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ANDIMIZ

Türküm, doğruyum, çalışkanım.

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak;

yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe 

durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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EDİTÖRÜN NOTU

SUNUŞ

• Türk İşaret Dili dersi (2. sınıf) öğretim materyali, öğretmenler ve öğrenciler için ayrı ayrı 
hazırlanmıştır.
• Öğretim materyalinden beklenen verimin elde edilebilmesi için dersin öğretim programının 
öğretmen tarafından iyi bilinmesi gerekir.
• Materyal, Türk İşaret Dili dersi (2. sınıf) Öğretim Programı’ndaki kazanımların sınıflandırılması 
sonucunda ortaya çıkan 14 üniteden meydana gelmiştir.
• Üniteler öğretim programında üniteyle ilgili sözcük/sözcük grupları, cümleler ve diyalogları 
içeren çeşitli görsel kompozisyonlardan oluşmaktadır.
• Öğretmenler için hazırlanan öğretim materyalinde, ünitelere ait görsel kompozisyonlar, ünitede 
geçen kelime, cümle ve diyalog işaretleri ile ünite sonunda öğrenci çalışma sayfalarının kullanımı ve 
ünitenin geneline yönelik bilgi sayfaları bulunmaktadır. Bu akış, bütün üniteler için geçerlidir. 
Öğrenciler için hazırlanan öğretim materyalinde ise ünitelere ait görsel kompozisyonlar, ünitede geçen 
kelime, cümle ve diyalog işaretleri ile öğrenci çalışma sayfaları bulunmaktadır.
• Türk İşaret Dili dersi (2. sınıf) Öğretim Programı, disiplinler arası bir yaklaşımla ilkokuldaki 
temel derslerle ilişkilendirilmiştir. Öğretim materyalindeki ünite sırası da buna bağlı şekillenmiştir. Bu 
amaçla ünitelerin işlenişinde öğretim programında ilişkilendirilen temel derslerin akışına bağlı kalınma-
lıdır. Bununla birlikte öğrencilerin ihtiyaçları, ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, okulun 
ve çevrenin özelliklerine göre ünite sıralamasında değişiklik yapılabilir.
• Türk İşaret Dili dersi (2. sınıf) öğretim materyali, Türk İşaret Dili dersinin amaçlarına ulaşmada 
tek başına yeterli değildir. Dersin başarılı olmasında esas belirleyici; öğretmenin öğrencinin ilgisini çeken, 
onun gündelik yaşantısı ile doğrudan ilişkili etkinliklerle dersini işlemesidir. 
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Turgut BAĞRIAÇIK

ÖĞRETMENE KİTAP HAKKINDA ÖNERİLER

• Öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan öğretim materyallerinin, Türk İşaret Dili dersinin amaçlarına
katkı sağlayabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir:
- Öğrencinin Türk İşaret Dili dersinde öğrendiği işaretleri sık sık tekrarlamasına, bağlamına göre diğer 
derslerde kullanmasına imkân tanıyınız.
- İşaretlerin öğretimi sırasında ve sonrasında öğrencilere yönelteceğiniz soru ve alınacak cevaplarla öğretimi 
pekiştiriniz. İşaret dili öğretiminde soru cevap öğrencilerin alıcı dil  (tanıma-anlama)  ve ifade edici dil 
(konuşma) alışkanlıkları kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmelerinde kullanılabilecek önemli 
bir tekniktir.
- Öğrenciler için hazırlanan öğretim materyalinde her ünitenin sonunda verilen öğrenci çalışma sayfalarındaki 
etkinlikleri öğrencilerin gerçekleştirmelerini sağlayınız.
- Öğrenci için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) doğrultusunda derslerin sonunda ya 
da uygun aralıklarda gözlem formları aracılığıyla kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol 
ediniz.
- Derslerin işlenişinde sizler için yapılan “Uyarılar”ı dikkate alınız.
- Öğrencilerin Türk işaret dili ediniminde bir model olan öğretmen, işareti doğru şekilde yapmaya ve 
işaretin akıcılığına dikkat etmelidir. Türk işaret dilinin öğretiminde işaret  dilinin  bileşenlerini  kural  ve 
standartlarına uygun olarak gerçekleştiriniz.
- Motor-koordinasyon kurmakta sınırlılık yaşayan öğrencilere bireysel çalışmalar yaptırınız, bu amaçla 
ailelerle işbirliğine gidiniz.
- Türk İşaret Dili derslerinde işaret dili ile birlikte sözel dili de mutlaka kullanınız. Bu konuda her iki 
dili kendine özgü kurallarına bağlı kalarak, doğru kullanarak öğrencilere örnek olunuz.
- Öğretimi pekiştirmek ve kalıcılığı sağlamak amacıyla aileleri sürece dahil ediniz. Bu amaçla materyalde her 
ünitenin sonunda bulunan önerileri ailelere bildiriniz. 
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ÇALIŞMA SAYFALARI ÜZERİNDEKİ İŞARETLERİN ANLAMLARI
(YÖNERGE)

Doğru seçeneği işaretler.

Tabloda uygun yeri işaretler.

İşaretlere uygun resim çizer.

Uygun renk kullanarak eşleştirir.

Çizerek eşleştirir.

Çizerek ve uygun renk kullanarak eşleştirir.



9

Doğru seçeneği işaretler.

Tabloda uygun yeri işaretler.

İşaretlere uygun resim çizer.

Uygun renk kullanarak eşleştirir.

Çizerek eşleştirir.

Çizerek ve uygun renk kullanarak eşleştirir.
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ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

Öğrencilerin işaret dili ile verilen soru cümlesini anlaması ve öğrencilerden işitme engelli 
olup olmadığına göre aşağıdaki uygun cümleleri işaretlemeleri istenir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrencilerden işareti anlaması ve bu doğrultuda kendi göz rengine uygun işaretleme 
yapması istenir.

Sözcük ve Sözcük Grupları:  ad, boy, saç, uzun, kısa, işitme engelli/sağır, işiten, kız/kadın, erkek,
sarı, mavi, yeşil, siyah, kahverengi, beyaz.

Öğrencilerden işareti anlaması ve bu doğrultuda kendi saç rengine uygun işaretleme 
yapması istenir.

Öğrencilerden işareti anlaması ve alttaki noktalı alana kendi adını yazması istenir. 

Öğrencilerden işareti anlaması ve bu doğrultuda kendi cinsiyetine uygun işaretleme 
yapması istenir.

Bu ünite ile öğrencilerin kendilerinin ve arkadaşlarının  ziksel özelliklerini (cinsiyet, saç ve göz
renklerini) TİD’deki işaretleri kullanarak bağımsız olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?
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Fiziksel özelliklerin ele alındığı temada öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi açısından öğrenciler renkleri bilmeliler.
Kendi saç, göz renklerini bilmiyorlarsa ayna karşısına geçip saçları ve gözlerinin renkleri hakkında öğrencilerle konuşulmalıdır. 
 Arkadaşlarının saç ve göz renkleri ile ilgili de öğrencilerle konuşulmalıdır.
Ela gözlü çocukların gözlerinin kahverengi ve yeşil renklerin karışımı olduğu konuşulabilir.
Bu tema, benzer ve aynı işaretleri kullanmak için uygundur. 
Uzun- kısa kavramının anlatıldığı bölümde uzun ve kısa işaretlerinin betimledikleri nesnelerin özelliğine göre biçimlenmesi 
gegerekmektedir. Uzun kâğıt, uzun ağaç, uzun tren, uzun ip gibi ifadelerin işaretlerinde uzun farklı şekillerde üretilmektedir. 
Aynı şekilde kısa işaretinin kullanımı da nesneye göre biçimlenir.

Bu ünitede öğrencinin öğrendiği  ve öğrenmesi beklenen işaretleri, öğrencilerle fotoğraf albümlerini inceleyerek anne, baba ve 
kardeşlerinin  ziksel özelliklerini konuşarak pekiştirebilirsiniz. 

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
    gözlem formu, 
    kontrol listesi, 
    ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
Değerlendirmede işaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

UYARILAR

ÖĞRETMENİN NOTLARI

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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Öğrencilerden ortadaki TİD 
cümlesini anlamaları, bu 
doğrultuda görsellerle TİD 
 işaretlerini eşleştirmeleri 
 istenir.

Öğrencilerden aşağıda verilen 
TİD işaretleri arasında okul ile 
ilgili olanları bulmaları ve 
altlarındaki kutucukları 
 doldurmaları istenir.

Öğrencilerden TİD cümlesini (sınıfa 
yeni gelen öğrenci) anlamaları ve 
verilen boşluğa buna uygun resim 
çizmeleri istenir.

Öğrencilerden verilen görseli ince-
leyerek aşağıda verilen TİD cümleleri 
içinde verilen görsele uygun olanı 
bulmaları ve işaretlemeleri istenir.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

Sözcük ve Sözcük Grupları:  kütüphane, yatakhane, yemekhane, kantin, öğretmenler odası, müdür odası, oyun hamuru, 
tahta kalemi, tahta silgisi, boya kalemi, sulu boya, pastel boya, fırça, ders, karne, tatil, öğrenci, 
yukarı, aşağı, sağ, sol, alt, üst, açık, kapalı, öğrenmek, öğretmek, çalışmak, boyamak, çizmek, 
anlamak, bilmek, sıra olmak.

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin TİD’deki işaretleri kullanarak okul ve okul yaşantısı hakkında kendilerini 
bağımsız olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
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Öğrencilerden görsellerle TİD işaretlerini 
eşlemeleri istenir.

Okul merkezli temada okul yaşantısına ait işaretleri kullanmak için kitap dışında kendi okulunuza ait özellikler vurgulanmalıdır. 
Okulun yatılı, gündüzlü olması değerlendirilmelidir. Görsellerden yola çıkılarak okula ait soru-cevap çalışmaları yapmak dil 
üzerine daha yaratıcı fırsatlar sağlayacaktır.
Temel olarak TİD soru kalıplarından “Ne yapıyor”, “Burası neresidir?” kalıplarının sıklıkla kullanıldığı ünitede soru cümlelerini ayırt 
etme becerisi ve uygun cevap verme becerisi üzerinde durulmuştur.
İşaret cümleleri kurulurken özne,  il kalıplarına dikkat edilmelidir. Özne hiçbir zaman gizli kalmayıp işaretle muhakkak ifade edil-
melidimelidir.
Öğretmenin öğrencilere soru sorup öğrencilerin soruları cevapladığı diyaloglar dışında öğrencilerin de soru sormalarına da fırsat 
verilmelidir.
Yer-yön kavramlarının işlendiği görselde örnek olması için oluşturulan diyaloglardan daha zengin bir kullanım yapmak müm-
kündür. Yer-yön işaretleri yapılırken referans alınan nesnelere göre biçimlendirmeye dikkat edilmelidir. Örneğin arabanın altı 
denirken araba işaretinin altına doğru, ağacın üstü denirken ağaç işaretinin üstüne doğru konumlandırma yapılmalıdır.
Çalışma sayfalarında öğrencilerin anladıklarını gözlemleyebilmek için işaretle anlatılması istenmelidir. 

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

Öğrenciler okuldan geldikten sonra onlarla okul hakkında konuşmak öğrencilerin dil gelişimlerini destekler. Onlarla okul yaşantı-
ları hakkında konuşurken ya da onlara ödevleri konusunda yardım ederken işaret dilinden aktif olarak faydalanmak daha anlamlı 
öğrenme yaşantıları sağlayacaktır. 

AİLELERE ÖNERİLER

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

Öğrencilerden görsellerle TİD işaret-
lerini eşlemeleri istenir.

Öğrencilerin görseli dikkatlice incele-
meleri ve öğrencilerden buna göre altta 
TİD işaretleri  ile verilen “altında ne var?”, 
“üstünde ne var?” sorularının cevaplarına 
uygun işaretleme yapmaları istenir.



3. Ünite
Ailem ve Evim-I
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BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

 Öğrencilerden verilen işaret cümlelerinde boşluk bırakılan boyasız 
resim çevçevesini, soy ağacındaki aynı kişinin boyalı olan resim çer-
çevesinin rengine boyamasını isteyiniz.

Mavi renk genç için, sarı renk ise yaşlılar 
için seçilmiştir. 
Öğrencilerden genç ve yaşlı karakterlerin 
yanında verilen daireleri, genç ve yaşlı 
için belirlenen uygun renk ile boyamalarını 
isteyiniz.

Sözcükler/Sözcük Grupları:  amca, hala, teyze, dayı, genç ve yaşlı.
Örnek Cümleler: “Dayımı seviyorum.”, ” Benim genç bir halam var.”
Örnek Diyalog: 
  Kim geldi?
  Dayım ve teyzem birlikte geldiler.
  Ne zaman geldiler?
   Dün akşam geldiler. Çok sevindim.
  Birlikte ne yaptınız?
  Sohbet edip çay içtik. Sonra ödevlerime yardım ettiler.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin; aile, akraba ve yakın çevreye ilişkin TİD’deki işaretleri kullanarak kendilerini bağımsız 
olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
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ÖĞRETMENİN NOTLARI

Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekir.

AİLELERE ÖNERİLER

DEĞERLENDİRME

UYARILAR

• Bu ünitede aile, akraba ve yakın çevreye ilişkin TİD işaretleri aile ağacı görseli yardımıyla işlenirken aynı zamanda da öğrenci-
lere ”kim” soru kelimesini ve “mı/-mi” soru eklerinin de nasıl kullanacağı gösterilmelidir.
• Hala işareti yapılırken baş haafçe sağa sola sallanır.
• Hala işareti, kendim ve Konya işaretleri gibi aynı konumda ve el formunda yapılan işaretlerle karıştırılmamalıdır. El dışı işa-
retler, jest ve mimiklerin bu ayrımı yapmada önemli olduğu unutulmamalıdır.

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



4. Ünite
Ailem ve Evim-II
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Öğrencilerden yukarıda verilen görsel-
leri incelemelerini isteyiniz. Daha sonra 
aşağıda karışık olarak verilmiş olan TİD 
cümlelerini çizgi ile birleştirerek görsel-
lere uygun cümleleri oluşturması istenir. 
Ayrıca, öğrencilerden TİD ile oluşturdukları 
cümlelecümleleri yandaki boşluğa yazmasını
isteyiniz. 

Öğrencilerden verilen resmi ince-
lemesini ve resmin altındaki soruları 
resme göre doğru olarak cevaplama-
sını isteyiniz. Öğrencilerden seçenek-
lerden doğru olan cevabın yanındaki 
daireyi karalayarak işaretlemeleri istenir. 

Öğrencilerden verilen zarfın köşe-
lerindeki TİD işaretleri ile  ilgili gör-
selleri çizerek eşlemelerini isteyiniz.

Sözcükler/Sözcük Grupları:  oda, balkon, mutfak, banyo, lavabo, koltuk, yastık, havlu, tuvalet kâğıdı, ayna, şampuan, tarak, 
diş macunu, diş fırçası, sandalye, diş fırçalamak, yıkanmak, saç taramak, uyumak, uyanmak.
Örnek Cümleler: “Dişlerimi fırçaladım.”, “Evimizin balkonu var.”
Örnek Diyalog: 
  Ablan nerede?
  Mutfakta anneme yardım ediyor.
   Ne yapıyorlar?
  Birlikte akşam yemeğini hazırlıyorlar.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin; evin bölümleri ve ev eşyalarına ilişkin TİD’deki işaretleri kullanarak kendilerini bağımsız olarak 
ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
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UYARILAR

Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması gerekir.

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER

ÖĞRETMENİN NOTLARI

• Diş fırçası ve diş fırçalamak; tarak ve saç taramak işaretleri birbirine benzemektedir. İşaretler kullanılırken el dışı işaretlerin, 
     jest ve mimiklerin bu ayrımı yapmada önemli olduğu unutulmamalıdır.

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



5. Ünite
Oyun, Spor ve Sağlık
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5. Ünite
Oyun, Spor ve Sağlık
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5656



5757



58



59



60



61



6262



6363



Çalışma Sayfaları
Oyun, Spor ve Sağlık

5. Ünite
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Çalışma Sayfaları
Oyun, Spor ve Sağlık

5. Ünite

65
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Öğrencilerden verilen resim-
leri incelemelerini isteyiniz. 
Daha sonra TİD cümleleriyle 
ilgili resimleri çizgi ile doğru 
olarak eşlemelerini isteyiniz.

Resimde verilen durumla ilgili 
olan aşağıdaki TİD cümlesinden 
doğru olanı işaretleyiniz.

Öğrencilerden verilen resimleri incelemesini isteyiniz. Resim-
lerle ilgili olan TİD cümlelerini yanlarındaki daireyi aynı renge
 boyayarak doğru olarak eşlemelerini isteyiniz. 

Sözcükler/Sözcük Grupları:  baş, yüz, kol, bacak, gövde, dil, parmak, tırnak, oyun, saklambaç, seksek, spor, futbol, basketbol, 
voleybol, sağlık, hastane, kan, yara, mikrop, doktor, hemşire, ambulans, spor, bisiklet, kızgın, şaşkın, temiz, kirli (pis), şişman, 
zayıf, ince, kalın (giyecek), oynamak, yürümek, koşmak, bisiklet sürmek, hasta olmak, iyileşmek, kanamak, tırnak kesmek.
Örnek Cümleler: Ben seksek oyununu biliyorum. Spor, sağlık için faydalıdır. Voleybolu mu futbolu mu (hangisini) seviyorsun?
Örnek Diyalog: 
  Seksek mi oynayalım, saklambaç mı? (hangisi soru kalıbı)
   Saklambaç oynayalım. Çünkü bence daha eğlenceli. Sence?
  Ben de saklambacı daha çok severim.
  Birlikte akşam yemeğini hazırlıyorlar.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

BU ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kulla-
nılması gerekir.
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Öğrencilerden sol tarafta verilen 
resimlerle ortadaki temiz veya pis 
işaretini ve sağdaki uygun TİD işa-
retlerini eşlemeleri istenir. 

Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekir.

Öğrencilerden resmi incele-
meleri istenir ve çocuğa uy-
gun kıyafetlerin neler oldu-
ğunu bularak işaretlemeleri
istenir. 

Öğrencilerden yukarıda verilen 
görsellerin doğru sıralanışının 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
olduğunu bulmaları istenir.

Öğrencilerden verilen TİD 
cümlesine uygun seçeneği 
bularak işaretlemeleri istenir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER

• Vücudun bölümleri TİD’de işaret parmağı ile gösterilerek belirtilir. 
• Pis işaretinin birden fazla anlamı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin kirli anlamında pis işareti kullanılırken, fena anlamında 
da kullanılmaktadır. 

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



6. Ünite
Yiyecek ve İçecekler
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6. Ünite
Yiyecek ve İçecekler
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70



71



72



73



Çalışma Sayfaları
Yiyecek ve İçecekler

6. Ünite
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Çalışma Sayfaları
Yiyecek ve İçecekler

6. Ünite

75
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Öğrencilerden, ortada bulunan sıcak 
ve soğuk TİD işaretleri nesne ve 
olaylara ait resimleri çizerek eşlemeleri 
istenir.

Öğrencilerden, resme uygun olarak 
TİD sözcük ve sözcük gruplarından 
oluşan graaği işaretlemeleri ve 
eşleştirmeleri istenir.

Öğrencilerden, faydalı işaretine 
uygun eylem ve nesnelerin resim-
lerini yeşil; zararlı işaretine uygun, 
eylem ve nesnelerin resimlerini 
kırmızı renkle eşlemeleri istenir.

Sözcükler/Sözcük Grupları: tereyağı, reçel, bal, köfte, salata, yoğurt, börek, simit, pilav,
makarna, patlıcan, kabak, soğan, fasulye, mandalina, limon, karpuz, kavun, ayva, nar, şeftali, kayısı,
muz, karpuz, kavun, erik, alışveriş, pazar, ayran, aayet olsun, acı, tatlı, sıcak, soğuk, faydalı, zararlı,
ekşi, tuzlu, tuzsuz, yıkamak, doymak, tatmak.
Örnek Cümleler: "Babam karpuz aldı.", "Yemek çok tuzlu."
Örnek Diyalog:
-- "Annem geldi."
- "Nereden geldi?"
- "Pazara gitmişti."
- "Ne (neler) almış?"
- "Ayva, nar, mandalina."
- "En çok hangisini sevdin?"
     "Mandalina ve nar daha güzeldi."

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin TİD’deki işaretleri kullanarak yiyecek ve içecekler hakkında kendini bağımsız olarak ifade etmeleri 
amaçlanmaktadır.



Öğrencilerden, yandaki görsele 
uygun olarak TİD ile sorulan soru-
ların cevabını bulup, ilgili yeri işaret-
lemeleri istenir.
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UYARILAR

Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekir.

Bu üniteye ilişkin kazanım ve göstergelerin işe koşulması sırasında tuzlu ve tuzsuz ifadelerinin bağımsız işaretleri olmayıp 
tuz+var/çok biçiminde kullanıldığında tuzlu, tuz+hiç biçiminde kullanıldığında tuzsuz işareti elde edilir.

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER

Öğrencilerden, TİD işaretleri 
ile verilen meyve görsellerini
eşlemeleri istenir.

Öğrencilerden, verilen TİD işaretleri 
ile verilen meyvelerin görsellerini 
çizerek eşlemeleri istenir.

Öğrencilerden, TİD ile veri-
len cümleleri, uygun görsel-
le aynı renge boyayarak 
eşlemeleri istenir.

Öğrencilerden, yandaki görsele 
uygun olarak TİD ile sorulan soru-
ların cevabını bulup, ilgili yeri işaret-
lemeleri istenir.

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



7. Ünite
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7. Ünite
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81



Çalışma Sayfaları

7. Ünite
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Çalışma Sayfaları

7. Ünite
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Sözcükler/Sözcük Grupları: kural, tehlike, kaldırım, yaya geçidi, durak, traak, traak lambası, servis (araç), hızlı, yavaş, erken, 
geç, gelmek, gitmek, beklemek, sürmek, dikkat etmek, durmak, geç kalmak, sağa-sola bakmak, karşıya geçmek, korumak...
- Örnek Cümleler: "Servis geç geldi.", "Kırmızıda dur.", "Yeşilde geç."
Örnek Diyalog:
- "Hadi karşıya geçelim."
- "Nereden geçelim."
-- "Yaya geçidinden."
- "Bekle! Geçme."
- "Neden?"
- "Bak, kırmızı ışık yanıyor."
- "Tamam."

Öğrencilerden, TİD ile verilen ifadeleri, 
doğru veya yanlış olarak işaretlemeleri 
istenir.

Öğrencilerden, görsellere uygun olan 
TİD cümlesini bulup işaretlemeleri 
istenir.

Öğrencilerden, verilen TİD cümlelerine 
uygun olarak yandaki kutucuklara resim 
çizmeleri istenir.
 

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin TİD’deki işaretleri kullanarak taşıtlar ve traak hakkında kendini bağımsız olarak ifade etmeleri 
amaçlanmaktadır.
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Ünitede geçen TİD ifadelerinin büyük çoğunluğunun doğal ortamında gözlemlenip işaretlerle ifade edilmesi işaretlerin 
anlaşılırlığını kolaylaştıracaktır.

ÖĞRETMENİN NOTLARI

AİLELERE ÖNERİLER

• Bu üniteye ilişkin kazanım ve göstergelerin işe koşulması sırasında; "geç kalmak" anlamında kullanılan "geç" işareti ile, 
"karşıya geçmek" sözcük kalıbında bulunan" geçmek" ifadesinin aynı anlamı ifade etmediğine dikkat çekilir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



8. Ünite
Ülkemi Seviyorum-l
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8. Ünite
Ülkemi Seviyorum-l
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89



Çalışma Sayfaları

8. Ünite
Ülkemi Seviyorum-l
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Çalışma Sayfaları

8. Ünite
Ülkemi Seviyorum-l

91



Öğrencilerden sorunun cevabı olan 
görseli boyayarak eşleştirmeleri 
istenir.

Öğrencilerden, işaretlerin el abc’si ile yazılmış 
formlarını bulmaca üzerinde bulmaları ve yönergede 
belirtilen renk ile boyayarak eşleştirmeleri istenir.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Sözcükler/Sözcük Grupları:  Türkiye, vatan, millet, Atatürk, İstiklal Marşı, Türk bayrağı, saygı duruşu, anmak, kutlamak.
Örnek Cümleler: “Atatürk'ü seviyorum.”, “Bayrak as.”
Örnek Diyalog: 
- Memleketin ( Ülken) neresi?
- Türkiye.
- Resimdeki (0) kim? 
-- Atatürk.
- Yanında  ne resimleri var?
- Türk bayrağı ile İstiklal Marşı.                                                                                                                                              

Bu ünitede öğrencilerin ülkemizle ilgili TİD’deki işaretleri kullanarak kendilerini bağımsız olarak ifade etmeleri amaçlan-
maktadır.
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ÖĞRETMENİN NOTLARI

Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekir.

AİLELERE ÖNERİLER

DEĞERLENDİRME

UYARILAR

• “Türk ve Türkiye” işaretlerinin TİD bileşenlerinden  el formu, konum, yönelim ve hareket özellikleri itibarı ile aynıdır
ancak iki işaret arasındaki anlam el dışı unsurlardan, dudak hareketlerinin (ağızlama) farklılığı ve içinde kullanıldığı cüm-
lenin bağlamına göre ayırt edilebilmektedir.
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Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



9. Ünite
Ülkemi Seviyorum-II
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9. Ünite
Ülkemi Seviyorum-II
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100



101



102
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9. Ünite

Çalışma Sayfaları
Ülkemi Seviyorum-II
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9. Ünite

Çalışma Sayfaları
Ülkemi Seviyorum-II
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Öğrencilerden, bayramlarda nelerin 
yapıldığına ilişkin kendilerine yöneltilen 
sorulara görsellere göre cevap vermeleri 
ve diyalog kurmaları istenir.

Öğrencilerden, TİD cümleleri ile 
bu cümlelere karşılık gelen görsel-
leri labirent içerisinden çizerek eşle-
meleri istenir.       

Öğrencilerden, soruya uygun 
cevabı boyayarak bulmaları 
istenir.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Sözcükler/Sözcük Grupları: zafer, savaş, şehit, gazi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
19 Mayıs Atatürk’ü  Anma  Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Allah, ibadet, cami, abdest, namaz, bayram na-
mazı, kurban, oruç, iftar, sahur, el öpme, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, balon, sis, bayramlaşma, şeker, lokum, baklava, 
tatlı, bayram temizliği, hediye.
Örnek Cümleler: “Bayramın kutlu olsun.” ,” Biz sınıfı süsledik, çok mutlu olduk.”
Örnek Diyalog: 
-- Elindekiler ne?
- Süs ve balon.
- Bunları ne yapacaksın?
- Sınıfa asacağım, bana yardım etmek ister misin?
- Neden?
- Çünkü yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var.
- Tamam. Ben de sana yardım edeyim.

Bu ünite ile öğrencilerin milli ve dini bayramlar ile ilgili TİD’deki işaretleri kullanarak kendini bağımsız olarak ifade etmeleri
amaçlanmaktadır.
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Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekmektedir.

• Bayram adlarında Türkçe  işaretleme yapılmamalı; bayramların TiD'deki işaretleri kullanılmalıdır.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER

ÖĞRETMENİN NOTLARI

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



10. Ünite
Doğa ve Çevre-I
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10. Ünite
Doğa ve Çevre-I
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110
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Çalışma Sayfaları
Doğa ve Çevre-I

10. Ünite
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Çalışma Sayfaları
Doğa ve Çevre-I

10. Ünite

113
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Öğrencilerden, TİD cümlelerinde 
verilen yönergeye uygun olarak, 
hayvanları ve yaşadıkları yerleri 
çizerek eşleştirmeleri istenir.

Öğrencilerden, işareti verilmiş 
soru cümlelerine uygun olan 
hayvanların görsellerini aynı 
renge boyayarak, görselleri
eşleştirmeleri istenir.

Sözcükler/Sözcük Grupları: ördek, koyun, keçi, ayı, tavşan, kaplumbağa, kurbağa, sinek, arı; yaprak, gül, lale, papatya; 
bahçe, orman; yüzmek, uyumak, ısırmak, çiçek açmak.

Örnek Cümleler: “Kaplumbağa yavaş gidiyor.”, “Bahçede lale, gül ve papatya var.”
Örnek Diyalog: 
  Bahçede hangi çiçekler var?
  Papatya, lale ve gül.
   Hangisini seviyorsun?
  Laleyi. Ama papatya da çok güzel.

Öğrencilerden, görseli verilmiş hay-
vanlar ile bu hayvanların özelliklerinin 
verildiği işaret cümlelerini aynı renge
boyayarak eşleştirmeleri istenir.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin hayvanlar ve bitkilerle ilgili TİD’deki işaretleri kullanarak kendilerini bağımsız olarak ifade 
etmeleri amaçlanmaktadır.
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Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekir.

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER

ÖĞRETMENİN NOTLARI

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



11. Ünite
Doğa ve Çevre-II
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11. Ünite
Doğa ve Çevre-II
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Çalışma Sayfaları
Doğa ve Çevre-II

11. Ünite
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Çalışma Sayfaları
Doğa ve Çevre-II

11. Ünite
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BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin mevsimlerle ilgili TİD’deki işaretleri kullanarak kendilerini bağımsız olarak ifade etmeleri 
amaçlanmaktadır.

Sözcükler/Sözcük Grupları: hava, mevsim, yıl, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, üşümek, terlemek.
Örnek cümle ve diyaloglar: 
  Sonbaharda ağaçlar yaprak döker.
  İlkbaharda çiçek açar. 
  Karpuz yemeyi severim. 
  Hava sıcak olur.
   Yaz mevsiminde ne yapılır?
  Şimdi hangi mevsim?
  Hava nasıl?

Öğrencilerden, sağ sütunda verilen görsellerle 
sol sütunda verilen işaretleri eşleştirmeleri 
istenir.

Öğrencilerden görseldeki kahramanların 
diyaloğunu gösteren işaretleri anlamaları ve diyalog 
sonunda sorulan soruda istenen işareti bularak
cevaplamaları istenir.
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Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekir.

DEĞERLENDİRME

Öğrencilerden, sol tarafta verilen 
işaret cümlelerin doğru ya da 
yanlış olduğunu bulmaları, sağ 
tarafta doğru ve yanlış işaretle-
rinin altındaki kutucukları işa-
retlemeleri istenir.

AİLELERE ÖNERİLER

ÖĞRETMENİN NOTLARI

Öğrencilerden, üstte verilen 
işaret cümlesinde görselle  
ifade edilen işareti altta 
verilen işaretler arasından 
bulmaları ve doğru işaretin 
kutucuğunu işaretlemeleri 
isistenir. 
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Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür
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12. Ünite
Doğa ve Çevre-III
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12. Ünite
Doğa ve Çevre-III

127



128



129



130



131



132132

Çalışma Sayfaları
Doğa ve Çevre-III

12. Ünite



133133

Çalışma Sayfaları
Doğa ve Çevre-III
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Öğrencilerden, görseli inceleyerek 
hangi doğal afetin kaçıncı sırada 
verildiğini bularak bu doğrultuda 
öğrencilerden alttaki görsellerle 
görsellerin veriliş sırasını gösteren 
işaretleri doğru bir şekilde eşlemeleri 
isistenir.

Öğrencilerden, sayfada verilen görsel-
lerle bu görselleri anlatan işaret 
cümlelerini labirent üzerinde 
eşleştirmeleri istenir.

Öğrencilerden, üstte görsellerle görsel-
lerin işaretlerini eşleştirmeleri istenir.

Sözcükler/Sözcük Grupları: yangın, doğal afet, sel, fırtına, deprem, itfaiye, itfaiyeci, yanmak, söndürmek, yardım etmek, 
yıkılmak, aramak, kurtarmak.
Örnek cümle ve diyaloglar: 
  Ne oldu?
  Deprem oldu.
  İtfaiye yangını söndürdü.
   Çok yağmur yağdı. 
  Sel oldu.
  Hava sıcak olur.
  Yaz mevsiminde ne yapılır?
  Şimdi hangi mevsim?
  Hava nasıl?

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerin TİD’deki işaretleri kullanarak yangın ve doğal afetlerle ilgili kendilerini bağımsız olarak ifade 
etmeleri amaçlanmaktadır.
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Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda kullanılması 
gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER

ÖĞRETMENİN NOTLARI

Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür
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Öğrencilerden, TİD ile verilen  
geometrik şekillerin bir özelliğini 
doğru olarak seçmeleri ve altın-
daki daireyi doldurmaları istenir.

Öğrencilerden, üstte verilen 
görsellerde işaret adları 
özellikleri ile çizilen çocuk-
ların yaptığı geometrik
 çizimleri aşağıda verilen
görselle eşleştirerek uygun 
kkareyi işaretlemeleri istenir.

Öğrencilerden TİD ile yanda 
verilen cümleleri okumaları, 
doğru sonucu veren TİD cümle-
sinin önündeki daireyi doldur-
maları istenir.

Öğrencilerden TİD ile 
verilen cümleleri okumaları, 
işlemin sonucunu doğru 
anlatan TİD cümlesinin 
önündeki daireyi işaretle-
meleri istenir.   

Sözcükler/Sözcük Grupları: küre, silindir, metre, santimetre, lira, kuruş, kilogram, önce, sonra, ileri, geri, tek, çift, sıralamalı, 
karşılaştırmalı, ikişer, üçer, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, problem, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, kesir, tam, yarım, çeyrek, 
kenar, köşe, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

Bu ünite ile öğrencilerden TİD’deki işaretleri kullanarak matematik kavramlarla ve geometrik şekillerle kendilerini bağımsız 
olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
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Öğrencilerden TİD ile göste-
rilen geometrik şekillerin 
benzerlerini yanlarında 
verilen küçük dairelerin 
rengine uygun çizgilerle 
eşleştirmeleri istenir.

Öğrencilerden, TİD ile göste-
rilen geometrik şekilllerin 
çizimlerle 
eşleştirmeleri istenir.

Öğrencilerden, üstte verilen  
görsellerle TİD ile gösterilen 
işaretlerini doğru olarak eşleş-
tirmeleri; görsellerin altındaki 
daireleri doğru eşleşen konu 
çerçevesi rengine boyamaları 
isistenir.

Öğrencilerden, TİD ile verilen
 problemi yandaki görsele 
uygun olarak çözmeleri ve 
sonucu uygun boşluğa 
yazmaları istenir.

Günlük yaşamda, markette, pazarda, çarşıda, kendiliğinden gelişen uygun durum ve yaşantılar fırsata çevrilmeli; öğrencinin 
okulda öğrendiklerini deneyimleme ve uygulamasına imkan verilmelidir.
Çocuklarınız ile birlikte evde bulunan eşyaların hangi geometrik şekle benzediği konusunu oyun şeklinde dramatize 
ederek etkinlikler yapabilirsiniz.

AİLELERE ÖNERİLER

DEĞERLENDİRME

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:
• Gözlem formu,
• Kontrol listesi,
• Ölçüt bağımlı ölçü aracı (ÖBT) kullanılabilir.
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Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.

akif
Mühür



152

14. Ünite

-II
152



153

14. Ünite

-II
153



154

Pazartesi Salı

Nisan

Çarşamba
Perşembe Cuma
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Öğrenciden
görselde
anlatılmak
istenen eyleme
uygun TİD
cümlelerini
bulması bulması ve
eşleşenlerin
dairelerini aynı
renge boyaması
istenir.

Öğrenciden TİD
ile verilen soru
cümlelerini uygun
olan günlerle çizgi
çizerek
eşleştirmesi istenir.

BU ÜNİTEDE NELER VAR ?

ÜNİTEDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI

Öğrenciden
TİD ile verilen
sözcük
gruplarını uygun
görsel ile
eşleştirmeleri ve
eşleştieşleştirdikleri
sözcük ile
görselin
altındaki daireyi
aynı renge
boyamaları
istenir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Bu ünite ile öğrencilerden TİD’deki işaretleri kullanarak günlük konuşmalar, haftanın günleri ve zaman kavramlarını kullana-
rak kendilerini bağımsız olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Sözcükler/Sözcük Grupları: günaydın, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar, hafta, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe,
cuma, cumartesi, pazar, aayet olsun, güneş, gökyüzü, öğle, zaman, saat kaç, önce, sonra, gün, uyanmak, uyumak.

Öğrenciden
parmak alfabesi ile
verilen haftanın
günlerini, büyük daire
içinde TİD ile verilen
haftanın günleri ile
dodoğru olarak
eşleştirilmesini ve
eşleşen gününün
altındaki küçük
daireye uygun
rakamı yazdırması istenir.
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. Günaydın, aayet olsun, iyi geceler, iyi akşamlar ifadeleri verilirken el ve yüz hareketlerine önem verilmelidir.

. Saatler öğretilirken maket saat üzerinde çalışılmalıdır.

. Haftanın günleri verilirken pasif ve aktif elin doğru kullanılması üzerinde durulmalıdır.

. Pasif el üzerinde TİD ile yazılı gün isimlerinin 1 haftalık bir süreye denk geldiği açıklanmalıdır.

Çocuğunuza günlük yaşantısına uygun olarak dilek ve temennilerinizi TİD ile ifade edebilirsiniz.
Çocuğunuzun bir günlük yaşantısını programlayıp ona hangi işi, eylemi hangi saatte yapacağını,  
evdeki saat üzerinde göstererek öğretebilirsiniz.
Günlerin isimlerini TİD ile yaparak çocuğunuza haftanın hangi günlerinin tatil olduğunu
sorabilirsiniz.

ÖĞRETMENİN NOTLARI

AİLELERE ÖNERİLER

DEĞERLENDİRME

UYARILAR
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Bu ünitenin değerlendirilmesinde
     gözlem formu, 
     kontrol listesi, 
     ölçüt bağımlı ölçme aracı ya da kendi hazırlayacağınız bir ölçek de kullanılabilir. 
İşaret dili okuma ve üretme parametrelerine dikkat edilmelidir.
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