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Ogrenme Alam: Okudugunu Anlama 

Bolum 3: Okuma Geli~imi 

Hedef: 1.4.3.1. Metni dogru olarak okur. 

Hedef Davrani~(lar): 

1.1. Metinde yer alan sozci.ikleri dogru okur. 

1.2. Hecelemeden okur. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Model Oku
ma-Tekrarh Okuma-Hata Di.izeltme 

Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Ti.irk~e 2 
Ders Kitab1 Okuma Par~alan (Oyki.iler, Anilar, 51-
ralama Metinleri, Tanimsal Metinler) 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1t1C1 uyaranlardan annd1nniz. Is1 
ve 1~1k di.izenlemesini yapin1z. bgrencinin fiziksel 
ihtiya~lanni gideriniz. bgrencinizle bir masada 
kar~1hkh oturunuz. Kullanacagin1z materyalleri 
onceden haz1rlayin1z ve kontrollerini onceden 
yapinIz. 

Dikkati ~ekme: bgrenciye okuyacag1 metni 
gosteriniz ve "Bugi.in seninle okuma ~ah~mas1 
yapacag1z. Bak! Bu metni okuyacag1z." diyerek 
dikkatini metne ~ekiniz. Metni ve resmini ince
lemesine izin veriniz. 

Gi.idi.ileme: bgrenciye hecelemeden/ak1c1 ve 
hatas1z okuyan bir ~ocugun ses kaydin1 dinlete
rek "Bu dinledigin ~ocuk, hecelemeden/ak1c1 ve 
hatas1z okuyor. Seninle bugi.in hecelemeden/ 
ak1c1 ve dogru okuma ~ah~mas1 yapacag1z. Boy
lece sen de dinledigin ~ocuk gibi hecelemeden/ 
ak1c1 ve hatas1z okuyabileceksin." diyerek ~ah~
maya kar~1 gi.idi.ileyiniz. 

OGRETMENiN GOR0$LERi 
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:J;, 

Kaybolan Kuzu 

Kerim, ail~ le <;t/tlikte ~ordu. Kerim her gun kuzulan 

beslerdi. Elr sabah yine kuzulan besledi. Arna br kuzu yoktu. 

Kuzurrn k<>;Jboldugunu lark etti. Bufun aile birlikte kuzcyu 

arad1lar, arad1lar. Mnik kuzuy.-i bir agaan arkos1nda buldular. 

Degum 9unumdu. C:cA< h9'.,"canl,jd1m. Arkada,lanm 9eldi. 

Arkadaslanm bana hed\jeler alm~lard,. Hediye(eri a,;t,m. Hedyeleri 

9ordu3omde <;ok 9a~rd,m. LI, arkada~m da bana ":!'' htab, 



Kuru Fasu[yQ Ekiyorum 

bgretmrmi Buro;' don kuru fosul~ ekmesini istedi. &ircu kuru 

fasulyeleri ald, Cnlari pamuklarin aras,na kqru. Pamuklarin 

Ozerine su doktu. Sorra onlan gOnB;: alan bir pencerenin kencmna 

kcydu. Birta, gun b.kledi. Fasulyeler boyomueto 

Gollo ElbisQ 

Annem ,ar,,ya gitm~i. Binde br paketle dondo. Bona br 

elbise alm~ , ~ rnnkly:Ji. Uzorinde hrm1z1 9lllor vard,. 

Etekleri kabankt, KcJ.lamda ve et.klerinde tollor vard, f--ajecanla 

onu gkjdim. Arkasinda fermuar vord1. Annem fermuan o:;;ekti. (ok 

guzel clmu, tu. Bona '°" yakr,m1st . 
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Okuma Geli~imi 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <:;ah~ma s1-
rasmda ogrenciden uymasm1 istediginiz ~ah~ma 
kurallann1 soyleyiniz. brnegin "Bu ~ah~mam1zda 
beni ~ok dikkatli ve sessizce dinleyeceksin; beni, 
kendi metninden takip edeceksin; oku, dedigim
de okuyacaksm, tamam m1?" diyerek kurallanni
z1 a~1klaym1z. "Bu kurallara uyarsan ~ah~mam1zm 
sonunda ...... kazanacaksm." diyerek ogrencinin 
uymas1 gereken kurallan ve etkili oldugunu on
ceden belirlediginiz peki~tireci a~1klaym1z. Daha 
sonra ogrenciye, kullanacagm1z ses kay1t cihazm1 
ve metni gostererek "Bak, ders boyunca bunla
n kullanacag1z." diyerek materyalleri tanitm1z. 
Daha sonra ogrenciye "Hamsan ~ah~mam1za 
ba~layahm, ham m1sm?" diyerek dikkat i~areti 
veriniz. bgrenciden ham olduguna dair sozel 
ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek bir yan1t 
ald1ktan sonra ogretim si.irecine ba~laym1z. 

Uygulama: 

Once ogrenciye ~u a~1klamay1 yapm1z: "5im
di, once ben, sana bu metni okuyacag1m. Ayni 
metinden senin oni.inde de var. Ben okurken 
sen, kendi metninden beni takip edeceksin." 
deyiniz. "5imdi ba~hyorum, ham m1sm?" dedik
ten sonra ogrenciye metnin ilk sozci.igi.ini.i gos
tererek kendi metninizden okumaya ba~laym1z. 
Okumaniz s1rasmda vurgu ve tonlamalara, nok
talama i~aretlerine uyarak ve ogrencinin rahat 
duyabilecegi yi.ikseklikte bir sesle metni ogren
ciye okuyunuz (Model Okuma). Bir yanda da og
rencinin kendi metninden, sizin okumaniz1 takip 
edip etmedigini kontrol ediniz. Eger ogrenci si
zin kald1gm1z yeri ka~1nrsa okumaya ara vererek 
ogrencinin metninden kald1gm1z yeri gosteriniz. 
Metni okumay1 bitirince "Beni ~ok iyi takip ettin, 
aferin sana !" diyerek ogrenciyi peki~tiriniz. 

Daha sonra "5imdi, sira sende." diyerek og
renciye i~aret ediniz ve "Oku !" yonergesini ve
riniz. Ogrenci okurken heceleyerek/hatah oku
dugu (okumadan atlad1g1, yanh~ ~ozi.imledigi) 
sozci.ikleri i~aretleyiniz. Ogrenci satir atlarsa 
atlad1g1 satin gostererek okumasma devam et
mesini isteyiniz. Ogrenci okumasm1 bitirince, he
celeyerek/hatah okudugu sozci.ikleri ogrencinin 
metninden gostererek once siz okuyunuz, sonra 
ogrenciden o sozci.igi.i i.i~ kez okumasm1 isteyiniz 
(Hata Di.izeltme). Ti.im metinde heceleyerek/ 



hatah okudugu sozcukler ic;:in ayn1 i~lemi tekrar 
ediniz. Hata duzeltme bitince ogrenciden ayni 
metni bir kez daha okumasm1 isteyiniz. Yukan
daki gibi tum i~lemleri tekrar ediniz. Son olarak 
ogrenciden uc;:uncu kez okumasm1 isteyiniz (Tek
rarh Okuma). Tekrar, ayn1 i~lemleri tekrar ediniz. 

I Bu ogretim sureci "1.1. Metinde yer alan 
sozcukleri dogru okur." ve "1.2. Hecelemeden 
okur." hedef davrani~lannm ogretimine yonelik
tir. Bu ogretim surecini haftada uc;: kez ayni turde 
(ornegin oyku) ve zorluk duzeyinde, farkh me
tinlerle tekrar ediniz. Bu c;:ah~may1, ogrenci he
deflenen say1da dogru okuma ve hecelemeden 
okumay1 gerc;:ekle~tirene kadar surdurunuz. 

Genelleme-izleme: Haftanm sonunda ogren
ciyi, ogretimde kullanmad1gm1z ayni turde farkh 
bir metinle degerlendiriniz. Degerlendirirken 
olc;:me ve degerlendirmede ac;:1klanan i~lemleri 
gerc;:ekle~tiriniz. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• bgretim oncesi ve ogretim sonunda Okuma 
Kay1t <;:izelgesi (EK 1) kullanarak degerlendirme 
yapm1z. Her ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. 

• Degerlendirmede once ses kay1t cihazm1 
ac;:m1z ve ogrenciye "Seninle okuma c;:ah~mas1 
yapacag1z. Ben sonra dinlemek ic;:in sen okurken 
okumani ses kay1t cihazma alacag1m." ~eklinde 
ac;:1klama yapm1z. bgrenciye okuyacag1 metni 
gostererek "Bunu okuyacaksm, bak, bende de 
aynismdan var. Sen okurken ben de seni, ken
di metnimden izleyecegim." deyiniz. bgrenciye 
"Okumaya haz1r m1sm?" dedikten ve "Hazinm." 
cevabm1 ald1ktan sonra metni ogrencinin onu
ne koyup kendi metninizi de onunuze ahniz. 
bgrenciye "~imdi, en guzel okumanla bu metni 
yuksek sesle oku." diye yonerge veriniz. bgrenci 
birkac;: satlr okuduktan sonra kronometreyi ac;:1-
niz. bgrenci satlr atlarsa atlad1g1 satin gostere
rek devam etmesini isteyiniz. Be~ saniye ic;:inde 
okuyamad1g1 sozcukleri onun yerine okuyunuz. 
Bu sozcukleri yanh~ okuma olarak kabul ediniz. 
Aynca ogrencinin heceleyerek/yanh~ okudugu 
sozcukleri de kendi metninizde i~aretleyerek 
kaydediniz. Bir dakika sonunda kald1g1 yeri kendi 
metninizden i~aretleyiniz. bgrenci metni oku
may1 bitirinceye kadar bekleyiniz. 
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• Degerlendirme tamamland1ktan sonra 
"Evet, c;:ah~mam1z bitti. Bugun seninle okuma 
c;:ah~mas1 yaptlk." diyerek hedef davrani~1 ozet
leyiniz ve c;:ah~may1 bitiriniz. Daha sonra "<;:ah~
mam1z s1rasmda c;:ok dikkatli bir ~ekilde okudun, 
aferin sana !" diyerek ogrencinin uydugu kural
lan soyleyiniz ve ogrenciye odulunu vererek pe
ki~tiriniz. 

• Degerlendirme sonrasmda ogrencinin oku
masm1 ses kay1t cihazmdan dinleyerek analiz 
ediniz. Bunun ic;:in ogrencinin bir dakikada he
celeyerek/yanh~ okudugu sozcukleri, ogrencinin 
yerine sizin okudugunuz sozcukleri, okumadan 
atlad1g1 sozcukleri saym1z. bgrencinin ekledigi 
sozcukler varsa bunlan hatah ya da dogru oku
nan olarak saymaym1z. Hatah/heceleyerek oku
dugu sozcuk say1sm1 bir dakikada okudugu top
lam sozcuk say1smdan c;:1kanniz. Hecelemeden/ 
dogru okudugu sozcuk say1sm1 hesaplaym1z. 

Aileye Yonelik Oneriler: Tekrarh okuma tek
nigini aileye de onerebilirsiniz. Bunun ic;:in og
renci performansma uygun metinleri belirleye
rek ev odevi olarak aileye veriniz. Metni uc;: kez 
c;:ocuklanna okutmalanni isteyiniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

Bu c;:ah~may1 ogrencinin performansma gore 
surdurmeniz gerekir. bgrencinin bir dakikada 
hatah okuyu~u/heceleyerek okumas1 devam 
ediyorsa uygulama oturumlanni artlnniz. Aynca 
tekrarh okuma say1sm1 be~e kadar c;:1karabilirsi
niz. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gorii~
leri: 



Okuma Geli~imi 
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Ogrenme Alam: Okudugunu Anlama 

Bolum 4: Cumle Anlama 

1.4.4.1. Okudugu ~e~itli bilgi birimleri i~eren 
cumlelerle ilgili sorulan sorulara cevap verir. 

Hedef Davram~(lar): 

1.1. Okudugu ci.imlelere ait olan resimleri 
gosterir. 

1.2. Okudugu cumle hakkmda sorulan soru
lara cevap verir. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Dogrudan 
bgretim Yontemi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: 1. Kademe Turk~e 
1 Ders Kitab1 Okuyorum ve Anllyorum etkinlik 
sayfalari ~all~malar i~in kendi hamlayacagm12 
3-4 sozcukten olu~an cumle kartlari, bu cumle
leri anlatan ve anlatmayan resimler. Ayrica 3-4 
sozcukten olu~an cumleler, bu cumleleri anlatan 
ve anlatmayan resimlerden olu~an slayt. 

Haz1rlanacak cumle ve resim ornekleri: 

• Cumle: Ali top oynuyor. 

• Resimli kartlar: Top oynayan erkek ~ocuk 
resmi/c.;:i~ek sulayan k12 resmi/Bisiklete 
binen erkek ~ocuk resmi. 

• Cumle: Ahmet gazete okuyor. 

• Resimli kartlar: Gazete okuyan bir erkek 
resmi/Yemek yapan erkek resmi/Araba 
y1kayan erkek resmi. 

• Cumle: Kedi mama yiyor. 

• Resimli kartlar: Mama yiyen kedi resmi/ 
Su i~en bir kopek resmi/Agaca ~1kan kedi 
resmi. 

• Cumle: Ku~uk bebek agllyor. 

• Resimli kartlar: Aglayan bebek resmi/ 
Mama yiyen bebek resmi/Gulen bebek 
resmi. 

Ogretime Hamhk: 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dagrt1c1 uyaranlardan armdmniz. 
1s1 ve 1~1k duzenlemesini yapm12. Ogrencinin fi
ziksel ihtiya~larm1 gideriniz. Bireysel bir ~all~ma 
yapacaksaniz ogrencinizle bir masada kar~1llkll 
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Asa91daki cumleleri oku. Cuml":Ji en i~i anlatan resmi isaretle. 

Elif kek ~pt1. 

0 0 

Dedem bir sOrO bal,k tutmlJ\l. 

__ It 
Cumleleri oku. Sorular,n cevab,n, gorsellerden bul ve i~aretle. 

Ahmet anneslne ~l~ek ald1. 

Kim annesine ~i~ek ald,? 

0 0 0 

Ahmet annesine ne aldi? 

0 0 



oturunuz. Grup c;:ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Materyallerinizi onceden hazirlaym1z. 

Dikkati (;:ekme: bgrencilere okudugunu an
lamanm oneminden bahsederek ogretime ba~
laym1z. Sonra "Bu dersimizde, bu resimli kartlan 
kullanacag1z." diyerek cumle ve resimlerinizi 
slaytm1zdan gosteriniz, ogrencilere, resimleri in
celemeleri ic;:in firsat veriniz. 

Gi.idiileme: bgrencilere "<;:ocuklar bugun 
sizlerle okudugunu anlama c;:ah~malan yapaca
g1z. Birlikte baz1 resimlere bakacag1z, daha son
ra baktig1m1z resimlerden biriyle ilgili bir cumle 
okuyacag1z. Okudugumuz cumlenin hangi resmi 
anlattigm1 bulacag1z, bu c;:ah~ma okudugumuzu 
daha iyi anlamam1z1 saglayacak." diyerek c;:ah~
maya guduleyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;:ah~ma s1-
rasmda ogrenciden uymasm1 istediginiz c;:ah~ma 
kurallann1 soyleyiniz. brnegin "Bu c;:ah~mam1zda 
beni c;:ok dikkatli ve sessizce dinleyeceksin; oku, 
dedigimde de okuyacaksm; cumleyi anlatan res
mi goster, dedigimde resmi gostereceksin, ta
mam m1?" diyerek kurallann1z1 ac;:1klaym1z. "Bu 
kurallara uyarsan c;:ah~mam1zm sonunda ...... ka
zanacaksm:' diyerek ogrencinin uymas1 gereken 
kurallan ve etkili oldugunu onceden belirledigi
niz peki~tireci ac;:1klaym1z. Daha sonra ogrenciye 
"Hazirsan c;:ah~mam1za ba~layahm, hazir m1sm?" 
diyerek dikkat i~areti veriniz. bgrenciden hazir 
olduguna dair sozel ifade ya da jest ve mimik
lerle verilecek bir yanit ald1ktan sonra ogretim 
surecine ba~laym1z. 

Uygulama: 

Model Olma: Akilh tahtadan "top oynayan 
erkek, c;:ic;:ek sulayan k1z ve bisiklete binen erkek 
c;:ocuk" resimlerini ac;:m1z. Sonra "Evet, c;:ocuklar 
~imdi ekrana bakm. Gordugunuz gibi uc;: tane re
sim var. Ben, ~imdi bu resimleri inceleyecegim. 
Daha sonra size bir cumle okuyacag1m ve oku
dugum cumlenin bu resimlerden hangisini an
lattigm1 bulacag1m." diye ac;:1klama yapm1z. Daha 
sonra yuksek sesle du~unme teknigini kullanarak 
"Evet, ilk olarak bu resme bak1yorum. Burada bir 
c;:ocuk var. <;:ocuk ne yap1yor? Evet, c;:ocuk top oy
nuyor." ikinci resme i~aret ederek "5imdi de bu 
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Cumle Anlama 

resme bakay1m. Burada bir k1z var. Bu k1z ne ya
p1yor? Evet, k1z c;:ic;:ekleri suluyor." diye resimler 
uzerine konu~unuz ve c;:ocuklan konu~turunuz. 
Sonra son resme i~aret ederek "Bakahm, son re
simde ne var? Burada da bir c;:ocuk var, ba~ka? 
Evet, bisiklet var. Peki, bu c;:ocuk ne yap1yor? <;:o
cuk bisiklete biniyor." diye uc;: resimdeki ki~i ve 
eylemleri etiketleyiniz. Sonra "Tamam, resimleri 
c;:ok guzel inceledim. <;:ocuklar, ben resimleri in
celerken siz de benimle ayni anda resimleri in
celeyebildiniz mi? Kim bu resimleri anlatabilir?" 
diyerek ogrencilerin de resmi anlad1gmdan emin 
olmak ic;:in resimler uzerinde bir sure daha konu
~unuz. Gerekli ise "Resimdeki c;:ocuk ne yap1yor? 
Bu ne? Bu kim?" gibi sorulan tekrar yoneltiniz. 
Daha sonra tahtaya cumleyi yaz1niz ya da buyuk
c;:e haz1rlad1gm1z cumle kartini tahtaya yap1~tin
niz. "Evet, ~imdi de cumleyi okuyorum:' diyerek 
cumleyi okuyunuz. Daha sonra tum ogrencilere 
cumleyi koro olarak okutunuz. bgrencilere "5im
di, evet bu cumlede 'Ali top oynuyor: yaz1yor, 
cumlemizde bir erkek c;:ocuk var, ad1 Ali. Peki, 
cumlede Ali ne yap1yor yaz1yordu?" diye soru 
sorunuz ve soruyu anmda kendiniz cevaplayarak 
"Top oynuyor yaz1yordu." diyerek cumledeki ey
lemi soyleyiniz. Daha sonra "5imdi resimlere ba
kacag1m, acaba bu cumleyi an Iatan resmi bulabi
lecek miyim?" diyerek slaytta bulunan uc;: resmi 
i~aret ediniz. Daha sonra yuksek sesle du~unme 
teknigini kullanarak okunan cumleyi anlatan res
mi bulunuz. <;:ocuklardan da ayni cumleyi okuya
rak cumleyi anlatan resmi gostermesini isteyiniz. 
En az uc;: farkh cumle ile daha ogrencilere model 
olunuz. Model alma a~amasmdan sonra "5imdi 
birlikte yapahm." diyerek farkh cumle ve resim
lerle rehberli uygulama a~amasma gec;:i~ yap1niz. 

*Model alma say1sm1 ogrencilerin perfor
manslanna gore arttinniz. 

Rehberli Uygulama: Bu a~amada ogrencile
rin onune bir cumle ve bu cumleyi anlatan ve 
anlatmayan uc;: resim koyunuz. "5imdi size ver
digim resimleri inceleyin, daha sonra cumleyi 
once ic;:inizden sessizce okuyun, sonra da oku
dugunuz cumleyi anlatan resmi bulun ve cumle 
kartini, cumleyi anlatan resmin uzerine koyun." 
deyiniz ve ogrencilerin c;:al1~malanni izleyiniz. Bu 
s1rada her bir c;:ocugun yanma giderek ne yaptik-



Ianni kontrol ediniz ve bir kez de sizin yanm1zda 
yapmasm1 isteyiniz. Ogrencinin dogru tepkisini 
betimleyerek peki~tiriniz. Eger ogrenci d.imle
yi yanh~ resmin uzerine koyarsa model alma 
a~amasma geri donunuz. Ogrenci, dogru tepki 
verinceye kadar ogretimi surdurunuz. Tum og
renciler, cumleyi en iyi anlatan resmi bulduktan 
sonra ogrencilerin onlerindeki cumle ve resim
leri kald1rarak onlara yeni cumle ve resimler ve
riniz. Rehberli uygulamalar a~amasmda ogren
cilerin performanslanna gore en az dart cumle 
ile ogretime devam ediniz. Ogrencilerin cumleye 
ait resimleri kendi ba~lanna bulmaya ba~lama
smdan sonra bag1ms1z uygulamalar a~amasma 
ge9iniz. 

Bag1ms1z Uygulama: Ogrencilerin onune bir 
cumle ve bu cumleyi anlatan ve anlatmayan re
simleri koyunuz. "5imdi size verdigim resimleri 
dikkatle inceleyin, daha sonra cumleyi once i9i
nizden okuyun, sonra da okudugunuz cumleyi 
anlatan resmi bulun ve cumle kartm1, cumleyi 
anlatan resmin uzerine koyun!' deyiniz. Sonra 
tek tek ogrencilerin neler yaptigm1 kontrol edi
niz. Bu a~amada ogrencilerin bag1ms1z 9ah~ma
lanni saglaym1z, gerekli durumlarda duzeltici ve 
onaylay1c1 donutler veriniz. En az dart cumle ile 
uygulama yaptinniz ve ogretimi tamamlaym1z. 

f Bu ogretim sureci "1.1. Okudugu cumlele
re ait olan resimleri gosterir." hedef davrani~a 
yoneliktir. Diger hedef davrani~lann ogretimi 
de ayni ~ekilde yap1lmahdir. <;ah~ma ornekleri, 
ogrenci ders kitabmda da bulunmaktad1r. <;ah~
malannlZI ders kitabmdan da ayni ~ekilde surdu
runuz. 

Genelleme-izleme: Ogrenciye ogretimlerde 
kulland1gm1z cumleler, u9-dort sozcuklu cumle
ler olmahd1r, ancak zamanla cumledeki sozcuk 
say1sm1 artinniz. Aynca okunan cumleyi anlama 
ile ilgili ogrenci ders kitabmda farkh 9e~itlilikte 
9ah~malar bulunmaktad1r. Bu 9ah~malan da yap
tirarak, ogrencinizin okudugu cumleyi anlama 
becerisini geli~tirerek genellemesini saglaym1z. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

Degerlendirmeyi Ol9ut Bag1mh Ol9u Arac1 (EK 
2) ile yapm1z. Degerlendirme materyalleri olarak 
birbirinden farkh 3-4 sozcukten olu~an cumle 
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karti ve cumleleri anlatan ve anlatmayan resim
leri kullanm1z. Degerlendirme i9in 4 cumle, her 
bir cumleyi anlatan birer resim, cumleyi anlat
mayan (cumle ile ilgisiz) iki~er resimden olu~an 
dart tane degerlendirme seti hazirlaym1z. Her 
ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. 

• Degerlendirmede, ogrencinin onune cum
leyi anlatan ve anlatmayan toplam u9 resim ko
yunuz. Once resimleri tek tek gosteriniz. Sonra 
ogrenciye cumleyi gostererek "Bu cumleyi oku. 
Bu cumleyi anlatan resmi goster!' yonergesini 
veriniz. Be~-alti saniye bekledikten sonra ogren
ci dogru tepki verirse siz hi9bir tepki vermeden 
kay1t 9izelgesinin evet sutununa (+) i~areti ko
yunuz ve diger cumle ve resimler ile degerlen
dirmeye ge9iniz. Ogrenci yanh~ resmi gosterirse 
yine hi9bir tepki vermeden kay1t 9izelgesinin ha
y1r sutununa (-) i~areti koyunuz. Ogrenci tepkisiz 
kahr veya tereddut ederse yonergeyi tekrarlay1-
niz. Ogrenci yine tepkisiz kahrsa kay1t 9izelgesi
nin hayir sutununa (-) i~aretini koyunuz. Diger 
sorulan da ayni ~ekilde uygulay1niz. Ogrenci be
lirlediginiz 6l9ute gore (3/4) dogru tepki say1sma 
ulawsa hedef davrani~1 ger9ekle~tirmi~ kabul 
ediniz. Ancak ogrenci bu 6l9utu kar~ilam1yorsa 
ayni ogretim surecini tekrarlaym1z. 

• Dort ogretim seti ile degerlendirmeyi ta
mamlad1ktan sonra ogrenciye 9ah~manm sona 
erdigini soyleyiniz. "Evet, 9ah~mam1z bitti, bu
gun seninle cumle anlama 9ah~mas1 yaptik. Sen 
okudugun cumleleri anlatan resimlerini goster
meyi ogrendin!' diyerek hedef davrani~1 ozetle
yiniz. Daha sonra "Evet, 90k dikkatli ve sessizce 
beni dinledin; oku, dedigimde okudun; cumleyi 
anlatan resmi goster, dedigimde gosterdin, afe
rin sana!" diyerek ogrencinin uydugu 9ah~ma 
kurallanni soyleyiniz ve ogrenciyi peki~tiriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

Bu 9ah~may1 ogrencinin performansma gore 
surdurmelisiniz. Ogrenci, cumleleri anlatan re
simleri gosteremiyorsa cumle anlama becerisi
nin geli~tirilmesi gerekli demektir, bu nedenle 
uygulama suresini artinniz. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Goru~
leri: 



Cumle Anlama 

------------ 15 ------------



Ogrenme Alam: Okudugunu Anlama 

Bolum 5: Metin Yap1larm1 Tamma 

Hedef: 1.4.5.1. Verilen cumlelerden metin 
yap1lanna uygun metin olu~turur. 

Hedef Davram~(lar): 

1.1. Bir oykuyu anlatan cumleleri oyku yap1-
s1na gore s1raya dizer. 

1.2. S1rah bir olay1 anlatan d.imleleri olay s1-
rasma gore s1raya dizer. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Metin Yap1s1 
Ogretimi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: 1. Kademe Turkc;:e 1 
Ders Kitab1 Cumleleri S1raliyorum etkinlik sayfa
lan 

Ogretime Hamhk: 

Ortam Duzenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dagrtlc1 uyaranlardan annd1nniz. 
1s1 ve 1~1k duzenlemesini yapin1z. Ogrencinin fi
ziksel ihtiyac;:lann1 gideriniz. Bireysel bir c;:al1~ma 
yapacaksaniz ogrencinizle bir masada kar~il1kli 
oturunuz. Grup c;:al1~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Kullanacag1niz materyalleri onceden haz1rlay1niz 
ve kontrollerini onceden yapin1z. Tum ogrenci
lerin kitaplarinin ham oldugunu kontrol ediniz. 

Dikkati <;ekme: Ogrencilere "Bugun sizinle 
s1ral1 olaylan anlatan cumleleri anlama c;:ali~mas1 
yapacag1z. Bakin, burada resimler ve c;:ali~aca
g1m1z cumlelerimiz var." diyerek kitaptaki ilgili 
sayfadaki resmi ve cumleleri gosteriniz. Ogren
cilerin dikkatlerini kitaba c;:ekiniz. Ogrenciye re
simleri incelemesi ic;:in firsat veriniz. 

Guduleme: Ogrencilere "Bugun hep birlikte 

bu sayfadaki resim hakkinda konu~up daha son
ra bu resmi anlatan cumleleri s1raya dizecegiz. 
Bunun ic;:in once cumleleri okuyacag1z, cumleleri 
olayin olu~ s1rasina gore s1raya koyacag1z ve bir 
metin olu~turacag1z. Bu c;:ali~ma ile siz cumleleri 
anlamay1 ve s1ral1 bir olay1 an Iatan cumleleri s1ra
ya dizmeyi ogrenmi~ olacaks1niz. Boylece ilerde 
daha uzun metinleri okuyunca kolayca anlayabi
leceksiniz." ~eklinde ogrencilerinizi guduleyiniz. 
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CUmleleri oku. S,ra~ diz. 

---------------------------------,---

' Nehir odas,na gidip 
Oturdu ve sutunu i<;ti. : 

: ~att1. 
!----------------------------------+----------------------------------! 

! Bardag,n i<;ine sut ! Nehir dolaptan sutu 

i ______ ko:_d~---------------------- i ____ c;,kard1. ______________________ , 

IC~el_e~ o~~~~\ - --~7 
i----- CD I 
: ~~-- -~ -1 
I _.__....'i!.~='===r ® I 
/,_,__ ~-- ~ 
I • -

® 

.-----1 
~I - -~___j-

----------------------------------,-----------------------------------, 
' ' 

Hep birlikte pasta~, ! Babam ak~am eve ! 

~edik, ! gelirken pasta ald1. ! 

-----------------------------------1-----------------------------------: 

Pasta~, tabaklara ! Annem pasta~, dilim 

______ ko~d-~k: ___________________ ; ____ d_il'.~-~es:i: _________________ : 



Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;:ah~ma 
sirasmda ogrencilerden uymalanni istediginiz 
c;:ah~ma kurallanni soyleyiniz. Ornegin "Bu c;:ah~
mam1zda beni c;:ok dikkatli ve sessizce dinleye
ceksiniz. Oku, dedigimde okuyacaksm1z, tamam 
m1?" diyerek c;:ah~ma kurallanniz1 ac;:1klaym1z. 
"Bu kurallara uyarsaniz c;:ah~mam1Z1n sonunda 
...... kazanacaksm." diyerek ogrencilerin uyma
s1 gereken kurallan ve etkili oldugunu onceden 
belirlediginiz peki~tireci ac;:1klaym1z. Daha sonra 
ogrencilere "Haz1rsaniz c;:ah~mam1za ba~layahm, 
ham m1sm1z?" diyerek dikkat i~areti veriniz. Og
rencilerden ham olduklanna dair sozel ifade ya 
da jest ve mimiklerle verilecek bir yanit ald1ktan 
sonra ogretim si.irecine ba~laym1z. 

Uygulama: Oncelikle her ogrencinin kitapla
nnm ilgili sayfasmm ac;:1k oldugundan emin olu
nuz. Daha sonra ilgili sayfadaki resmi (Oturmu~ 
si.it ic;:en pijama giymi~ c;:ocuk gorseli) c;:ocuklann 
kitabmdan ve ak1lh tahtadan gosteriniz ve "Evet, 
c;:ocuklar bu resimde ne var?" diye bir soru sora
rak ogrencilerle kar~1hkh bir etkile~im ba~latm1z. 
Ogrencilere, resimde gordi.iklerinin isimlerini ve 
olay1 soylemeleri ic;:in firsat veriniz. Bunun ic;:in 
"Bu k1z ne giymi~, elinde ne var, ne ic;:iyor olabilir, 
ne giymi~, acaba elindekini ic;:tikten sonra ne ya
pacak?" gibi sorularla ogrencilerin resimde gor
di.iklerini anlatmalann1 saglaym1z. Daha sonra 
gorseli "Evet, c;:ocuklar! Bakm, bu resimde bir k1z 
var. K1z si.it ic;:iyor, elinde si.it var, bakm. Bir de k1z 
pijama giymi~, gordi.ini.iz mi.i? Acaba k1z yeni mi 
uyanm1~, belki de k1z yatmaya hamlaniyordur, 
degil mi? 0 zaman ci.imleleri okuyup anlayahm 
m1? Bu resimde anlatJlan olaylar neler acaba?" 
diyerek hem resimleri anlatJniz hem de ci.imle
lerde ne yazd1gm1 merak etmelerini saglayarak 
ci.imleleri okumalan ic;:in ogrencilerinizi gi.idi.ile
yiniz. 

Ardmdan resmin altindaki ci.imlelere i~aret 
ederek "Evet, c;:ocuklar! Bakm, bunlar da bu re
simdeki olaylan anlatan ci.imlelerimiz. ~imdi bu 
ci.imleleri okuyacag1z, sonra da bu ci.imleleri olay 
sirasma gore s1raya dizecegiz:' diyerek c;:ocukla
rm dikkatini yaz1h ci.imlelere c;:ekiniz. Ogrencilere 
"Once bu ci.imleleri okuyacag1z ama bu ci.imle
leri okuyunca iyi anlamaniz gerekiyor. <;:i.inki.i bu 
ci.imleler resimdeki olay1 bize s1rah bir ~ekilde 

17 

Metin Yap1larini Tamma 

anlatJyor. iyi anlayabilirseniz kan~1k verilen bu 
ci.imleleri s1raya koyabilirsiniz." ~eklinde ac;:1kla
ma yapm1z. Daha sonra "Nehir dolaptan si.iti.i 
c;:1kard1. Bardagm ic;:ine si.it koydu. Oturdu ve si.i
ti.ini.i ic;:ti. Nehir odasma gidip yattJ." ci.imlelerini 
kitapta yazild1g1 s1ra ile yani kan~1k olarak okuyu
nuz ve ogrencilerin de okumasm1 saglaym1z. 

Ci.imleleri okuduktan sonra "Evet, bi.iti.in 
ci.imleleri okuduk. ~imdi di.i~i.ini.in bakahm. ilk 
once hangisi olmu~ olabilir? Once Nehir barda
gm ic;:ine si.it mi.i koymu~tur, yoksa dolaptan si.iti.i 
mi.i c;:1karm1~tJr? Yoksa once oturup si.iti.ini.i mi.i 
ic;:mi~tir?" ~eklinde sorular sorunuz. Ogrencilere 
kitaptaki siralama ~emasm1 gostererek, ilk satin 
i~aret edip "Buraya hangi ci.imleyi koyacag1z?" 
deyiniz. Ogrencilerden dogru cevap verenleri 
peki~tiriniz. Siz, s1ralamay1 nas1I yaptJgm1z1 "<;:o
cuklar ilk once oturup si.iti.i ic;:iyor, olamaz degil 
mi? Once si.iti.i dolaptan c;:1karmas1 laz1m. 0 za
man birinci ci.imlemiz 'Nehir dolaptan si.iti.i c;:1-
kard1: ci.imlesi olmah. 0 zaman bu ci.imleyi ilk 
s1raya koyuyorum." ~eklinde yi.iksek sesle di.i~i.i
nerek modelleyiniz. ilk ci.imleyi ak1ll1 tahtadaki 
etkinlik gorselinde ilk siraya koyunuz. Daha son
ra ogrencilere "Hadi, ~imdi siz de 'Nehir dolap
tan si.iti.i c;:1kard1.' ci.imlesini bulun, bu olay1 an
Iatan ilk ci.imle." diyerek ogrencilerin sirah olay1 
ba~latan ilk ci.imleyi, kendi ci.imle kartlan arasm
dan bulmalann1 isteyiniz. Ardmdan ogrencilerin 
bu ilk ci.imleyi, etkinlik sayfasmdaki ilk ci.imle ic;:in 
aynlm1~ yere kartJni koymalanni saglaym1z. 

Daha sonra "Evet, c;:ocuklar 'Nehir dolaptan 
si.iti.i c;:1kard1.' olaylan ba~latan ilk ci.imledir. Peki 
'Nehir dolaptan si.iti.i c;:1kard1.' ci.imlesinden sonra 
hangi ci.imle gelebilir? Si.iti.i dolaptan c;:1kard1ktan 
sonra Nehir ne yapm1~ olabilir?" diye sorarak bir 
sonraki ci.imle ic;:in ipucu veriniz. "Hangi ci.im
lelerimiz vard1, bir kez daha okuyahm. Nehir'in 
dolaptan si.iti.i c;:1kard1ktan sonra ne yaptigm1 
bulahm:' diyerek kalan i.ic;: ci.imleyi tekrar oku
yunuz. "Oturdu ve si.iti.ini.i ic;:ti. Bardagm ic;:ine 
si.it koydu. Nehir odasma gidip yattJ." ci.imlele
rini okuyunuz. "Evet, si.iti.i dolaptan c;:1kard1ktan 
sonra hangisini yapm1~ olabilir?" sorusunu soru
nuz. Dogru cevaplan peki~tiriniz. Siz, s1ralamay1 
nas1I yaptJgm1z1 "Gidip yatm1~ olamaz degil mi? 
Si.iti.i dolaptan c;:1kannca ne yapmas1 laz1m? Evet, 



bardagin ic;:ine koymas1 laz1m. 0 zaman 'Nehir 
dolaptan sutu c;:1kard1: cumlesinden sonra 'Bar
dagin ic;:ine sut koydu.' cumlesi gelecek." diyerek 
yuksek sesle du~unerek model olunuz. "O za
man 'Bardagin ic;:ine sut koydu: cumlesini ikinci 
siraya koyuyorum!' diyerek ilk cumlenin altma 
ikinci cumleyi, akilh tahtadaki etkinlik gorselinde 
ikinci s1raya koyunuz. Ardindan ogrencilerin de 
kalan cumleleri okuyup ikinci sirada olacak olan 
cumleyi bulmalanni ve uygun yere cumle kartm1 
koymalanni saglayin1z. Bu surec;:te ogrencileri bi
reysel olarak gozlemleyiniz. ikinci cumleyi bulan 
ve dogru yere koyan ogrencileri peki~tiriniz. Yan
h~ yapan ogrencilerinize tekrar model olunuz. 
En son olarak s1rayla konan iki cumleyi bir kez 
okuyunuz. Ardindan tum ogrencilerin okumasin1 
saglayin1z. 

"Nehir dolaptan sutu c;:1kard1. Bardagin ic;:ine 
sut koydu." cumlelerini okuduktan sonra "Sutu 
dolaptan c;:1kard1, bardaga koydu. Peki, Nehir 
~imdi ne yapm1~ olabilir?" diye sorarak kalan iki 
cumleyi okuyunuz (Oturdu ve sutunu ic;:ti. Nehir 
odasina gidip yatti.) Sonra "Evet c;:ocuklar, Nehir 
oturup sutunu mu ic;:mi~tir, yoksa gidip yatm1~ 
m1dir? Hangisi?" sorusunu sorunuz. Dogru ce
vaplan peki~tiriniz. Siz s1ralamay1 nasil yaptigin1z1 
"Sutu dolaptan c;:1kard1, bardaga koydu, ~imdi de 
oturup ic;:ecek degil mi? Yoksa gidip yatm1~ m1d1r? 
Hay1r, yatmam1~tir. <;unku o zaman sut bardakta 
kahr, olmaz degil mi? Sutu bardaga koyduysa ic;:
mesi gerekir. O zaman uc;:uncu cumleyi de bul
duk, uc;:uncu cumlemiz 'Oturdu ve sutunu ic;:ti.' 
cumlesi." diyerek yuksek sesle du~unerek model 
olunuz. ilk iki cumlenin altina uc;:uncu cumleyi, 
akilh tahtadaki etkinlik gorselinde uc;:uncu s1raya 
koyunuz. Son olarak da " Bir cumlemiz kald1, onu 
da okuyahm. Evet, 'Nehir odasina gidip yatti: ya
z1yor, bu da bizim son cumlemiz. Nehir dolaptan 
sutu c;:1kard1. Bardagin ic;:ine sut koydu. Oturdu ve 
sutunu ic;:ti. En son olarak da 'Nehir odasina gidip 
yatt:i.' Bu son cumleyi de o zaman gelin, en sona 
koyahm!' diyerek ak1lh tahtadaki etkinlik gorse
linde son s1raya, son cumleyi koyunuz. Ardindan 
ogrencilerin de kalan cumleleri okuyup uc;:uncu 
s1rada olacak olan cumleyi bulmalanni ve uygun 
yere cumle kartini koymalanni saglayin1z. Son 
olarak ogrencilerden kalan bir cumleyi okuyup 
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en alt s1raya koymalanni isteyiniz. Bu surec;:te og
rencileri bireysel olarak gozlemleyiniz. Cumleleri 
dogru yere koyan ogrencileri peki~tiriniz. Yanh~ 
yapan ogrencilerinize tekrar model olunuz. 

Ardindan "Evet, c;:ocuklar tum cumlelerimizi 
siraya koyduk. 5imdi, ben hepsini s1rayla oku
yacag1m." diyerek sirayla tum cumleleri bir kez 
okuyunuz. Sonrasinda tum ogrencilerden tek 
tek sesli ya da koro olarak okumalanni isteyiniz. 

c;ah~manin sonunda ogrencilerden tum cum
leleri koyduklan yerden kaldirmalanni, kan~tir
malanni ve yeni ba~tan okuyarak olay s1ralama
sina uygun, yeniden siraya dizmelerini isteyiniz. 
Bu surec;:te ogrencilerinize onaylay1c1 ve duzeltici 
donutler veriniz. 

I Bu ogretim sureci "1.2. S1rah bir olay1 an
Iatan cumleleri olay s1rasina gore s1raya dizer." 
hedef davrani~ina yonelik hazirlanm1~tir. "1.1. 
Bir oykuyu an Iatan cumleleri oyku yap1sina gore 
siraya dizer" hedef davrani~in1 da ayni ~ekilde 
ogretiniz. Her iki hedef davrani~in ogretiminde, 
ogrenci ders kitabindaki c;:ah~ma sayfalanndan 
yararlanin1z. Gerek olmas1 durumunda kendiniz 
de ogrenci ders kitabindaki c;:ah~ma sayfalanna 
benzer nitelikte c;:ah~ma sayfalan haz1rlayin1z ve 
c;:ah~malan surdurunuz. 

Genelleme-izleme: Ogrencilerin kazand1klan 
beceriyi genelleyebilmeleri ic;:in farkh sirah olay
lar ile ilgili c;:ah~malar yapin1z. Sirah olaylarla ilgili 
ornekler ogrenci ders kitaplannda bulunmakta
d1r. Ancak ek c;:ah~malara gerek duyulmas1 duru
munda, ek c;:ah~ma materyalleri hazirlayin1z. Bu
nun ic;:in s1rah olayla ilgili bir resim haz1rlayin1z ve 
sirah olaylan anlatan cumleler yazin1z. Cumleleri 
okuyarak olay sirasina uygun s1raya dizme c;:ah~
malanni s1khkla tekrar ediniz. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• Ogretim oncesi ve ogretim sonunda Kont
rol Listesi kullanarak degerlendirme yapin1z. Her 
ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. Degerlendir
me surecinde ogrenciden kan~1k olarak verilen 
cumleleri s1ralamasin1 isteyiniz. Degerlendirme
de s1rah olayla ilgili ogretim surecindeki gibi tek 
bir resim ipucu kullanin1z. 

• Degerlendirmeye ba~larken ogrenciyle 
once resim hakkinda k1saca konu~unuz. Sonra 



"~imdi seninle cumleleri s1raya koyarak bir metin 
olu~turma c;:ah~mas1 yapacag1z." ~eklinde ac;:1kla
masm1 yapm1z. Sirah olay cumlelerini kan~1k ola
rak ogrencinin onune koyunuz ve "Bu cumleleri 
oku, cumleleri olaym olu~ sirasma gore siraya 
koy ve bir metin olu~tur." yonergesini veriniz. 

• Ogrenci cumleleri okuyarak dogru ~ekilde 
siraya dizerse siz hic;:bir tepki vermeden kay1t c;:i
zelgesinin evet/hay1r sutununa (+) i~areti koyu
nuz ve diger metin ile degerlendirmeye gec;:iniz. 
6grenci cumleleri olay s1rasma uygun siraya di
zemezse yine hic;:bir tepki vermeden kay1t c;:izel
gesinin evet/hay1r sutununa (-) i~areti koyunuz. 

• 6grenci tepkisiz kahr veya tereddut eder
se yonergeyi tekrarlaym1z. Ogrenci yine tepkisiz 
kahrsa kay1t c;:izelgesinin evet/hayir sutununa (-) 
i~aretini koyunuz. 

• Degerlendirmeyi de tamamland1ktan son
ra "Evet, c;:ah~mam1z bitti. <_;:ok guzel bir ~ekilde 
c;:ah~tm; sessizce bekledin; oku, dedigimde oku
dun; bu cumleleri s1raya koy, dedigimde s1raya 
koydun, aferin sana!" diyerek ogrencinin uydu
gu kurallan soyleyiniz ve ogrenciye odulunu ve
rerek peki~tiriniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: Yaptigm1z c;:ah~ma ile 
ilgili aileyi bilgilendiriniz. Sm1fta c;:ah~tigm1z cum
leleri eve odev olarak veriniz ve evde tekrarlar 
yapmasma yonelik aileye kuc;:uk sorumluluklar 
veriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Cumlelerle c;:ah~madan once resimli kartlar
la c;:ah~m1z. ilk olarak ogrenciden kan~1k sirada 
verilen oyku/s1rah olay resimli kartlanni siraya 
dizmesi isteyiniz. Bu tur c;:ah~malar ogrenci ders 
kitaplannda bulunmaktadir. 

*ikinci olarak, resimlerle ilgili cumleleri kan
~1k sirada vererek, ogrenciden cumleleri okuyup 
cumleleri anlatan resimler ile e~lemesini isteyi
niz. Bu becerinin c;:ah~malan da ogrenci ders ki
tabmda bulunmaktad1r. 

*Uc;:uncu olarak, resimleri kaldirarak ogrenci
nin sadece cumleleri okuyup olay s1rasma uygun 
bir ~ekilde s1raya dizmesini saglaym1z. 

*Ogretimi bu ~ekilde yap1land1rmakla ogren
cileriniz resimlerden yararlanarak metin yap1s1 
hakkmda fikir edinecek, cumleleri metin yap1s1-
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Metin Yap1larini Tamma 

na uygun siraya dizecek ve ogrencilerinizin, me
tin yap1s1 ile ilgili farkmdahg1 geli~ecektir. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Goru~
leri: 



Ogrenme Alam: Okudugunu Anlama 

Bolum 6: Metin Anlama 

Hedef: 1.4.6.1. <;e~itli turde yaz1lm1~ metinle
ri okuduktan sonra bilgi birimleri ile ilgili sorulan 
sorulara cevap verir. 

Hedef Davrani~(lar): 

1.1. Bir oyki.iyi.i okuduktan sonra oyki.i oge
leri ile ilgili sorulan sorulara cevap verir. 

1.2. Bir aniy1 okuduktan sonra ani ogeleri ile 
ilgili sorulan sorulara cevap verir. 

1.3. Sirah bir olay1 anlatan metni okuduktan 
sonra siralanan olaylarla ilgili sorulan sorulara 
cevap verir. 

1.4. Tanimlama metnini okuduktan sonra ta
nimlanan varhgm/yerin ozellikleri ile ilgili soru
lan sorulara cevap verir. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Metin Yap1s1 
Ogretimi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Turkc;:e 2 
Ders Kitabmdaki oykuler ve ayni oykulerin ba~
ka bir kag1da yazilm1~ hali, yap1y1 gosteren ~ema 
ornegin oyku haritas1 (EK 3) 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1t1C1 uyaranlardan annd1nniz. 
Is, ve 1~1k duzenlemesini yapm1z. Ogrencinin fi
ziksel ihtiyac;:lanni gideriniz. Bireysel bir c;:ah~ma 
yapacaksan1z ogrencinizle bir masada kar~1hkh 
oturunuz. Grup c;:ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Kullanacagm1z materyalleri onceden hazirlaym1z 
ve kontrollerini yapm1z. 

Dikkati ~ekme: " Bugun sizinle oyku anlama 
c;:ah~mas, yapacag1z. ilk oykumuz bu." diyerek 
ogrenciye ders kitabmdaki oykuyu gosteriniz. 
Ogrencinin dikkatini kitaptaki oyku ve oykunun 
resimlerine c;:ekiniz. Ogrenciye oykunun resimle
rini incelemesi ic;:in firsat veriniz. 

Gi.idi.ileme: Ogrenciye "Oykuleri okuyup an
larsan karde~ine/arkada~lanna bu oykuleri anla
tabilirsin, seni dinlerler, birlikte c;:ok eglenirsiniz!' 
diyerek onu c;:ah~maya kar~1 guduleyiniz. 
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Kaybolan Kuzu 

Kerim, aileaje <;iltlikte Y"'i':Jardu. Kerim her gun kuzulan 

beslerdi. Bir sabah "'ne kuzulan besledi. Amo l:ir kuzu ,r!:tu. 

Kuzunun kasbo(dugcnu fo rk etti. Botun aile l:irlikte kuzU':JU 

arad1lar, arad1lar. Minik kuzuyu bir agaan ark0S1nda buldular. 

Metne gore dogru oevab1 i~aretlel 
1. Kerim aile€i ile l:irlikte nerede ya~du? 

Apartmanda 
(:i/tlikte 

Kulobede 
2. ( iftlikte kimler ya,'::jardu? 

Kerim ve ailBSi 

Betut ve ailesi 

KEmal ve ailesi 

3. Kerim 9ftlikte her gun ne yapard,? 
( iltligi temizlerdi. 

Tovuklan beslerdi 

Kuzulan beslerxl i. 
4 . Kerim kuzulan beslerken naj fork etti" 

Kuzulardan birinin tajerinin i;:amur ddugunu 
Kuzulardan birinin ka~ dugunu 

Kuzulardan birinin hasta oldugunu 

5. Kerim ve ailesi kuzunun ka~dugmu fork edince ne ~pt1? 

KuZU]J arad1lar. 

Kaj.ulere haber verdiler. 
Kerim' e bzd1lar. 

6. Kerim ve ailBSI kuzuyu nerede buldu? 

Karlarin altinda 

Bir a9ac1n arkOS1nda 

Otlann i<;inde 



lslanan Rgsim 

Okulda r,;~m dersydi. 1-blya sulu bcyoja cok guzel bir re~m 

y,:ip~ du. Bu sirada arkad~ S1ranin Ozerindekl su OOrda91na 

q:irpt1, Sulor 1, :.ilya'n1n resmine dokoldo. Resim islanm¢ 1. 

Ogr,;tmeni geldi. Resmi al1p kaloriferin Ozeri re ko;Jdu. Resim 

kurudu. I-bl~ <;ok mutlu oldu 

., ,~ .. .. ,,,. it, 

Oyka/Okuyorum, Anl,yorum, Yaziyorum ve 
Sozcak Dagarc191m1 Gel1,tiriyorum 

1. !Gm sulu bcya,1-a rooim yaf",jordu? 

Naz 

Ece 

2. I-bl~ re~m ~parken ne oldu? 

Sulu bcya~ bitti. 

Gysileri bcya oldu. 

Resmine su dokoldo. 

3. f-blya'nin resminin Uzerine neden su dokoldu? 

Arkada?i su barda91na ,;arpt191 i,;in 

Yemek yerken bey,:, ~pt191 i\in 

Su i\Jirken bardag, d~ugu icin 

4 . t-k:ilya'n1n resmi G.an1nca ogretmeni ne yapt1? 
Resmi kaloriferin Ozerine kojdu 

H:ll~·~ S"ni bir ko91t verdi. 

H:Jlya' nin resmini panO)J ast1. 

5. R<:Gim kuruyunca I-bl~ ne h"30tt;? 

y:,k h"'.J"canland,. 

(ok sevindi. 

y:,k mutlu oldu 
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Metin Anlama 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <:;ah~ma s1-
rasinda 6grenciden uymasin1 istediginiz <;:ah~ma 
kurallanni soyleyiniz. brnegin "Bu <;:ah~mam1zda 
beni <;:ok dikkatli ve sessizce dinleyeceksin; oku, 
dedigimde okuyacaksin; sorulanm1 dinleyip ce
vap vereceksin, tamam m1?" diyerek kurallanni
z1 a<;:1klayin1z. "Bu kurallara uyarsan <;:ah~mam1zin 
sonunda ...... kazanacaksin." diyerek 6grencinin 
uymas1 gereken kurallan ve etkili oldugunu 6n
ceden belirlediginiz peki~tireci a<;:1klayin1z. Daha 
sonra ogrenciye "Haz1rsan <;:ah~mam1za ba~laya
hm, ham m1sin?" diyerek dikkat i~areti veriniz. 
bgrenciden ham olduguna dair sozel ifade ya 
da jest ve mimiklerle verilecek bir ya nit ald1ktan 
sonra ogretim surecine ba~layin1z. 

Uygulama: Once ogrenciye bir kez oykuyu 
sesli okutunuz. Ogrencinin hatah okuduklanni, 
okuma sonrasinda duzeltiniz. Sonra "Hadi, bu 
oykuyu bolumlere ayirahm!' diyerek oykuyu siz 
okumaya ba~layin1z. Oykuyu bolum bolum oku
yunuz ve oykunun bolumlerini numaralandm
niz. Bunun i<;:in "Bak, bu birinci bolum; burada 
6ykudeki ki~iler, yer ve zaman var." deyiniz ve bir 
taraftan da okuyup bu bilgi birimlerinin altlanni 
<;:iziniz. Sonra tum bolumu k1rm1z1 kalemle yu
varlak i<;:ine alarak uzerine 1 yazin1z. bgrenciye 
"Evet, bu birinci bolum!' diyerek oyku uzerinde 
bolumu ogrenciye gosteriniz. Daha sonra oku
maya devam ediniz. "Bak, bu ikinci bolum; i<;:in
de bir problem var ve problemi <;:6zmek i<;:in kah-
ramani soyleyerek ......... yap1yor!' deyiniz. Birinci 
bolumde oldugu gibi bu bolumu de yuvarlak i<;:i
ne ahniz ve uzerine 2 yazin1z. Sonra "Bak, bu da 
i.i<;:i.incu bolum; sonucu ve kahramanin sonu<;:la 
ilgili duygusunu (6ykude varsa) yaz1yor." diyerek 
yine k1rm1z1 kalemle metin uzerinde bolumu yu
varlak i<;:ine ahniz ve uzerine 3 yazin1z. "Oykude 
Li<;: bolum var. Birinci bolumde oykunun ge<;:tigi 
yer, zaman ve ki~iler var. ikinci bolumde problem 
ve problemi <;:6zmek i<;:in yapilan ~ey var. U<;:i.incu 
bolumde ise sonu<;: ve sonu<;:la ilgili ki~ilerin duy
gusu var!' diyerek oykuyu 6zetleyiniz. 

Daha sonra bir oyku haritas1 (EK 3) alarak 
oyku haritasin1 ogrenciye tanitm1z. Bir oykude 
olmas1 gereken bolumlerin, oyku haritasinda 
yazan bolumler oldugunu soyleyiniz. Oykudeki 
ogeleri ogrenci ile birlikte haritaya doldurunuz. 



Daha sonra i~aretlenmemi~ olan ayni oykunun 
kopyasrn1, ogrenciye bolumleri kesilmi~ halde 
veriniz. Oykuyu okuyarak siralamasrn1 isteyiniz. 
Bu ~ekilde 9ah~tiktan sonra anlama sorulanna 
ge9iniz. 

I Bu ogretim sureci "1.1. Bir oykuyu okuduk
tan sonra oyku ogeleri ile ilgili sorulan sorulara 
cevap verir!' hedef davrani~rna yoneliktir. Diger 
hedef davrani~lann ogretimi de ayni ~ekilde ya
pilmahd1r (1.2., 1.3. ve 1.4. hedef davrani~lannrn 
ogretimi i9in I. Kademe Turk9e 2 Ders Kitabrnda 
yer alan anilar, s1ralama metinleri, tan,msal me
tinier ile 9ah~rn1z.). Ancak ogreteceginiz metin 
ti.irune gore yap, degi~ir. 

Bu ogretim surecini haftada u9 kez ayni tur
de ve zorluk duzeyinde, farkh i9erikte metinlerle 
tekrar ediniz. Bu 9ah~may1, ogrenci tum sorulara 
dogru cevap verinceye kadar surdurunuz. 

Genelleme-izleme: Ogrenciye ogretimlerde 
kulland1grn1z oykulerle ayni yap1da ancak farkh 
i9erikte, ayni zorluk duzeyinde oyku ve oyku ha
ritas1 vererek oykuyu iki kez okumasrn1 ve ogren
ciden oyku haritasrnda ilgili yerleri doldurmasrn1 
isteyiniz. Daha sonra ol9me ve degerlendirmeye 
ge9iniz. Genelleme 9ah~malanna, ogrenci og
retim oturumlannda tum sorulara dogru cevap 
verdikten sonra ge9iniz. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• Ogretim oncesi ve ogretim sonunda, ogren
ci kitabrnda oyku ile ilgili verilen anlama sorula
n ve cevaplanndan olu~an Okudugunu Anlama 
Ol9u Arac1'ni kullanarak degerlendirme yaprn1z. 
Her ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. 

• Ogretimde kulland1grn1z metni, degerlen
dirmede de kullanrn1z. Degerlendirmede metni 
ogrenciye bir kez sesli okutunuz. Anlama sorula
rrna ge9iniz. Ogrenciye bu sorulan siz okuyabilir
siniz. Sorulan ogrenci de okuyabilir. Ogrencinin 
cevaplan dogruysa o oykuyle 9ah~may1 bitiriniz. 
Yanh~ cevaplan varsa yanh~ cevabrn oldugu bo
lumle ilgili oyku haritasrn1 gosteriniz ve soruyu 
sorunuz. Cevab1 oyku haritasrndan bulmasrn1 
isteyiniz. Ogrencinin sorulann cevaplanni oyku 
haritasrndan bakarak bulup bulamad1grn1 da 
Okudugunu Anlama Ol9u Araci'na kaydediniz. 
Ogrenci ile ayni oykuyu 9ah~maya devam ediniz. 
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• Degerlendirme tamamland1ktan sonra 
"Evet, 9ah~mam1z bitti. Bugun seninle oyku an
lama 9ah~mas1 yaptik." diyerek hedef davrani~1 
ozetleyiniz ve 9ah~may1 bitiriniz. Daha sonra 
"Evet, 90k dikkatli ve sessizce beni dinledin. 
Oku, dedigimde okudun, sorulanma cevap ver
din, aferin sana !" diyerek ogrencinin uydugu ku
rallan soyleyiniz ve ogrenciye odulunu vererek 
peki~tiriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

Bu 9ah~may1 ogrencinin performansrna gore 
surdurmeniz gerekir. Ogrencin oyku sorulanna 
yanh~ cevap veriyorsa uygulama suresini artin
niz ya da metin yap1s1 ogretim etkinliklerini 9e
~itlendiriniz. 

Dersin i!jleni!jine Yonelik Ogretmen Goril!j
leri: 



Metin Anlama 
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Ogrenme Alam: Okudugunu Anlama 

Bolum 6: Metin Anlama 

Hedef: 1.4.6.2. <;e~itli turde yaz1lm1~ metinle
ri okuduktan sonra anlatir. 

Hedef Davrani~(lar): 

2.1. Bir oyki.iyi.i okuduktan sonra olay s1ras1-
na gore anlatlr. 

2.2. Bir aniyI okuduktan sonra olay sIrasma 
gore anlatir. 

2.3. Sirah bir olay1 i~eren bir metni okuduk
tan sonra olay sirasma gore anlatir. 

2.4. Tanimlama metnini okuduktan sonra ta
nimlananm ozelliklerini anlatir. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Ki.imi.ilatif 
Tekrar Stratejisi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Ti.irk~e 
2 Ders Kitabmdaki oyki.iler ve bu oyki.ilere ait 
"Okudugumu Anlatiyorum" boli.imleri 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1tic1 uyaranlardan anndmniz. 
1s1 ve 1~1k di.izenlemesini yapmIz. bgrencinin fi
ziksel ihtiya~lanni gideriniz. Bireysel bir ~ah~ma 
yapacaksaniz ogrencinizle bir masada, kar~1hkh 
oturunuz. Grup ~ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Materyallerinizi onceden hazirlaym1z. Kullanaca
gm1z materyalleri onceden haz1rlaym1z ve kont
rollerini yapmIz. 

Dikkati ~ekme: Oyki.ini.in konusu ile ilgili k1sa 
bir video ya da ~izgi film izletiniz ya da oyki.iyle 
ilgili ogrencilerle k1sa bir sohbet yapmIz. 

Gi.idi.ileme: Daha sonra ogrenciye oyki.i ve re-
simlerini gostererek "Bugi.in seninle ' ....... ' isimli 
oyki.iyi.i okuyacag1z. Oyki.iyi.i okurken bir yandan 
da okudugumuz oyki.iyi.i anlatacag1z. Sen, bu ~a
h~ma sonunda okudugun bir oyki.iyi.i nas1I anlat
man gerektigini ogrenmi~ olacaksm. Bu yi.izden 
beni dikkatli bir ~ekilde dinlemelisin." deyiniz. 
b grenciye oyki.ini.in resimlerini incelemesine 
izin veriniz. 
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Ko,:;uk bir orman varm19. Bu ormanda bir<;:ok hay.ion YJ9arm19. 

Bu hO<Jlanlor hep brbrlerine !:flrd,m ederm>,, Br gun ,ok fazla 

!:flgmur !:fl9m~. Yagmur kCJ?[ann aga,;taki yuvalann, bozm~. 

Ormandoki butun hoyvanlar <;a l~m~ar. Ku;;lara !J"ni ~ alar 

!:flpm~ar. 

• Okudugumu Anlat,yorum 

·KCJ?[am Yuva@· adl, aj:~u ogretmenine anlat OJ:CfJ'l anlatt,ktan 

sonra ogretmeninle "Nasil Anlattim?' tablosunu daireleri ~ayarak 

doldur. 

Ormando br,ok h"3"ar,n !:flead191n1 soyledim. 

~arlarin birbirlerine ~rd1m ettiklerini saj.edim 

Yagmurun, kCJ?[ann aga,;taki ~ alann, bozdugunu 

ajedim. 

Ormandaki buton h"3"anlam ku;;lara yeni ~a 

!:flpt1klann1 soyledim. 



Bal,kq, Kaz,m Dedg 

Gone.[i br gundu. Kaz,m Dede ,rmakta bol,k tutma,r gitm~i. 

Oltas,na !,')ffi takt1. ata9nl 1rma9a att,. &Medi. bekledi. Fakat 

hi, bo l,k ,rkala,rmad1. Oltas1n1 ,ekti. Yem d()?ml.,tu. Koz,m Dede 

oltaya tekrar !f"m takt1. atam, 1rma9a atti. Bu de/a kocaman 

•' ~:;k~: d~~ 

Okudugumu Anlat,yorum 

' Bo l1k9 Kaz,m Dede adl, i>Jkujl ogretmenine anlat Ojuyu 

anlatt1ktan scrira ogretmeninle "NaS1l Anlatt1m?" tabloouru daireleri 

~arak doldur. 

Afas,I Anlatt,m? 

Bal,k, , Kaz,m Dedenin bal,k tutmaya gittigini ajedim. 

a toona !Pm tak,p ,nmaga att191r. si>jledim. 

Kaz1m Dede' nin d.tastn1 c;:ektiginde. :;1emin dCJ?m('9 
oldugunu ajedim. 

O.tOS1na tekrar ~ m takip irmaga att191n1 saj.edim 

Kaz,m Dede nin kocaman br bol,k tuttuguru ajedim. 
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Metin Anlama 

Gozden ge~irme ve derse ge~i~: <;ah~ma s1-
rasmda 6grenciden uymasm1 istediginiz <;:ah~ma 
kurallanni soyleyiniz. Ornegin ((Bu <;:ah~mam1z
da beni <;:ok dikkatli ve sessizce dinleyeceksin. 
Oku, dedigimde okuyacaksm; anlat, dedigimde 
benim gibi anlatacaksm, tamam m1?" diyerek 
kurallann121 a<;:1klaym1z. ((Bu kurallara uyarsan 
<;:ah~mam121n sonunda ...... kazanacaksm." diye
rek ogrencinin uymas1 gereken kurallan ve etkili 
oldugunu 6nceden belirlediginiz peki~tireci a<;:1k
laym1z. Daha sonra ogrenciye t/Haz1rsan <;:ah~ma
m1za ba~layahm, hazir m1sm?" diyerek dikkat 
i~areti veriniz. Ogrenciden hazir olduguna dair 
sozel ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek bir 
ya nit ald1ktan sonra ogretim surecine ba~laym1z. 

Uygulama: Ogretime ba~larken ogrenciye 
t/Bugun seninle bir oyku okuyacag1z, sonra bu 
oykuyu anlatacag1z:' diyerek ogretime ba~la
ym1z. Once 6ykunun resmine bakmasm1 sagla
ym1z. Resmi anlatm1z. Ardmdan oykunun adm1 
okuyunuz ve ogrenciye t/Sence bu oykude ne an
latihyor olabilir? Ne olacak acaba?" vb. sorularla 
metnin konusunun ne olabilecegi uzerine og
renci ile kar~1hkh konu~unuz. Ogrencinin metnin 
konusu ile ilgili tahminlerde bulunmasm1 sagla
ym1z. Daha sonra oykuyu sesli olarak ogrenciye 
okutunuz. Ardmdan ikinci kez okutmaya ba~la
ym1z. Arna bu kez bolum bolum okuyacagm1 ve 
okuduklanni anlatacagm1 soyleyiniz. Ogrenci, 
oykunun ilk k1smm1 okuduktan sonra onu dur
durup "Buraya kadar ne anladm? Hadi, anlat!" 
diyerek ogrencinin anlatmasm1 isteyiniz. Eger 
ogrenci okudugu bolumu dogru bir ~ekilde anla
tlrsa "Aferin, guzel anlattln, okumaya devam et!" 
diyerek okumaya devam ettiriniz. Ancak ogren
ci, okudugu ilk bolumu anlatamaz ya da eksik/ 
yanh~ anlatlrsa tekrar okumasm1 isteyiniz. Sonra 
siz anlatiniz ve ogrencinin sizin gibi anlatmasm1 
isteyiniz. Ogrenciden istenilen tepkiyi ald1ktan 
sonra okumaya devam ettiriniz. Okumasm1 yine 
durdurunuz ve " Buraya kadar ne anladm? Hadi, 
anlat!" diyerek ogrencinin anlatmasm1 isteyiniz. 
Ogrencinin anlatmasmm ardmdan u<;:uncu ve 
son bolumu okutmadan once birinci ve ikinci 
bolumu birlikte, ba~tan anlatmasm1 isteyiniz. 
Daha sonra u<;:uncu bolumu okutup bu son oku
nan bolumu anlattlnniz. Ogrencinin anlatma-



smm ardmdan birinci, ikinci ve uc;:uncu bolumu 
birlikte, ba~tan anlatmasm1 isteyiniz. 

Her bolum anlattmld1ktan sonra ilk bolumden 
ba~layarak tekrar anlatmasm1 isteyiniz (Kumu
latif Tekrar Stratejisi). bgrenci, oykuyu s1rasma 
uygun ba~tan sona anlatmay1 ba~ard1gmda ders 
kitabmdaki "Nas1I Anlattim?" tablosunu doldu
runuz. Bunun ic;:in once ogrencinize tabloyu ta
nitm1z. Tablodaki maddeleri tek tek okuyunuz 
ve ogrenciye "Bunu anlattin m1? Evet, anlattin." 
ya da "Anlatirken bunu soylemeyi unuttun." gibi 
yorumlarla kar~1hkh konu~arak tabloyu ogrenci 
ile birlikte doldurunuz. 

bgrenci "Nas1I Anlattim?" tablosunu doldur
duktan sonra ders kitabmdaki okudugunu an
lama sorulann1 sorunuz. Sorulan siz de sorabi
lirsiniz, ogrenciye de okutabilirsiniz. bgrencinin 
sorulara cevap vermeyi tamamlamasmm ardm
dan "Bugun seninle bu oykuyu okuduk, sonra 
oykuyu anlattik. Birlikte 'Nasil Anlattim ?' tablo
sunu doldurduk, en sonda da anlama sorulanna 
cevap verdik. Birlikte ne guzel c;:ah~tlk degil mi? 
Aferin, bize!" diyerek ogretimi sonland1nniz. 

Olt;:me ve Degerlendirme: 

bgretim sonunda ogrencinin tum oykuyu 
anlatmasm1 degerlendiriniz. Degerlendirmeyi 
bire bir yapm1z. Ogrencinin oykuyu olay s1ra
sma gore anlatip anlatmad1gm1 Kontrol Listesi 
(EK 4) kullanarak degerlendiriniz. Kontrol liste
sini ogrenci kitabmda bulunan "Nas1I Anlattim?" 
tablosundan yararlanarak haz1rlaym1z. bgrenci 
performansm1, degerlendirme olc;:utleri olarak 
kontrol listesinde bulunan "Tamam1yla anlatti.", 
"K1smen anlatti.", "Anlatamad1!' bolumlerini i~a
retleyerek belirleyiniz ve kaydediniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: Aileye, evde c;:ocuk
lanna s1k s1k oyku okumalarm1 ve oykuleri c;:ocuk
lanna anlatmalanni oneriniz. Bunun ic;:in aileye 
ogrencinin performansma uygun oykuler veri
niz. Aynca ogrencinin oyku okumas1 ve okuduk
larm1 anlatmas1 amac1yla evde okuma saatleri 
duzenlemelerini oneriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Metinlerin uzunlugu ogrencinin duzeyine 
uygun olmah, bolunerek anlatilacak k1s1mlara da 
ayni ~ekilde ogrenci performansma ve metnin 
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yap1sma gore karar verilmedir. Bu kademede og
renci kitabmda c;:ok k1sa ve basit metinler bulun
maktad1r. Ancak bir sonraki kademede yer alan 
metinler daha karma~1k ve uzun hazirlanm1~tlr. 
bgrenci performansma gore ikinci ve uc;:uncu ka
deme metinleri ile de c;:ah~malar yapilabilir. 

*Bu c;:ah~may1 her bolumu okuttuktan son
ra ogrencinizin anlatmasm1 ses kaydma alarak 
da yapabilirsiniz. bgrenci anlattiktan sonra ses 
kaydm1 ac;:1p, oykude olanlarla kar~ila~tirarak an
lattiklanna (v) c;:ek i~areti, anlatmad1klanna (X) 
c;:arp1 i~areti koyabilirsiniz. Daha sonra ikinci bo
lumde de ayni uygulamay1 yap1p, yine kumulatif 
anlatma ile iki bolumu birden anlattirarak ses 
kaydm1 alabilir ve tekrar anlattig1 ve anlatmad1k
lanni kendisinin kontrol etmesini saglayabilirsi
niz. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gori.i~
leri: 



Metin Anlama 
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Ogrenme Alam: Okudugunu Anlama 

Bolum 7: Ger~ek Ya~am Uygulamalan 

Hedef: 1.4.7.1. Okul ya~ammda okuma bece
risini kullanir. 

Hedef Davrani~(lar): 
1.1. Yer ve oda isimlerini okuyarak okulda git

mek istedigi yeri bulur. 
1.2. Ev odevi olarak verilen okuma odevlerini 

yapar. 
1.3. Yaz1h odev yonergelerine uygun olarak 

verilen odevlerini yapar. 
1.4. Haftahk ders programma uygun olarak 

ders haz1rhg1 yapar. 
1.5. Derse uygun olan ders kitabm1 se9er. 
1.6. Okulda bulunan tabelalardaki uyarilara 

uygun davramr. 
Ogretim Yontem ve Teknikleri: Dogrudan 

Ogretim Yontemi 
Ogretim Teknolojileri ve Materyalleri: Bu

yuk bir kartona yaz1lm1~ "Kaygan Zemin" uyan 
tabelas1, 9e~itli tabela ve levhalann resimleri 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1t1c1 uyaranlardan anndinniz. ls1 
ve 1~1k duzenlemesini yapm1z. Ogrencinin fiziksel 
ihtiya9lanni gideriniz. Bireysel bir 9ah~ma yapa
caksaniz ogrencinizle bir masada, kar~1hkh otu
runuz. Grup 9ah~mas1 ise ogrencilerinizi yanm ay 
~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. Mater
yallerinizi onceden hazirlaym1z. Kullanacagm1z 
materyalleri onceden hazirlaym1z ve kontrolle
rini yapm1z. Okul ortammda yapacagm1z uygu
lama i9in ise herhangi bir ortam duzenlemesine 
ihtiya9 olmayabilir. Ancak " Kaygan Zemin" tabe
las1 gibi gunun belli zamanlannda kar~1la~acak
lan tabelalar, sizin uygulama yapacagm1z sirada 
ortamda yoksa ogretim i9in bu tabelalan okul 
ortammda uygun olan yere koyunuz. 

Dikkati ~ekme: <;e~itli uyan tabelalannm 
resimlerini akilh tahtadan gostererek "Bu ne? 
Bunu daha once gordunuz mu? Nerede gor
mu~ti.inuz?" gibi sorular sorarak ve bu tabelalar 
uzerine genel konu~arak ogrencilerin dikkatini 
9ekiniz. 
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Gi.idi.ileme: Ogrencilere "Bugun sizinle oku
lumuzda bulunan uyan tabelalanni ve bunlann 
anlamlanni ogrenecegiz. Boylece bu tabelala
n gordugunuzde nas1I davranmaniz gerektigini 
ogrenmi~ ve guvenliginizi saglam1~ olacaksm1z. 
Ayni zamanda okul kurallarma da uygun dav
ranm1~ olacaksm1z." diyerek ogrencilerinizi hem 
dersin ama9lanndan haberdar ediniz hem de 
derse gudi.ileyiniz. 

Gozden ge~irme ve derse ge~i~: Ogrencilere 
9ah~ma s1rasmda uymasm1 istediginiz 9ah~ma 
kurallann1 soyleyiniz. Ornegin "Bu 9ah~mam1z
da beni 90k dikkatli ve sessizce dinleyeceksin ve 
parmak kald1rarak konu~acaksm, tamam m1?11 

diyerek kurallanniz1 a91klaym1z. "Bu kurallara 
uyarsan 9ah~mam1zm sonunda ...... kazanacak-
sm." diyerek ogrencinin uymas1 gereken kurallan 
ve etkili oldugunu onceden belirlediginiz peki~ti
reci a91klaym1z. Daha sonra ogrenciye "Hazirsan 
9ah~mam1za ba~layahm, ham m1sm?" diyerek 
dikkat i~areti veriniz. Ogrenciden hazir olduguna 
dair sozel ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek 
bir yanit ald1ktan sonra ogretim surecine ba~la
ym1z. 

Uygulama: "<;ocuklar, 9evremizde bir suru 
uyan i~areti vard1r. ~imdi, bu uyan levhalannm 
resimlerine bakmak ister misiniz?" diyerek okul 
ortammda yer alan uyan tabelalannm resimle
rini ogrencilere dag1t1niz ve incelemelerini is
teyiniz. Ogrencilerin incelemelerinin ardmdan 
buyuk "Kaygan Zemin" tabelasm1 elinize alarak 
"<;ocuklar, aranizda bu tabelay1 daha once goren 
var m1? Hi9 okulda, koridorda boyle bir tabela 
gordunuz mu?" diye sorunuz. Ogrencilerden ce
vaplar ald1ktan sonra "Hadi bakahm, elinizdeki 
resimler arasmdan siz de 'Kaygan Zemin' tabe
lasm1 bulup gosterin!" diyerek ogrencilerin ta
belay1 ellerindeki diger tabela ve levha resimleri 
arasmdan bulmalarm1 bekleyiniz. "<;ocuklar, bu 
bir 'Kaygan Zemin' tabelas1d1r. Bu tabela, yuru
dugumuz yer 1slak oldugunda konur. Bu tabela 
bize uyan tabelas1dir. Dikkat et, bu yer 1slak. Ka
yip du~ebilirsin, anlamma gelir. Yani bu tabela, 
1slak olan yerlerde kay1p du~memizi engellemek 
i9in koyulur. Bu tabelay1 yurudugumuz yerde go
rursek yava~ ve dikkatli bir ~ekilde ge9memiz ya 
da ba~ka bir yoldan gitmemiz gerekir. <;unku ze-



min 1slak oldugu i~in kay1p du~ebiliriz:' deyiniz. 

Daha sonra ogrencilere "Evet ~ocuklar hepi
niz de 'Kaygan Zemin' yazan uyan tabelasm1 ve 
bu tabelay1 gordugunuzde nas1I davranmaniz 
gerektigini ogrendiniz. 5imdi hep birlikte okulu
muzu gezelim ve bakalim, bu tabelay1 gorebile
cek miyiz?" diyerek ogrencileri okul koridoruna 
~1kanniz. "Kaygan Zemin" tabelasm1 gormeleri 
ve size gostermelerini bekleyiniz. bgrencilerin 
tabelay1 bulup isimlendirmelerinin ardmdan bu 
tabelay1 gorduklerinde nas1I davranmalan ge
rektigini sorunuz. Ardmdan nas1I davranmalan 
gerektigini canlandirmalanni isteyiniz. Canlan
dirmay1 once siz yapm1z ve ardmdan tek tek bu
tun ~ocuklara yaptmniz. 

I Bu ogretim sureci "1.6. Okulda bulunan ta
belalardaki uyanlara uygun davranir." hedef dav
rani~ma yoneliktir. Bu ogretim planm1 "Girilmez, 
Yangm <;1k1~1, Koridorda Ko~mayahm" gibi tabe
la ve levhalann ogretimine uyarlayabilirsiniz. 
Once bu tabela ve levhalan resimleri ile tanitip 
ne anlama geldiklerini ve bu tabela ve levhalan 
gorduklerinde nasil davranmalan gerektigini re
simler, dramatizasyon ya da videolar kullanarak 
ogretiniz. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

Okuldaki tabelalan ogrettikten sonra okul ge
zisine ~1km1z. Okul ortammda yaptigm1z gezi s1-
rasmda tabelalan gosteriniz ve "Ne yapmahy1z?" 
diye sorunuz. Her ogrenciyi ayn ayn gozlemle
yiniz ve uygulama sirasmda ve/veya uygulama 
sonrasmda kontrol listesinde gerekli i~aretleme
leri yapm1z. Kontrol listesinde, tabelalann isim
leri ve ogrencilerin bu tabelalarla kar~1la~tigmda 
uyanlara uygun davranip davranmad1gm1 i~aret
lemek i~in olu~turulan sutunlara i~aretlemeler 
yapm1z. 

Aileye Yonelik Oneriler: Aileye kazandinlan 
hedef davrani~ hakkmda bilgi veriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Kendi okulunuzda ogrencilerin s1khkla kar
~ila~tig1 uyan tabelalan se~ilerek ogretim yap1l
malid1r. 

*Ogretim sonrasmda ogrencilerin davrani~
lan uzun sure gozlemlenerek bu tabelalarla kar
~ila~tiklannda nasil davrand1klan gozlenmelidir. 
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Gergek Ya§am Uygulamalari 

*Ogrencilere hafta boyunca uyan tabelala
nna uygun ~ekilde davrananlann odul alacag1 
a~1klanarak davrani~m daha kahc1 olarak ger~ek
le~mesi saglanabilir. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Goru~
leri: 



Ogrenme Alam: Yaz1h ifade 

Bolum 1: Yaz1m Kurallarm1 Uygulama 

Hedef: 1.5.1.2. Duzenli yazar. 

Hedef Davrani~(lar): 

2.1. Satlr takibi yaparak yazar. 

2.2. Sozcukler arasmda uygun bo~luklar b1ra
karak yazar. 

2.3. Harfler arasmda uygun bo~luklar b1raka
rak yazar. 

2.4. Cumleler arasmda uygun bo~luklar b1ra
karak yazar. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Dogrudan 
Ogretim Yontemi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Turkc;:e 2 
Ders Kitabmdan sec;:tiginiz yazma amacma yo
nelik hazirlanm1~ k1sa bir metin, satlrlan k1rm1z1 
ile belirginle~tirilmi~ c;:ah~ma kag1d1 ya da defter 
sayfas1, kur~un kalem, hedef davrani~m uygulan
masma yonelik c;:ekilmi~ olan video ornegi, guzel 
yazilm1~ bir sayfa yaz1 ornegi. I. Kade me Turkc;:e 2 
Ders Kitabmdaki okuma parc;:alanna ait "Bakarak 
Yaz1yorum" bolumlerini de kullanabilirsiniz. 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Duzenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1t1c1 uyaranlardan annd1nniz. 1s1 
ve 1~1k duzenlemesini yapm1z. Ogrencinin fiziksel 
ihtiyac;:lanni gideriniz. Ogrencinizle bir masada/ 
s1rada yan yana oturunuz. Materyallerinizi once
den hazirlaym1z. 

Dikkati (:ekme: Ogrencilerin dikkatini c;:ek
mek ic;:in "Bugun seninle birlikte yazma c;:ah~mas1 
yapacag1z. Burada bir metnin var. Sen, bu metni 
bakarak yazacaksm!' diyerek ogrencinin dikkati
ni metne c;:ekiniz. Aynca metni ogrenciye bir kez 
okutunuz. 

Guduleme: Ardmdan ogrenciye guzel yaz1 
orneklerini gostererek "Bak, bunlar ne guzel ya
z1lm1~, c;:ok guzel degil mi? Peki, bu yazilar neden 
guzel biliyor musun? <;unku bak, bu c;:izgilerin 
arasma yazilm1~, yaz1lar hie;: c;:izgilerin d1~ma ta~
mam1~, satlnn sonuna gelindiginde hemen altln
daki satlra yazilmaya devam edilmi~. Sen de boy-
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le guzel yaz1lar yazmak ister misin? Boyle guzel 
yazabilmen ic;:in once satlr takibi yaparak yazma
y1 ogrenmen gerekiyor. i~te boyle satlr takibi ya
parak yazmay1 ogrenirsen, yaz1lann eskisinden 
c;:ok daha guzel olur. Herkes sen in yazm1 daha ra
hat bir ~ekilde okuyabilir, herkes sen in yazm1 c;:ok 
begenir." diyerek ogrencinizi c;:ah~ma amacmdan 
haberdar ediniz ve c;:ah~maya guduleyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma 
sirasmda ogrenciden uymasm1 istediginiz ku
rallan soyleyiniz. Ornegin "Beni sessizce dinle
yeceksin. Vaz, dedigimde yazacaksm, yazarken 
satlr takibini iyi yapacaksm, tamam m1?" diyerek 
kurallanniz1 ac;:1klayabilirsiniz. "Bu kurallara uyar-
san c;:ah~mam1zm sonunda ....... kazanacaksm." 
diyerek ogrencinin uymas1 gereken kurallan ve 
etkili oldugunu onceden belirlediginiz peki~tire
ci ac;:1klaym1z. Daha sonra ogrenciye "Satlr takibi 
yaparak yazmay1 ogrenirken bak, bunlarla c;:ah
~acag1z." diyerek ogretim s1rasmda kullanacag1 
materyallerinizi tanitlniz. Daha sonra ogrenciye 
"Haz1rsan c;:ah~mam1za ba~layahm, haz1r m1sm?" 
diyerek dikkat i~areti veriniz ve ogrenciden sozel 
ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek bir yanitl 
bekleyiniz. Ogrenci hazir oldugunu soyler ya da 
bu anlamda ba~m1 sallarsa ona, "Aferin, c;:ok gu
zel ! Haz1rsm, o zaman c;:ah~mam1za ba~layahm." 
diyerek ogretim surecine ba~laym1z. 

OGRETMENiN GOR0$LERi 



Q Bakarak Yaz,yorum 

Ayn, H9diyg 

Dog um 9onomdo. Cok h"':f'oml~ 1m. Arkadaela rim 9eldi. Arkadaslarim 

bona hedyeler alm1elard1 Hedyeleri. a~,m Hedyeleri. gordugumde ,;,:,I,: 

9a9,rd,m. Cl, arl:ada~m da bona cyri ki.tab alm,et,. Hermi.z ,ok goldol 

Boi b,rak,lan ygrg, okudugun metni baka rak yazi 

Mas,! Yazd,m? 
1-hrfler ara~nda '-'jgun ix\;luklar brakt,m. 

Comleler ara9nda '-'jgun baeluklar b.rakt,m. 

An,/Okuyorum, Anl,yorum , Yui!Jorum ve 
go,auk Dagaro191m1 Geltitir,yorum 

11. Bakarak Yaz,yorum 

Coouk Parkt 
Omer' i.n kuzeni., Ayr, koyden 9elm.,ti. Omer, Ay,e~i. <;ocuk parkina 

gotordo. A~e i.lk defa ~ uk parbna 9i.tm.,ti. (Har once sal,ncaga 

bndi.ler. Sorra kcyd,raktan kcyd,lar. Bi.rli.kte top cynad,lar. Cok eglena;li. 

bir 90n 9e<;irdiler. A'¥1 ,;ocuk park1n1 hi,; unutamadi. Kaye donunce, 

,;ocuk parbni kardE.?lerine anlatt1 

Bot b,rakdan ygrg, okudugun mg/ni bakarak yaz! 

Ma sd Yazd,m? 
0 1-hrfler aras,nda UjgUn bo,luklar b1rakt1m. 

Q Comleler arasinda UjgUO bo,luklar b,rakt,m. 
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Yaz1m Kurallanni Uygulama 

Uygulama: 

Model Olma: Daha sonra yaz1lacak metni 
ve sahr ~izgileri k1rm1z1 ile belirginle!jtirilmi!j ~a
h!jma kag1dm1, defter ya da ders kitab1 sayfasm1 
ogrenciye gostererek "Bak, ben !jimdi iki ~izgi 
arasma tawmadan, sahr takibi yaparak dikkatli 
bir !jekilde ayni videodaki gibi bu metni buraya 
yazacag1m." diye a~1klama yapm1z. Daha sonra 
metni yazmaya ba!jlaym1z. Yazarken ogrenciye 
"Bak, bu iki ~izgi arasma yaz1yorum, gordun mu? 
Guzel oluyor, degil mi? Harfleri, bu ~izgilerin i~i
ne yaz1yorum. Evet, !jimdi sahnn sonuna geldim, 
hemen bir alt sahra ge~iyorum. Sahr takibi yap1-
yorum." !jeklinde gerekli betimlemeleri yaparak 
ogrenciye nas1I yazmas1 gerektigine model olu
nuz. bgrencinin sizi izlediginden ve anlad1gmdan 
emin olana kadar model olmaya devam ediniz. 

Rehberli Uygulama: bgrenciden metne bak
masm1 ve sahr takibi yaparak yazmasm1 isteyiniz. 
bgrenci yazarken gerekli ise "i!jte boyle. Hadi, 
bakahm ! Evet, bu k1rm1z1 ~izgilerin i~ine yazmah
sm. Evet, !jimdi sahnn sonuna geldin, ne yapman 
gerekiyor? Hadi, bakahm! Bir sonraki sahra ge~." 
gibi sozel ipu~lan kullanm1z. bgrenci sahr atla
madan bir sonraki sahra uygun !jekilde yazarsa 
"Aferin, ne yapman gerektigini ogrenmi!jsin! He
men bir alt sahra ge~erek yazmaya devam ettin, 
~ok guzel sahr takibi yaphn." vb. sozlerle ogren
cinin uygun yazma davrani!jlanni betimleyerek 
peki!jtiriniz. Eger ogrenci sahr takibi yaparak ya
zamazsa tekrar model olunuz. 

Bag1ms1z Uygulama: Bu a!jamada, ogrenciye 
herhangi bir ipucu vermeden sadece "Yaz!" yo
nergesini veriniz ve ogrencinin yazmasm1 izleyi
niz. bgrenci sahr takibi yaparak yazmcaya kadar 
ogretimi ayni !jekilde surdurunuz. 

I Bu ogretim sureci "2.1. Sahr takibi yaparak 
yazar." hedef davrani!jmm ogretimine yonelikti r. 
Diger hedef davrani!jlan da ayni bi~imde ogrete
bilirsiniz. 

Genelleme-izleme: bgrencinizin sahr takibi 
yaparak yazma becerisini kazanmas1 zaman ala
bilir. Bu nedenle ~ah!jmalann121, ogrenci beceri
de bag1ms1zla!jmcaya kadar surdurunuz. 



Ol~me ve Degerlendirme: 

Birkac;: ogretimden sonra ogrencinin yaz1la
nni inceleyiniz. Bunun ic;:in "Yazi ornegi analizi" 
yapm1z. bgrencinin farkh zamanlarda yazd1g1 
3-5 tane yaz1 ornegine bakm1z. bgrenci, iki satir 
arasma ta~1rmadan yazd1 m1, yazarken bir satlr 
bittikten sonra satlr atlamadan bir sonraki sa
tira gec;:ti mi", diye yaz1lan inceleyiniz. bgrenci, 
yaz1 orneklerinde satir takibi yaparak yazm1~sa 
ogrencinin beceriyi kazand1gm1 kabul ediniz ve 
bir sonraki hedef davrani~m c;:ah~malanna ba~
laym1z. bgrenci satlr takibi yaparak yazmam1~sa 
ve yaz1 orneklerinde hedef davrani~a yonelik ha
talar var ise ogretim surecini bir sure daha uygu
laym1z. bgrencinin yazilannda belirgin ve surekli 
olarak yapt1g1 bir hata fark ederseniz ogretim 
a~amasma, ozellikle bu hatay1 duzeltmeye yone
lik c;:ah~malar da ekleyiniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: bgrencinin satir ta
kibi yaparak yazma performans1 ile ilgili ogrenci
ye ait yaz1 orneklerini gostererek aileyi sistema
tik bir bic;:imde bilgilendiriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Ogrencinin performansma gore yazma og
retimi s1rasmda kulland1gm1z yonergelerdeki 
sozel ipuc;:lanni gerekli ise kullanm1z ve a~ama
h olarak azaltlniz. bgrenci, yonergelere gerek 
duymadan kendisi bag1ms1z olarak satlr takibi 
yaparak yazmaya ba~laymca c;:ah~ma kag1tlann
daki/defterdeki kirm1z1 ile belirginle~tirilen satir 
c;:izgileri yerine, normal satir c;:izgilerinin oldugu 
c;:ah~ma kag1tlan kullanin1z. Yani c;:ali~ma kag1tla
rmdaki/defterindeki gorsel ipuc;:lanni azaltiniz. 

*Ogretimin ba~mda, model alma a~amasm
da ogrencinin dikkatini toplayabilmek ic;:in og
renciye hedef davrani~ ile ilgili hazirlanm1~ bir 
video gosteriniz. Videoyu izlerken ve izledikten 
sonra "Bak, goruyorsun degil mi? Ne kadar guzel 
yaz1yor? Yazarken bu iki c;:izginin d1~ma tawma
dan yaz1yor. Satinn sonuna geldiginde hemen 
bir alt satira gec;:iyor. Yani satir takibi yaparak 
yaz1yor:' ~eklinde hedef davrani~1 betimleyerek 
video uzerinden ogrenciye anlatiniz. Videoyu 
birkac;: kez izletiniz. 

*Ogrencinin satlr takibi yaparak yazd1g1 soz
cukleri sayabilir, bunlan artlrmak ic;:in hedef de 
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koyabilirsiniz. Hedef koymaniz ic;:in ogretim on
cesi performansm1 bilmeniz gerekir. brnegin, 
dart satirhk bir yaz1da ogrenci, 20 sozcugun be
~ini satlr ta~irmadan yazm1~sa ilk olarak hede
finizi 7 ila 8 sozcuk olarak koyabilirsiniz. Hedef 
koyarken, bir hedef grafigi olu~turarak ogrenci
nizin performansm1 ogrencinizle beraber deger
lendiriniz. Daha sonra ula~mas1 gereken hedefi 
i~aretleyiniz. <;ah~ma sonunda hedefe ula~1p 
ula~mad1g1 hakkmda bilgi veriniz. bgrenciniz c;:o
gunlukla hedefe ula~am1yorsa ya hedefiniz c;:ok 
yuksektir ya da yeterince model olmam1~, ipucu 
vermemi~sinizdir. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gori.i~
leri: 



Yaz1m Kurallanni Uygulama 
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Ogrenme Alam: Yaz1h ifade 

Bolum 2: Dikte Yoluyla Yazma 

Hedef: 1.5.2.1. Metin yazdmhrken soylenen 
sozci.ikleri dogru olarak yazar. 

Hedef Davrani~(lar): 

1.1. Hecelenerek soylenen sozci.ikleri dogru 
olarak yazar. 

1.2. Soylenen sozci.ikleri dogru olarak yazar. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Kapat-Kopya
la-Kar~1la~tJr Stratejisi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Ti.irk9e 2 
Ders Kitab, Okuma Par9alan (Oyki.iler, Anilar, 51-
ralama Metinleri, Tanimsal Metinler) 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam, ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1tJc1 uyaranlardan annd1nniz. 
Is, ve 1~1k di.izenlemesini yapm1z. bgrencinin fi
ziksel ihtiya9lanni gideriniz. Bireysel bir 9ah~ma 
yapacaksan,z 6grencinizle bir masada, kar~1hkh 
oturunuz. Grup 9ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Materyallerinizi 6nceden haz1rlaym1z. 

Dikkati (:ekme: bgrencilerin dikkatini 9ek
mek i9in "Bugi.in yazma 9ah~mas1 yapacag,z. Bu
rada bir metin var. Ben soyleyecegim, sen de bu 
metni defterine yazacaksm!' diyerek 6grencinin 
dikkatini metne 9ekiniz. 

Gi.idi.ileme: bgrenciye dogru yazilm1~ bir 
metni gostererek "Bu metni birlikte okuyahm!' 
diyerek ilk iki ci.imlesini okuyup sonra 6grenciye 
okutunuz. "Bak, bu metin dogru yaz1lm1~, sen de 
boyle dogru yazmak ister misin?" diyerek 6rnek 
i.izerinden 6grenciyi 9ah~maya kar~, gi.idi.ileyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma s,
rasmda 6grenciden uymasm, istediginiz kurallan 
soyleyiniz. brnegin "Beni sessizce dinleyecek, 
benim soylediklerime dikkatini vereceksin. Vaz, 
dedigimde yazacaksm, tamam m1?" diyerek ku
rallanniz1 a91klayabilirsiniz. "Bu kurallara uyar
san 9ah~mam1Z1n sonunda ....... kazanacaksm." 
diyerek ogrencinin uymas, gereken kurallan ve 
etkili oldugunu 6nceden belirlediginiz peki~tire-

34 

Kaybolan Kedim 
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Korebe Oyunu 
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" c/mokton kurtulur. Yakalad191 ooouk ebe c/cr 



ci a~1klayin1z. Ogrenciye "Hazirsan ~ah~mam1za 
ba~layahm, hazir m1sin?" diyerek dikkat i~areti 
veriniz ve ogrenciden sozel ifade ya da jest ve 
mimiklerle verilecek bir yanitl bekleyiniz. Ogren
ci hazir oldugunu soyler ya da bu anlamda ba
~in1 sallarsa ona "Aferin, ~ok guzel, hazirsin ! 0 
zaman ~ah~mam1za ba~layahm:' diyerek ogretim 
surecine ba~layin1z. 

Uygulama: Ogrenciye metindeki sozcukleri 
heceleyerek/hecelemeden tek tek soyleyerek 
yazdinniz. Eger ogrenci sozcugu yanh~ yazar
sa metinden o sozcugu ogrenciye gosteriniz ve 
okutunuz. Yanh~ yazd1ginin ustunu ~izmesini is
teyiniz. Daha sonra metni ogrencinin onunden 
ahniz. Tekrar ayni sozcugu ogrenciye soyleyiniz. 
Ogrenciden yazmasin1 isteyiniz. Ardindan me
tinden o sozcugu tekrar gostererek ogrencinin 
yazd1g1 ile kar~ila~tirmasin1 isteyiniz. Eger yanh~ 
yazm1~sa metne bakarak duzeltmesini, dogru 
yazm1~sa uzerine bir ~ek i~areti koymasin1 iste
yiniz. Tekrar metne donerek metni yazd1rmaya 
devam ediniz. Ogrencinin her yanh~ yazd1g1 soz
cuk i~in yukardaki i~lemi tekrar ediniz. Bu i~lemi, 
tum metni yazd1rd1ktan sonra da yapabilirsiniz. 

f Bu ogretim sureci "1.1. Hecelenerek soy
lenen sozcukleri dogru olarak yazar." ve "1.2. 
Soylenen sozcukleri dogru olarak yazar." hedef 
davrani~inin ogretimine yoneliktir. 

Genelleme-lzleme: Ogrencinizin soylenen 
sozcugu dogru yazma becerisini kazanmas1 za
man alabilir. Bu nedenle ~ah~malannlZI, ogrenci 
beceride bag1ms1zla~incaya kadar surdurunuz. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

"Hata analizi" yaparak ogrencinin perfor
mansin1 degerlendiriniz. Degerlendirme sure
cinde, ogretim surecinde yazdird1gin1z metni 
kullanin1z. Ogrenciye "Bu ~ah~mam1zda yine 
soyledigim sozcukleri dinleyeceksin, sonra def
terine yazacaksin. Bekle, dedigimde de bekleye
ceksin, tamam m1? Arna bu sefer daha dikkatli 
ol, tamam m1?" diyerek degerlendirme surecin
de, ogrenciden beklenen davrani~1 soyleyiniz ve 
degerlendirme surecine ba~layin1z. 

• Ogrenciye metindeki sozcukleri heceleye
rek/hecelemeden tek tek soyleyerek yazd1nniz. 
Metin bittiginde ogrencinin yanh~ yazd1g1 soz-
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Dikte Yoluyla Yazma 

cukleri sayin1z. Ogrenci metindeki sozcuklerin 
%80 ve ustunu dogru yazd1ysa farkh bir oturum
da, farkh metinle ~ah~maya devam ediniz. Ancak 
ogrenci bu ol~utu kar~1lam1yorsa ayni metin ile 
ogretim surecini tekrarlayin1z. 

Aileye Yonelik Oneriler: Yaptigin1z dikte ~a
h~malan ve bu ~ah~malarda uygulad1gin1z Ka
pat-Kopyala-Kar~1la~tir Stratejisi ve ogrencinin 
performansindaki geli~im ile ilgili aileyi bilgilen
diriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Yazdiracagin1z metinler k1sa olmahd1r. 

*Ogrenci yanh~ yazarsa metindeki sozcukle 
kar~ila~tirarak hangi k1sminin yanh~ oldugunu 
buldurmay1 da ogretime ekleyebilirsiniz. 

*Ogrencinin, soylendiginde yazma beceri
sinde dogruluk saglayabilmeniz i~in ogrencinin 
gosterdigi performans onemlidir. Bu ogretime 
ogrenci soylenenleri dogru yazincaya kadar fark
h metinlerle, farkh oturumlarda devam edilme
lidir. 

*Bu ~ah~may1 yaparken once sozcukleri he
celeyerek, arkasindan da sozcukleri heceleme
den tek tek soyleyiniz. Ogrenciniz bir sozcugu 
yazmay1 bitirince diger sozcugu soyleyiniz. Eger 
ogrenci ~ok hatah yaz1yorsa yazdiracagin1z metni 
once okutunuz. 

*Ogrencinizin dogruluk orani artinca, iki 
sozcuk soyleyerek zihninde tutup yazmasin1 is
teyiniz. Bunun i~in de ona aklinda kalmas1 i~in 
yazarken "i~inden tekrar et" stratejisini oneriniz. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Goru~
leri: 



Ogrenme Alam: Yaz1h ifade 

Bolum 3: Cumle Olu~turma ve Cumle 
Tamamlama 

Hedef: 1.5.3.1. Kurall1 ve anlamh cumleler 
olu~turur. 

Hedef Davrani~(lar): 
1.1. Verilen sozci.iklerden kuralh ve anlamh 

ci.imle olu~turur. 
1.2. Cumleleri kuralh ve anlamh cumleler ola

cak ~ekilde duzeltir. 
Ogretim Yontem ve Teknikleri: Dogrudan 

bgretim Yontemi 
Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Turk~e 1 

Ders Kitab1 "Kuralh ve Anlamh Cumleler Olu~tu
ruyorum" etkinlik sayfalan 

Ogretime Haz1rhk: 
Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 

ba~ka dikkat dag1t1c1 uyaranlardan annd1nniz. 
Is1 ve 1~1k duzenlemesini yapinIz. bgrencinin fi
ziksel ihtiya~lanni gideriniz. Bireysel bir ~ah~ma 
yapacaksan1z ogrencinizle bir masada, kar~1hkh 
oturunuz. Grup ~ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Kullanacagin1z materyalleri onceden haz1rlayin1z 
ve kontrollerini onceden yapIniz. Tum ogrenci
lerin kitaplannin hazir oldugunu kontrol ediniz. 

Dikkati ~ekme: bgrenci kitaplanndaki ilk or
negin resmini gosteriniz. "Bakin, burada ne var
m1~?" ~eklinde ~ocuklann dikkatini kitapta ilgili 
sayfaya ~ekiniz. Daha sonra "Acaba biz resimler
le, bu dagin1k sozcuklerle neler yapacag1z?" ~ek
linde sorarak meraklanmalanni saglayin1z. 

Gi.idi.ileme: Ogrencilere "Bugun hep birlikte 
bu sayfadaki resimler hakkinda konu~up daha 
sonra bu kan~1k sozcuklerden kuralh ve anlam
h cumleler olu~turacag1z. Eger siz, boyle kan~1k 
duran bu sozcukleri bir araya getirerek cumle 
olu~turmay1 iyi ogrenirseniz, daha guzel cumle
ler kurabileceksiniz!' diyerek ogrencileri gudu
leyiniz. Ogrencilere soz dizimine uygun olmayan 
birka~ cumle okuyunuz. "Bir ~ey anladin1z m1?" 
diyerek ogrencilere sorunuz. Daha sonra soy
lediginiz cumleleri soz dizimine uygun olarak 
soyleyiniz. "5imdi anladin1z m1?" diye sorunuz. 
Ogrencilerinize "Kimler bu kan~1k sozcukleri s1-
raya dizmek, bu sozcuklerden guzel bir cumle 
yapmak ister?" diye sorunuz ve ogrencilerinizi 
~ah~maya kar~1 guduleyiniz. 
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A:;;ag1do kor~1k olarak verilen sOzc:oklerden CUmle olu~tur. 
Bes b1rablan ~•re cumlaj yoz. 

uykusuna ay, yatm,~ 

fareyi kovahyor kedi 
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Cornie Olu§turrna ve Cornie Yazrna 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma 
s1rasmda ogrencilerden uymalanni istediginiz 
c;:ah~ma kurallanni soyleyiniz. brnegin "Bu c;:a
h~mam1zda beni c;:ok dikkatli ve sessizce dinle
yeceksiniz. Bekle, dedigimde bekleyeceksiniz; 
soyle, dedigimde soyleyeceksiniz; yaz, dedigim
de yazacaksm1z, tamam m1?" diyerek c;:ah~ma 
kurallannlZI ac;:1klaym1z. "Bu kurallara uyarsan 
c;:ah~mam1Z1n sonunda ...... kazanacaksm." diye-
rek ogrencilerin uymas1 gereken kurallan ve et
kili oldugunu onceden belirlediginiz peki~tireci 
ac;:1klay1niz. Daha sonra ogrencilere "Hazirsaniz 
c;:ah~mam1za ba~layahm, hazir m1sm1z?" diyerek 
dikkat i~areti veriniz. Ogrencilerden ham olduk
lanna dair sozel ifade ya da jest ve mimiklerle 
verilecek bir yanit ald1ktan sonra ogretim sure
cine ba~laym1z. 

Uygulama: bncelikle tum ogrencilerin kitap
lannda uygulama yapacagm1z sayfanin ac;:1k oldu
gundan emin olunuz. Daha sonra ilgili sayfadaki 
ilk ornegin resmini gosteriniz ve "Evet, c;:ocuklar 
bu ne?" ~eklinde ogrencilerden ilk ornekteki ka
nnca ve yuva resimlerini soylemelerini isteyiniz. 
Daha sonra "Evet c;:ocuklar. Bakm ! Bu bir kannca 
resmi ve bu da kanncanm yuvas1. Bakm ! Bu res
min uzerinde yaz1h bir suru sozcuk var. Bakahm 
bunlar neler? Okuyorum, burada 'yuva-kann
ca-yap1yor' yaz1yor. Bu sozcukleri duzenleyerek 
kurall1 ve anlamh bir cumle haline getirecegim. 
<;ok dikkatli bir ~ekilde beni izleyin." ~eklinde og
rencilerin dikkatlerini c;:ekiniz. 

Daha sonra "Evet, c;:ocuklar resimde bir ka
nnca vard1. 0 zaman once ben tahtaya kannca 
yaz1yorum." diyerek yazm1z. "Acaba bu kannca 
ne yap1yor? Kim soylemek ister?" diye sorunuz 
ve kendiniz cevaplaym1z. "Evet, ben resimden 
anlad1m. 'Yuva yap1yor.' degil mi? Peki, burada 
yazan sozcuklerimiz nelerdi? Evet, bir daha oku
yay1m 'yuva-kannca-yap1yor' sozcukleri vard1. 
'karmca' yazd1k, 'yap1yor' ve 'yuva' kald1. ~imdi 
once yuva yazacag1z, sonra yap1yor yazacag1z," 
diyerek kanncanin yanma "yuva" ve "yap1yor" 
sozcuklerini yazm1z. "Bu sozcukler kan~,k s,ra
da verilmi~ti, ben de resimden yararlanarak re
simde ne oldugunu soyledim. Cumlem neydi? 
Evet, cumlem 'Kannca yuva yap1yor.' cumlesiy
di. ~imdi 'Kannca yuva yapti.' cumlesindeki ilk 



sOzcUgUmllz neymi~, evet, 'kannca'. 0 zaman 
resmin altrndaki bo~luga ilk olarak 'kannca' yaz
d1m. Sirada ise 'yap1yor, bir de yuva' sozd.ikleri 
kald1. ~imdi bu kan~1k olan sozcuklerden kann
cay1 yazd1m, bu sozcugun uzerine bir 9arp1 i~aret 
koyahm, bu sozcugu kulland1k cumlemizde. Peki, 
kannca ne yap1yordu? Evet, yuva yap1yordu, 
degil mi? 0 zaman yuvay1 da yazd1m. Cumlem 
ne oldu? Okuyorum, 'kannca yuva' oldu. Yuva 
sozcugunun de uzerini 9iziyorum. Geriye hangi 
sozcuk kald1? Evet, yap1yor kald1, onu da yazd1m. 
Bakahm, cumlemiz ne oldu? Kannca yuva yaptl. 
Evet, ben bu kan~1k sozcukleri s1raya dizdim, bu 
sozcuklerden anlamh bir cumle yaptlm." diyerek 
surece model olunuz. 

Ogrencilerin de ayni ~ekilde, kendi kitaplann
dan ilk ornege bakmalanni ve kan~1k sozcuklere 
bakarak anlamh ve kuralh cumle olu~turmalanni 
isteyiniz. Ogrencilerin cumleyi dogru olu~turup 
olu~turamad1klanni kontrol ediniz. Ayn1 ~ekilde 
kitaptaki farkh iki-u9 ornek cumle ile model ol
may1 surdurunuz. 

En az u9 farkh cumle ornegi ile model olduk
tan sonra farkh bir cumle ile ogrenciye "Evet, 
~imdi s1ra sende. Sende benim yapt1g1m gibi 
kan~1k olarak verilen bu sozcukleri s1raya diz ve 
bu sozcuklerden guzel bir cumle yap ve altindaki 
bo~luga yaz!" ~eklinde yonerge veriniz. Bu a~a
mada ogrenci performanslanni bireysel olarak 
takip ediniz. Ogrencilere gerekli durumlarda 
rehberlik ediniz. Duzeltici ve onaylay1c1 donutle
re yer veriniz. 

Bag1ms1z uygulama a~amasmda ogrencilere 
9ah~ma kitabmdan yeni ornekler veriniz. Ogren
cilere "Evet, ~imdi yine sira sende. Sende benim 
yapt1g1m gibi kan~1k olarak verilen bu sozcukleri 
siraya diz ve bu sozcuklerden guzel bir cumle yap 
ve altindaki bo~luga yaz!" yonergesini veriniz. 
Eger dogru yaparsa "Aferin sana, bu sozcukleri 
90k guzel ve dogru bir ~ekilde guzel bir cumle 
ha line getirdin." ~eklinde peki~tiriniz. Eger yanh~ 
yaparsa tepki vermeden ogrenciye tekrar model 
olunuz. 

I Bu ogretim sured "1.1. Verilen sozcukler
den kuralh ve anlamh cumle olu~turur." hedef 
davrani~a yonelik olarak haz1rlanm1~tlr. 
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Genelleme-izleme: Ogrencilerin kazand1klan 
beceriyi genelleyebilmeleri i9in haftada iki gun 
"Bulmaca <;ozuyorum" ba~hg1 altlna kan~1k soz
cukler vererek cumle olu~turmasm1 saglaym1z. 
En h1zh dogru cumle olu~turana bir y1ld1z veriniz. 
En fazla y1ld1z alana yaka kartl takm1z. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• Ogretim oncesi ve ogretim sonunda olu~
turacagin1z Ol9ut Bag1mh Ol9u Arac1 ile deger
lendirme yapm1z. Her ogrenciyi bire bir deger
lendiriniz. Degerlendirme surecinde kan~1k 
olarak verilen sozcuklerden cum le olu~turmasin1 
isteyiniz. 

• Ogrenciye kan~1k olarak s1ralanm1~ sozcuk
leri veriniz ve "kan~1k olarak verilen bu sozcukle
ri s1raya diz ve bu sozcuklerden guzel bir cumle 
yap ve altindaki bo~luga yaz!" yonergesini veri
niz. 

• Ogrenci dogru tepki verirse hi9bir tepki 
vermeden kay1t 9izelgesinin evet/hay1r sutunu
na (+) i~areti koyunuz ve diger cumleler ile de
gerlendirmeye ge9iniz. 

• Ogrenci yanh~ tepki verirse yine hi9bir tep
ki vermeden kay1t 9izelgesinin evet/hay1r sutu
nuna (-) i~areti koyunuz. 

• Ogrenci tepkisiz kahr veya tereddut eder
se yonergeyi tekrarlayin1z. Ogrenci yine tepkisiz 
kahrsa kay1t 9izelgesinin evet/hay1r sutununa (-) 
i~aretini koyunuz. 

• Ogrenci dart setten u9unu dogru yaparsa 
6l9utu kar~1lam1~ demektir. Diger hedef davrani
~m ogretimine ge9iniz. Ol9utu kar~1lamazsa og
retime devam ediniz. 

• Degerlendirmeyi de tamamlad1ktan sonra 
"Evet, 9ah~mam1z bitti. <;ok guzel bir ~ekilde 9a
h~t1n; sessizce bekledin; yaz, dedigimde yazdm, 
aferin sana !" diyerek ogrencinin uydugu kural
lan soyleyiniz ve ogrenciye odulunu vererek pe
ki~tiriniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: Yapt1gm1z bu cumle 
olu~turma 9ah~mas1 ile ilgili aileyi bilgilendiriniz 
ve tekrarlar yapmasma yonelik aileye 9ah~ma 
kag1tlan veriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

Bu 9ah~malar s1rasmda oncelikle 9ocuklann 



bildigi, a~ina oldugu sozcukler ve cumlelerle 
ba~laym1z. Resimlerinde yine ogrencilerin bildigi 
nesneler ve olaylar olmasma dikkat ediniz. *Og
retim s1rasmda, resim ipucu kullanihrken sozcuk
lere vurgu yapmay1 unutmaym1z. Ogrenicinizin 
tek ba~ma yapabildigini test ettikten sonra resim 
ipucunu geri 9ekiniz. 

Dersin i~leni~ine Vonelik Ogretmen Goru~
leri: 

Cornie Olu§turrna ve Cornie Yazrna 
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Ogrenme Alam: Yaz1h ifade 

Bolum 4: Cumle Yazma 

Hedef: 1.5.4.1. Verilen resimlerle ilgili cum
leler yazar. 

Hedef Davrani~(lar): 

1.1. Eylem ya da bir olay i~eren resimli kart 
verildiginde, olay1 ya da eylemi anlatan basit 
kuralh ci.imle yazar. 

1.2. S1rah bir olay ic;:eren resimli kartlar veril
diginde, her bir kart, anlatan bir ya da iki cumle 
yazar. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Dogrudan 
Ogretim Yontemi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Turkc;:e 1 
Ders Kitab1 "Cumle Yaz1yorum" etkinlik sayfalan 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1tic1 uyaranlardan annd1nniz. 
1s1 ve 1~1k duzenlemesini yapinIz. Ogrencinin fi
ziksel ihtiyac;:lanni gideriniz. Bireysel bir c;:ah~ma 
yapacaksaniz ogrencinizle bir masada, kar~1hkh 
oturunuz. Kullanacagin1z materyalleri onceden 
haz1rlayin1z ve kontrollerini onceden yapinIz. 

Dikkati ~ekme: Ogretimde kullanilacak olan 
ogrenci kitabindaki resimler hakkinda konu~u
nuz. Resimlerin neler oldugu, daha once gorup 
gormediklerini sorup ogrencinin resimlere dik
katini c;:ekiniz. 

Gi.idi.ileme: Ogrenciye, kitapta ilgili sayfada 
bulunan resimler gostererek "Bugun sana bu
radan baz1 resimler gosterecegim ve seninle bu 
resimlerle ilgili cumle yazacag1z. Sen c;:ah~manin 
sonunda resimleri an Iatan cumleler yazmayI og
reneceksin!' diyerek c;:ah~maya kar~1 guduleyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma sI
rasinda, ogrenciden uymasinI istediginiz c;:ah~ma 
kurallanni soyleyiniz. Ornegin "Bu c;:ah~mam1z
da beni c;:ok dikkatli ve sessizce dinleyeceksin; 
resme bak, dedigimde bakacaksin; sorulanma 
cevap vereceksin; yaz, dedigimde yazacaksin, 
tamam m1?" diyerek kurallanniz1 ac;:1klayin1z. "Bu 
kurallara uyarsan c;:ah~mam1zin sonunda ...... ka-
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zanacaksin." diyerek ogrencinin uymasI gereken 
kurallan ve etkili oldugunu onceden belirledigi
niz peki~tireci ac;:1klayin1z. Daha sonra ogrenciye 
kitaptaki gorselleri k1saca gostererek "Bak, ders 
boyunca ben sana boyle resimler gosterecegim, 
c;:ok dikkatli bakman gerekiyor." diyerek materyal 
olarak kullanacagin1z resimleri tanitiniz. Daha 
sonra ogrenciye "Haz1rsan c;:ah~mam1za ba~laya
hm, hazir m1sin?" diyerek dikkat i~areti veriniz. 
Ogrenciden hazir olduguna dair sozel ifade ya 
da jest ve mimiklerle verilecek bir ya nit ald1ktan 
sonra ogretim surecine ba~layin1z. 

OGRETMENiN GOR0$LERi 



Resimlere bok. Resimde ne oluyor? Yoz. 

Com(Q Yaz1yorum 

Resimlere bak. Re~mde ne c/~ or? Yoz. 
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CUmle Yazma 

Uygulama: 

Model Olma: bgrenciye "5imdi sana bir re
sim gasterecegim." diyerek di~ini flr9alayan 90-
cuk resmini gasteriniz. Resim hakkmda agren
ciye "Bu kim? Ne yap1yor? Elinde ne var?" gibi 
sorular sorunuz ve agrencinin cevaplanrn geni~
letiniz. Ogrencinin saylediklerini azetleyerek bir 
cumle (Or. <;ocuk di~lerini flr9ahyor.) sayleyiniz. 
"5imdi bunu resmin altina yaz1yorum." deyiniz. 
ilk sazcugu yazm,z, sonra agrenciye bakarak 
"Buraya 9ocuk yazd1m. <;ocuk ne yap1yordu?" 
diye sorunuz. "Di~ini flr9ahyor." cevabm1 ahnca 
ona "O zaman '9ocuk' yazd1m. 5imdi de 'di~ini' 
yazacag,m." diyerek yazm1z. Arkasmdan agren
ciye "<;ocuk di~ini ne yap1yordu!' ~eklinde soru
nuz. "F1r9ahyor!' cevabm1 peki~tiriniz. bgrenciye 
"5imdiye kadar \ocuk di~ini' yazd1m." diyerek 
yazd1klann1Z1 okuyunuz. bgrenciye "O zaman 
~imdi 'flr9ahyor' sazcugunu yazacag1m!' diyerek 
yazm1z. Sonra yazd1gm1z1 agrenciye okutunuz. 
"Bu cumle, bu resmi anlatiyor." diyerek diger u9 
resim i9in de ayrn uygulamay1 yapm1z. U9uncu 
resimden itibaren resim hakkmda konu~tuktan 
ve yaz,lacak cumleyi belirledikten sonra agren
cinin yazmas1rn isteyiniz. Eylem ya da bir olay 
i9eren u9 ya da dart resim ile cumle olu~turup 
yazma 9ah~masma model olunuz. 

Rehberli Uygulamalar: Bu a~amada ders ki
tabmdaki sonraki resimlerle 9ah~m1z. bgrencini
ze "5imdi sen de bu resme bak. Bu resimde anla
tilanla ilgili bir cumle yaz. Bu resimde ne oluyor, 
yaz." yanergesini veriniz. Gerekli durumlarda 
duzeltici ve onaylay1c1 danutler veriniz ve agren
ciye rehberlik ediniz. Ogrenci ne yazacagm1 bile
mez, cumleyi olu~turamazsa yine ilgili resim ile 
ilgili sorular sorarak agrenciyi yanlendiriniz. En 
az dart cumle ile uygulama yaptinrnz. 

Bag1ms1z Uygulamalar: Bu a~amada ders ki
tabmdaki sonraki resimlerle 9ah~m1z. Ogrencini
ze "5imdi sen de bu resme bak. Bu resimde anla
tilanla ilgili bir cumle yaz. Bu resimde ne oluyor, 
yaz." yanergesini veriniz. b grencinin bag1ms1z 
9ah~masm1 isteyiniz. 



Resim\ere b:ik. Resimde ne oluyor? Yaz. 

Resimlere bak. Resimde ne olu::ior? Yaz 
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I Bu ogretim sureci "1.1. Eylem ya da bir 
olay i~eren resimli kart verildiginde, olay1 ya da 
eylemi anlatan basit kuralh cumle yazar." hedef 
davrarn~a yoneliktir. Bu bolumdeki diger hedef 
davrarn~lann ogretimi de benzer ~ekilde yapil
mahd1r. 

Genelleme-izleme: bgrencilerin kazand1klan 
beceriyi genelleyebilmeleri i~in okulda gunluk 
rutin i~inde ogrencinin yaptig1 resimler/etkin
likler/eylemler hakkinda konu~arak ayn1 uygu
lamay1 yapin1z. bgrenciniz resim yapam1yorsa 
ailesinden fotograflanrn isteyerek bir fotograf 
albumu yapin1z. Fotograflan hakkinda konu~a
rak uygun cumleler yazmasin1 isteyiniz. Aynca 
~e~itli resimli kartlar haz1rlayarak ~ah~malan ge
ni~letiniz. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

bgretim oncesi ve ogretim sonunda kontrol 
listesi (EK 5) kullanin1z. 

• Once ogrenciye "~imdi sana bir resim gos
terecegim. Bu resme bak, resimde ne oluyor, 
yaz:' yonergesini veriniz. bgrencinin yazd1g1 
cumleleri kontrol listesine ge~iriniz. bgrenci, re
simdeki eylemi anlatan dogru bir cumle yazar
sa hi~bir tepki vermeden kontrol listenizin evet 
sutununa (+) i~areti koyunuz ve diger resim ile 
degerlendirmeye ge~iniz. bgrenci yanh~ cumle 
yazarsa hi~bir tepki vermeden kontrol listenizin 
hayir sutununa (+) i~areti koyunuz. 

• bgrenci yazmadan beklerse resmi tekrar 
gosteriniz ve yonergeyi tekrarlayin1z. bgrenci 
yine tepkisiz kahrsa kontrol listenizin hayir sutu
nuna (+) i~aretini koyunuz. 

• Degerlendirme tamamland1ktan sonra 
"Evet, ~ah~mam1z bitti, bugun seninle cumle 
yazma ~ah~mas1 yaptJk." diyerek hedef davra
rn~1 ozetleyiniz ve ~ah~may1 bitiriniz. Daha son
ra "<;ok dikkatli ve sessizce beni dinledin; bak, 
dedigimde baktJn, sorulanma cevap verdin; yaz, 
dedigimde yazdin, aferin sana !" diyerek ogren
cinin uydugu kurallan soyleyiniz ve ogrenciye 
odulunu vererek peki~tiriniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: Aileye ogrencinin 
performans1 ile ilgili surekli bilgi veriniz. Aynca 
~e~itli eylem ya da bir olay i~eren resimlerin ol-



dugu ~ah~ma kag1tlan vererek evde, bu resim
lerle ilgili ~ocuklarma cumleler yazd1rmalanni 
isteyiniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

Cumle yazma ~ah~malannda kullanacagm1z 
ders kitab1 d1~mda, haz1rlayacagm1z resimli kart
lardaki olaylar/eylemler resimler de net ve anla
~1hr olmahd1r. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Goru~
leri: 

CUmle Yazma 
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Ogrenme Alam: Dinledigini Anlama 

Bolum 2: Betimlenen Resimleri 
Gosterme 

Hedef: 1.6.2.1. Betimlenen nesne, eylem ve 
olay resmini gosterir. 

Hedef Davrani~lar: 

1.1. Betimlenen nesne resmini gosterir. 

1.2. Betimlenen eylem resmini gosterir. 

1.3. Betimlenen olay resmini gosterir. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Planh Soyle~i 

Ogretim Ara~-Gere~leri: a) Vazo, bebek, elma 
resimleri, b) Kelebek, di.idi.ik, mendil resimleri, 
c) Muz, kuzu, be~ik resimleri, d) Makarna, top, 
kalem resimleri. I. Kademe Ti.irk~e 2 Ders Kita
bi "Dinliyorum, Anhyorum ve AnlatJyorum" et
kinlik sayfalanndaki "Dogru Resmi Buluyorum" 
etkinlikleri 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Duzenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1tic1 uyaranlardan annd1nniz. 
1s1 ve 1~1k di.izenlemesini yapin1z. bgrencinin fi
ziksel ihtiya~lanni gideriniz. Bireysel bir ~ah~ma 
yapacaksaniz ogrencinizle bir masada, kar~1hkh 
oturunuz. Grup ~ah~mas1 ise 6grencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Materyallerinizi onceden hazirlayin1z. 

Dikkati ~ekme: bgrencinin dikkatini ~ekmek 
i~in nesne/eylem/olay resmini gosterip ilgisini 
~ekiniz. Resimleri incelemesine izin veriniz. 

Guduleme: bgrenciye "Bugi.in seninle din
ledigini anlama ~ah~mas1 yapacag1z. Sen, bu 
~ah~manin sonunda sana anlatbg1m ewalann, 
hayvanlann, yiyeceklerin resimlerini gostermeyi 
ogreneceksin./insanlann, hayvanlann yaptiklan 
~eylerin resimlerini gostermeyi ogreneceksin./ 
Olaylann resimlerini gostermeyi ogreneceksin. 
Boylece d inlediklerini anlayabileceksin." deyiniz 
ve ~ah~maya kar~1 gi.idi.ileyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma 
s1rasinda ogrenciden uymasin1 istediginiz dinle
me kurallanni s6yleyiniz. brnegin "Beni sessizce 
dinleyecek, ben konu~urken bana bakacak, be-

44 

nim s6ylediklerime dikkatini vereceksin, tamam 
m1?" diyerek kurallanniz1 a~1klayabilirsiniz. "Bu 
kurallara uyarsan ~ah~mam1zin sonunda ....... ka-
zanacaksin." diyerek 6grencinin uymas1 gereken 
kurallan ve etkili oldugunu onceden belirledigi
niz peki~tireci a~1klayin1z. Daha sonra ogrenciye 
"Dinledigimizi anlamay1 ogrenirken bu resim
lerle ~ah~acag1z." diyerek 6gretim s1rasinda kul
lanacak nesne/eylem/olay kartlanni ogrenciye 
tanitiniz. bgrencinin kartlan incelemesine izin 
veriniz. Kartlann tanitim1 bittikten sonra ogren
ciye "Haz1rsan ~ah~mam1za ba~layahm, haz1r m1-
sin ?" diyerek dikkat i~areti veriniz ve ogrenciden 
s6zel ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek bir 
yanitJ bekleyiniz. bgrenci, hazir oldugunu s6yler 
ya da bu anlamda ba~in1 sallarsa ona "Aferin, ~ok 
gi.izel, hazirsin !" 0 zaman ~ah~mam1za ba~laya
hm." diyerek 6gretim si.irecine ba~layin1z. 

Dikkat! Bu ogretim si.ireci, planh soyle~inin 
basamaklanna gore yaz1lm1~tir. 

:J;, 

Oogru Rumi Buluyorum 

O!jretmenini dikkatle dinle1 

C:ok yavas '.:Pr":fn lir h",l"and,r Srt,nda wini 

t0e1r. Bu w ,ok sert kab.ikludur. llJusu 9eUna, 

ba~n, bJ kabJgun i<;ine <;ekerek ",'Jr, 

bgretmeninin anlott~ 1 hayvon1 bul ve i~retle! 

--I -



J;, 

Dogru Resmi Buluyorum 

bgretmenini dikkatle dinle! 

Ahmet' e annesi !:fni br ui;:urtma ald1. Ahmet ~ni 

ui;:urtmo:sm1 c;ok sevdi. Her gun yeni UQJrtmaSlni 

bah,:;ede ui;:urdu. Ahmefin ui;:urtmasi mavi renkte. 

Clzerinde k1rm1z1 i;:iz9ileri var. K~ rugu da y~il 

bgretmeninin anlott,g1 u,;urtma~1 001 ve i~aretle ! 

Dogru Resmi Buluyorum 

bgretmenini dikkarle dinle! 

Denizde \flf'l,r. Ona, br kol at,l,r, daha 

sor,ra diger kol at,l,r. A\flklar da 0rr l1r 

Boylece denizde ilerlenir. Sizce bu hangi 

":Jlemdir? 

bgretmeninin anlatt~1 e1emi bul ve ~retie! 
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Betimlenen Resimleri Gosterme 

Dogru Resmi Buluyorum 

b gr etmenini dikkatle dinle! 

Kar \{'9d191nda \flp1l1r. Once karlardan iki 

tone kocaman kar tCflu yapl1r. Bu kar tcp.an 

ost oste konur. &inra ono havui;tan bir burun 

ve ta9lardan 9ozler \flf'l,r. Sizce bu han9i 

ajemdir? 

bgretmeninin anlatt~ 0::ilemi bul ve i~retle! 

Uygulama: bgrencinin onune u<;: tane resmi 
(vazo, bebek, elma resimleri) koyunuz. Once 
ogrenciye "~imdi onune u<;: tane resim koydum. 
Ben, bu resimlerden birini anlatacag1m. Beni dik
katlice dinlemeni istiyorum." diyerek a<;:1klama 
yapm1z. Resimlerden birini ahniz. (Onceden bir 
ba~lang1<;: noktas, olarak bir tema ya da fikir se<;:
melisiniz.) brnegin vazoyu tan1tm1z. bgrenciye 
"Daha once boyle bir ~ey gordun mu? Sizin evde 
boyle bir ~ey var m1? Bu ne i~e yarar? Neden ya
p1lm1~t1r?" gibi sorularla resimdeki nesne (vazo) 
hakkmda konu~unuz (Ogrenciyi ya tart,~manm 
i<;:ine sokmahsm1z ya da ogrenciye ilgili ge<;:mi~ 
bilgileri saglamahsm1z.). Ardmdan "Bak, bu cam, 
nereden anhyoruz? Arkasmdan bakt1g1m1zda 
onunu gorebiliyoruz. Vere atarsak k1nhr. Bu, ca
mm ozellikleridir." deyiniz. (Gerektiginde beceri 
ya da kavramlar i<;:in dogrudan ogretim saglay1-
niz.) bgrencinin verdigi cevaplara gore ornegin 
"Ne i~e yarar?" sorusuna "<;i<;:ek koyanz." ~eklin
de verilen ogrenci cevabm1 "Evet, i<;:ine once su, 
sonra <;:i<;:ek koyanz." diyerek geni~letiniz. (Og
rencinin dil ve anlat,mlanni/ifadelerini geni~-



letmeye te~vik ediniz.) Daha sonra "Hadi, bana 
~i~ek konan eway1 goster!" yonergesini vererek 
ogrenciden resimler arasmdan anlatilan nesneyi 
(vazo) gostermesini isteyiniz. (Ogrencinin resim
leri kullanmas1 konusunda destekleyiniz.) 

Ogretim boyunca bu ~ekilde planh soyle~inin 
prensiplerine uygun olarak birden fazla dogru 
cevabm olabilecegi, goru~ ah~veri~inin oldugu 
etkile~imli bir ortamda, geni~letmelerin yap1l
d1g1, kurallan olan ancak konu~may1 te~vik eden 
bir atmosfer saglaym1z. Tum ogrencilerin konu~
maya katilacag1 bir duzenleme yaparak u~ resim 
hakkmda da konu~unuz. Daha sonra ogrencinin 
onune ayni resimleri, farkh sirada koyarak bir 
tanesini betimleyiniz ve "Sana anlattig1m nes
nenin resmini goster!" deyiniz. brnegin "i~ine 
once su, sonra ~i~ek koydugumuz, camdan ya
pilan, genellikle evlerimizde masanm uzerinde 
duran nesneyi ya da resmi goster!" deyiniz. Eger 
ogrenci dogru resmi gosterirse ogrencinin dogru 
tepkisini betimleyerek "Aferin, ~ok guzel! Sana 
anlattiklanma uygun resmi gosterdin, anlattig1m 
ewa vazo." diyerek ogrenciyi peki~tiriniz. Og
renci yanh~ resmi gosterir ya da tepki vermez, 
karars1z kahrsa vazo resmini alarak ayni ~ekilde 
ogretimi tekrar ediniz. Ogrenci birinci resim se
tinde (vazo, bebek, elma resimleri) dogru tepki 
verinceye kadar ogretimi tekrar ediniz. Ogrenci
den birinci resim seti ile ilgili dogru tepki almca 
diger u~ resim seti ile ayni ~ekilde ogretime de
vam ediniz. 

Dort ogretim seti ile de ~ah~tiktan ve ogrenci
den dogru tepki ald1ktan sonra degerlendirmeye 
ge~iniz. 

I Bu ogretim sureci "1.1. Betimlenen nesne 
resmini gosterir." hedef davrani~mm ogretimine 
yoneliktir. Diger hedef davrani~lann ogretimi de 
benzer ~ekilde yapilmahd1r. 

Genelleme-izleme: Ogrencinizin kazand1g1 
betimlenen nesne resmini gosterme becerisini 
surdurebilmesi i~in sm1fta s1khkla etkinlikler ya
pm1z. Sm1f ewalanni, 6grencilerin ewalarm1, bil
gisayardan a~acagm1z baz1 nesne resimlerini be
timleyerek ne olduklanni bulmalann1 isteyiniz. 
Bu ~ah~ma ile ogrencilerin dinlediklerini anlama 
becerilerini gu~lendiriniz. 
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Ol~me ve Degerlendirme: 

• brnek olarak verilen Ol~ut Bag1mh Ol~u 
Aracm1 temel alarak kendi geli~tireceginiz Ol~ut 
Bag1mh Ol~u Arac1 ile degerlendirme yapm1z. 
Her ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. 

• Degerlendirme materyalleri olarak dart 
degerlendirme resim seti haz1rlaym1z. Ornegin 
bu dart sette; a) tabak, televizyon, maymun 
resimleri, b) sepet, araba, bardak resimleri, c) 
kedi, hah, supurge, d) ekmek, pijama, kitap re
simleri olabilir. 

• Ogrenciye degerlendirme materyallerin
den birinci setteki resimleri (tabak, televizyon, 
maymun resimleri) gostererek "Bak, yine ben 
bu resimlerden biri hakkmda konu~acag1m, sen 
beni dikkatlice dinleyeceksin ve hangi resim 
hakkmda konu~uyorsam bana gostereceksin, 
tamam m1?" diyerek degerlendirme surecinde 
6grenciden beklenen davrani~1 soyleyiniz ve de
gerlendirme surecine ba~laym1z. 

• "~imdi sana baz1 resimler gosterecegim. 
Dikkatli bak!" diyerek ogrenciye resimleri gos
teriniz. "~imdi beni dinle!" diyerek resimlerden 
birini betimleyiniz. "Bana anlattig1m resmi gos
ter!" yonergesini veriniz. Birka~ saniye bekledik
ten sonra ogrenci dogru tepki verirse siz hi~bir 
bir tepki vermeden kay1t ~izelgesinin evet sutu
nuna (+) i~areti koyunuz ve diger sozcuk seti ile 
degerlendirmeye ge~iniz. Ogrenci yanh~ resmi 
gosterirse yine hi~bir tepki vermeden kay1t ~i
zelgesinin hay1r sutununa (-) i~areti koyunuz. 
Ogrenci tepkisiz kahr veya tereddut ederse be
timlemenizi tekrarlaym1z. Ogrenci yine tepkisiz 
kahrsa kay1t ~izelgesinin hay1r sutununa (-) i~are
tini koyunuz. Diger sorulan da ayni ~ekilde uygu
laym1z. Ogrenci dart degerlendirme setinden en 
az u~unde dogru tepki gosterirse hedef davra
ni~1 ger~ekle~tirmi~ kabul ediniz. Ancak 6grenci 
bu ol~utu kar~ilam1yorsa ayni ogretim surecini 
tekrarlaym1z. 

• Dort degerlendirme seti ile degerlendir
meyi tamamlad1ktan sonra ogrenciye ~ah~ma
nm sona erdigini soyleyiniz. "Evet, ~ah~mam1z 
bitti, bugun seninle dinledigini anlama ~ah~mas1 
yaptik. Sen, sana anlattig1m e~yalann, hayvan
larm yiyeceklerin resimlerini gosterdin. Aynca 



insanlann, hayvanlann yaptiklan ~eylerin/olay
larm resimlerini gostermeyi ogrendin." diyerek 
hedef davrani~1 ozetleyiniz. Daha sonra "Evet, 
c;:ok dikkatli ve sessizce beni dinledin. Ben anla
tirken bana baktin. Bak dedigimde baktin. Afe
rin sana!" diyerek ogrencinin uydugu dinleme 
kurallanni soyleyiniz ve ogrenciyi peki~tiriniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: Yaptigm1z bu dinle
me c;:ali~mas1 ile ilgili aileyi bilgilendiriniz. Evde 
c;:ocuklan ile yapabilecekleri c;:ali~malar ile ilgili 
oneriler veriniz. Aynca her hafta bir ogrenciden 
evdeki bir eway1 getirmesini isteyiniz. Bu ewa 
hakkmda sm1fc;:a konu~unuz. "Evdeki ewalanm" 
~eklinde sm1fta bir ko~e olu~turabilirsiniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Tum hedef davrani~lar i<;in betimlenen re
sim ile olumsuz ornek olarak sec;:ilen resimlerin 
ortak ogelerinin birbirine c;:ok benzememesine 
dikkat ediniz. 

*Olumsuz ornekleri, ogretim ilerledikc;:e bir
birine benzer resimlerden sec;:ebilirsiniz. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gori.i~
leri: 

Betimlenen Resimleri Gosterme 
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Ogrenme Alam: Dinledigini Anlama 

Bolum 3: Yonergeleri Verine Getirme 

Hedef: 1.6.3.2. Dinleme ve takip becerileri 
gerektiren yi:inergeleri si:iylendigi sira ile yerine 
getirir. 

Hedef Davrani~(lar): 

2.1. Psikomotor becerileri ic;eren yonergele
ri soylendigi sira ile yerine getirir. 

2.2. Dinleme ve takip becerileri gerektiren 
yi:inergeleri si:iylendigi s1ra ile yazarak, boyaya
rak, c;:izerek, i~aretleyerek vb. yerine getirir. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Etkinlik Te
melli bgretim 

Ogretim Arac;-Gerec;leri: Psikomotor beceri
leri ic;:eren yi:inerge ci.imlelerinin yazild1g1 kag1t
lar. Bu yi:inergeler i:igrencilerin bildigi kavramlara 
ve ince ve kaba motor becerilerdeki performan
sma uygun olarak haz1rlanan yi:inergeler olma
hd1r. 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Duzenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1t1c1 uyaranlardan anndinniz. ls1 
ve 1~1g1 ayarlaym1z. bgrencinin fiziksel ihtiyac;:lan
ni gideriniz. Sm1fta yanm ay ~eklinde bir oturma 
di.izeni olu~turunuz. Yanm ay oturu~ bic;:iminin 
ortasmda i:igrencilerin verilen yi:inergeleri yeri
ne getirecekleri bir alan olu~turunuz. isterseniz 
bu alani; ~erit bant, renkli kalem ya da tebe~ir 
yard1m1yla zeminde i~aretleme yaparak belirgin 
hale getirebilirsiniz. 

Dikkati c;ekme: bgrencileri derse gi.idelemek 
ic;:in "<;ocuklar, bugi.in sizinle daha farkh ve yine 
c;:ok eglenceli yeni bir oyun daha oynayacag1z. Bu 
oyunu c;:ok seveceginize eminim. Gi:irdi.igi.ini.iz 
gibi i:ini.ini.izde san bantlarla c;:evrilmi~ bir alan 
var. Ben sizleri sirayla bu alana c;:agiracag1m. Si:iy
lediklerimi si:iyledigim sira ile yerine getirmenizi 
isteyecegim. <;ok eglenceli bir oyun olacak. Ba
kahm, kimler si:iylediklerimi en gi.izel ~ekilde ye
rine getirecek? Benim si:iylediklerimi c;:ok iyi din
leyen ve yapan, bu oyunu kazanacak. Bakahm, 
bu oyunu kim kazanacak, c;:ok merak ediyorum." 
diyerek i:igrencilerinizin dikkatini c;:ekiniz. 
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Guduleme: bgrenciler ile, daha i:inceden 
i:igrendikleri kulaktan kulaga oyunu oynayabilir
siniz. Oyunda kulaktan kulaga gec;:irilen mesaj, 
psikomotor beceriler ic;:eren mesajlar olmahdir. 
bgrenciler yanm ay ~eklinde bir oturma di.izeni 
ile oturabilir. ilk s1radaki i:igrencinin kulagma psi
komotor beceriler ic;:eren yi:inerge ci.imlesini si:iy
leyiniz (Ornegin ayaga kalk, iki kere z1pla.). Her 
i:igrenciden, yanmdaki i:igrencinin kulagma duy
dugu ~ekliyle bu ci.imleyi si:iylemesini isteyiniz. 
Sondaki i:igrenci eger yi:inergeyi dogru ~ekilde 
anlam1~sa ve yerine getirirse i:idi.illendiriniz. bg
renciler kulaktan kulaga aktamken mesaj degi~ti 
ise oyunun sonunda mesajm ilk halini si:iyleyiniz. 
iki-i.i<;: tur bu oyunu oynand1ktan sonra i:igretime 
ba~laym1z. 

Gozden Gec;irme ve Derse Gec;i~: bgrenci
lerinize "Bu c;:ah~ma s1rasmda sizden uymaniz1 
istedigim baz1 kurallar var!' diyerek a~ag1daki ku
rallan ac;:1klaym1z. Bunun d1~mda i:igrenciler ic;:in 
gerekli duydugunuz ba~ka kurallar varsa si:iyleyi
niz. bgrencilere c;:ah~ma boyunca; 

Oyun s1rasmda sessiz olmalan gerektigini, 

• Yi:inerge ci.imlelerini yalnizca bir defa si:iy
leyeceginizi, 

• Si:iylediklerinizi c;:ok dikkatli dinlemeleri ge
rektigini, 

• <;ah~ma ba~lad1ktan sonra size veya arka
da~larma soru soramayacaklanni si:iyleyiniz. 

• <;e~itli nedenlerden dolay1 yerine getire
medikleri yi:inergeleri yapmayarak bir sonraki 
yi:inergeyi beklemelerini, bunu da dikkatli bir 
~ekilde dinleyip yerine getirmeleri gerektigini 
ac;:1klaym1z. 

Uygulama: bgrencilerden birini sec;:erek san 
alana c;:ag1nniz. "Haz1rsan ba~hyorum!' ~eklinde 
dikkat i~areti vererek i:igretime ba~laym1z. Yi:i
nergeyi sadece bir kez si:iyleyeceginizi i:igrenci
ye hatlrlatlniz. A~ag1da s1ralanm1~ olan yi:inerge 
ci.imlelerini siras1yla sadece bir kez si:iyleyiniz. 
Yi:inerge ci.imlelerini, i:igrencinin seviyesine uy
gun bir h1zda ve tane tane si:iylemeye dikkat edi
niz. Aynca her bir yi:inergeyi si:iyledikten sonra 
i:igrencinin ilgili psikomotor beceriyi yapmas1 
ic;:in belli bir sure bekleyiniz. 

Yi:inerge ci.imleleri; 



• Bulundugun yerden iki ad1m ileriye yi.iri.i! 

• iki kere kendi etrafinda don! 

• One dogru bir kez z1pla! 

• 09 ad1m ileri git! 

• Diz 96k! 
• Parmagmla burnuna dokun! 

bgrencinin verilen yonergeleri dogru bir sira 
ile ve dogru ~ekilde yerine getirmesini betimle
yerek peki~tiriniz. S1rayla her ogrenciyi san alana 
9aginniz ve soylenen yonergeleri yerine getir
mesi isteyiniz. Bi.iti.in ogrenciler i9in performans
lanna uygun farkli say1da ve zorluk di.izeyinde 
farkli yonerge ci.imleleri kullanm1z. Eger ogrenci 
yonergeleri dogru bir ~ekilde yerine getirirse og
rencinin dogru tepkilerini betimleyerek "Aferin, 
90k gi.izel ! Sana soyledigim her ~eyi s1ras1 ile yap
tln, aferin sana !" diyerek ogrenciyi peki~tiriniz. 
bgrenci yonergeleri takip edemez, yonergeleri 
yerine getiremezse siz model olunuz ve ogretimi 
tekrar ediniz. 

I Bu ogretim si.ireci "2.1. Psikomotor beceri
leri i9eren yonergeleri soylendigi s1ra ile yerine 
getirir." hedef davrani~mm ogretimine yoneliktir. 

Genelleme-izleme: bgrencilerinizin psiko
motor becerileri i9eren yonergeleri soylendigi 
sira ile yerine getirebilmesini desteklemek ama
c1 ile ara ara oyunlar oynaym1z. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

Her ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. bg
retim s1rasmda kulland1gm1z yonerge setleri 
ile degerlendirme yapm1z. Bunun i9in yonerge 
ci.imlelerinden hazirlayacagm1z bir kontrol listesi 
kullanm1z. bgretim boyunca ogrencinin perfor
mansm1 gozlemleyerek bu kontrol listesini dol
durunuz. Kontrol listesini "Ogrenci yonergeyi 
soylendikten sonra beklenen si.irede gen;:ekle~
tirdi mi? Yonergelerin ikinci kez soylenmesini 
istedi mi? Soylenen yonergeleri dogru ~ekilde 
yerine getirdi mi? Anlamad1g1 yonergeyi ge9ip, 
bir sonraki yonergeyi dikkatli bir ~ekilde dinleyip 
yerine getirdi mi?" gibi hedef davrani~ i9in ge
rekli olan becerileri gozlemleyecek ve kaydede
cek ~ekilde di.izenleyiniz. 
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Yonergeleri Verine Getirme 

Aileye Yonelik Oneriler: Hazirlad1gm1z, psiko
motor becerileri i9eren yonergeleri, soylendigi 
s1ra ile yerine getirme becerisi ile ilgili yapt1gm1z 
9ali~malar ve ogrenci performanslan hakkmda 
aileyi bilgilendiriniz. 

A~•klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Yonergeler, ogrencilerin alic1 dil ve psikomo
tor becerilerindeki performanslanna uygun ola
rak onceden hazirlanmalidir. 

*Yonergelerin bir kez verilmesine dikkat edil
melidir. Eger ogrenci yapam1yorsa daha sonraki 
9ali~malar i9in ilgili yonerge basitle~tirilmelidir. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gori.i~
leri: 



Ogrenme Alam: Dinledigini Anlama 

Bolum 4: Resimli Anlatilarla ilgili 
Sorulara Cevap Verme 

Hedef: 1.6.4.1. Resimleri gosterilerek, 9e~itli 
turde anlatilan dinledikten sonra ilgili sorulara 
cevap verir. 

Hedef Davrani~lar: 

1.1. Dinledigi bir oyku ile ilgili sorulan soru
lara cevap verir. 

1.2. Dinledigi s1rah bir olayla ilgili sorulan so
rulara cevap verir. 

1.3. Tarnmlanan bir varl1gm ozelliklerini din
ledikten sonra sorulan sorulara cevap verir. 

1.4. Dinledigi bir arn ile ilgili sorulan sorulara 
cevap verir. 

1.5. Problem, 9ozum ve sonu9tan olu~an bir 
olay1 dinledikten sonra sorulan sorulara cevap 
verir. 

1.6. Ka~1la~tmlan iki ogenin ozelliklerini 
dinledikten sonra sorulan sorulara cevap verir. 

1.7. Nedenleri ve sonu9lan olan bir sorunu 
dinledikten sonra sorulan sorulara cevap verir. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Planh Soyle~i, 
Soru-Cevap 

Ogretim Ara~-Gere~leri: Kar~ila~tJrma metin
leri ve bu metinlere ait resimler. Kar~ila~tJnlan 
ogelerin benzerliklerinin ve farkhhklannm oldu
gu resimler (Or. Benzerlik resimleri: Kedi ve ko
pek mama yiyor, kedi ve kopek fiziksel ozellikleri. 
Farkhhk resimleri: Hav diyen kopek resmi, miyav 
diyen kedi resmi, parkta gezdirilen kopek resmi, 
evde uyuyan kedi resmi gibi) 

Ogretime Haz1rhk 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1tJc1 uyaranlardan annd1nrnz. 
ls1 ve 1~1k duzenlemesini yapm1z. Ogrencinin fi 
ziksel ihtiya9lanrn gideriniz. Bireysel bir 9ah~ma 
yapacaksarnz ogrencinizle bir masada, kar~1hkh 
oturunuz. Grup 9ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Kullanacagm1z materyalleri onceden haz1rlaym1z 
ve kontrollerini yapm1z. 
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Dikkati (;:ekme: "Bugun sizinle dinledigini 
anlama 9ah~mas1 yapacag1z. Ben, size bir kar~1-
la~tJrma metni okuyacag1m/dinletecegim. Siz de 
benim size verdigim resimleri inceleyerek beni 
dikkatle dinleyeceksiniz." diyerek ogrencilerin 
dikkatini 9ekiniz. 

Gi.idi.ileme: Ogrenciye "Bu 9ah~mam1z sonun
da size okunan iki ~eyi kar~ila~tJran kar~1la~tJrma 
metnini anlayabileceksiniz. Bu metinlerle ilgili 
sorulan sorulara kolayca cevap verebileceksiniz. 
Boylece arkada~lanm1z okurken dinledigimiz bu 
metinleri anlayabileceksiniz." diyerek 9ah~maya 
guduleyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma 
sirasmda ogrencilerden uymasm1 istediginiz 9a
h~ma kurallanrn soyleyiniz. Ornegin "Bu 9ah~ma
m1zda beni 90k dikkatli ve sessizce dinleyeceksi
niz, resimleri inceleyeceksiniz. Anlat, dedigimde 
anlatacaksm1z, sorulanm1 dinleyip cevap vere
ceksiniz, tamam m1?" diyerek kurallanrnz1 a91k
laym1z. "Bu kurallara uyarsarnz 9ah~mam1zm so-
nunda ...... kazanacaksm1z." diyerek ogrencilerin 
uymas1 gereken kurallan ve etkili oldugunu on
ceden belirlediginiz peki~tireci a91klaym1z. Daha 
sonra ogrencilere "Hamsarnz 9ah~mam1za ba~
layahm, ham m1sm1z?" diyerek dikkat i~areti ve
riniz. Ogrencilerden ham olduklanna dair sozel 
ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek bir yarnt 
ald1ktan sonra ogretim surecine ba~laym1z. 

Dikkat! Bu ogretim sureci, planh soyle~inin 
basamaklanna gore yaz1lm1~tJr. 

Uygulama: Once kar~ila~tirma metni resim
lerinin yer ald1g1 kartlan gostererek konu~unuz. 
Resimde yer alan kedi ve kopek ile ilgili "Hi9 daha 
once kedi beslediniz mi? Hangi hayvarn daha 
90k seviyorsunuz?" gibi sorular yoneltiniz. Daha 
sonra okuyacagm1z metnin ba~hgm1 okuyarak 
(Kediler ve Kopekler) "Size kediler ve kopeklerin 
ozellikleri hakkmda bir metin okuyacag1m. Bu, 
kar~1la~tJrma metnidir." deyiniz (Bir ba~lang19 
noktas1 olarak tema ya da fikir se9ilmelidir). Ar
dmdan "~imdi ben, bu metni okuyacag1m, sonra 
bu metin ile ilgili sorulan cevaplayacag1m. Arna 
sizlere de bu metin ile ilgili resimler dag1tacag1m. 
Herkes, ben okurken onundeki resimleri incele
sin." diyerek ogrencilere metin ile ilgili resimleri 
dag1tJrnz. Ogrencilere resimleri incelemesi i9in 



Resimli Anlat1larla ilgili Sorulara Cevap Verme 

zaman taniyin1z. "Daha sonra resimde neler go
ruyorsunuz?" gibi sorular ile ogrencilerin dikka
tini resimlere <;:ekiniz (Ogrenciler resimleri kul
lanmalan konusunda desteklenmelidir.). "~imdi 
ben, bu sorulan cevaplamak i<;:in metni oku
maya ba~hyorum, siz beni dikkatlice dinleyin." 
diyerek Kedi ve Kopekler metninde kediler ve 
kopeklerin benzer ozelliklerinin anlat1ld1g1 k1sm1 
okuyunuz. Daha sonra okudugunuz yere kadar 
ne anlad1gin1z1 anlatlniz. Ogrencilere de s1rayla 
soz vererek ne anlad1klanni sorunuz. Onlann 
dil ve anlatimlanni/ifadelerini geni~leterek her 
ogrencinin konu~masin1 saglayin1z ( Ogrencilerin 
dil ve anlatJmlan/ifadeleri geni~letilmelidir.). Bir 
yandan da resimlere bakarak "Evet, arkada~in1z 
dogru anlam1~. Bu resimde de kedi ve kopek 
mama yiyor:' diyerek ilgili resimlere dikkat <;:eki
niz. "Metni okumaya devam ediyorum." diyerek 
kedi ve kopegin farkh ozelliklerinin yazd1g1 k1sm1 
okuyunuz. Okumay1 bitirince "Bakahm, dinle
digimden ne anlad1m?" diyerek model olunuz. 
Her defasinda resim ipu<;:lanna dikkat <;:ekerek 
anlatiniz (Ogrenciler, dil ve anlatimlanni/ifade
lerini geni~letmeye te~vik edilmelidir.). Daha 
sonra ogrencilerin onunden resimleri kald1rma
dan sorular yoneltiniz. ifade edici dil becerileri 
olmayan ogrencilerden sorulara, resimden gos
tererek cevap vermesini isteyebilirsiniz. Birka<;: 
metin ile bu ~ekilde <;:ah~tiktan sonra ogrencilere 
metni okuyarak, onundeki resimleri kaldirma
dan metin ile ilgili sorular yoneltiniz. Ogrenciler
den sorulan sorulann <;:ogunluguna dogru tepki 
ald1ktan sonra degerlendirmeye ge<;:iniz. 

I Bu ogretim sureci "1.6. Kar~ila~tinlan iki 
ogenin ozelliklerini dinledikten sonra sorulan 
sorulara cevap verir." hedef davrani~a yoneliktir. 
Diger hedef davran1~larin ogretimi de ayni ~ekil
de yap1lmahd1r. Ancak kullanacagin1z metin ve 
resimler farkhdir. Her metin turu ile ilgili "Metni 
Dinliyorum" ba~hkh metin ornekleri bulunmak
tadir. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• Ogretim oncesinde ve ogretim sonrasinda 
dinledigini anlama kontrol listesini kullanarak 
degerlendirme yapin1z. Kontrol listesinde "Ta
mam1yla anlatb.", " K1smen anlatb.", "Anlatmad1." 

51 

sutunlan olmahd1r. Dinledigini anlamay1 sorular 
sorarak da degerlendirebilirsiniz. Kontrol listeni
zin ve sorulann metindeki onemli bilgi birimleri
ne yonelik olarak hazirlanmasina dikkat ediniz. 
Her ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. 

• Dinledigini anlamay1, sorular yoluyla de
gerlendirecekseniz ve sorulann1z k1sa cevaph 
ise s1ras1yla sorunuz ve ogrencinin cevaplanni 
kaydediniz. <;oktan se<;:meli ise okuyup cevapla
masin1 isteyiniz ve cevaplanni dogru ya da yanh~ 
olarak bir kay1t <;:izelgesine kaydediniz. 

• Ancak yapilacak degerlendirme nasil olursa 
olsun metin ile ilgili resimler ogrencinin onunde 
olmahd1r. 

Aileye Yonelik Oneriler: Ogrencinin ailesine 
yap1lan 9ah~ma hakkinda bilgi veriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Hedef davrani~ i<;:in resimler ya da resimli 
kitaplar kullanilmahd1r. Planh soyle~i yap1hrken 
once, ogretmen tarafindan resimler arac1hg1yla 
soz konusu anlatilar yapilmah, ogrencilerin dil 
ve anlatimlan/ifadeleri geni~letilmeli ve ogren
cilerin konu~mas1 desteklenmelidir. Daha sonra 
ogrencinin onunden resimler kaldinlmadan so
rular yoneltilmelidir. 

*ifade edici dil becerileri olmayan ogrenci
lerden, sorulara resimden gostererek cevap ver
meleri istenmelidir. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gori.i~
leri: 



Ogrenme Alam: Dinledigini Anlama 

Bolum 5: Dinledikleriyle ilgili Sorulan 
Sorulara Cevap Verme 

Hedef: 1.6.5.1. <.;:e~itli turde anlatilan dinle
dikten sonra ilgili sorulara cevap verir. 

Hedef Davrani~(lar): 

1.1. Dinledigi bir cumle ile ilgili sorulan soru
lara cevap verir. 

1.2. Dinledigi bir oyku ile ilgili sorulan sorula
ra cevap verir. 

1.3. Dinledigi bir s1rah olayla ilgili sorulara 
cevap verir. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Dogrudan 
Ogretim Yontemi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: S1rah olay metinle
ri ve ~ematik duzenleyiciler, I. Kademe Turk<;:e 2 
Ders Kitab, "Dinliyorum, Anhyorum ve Anlatiyo
rum" etkinlik sayfalanndaki okuma parc;:alan 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam, ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1t1c1 uyaranlardan annd,nrnz. 
Is, ve 1~1k duzenlemesini yapm1z. Ogrencinin fi
ziksel ihtiyac;:lanrn gideriniz. Bireysel bir c;:ah~ma 
yapacaksarnz ogrencinizle bir masada, kar~1hkh 
oturunuz. Grup c;:ah~mas, ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Kullanacagm1z materyalleri onceden hamlaym1z 
ve kontrollerini yapm1z. 

Dikkati ~ekme: "Bugun sizinle dinledigini an
lama c;:ah~mas, yapacag,z. Ben, size bir sirah olay 
metni okuyacag,m/dinletecegim. Siz de beni 
dikkatle dinleyeceksiniz." diyerek ogrencilerin 
dikkatini c;:ekiniz. 

Gi.idi.ileme: Ogrenciye "Bu c;:ah~mam,z so
nunda size okunan s1rah olay metnini anlayabi
leceksiniz. Bu metinlerle ilgili sorulan sorulara 
kolayca cevap verebileceksiniz. Boylece, arka
da~lanm,z okurken dinledigimiz sirah olay me
tinlerini anlayabileceksiniz." diyerek c;:ah~maya 
kar~, guduleyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <.;:ah~ma 
s,rasmda ogrencilerden uymasm, istediginiz c;:a-
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Metni ogretmeninden dinlel 

Anne min Cilek Reqeli 
Annem her ~z bze , ilek r°'eli ~par. Once, bah,emizde 

yetietirdigimiz cilekleri toplar. ( ilekleri ,ikar. Soora <;ileklerin 

sap.ar1n1 atjiklar. (;ileklerin ozerine toz 9eker doker. C::ilekler bir 

gece eekerli sekerl belier. Soora eekerli cilekleri k°""at,r. En sm 

9leklerin Uzerine birka c; damla limoo damlat1r. C::ilekler p:$ince 

Dinledim, Anlad,m, Cevapl,yorum 

Dinledlgin metne gore dogru oevab, i~aretlel 

1. (ocugun annesi her sene ne ~aparm'9? 

Solatal,k tursusu 
( ilek re<;Eli 
Vii;;ne re,:;eli 

2. Anne <;ilek receli yapmak i<;in ilk olarak ne ~parm~? 
tvlanavdan c;ilek a l1rmis. 

Pazardan taze <;ilek al1rm1?. 

Bah.;ede yeti,tirdikleri cilekleri torl orm~. 
3. Anne cilekleri ,ikad,ktan sonro ne yaporm~? 

( ileklerin soplarin, a,iklarm~ 
( ilekleri kuc;uk ko(Dk dograrm~. 
( ileklerin SU]Jnu ~karm~. 

4 Anne c;ilekleri bir gec.e ?f,'kerli 9ekerl.i beklettikten soora ne 

~parm~? 
&itun q::,OJklanna c;ilek verirml$ 

( ilekleri h>:Jnat1rm~. 
( ilekleri kavanoza kOjOrms. 

5. ( ilek recelir1 n oldugu nasil anla~l,r? 
0 lekler SU]Jn ustone c;:1k1nco 

Olekler ~nee 
Ev m~ gitJ cilek kokunca 



Dinledikleriyle ilgili Sorulan Sorulara Cevap Verme 

h~ma kurallanni soyleyiniz. Ornegin "Bu ~ah~ma
m,zda beni ~ok dikkatli ve sessizce dinleyeceksi
niz, resimleri inceleyeceksiniz. Anlat, dedigimde 
anlatacaksm,z, sorulanm, dinleyip cevap vere
ceksiniz, tamam m,?" diyerek kurallanniz, a~,k
lay,niz. "Bu, kurallara uyarsaniz ~ah~mam,zm 
sonunda ...... kazanacaksm,z." diyerek ogrenci-
lerin uymas, gereken kurallan ve etkili oldugu
nu onceden belirlediginiz peki~tireci a~1klaym1z. 
Daha sonra ogrencilere "Hazirsaniz ~ah~mam,za 
ba~layahm, hazir m,sm,z?" diyerek dikkat i~areti 
veriniz. Ogrencilerden hazir olduklanna dair so
zel ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek bir 
ya nit ald,ktan sonra ogretim surecine ba~laym,z. 

Uygulama: 

Model Olma: Once s,rah olay resimlerinin 
yer ald1g1 kartlan gostererek konu~unuz. Ogren
cilerden, metni dinlemeden once ders kitaplan
ni a~arak kitapta yer alan "Resmi Anlatiyorum" 
etkinligini yapmalanni isteyiniz. Daha sonra oku
yacagm,z metnin ba~hgm, okuyarak (Annemin 
<;ilek Re~eli) "Size bir ~ocugun annesinin yaptig, 
~ilek re~eli hakkmda bir metin okuyacag,m. Bu, 
sirah olay metnidir!' deyiniz. Tahtaya s,rah olay 
metin ~emas, asm,z ("<;ocugun annesi once ne 
yapar? <;ocugun annesi sonra ne yapar? <;o
cugun annesi daha sonra ne yapar? <;ocugun 
annesi en son ne yapar?" yazan ~ema olsun.). 
Ornek ~ema EK 6'da bulunmaktad,r. "Ben, bu 
~emaya dinleyip anlad,klanm, yerle~tirecegim." 
deyiniz. Ogrencilere ~emay, tanitiniz. Her k1-
s1mdaki sorulan okuyunuz. Ogrencilere de ayni 
~emadan dag,tiniz. "~imdi ben, bu sorulan ce
vaplamak i~in metnimi okumaya ba~hyorum. Siz 
sadece beni dikkatlice dinleyiniz!' diyerek ders 
kitabmda yer alan Annemin <;ilek Re~eli met
ninde once yap,lan davrani~a kadar olan k,sm, 
okuyunuz. Okumay, bitirince "~imdi okudugum 
metne gore ben, bu ~emay, dolduracag,m." de
yiniz. "Bakahm, dinledigimden ne anlad,m?" 
diyerek ogrencilere model olunuz. ilk soru olan 
"<;ocugun annesi once ne yapti?" sorusunu oku
yunuz. "Dinlediklerimden, ~ocugun annesinin 
once bah~esinde yeti~tirdigi ~ilekleri toplad,gm, 
ve ~ilekleri y1kad1gm1 anlad,m." deyiniz ve ~ema
ya k,saltilm,~ olarak "<;ilekleri toplad,, y1kad1." 
yazm,z. "Hadi, siz de ~emaniz, doldurun." di-
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yerek ogrencilerin ilgili k,sm, doldurmalan i~in 
yard,m ediniz. Birka~ ogrenciyi kaldirarak yazd1k
larm1 okumasm, isteyiniz. "Metni okumaya de
vam ediyorum." diyerek sonra yaptig, davrani
~m yazd1g1 k,smm, okuyunuz. Okumay, bitirince 
"~imdi, okudugum metne gore ben, bu ~emay, 
dolduracag,m." deyiniz. "Bakahm, dinledigim
den ne anlad,m?" diyerek ogrenciye model olu
nuz. ikinci soru olan "<;ocugun annesi sonra ne 
yapti?" sorusunu okuyunuz. "Dinlediklerimden 
annesinin ~ilekleri y1kad1ktan sonra ~ileklerin 
saplanni ay1klad1gm1, uzerine toz ~eker doktugu
nu anlad,m." diyerek ~emaya "Saplanni ay,klad,, 
toz ~eker doktu!' deyiniz ve maddeler halinde 
yazm,z. "Hadi, siz de ~emaniz, doldurun." diye
rek ogrencilerin ilgili k1sm1 doldurmalan i~in yar
d,m ediniz. Birka~ ogrenciyi kald,rarak yazd,kla
nni okumasm, isteyiniz. "Metni okumaya devam 
ediyorum!' diyerek sonra yaptig, davrani~m yaz
d1g1 k1sm1ni okuyunuz. "Bakahm, dinledigimden 
ne anlad,m?" diyerek ogrenciye model olunuz. 
O~uncu soru olan "Saplanni ay1klay1p toz ~eker 
doktukten sonra ~ocugun annesi daha sonra ne 
yapti?" sorusunu okuyunuz. "~ekerli bekletti ve 
~ilekleri kaynatti." yazm,z. "Hadi, siz de ~ema
nlZI doldurun." diyerek ogrencilerin ilgili k1sm1 
doldurmalan i~in yard,m ediniz. Ogrenciler ~e
may, doldurduktan sonra her bir maddeyi birine 
soyletiniz. Ogrencilerin hepsinin maddeleri s,ra
s,yla soylemesini saglaym,z. Sonrasmda "Metni 
okumaya devam ediyorum!' diyerek metinde 
~ocugun annesinin en son yaptig, davrani~m 
yazd,g, k,sm, okuyunuz. Okumay, bitirince "~im
di, okudugum metne gore ben, bu ~emay, dol
duracag,m!' deyiniz. "Bakahm, dinledigimden 
ne anlad,m?" diyerek ogrenciye model olunuz. 
Dorduncu soru olan "<;ocugun annesi en son 
ne yapti?" sorusunu okuyunuz. "Dinlediklerim
den ~ocugun annesinin en son ~ileklerin uzerine 
birka~ damla limon damlattlgm, anlad,m!' diye
rek ~emaya "<;ileklere limon damlatti!' yazm,z. 
Sonrasmda ~emada yazanlann hepsini s,rayla 
okuyarak metni ba~tan sona anlatiniz. Ogren
cilerden de anlatmalanni isteyiniz. Sonrasm
da ders kitabmda yer alan "Dinledim, anlad,m, 
cevaphyorum." ba~hgmda yer alan dinledikleri 
metin ile ilgili sorulan cevaplamalann, isteyiniz. 
Ogrenciler sorulan cevaplarken gerekli duzeltici 



ve onaylay1c1 donutlerinizi veriniz. Son olarak 
"Bugun sizinle resimleri gosterilen sirah olay 
metnini dinleyip anlamay1 ogrendik." diyerek 
dersi bitiriniz. Bu uygulamay1 ders kitabmdaki 
ikinci metin olan "Ekmek Nasil Yap1hr?" metni 
ile ve ayni turde farkh i9erikte birka9 metinle, 
birka9 farkh oturumda yapm1z. isterseniz u9un
cu model alma oturumunda okudugunuz i9erik 
miktanni artirarak ~emay1 doldurabilirsiniz. 

Rehberli uygulama: Bu uygulama, model 
alma a~amasmda kullanilmayan ayni turde farkh 
i9erikte birka9 metinle yap1lmahdir. Once metin
le ilgili resimleri gostererek resim hakkmda konu
~unuz. Daha sonra okuyacagm1z metnin ba~hgm1 
okuyarak "Size ....... hakkmda bir metin okuya-
cag1m. Bu, s1rah olay metnidir:' deyiniz. Tahta
ya sirah olay metin ~emasm1 asm1z. Ogrencinin 
onune metin ile ilgili s1rah olay metin ~emasm1 
dag1tlniz. "Ben, bu ~emaya dinleyip anlad1klan
m1 yerle~tirecegim." deyiniz. "Siz de bu ~emaya 
dinleyip anlad1klanniz1 yerle~tireceksiniz." de
yiniz. 5emadaki sorulan okuyunuz. "5imdi oku
maya ba~hyorum, dikkatlice dinleyiniz. Once 
metnin ....... sorusuyla ilgili k1sm1ni okuyacag1m." 
diyerek ~emadan i~aret ediniz. ilgili k1sm1 oku
yunuz. Ogrencilere ~emadan ilgili k1sma ait so
ruyu okuyarak "Hadi, buray1 doldurun!" deyiniz. 
Ogrenciler doldurduktan sonra siz de tahtadaki 
~emada "Bakahm, dinledigimden ne anlad1m?" 
diyerek ogrenciye donut veriniz. Soruyu okuyu
nuz. Dinlediklerinizden anlad1klanniz1 anlatiniz 
ve tahtadaki ~emaya, anlad1klanniz1 k1sa cumle
ler ya da sozcukler halinde yazm1z. Ogrenciler
den, kendi ~emalannda tahtada yazilann olup 
olmad1gm1 kontrol etmeleri isteyiniz ve dogru ise 
ogrencilerden dogru i~areti (+) koymalanni iste
yiniz. Diger metin bolumleri i9in de ayni i~lemi 
yapm1z. Ders sonunda her ogrenciden dogrula
nni (artl i~aretlerini) saymalanni isteyiniz. "Artik 
siz de dinlediginizi anhyorsunuz." deyiniz. Son 
olarak "Bugun sizinle sirah olay metnini dinleyip 
anlamay1 ogrendik." diyerek dersi bitiriniz. Bu 
uygulamay1 ayni turde farkh i9erikte birka9 me
tinle, birka9 farkh oturumda yap1niz. isterseniz 
u9uncu rehberli uygulama oturumunda okudu
gunuz i9erik miktanni artirarak ~emay1 doldurta
bilirsiniz. Aynca ~emadaki sorulan 91kararak bo~ 
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~ema verebilirsiniz. Ogrenciler her bir bo~lugu 
doldurduktan sonra "Buraya hangi soruyu yaza
hm? sorusunu sorabilirsiniz. 

Bag1ms1z uygulama: Bu uygulama rehberli 
uygulama a~amasmda kullanilmayan ayni turde 
farkh i9erikte birka9 metinle yap1lmahdir. Once 
metinle ilgili sirah olay resimlerini gostererek 
resim hakkmda konu~unuz. Tahtaya her bir k1-
s1mda sorulann oldugu s1rah olay metin ~emas1 
asm1z. "Ben, bu ~emaya dinleyip anlad1klanm1 
yerle~tirecegim." deyiniz. Ogrencilere de soru
larm oldugu s1rah olay metin ~emasm1 dag1tiniz. 
"Siz de bu ~emaya dinleyip anlad1klanniz1 yerle~
tireceksiniz." deyiniz. "5imdi, ben size butun me
tini okuyacag1m. Ben okurken dikkat ederek siz 
de ~emay1 doldurun." deyiniz. Metnin ba~hg1 ile 
birlikte metnin tumunu okuyunuz. Metni oku
may1 bitirince ogrencilere 5 ila 10 dakika zaman 
veriniz. Sonra tahtadaki ~emada "Bakahm, dinle
digimden ne anlad1m?" diyerek ogrenciye donut 
veriniz. Soruyu okuyunuz. Dinlediklerinizden an
lad1klann1Z1 anlatiniz ve tahtadaki ~emaya anla
d1klann1Z1 k1sa cumleler ya da sozcukler halinde 
yaz1niz. Ogrencinin kendi ~emalannda tahtadaki 
yazilann olup olmad1gm1 kontrol etmelerini iste
yiniz ve dogru olanlara k1rm1Z1 kalemle arti i~are
ti (+) koymalanni isteyiniz. "Artik siz de dinledi
ginizi anhyorsunuz:' deyiniz. Son olarak "Bugun 
sizinle sirah olay metni dinleyip anlamay1 ogren
dik." diyerek dersi bitiriniz. Bu uygulamay1 ayni 
turde farkh i9erikte birka9 metinle, birka9 farkh 
oturumda yapm1z. 

I Bu ogretim sureci "1.3. Dinledigi s1rah bir 
olayla ile ilgili sorulan sorulara cevap verir." he
def davrani~a yoneliktir. Diger hedef davrani~la
rm ogretimi de ayni ~ekilde yapilmahd1r. Ancak 
kullanacagm1z metin ve ~ema turu farkhdir. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• Ogretim oncesi ve ogretim sonunda Dinle
digini Anlama Kontrol Listesi kullanarak deger
lendirme yap1niz. Kontrol listesinde "Tamam1yla 
anlatb.", "K1smen anlatb.", "Anlatmad1." sutun
lan olsun. Dinledigini anlamay1, sorular sorarak 
da degerlendirebilirsiniz. Kontrol listenizin ve 
sorulann, metindeki onemli bilgi birimlerine yo
nelik olarak hazirlanmasma dikkat ediniz. Her 
ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. 



Dinledikleriyle ilgili Sorulan Sorulara Cevap Verme 

• bgrenciye dinledigi metni anlattiracaksaniz 
once sorulann oldugu s1rah olay turu metin ~e
masm1 veriniz. "Ben, ~imdi sana sirah olay met
ni okuyacag1m. Beni dikkatlice dinle, takip et ve 
~emana not al!" deyiniz. Metni okumay1 bitir
dikten sonra ~emaya bakarak/bakmadan anlat
masm1 isteyiniz. bgrencinin anlatimma gore ilgili 
sutuna i~aretleme yapm1z. 

• Dinledigini anlamay1 sorular yoluyla deger
lendirecekseniz ve sorulanniz k1sa cevaphysa so
rulan siras1yla sorunuz ve ogrencinin cevaplanni 
kaydediniz. <;oktan se9meli ise okuyup cevapla
masm1 isteyiniz ve cevaplanni dogru ya da yanh~ 
olarak bir kay1t 9izelgesine kaydediniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: bgrencinin ailesine 
yapilan 9ah~ma hakkmda bilgi veriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Once ogretmen ~ematik duzenleyici kulla
narak anlatilacak bilgi birimi ogelerini, uygun 
~ematik duzenleyiciye yerle~tirmelidir. 

*Hedef davrani~ i9in kullan1lacak ~ematik du
zenleyici s1rah olay metin turune uygun olmah, 
aynca ~ematik duzenleyicilerde sorulacak soru
lara ipucu olu~turan resimler bulunmahd1r. 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gori.i~
leri: 
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Ogrenme Alam: Sozlu ileti~im 

Bolum 2: Ahc1 ve ifade Edici Anlam
Soz Dizimi 

Hedef: 1.7.2.1. Cumlelerin anlamlanni ve soz 
dizimlerini ay1rt eder. 

Hedef Davrani~lar: 

1.1. Soylenen cumle ile ili~kili resmi gosterir. 

1.2. Soylenen cumleleri tekrar eder. 

1.3. Eksik b1rak1lan ci.imlenin devamm1 soy
ler. 

1.4. Soylenen sozd.iklerden cumle olu~tura-
rak soyler. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Planh Soyle~i 

Ogretim Ara~-Gere~leri: Resimli oyku kitab1. 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Di.izenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1t1c1 uyaranlardan annd1nniz. 
1s1 ve 1~1k duzenlemesini yapm1z. bgrencinin fi
ziksel ihtiya~lanni gideriniz. Bireysel bir ~ah~ma 
yapacaksan1z ogrencinizle bir masada, yan yana 
oturunuz. Grup ~ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Materyallerinizi onceden hazirlaym1z. 

Dikkati ~ekme: Ogrencinin dikkatini ~ekmek 
i~in resimli oyku kitabmdaki resimleri gosteriniz. 
Kitaptaki resimleri incelemesine izin veriniz. 

Gi.idi.ileme: bgrenciye "Bugun seninle cum
le tamamlama ~ah~mas1 yapacag1z. Sen bu ~a
h~manm sonunda eksik b1rakt1g1m cumleleri 
tamamlayabileceksin. Boylece konu~urken ~ok 
daha guzel cumleler kurabileceksin, ~ok daha 
guzel konu~abileceksin!' deyiniz ve ogrenciyi ~a
h~maya kar~, guduleyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma s1-
rasmda ogrenciden uymasm1 istediginiz kurallan 
soyleyiniz. brnegin "Beni sessizce dinleyecek, 
ben konu~urken bana bakacak, benim soyle
diklerime dikkatini vereceksin, soyle dedigimde 
soyleyeceksin, tamam m1?" diyerek kurallanniz1 
a~1klaym1z. "Bu kurallara uyarsan ~ah~mam1Z1n 
sonunda ...... kazanacaksm." diyerek ogrencinin 
uymas1 gereken kurallan ve etkili oldugunu on
ceden belirlediginiz peki~tireci a~1klaym1z. Daha 
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sonra ogrenciye "Cumle tamamlamay1 ogrenir
ken bu kitap ile ~ah~acag1z!' diyerek ogretim s1-
rasmda kullanacagm1z resimli oyku kitabm1 tani
tlniz. Kitabm tanitlm1 bittikten sonra ogrenciye 
"Haz1rsan ~ah~mam1za ba~layahm, haz1r m1sm?" 
diyerek dikkat i~areti veriniz ve ogrenciden sozel 
ifade ya da jest ve mimiklerle verilecek bir yanitl 
bekleyiniz. Ogrenci ham oldugunu soyler ya da 
bu anlamda ba~m1 sallarsa ona "Aferin, ~ok gu
zel, hazirsm ! 0 zaman ~ah~mam1za ba~layahm." 
diyerek ogretim surecine ba~laym1z. 

Uygulama: bgrenci ile birlikte resimli oyku 
kitabmm resimleri hakkmda konu~unuz. Konu~
maya ba~lamadan once ba~lang1~ noktas1 olarak 
bir tema ya da fikir se~melisiniz. Kitabm ilk say
fasm1 a~m1z. Resimdeki ki~i, nesne, hayvanlar ve 
olaylar hakkmda konu~unuz. bgrenciye resimler 
hakkmda sorular sorunuz. Bu s1rada ogrencileri 
ya tartl~manm i~ine sokmah ya da ogrencilere, 
ilgili ge~mi~ bilgileri saglamalism1z. Resimde bil
meyecegi ~eyler varsa anlamlanni a~1klaym1z. 
Gerektiginde beceri ya da kavramlar i~in dog
rudan ogretim saglaym1z. bgrencinin verdigi 
cevaplan geni~letiniz. brnegin ogrenci "Ne yap1-
yor?" sorusuna "Uyuyor!' cevabm1 verirse "Evet, 
~ocuk uyuyor." diyerek ~ocugun cevabm1 geni~
letiniz. Bu ~ekilde ogrencileri, dil ve anlatimlan
ni/ifadelerini geni~letmeye te~vik ediniz. Daha 
sonra " Hadi bana uyuyan ~ocugu goster!" diye
rek ogrenciden resimde ilgili k1sm1 gostermesini 
isteyiniz. Bu ~ekilde plan h soyle~inin prensip
lerine uygun olarak birden fazla dogru cevabm 
olabilecegi, goru~ ah~veri~inin oldugu etkile~imli 
bir ortamda, ogretmenin geni~letmeler yapt1g1, 
kurallan olan ancak konu~may1 te~vik eden bir 
atmosfer saglaym1z. Tum ogrencilerin konu~
maya kat1lacag1 bir duzenleme yaparak resimli 
kitabm ilk u~ sayfas1 hakkmda konu~unuz. Ayni 
~ekilde bir kez daha resimli kitabm ilk u~ say
fas1 hakkmda ayni cumlelerle konu~unuz. Ayni 
~ekilde u~uncu kez resimli kitabm ilk u~ sayfas1 
hakkmda ayni cumlelerle konu~urken bazi basit 
cumleleri, resimlerle birle~tirerek ilk iki sozcugu
nu soyleyiniz ve ogrenciye bakarak birka~ sani
ye ogrencinin cumleyi tamamlamasm1 bekleyi
niz. b grenciye ornegin "<;ocuk yatakta uyuyor." 
cumlesi i~in siz "<;ocuk yatakta .......... " deyip 



ogrenciye bakm1z. bgrenci "Uyuyor." derse og
rencinin dogru tepkisini betimleyerek "Aferin, 
c;:ok guzel! Cumleyi dogru ~ekilde tamamladm, 
c;:ocuk yatakta uyuyor." diyerek ogrenciyi peki~ti
riniz. bgrenci tepki vermez ya da yanh~ tepki ve
rirse siz cumleyi tamamlay1niz. Ba~ka bir cumle 
ic;:in ayni sureci tekrarlaym1z. bgrenci c;:ogunlukla 
cumleleri tamamlayamazsa uc;:uncu kez de yuka
nda anlatild1g1 ~ekilde ilk uc;: sayfadaki resimler 
uzerine birlikte konu~unuz, dorduncude cumle 
tamamlamay1 tekrar uygulaym1z. Kitabm diger 
sayfalannda, farkh oturumlarda cumle tamam
lama etkinlikleriyle ogretime devam ediniz. Bir 
sonraki oturuma gec;:emeden once ilk uc;: sayfada 
konu~tuklanniz1 tekrar ediniz. bgrenciden tum 
kitap ic;:in yanm b1rak1lan cumlelerde dogru tepki 
ald1ktan sonra degerlendirmeye gec;:iniz. 

I Bu ogretim sureci "1.3. Eksik birakilan cum
lenin devamm1 soyler." hedef davrani~mm ogre
timine yoneliktir. 

Genelleme-izleme: bgrencinizin kazand1g1, 
eksik b1rakilan cumlenin devamm1 soyleme be
cerisini surdurebilmesi ic;:in sm1fta s1khkla etkin
likler yapm1z. Bunun ic;:in bazen s1nif ic;:i verdigi
niz yonergeleri ya da basit cumlelerinizi yanm 
birakarak ogrenciden tamamlamasm1 isteyiniz. 
Aynca sm1fta resimli oyku kitaplan okuyunuz ve 
bu sirada cumle tamamlama c;:ah~malanni tek
rarlaym1z. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• Kontrol listesi ile degerlendirme yapm1z. 
Bu hedef davrani~m degerlendirmesinde og
retimde kulland1gm1z ayni resimli oyku kitabm1 
kullanm1z. Her ogrenciyi bire bir degerlendiriniz. 

• bgrenciye kitaptaki resimleri gostererek 
"Bak, yine ben, bu resimler hakkmda konu~aca
g1m. Sen de beni dikkatlice dinleyeceksin ve ben 
cumleyi tamamla deyince tamamlayacaksm, 
tamam m1?" diyerek degerlendirme surecinde 
ogrenciden beklenen davrani~1 soyleyiniz ve de
gerlendirme surecine ba~laym1z. 

• ilk sayfadan itibaren resimdeki olaylan an
latarak resimli kitaba bakm1z. Her resmi anlatir
ken bir ya da iki cumleyi eksik b1rakarak ogren
ciden cumleyi tamamlamasm1 isteyiniz. Birkac;: 
saniye bekledikten sonra ogrenci dogru tepki 
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Al1c1 ve ifade Edici Anlam-Soz Dizimi 

verirse, siz hic;:bir tepki vermeden kay1t c;:izelgesi
nin evet sutununa (+) i~areti koyunuz ve yeni ek
sik cumleler ile degerlendirmeye devam ediniz. 
bgrenci tepki verirse yine siz hic;:bir tepki verme
den kay1t c;:izelgesinin hayir sutununa (-) i~areti 
koyunuz. bgrenci tepkisiz kahrsa tamamlayacag1 
cumleyi tekrarlaym1z. bgrenci yine tepkisiz kahr
sa kay1t c;:izelgesinin hay1r sutununa (-) i~aretini 
koyunuz. Diger cumleleri de ayni ~ekilde uygula
ym1z. bgrenci eksik cumlelerin %75'ini dogru ta
mamlarsa hedef davrani~1 gerc;:ekle~tirmi~ kabul 
ediniz. Ancak ogrenci bu olc;:utu kar~ilam1yorsa 
ayni ogretim surecini tekrarlaym1z. 

• bgrenciden dogru tepki ald1ktan sonra 
ogrenciye c;:ah~manm sona erdigini soyleyiniz. 
"Evet, c;:ah~mam1z bitti, bugun seninle cumle 
tamamlama c;:ah~mas1 yaptik. Sen, sana soyle
digim yanm cumleleri tamamlamay1 ogrendin." 
diyerek hedef davrani~1 ozetleyiniz. Daha sonra 
"Evet, c;:ok dikkatli ve sessizce beni dinledin. Ben 
anlatirken bana baktin. Bak dedigimde kitabm 
resimlerine baktin. Sayle dedigimde soyledin, 
aferin sana!" diyerek ogrencinin uydugu dinle
me kurallanni soyleyiniz ve ogrenciyi peki~tiriniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: Yaptigm1z bu cumle 
tamamlama c;:ah~mas1 ile ilgili aileyi bilgilendiri
niz. Evde c;:ocuklan ile yapabilecekleri oneriler 
veriniz. bgrencinin sozlu ileti~imini guc;:lendir
mek ic;:in bu hedef davrani~m onemini anlatiniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Cumle tamamlama c;:ah~mas1 ic;:in basit cum
leler sec;:iniz. 

*Resimli oyku kitabm1 en az uc;: parc;:aya bo
lunuz. Her bir parc;:aya bir oturumda bakm1z. Bir 
sonraki oturumda o zamana kadar baktigm1z k1s
m1 tekrar ediniz. 

*En az uc;: farkh kitap ile bu c;:ah~may1 surdu
runuz. 

*Cumle tamamlama c;:ah~malanni resimli 
kartlarla da yapabilirsiniz. brnegin bir cumlenin 
ogelerinin resimli oldugu kartlan s1raya dizebi
lirsiniz. brnegin "Ali c;:op topluyor." cumlesi ic;:in 
"bir erkek c;:ocuk resmi, c;:op resmi ve c;:op topla
ma resmi" haz1rlaym1z. Cumleyi ogrenciye soy
leyiniz. Resimlerden son resmi c;:1kanp cumleyi 
tamamlamasm1 isteyebilirsiniz. Bu c;:ah~ma dog
rudan ogretim yontemine uygun bir c;:ah~madir. 



Ogrenme Alam: Sozlu ileti~im 

Bolum 4: Olaylan ve Durumlan 
Anlatma 

Hedef: 1.7 .4.1. Resimlerle gosterilen farkh 
turdeki olaylan ve durumlan anlatir. 

Hedef Davrani~(lar): 

1.1. Resimleri gosterilen bir oykuyu anlatir. 

1.2. Resimleri gosterilen s1rah bir olay1 an-
lattr. 

1.3. Resmi gosterilen bir varhg1 tanimlar. 

Ogretim Yontem ve Teknikleri: Planh Soyle~i, 
Kumi.ilatif Tekrar Stratejisi 

Ogretim Ara~-Gere~leri: I. Kademe Ti.irkc;:e 1 
Ders Kitab1 "Resimleri ve Cumleleri S1rahyorum" 
etkinlik sayfalan 

Ogretime Haz1rhk: 

Ortam Duzenlemeleri: Ortam1 ses, koku ve 
ba~ka dikkat dag1tic1 uyaranlardan annd1nniz. 
Is1 ve •~•k di.izenlemesini yapm1z. bgrencinin fi
ziksel ihtiyac;:lanni gideriniz. Bireysel bir c;:ah~ma 
yapacaksan1z ogrencinizle bir masada, yan yana 
oturunuz. Grup c;:ah~mas1 ise ogrencilerinizi ya
nm ay ~eklinde oturtunuz, ortaya siz oturunuz. 
Materyallerinizi onceden haz1rlaym1z. 

Dikkati (:ekme: bgrencinin dikkatini c;:ekmek 
ic;:in ogrenci ders kitabmdaki resimleri gosteriniz. 
Kitaptaki resimleri incelemesine izin veriniz. 

Guduleme: bgrenciye "Bugun seninle s1ra
h bir olay1 resimlere bakarak anlatma c;:ah~mas1 
yapacag1z. Sen, c;:ah~manin sonunda resimlere 
bakarak bir oyki.iyi.i anlatmay1 ogreneceksin." 
deyiniz ve c;:ah~maya kar~• gudi.ileyiniz. 

Gozden Ge~irme ve Derse Ge~i~: <;ah~ma s1-
rasmda ogrenciden uymasm1 istediginiz c;:ah~ma 
kurallanni soyleyiniz. brnegin "Bu c;:ah~mam1z
da beni c;:ok dikkatli ve sessizce dinleyeceksin; 
resimlere bak, dedigimde dikkatli bakacaksm; 
anlat, dedigimde anlatacaksm, tamam m1?" di
yerek kurallanniz1 ac;:1klaym1z. "Bu kurallara uyar-
san c;:ah~mam121n sonunda ...... kazanacaksm." 
diyerek ogrencinin uymas1 gereken kurallan ve 
etkili oldugunu onceden belirlediginiz peki~ti-
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reci ac;:1klaym1z. Daha sonra ogrenciye "Bak, bu 
ders, bu resimlerle c;:ah~acag1z!' diyerek ogretim 
sirasmda kullanacak ders kitabmdaki resimleri 
tanitm1z. Ogrencinin kitaptaki resimleri incele
mesine izin veriniz. Kitaptaki gorsellerin tanitJ
mm1 bitirdikten sonra ogrenciye "Hamsan c;:ah~
mam1za ba~layahm, ham m1sm?" diyerek dikkat 
i~areti veriniz ve ogrenciden sozel ifade ya da 
jest ve mimiklerle verilecek bir yanitJ bekleyiniz. 
Ogrenci ham oldugunu soyler ya da bu anlamda 
ba~m1 sallarsa ona, "Aferin, c;:ok guzel ! 0 zaman 
c;:ah~mam1za ba~layahm." diyerek ogretim sure
cine ba~laym1z. 

Uygulama: Ogrenci ile birlikte sirah olaym 
( ......... yunleri sepetten ald1. Guzel bir bere ordu. 
....... ordugu bereyi ba~ma takti.) resimleri hak
kmda konu~unuz. Oncelikle bu resimdeki ki~i, 
nesne ve olaylar hakkmda konu~unuz. Ogrenci
ye resimler hakkmda sorular sorunuz. Bu sirada 
ogrencileri ya tartJ~manm ic;:ine sokmah ya da 
ogrencilere ilgili gec;:mi~ bilgileri saglamahsm1z. 
Resimde bilmeyecegi ~eyler varsa anlamlanni 
ac;:1klaym1z. Gerektiginde beceri ya da kavram
lar ic;:in dogrudan ogretim saglaym1z. Ogrencinin 
verdigi cevaplan geni~letiniz. 

Ogrenciye kitapta ilgili sayfadaki birinci res
mi gosteriniz. "Burada kim var? Bu resimde ne 
oluyor?" diye sorunuz ve ogrenciyle etkile~imi 
ba~latJniz. Daha sonra "Evet, bu resimde bir ka
dm var, degil mi? Kadm ne yap1yor? Bakm, kadm 
ba~ma bere tak1yor." ~eklinde ilk resimde olanla
n ogrenci ile kar~1hkh etkile~im ic;:inde anlatJniz. 
Ardmdan "Bu kadm kim olabilir, ona bir isim ve
relim mi?" diyerek birlikte kadma bir isim veri
niz. Ornegin Esma. Sonra cumleyi "Esma ba~ma 
bere tak1yor!' ~eklinde resme i~aret ederek tek
rar soyleyiniz. Daha sonra s1radaki diger resme 
gec;:iniz. Bu resimde olanlan da anlatJniz ( Esma 
orgu oruyor.). Daha sonra uc;:uncu ve son resim
de olanlan anlatiniz ( Esma sepetten yun ahyor). 

Sonra uc;: resmi tek tek i~aret ederek resimler
de neler oldugunu tekrar ediniz. Ardmdan "Arna 
bu resimler s1rah degil ki? 5imdi biz, bu resim
leri olay s1rasma gore siralamahy1z. Bir du~une
lim, once hangisi olmu~tur? Kadm once bereyi 
mi giymi~tir? Yoksa bereyi ormu~ mudur? Yok
sa, acaba bere ormek ic;:in yunleri sepetten mi 
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alm1~tJr? Once hangisi olmu~tur?" diye sorarak 
ogrenciden cevaplar ahniz. Daha sonra "Evet, 
once bere ormek ic;:in sepetten yunleri alm1~tJr, 
degil mi? 0 zaman ben olaym ba~lang1cm1 bul
dum. Once Esma sepetten yun alm1~tJr. 5imdi, 
Esma'nm bere ald1g1 resmin altindaki kutucuga 
bir yaz1yorum." diyerek once olan olaydan ba~
layarak resimlerdeki olaylan siraya diziniz ve 
resimleri olay s1rasma gore numaralandinniz. 
Ogrenciden de ayni ~ekilde kendi kitab1 uzerinde 
resimlerdeki olaylan siraya dizmesini ve resim
leri olay s1rasma gore numaralandirmasm1 iste
yiniz. 

Ogrencinin resimlerdeki olaylan s1raya diz
mesi ve resimleri olay s1rasmda gore numaralan
dirmasmm ardmdan tum resimleri "once, sonra, 
en son" anahtar sozcuklerini kullanarak anlat
malan ic;:in model olu~turunuz yani once siz, bir
kac;: kez resimlerdeki olaylan siras1yla anlatJniz. 
Daha sonra ogrenciden anlatmasm1 isteyiniz. 

I Bu ogretim sureci "1.2. Resimleri gosterilen 
bir s1rah olay1 anlatir." hedef davrani~mm ogreti
mine yoneliktir. Diger hedef davrani~lann ogre
timini de benzer ~ekilde yapm1z. 

Genelleme-izleme: Olaylan s1raya dizme ile 
ilgili kitaptaki ornek c;:ah~malan yaptJnn1z. Bu 
c;:ah~malann d1~mda farkh s1rah olaylann resimli 
kartlan ile de c;:ah~malanniz1 geni~letiniz. 

Ol~me ve Degerlendirme: 

• Ogretim sonunda kontrol listesi ile deger
lendirme yapm1z Degerlendirme materyali ola
rak ders kitabm1zda resimlerle olu~turulan sirah 
olay resimlerinden yararlanm1z. 

• Degerlendirmede ogrenciye "Bu resimlere 
bak, bu resimlerde bir s1rah olay anlatJhyor, bana 
bu olay1 siras1yla anlat!" deyiniz. Ogrencinizin 
anlattJklanni s1rah olaya ait her bir resim ic;:in 
"Tamam1yla anlattJ.", "K1smen anlattJ.", "Anla
tamad1." sutunlanndan olu~an kontrol listesi
ne kaydediniz. Ogrencinin anlatirken kulland1-
g1 cumlelerini kaydediniz. Bunun ic;:in ses kay1t 
cihazlanndan yararlanm1z. Aynca anlatimmda 
"once, sonra, en son" anahtar sozcuklerini kulla
nip kullanmad1gm1 da ses kay1tlanni dinleyerek 
belirleyiniz ve kaydediniz. Ogrenci tum resimleri 
tamam1yla ya da k1smen anlatinca degerlendir-



meyi bitiriniz. bgrenci sirah olay1 s1ras1 ile anlat
mad1ysa/eksik anlattiysa ve anahtar sozcukleri 
kullanmad1ysa ogretimi farkh bir oturumda tek
rar ediniz. 

Aileye Yonelik Oneriler: Aileyi yapt1gm1z ~a
h~ma ile ilgili bilgilendiriniz. Okulda yap1lan ~a
h~malar arasmdan uygun gorduklerinizi tekrar 
yap1lmas1 amac1yla ev odevi olarak veriniz. 

A~1klamalar/Dikkat Edilecek Hususlar: 

*Birka~ kez uygulama yapild1ktan sonra re
simler ortamdan kald1nlarak tekrar anlatma tek
nigi kullanilmahd1r. 

*bgrencinin sirah olaylan siraya dizerek an
latma becerisini geli~tirmek i~in ogrenci ders ki
tabmda s1rah olay resimleri ile ilgili ornekler bu
lunmaktadir. Ancak gerekli olmas1 durumunda, 
farkh s1rah olaylar uretilerek resimli sirah olay 
kartlan yapilmah ve ah~tlrma niteliginde ~ah~
malar tekrar edilmelidir. 

*Ogrenci, resimlerdeki olaylan s1ras1yla an
latma becerisini kazand1k~a "once, sonra, en 
son" anahtar sozcuklerin yaz1h oldugu bir ~ema
y1 (Tabla 1) ogrenciye vererek olaylan s1ras1 ile 
yazmas1 i~in te~vik ediniz. 

Tabla 1. Sirah olay ~emas1 

Once: ........................................................... . 

Sonra: ........................................................... . 

En son: ......................................................... . 
_/ 

Dersin i~leni~ine Yonelik Ogretmen Gori.i~leri: 

60 



Ekler 

EKLER 

EK 1: Okuma Hatas1 Kay1t <;:izelgesi brnegi ............................................................................................................ 62 

EK 2: Ol~i.it Bag1mh Ol~i.i Araci (Ornek 1) ................................................................................................................ 63 

EK 3: byki.i Haritas1 ......................................................................................................................................................... 64 

EK 4: Kontrol Listesi (Ornek 1) ................................................................................................................................... 65 

EK 5: Kontrol Listesi (brnek 2) ................................................................................................................................... 66 

EK 6: S1rah Olay ~ematik Di.izenleyicisi ................................................................................................................... 67 

61 



EK 1: Okuma Hatas1 Kay1t <;izelgesi brnegi 

Okuma Hatas1 Kay1t <;izelgesi 

Ogrencinin Adi Soyad1: ......................................... . 

Uygulamanm Ba~lama Saati: ............................. . 

Boli.im 3: Okuma Geli~imi 

Hedef: 1.4.3.1. Metni dogru olarak okur. 

Hedef Davrani~(lar): 

1.1. Metinde yer alan sozci.ikleri dogru okur. 

1.2. Hecelemeden okur. 

Tarih: ........ ./. ....... ./. ....... . 

Uygulamanm Biti~ Saati: ................. . 

Kullanma Yonergesi: Degerlendirmede once ses kay1t cihazm1 a~m1z ve ogrenciye "Seninle okuma ~a
h~mas1 yapacag1z, ben sonra dinlemek i~in sen okurken okumani ses kay1t cihazma alacag1m:' ~eklinde 
a~1klama yapm1z. bgrenciye okuyacag1 metni gostererek "Bunu okuyacaksm, bak bende de aynismdan 
var. Sen okurken ben de seni, kendi metnimden izleyecegim." deyiniz. bgrenciye "Okumaya ham m1-
sm?" dedikten ve "Hazinm:' cevabm1 ald1ktan sonra metni ogrencinin oni.ine koyup kendi metninizi de 
oni.ini.ize ahniz. bgrenciye "~imdi en gi.izel okumanla bu metni yi.iksek sesle oku." diye yonerge veriniz. 
bgrenci satJr atlarsa atlad1g1 satJr gosterilerek devam etmesi istenmi~tir. Be~ saniye i~inde okuyamad1g1 
sozci.ikleri onun yerine okuyunuz. Bu sozci.igi.i yanh~ kabul ediniz. Aynca ogrencinin heceleyerek/yanh~ 
okudugu sozci.ikleri de kendi metninizde i~aretleyerek kaydediniz. Degerlendirme sonrasmda, ses ka
y1t cihazmdan dinleyerek ogrencinin okumasm1 analiz ediniz. Analiz yaparken ogrencinin heceleyerek/ 
yanh~ okudugu sozci.ikleri, okumadan atlad1g1 sozci.ikleri ve onun yerine sizin okudugunuz sozci.ikleri 
sayarak kaydediniz. bgrencinin ekledigi sozci.ikler varsa bunlan hatah ya da dogru okunan olarak say
maym1z. Yanh~ sozci.ikleri metindeki toplam sozci.ik say1smdan ~1kann1z. Hecelemeden/dogru okudugu 
sozci.ik say1sm1 hesaplaym1z. 

Kullan1lan metnin ismi: ....................................................................... . 

Metindeki top lam sozci.ik say1s1: .................... . 

bgrencinin Ti.im Metinde Yanh~ Okudugu Sozci.ik Say1s1 

bgretmenin bgrencinin Verine Okudugu Sozci.ik Say1s1 

bgrencinin Sesletmeden Atlad1g1 Sozci.ik Say1s1 

bgrencinin Ti.im Metinde Okudugu Dogru Sozci.ik Say1s1 
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Ekler 

EK 2: blc;:ut Bag1mli 01<;:u Arac1 (Ornek 1) 

Ogrencinin Adi Soyadr: ........................................... . Degerlendirme Tarihi: ........ ./. ....... ./. ....... . 

Ogren me Alanr: Okudugunu Ania ma 

Bolum 4: Cumle Anlama 

Hedef: 1.4.4.1. Okudugu c;:e~itli bilgi birimleri ic;:eren cumlelerle ilgili sorulan sorulara cevap verir. 

Hedef Davranr~(lar): 

1.1. Okudugu cumlelere ait olan resimleri gosterir. 

1.2. Okudugu cumle hakkinda sorulan sorulara cevap verir. 

Kullanma Yonergesi: A~ag1da "1.4. Okudugu cumlelere ait olan resimleri gosterir." hedef davrani~ina 
ait ornek blc;:ut Bag1mli 01<;:u Arac1 yer almaktadir. Bu 61<;:u arac1 bu hedef davrani~a yonelik olarak ha
z1rlanm1~ olup, diger hedef davrani~lar i<;:in ayni ~ekilde uyarlanip kullanilmalidir. blc;:u aracinda yer alan 
sorular ogretmen k1lavuz kitabinda sunulan ornekler kullanilarak haz1rlanm1~tJr. bgretim oncesinde ve 
ogretim sonunda ders kitabin1 kullanarak ogrenciye sorulan yoneltiniz. Eger c;:ocuk dogru tepki verirse 
"Evet/Hay1r" sutununa (+), yanli~ tepki verirse "Evet/Hay1r" sutununa (-) koyunuz. 

Bildirimler Olc;ut Yonergeler/Sorular Evet Hay1r 

1. Okudugu 14/16 1. Set 1. Set 1. Set 
ciimlelere CUmleyi oku. Bu cumleyi an Iatan resmi giister. a. a. 
ait olan a) CUmle: Ali t op oynuyor. b. b. 
resimleri Resimli kartlar: Top oynayan erkek c;ocuk resmi/c;ic;ek sulayan k1z resmi/bisiklete C. C. 

gosterir. binen erkek c;ocuk resmi. d. d. 
b) Cum le: Ahmet gazete okuyor. 
Resimli kartlar: Gazete okuyan bir erkek resmi/Yemek ya pan erkek resmi/Araba 
y1kayan erkek resmi 
c) CUmle: Ked i mama yiyor. 
Resimli kartlar: M ama yiyen kedi resmi/Su ic;en bir kiipek resmi/Agaca c;1kan ked i 
resmi 
d) Cum le: Kuc;uk bebek agl1yor. 
Resimli kartlar: Aglayan bebek resmi/Mama yiyen bebek resmi/Gulen bebek resmi 

2. Set 2. Set 2. Set 
a) a. a. 
b) b. b. 
c) C. C. 

d) d. d. 

3. Set 3. Set 3. Set 
a) a. a. 
b) b. b. 
c) C. C. 

d) d. d. 

4 . Set 4 . Set 4 . Set 
a) a. a. 
b) b. b. 
c) c. c. 
d) d. d. 
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EK 3: byku Haritas1 

Oyku Haritas1 

Oykunun Adi: 

Ogrencinin Adi Soyad1: 

Ana Karakter ...................................................................................................................................................... . 
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Ekler 

EK 4: Kontrol Listesi (Ornek 1) 

Okudugu Metni Anlatma Kontrol Listesi 

Ogrencinin Ad, Soyad1: ........................................... . Degerlendirme Tarihi: ........ ./. ....... ./. ....... . 

Metnin Adi: Kaybolan Kuzu 

Oyki.ideki onemli bilgi birimleri Tamam1yla K1smen Anlatamad1 
anlath anlath 

1. Kerim'in ve ailesinin bir ~iftlikte ya~ad1gm1 soyledi. 

2. Kerim' in her gi.in kuzulan besledigini soyledi. 

3. Bir kuzunun kayboldugunu soyledi. 

4. Kerim ve ailesinin kuzuyu arad1klanni soyledi. 

5. Kuzuyu bir agacm arkasmda bulduklanni soyledi. 
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EK 5: Kontrol Listesi (Ornek 2) 

Hedef: 1.5.4.1. Verilen resimlerle ilgili ci.imleler yazar. 

Hedef Davram~(lar): 

1.1. Eylem ya da bir olay i~eren resimli kart verildiginde, olay1 ya da eylemi anlatan basit kuralh ci.imle 

yazar. 

1.2. S1rah bir olay i~eren resimli kartlar verildiginde, her bir kart, an Iatan bir ya da iki ci.imle yazar. 

Kontrol Listesi 

Ogrencinin Adi Soyad1: .......................................... .. Degerlendirme Tarihi: ........ ./. ....... ./. ........ 

Resimlerdeki eylemler (;:er(;:evesinde Ogrencinin yazd1g1 ci.imleler Evet Hay1r 
yaz1labilecek ci.imleler 

<;:ocuk di~lerini fir~ahyor. 

Anne yemek yap1yor. 

<;:ocuk yatakta z1phyor. 

<;:ocuk ayakkab1sinin bagc1gin1 baghyor. 

Ya~h teyze orgi.i ori.iyor. 

<;:ocuk resim yap1yor. 

Anne sa~lann1 kurutuyor. 

<;:ocuk televizyon izliyor. 
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Ekler 

EK 6: Sirah Olay ~ematik Duzenleyicisi 

I 
Ne s1ralan1yor? 

I 

Birinci 

I 

ikinci 

I 

O~i.inci.i 
0::: :s 
< 
~ 

I 

< Dordi.inci.i I.I), 

< 

L Be~inci 
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Gorse I Kayna k~a 

Kitapta bulunan resimler yayinevinin gorsel tasanm uzmarn tarafmdan ~izilmi~tir. 

Fotograflar, vektorler ve gorseller yayinevi ar~ivinden kullanilm1~t1r. 
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