olmadığını sorunuz. “f” sesi olmayan kelimeleri öğ-
rencilere hissettirerek “f” sesinin geçtiği kelimelerle “f” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt 
etmelerini sağlayınız. “f” sesi olan kelimelerde alttaki gülen yüzü, “F” sesi olmayan keli-
melerde üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize “F” sesini hissettirmek için “Fış fış kayıkçı” şarksını dinletiniz. Dinleme 
sırasında “f” seslerini vurgulayınız veya “f” sesini hissetmesini sağlayacak başka bir şar-
kı ya da şiir kullanabilirsiniz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki görselleri inceletiniz. Görsellerde gösterilen 
hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Görsellerde anlatılanlardan “f” sesini hissetmelerini 
sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Öğrencilerinizden görselleri verilen kelimelerin içindeki “f” sesini bulmalarını ve boya-
malarını sağlayınız.

BOYAMA

3.

4.
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Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kartlarla ilgili sorular sorarak konuşmalarını sağlayınız.

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Burada neler oluyor?” sorusunu sorarak çocukların 
anlatımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca olan öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip din-
lemediklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, kartlar üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra kartları karıştırarak birkaç 
öğrenciden kartları sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA
5.
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Öğrencilerinize, 6. Etkinlikteki karta bakmalarını söyleyiniz. Daha sonra onlara görselle ilgili 
sorular sorarak onları konuşturunuz. İçinde “f” sesi olan kelimeleri ayırt etmelerini sağlaya-
rak “f” sesini pekiştiriniz.

6.
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Öğrencilerinize “f” ile “e”, “a”, “i”, “o”, “ö”, “u” seslerinden/harflerinden hece ve kelime 
oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10. Etkinliği yaptırınız. 

Birinci Aşama:

• Yedi sesi de ayrı ayrı tahtaya yazınız.

• Örnek seslendirmeler yapınız.

• Öğrencilerinize seslerin karşılığı olan harfleri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.

• “e” ve “f” seslerini yan yana (ef) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “a” ve “f” seslerini yan yana (af) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “ö” ve “f” seslerini yan yana (öf) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “o” ve “f” seslerini yan yana (of) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “i” ve “f” seslerini yan yana (if) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “f” ve “a” seslerini yan yana (fa) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el tercihi 
gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “F” harfinin ya-
zılışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. “F” harfinin başlama ve devam 
yönünü gösteren etkinliği yaptırınız. Öğrencilerin kesik çizgilerle verilen “F” harfi üzerinden 
kalemle giderek yazmalarını sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “F” harfini 
yazdırınız.

Tahtaya  ‘’f” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğren-
cilere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki yazma etkinliğini yaptırınız. 

Etkinlikteki yazma alanına “F f” harflerini örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA
7.

8.

9.

10.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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• “f” ve “ö” seslerini yan yana (fö) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 

okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “f” ve “o” seslerini yan yana (fo) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “f” ve “u” seslerini yan yana (fu) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “f” ve “e” seslerini yan yana (fe) getiriniz. Öğrencilerinize bu iki sesin yan yana nasıl 
okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:

Öğrencilerinizden söylediğiniz heceleri ve kelimeleri defterlerine yazmalarını, yazdıkları 
heceleri ve kelimeleri okumalarını isteyiniz.

İkinci Aşama:

Öğrencilerinize, “fi’’, “le’’, “fe’’, “da’’, “fın’’, “dık’’, “fut’’, “bol’’, “fe’’, “ner”, “fo’’, “to’’, “A” 
ve “kif” hecelerini gösteriniz ve öğrencilerinizden okumalarını isteyiniz.

• “fi” ve “le” seslerini yan yana (file) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “fe” ve “da” seslerini yan yana (feda) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “fın” ve “dık” seslerini yan yana (fındık) getiriniz. Öğrencilerinize bu altı sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “fut” ve “bol” seslerini yan yana (futbol) getiriniz. Öğrencilerinize bu altı sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “fe” ve “ner” seslerini yan yana (fener) getiriniz. Öğrencilerinize bu beş sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “fo” ve “to” seslerini yan yana (file) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan yana 
nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

• “A” ve “kif” seslerini yan yana (Akif) getiriniz. Öğrencilerinize bu dört sesin yan 
yana nasıl okunabileceğini sorunuz ve bu sesleri yazma alanına yazdırınız.

Değerlendirme:

İçerisinde yukarıda yazdırdığınız kelimeler olan çalışma kağıtları hazırlayınız. Oluşturu-
lan heceyi/kelimeyi öğrencilerinize yazdırınız ve okutunuz.

11.
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Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma:

Oluşturulan yeni kelimelerin okunuşu hakkında öğrencilerinize sorular sorunuz. Öğren-
cilerinizden aldığınız cevapları değerlendirerek seslerin bir araya gelmesiyle oluşan bu 
kelimelerin okunuşu, yazılışı ve anlamları hakkında öğrencilerinize bilgiler veriniz.

Öğrencilerinizden verilen kelimeleri okuyup altındaki çalışmasını alana aynısını yazma-
larını isteyiniz.

“f” sesiyle ilgili cümle okuma ve yazma etkinliklerini yaptırınız.

Öğrencilerinizden cümleleri okumalarını ve defterlerine yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize tekerlemelerini okuyup ezberlemelerini söyleyiniz.

Öğrencilerinizden verilen metni sırayla sesli okumalarını isteyiniz (Sınıftaki öğrenci sa-
yısına göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz). Okuma çalışması bittikten sonra öğ-
rencilerinizin kılavuz çizgilerle belirtilen yere metni yazmalarını sağlayınız.

12.

14.

13.

15.

16.

Siz de sınıfınızda,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi okuma,

• Söylenilen heceyi ve kelimeyi deftere doğru yazma,

• Gösterilen heceyi ve kelimeyi doğru okuma, kelimenin anlamına uygun resim yapa-
bilme vb. çalışmalarını yeterli sayıda yapınız.

Öğrencilerinizin sesleri, heceleri ve kelimeleri birbirinden kolay ayırt edebilmesi için ke-
limeler sayfada farklı renkteki şablonlar içerisine yerleştirilmiştir. Oluşturulan yeni keli-
melerin yanına da o kelimelere ait görsel ipuçları sunulmuştur.

Sizler de elinizdeki olanaklar kapsamında CD, afiş, fotoğraf, broşür vb. materyalleri sını-
fınıza getirerek kelimelere ait resimleri zenginleştirebilir, öğrencilerinizin öğrendiklerini 
pekiştirebilirsiniz.
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DEĞERLENDİRME 

Öğrencilerinizin öğrendikleri ses ve he-
celerden kelime oluşturma becerilerini 
geliştirmek için ‘‘Ses Kutusu Etkinliği’’ni 
yaptırınız. Onlara öğrettiğiniz ses ve 
heceleri bir kâğıda listeleyiniz. Bu ses 
ve heceleri kartlara yazarak bir kutuya 
atınız. Kutudaki kart sayısı sınıf mev-
cuduna yetecek sayıda olmalıdır. Her 
öğrenciye bir kart çektiriniz. Kutuda 
kart artarsa bu kartlar sorulmayacaktır. 
Daha sonra elinizdeki listeden bir ses 
veya hece söyleyiniz. Öğrencilerinizde, 
kartta söylenen ses veya hece varsa el-
lerindeki kartı göstermelerini söyleyiniz.

Öğrencilerinize resmi kesmelerini 
ve çizgili yerlerden içeri katlaya-
rak fil maketi yapmalarını söyleyi-
niz.

Etkinlikteki kesme ve katlama iş-
lemleri için öğrencilerinize yeterli 
süre veriniz. Etkinlik çalışması ta-
mamlandıktan sonra oluşan re-
simli kart hakkında öğrencilerinize 
sorular sorunuz.

1. 2.

Öğrencilerinizin verilen kelimeleri 
bulmacada uygun boşluklara yer-
leştirmelerini sağlayınız.

3.
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Öğrencilerinizden kurallı ve an-
lamlı cümleler oluşturmalarını is-
teyiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Gelecek derste “j” sesinin hissettirmek için “jandarma şapkası” getiriniz.

2.  “j” sesini hissettirecek şiir, şarkı veya video bulup getiriniz.

4. Etkinlikteki cümleleri öğrencilerini-
ze okutunuz ve onlardan cümlele-
rin resimlerini çizmelerini isteyiniz.

5.

Öğrencilerinize “f” sesine yönelik 
Okuma Yazma Öğreniyorum Ki-
tabı’nda yer alan “Öz Değerlen-
dirme Formu”nu doldurmalarına 
yardımcı olunuz.

6.
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Öğrencilerinizin öncelikle “j” sesini diğer seslerden ayırt et-
meleri gerekir. Bunun için de öğrencilerinizin “j” sesini çok 
iyi hissetmelerini ve tanımalarını sağlayınız. Öğrencilerinize 
Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki 
büyük görseli incelemelerini ve görselde neler gördüklerini 
söylemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin jandarma kelimesini 
söylerken “j” sesini vurgulamalarını sağlayınız.

Seçeceğiniz öğrencilere jandarma ve sürücü görevleri verip 
drama çalışması yaptırınız. “j” sesinin geçtiği kelimeleri sı-
nıfça tekrar ettiriniz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nın 1. Etkinliğindeki 
büyük görselin etrafındaki görsellerden hareketle “j” sesi-
ne öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu görsellerin isimlerini 

söyleyiniz. Öğrencilerinizden tekrar etmelerini isteyiniz. 

Görsellerin adlarında “j” sesi olup olmadığını sorunuz. “j” sesi olmayan kelimeleri öğrenci-
lere hissettirerek “j” sesinin geçtiği kelimelerle “j” sesi bulunmayan kelimeleri ayırt etme-
lerini sağlayınız. “j” sesi olan kelimelerde alttaki gülen yüzü, “j” sesi olmayan kelimelerde 
üzgün yüzü boyamalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize “J” sesini hissettirmek için “J” sesinin geçtiği şiir, şarkı, video ya da kısa 
cümleler kullanınız. Dinleme sırasında “j” seslerini vurgulayınız veya “j” sesini hissetme-
sini sağlayacak başka bir şarkı veya şiir kullanabilirsiniz.

Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki görselleri inceletiniz. Görsellerde gösterilen 
hareketleri anlatmalarını isteyiniz. Görsellerde anlatılanlardan “J” sesini hissetmelerini 
sağlayınız.

SESE HAZIRLIK

DİNLEME

Jandarma

Öğrencilerinizin görsellerle verilen kelimelerin içindeki “j” sesini bulmalarını ve boya-
malarını sağlayınız.

BOYAMA

1.

2.

3.

4.
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Öğrencilerinizin Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki 5. Etkinlikte yer alan sıralı 
kartlarla ilgili sorular sorarak konuuşmalarını sağlayınız.

• Sıralı kartların konusunu söyleyerek giriş yapınız. 

• İlk kartı öğrencilere gösteriniz. “Baba ne yapıyor?” sorusunu sorarak çocukların an-
latımlarını dinleyiniz.

• Öğrencilerin karttaki karakterleri isimlendirmelerini isteyiniz. 

• Öğrencilere olayla ilgili sorular sorunuz. 

• Bir karttan diğerine geçerken öğrencilerin olayları tahmin etmelerine yönelik soru-
lar sorunuz. 

• Soru çeşitleri, öğrencilerin olayları düşünmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları ve 
bu ilişkiyi ifade etmeleri açısından önemlidir. Sorular, görselde doğrudan görünen 
olayları içerebileceği gibi olayla ilişkili olan, ancak görünmeyen olayları da içerebilir. 

• Soru sorulduktan sonra öğrencilere düşünmeleri ve cevap vermeleri için fırsat veri-
niz. Öğrencilerin cevaplarını grupla paylaşmalarını sağlayınız.

• Etkinlik boyunca öğrencilerin katılımını sağlayınız ve arkadaşlarını dinleyip dinleme-
diklerini kontrol ediniz.

• Konuşulan her kartı sıralı olarak öğrencilerin görebilecekleri şekilde önlerindeki bir 
masaya veya sehpaya sıralayınız.

• Olaylar arasındaki ilişki, kartlar üzerinden gösterilmelidir. 

• Öğrencilerin önünde duran sıralı kartlardaki olayları kısaca özetleyiniz ve onların 
ana fikre ulaşmalarına yönelik sorular sorunuz. 

• Sıralı kartlardaki olaylar ve ana fikir konuşulduktan sonra kartları karıştırarak birkaç 
öğrenciden görselleri sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

KONUŞMA
5.
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6. Öğrencilerinize karta bakmalarını söyleyiniz. Görselle ilgili sorular sorarak onları konuşturu-

nuz.
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“j” sesini kullanarak hece ve kelime oluşturmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerinize 
10. Etkinliği yaptırınız. 

Öğrencilerinizin verilen heceleri birleştirip alttaki kelimeye ulaşmalarını ve aynısını yazma-
larını sağlayınız.

Öğrencilerden verilen cümleleri kılavuz çizgilerle verilen alana yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize cümleleri okutunuz ve defterlerine yazdırınız.

Öğrencilerinizden cümleleri okumalarını ve kılavuz çizgilerle belirtilen yere yazmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen metni sırayla sesli okumalarını isteyiniz (Sınıftaki öğrenci sa-
yısına göre okuma tekrarını azaltıp artırabilirsiniz). 

Öğrencilerinize yazma kurallarını hatırlatınız. Oturuş biçimi, kalem ve defter tutma, el tercihi 
gibi konularda öğrencilerinizi yönlendiriniz. Öğrencilerinize tahtada büyük “J”harfinin yazı-
lışını gösteriniz. Harfi öğrencilerinizle birlikte seslendiriniz. “J” harfinin başlama ve devam 
yönünü gösteren etkinliği yaptırınız. Öğrencilerinizin kesik çizgilerle verilen “J” harfi üze-
rinden kalemle giderek yazmalarını sağlayınız. Daha sonra yazma alanına örnekteki gibi “J” 
harfini yazdırınız.

Tahtaya  ‘’j” harfinin başlama ve devam yönünü göstererek yazınız. Daha sonra öğrenci-
lere Okuma Yazma Öğreniyorum Kitabı’ndaki yazma etkinliğini yaptırınız. 

Öğrencilerinizden etkinlikte kılavuz çizgilerle verilen alana “J j” harflerini örnekteki gibi 
yazmalarını isteyiniz. 

YAZMA
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

SESLERDEN/HARFLERDEN HECE VE KELİME OLUŞTURMA
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JJ jj
DEĞERLENDİRME 

Öğrencilerinizin öğrendikleri ses 
ve hecelerden kelime oluşturma 
becerilerini geliştirmek için ‘‘Ses 
Kutusu Etkinliği’’ni yaptırınız. Öğ-
rencilerinize öğrettiğiniz ses ve 
heceleri bir kâğıda listeleyiniz. Bu 
ses ve heceleri kartlara yazarak bir 
kutuya atınız. Kutudaki kart sayısı 
sınıf mevcuduna yetecek sayıda 
olmalıdır. Her öğrenciye bir kart 
çektiriniz. Kutuda kart artarsa 
bu kartlar sorulmayacaktır. Daha 
sonra elinizdeki listeden bir ses 
veya hece söyleyiniz. Öğrencileri-
nizden ellerindeki kartta söylenen 
ses veya hece varsa elindeki kartı 
göstermelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen yazma 
alanına alttaki kelimelerden uy-
gun olanları bulup yazmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinize görselden hareketle 
doğru cümleyi verilen konuşma balonu-
na  yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizin kelimeleri karışık veri-
len cümleleri anlamlı ve kurallı hâle ge-
tirerek yazmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize “j” sesine yönelik Oku-
ma Yazma Öğreniyorum Kitabı’nda yer 
alan “Öz Değerlendirme Formu”nu dol-
durmalarına yardımcı olunuz.

1.

2.

3.

4.

5.
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ÇALIŞMA KİTABI
DİNLEME METİNLERİ

İşitme Engelli Öğrenciler İçin
Okuma Yazma Öğreniyorum
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LUNAPARK
Ayşe sabah uyandı. Elini yüzünü yıkadı. Evde herkese “Günaydın!” dedi. 
Annesine mutfakta yardım etti. Birlikte kahvaltı hazırladılar. Sonra hep bir-
likte kahvaltı yaptılar.

Ayşe, arkadaşı Elif ile lunaparka gitti. Lunapark çok kalabalıktı. Bilet sı-
rasına girdiler. İki bilet aldılar. Birlikte önce dönme dolaba bindiler. Sonra 
atlıkarıncaya bindiler. Hava sıcaktı. Ayşe çok susadı. Ayşe, Elif’e ve kendine 
su aldı. Su içtiler. Şişeyi çöpe attılar.

Ayşe ve Elif eve döndüler. Lunapark çok güzel ve eğlenceliydi.

1. TEMA: ÇOCUK DÜNYASI
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2. TEMA: DOĞA VE EVREN

TOHUMLAR FİDANA
Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

Bir tek dal kırmadan
Ormansız kalmadan
Her insan bir fidan
Dikmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda
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3. TEMA: MİLLÎ KÜLTÜR

ATATÜRK
Mustafa Kemal Atatürk, bin sekiz yüz seksen bir yılında Selanik’te doğdu. 
Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey’dir. Kız kardeşi-
nin adı ise Makbule Hanım’dır.

Atatürk çok çalışkandı. Çocukken asker olmak istedi. Derslerine çok çalıştı. 
Okulu bitirdi ve asker oldu. Yurdumuza düşmanlar geldi. Atatürk yurdu-
muzu düşmanlardan kurtardı. Sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Atatürk 
çocukları çok severdi. O çocuklarla hep oyunlar oynardı.

Atatürk, 10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekizde öldü. Mezarı Ankara’da Anıt-
kabir’dedir.
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4. TEMA: SAĞLIK VE SPOR

KÜÇÜK İZCİLER
Biz küçük izcileriz,

Birlikte ormana gideriz,

Ormanda çadır kurar

Hep güler, eğleniriz.

Biz küçük izcileriz,

Ağaçları koruruz,

Hayvanları çok severiz,

Kuşlara yem veririz.

Biz küçük izcileriz,

Birbirimizi çok severiz.

Doğayı hep koruruz

Bu orman bizim biliriz.
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