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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!

ANDIMIZ
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EDİTÖRDEN

ÖĞRETMEN KİTABI HAKKINDA

• Türk İşaret Dili dersi (3. sınıf) öğretim materyali öğretmenler ve öğrenciler için ayrı ayrı hazırlan-

mıştır.

• Materyal, Türk İşaret Dili dersi (3. sınıf) Öğretim Programı’ndaki kazanımların sınıflandırılması sonu-

cu ortaya çıkan 13 üniteden meydana gelmiştir.

• Üniteler öğretim programında üniteyle ilgili sözcük/sözcük grupları, cümleler, diyaloglar ve bağım-

sız ifade becerilerini destekleyen görsel kompozisyonlardan oluşmaktadır.

• Öğretmenler için hazırlanan öğretim materyalinde, ünitelere ait görsel kompozisyonlar, ünitede 

geçen sözcük/sözcük grupları, cümle ve diyalog işaretleri ile ünite sonunda öğrenci çalışma sayfala-

rının 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 (3. 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 ilişkilendiririlen temel derslerin akışına bağlı 

kalınmalıdır. Bununla birlikte öğrencilerin ihtiyaçları, ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel 

özellikleri, okulun ve çevrenin özelliklerine göre ünite sıralamasında değişiklik yapılabilir. 
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EDİTÖRDEN

• Türk İşaret Dili dersi (3. sınıf) Öğretim Materyali, Türk İşaret Dili dersinin amaçlarına ulaşmada tek 

başına yeterli değildir. Dersin başarılı olmasında esas belirleyici öğretmenin; öğrencinin ilgisini çe-

ken, onun gündelik yaşantısı ile doğrudan ilişkili etkinliklerle dersini işlemesidir.   

ÖĞRETMENE 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 alacağınız cevaplarla 

öğretimi pekiştiriniz.

- İşaret dili öğretiminde soru cevap öğrencilerin alıcı dil (tanıma-anlama) ve ifade edici dil (konuş-

ma) alışkanlıkları kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmelerinde kullanılabilecek önemli bir 

tekniktir.

- Öğrenciler için hazırlanan öğretim materyalinde her ünitenin sonunda verilen öğrenci çalışma say-

falarındaki etkinlikleri öğrencilerin gerçekleştirmelerini sağlayınız.

- Öğrenci için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) doğrultusunda derslerin sonun-

da ya da uygun aralıklarda gözlem formları aracılığıyla kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğini 

kontrol ediniz.

- Derslerin işlenişinde sizler için yapılan “Uyarılar”ı dikkate alınız.

- Türk İşaret Dilinin öğretiminde işaret dilinin bileşenlerini kural ve standartlarına uygun olarak ger-

çekleştiriniz.

- Motor-koordinasyon kurmakta sınırlılık yaşayan öğrencilere bireysel çalışmalar yaptırınız, bu amaçla 

ailelerle iş birliğine gidiniz.

- Türk İşaret Dili derslerinde işaret dili ile birlikte sözel dili de mutlaka kullanınız. Bu konuda her iki 

dili kendine özgü kurallarına bağlı kalarak ve doğru kullanarak öğrencilere örnek olunuz.

- Öğretimi pekiştirmek ve kalıcılığı sağlamak amacıyla aileleri sürece dâhil ediniz. Bu amaçla mater-

yalde her ünitenin sonunda bulunan önerileri ailelere bildiriniz.

   

         Turgut BAĞRIAÇIK
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ÇALIŞMA SAYFALARI ÜZERİNDEKİ 
İŞARETLERİN ANLAMLARI

(YÖNERGE)

Doğru Seçeneği işaretler

Tabloda uygun yeri işaretler

İşaretlere uygun resim çizer

Uygun renk kullanarak eşleme yapar

Çizerek eşleme yapar

Çizerek ve uygun renk kullanarak eşleme yapar

İşaret dili ile konuşur

Yazar
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İŞARETLER ÜZERİNDEKİ OKLARIN ANLAMLARI
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KENDİMİ TANIYORUM

1. Ünite
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TembelHangi Adam
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Siyah Köpek Neşeli

Beyaz Köpek Sakin TavaDeğil
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Çocuk 

Çocuk Dede

Efendi

Çocuk Saygı Var

Neden VerdiYerDedeye

Tanımıyor
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NedenÇocuk Heyecanlı 
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ŞakacıÇokDondurmacı

Akıllı Köpek Engelli Yardım Var
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Ne YapıyorYaramaz Kedi
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1. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Siyah Köpek Neşeli

Adam

Beyaz TavaDeğil

Dede TanımıyorEfendiSaygı Var

NedenÇocuk Heyecanlı 

Neden VerdiYer Kız Getirdi

Tembel

Kedi

Hangi
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Ne Nasıl Bir Öğrenci BeşSınıfta

AkıllıNeşeli Sinirli

Hediye Kutuda Burda Yapıyor

Dondurmacı

Yaramaz

Var Engelli Sınıf

Meraklı

Sakin
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünitede, bir toplu taşıma aracının yolculuğu ve 
otobüsün camlarından görülenler resmedilerek
TİD’inde; çoğul ekler kullanma, olumlu olumsuz, 
soru ve cevap cümleleri kurmaya yönelik
bağlamlar oluşturulmuştur.

saygılı, 
akıllı, 
meraklı, 
sabırlı, 

şakacı, 
kibar, 
efendi, 
yaramaz, 

heyecanlı, 
tanışmak, 
tanımak

“Hangi adam tembel?”, 
“Siyah köpek neşeli.”, 
 ”Beyaz köpek sakin değil.” 
“Garson kibar.”,

“Çocuklar neden heyecanlı?”, 
 “Dondurmacı çok şakacı.”, 
“Akıllı köpek, adama yardım ediyor”,
“Yaramaz kedi ne yapıyor?”, “Nine sabırlı.”

–Çocuk saygılı mı?
–Çocuk dedeyi tanımıyor.
–Çocuk efendi.
–Neden?
–Çocuk dedeye yer verdi.

Yaşlılara saygı, 
Otobüs yolculuğu

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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Öğrenciden sıralı 

resimlerdeki içeriğe

bağlı kalarak soruları TİD ile 

cevaplaması beklenir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenci kendi resmini ortaya 

çizer ve kenarda işaretlerden 

kendisine uygun gördüklerine 

birer ok çıkarır. Öğretmen res-

me çocukla beraber bakarken 

”Neden?” diye sorar. 

Çocuktan resimde gördüklerini 

anlatması beklenir.

Öğrencinin soruyu 

anlaması ve soruların 

doğru cevaplarını 

işaretlemesi istenir.

Öğrenciden resimdeki 

içeriğe bağlı kalarak 

soruları TİD ile

cevaplaması beklenir.

Öğrenciden sorunun 

cevabını altındaki 

yuvarlağı boyayarak

göstermesi beklenir
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Öğrenciden, verilen işaretlere 

uygun görselleri bulması ve

altındaki yuvarlakları aynı renklere 

boyaması istenir.

• Olumsuz ve soru cümleleri kurulurken Türk İşaret Dili bileşenlerine uygun davranılmalıdır. Türk İşaret Dilin-

de temel olumsuzlama modeli “değil” kalıbının eylemlere eklenmesidir. Ayrıca başı geriye yatırma ve kaşları

kaldırma şeklinde ifade edilen olumsuzlamalar da vardır. Bazı eylemlerin özel olumsuzlama işaretleri var-

dır (bilmemek, tanımamak gibi). Soru cümlelerinde doğru soru işaretlerinin ve cümle yapısının kullanılması

önem kazanmaktadır. Başı öne eğme ve kaşı kaldırma gibi el dışı bileşenler evet-hayır soru cümlelerinin

temelini oluşturmaktadır.)

• Bazı etkinliklerimiz kişiselleştirilebileceğinden üzerinde çalışırken uygun bir işaret dili modeli olmaya

dikkat edilmelidir.

• Soru-cevap çalışmalarında oluşturulan kalıplar çocuğun kendi hayatından örneklerle çeşitlendirilmelidir.

Bu ünitede kazanımların değerlendirilmesinde:
• Gözlem formları,
• Kontrol listeleri,
• Ölçüt bağımlı ölçme araçları (ÖBT) kullanılabilir.

Dil ediniminde; çocuklarımıza kendi yaşantılarında doğru işaret dili modelleri olmalıyız. Aile olarak işaret 

dilini iyi bir şekilde kullanmalı ve çocuğumuza öğretmeliyiz. Çünkü dil model alınarak edinilir. Çocuklarmzla 

Türk işaret diliyle ne kadar çok konuşursak işaret dili alanında aynı oranda gelişeceklerdir. 

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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2. Ünite

OKULUMU SEVİYORUM
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Güvenlik Ne Yaptı

GördüKimÇocuğu



29

Çocuk Kim Yardım
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Ödev VerdiÖğretmen

Ödev Konusu Dostluk Ve Paylaşmak
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Çocuk Fotograf çekiyor 

Ve Köpek SütKedi Paylaşmak
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En İyi Fotoğraf Seçmek
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Yap

AçSergi

Tören
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Ne Yardım

Fotograf çekiyor Ve Süt PaylaşmakToplantı

Ay KahveŞurup Dur

Kapı

HemşireToplantı Ödev Çalışır

Öğretmen Doktor Asker

2. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Sergi

Güvenlik

Kim Gördü Yapmak

Türkiye

Eczacı

Paylaşmak

Tören
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünitede, okulda yaşana üzücü bir olay resme-
dilerek TİD’inde; cümle kurma, olumsuz cümle 
kurma, özellikle “kim?” soru yapılarını kullanmaya 
yönelik bağlamlar oluşturulmuştur.

danışma, 
güvenlik, 
nöbetçi, 
müdür 
yardımcısı, 

rehberlik, 
revir, 

hemşire, 
sınıf başkanı, 
tören, 

toplantı, 
dost, 
kamera, 
ödev 
yapmak, 

paylaşmak, 
tekrar 

etmek.

“Çocuğu kim gördü?”
“Güvenlik ne yaptı.”
“Çocuğa kim yardım etti?” 
“Öğretmen ödev verdi.”
“Ödev konusu dostluk ve paylaşmak.” 

“Kedi ve köpek süt paylaştı.”
“En güzel fotoğrafı seçmek.”
“Tören yapmak.”
“Sergi açmak.”

Okul çalışanları
Yardımseverlik
Dostluk
Paylaşmak

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK KONULAR
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Öğrenciden etkinlikteki 

soruları okuması, işaret diliyle 

tekrarlaması ve uygun cevabı 

vermesi beklenir

Öğrenci ile resimler hakkında 

konuşulur ve son kareye ne res-

mi yapılacağı hakkında tahmini 

sorulur. Çocuk son kareye ifade 

ettiği sahnenin resmini yapar. 

Resmi hakkında konuşur.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden bu cümle ça-

lışmasında; cümle resmini 

anlaması ve ilgili cümleyi 

kurmak için çerçevesinin 

rengindeki kalemle sütun-

lardaki uygun işaretleri 

seçerek cümleyi tamamla-

ması beklenir.

Öğrenciden öncelikle soru 

cümlesini anlaması soruya 

uygun cevapları işaretleye-

rek göstermesi ve işaret dili 

ile ifade etmesi beklenir.

Öğrenciden işaret ile 

ilgili görseli çizerek 

eşleştirmesi beklenir.

Öğrenciden bu eşleştirme 

etkinliğinde resim ile ilgili 

işaretin altındaki kutucuk-

ları aynı renge boyaması 

istenir.
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• “Kim? “soru cümleleri kurulurken Türk İşaret Dili bileşenlerine uygun davranılmalıdır.

• İşaret yapılırken aktif ve pasif el simetri koşullarına dikkat edilmelidir.

• Soru - cevap çalışmalarında oluşturulan kalıplar çocuğun kendi hayatından örneklerle çeşitlendirilmelidir.

Bu ünitede kazanımların değerlendirilmesinde;
• Gözlem formları
• Kontrol listeleri
• Ölçüt bağımlı ölçme araçları kullanılabilir.

Soru kalıplarının doğru kullanımı ve cevaplanması işaret diliyle iletişimin kilit noktalarındandır. Türk İşaret 

Dilinde zor gelişen bir konu olan soru kalıpları çocuğun dil gelişiminde çok önemli rol oynar. Çocuğun sorulara 

doğru cevapları verebilmesi kadar soruları doğru sormasıyla ilgili yaşantılar geri beslemelerle düzeltilmeli ve 

çeşitlendirilmelidir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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AİLEM VE EVİM I

3. Ünite
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TaşınmakKomşu
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Anne Güle güle Çocuk 
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Bakıyorİkizler

Anne Baba Evli

Baba ResimVe
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Doğum Günün Kutlu Olsun
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3. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Doğum Günün Kutlu Olsun

KardeşDost Evli

Akraba

Karı-koca CaddeBenim Adres

Kapı NoSokak

İkiz BuluşturTaşınmak BabaAnneKomşu

İlçe İl

Kuzen

Mahalle
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Burada Oluyor Lütfen AnlatNe

Merhaba

İyiyim

Güle güle

Resim Bakmak

Hoş bulduk-Hoş geldin
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR

Bu ünitede, bir mahallede ev taşıyan bir aileyi ve 
ailenin hane içi görüntüleri resmedilerek TİD’nde; 
cümle kurma, olumsuz cümle kurma, soru cüm-
lesi kurma ve özellikle eylem biçimlenişinde-
ki yönelimleri kullanmaya yönelik bağlamlar 
oluşturulmuştur.

akraba, 
komşu, 
kuzen, 
yeğen, 
yenge, 
enişte, 

karı-koca, 
ikiz, 
doğum 
günü, 
adres, 
mahalle, 

sokak, 
cadde, kat, 
kapı numarası, 
iletişim, 
misafir, 
evlenmek, 

taşınmak, 
karşılamak, 
uğurlamak, 
hoş geldin, 
hoş bulduk, 
hoşça kal, 

memnun oldum, 
doğum günün kutlu olsun

“Ev taşımak.”
“Adam adres soruyor.”
“Anne baba evlenmiş.”
“Baba ve ikizler fotoğraflara bakıyor.” 
“Doğum günün kutlu olsun.”

Eve taşınma
Evlilik
Doğum günü

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK KONULAR
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Öğrenciden işareti verilen 

bölüme adres bilgilerinin

uygun kısımları yazması istenir.

Öğrenciden bu düğün resminde 

olanları anlatması istenir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden bu eşleştirme 

etkinliğinde görselle ilgili 

işaret cümlesinin sayısını 

yazarak eşleştirmesi istenir.

Öğrenciden verilen sosyal 

ifadeye nasıl cevap verilece-

ğini işaretlemesi istenir.

Öğrenciden işaretle eşleşen 

görselin yanındaki çerçeveyi 

işaretin rengiyle boyaması 

istenir.
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• Bu ünite işlenirken eylem biçimlenişlerinde Türk İşaret Dili bileşenlerine uygun davranılmalıdır.

• Türkçeyi Türk işaret diline çevirirken “İşaretlenmiş Türkçe” kullanmamaya özen gösterilmelidir.

• İşaret dilinin kendine özgü bazı kalıpları olduğunun farkına varılmalıdır. Bu ünitede geçen “Doğum günün

kutlu olsun” kalıbı bir kutlama, tebrik etme bağlamında oluşturulur. Her işaretin Türkçe anlamı olmayabile-

ceği hatta bazı işaretler için öngörülen Türkçe kelimelerin anlamlarında kaymalar yaşandığının bilincinde

olunmalıdır.

• Diyalog ve anlatım çalışmalarında oluşturulan kalıplar çocuğun kendi hayatından örneklerle çeşitlendiril-

melidir.

Bu ünitede kazanımların değerlendirilmesinde:
• Gözlem formları,
• Kontrol listeleri,
• Ölçüt bağımlı ölçme araçları
kullanılabilir.

İşaret diline özgü yapıları daha iyi anlamak ve kullanımlarına ilişkin örnekleri çoğaltmak gerekir. İşaret dili ol-

dukça kişiselleşebilen üretimler içerebilir. Bireyin karakteriyle ilgili olarak gelişen bu dil çocuğumuzu anlamak 

için harika fırsatlara imkânlar verir. 

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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52



53

AİLEM VE EVİM II

4. Ünite



54



55



56

Elleme Prizde Elektrik Var



57Çocuk

Oturma Tamir

Odasında

Kız

Kim Var

Odasında Yapıyor
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4. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

KızElektrik Var

KimYapıyor

Tava Merdiven Tost makinesi

Musluk

Üretilir Aletleri

Elleme Prizde

Tencere Şemsiye

Nasıl

Ütü

Tamir Mutfak
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Buzdolabı Fırın

Ocak

Televizyon

Çalışır Araba Mutfak Lamba

CeketBozuk değilBozuk

Çamaşır makinesi

Yatak odası Çocuk odası Oturma odası
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünite ile öğrencilerden evin bölümlerini ve 
ev eşyalarına ilişkin TİD’deki işaretleri kullnarak 
kendilerini bağımsız olarak ifade etmeleri amaç-
lanmaktadır.

çatı,
duvar,
tavan,

zemin(yer),
musluk,
tamirci/usta,
oturma odası,
yatak odası, 

bebek/çocuk odası, 
priz, 
fiş, 
elektrik,

tost makinesi, 
tencere, 

tava, 

askı, 

şemsiye, 
ütü, 
buzdolabı, 
çamaşır makinesi, 
fırın, 
ocak, 
merdiven, 
seyretmek, 

asmak, 
bozulmak, 
tamir etmek.

“Çamaşır makinesi bozuldu.”
“ Odanın duvarını/tavanını boyadık.”

–Banyodan ses geliyor, kim var acaba?
–Tamirci/usta çağırdık. O var.
–Tamirci/usta banyoda ne yapıyor?
–Çamaşır makinesi bozulmuş onu tamir ediyor.

- Evin bölümleri.
- Elektrikli ev eşyaları.

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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Öğrenciden verilen görseller 

ile işaret ve işaret cümlelerini 

doğru bir şekilde eşleştirerek 

işaretlerin solundaki boş yu-

varlakları görsellerin sağındaki 

yuvarlaklarla aynı renge boya-

masını isteyiniz.

Öğrenciden verilen görseller 

ile işaretleri doğru bir şekilde 

eşleştirerek  görsellerin boş 

dairelerini işaretlerin altındaki 

dairenin rengine boyamasını 

isteyiniz.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden verilen gör-

selleri inceleyerek bozuk 

olan ve bozuk olmayan 

ev aletlerini bulup uygun 

seçeneği karalayarak belirt-

mesini isteyiniz. Daha sonra 

bozuk ev aletleri hakkında 

öğrencileri konuşmaya 

teşvik ediniz.

Öğrenciden görselde veri-

len ev aletlerinden elektrik 

ile çalışan ve çalışmayanlar 

hakkında konuşmalarını 

isteyiniz. Daha sonra elekt-

rikle çalışan ev aletlerinin 

fişini sağda ve solda verilen 

prize çizerek takmalarını 

isteyiniz.

Öğrenciden verilen görseller 

ve elektriğin nasıl üretildiği 

hakkındaki bilgilerini işaret 

dilini kullanarak anlatmasını 

isteyiniz.

Öğrenciden aşağıdaki 

işaretlerle birlikte verilen 

geometrik şekilleri incele-

melerini isteyiniz. Yuka-

rıdaki görsellerin altında 

verilen cümleleri aşağıdaki 

uygun işaretin yanındaki 

geometrik şekli çizerek 

tamamlamalarını isteyiniz.
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• Bu ünitede öğrenciler evin bölümleri ve ev eşyalarına ilişkin TİD’deki işaretlerini kullanarak kendilerini

bağımsız olarak ifade etmeleri için cesaretlendirilmelidir.

• Bu ünitede verilen ilk karanlık oda resmindeki korkulan nesnelerin aslında sanıldığı gibi olmadığı, gerçek-

te oda içerisindeki nesne ve eşyaları yeteri kadar göremediğimiz için farklı göründüğü anlatılmalıdır. İkinci

resimde ise karanlık odanın aydınlık hali verilmiş olup korkulan nesnelerin aslında ne olduğu daha net

görünmektedir. Öğrencilerden her iki resmi de dikkatlice incelemeleri ve karşılaştırmaları istenmelidir.

• Ünitede elektrikli ev aletleri ve ev eşyaları işlenirken ev kazalarının önüne geçici basit önlemlerden, ço-

cuklar için tehlikeli olabilecek ev aletlerinden (elektrik, fiş, priz... vb.) ve güvenlik uyarılarından da bahsedil-

melidir.

• Priz ve fiş işaretleri aynıdır. El dışı işaretler, jest ve mimiklerin bu ayrımı yapmada önemli olduğu unutul-

mamalıdır. Ayrıca, merdiven işareti merdivenin şekline göre değişebilmektedir.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:

• Gözlem formu,

• Kontrol listesi,

• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Bu ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşam-
da kullanılması gerekir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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65

OYUN, SPOR VE SAĞLIK

5. Ünite
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Oyun Adı Dokuz Taş



67

İki Takım

1

3

2

Seçilir



68

Oyuna Kırmızı Mavi Başlayacak?Hangisi(bu mu bu mu)



69

Top At Taş Devir



70

Kırmızı Takım Kaç

Çocuk Hızlı Koş



71

Top VuruyorMavi Takım



72

Kırmızı Takım Taşları Diziyor
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Kırmızı Takım Kazandı

KaybettiTakımMavi
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Adam Ameliyat Olacak



75

Çocuk Karnında Sancı Var
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5. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Oyun Adı Dokuz Taş

İki Takım

1

3

2

Seçilir

Kırmızı Mavi Hangisi (bu mu, bu mu) Başlayacak

Top At Taş

Hızlı Koş Kaç Vuruyor Diziyor

Kazandı Kaybetti Doktor Hemşire El

Rapor
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Soru Cevap

Top vurmak Körebe

Satranç

Saklambaç Masa tenisi

Mendil kapmacaSek sekYüzmek

İp atlamak

Önce

MIsket Oyun Hasta

Ateş DereceRapor

Krem

Hap Boğaz

Şurup

Bilmek

Nasıl

Devirmek

Yakan top
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünite ile öğrencilerin; oyun, spor ve sağlıkla 
ilgili TİD’deki işaretleri kullanarak kendilerini 
bağımsız olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Boğaz, 
karın, 
rapor(sağlık raporu), 

sağlık, 
nezle, 
muayene, 
hap, 

şurup, 
krem, 
ağrı, 
sancı, 
ateş, 
derece, 
ameliyat, 

eşofman, 
yarışma, 
takım, 
masa tenisi, 
yüzme, 
satranç, 
raket, 

kale, kaleci, 

madalya, 
hakem, 
forma, 
saklambaç, 
seksek, 

ip atlama, 

körebe, 
mendil kapmaca, 
misket, 
yakan top, 
sinema, 
tiyatro, 
park, 

hayvanat bahçesi, 
öksürmek, 
acımak, 
ağrımak, 
ateşlenmek, 
yüzmek,
kazanmak, 

kaybetmek (yenilmek), 

saklanmak, 
yakalamak, 
topla vurmak,
kaçmak, 
kovalamak, 
başlamak, 
bitmek, 
durmak, 
eşleştirmek, 
tebrik ederim, 
geçmiş olsun.

“Ben masa tenisi oynamayı seviyorum. “
“Akşam tiyatroya gideceğiz.”

–Nereden geliyorsun?
–Hastaneden geliyorum.
–Neden hastaneye gittin?
–Boğazım ağrıyor, doktora gittim.
–Geçmiş olsun.
–Şimdi nereye gidiyorsun?
–Eczaneye ilaç almaya.

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG
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- En sevdiğin oyun/spor.
- Niçin hasta oluruz.

Öğrenciden verilen görseller 

ile işaret ve işaret cümlelerini 

doğru bir şekilde çizgi ile eşle-

melerini isteyiniz.

Öğrenciden bulmacadaki par-

mak alfabesiyle yazılmış olan 

kelimeleri okuyarak kelimenin 

işaretini bulmasını isteyiniz. 

Daha sonra bulmacadaki harf-

leri işaretlerin yanındaki renkli 

yuvarlaklarla aynı renkteki boya 

kalemi ile çizerek birleştirmele-

rini isteyiniz.

ÖRNEK KONULAR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden verilen görseli 

inceleyerek aşağıda işaret 

dili ile sorulan iki soruyu 

cevaplandırmalarını ve 

görselleri anlatmalarını 

isteyiniz.

Öğrenciden verilen görseli 

inceleyerek aşağıda işaret 

dili ile sorulan üç soruyu 

cevaplandırmalarını ve 

görselleri anlatmalarını 

isteyiniz.

Öğrenciden verilen görselleri 

inceleyerek karşılıklı diyalog-

lar geliştirmelerini isteyiniz.

Öğrenciden verilen görseli 

inceleyerek aşağıda işaret dili 

ile sorulan üç soruyu cevap-

landırmalarını ve görselleri 

anlatmalarını isteyiniz.
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• Bu ünitede verilen geleneksel çocuk oyunlarımızdan olan dokuz taş oyunu okul bahçesinde öğretmenlerin

katılımı ve gözetiminde oynanarak öğrenilen işaretlerin pekiştirilmesi sağlanabilir.

• Bu ünitede sporun ve oyunun insan beden sağlığı ve ruh sağlığı için önemi vurgulanabilir.

• Ameliyat işareti vücudun ameliyat olunan bölgesi üzerinde yapılır. Ağrı işaretinin baş ve karın

ağrılarında farklılaştığı unutulmamalıdır. Sancı işareti ağrı işaretinden farklıdır. Ateş işareti ile ateşlenmek

işaretleri aynıdır. Yüzme ve yüzmek işaretleri aynıdır. El dışı işaretler, jest ve mimiklerin bu ayrımı yapmada

önemli olduğu unutulmamalıdır.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde;

• Gözlem formu

• Kontrol listesi

• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

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

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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82



83

YİYECEK VE İÇECEKLER

6. Ünite
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Kadın Taze Fasulye Alıyor

Marketten Yiyecek İçecek Almış



85

GüzelTatDöner
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6. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Yiyecek Almış

Tat

Güzel

DönerKadın FasulyeTaze

Masa Üstünde Düşünmek

Su

Domates

Soğan

PişirmekYemek Üzüm Sarı

Marketten
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Zeytinyağı

Kırmızı Biber

Tahta Kaşık Salça

Kara

Kuru Fasülye Almak Meyve Bahçe

ElmaVişneAyvaMuz

Nar

Tuz Börek

Kayısı Ceviz

Leblebi

Badem

Fıstık

Kestane

Fındık
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR KELİMELER

Bu ünite ile öğrencilerin; yiyecek ve içeceklerle 
ilgili TİD’deki işaretleri kullanarak kendilerini 
bağımsız olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

yiyecek, 
içecek, 
fındık, 
ceviz, 
fıstık, 
leblebi, 
badem, 
kestane, 

sucuk, 
kuru fasulye, 

taze fasulye, 
nohut, 
mercimek, 
baklava, 
mantı, 
pide, 
şeftali, 
kayısı, 
meyve suyu, 
sebze, 

meyve, 
ayva, 
nar, 

döner, 
lokanta, 
pastane, 

market,
yemek yapmak, 
bıçakla kesmek, 
pişirmek

“Pastaneden börek ve baklava aldık.”
“Babaannem dün akşam mantı pişirdi.”

–Bu pastayı kim yaptı?
–Pastaneden aldık. Tadına bakmak ister misin?
–Evet, pastanın içinde neler var?
–Fındık, kestane ve ceviz var.
–Tamam, en sevdiğim pasta bu.

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG
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- Akşam ne yedin?
- Sevdiğin yiyecekler neler?

Öğrenciden TİD cümlesinde 

verilen resmin işaretini bularak 

resmin altında verilen renkle 

boyamasını isteyiniz.

TİD cümlesinde boş bırakılan 

kareye uygun olabilecek işareti 

bularak boş kutunun altındaki 

renk ile boyamalarını isteyiniz.

Öğrenciden  verilen görsellerin 

doğru işaretlerini bularak gör-

selin yanındaki renkle işaretin 

yanındaki yuvarlağı boyamala-

rını isteyiniz.

ÖRNEK KONULAR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden  verilen gör-

selleri inceleyerek taze fa-

sulye yemeği için gereken 

malzemelerin işaretlerini 

hatırlamalarını ve daha 

sonra taze fasulye yapımını 

anlatmalarını isteyiniz.

Öğrenciden  verilen görselle-

ri inceleyerek soruları cevap-

landırmalarını isteyiniz.

Öğrenciden  verilen meyve 

görsellerini inceleyerek aşa-

ğıdaki işaret seçeneklerinden 

doğru olanı bulup yuvarlağı 

boyamalarını isteyiniz.
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Yemek ve yiyecek işaretleri birbirine benzemektedir. İçmek ve içecek işaretleri de birbirine benzemektedir. 

El dışı işaretler, jest ve mimiklerin bu ayrımı yapmada önemli olduğu unutulmamalıdır. Kuru fasulye ile taze 

fasulyenin işaretleri ise birbirinden farklıdır.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:

• Gözlem formu,

• Kontrol listesi,

• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Bu ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşam-
da kullanılması gerekir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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92



93

TAŞITLAR VE TRAFİK

7. Ünite
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Güvenliğin İçin Emniyet kemerini tak



95

Polis Var

Kaza Neden Olmuş

Ceza 
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7. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Polis Ceza VarNedenTrafik Kazası

Metro  Traktör

Yaya geçidi

Nereye

Paso

Bekle YokAlttan

Bin

DurakGeçmekKarşıya Üst geçit

Güvenliğin İçin Emniyet kemerini tak
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DolmuşKaza Neden

Oluyor Taksi

Yaya kaldırımı

Kamyon
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünitede; taşıtlar ve trafik kuralları ile ilgili 
TİD’deki işaretleri kullanarak öğrencilerin 
kendini bağımsız olarak ifade etmeleri 
sağlanacaktır.

taşıt, 
taksi, 

traktör, 
yaya 
geçidi, 
kaldırım, 
ulaşım, 
güven, 
emniyet 
kemeri, 

ceza, 
trafik 
kazası, 
durak, 
metro, 
üst geçit, 
alt geçit, 
dolmuş, 
otogar, 
paso, 

bilet, 
ehliyet, 
takmak (emniyet kemeri), 

durmak, 
karşıya geçmek.

“Emniyet kemerini tak.”
“Üst geçitten karşıya geçmek lazım.”

–Trafik çok sıkışık.(Arabalar çok fazla.) Karşıya nasıl geçebilirim?
–Alt geçitten.
–İlerideki alt geçitten mi?
–Evet, ama sanırım girişi bugün kapalı.
–Teşekkür ederim. İyi günler.

- Taşıtlar
- Trafik kuralları

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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Öğrenciden görselleri uygun 

TİD işaretlerine, çizerek eşleş-

tirmesi istenir.

Öğrenciden görselleri, uygun 

olan TİD işaretlerinin ilgili 

renklerle boyayarak eşleştirme-

si istenir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden TİD ile verilen 

komutlara uygun olarak 

resimdeki çocuğun yolcu-

luğu hakkında konuşmaları 

istenir.

Bu çalışmada görseldeki 

polis ve duran arabadaki 

kişilerle olan diyalogları 

öğrenciyle  TİD kullanılarak 

konuşulacaktır.

Öğrenciden TİD sorularını 

görsellerden faydalanarak 

cevaplamaları ve çizerek 

eşleştirmesi istenir.

Öğrenciden bu çalışmada; 

“Ne iş yapar?” sorusuna gör-

sellerden faydalanarak,TİD 

cümleleri ile ifade etmeleri 

istenir.
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Taşıtlar ve Trafik ünitesi işlenirken kitap dışında kendi doğal çevremize uygun taşıtlar ve buna ilişkin TİD 

ifadelerini kullanmaya fırsatlar sunulmalıdır.

Bu ünite işlenirken trafik kurallarının getirdiği yasal sorumluluklar ve önemi üzerinde durulmalıdır.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:
- Gözlem formu,
- Kontrol listesi,
- Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Ünitede geçen TİD ifadelerinin kalıcılığının artırılması için kelime, cümle ve diyalogların günlük yaşamda 
kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sayede bağımsız olarak istenilen konu hakkında TİD soh-
beti yapılabilir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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102
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8. Ünite

ÜLKEMİ SEVİYORUM I
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Benim ülkem Türkiye

Türkiye

Senin Memleket Neresi

Ankara Başkent
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A

Benim Köyüm Beypazarı

İlçesinde

K A P U L L U



106

Çocuk Fotoğrafı ÇekiyorHamam



107Adam Eski Para Buldu



108



109

Çanakkale Zaferini Anlat
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8.ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Benim Ülkem Türkiye

Senin Neresi Ankara Başkent

Adam Eski

Dünya

Köyüm Beypazarı İlçesinde

Para Buldu

Hamam

Memleket

Kale
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Çanakkale Zaferini

Cami Görmek Adı Soyadı

İli Müzede Haritaya Kale
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR KELİMELER

Bu ünitede; öğrencilerin ülkemiz ile ilgili temel 
kavramların TİD’deki işaretlerini kullanarak ken-
dini bağımsız olarak ifade etmeleri sağlanacaktır.

dünya, 
millet, 
harita, 

ülke, 
memleket, 
Çanakkale 

zafer, 
il, 

ilçe, 
köy, 
başkent, 
cami, 

müze, 
hamam, 
kale, 

tarih (geçmiş tarih), 

bulmak, 
fotoğraf çekmek.

“Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.”
 “Çanakkale Zaferi’ni kutladık.”

–Nerelisin?
–Çanakkale. Sen nerelisin?
–Ben de Çanakkaleliyim. Sen Çanakkale’nin hangi ilçesindensin?
–Gelibolu ilçesinden. Bu ilçeyi biliyor musun?
–Hayır. Gelibolu’yu haritada bana gösterebilir misin?
–İşte burada. Buldum.
–Bunu öğrendiğim çok iyi oldu.

- Memleketini tanıt.
- Bir gezini anlat.

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden görsellerdeki 

çocukların gezdiği yerleri, TİD 

görsellerini çizerek birleştirip 

cümle kurmaları istenir.

Öğrenciden görseldeki çocuğun 

gördüğü yerleri TİD’i kullanarak 

bağımsız olarak ifade etmeleri 

istenir.

Öğrenciden görseldeki müze 

resimlerini inceleyip, gördük-

lerini TİD ile bağımsız ifade 

etmesi istenir.

Öğrenciden birinci görselde 

işlenen adres bilgisini, ikin-

ci görselde TiD’i kullanarak 

tekrar etmesi

ve kendi yaşantısı ile de 

ilişkilendirmesi istenir.

Öğrenciden bu çalışmada ilk 

olarak birinci görseli incele-

mesi ve bu görseldeki adres 

bilgisini TİD’i kullanarak 

ifade etmesi beklenir.

Öğrenciden birinci görselde 

işlenen adres bilgisini, ikin-

ci görselde TiD’i kullanarak 

tekrar etmesi

ve kendi yaşantısı ile de 

ilişkilendirmesi istenir.

Öğrenciden görseldeki müze 

resimlerini inceleyip, gördük-

lerini TİD ile bağımsız ifade 

etmesi istenir.
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• Ülkemiz ünitesini işlenirken; ülkemizi tanıtıcı, video, broşür ve fotoğraflardan faydalanılmalıdır.

• Bunun yanında müze ve tarihi-turistik yerlere geziler düzenlenip TİD’in daha fazla kullanımına fırsatlar

oluşturulmalıdır.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:
- Gözlem formu,
- Kontrol listesi,
- Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Bu ünitede geçen TİD ifadeleri günlük hayatın içine taşındığında çok daha etkili ve kalıcı olacaktır.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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ÜLKEMİ SEVİYORUM II

ÇALIŞMA SAYFALARI

9. Ünite
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Dede Nine Elma Topla Zor
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Çocuklar Yardım EtDede Nine
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YemekDede Nine Paylaştı
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Çocuklar NineDede

Paylaşmak Çok Güzel

İkram EttiDede Çocuklar Elma

Teşekür etmek
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Destek oldularNineyeDede

ElmaÇocuklar Topla
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9. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Dede Nine Elma Topla

Yardım Yapmak Yemek

Destek oldular

Hazırlamak

Tören Masa

 

Pişir Kes Halay

Kolonya Kelime

Zor

Katılmak

Paylaştı
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ÇikolataPazartesi Günü Okula Arakaşlarının Seyretti Çikolata

Öğretmen Çok Güzel Teşekür etmek
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünitede; millî ve dinî bayramlarla ilgili 
ifadelerin TİD’deki işaretlerini kullanarak öğren-
cilerin kendini bağımsız olarak ifade etmeleri 
sağlanacaktır.

ikram, 
dayanışma (destek olmak),
tören,
kolonya, 
paylaşmak, 
hazırlamak, 

katılmak, 
peygamber, 
melek, 
ahiret.

“Cumhuriyet Bayramı törenine katıldık.”
“Kurban Bayramında babaanneme gittik.”

–Cumhuriyet Bayramına katılacak mısınız?
–Evet, katılacağız. Bunun için bir haftadır hazırlanıyoruz.
–Tören için neler hazırladınız?
–Tiyatro ve şiirler hazırladık.
–Tiyatroda kimler görev aldı?
–Öğretmenler ve ... sınıfı öğrencileri.

- Bayram hazırlıkları
- Paylaşmak

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden TİD işaretleriyle 

ilgili görselleri bulup uygun 

renklerle boyayarak eşleştirme-

si istenir.

Öğrenciden TİD işaretlerini, 

uygun olan resimlerle, çizerek 

eşleştirmesi istenir.

Öğrenciden TİD görsellerden 

hareketle kelimelerle bir öykü 

oluşturması ve arkadaşlarıyla 

paylaşması istenir.

Öğrenciden görsellerin 

altında yer alan TİD işaret 

cümlelerinden uygun olanı 

işaretlemeleri istenir.

Öğrencinin bu çalışmada; 

görsellere uygun TİD cümle-

lerini, TİD görsellerini çizerek, 

birleştirip, oluşturmaları 

istenir.

Öğrenciden TİD görselle-

rinden kelimelerle bir öykü 

oluşturması ve arkadaşlarıyla 

paylaşması istenir.
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• Millî ve Dinî bayramları farklılığı ve oluşumu hakkında öğrencilerle TİD ile bilgi paylaşımında bulunulmalı.

• Farklı ülkelerde de bayramların olduğuna dikkat çekilip bayramın anlamı ve önemi üzerinde durulmalı.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:
• Gözlem formu,
• Kontrol listesi,
• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Millî ve Dinî bayramlara ortak katılım ile, TİD’e ait ortak dil artırılabilir. Bu sayede TİD sohbeti için daha 
fazla ortak paylaşımda bulunulur.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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10. Ünite

DOĞA VE ÇEVRE I
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135

Deve Akrepten Korktu
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Tavuk |nek Evcil Hayvandır
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10. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Vahşi Koyun Zürafa

Aslan Kurt Geyik

EvcilHayvanlar

Karınca

Bit

Sinek

Pire

Örümcek

Uzaklara Aradı

Çiçek Çevrende Korkmak

Arı

Buldu

Kelebek
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Bal

Yaz Antalya’ya Hayır Aile

Köyüne

Tatilinde

Tahmin et Fil

Neresi
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünitede, hayvanlar ve bitkiler ile ilgili 
TİD’deki işaretleri kullanarak öğrencilerin 
kendilerini bağımsız olarak ifade etmeleri 
amaçlanmaktadır.

fil, 
aslan, 

zürafa, 
yılan, 
fare, 

maymun, 
geyik, 
akrep, 

deve, 
kurt, 

bit, 
pire, 

hayvan, 
bitki, 
evcil, 

yabani, 
karınca, 
örümcek, 
yaprak, 
dal, 

kök, 
toprak, 
sokmak, 
ısırmak , 
sulamak.

“Hayvanat bahçesinde fil gördüm.”
“Ağacın yapraklarını yeşile, dallarını kahverengiye, köklerini siyaha boya.”

 Ormandaki hayvanları biliyor musun?
–Evet, ama hepsini değil.
–Hangilerini (Ne + hayvanları) biliyorsun, adlarını söyler misin?
– ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–Peki, sence en güçlü hayvan hangisidir?
–Fil.

- Hayvan/bitki sevgisi
- Bildiğin hayvan/bitkiler

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden verilen görseli 

incelemesi, TİD cümleleri 

ile oluşturulmuş hikaye 

örüntüsünü anlaması, arı ve 

bal hakkındaki bilgilerini 

anlatması istenir.

Öğrenciden  hayvanat bahçesi 

görseli ile ilgili sorulara cevap 

vermesi istenir.

Öğrenciden çalışma say-

fasındaki TİD cümlelerini 

kullanarak diyalog kurması 

ve diyaloğun sonunda 

kendisine yöneltilen soruyu 

cevaplaması istenir.

Öğrenciden verilmiş olan 

hayvanların TİD ifadelerini 

anlamaları ve bu hayvan-

ların vahşi ya da evcil olup 

olmadıklarını ilgili boşluğa 

kalemle işaretleyerek belirt-

meleri istenir.

Öğrenciden hayvanların TİD 

ifadelerini anlamaları, bu 

ifadelerin renklerine göre 

hayvan görsellerinin içinde 

bulunduğu çemberleri boya-

yarak eşleştirmesi istenir.
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• Bu ünite işlenirken öğrencilerin hayvanlar ve bitkiler ile ilgili deneyimlerini TİD ile ifade edebilmelerine 

yönelik fırsatlar oluşturulmalıdır.

• TİD’de aslan ve hayvan işaretleri arasında sözcüksel uzanım ilişkisi bulunmaktadır. Bu işaretlerin el şekli, 

konum, yönelim, hareket (tekrarlı büyükçül hareket) bileşenleri aynı olmakla birlikte el dışı bileşenlerden 

ağız şekli anlam ayırt edici özellik taşımaktadır.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:
• Gözlem formu,
• Kontrol listesi,
• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Ünitede geçen TİD ifadelerinin (kelime, cümle ve diyalogların) aile-çocuk etkileşimlerinde tekrar edilmesi 
amaçlanan kazanımların hızlandırılması ve kalıcılığının artırılması için önem arz etmektedir. Bu amaçla 
çocuğunuzla birlikte :
• Ormana, kıra, hayvanat bahçesine, çiftliğe veya köylere geziler düzenlemeniz,
• Çevrenizde bulunan hayvanların ve bitkilerin fotoğraflarını ve videolarını çekmeniz,
• Hayvanlar ve bitkiler konulu düzeye uygun belgeseller izlemeniz,
• Hayvanlar ve bitkiler konulu hikaye kitapları, sıralı kartlar ve tek kartlar bakmanız,
• Hayvanlar ve bitkiler konulu ev içi etkinlikler yapmanız ( atık malzemelerden zürafa yapmak vb.) ve oyun-
lar (hafıza kartı vb. ) oynamanız önerilmektedir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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11. Ünite

DOĞA VE ÇEVRE I I
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Çığ Düşmüş
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AdamıKurtama ekibi Arıyor
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OlduHeyelan
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Kızılay Yardım Etti



150



151

Hortum TehlikelidirÇok
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İlk Yardım Önemlidir
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Acil Bir Bir İki Ara
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11. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Arıyor OlduHeyelan

Kızılay Yardım Etti İlk Yardım Önemlidir

İtfaiye

Hortum

BekliyorYol Kapalı Çadır

Acil Bir İki Ara

Ambulans

Araba

Çığ düşmüş Kurtarma ekibi

Adamı
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünitede, doğal afetler ile ilgili TİD’deki 
işaretleri kullanarak öğrencilerin kendilerini 
bağımsız olarak ifade etmeleri amaçlanmak-
tadır.

Kızılay, 
çadır, 
heyelan, 
çığ, 
hortum, 
acil, 

ip, 

kurtarma ekibi, 
ilk yardım

“Kızılay insanlara yardım eder.”
“Heyelanda bir ev yıkıldı.”

–Deprem evimizi yıktı.
–Peki, şimdi nerede kalıyorsunuz?
–Kızılay çadır verdi, çadırda kalıyoruz.
–Koluna ne oldu?
–Depremde düştüm, yaralandım.
–Peki, kolunu sen mi sardın?
–Hayır ilk yardım ekibi sardı.

- Kızılay’ın Görevleri
- Doğal Afetler

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden görselde 

nelerin olduğuna ilişkin 

kendisine yöneltilmiş TİD 

soru cümlesini anlaması ve 

görselde olanları anlatması 

istenir.

Öğrenciden sıralı olarak veril-

miş olan görselleri incelemesi 

ve görselde nelerin olduğuna 

ilişkin kendisine yöneltilmiş 

TİD yönerge cümlesini 

anlaması ve görselde olanları 

anlatması istenir.

Öğrenciden çığ görseli ile 

ilgili soruları anlaması ve 

sorulara cevap vermesi 

istenir.

Öğrenciden çalışma 

sayfasındaki TİD ile 

oluşturulmuş diyalog cümlele-

rini anlaması ve anladıklarına 

ilişkin resim yapması istenir.

Öğrenciden doğal afet gör-

selleri ile TİD’deki karşılık-

larını aynı renge boyayarak 

eşlemesi istenir.

Öğrenciden TİD ifadeleri ile 

görselleri çizerek 

eşleştirmesi istenir.
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Bu ünite işlenirken; öğrencilerin doğal afetler ile ilgili deneyimlerini TİD ile ifade edebilmelerine yönelik 

fırsatlar (Kızılay, Afad, Belediyelerin İtfaiye İstasyonu, ilk yardım yapan 112 Hızır-Acil vb.kurum/kuruluşlara 

yönelik gezi ya da ilgili kişilerin okul ziyaretlerinin sağlanması, tatbikatların yapılması, kurumların tanıtım 

videolarının izlenmesi, afiş ve broşürlerinin incelenmesi, belgesel izlenmesi vb.) oluşturulmalıdır.

Hedef sözcüklere ilişkin oluşturulan cümle ve diyaloglar TİD’in gramerine uygun bir şekilde öğrencilere 

sunulmalıdır.

Kızılay, Türk, Türkiye, ay gibi aralarında uzanımsal ilişkiye sahip işaretlerin üretilmesinde TİD’in el şekli bi-

leşenin aynı olduğu, ancak konum, yönelim, hareket ve el dışı unsurlardan ağız hareketleri bileşenlerindeki 

farklılıkların anlamı değiştirdiği ile ilgili hissettirme çalışmalarının yapılmasına dikkat edilmelidir.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:
• Gözlem formu,
• Kontrol listesi,
• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Ünitede geçen TİD ifadelerinin (kelime, cümle ve diyalogların) aile-çocuk etkileşimlerinde tekrar edilmesi 
amaçlanan kazanımların ediniminin hızlandırılması ve kalıcılığının artırılması için önem arz etmektedir. 
Bu amaçla çocuğunuzla birlikte :
• Kızılay, Afad, Belediyelerin İtfaiye İstasyonu, ilk yardım yapan 112 Hızır-Acil vb.kurum/kuruluşlara yönelik
geziler düzenlemeniz, bu kurum ve kuruluşların yapacağı etkinlikler katılmanız,
• Katıldığınız etkinliklerin izin verilmesi durumunda fotoğraflarını ve videolarını çekmeniz,
• Doğal afetler konulu düzeye uygun belgeseller izlemeniz,
• Doğal afetler hikaye kitapları, sıralı kartlar ve tek kartlar bakmanız,
• Doğal afetler konulu ev içi etkinlikler yapmanız ( acil durum çantası oluşturma vb.) önerilmektedir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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12. Ünite

TEMEL FEN VE MATEMATİK
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Gram Ağırlık Ölçülür

Litre Sıvı Ölçülür
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İtme Kuvveti Çekme Kuvveti
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Hayvanlar Canlıdır

CanlıdırBitkiler
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Taş Cansız
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Tahmin Doğru mu?Çocuk
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12. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Gram Litre Ağırlık Ölçülür

İtme Kuvveti Çekme Hayvanlar Canlıdır

Taş Cansız

Bitkiler

Tahmin Gaz

Sıvı Katı Boy Grafiğini Merhaba

Biliyorum Tavuk

GazKatı
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DüşüneyimBuldumTerlikTaş Aferin Gösterebilir misin?

Ampul Problem Grafik Pil Ağırlık

Çarpım tablosu Sağlıklı

Yumurta

Cips

Doğal

Şeker

Ayran Kola Pasta

Zarar
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR

Bu ünitede, temel fen ve matematik kavram-
ları ile ilgili TİD’deki işaretleri kullanarak 
öğrencilerin kendilerini bağımsız olarak ifade 
etmeleri amaçlanmaktadır.

şekil, 
çarpım tablosu, 
litre, 

gram, 
grafik, 
alan, 

tahmin, 
tablo 
çevre, 
ışık, 
ses, 

canlı, 

cansız, 
doğal 
katı, 
sıvı,
gaz, 
kuvvet, 

madde, 
pil, 

fen, 
bilim, 
çözmek (problem)

ölçmek, 

tartmak, 
eklemek, 
nefes almak

“Şişedeki su kaç litre olabilir? Tahmin et.”
“Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri vardır.”

–Toplama, çıkarma, çarpma işlemlerinden en zor olanı hangisidir?
–Çarpma işlemi daha zordur.
–Neden?
–Çünkü, çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanıyorum.
–Çarpmayı geliştirmek için çok tekrar yapman lazım. Tekrar tekrar çalışırsan başarılı 
olursun.

- Canlı ve Cansız Varlıklar
- Ölçü Birimleri

ÖRNEK CÜMLELER

ÖRNEK DİYALOG

ÖRNEK KONULAR
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ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden grafik ile ilgili 

TİD yönergesini anlaması, 

grafiği okuması ve grafiği 

anlatması istenir.

Öğrenciden TİD ile verilmiş 

yönergeyi anlaması, katı mad-

deleri maviye, sıvı maddeleri 

kırmızıya ve gaz maddeleri sarı-

ya boyayarak eşleştirmesi ve bu 

maddelere ilişkin düşüncesini 

anlatması istenir.

Öğrenciden; TİD ile verilmiş 

yönergeyi anlayarak, yararlı 

besinlerin içinde bulunduğu 

çerçeveyi yeşile, zararlı olan 

besinlerin içinde bulunduğu 

çerçeveyi kırmızıya boyaması 

istenir.

Öğrenciden çalışma say-

fasındaki TİD cümlelerini 

kullanarak diyalog kurması 

ve diyaloğun sonunda 

kendisine verilen yönerge-

ye canlı ve cansız varlıkları 

göstererek dönüt vermesi 

istenir.

Öğrenciden işaretleri verilen 

görselleri bulması ve gör-

sellerin altındaki dairesel 

boyama alanlarını işaretlerin 

altındaki renge boyayarak 

eşleştirmesi istenir.

Öğrenciden işaretleri verilen 

görselleri bulması ve gör-

sellerin altındaki dairesel 

boyama alanlarını işaretlerin 

altındaki renge boyayarak 

eşleştirmesi istenir.
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• Öğrencilerin öğrendiklerini farklı derslere/durumlara transfer etmeleri amacıyla temel akademik bece-

rilerin öğretiminin gerçekleştirildiği dersler (hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, vb.) ile ilişkilendirme 

yapılmalıdır.

• Hedef sözcüklere ilişkin oluşturulan cümle ve diyaloglar TİD’in gramerine uygun bir şekilde öğrencilere 

sunulmalıdır.

• “Litre” işaretinin sözel dilden ödünçlendiği yani el alfabesinden türetilen bir işaret olduğu öğrencilere 

hissettirilmeli ve ilkokul, ortaokul, lise, lazım, taksi, ceket vb. sözcüklerin de benzer yolla türetildiği ile ilgili 

sezdirme çalışmalarına yer verilmelidir.

• “Can” sözcüğünün işaretine eklenen “–lı” ekinin de el alfabesinden yani Türkçeden ödünçlendiği üzerinde 

durulmalı ve benzeri örneklerle TİD’in ödünçleme özelliği pekiştirilmelidir.

• “Can” sözcüğünün işaretine eklenen “hiç” işaretinin, Türkçedeki “can+sız” sözcüğünün anlamını taşıdığı yani 

TİD’deki “Hiç” ek işaretinin “Türkçedeki “–sız” eki ile aynı anlamda bir türetim eki olarak görünüm kazandığı 

üzerinde durulmalıdır.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:
• Gözlem formu,
• Kontrol listesi;
• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir.

Ünitede geçen TİD ifadelerinin (kelime, cümle ve diyalogların) aile-çocuk etkileşimlerinde tekrar edilmesi 
kazanımların ediniminin hızlandırılması ve kalıcılığının artırılması için önem arz etmektedir. Bu amaçla 
çocuğunuzla birlikte fen bilgisi ve matematik derslerine ilişkin evde etkinlik yapmanız ve oyunlar oyna-
manız önerilmektedir.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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13. Ünite

ZAMAN
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Ne ?Sevdiğin

Haziran
Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Ay
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Aralık

OcakOcak

Şubat

Mart

Nisan
Mayıs
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İlk Ay Ocak
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Son

Kızlar Bitirdiİlk

Aralık

Önce

Ay
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13. ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER

Sevdiğin

Aralık OcakOcak Şubat Mart Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Kasım

Kızlar KışAy

YüzmekKar Yağmak Ağaç

Yaprak

SarıÇok

Sonbahar İlkbahar

Son
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Yukarıdaki Bul KarSabah

Güneş

AkşamBatar
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BU ÜNİTEDE 
NELER VAR

ÜNİTEDE GEÇEN KELİMELER, 
ÖRNEK CÜMLE, DİYALOG VE KONULAR 

Bu ünitede ayların ve mevsimlerin adları, 
özellikleri, hangi ayların hangi mevsime denk 
geldiği TİD cümleleri ile verilmektedir.

ilkbahar, 
yaz, 
sonbahar, 
kış, 
Ocak,

Şubat,

Mart,

Nisan,
Mayıs,
Haziran,
Temmuz 
Ağustos, 

Eylül, 
Ekim, 
Kasım,
Aralık
 

“En sevdiğin ay ne?” 
“Sen hangi ayda doğdun? “
“İlk önce kızlar bitirdi. “
“İlk ay ocak. “
“Son ay aralık.”

ÖRNEK CÜMLELER
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Öğrenciden TİD ile verilen 

cümleleri okuması ve bu 

cümlelerle ilgili görselleri 

inceleyip TİD ile anlatması 

istenir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI

Öğrenciden TİD ile verilen 

ayları sırasına göre aşağıda 

TİD ile verilen sayılarla 

eşleştirmesini isteyiniz

Öğrenciden TİD ile verilen 

cümlelerdeki boş yere gelecek 

uygun ayın adını bulup yaz-

maları ve TİD ile göstermeleri 

istenir.

Öğrenciden 1. sütunda TİD ile 

verilen cümlelerde geçen iş/

olayların 2. sütunda TİD ile 

verilen hangi aylarda 

gerçekleşebileceğini okla 

eşleştirmesi istenir.

Öğrencilerden görseli 

verilen mevsimlere denk 

gelen ayları uygun renge 

boyamaları istenir.
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• Mevsimlerin adları verilirken yüz ve vücut dili hareketlerine önem verilmelidir.

• Ayların isimleri önce sıra ile sonra karışık olarak çalışılmalıdır.

• Görseller incelenirken öğrencinin hayal dünyasını geliştirecek biçimde serbest hareket

etmesi ve öğrenciye katkıda bulunması sağlanmalıdır.

• Ders esnasında değişik oyunlarla öğrenme etkinliği eğlenceli hale getirilmelidir.

• Cümle kurarken TİD gramerine ve kültürüne uygun davranmaya özen gösterilmelidir.

Bu kazanımın değerlendirilmesinde:

• Gözlem formu,

• Kontrol listesi,

• Ölçüt bağımlı ölçme aracı (ÖBT) kullanılabilir. 

Çocuğunuza günlük yaşantısına uygun olarak hangi mevsimde ve hangi ayda olduğunuzu TİD ile ifade 
edebilirsiniz. Çocuğunuza değişik mevsim resimleri göstererek bu resimleri TİD ile anlatmasını isteyebilir-
siniz. Ayların isimlerini TİD ile yaparak çocuğunuza hangi ayın hangi mevsime denk geldiğini sorabilirsiniz.
Çocuğunuzdan mevsimlerin özelliklerini TİD ile anlatmasını isteyebilirsiniz.

UYARILAR

DEĞERLENDİRME

AİLELERE ÖNERİLER
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