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ÖN SÖZ

Eğitimin her alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da uluslararası standartları 
takip eden ve dünya ile yarışan Bakanlığımız yeni ve nitelikli hizmetler sunabilmek için 
pek çok çalışma yürütmektedir. Bunlardan biri de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 
hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmelerini ve eğitim imkânlarından en üst düzeyde 
yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen özel eğitim materyalleri geliştirme 
çalışmalarıdır. Materyal geliştirme çalışmalarının esas amacı öğrencilerimize daha nitelikli 
öğrenme imkânı sunmak, onları görsel ve yazılı olarak destelemek ve ilgilerini derse 
çekerek öğrenmelerini kalıcı hâle getirmektir.

Bu amaçla kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimizin akademik 
derslerine yardımcı kaynak teşkil etmesi amacıyla birçok alanda “Uyarlanmış Etkinlikler 
(UYET)” hazırlanmıştır. 

Türkçe dersinin öğretimi, öğrencilerimizde akademik gelişim ve ilerlemenin olmazsa 
olmaz bir parçasıdır. Türkçe dersine ilişkin kaynak kitaplar incelendiğinde özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin bu derste yaşadıkları güçlüklerin giderilmesine ilişkin etkinliklerin 
sınırlı olduğu görülmektedir. Alanda yaşanan bu eksikliklerin giderilmesini sağlayacak 
yeni bir kaynak geliştirme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrenciler için Türkçe dersi müfredatında yer alan kazanımlara yönelik 
etkinlikleri içeren toplam 15 kitaptan oluşan “Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti” 
hazırlanmıştır. 

“Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti” geliştirilirken özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilerin Türkçe dersindeki öğrenmeye hazırlık, erken okuryazarlık, ilk okuma-yazma, 
okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü iletişim gibi birçok alanda 
yaşadıkları güçlükler göz önünde bulundurulmuştur. Bu sette, kaynaştırma/bütünleştirme 
yoluyla eğitimlerine devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum 
bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile işitme yetersizliği 
olan öğrencilerimizin Türkçe dersindeki kazanımları daha kolay ve hızlı öğrenebilmesini 
sağlayan uyarlanmış etkinliklere yer verilmiştir. 

Alanında ilk olan bu çalışma ile hedefimiz yeni, özgün, işlevsel materyaller ile özel 
eğitim hizmetlerinde öğrencilerin akademik başarılarını destekleyerek okullarımızın kapısını 
mutluluğa açmaktır.

Bu setin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtımında fikir, bilgi ve emeklerini bizimle 
paylaşan ve setin oluşumunda bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım.  

Mehmet Nezir GÜL
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürü
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ETKİNLİK 1

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.

KONU Sözcükleri ve cümleleri dinledikten sonra bunları dinleniş 
sırasına göre söyler.

KAZANIM Aynı kategoriye ait en az üç, en fazla beş sözcük, görselleriyle 
birlikte sunulduktan sonra, sözcükleri sunuş sırasına göre söyler.
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ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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ETKİNLİK 1

KONU Sözcükleri ve cümleleri dinledikten sonra bunları dinleniş 
sırasına göre söyler.

KAZANIM Farklı kategorilere ait en az üç, en fazla beş sözcük, görselleriyle 
birlikte sunulduktan sonra, sözcükleri sunuş sırasına göre söyler.

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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KONU Sözcükleri ve cümleleri dinledikten sonra bunları dinleniş sırasına 
göre söyler.

KAZANIM Eklenerek söylenen sözcükleri her sözcük eklendikten sonra 
sırası ile söyler.

ETKİNLİK 1

Çiçek – kitap

Çiçek – kitap – kalem

Çiçek – kitap – kalem – bebek       

Çiçek – kitap – kalem – bebek – ayak

Terlik – çanta

Terlik – çanta – kedi

Terlik – çanta – kedi – şapka

Terlik – çanta – kedi – şapka – çorap

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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ETKİNLİK 2

Ördek – kazak

Ördek – kazak – çatal

Ördek – kazak – çatal – etek

Ördek – kazak – çatal – etek – çilek

Köpek – balon

Köpek – balon – masa

Köpek – balon – masa – saat

Köpek – balon – masa – saat – simit

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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ETKİNLİK 3

Elma – bardak

Elma – bardak – kedi

Elma – bardak – kedi – ekmek

Elma – bardak – kedi – ekmek – okul

Sepet – gözlük

Sepet – gözlük – üzüm

Sepet – gözlük – üzüm – toka

Sepet – gözlük – üzüm – toka – dolap

Öğretmenini dinle. Duyduğun sözcükleri sırası ile söyle.
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ETKİNLİK 1

KONU Sözcükleri ve cümleleri dinledikten sonra bunları dinleniş 
sırasına göre söyler.

KAZANIM Basit bir cümleyi dinledikten sonra cümleye eklenen sözcüklerin 
her birini ekleyerek cümleyi yeniden söyler.

Melisa topladı.

Melisa armut topladı.

Melisa ağaçtan armut topladı.

Melisa ağaçtan büyük armut topladı.

Öğretmenini dinle. Duyduklarını sırayla söyle.
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ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Duyduklarını sırayla söyle.

Annem pişirdi.

Annem yumurta pişirdi.

Annem sabah yumurta pişirdi.

Annem sabah tavada yumurta pişirdi.
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KONU Dinlediği cümle içinde bulunan isimleri söyler.

KAZANIM Aynı kategoriye ait isimleri söyler.

ETKİNLİK 1

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi meyveleri duydun? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi hayvanları duydun? Göster.

Elma ve armut almak için manava gittim.

Çiftlikte tavuk ve ördek gördüm.
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ETKİNLİK 2

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi sebzeleri duydun? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi eşyaları duydun? Göster.

Bahçeden domates ve biber topladık.

Yemek masasında tabak ve tuzluk eksikti.
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ETKİNLİK 3

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi yiyecekleri duydun? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi meyveleri duydun? Göster.

Kahvaltıda yumurta, peynir ve zeytin yedim.

En sevdiğim meyveler armut, çilek ve elmadır.
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ETKİNLİK 4

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi sebzeleri duydun? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Hangi eşyaları duydun? Göster.

 Buzdolabında biber, patlıcan ve kabak var.

   Bizim evimizde buzdolabı, koltuk ve televizyon var.
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Cümleleri öğretmeninden dinle. Kahvaltıda neler yemiş? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Çantanın içinde neler varmış? Göster.

Kahvaltıda yumurta ve domates yedim.

Çantanın içinde cüzdan ve kalem vardı.

KONU Dinlediği cümle içinde bulunan isimleri söyler.

KAZANIM Farklı kategorilere ait isimleri söyler.

ETKİNLİK 1



28

ETKİNLİK 2

Cümleleri öğretmeninden dinle. Bahçede neler görmüş? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Annesi doğum gününde neler almış? Göster.

Bahçede salıncak ve kuş gördüm.

 Doğum günümde annem bana ayakkabı ve kitap aldı.
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ETKİNLİK 3

Cümleleri öğretmeninden dinle. Yolda giderken neler görmüş? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Abisi marketten ne almış? Göster.

Yolda giderken uçurtma, bisiklet ve balon gördüm.

Abim marketten süt, yumurta ve gazete aldı.
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ETKİNLİK 4

Cümleleri öğretmeninden dinle. Masanın üzerinde neler varmış? Göster.

Cümleleri öğretmeninden dinle. Misafirler için neler hazırlamışlar? Göster.

Masanın üzerinde bardak, defter ve telefon var.

Misafirler için kek, börek ve çay hazırladık.
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KONU Dinlediği cümleler içinde tekrar edilen bir sözcüğü duyduğunda 
sözel/motor tepki verir.

KAZANIM Bir cümle içinde tekrarlı söylenen sözcüğü duyduğunda tepki 
verir.

ETKİNLİK 1

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Aslan et yer fakat koyun et yemez.

Dondurma soğuktur, çay soğuk değildir.
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ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

İnek süt verir ama tavşan süt vermez.

Çilekli pasta mı yoksa çikolatalı pasta mı seversin?
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ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Evdeki televizyon bozulunca yeni televizyon almaya gittik.

Süt faydalı bir içecek olduğu için her gün süt içerim.
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ETKİNLİK 4

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Bu kitap ile birlikte toplam üç kitap okudum.

Dolaptaki meyveler çürüdüğü için yeni meyveler aldı.
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ETKİNLİK 5

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Ayşe kalemini evde unuttuğu için ona kalemimi ödünç verdim.

Babam arabaları çok sevdiğim için bana oyuncak araba aldı.
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ETKİNLİK 1

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Babam bana yeni ayakkabı aldı. Yeni ayakkabılarımı yarın 
giyeceğim.

Abim ile markete gittik. Marketten ekmek ve yoğurt aldık.

KONU Dinlediği cümleler içinde tekrar edilen bir sözcüğü duyduğunda 
sözel/motor tepki verir.

KAZANIM Birkaç cümle içinde tekrarlı söylenen sözcüğü duyduğunda tepki 
verir.



37

ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Bugün karne günü. Karne alacağım için çok heyecanlıyım.

Hafta sonu çiftliğe gittik. Çiftlikte ördekler gölette yüzüyordu.



38

ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Teyzem bize kahvaltıya geldi. Kahvaltıdan sonra birlikte oyun 
oynadık.

Ali’ye annesi hediye olarak resim defteri aldı. Ali hediyesini 
görünce çok sevindi.



39

ETKİNLİK 4

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Annem pazardan biber aldı. Eve gelince biberi güzelce yıkadı. 
Bize biber dolması yaptı.

Bahçemizdeki domatesler kızardı. Annemle domatesleri 
topladık. Domateslerden çorba yaptık.



40

ETKİNLİK 5

Öğretmenini dinle. Bir sözcüğü tekrar duyduğunda elini havaya kaldır.

Top oynamayı çok severim. Oyuncakçıya top almaya gittik. 
Mavi bir top aldım.

Öğretmenime hediye olarak çiçek aldım. Öğretmenler 
gününde ona verdim. Öğretmenim çiçekleri vazoya koydu.



41

KONU Dinlediği cümlelerde eksik sözcükleri ve anlamsal olarak hatalı 
sözcükleri söyler.

KAZANIM Son sözcüğü eksik olarak söylenen cümleyi dinledikten sonra 
eksik sözcüğü söyler.

ETKİNLİK 1

Öğretmenini dinle, eksik cümleyi tamamla.

Melisa bisiklet .........................

Uğur deftere yazı .........................



42

ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle, eksik cümleyi tamamla.

Annem örgü .........................

Ali kediye süt .........................



43

ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle, eksik cümleyi tamamla.

Yeşim kitap .........................

Babam gölde balık .........................



44

ETKİNLİK 4

Öğretmenini dinle, eksik cümleyi tamamla.

Mustafa yemek .........................

Esra çiçekleri .........................



45

ETKİNLİK 5

Öğretmenini dinle, eksik cümleyi tamamla.

Çocuklar bahçede ip .........................

Ablam çorba .........................



46

ETKİNLİK 1

Öğretmenini dinle. Doğrusunu sen söyle.

Ali ödev içiyor.

Kahvaltıda yumurta koştum.

KONU Dinlediği cümlelerde eksik sözcükleri ve anlamsal olarak hatalı 
sözcükleri söyler.

KAZANIM Dinlediği cümlede anlamsal olarak hatalı söylenen sözcüklerin 
doğrusunu söyler.



47

ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Doğrusunu sen söyle.

Pencereye fil kondu.

Elif bisikletten koştu.



48

ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle. Doğrusunu sen söyle.

Manavdan 2 kilo muz yedim.

Yangını söndürmek için ambulans geldi.

İTFAİYE



49

ETKİNLİK 4

Öğretmenini dinle. Doğrusunu sen söyle.

Ayşe köpek yıkıyor.

Çocuklar top atlıyor.



50

ETKİNLİK 5

Öğretmenini dinle. Doğrusunu sen söyle.

Merve arabada sallanıyor.

Ahmet çiftlikte aslan gördü.



GÖRSEL
ALGI

GÖRSEL 
ALGI



52

ETKİNLİK 1

Üstteki resim ile aynı olanı göster.

Üstteki resim ile aynı olanı göster.

KONU Farklı nesneler içeren/renkte/boyuttaki nesne resimleri ve yarı 
soyut nesne resimleri arasından aynı özellikte olanları eşler.

KAZANIM Aynı olan nesne resmini gösterir. 



53

ETKİNLİK 2

Üstteki resim ile aynı olanı göster.

Üstteki resim ile aynı olanı göster.



54

ETKİNLİK 3

Üstteki resim ile aynı olanı göster.

Üstteki resim ile aynı olanı göster.



55

ETKİNLİK 1

Üstteki resim ile aynı renkte olanı göster.

Üstteki resim ile aynı renkte olanı göster.

KONU Farklı nesneler içeren/renkte/boyuttaki nesne resimleri ve yarı 
soyut nesne resimleri arasından aynı özellikte olanları eşler.

KAZANIM Aynı renkte olan nesne resmini gösterir.



56

ETKİNLİK 2

Üstteki resim ile aynı renkte olanı göster.

Üstteki resim ile aynı renkte olanı göster.



57

ETKİNLİK 3

Üstteki resim ile aynı renkte olanı göster.

Üstteki resim ile aynı renkte olanı göster.



58

Üstteki resim ile aynı büyüklükte olanı göster.

Üstteki resim ile aynı büyüklükte olanı göster.

ETKİNLİK 1

KONU Farklı nesneler içeren/renkte/boyuttaki nesne resimleri ve yarı 
soyut nesne resimleri arasından aynı özellikte olanları eşler.

KAZANIM Aynı boyutta olan nesne resmini gösterir.



59

ETKİNLİK 2

Üstteki resim ile aynı büyüklükte olanı göster.

Üstteki resim ile aynı büyüklükte olanı göster.



60

Üstteki resim ile aynı büyüklükte olanı göster.

Üstteki resim ile aynı büyüklükte olanı göster.

ETKİNLİK 3



61

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

ETKİNLİK 1

KONU Farklı nesneler içeren/renkte/boyuttaki nesne resimleri ve yarı 
soyut nesne resimleri arasından aynı özellikte olanları eşler.

KAZANIM Aynı olan yarı soyut resmi gösterir.



62

ETKİNLİK 2

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.



63

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

ETKİNLİK 3



64

ETKİNLİK 1

Resimdekiyle aynı konumda olanı göster.

Resimdekiyle aynı konumda olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Aynı konumda olan nesne resmini gösterir. 



65

ETKİNLİK 2

Resimdekiyle aynı konumda olanı göster.

Resimdekiyle aynı konumda olanı göster.



66

ETKİNLİK 1

Resimdekiyle ayrıntısı aynı olanı göster.

Resimdekiyle ayrıntısı aynı olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Aynı ayrıntısı olan nesne resmini gösterir.



67

ETKİNLİK 2

Resimdekiyle ayrıntısı aynı olanı göster.

Resimdekiyle ayrıntısı aynı olanı göster.



68

ETKİNLİK 1

Resimdekiyle aynı olanı göster.

Resimdekiyle aynı olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Aynı eksik ayrıntısı olan nesne resmini gösterir.



69

ETKİNLİK 2

Resimdekiyle aynı olanı göster.

Resimdekiyle aynı olanı göster.



70

ETKİNLİK 1

Üstteki resim ile aynı olanı göster.

Üstteki resim ile aynı olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Ayrıntısı aynı konumda olan nesne resmini gösterir.



71

ETKİNLİK 2

Üstteki resim ile aynı olanı göster.

Üstteki resim ile aynı olanı göster.



72

ETKİNLİK 1

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Aynı ayrıntıya sahip yarı soyut resmi gösterir.



73

ETKİNLİK 2

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.



74

ETKİNLİK 1

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Aynı eksik ayrıntısı olan yarı soyut resmi gösterir.



75

ETKİNLİK 2

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.



76

ETKİNLİK 1

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Aynı konumda olan yarı soyut resmi gösterir.



77

ETKİNLİK 2

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.



78

ETKİNLİK 1

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

KONU Nesne resimlerini ve yarı somut nesne resimlerini konum ve 
ayrıntılarına göre eşler.

KAZANIM Ayrıntısı aynı konumda olan yarı soyut resmi gösterir.



79

ETKİNLİK 2

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.

Üstteki görsel ile aynı olanı göster.



80

ETKİNLİK 1

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.

KONU Nesneyi resmi, çizimi ve gölgesi ile eşler.

KAZANIM Nesneyi çizimi ile eşler.



81

ETKİNLİK 2

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.



82

ETKİNLİK 3

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.



83

ETKİNLİK 4

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.

Nesneye bak. Çizimi ile eşle.



84

ETKİNLİK 5

Resme bak. Çizimi ile eşle.

Resme bak. Çizimi ile eşle.



85

ETKİNLİK 1

Resme bak. Gölgesiyle eşle.

Resme bak. Gölgesiyle eşle.

KONU Nesneyi resmi, çizimi ve gölgesi ile eşler.

KAZANIM Nesne/varlık resmi ile gölgesini eşler.



86

ETKİNLİK 2

Resme bak. Gölgesiyle eşle.

Resme bak. Gölgesiyle eşle.



87

ETKİNLİK 3

Resimlere bak. Gölgeleriyle eşle.



88

ETKİNLİK 4

Resimlere bak. Gölgeleriyle eşle.



89

ETKİNLİK 5

Resimlere bak. Gölgeleriyle eşle.



90

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından özellikleri 
farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı olan nesne resmini gösterir.



91

ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

Resimlere bak. Farklı olanı göster.



92

ETKİNLİK 3

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

Resimlere bak. Farklı olanı göster.



93

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Farklı renkte olanı göster.

Resimlere bak. Farklı renkte olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından özellikleri 
farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı renkte olan nesne resmini gösterir.



94

ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Farklı renkte olanı göster.

Resimlere bak. Farklı renkte olanı göster.



95

ETKİNLİK 3

Resimlere bak. Farklı renkte olanı göster.

Resimlere bak. Farklı renkte olanı göster.



96

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Farklı büyüklükte olanı göster.

Resimlere bak. Farklı büyüklükte olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından özellikleri 
farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı boyutta olan nesne resmini gösterir.



97

ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Farklı büyüklükte olanı göster.

Resimlere bak. Farklı büyüklükte olanı göster.



98

ETKİNLİK 3

Resimlere bak. Farklı büyüklükte olanı göster.

Resimlere bak. Farklı büyüklükte olanı göster.



99

ETKİNLİK 1

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından özellikleri 
farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı olan yarı soyut resmi gösterir.



100

ETKİNLİK 2

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

Görsellere bak. Farklı olanı göster.



101

ETKİNLİK 3

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

Görsellere bak. Farklı olanı göster.



102

ETKİNLİK 1

Görsellere bak. Farklı renkte olanı göster.

Görsellere bak. Farklı renkte olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından özellikleri 
farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı renkte olan yarı soyut resmi gösterir.



103

ETKİNLİK 2

Görsellere bak. Farklı renkte olanı göster.

Görsellere bak. Farklı renkte olanı göster.



104

ETKİNLİK 3

Görsellere bak. Farklı renkte olanı göster.

Görsellere bak. Farklı renkte olanı göster.



105

ETKİNLİK 1

Görsellere bak. Farklı büyüklükte olanı göster. 

Görsellere bak. Farklı büyüklükte olanı göster. 

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından özellikleri 
farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı boyutta olan yarı soyut resmi gösterir.



106

ETKİNLİK 2

Görsellere bak. Farklı büyüklükte olanı göster. 

Görsellere bak. Farklı büyüklükte olanı göster. 



107

ETKİNLİK 3

Görsellere bak. Farklı büyüklükte olanı göster. 

Görsellere bak. Farklı büyüklükte olanı göster. 



108

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı konumda olan nesne resmini gösterir.



109

ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Farklı olanı göster.



110

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Ayrıntısı farklı olan nesne resmini gösterir.



111

ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Farklı olanı göster.



112

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı eksik ayrıntısı olan nesne resmini gösterir. 



113

ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Farklı olanı göster.



114

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Bir ayrıntısının konumu farklı olan nesne resmini gösterir.



115

ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Farklı olanı göster.



116

ETKİNLİK 1

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı konumda olan yarı soyut resmi gösterir.



117

ETKİNLİK 2

Görsellere bak. Farklı olanı göster.



118

ETKİNLİK 1

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Ayrıntısı farklı olan yarı soyut resmi gösterir.



119

ETKİNLİK 2

Görsellere bak. Farklı olanı göster.



120

ETKİNLİK 1

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Farklı eksik ayrıntısı olan yarı soyut resmi gösterir.



121

ETKİNLİK 2

Görsellere bak. Farklı olanı göster.



122

ETKİNLİK 1

Görsellere bak. Farklı olanı göster.

KONU Aynı nesne resimleri ve yarı soyut resimler arasından konumları 
ve ayrıntıları farklı olan resimleri gösterir.

KAZANIM Bir ayrıntısının konumu farklı olan yarı soyut resmi gösterir.



123

ETKİNLİK 2

Görsellere bak. Farklı olanı göster.



124

ETKİNLİK 1

Çilekleri kırmızı kalem ile, limonları mavi kalem ile yuvarlak içine al.

KONU Aynı tür nesne resimlerini nesnelerin özelliklerine göre gruplar.

KAZANIM Nesne resimlerini türlerine göre gruplar.



125

ETKİNLİK 2

Kaşıkları kırmızı kalem ile, çatalları mavi kalem ile yuvarlak içine al.



126

ETKİNLİK 3

Kelebekleri kırmızı kalem ile, kuşları mavi kalem ile yuvarlak içine al.



127

ETKİNLİK 1

Kırmızı çiçekleri kırmızı renkli vazoya, sarı çiçekleri sarı renkli vazoya taşı.

KONU Aynı tür nesne resimlerini nesnelerin özelliklerine göre gruplar.

KAZANIM Nesne resimlerini renklerine göre gruplar.



128

ETKİNLİK 2

Mavi renkli düğmeleri mavi cekete, turuncu renkli düğmeleri turuncu cekete taşı.



129

ETKİNLİK 3

Yeşil renkli bilyeleri yeşil kavanoza, mor renkli bilyeleri mor kavanoza taşı.



130

ETKİNLİK 1

Büyük arabaları büyük garaja, küçük arabaları küçük garaja taşı.

KONU Aynı tür nesne resimlerini nesnelerin özelliklerine göre gruplar.

KAZANIM Nesne resimlerini boyutlarına göre gruplar.



131

ETKİNLİK 2

Küçük topları küçük kaleye, büyük topları büyük kaleye taşı.



132

ETKİNLİK 3

Büyük arıları büyük kovana, küçük arıları küçük kovana taşı.



133

ETKİNLİK 1

Sağa dönük köpekleri kırmızıya, sola dönük köpekleri sarıya boya.

KONU Aynı tür nesne resimlerini nesnelerin özeliklerine göre gruplar.

KAZANIM Nesne resimlerini konumlarına göre gruplar.



134

ETKİNLİK 2

Sağa dönük ördekleri sarıya, sola dönük ördekleri turuncuya boya.



135

ETKİNLİK 3

Yukarı bakan fırçaları mora, aşağı bakan fırçaları yeşile boya.



136

ETKİNLİK 1

Yıldızlı eldivenlerin altındaki kutucuğu maviye, kalpli eldivenlerin altındaki kutucuğu 
kırmızıya boya.

KONU Aynı tür nesne resimlerini nesnelerin ayrıntılarına göre gruplar.

KAZANIM Nesne resimlerini ayrıntılarına göre gruplar.



137

ETKİNLİK 2

Çiçekli fincanların altındaki kutucuğu maviye, kelebekli fincanların altındaki 
kutucuğu kırmızıya boya.



138

ETKİNLİK 3

Yıldızlı mumların altındaki kutucuğu maviye, aylı mumların altındaki kutucuğu 
kırmızıya boya.



139

ETKİNLİK 4

Ağaçlı kitapların altındaki kutucuğu maviye, yapraklı kitapların altındaki kutucuğu 
kırmızıya boya.



140

ETKİNLİK 5

Fiyonklu ayakkabıların altındaki kutucuğu maviye, kalpli ayakkabıların altındaki 
kutucuğu kırmızıya boya.



141

ETKİNLİK 1

Yandaki resimle aynı olan resimleri işaretle.

KONU Aynı tür nesne resimlerini nesnelerin ayrıntılarına göre gruplar.

KAZANIM Nesne resimlerini ayrıntılarının konumlarına göre gruplar.



142

ETKİNLİK 2

Yandaki resimle aynı olan resimleri işaretle.



143

ETKİNLİK 3

Yandaki resimle aynı olan resimleri işaretle.



144

ETKİNLİK 4

Yandaki resimle aynı olan resimleri işaretle.



145

ETKİNLİK 5

Yandaki resimle aynı olan resimleri işaretle.



146

 KESME ETKİNLİKLERİ



147

ETKİNLİK 1

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.

KONU Nesne resimlerinden oluşturulmuş bir örüntünün altına aynı 
örüntüyü oluşturur.

KAZANIM Farklı türdeki nesne resimlerinden oluşturulmuş bir örüntünün 
altına aynı örüntüyü oluşturur.



148

 KESME ETKİNLİKLERİ



149

ETKİNLİK 2

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



150

 KESME ETKİNLİKLERİ



151

ETKİNLİK 3

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



152

 KESME ETKİNLİKLERİ



153

ETKİNLİK 4

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



154

 KESME ETKİNLİKLERİ



155

ETKİNLİK 1

KONU Nesne resimlerinden oluşturulmuş bir örüntünün altına aynı 
örüntüyü oluşturur.

KAZANIM Aynı tür, farklı renkteki nesne resimlerinden oluşturulmuş bir 
örüntünün altına aynı örüntüyü oluşturur.

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



156

 KESME ETKİNLİKLERİ



157

ETKİNLİK 2

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



158

 KESME ETKİNLİKLERİ



159

ETKİNLİK 3

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



160

 KESME ETKİNLİKLERİ



161

ETKİNLİK 4

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



162

 KESME ETKİNLİKLERİ



163

KONU Nesne resimlerinden oluşturulmuş bir örüntünün altına aynı 
örüntüyü oluşturur.

KAZANIM Aynı tür, farklı boyuttaki nesne resimlerinden oluşturulmuş bir 
örüntünün altına aynı örüntüyü oluşturur.

ETKİNLİK 1

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



164

 KESME ETKİNLİKLERİ



165

ETKİNLİK 2

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



166

 KESME ETKİNLİKLERİ



167

ETKİNLİK 3

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



168

 KESME ETKİNLİKLERİ



169

ETKİNLİK 1

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.

KONU Nesne resimlerinden oluşturulmuş bir örüntünün altına aynı 
örüntüyü oluşturur.

KAZANIM Aynı tür, farklı konumda olan nesne resimlerinden oluşturulmuş 
bir örüntünün altına aynı örüntüyü oluşturur.



170

 KESME ETKİNLİKLERİ



171

ETKİNLİK 2

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



172

 KESME ETKİNLİKLERİ



173

ETKİNLİK 1

KONU Farklı konumu ve farklı ayrıntısı olan, aynı tür nesne resimlerinden 
oluşturulmuş bir örüntünün altına aynı örüntüyü oluşturur.

KAZANIM Farklı ayrıntısı olan, aynı tür nesne resimlerinden oluşturulmuş 
bir örüntünün altına aynı örüntüyü oluşturur.

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



174

 KESME ETKİNLİKLERİ



175

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.

ETKİNLİK 2



176

 KESME ETKİNLİKLERİ



177

ETKİNLİK 3

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



178

 KESME ETKİNLİKLERİ



179

ETKİNLİK 4

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



180

 KESME ETKİNLİKLERİ



181

ETKİNLİK 5

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



182

 KESME ETKİNLİKLERİ



183

ETKİNLİK 6

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



184

 KESME ETKİNLİKLERİ



185

ETKİNLİK 7

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



186

 KESME ETKİNLİKLERİ



187

ETKİNLİK 8

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



188

 KESME ETKİNLİKLERİ



189

ETKİNLİK 9

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



190

 KESME ETKİNLİKLERİ



191

ETKİNLİK 10

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



192

 KESME ETKİNLİKLERİ



193

ETKİNLİK 1

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.

KONU Farklı konumu ve farklı ayrıntısı olan, aynı tür nesne resimlerinden 
oluşturulmuş bir örüntünün altına aynı örüntüyü oluşturur.

KAZANIM Ayrıntıları farklı konumda olan nesne resimlerinden oluşturulmuş 
bir örüntünün altına aynı örüntüyü oluşturur.



194

 KESME ETKİNLİKLERİ



195

ETKİNLİK 2

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



196

 KESME ETKİNLİKLERİ



197

ETKİNLİK 3

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



198

 KESME ETKİNLİKLERİ



199

ETKİNLİK 4

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



200

 KESME ETKİNLİKLERİ



201

ETKİNLİK 5

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



202

 KESME ETKİNLİKLERİ



203

ETKİNLİK 6

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



204

 KESME ETKİNLİKLERİ



205

ETKİNLİK 7

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



206

 KESME ETKİNLİKLERİ



207

ETKİNLİK 8

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



208

 KESME ETKİNLİKLERİ



209

ETKİNLİK 9

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



210

 KESME ETKİNLİKLERİ



211

ETKİNLİK 10

Sayfanın sonundaki görselleri kes. Örüntünün altına aynı örüntüyü oluştur.



212

 KESME ETKİNLİKLERİ



213

ETKİNLİK 1

Örüntünün sonuna gelecek görseli işaretle.

KONU Bir örüntüdeki kuralı takip ederek farklı nesne, nesne ve şekil 
resimleriyle yeni örüntüler oluşturur.

KAZANIM Nesne, nesne ya da şekil resimleriyle oluşturulmuş bir örüntüde 
eksik bırakılan son ögeyi bulur.

Örüntünün sonuna gelecek görseli işaretle.



214

ETKİNLİK 2

Örüntünün sonuna gelecek görseli işaretle.

Örüntünün sonuna gelecek görseli işaretle.



215

ETKİNLİK 3

Örüntünün sonuna gelecek görseli işaretle.

Örüntünün sonuna gelecek görseli işaretle.



216

ETKİNLİK 1 Örüntünün kuralını incele. Örüntüyü çizerek tamamla.

Örüntünün kuralını incele. Örüntüyü çizerek tamamla.

KONU Bir örüntüdeki kuralı takip ederek farklı nesne, nesne ve şekil 
resimleriyle yeni örüntüler oluşturur.

KAZANIM Nesne, nesne ya da şekil resimleriyle oluşturulmuş bir örüntüyü 
aynı şekilde devam ettirir.



217

ETKİNLİK 2 Örüntünün kuralını incele. Örüntüyü çizerek tamamla.



218

KONU Bir örüntüdeki kuralı takip ederek farklı nesne, nesne ve şekil 
resimleriyle yeni örüntüler oluşturur.

KAZANIM Nesne, nesne ya da şekil resimleriyle oluşturulmuş bir örüntünün 
ortasında eksik bırakılan ögeyi bulur.

ETKİNLİK 1

Örüntüyü takip ederek boş bırakılan yere gelecek olan uygun resmi işaretle.

Örüntüyü takip ederek boş bırakılan yere gelecek olan uygun resmi işaretle.



219

ETKİNLİK 2

Örüntüyü takip ederek boş bırakılan yere gelecek olan uygun resmi işaretle.

Örüntüyü takip ederek boş bırakılan yere gelecek olan uygun resmi işaretle.



220

ETKİNLİK 3

Örüntüyü takip ederek boş bırakılan yere gelecek olan uygun resmi işaretle.

Örüntüyü takip ederek boş bırakılan yere gelecek olan uygun resmi işaretle.



221

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki örüntüyü incele. Örüntünün kuralına göre sen de üçgen ve daire çizerek 
kendi örüntünü oluştur.

KONU Bir örüntüdeki kuralı takip ederek farklı nesne, nesne ve şekil 
resimleriyle yeni örüntüler oluşturur.

KAZANIM Nesne, nesne ya da şekil resimleriyle oluşturulmuş bir örüntüdeki 
kuralı kullanarak farklı malzemelerle, aynı kurala göre yeni 
örüntüler oluşturur.

Aşağıdaki örüntüyü incele. Örüntünün kuralına göre sen de üçgen ve daire çizerek 
kendi örüntünü oluştur.



222

ETKİNLİK 1

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.

KONU Verilen resimler arasındaki farkları işaretler.

KAZANIM İki nesne resmi arasındaki farkları işaretler.

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.



223

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.

ETKİNLİK 2

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.



224

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.

ETKİNLİK 3

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.



225

ETKİNLİK 4

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.

Resimleri incele. İki resim arasındaki bir farkı bularak işaretle.



226

ETKİNLİK 5

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.



227

ETKİNLİK 6

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.



228

ETKİNLİK 1

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.

KONU Verilen resimler arasındaki farkları işaretler.

KAZANIM İki olay resmi arasındaki farkları işaretler.



229

ETKİNLİK 2

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.



230

ETKİNLİK 3

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.



231

ETKİNLİK 4

Resimleri incele. İki resim arasındaki iki farkı bularak işaretle.



232

ETKİNLİK 1

Resimdeki saati bul ve işaretle.

KONU Resimde gizlenen nesneleri ve resimdeki yanlışlıkları gösterir.

KAZANIM Karmaşık bir resimde gizlenen nesneyi/varlığı gösterir.



233

ETKİNLİK 2

Resimdeki bilgisayarı bul ve işaretle.



234

ETKİNLİK 3

Resimdeki trafik lambasını bul ve işaretle.



235

ETKİNLİK 1

Resimdeki üzümleri bul ve boya.

KONU Resimde gizlenen nesneleri ve resimdeki yanlışlıkları gösterir.

KAZANIM Karmaşık bir çizimde bulunan nesneleri gösterir.



236

ETKİNLİK 2

Resimdeki balıkları bul ve boya.



237

ETKİNLİK 3

Resimdeki çiçekleri bul ve boya.



238

ETKİNLİK 4

Resimdeki koltukları bul ve boya.



239

ETKİNLİK 1

Resimdeki yanlışı bul ve işaretle.

KONU Resimde gizlenen nesneleri ve resimdeki yanlışlıkları gösterir.

KAZANIM Resimdeki yanlışlıkları gösterir.



240

ETKİNLİK 2

Resimdeki yanlışı bul ve işaretle.



241

ETKİNLİK 3

Resimdeki yanlışı bul ve işaretle.



242

ETKİNLİK 1

KONU Parça ve bütüne ait nesne resimlerinde parça-bütün 
ilişkisini kurar.

KAZANIM Bir resimde eksik bırakılan parçayı bulur.

Resme bak. Eksik olan parçayı bul ve işaretle.



243

ETKİNLİK 2

Resme bak. Eksik olan parçayı bul ve işaretle.



244

KONU Parça ve bütüne ait nesne resimlerinde parça-bütün 
ilişkisini kurar.

KAZANIM Yarısı gösterilen bir nesne resmindeki nesnenin ne olduğunu 
tahmin ederek söyler.

ETKİNLİK 1

Resme bak. Bu ne resmi olabilir? Söyle.



245

ETKİNLİK 2

Resme bak. Bu ne resmi olabilir? Söyle.



246

ETKİNLİK 1

Soldaki resimlere bak. Bu resimlere ait parçaları çizgi ile birleştir.

KONU Parça ve bütüne ait nesne resimlerinde parça-bütün 
ilişkisini kurar.

KAZANIM Bütünü verilen nesne resmine ait parçaları bulur.



247

ETKİNLİK 2

Soldaki resimlere bak. Bu resimlere ait parçaları çizgi ile birleştir.



248

Aşağıdaki resimlerde eksik yerlere gelecek uygun parçaları göster.

ETKİNLİK 1

KONU Parça ve bütüne ait nesne resimlerinde parça-bütün 
ilişkisini kurar.

KAZANIM Bir nesne resminin parçalarını birleştirerek bütünü oluşturur.



249

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimlerde eksik yerlere gelecek uygun parçaları göster.

KONU Parça ve bütüne ait nesne resimlerinde parça-bütün 
ilişkisini kurar.

KAZANIM Bir eylem ve olay resminin parçalarını birleştirerek bütünü 
oluşturur.



250

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimlerde eksik yerlere gelecek uygun parçaları göster.



251

ETKİNLİK 3

Aşağıdaki resimlerde eksik yerlere gelecek uygun parçaları göster.



252

ETKİNLİK 1

KONU Gösterildikten sonra kapatılan ya da saklanan nesne ve 
resimlerdeki nesne isimlerini ya da olayları söyler.

KAZANIM Art arda gösterilen nesne resimleri saklandıktan / kapatıldıktan 
sonra resimlerde bulunan nesnelerin isimlerini söyler.

Her satırdaki resimlere 5 saniye bak, resimleri kapat.

Gördüklerini sırasıyla söyle.



253

ETKİNLİK 2

Her satırdaki resimlere 5 saniye bak, resimleri kapat.

Gördüklerini sırasıyla söyle.



254

ETKİNLİK 3

Her satırdaki resimlere 5 saniye bak, resimleri kapat.

Gördüklerini sırasıyla söyle.



255

ETKİNLİK 4

Her satırdaki resimlere 5 saniye bak, resimleri kapat.

Gördüklerini sırasıyla söyle.



256

ETKİNLİK 5

Her satırdaki resimlere 5 saniye bak, resimleri kapat.

Gördüklerini sırasıyla söyle.



257

ETKİNLİK 1

10 saniye resme bak ve resmi kapat. Resimde kimler ve neler vardı? Söyle. 
Resimdeki kişiler ne yapıyordu? Söyle.

KONU Gösterildikten sonra kapatılan ya da saklanan nesne ve 
resimlerdeki nesne isimlerini ya da olayları söyler.

KAZANIM Çeşitli olayların bulunduğu resim gösterilip saklandıktan/
kapatıldıktan sonra resimde gördüğü nesneleri ve olayları söyler.



258

ETKİNLİK 2

10 saniye resme bak ve resmi kapat. Resimde kimler ve neler vardı? Söyle. 
Resimdeki kişiler ne yapıyordu? Söyle.



259

ETKİNLİK 3

10 saniye resme bak ve resmi kapat. Resimde kimler ve neler vardı? Söyle. 
Resimdeki kişiler ne yapıyordu? Söyle.



260

ETKİNLİK 4

10 saniye resme bak ve resmi kapat. Resimde kimler ve neler vardı? Söyle. 
Resimdeki kişiler ne yapıyordu? Söyle.



261

ETKİNLİK 5

10 saniye resme bak ve resmi kapat. Resimde kimler ve neler vardı? Söyle. 
Resimdeki kişiler ne yapıyordu? Söyle.





EL-GÖZ 

KOORDİNASYONU

EL-GÖZ 

KOORDİNASYONU



264264

ETKİNLİK 1

Ağacın gövdesini ok yönünde boya.

KONU El-Göz koordinasyonu becerilerini geliştirir.

KAZANIM Dik, yatay, dairesel ve eğik boyama hareketleri ile boyama 
yapar.



265265

ETKİNLİK 2

Evin çitlerini ok yönünde boya.



266266

ETKİNLİK 3

Kovayı ok yönünde boya.



267267

ETKİNLİK 4

Merdiven basamaklarını ok yönünde boya.



268268

ETKİNLİK 5

Bereyi ok yönünde boya.



269269

ETKİNLİK 6

Evin çatısını ok yönünde boya.



270270

ETKİNLİK 7

Mantarı ok yönünde boya.



271271

ETKİNLİK 8

Kaşığı ok yönünde boya.   



272272

ETKİNLİK 9

Topu ok yönünde boya.



273273

ETKİNLİK 10

Tabağı ok yönünde boya.   
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ETKİNLİK 1

KONU El-göz koordinasyonu becerilerini geliştirir.

KAZANIM Parmakla ve pastel boyayla farklı çizim özellikleri olan çizgilerin 
üzerinden geçer.

Ege okul servisinden indi ve okuluna gitmek istiyor. Parmağınla oku takip ederek ona 
yolu göster. Sonra yolu renkli boyalarınla çizerek göster. 
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ETKİNLİK 2

Seda, Nazlı ve Elif çok sevdikleri keklerden yemek istiyor. Parmağınla oku takip ederek 
onlara yolu göster. Sonra yolu renkli boyalarınla çizerek göster.
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ETKİNLİK 3

Parmağınla oku takip ederek araçlara yolu göster. Sonra yolu renkli boyalarınla çizerek 
göster.

TAKSİ
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