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Görsellere bak, dinlediğin cümlenin devamını tahmin et

Ayşe çiçek................

Çocuklar..................oynuyor.

Melek televizyon....................

Kar topu

İzliyor

Topluyor

KONU: Dinleme İzleme

KAZANIM: Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği
metin hakkında tahminde bulunur.

Resme bak, öğretmenini dinle, sorulara cevap ver.

Soru: Ali ne yapıyor?  Tahmin et.

Soru: Elif hasta olmuş. Arkadaşları Elife 
çiçek getirmiş. Arkadaşları Elif’e neden çiçek 
getirmiş olabilir? Tahmin et!

Soru: Lale pijamaları giydi, uyumak için 
hazırlanıyor. Salona anne ve babasının 
yanına geldi.  Lale anne ve babasına ne 
demiş olabilir?

a) uyuyor               
b) yemek yiyor       
c) oyun oynuyor

a) Oyun oynamak için.                                                                   
b) Geçmiş olsun demek için.
c) Kitap okumak için.

a) Günaydın anneciğim                                                                      
b) Oyun oynayalım mı?
c) İyi geceler anneciğim, babacığım.
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Görsellere bak, dinlediğin cümlenin devamını tahmin et

Nine................örüyor.

Annem çamaşırları...............

Ela ve Ata..............oynuyor.

Örgü

Oyun

Asıyor.
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KONU: Sağlıklı Hayat

KAZANIM: Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği 
metin hakkında tahminde bulunur.

Resimleri incele. Öğretmeni dinle, sorulara cevap ver.

1) Yukarıdaki görselde hangi konu 
anlatılmıştır, tahmin et.
a) Arkadaşımı seviyorum.
b) Sağlıklı olmak için spor yapmak 
gerekir.
c) Okula giderken koşan çocuklar.

2) Yukarıdaki görselin konusu 
nedir, tahmin et?
a) Dengeli beslenme
b) Aşı
c) Spor

4) Yukarıdaki görselin konusu 
hangisi olamaz?
a) Sağlıklı yiyecekler
b) Dengeli beslenme
c) Oyun 

3) Yukarıdaki görselin konusu 
hangisi olamaz?
a) Yaz gelince denize girmek.
b) Güneş, yaz, eğlence.
c) Saklambaç oyunu.
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KONU: Sağlıklı Hayat

KAZANIM: Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği 
metin hakkında tahminde bulunur.

Resimleri incele. Öğretmeni dinle, sorulara cevap ver.

5) Yukarıdaki görselde hangi konu 
anlatılmıştır, tahmin et?
a) Piknik
b) Park
c) Denizde 

7) Yukarıdaki görselin konusu 
hangisi olabilir, tahmin et?
a) Çok mutluyum.
b) Çok hastayım.
c) Çok acıktım.

8) Yukarıdaki görselin konusu 
hangisi olamaz?
a) Kartopu.
b) Yaz geldi.
c) Kardan adam. 

6) Yukarıdaki görselin konusu 
hangisi değildir?
a) Diş temizliği
b) Yüzmek
c) Dişlerim pırıl pırıl.
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KONU: Sağlıklı Hayat

KAZANIM: Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği 
metin hakkında tahminde bulunur.

Öğretmeni dinle, doğru resmi tahmin et ve işaretle. 

Ben uzun, kıvırcık kızıl saçlı ve mavi gözlüyüm

Melek kırmızı şapka takar.

Ayşe kitap okumayı çok sever.

Kağan her zaman dişlerini fırçalar.
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği 
metin hakkında tahminde bulunur.

Görselleri inceleyerek dinleyeceğin metni tahmin et.

Güzel bir kış sabahıydı. Melek uyandığında 
pencereden kar yağdığını gördü. Etraf bembeyaz 
olmuştu. Büyük bir sevinçle yatağından kalktı. 
Sonra ne olmuş, sıradaki görsele bakarak tahmin 
et.
Kardeşi Kağanı uyandırmak için onun odasına 
gitti. Kardeşine pencereyi işaret ederek yağan karı 
gösterdi. İkisi de çok heyecanlandı. Beraber salona 
gittiler. Sonra ne olmuş, sıradaki görsele bakarak 
tahmin et.

Anneleri kahvaltı bitince dişlerini fırçalamalarını 
ve kalın kıyafetler giymelerini söyledi. Sonra ne 
olmuş, sıradaki görsele bakarak tahmin et.

Melek ve Kağan dişlerini fırçaladı. Atkı ve berelerini 
takıp montlarını giyerek bahçede kartopu oynayan 
arkadaşlarına katıldılar.

Melek’in annesi harika bir kahvaltı hazırlamıştı. 
Kahvaltı hazırlarken babaları da yardım etmişti. 
Kahvaltıda zeytin, peynir, yumurta, tereyağı, bal 
ve süt vardı. Sonra ne olmuş, sıradaki görsele 
bakarak tahmin et.

Melek ve kardeşi sağlıklı olmak için beslenmelerine 
önem veriyorlardı. Kahvaltı, öğlen ve akşam 
yemeklerini zamanında yemeğe dikkat ediyorlardı. 
Melek ve Kağan tabaklarına masadaki her şeyden 
yeterince aldılar. Kar iki kardeşinde iştahını açmıştı. 
Kahvaltı masasında neşe ile sohbet ediyorlar, biran 
önce dışarıya çıkıp kartopu oynamak istiyorlardı. 
Sonra ne olmuş, sıradaki görsele bakarak tahmin 
et.
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi 
hakkında tahminde bulunur.

Öğretmeni dinle,  metnin devamını tahmin et.

RAMAZAN BAYRAMI
Murat, Ramazan Bayramını merakla bekliyordu. Her bayram öncesi 
yeni giysiler alınır bunları giyecek olmanın sabırsızlığıyla bayram 
sabahını beklerdi. Bazen dayanamaz giysilerini giyer, evde gezinirdi. 
Annesi de her bayram öncesi misafirlere ikram etmek için baklava 
yapardı. Baklava Murat’ın en sevdiği tatlıydı. Beklediği gün gelmişti. 
Yarın bayramdı. Yeni giysilerini giyecek olmanın, büyüklerinin elini 
öpüp hediye almanın heyecanı ile uykuya daldı. Mutlu bir şekilde 
uyandı. Hemen elini yüzünü yıkayarak bayramlıklarını giydi.
         
Metnin devamında Murat ne yapacak olabilir?
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinde/İzlediklerinde geçen olayların gelişimi 
hakkında tahminde bulunur.

Resimlere bak, öğretmeninin sorularına cevap ver. 

Soru: Taner ne yapıyor? 
Tahmin et ve boya

Soru: Taner ne yapıyor? 
Tahmin et ve boya

Soru: Taner ne yapıyor? 
Tahmin et ve boya

Soru: Taner ne yapıyor? 
Tahmin et ve boya
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinde / İzlediklerinde geçen olayların gelişimi 
hakkında tahminde bulunur.

Metni öğretmeninden dinle, metinde geçen hayvanları
söyle ve sonucu tahmin et.

KÖYDE İLK GÜN
Esra ilk defa babasının doğduğu köye gitti. Köyde, daha önce 
yakından hiç görmediği hayvanlar ile karşılaştı. İlk olarak civcivler 
dikkatini çekmişti. Küçücük ve tatlıydılar. Esra civcivler ile bir süre 
vakit geçirdikten sonra bir ses duydu. Bu ses kuzulara aitti. Esra 
kuzulara doğru yürümeye başladı. Onları beyaz renkli, pamuk 
elbiseli hayvanlar diye sevdikten sonra eve doğru yürümeye başladı. 
Yolda inekleri gördü. Tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. İlk başta 
biraz korkmuştu ama inekler o kadar sevimliydi ki korkmasına 
rağmen onları yakından görmek istiyordu. İnekler usulca Esra’nın 
yanından geçiyordu. Korkmasına rağmen inekler uzaklaşıncaya 
kadar onları izledi. 

Metnin devamında Esra ne yapmıştır?
.........................................................................................................................

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

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

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

.........................................................................................................................
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinde / İzlediklerinde geçen olayların gelişimi 
hakkında tahminde bulunur.

Öğretmenini dinle. Anlattığı eylemi tahmin et ve işaretle. 
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Babası, Uğur’u koltuğa oturtup direksiyonu tutmasını istediği. Daha 
sonra pedal çevirerek hareket ettirebileceğini söyledi. Pedalı çevirip 
hareket ettikten sonra durmak ya da yavaşlamak için direksiyonun sağ 
ve solundaki frenleri kullanmasını gerektiğini söyledi.
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediği/izlediği metni anlatır.(Olayları oluş sırasına 
göre anlatması teşvik edilir.)

Hikayeyi dinle, hikayenin resimlerini kesik çizgilerden kes, 
sırasına uygun olarak aşağıdaki kutulara yerleştir. 

AYŞE'NİN OYUNU
Ayşe koşarak annesinin yanına geldi. Annesi televizyonda doktorlarla 
ilgili bir program izliyordu. Annesine “bende büyüyünce doktor olmak 
istiyorum” dedi. Annesi çok mutlu oldu.  Ayşe’ye oyuncak doktor seti 
hediye etti. Hediyesini telaşla açtı, doktor setini görünce çok mutlu 
oldu. Beyaz önlüğünü giyip doktor oldu. Ayşe ve annesi ile doktorculuk 
oynamaya başladılar. Annesinin tansiyonunu ölçüp, sırtını dinledi. “Çok 
hasta olmuşsun anneciğim” diyerek reçete yazdı. 
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği 
metin hakkında tahminde bulunur.

Metni öğretmeninden dinle, konusunu söyle.

OKULDAKİ İLK GÜNÜM
Bugün çok mutluyum. Artık büyüdüğümü, okula başlayacağımı ve 
orada yeni arkadaşlarımın olacağını öğrendim. Kahvaltımı yaptıktan 
sonra okula doğru yola çıktık. Heyecandan yerimde duramıyordum. 
Okula gittiğimizde bizi Kadir öğretmenim karşıladı. Sonra 
beraber sınıfa gittik. Sınıfa gittiğimizde Kadir öğretmen beni sınıf 
arkadaşlarımla tanıştırdı. Okuldaki ilk günümde sınıf arkadaşlarımla 
birçok oyun oynadık. Zil çaldığında okuldan ayrılmak istememiştik. 
Kadir öğretmen yarın da okula geleceğimizi söyleyince çok mutlu 
olduk ve vedalaşarak ayrıldık.

Murat BAŞ

Sizce dinlediğiniz metnin konusu nedir?
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
(Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna yönelik sorular (ne,kim) yöneltilir.)

Öğretmeni dinle , sorulara cevap ver.

Öğretmen ne anlatır ?                                                              Gözümüze ne takarız ?

Ayağımıza ne giyeriz ? Kışın kafamıza ne takarız ?
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
(Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna yönelik sorular (ne,kim) yöneltilir.)

Öğretmeni dinle , sorulara cevap ver.

16

Kim okulda görev yapar ?

Karakolda kim görev yapar ?                                           Kim eczanede görev yapar ?

Kim hastanede görev yapar ?

17

KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Sözlü yönergeleri uygular.(Yönerge sayısı beş 
aşamadan fazla olmamalıdır.)

Yönergeleri dinle, marakası tamamla.

1. Şişenin kapağını aç
2. Şişenin içine nohut at.
3. Şişenin içine fasulye at.
4. Şişenin içine mercimek at.
5. Şişenin içine makarna at.
6. Şişenin kapağını kapat.
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KONU:  

KAZANIM: Sözlü yönergeleri uygular.(Yönerge sayısı beş 
aşamadan fazla olmamalıdır.)

Metni öğretmeninden  dinle , metinde geçen meyve ve sebzeleri söyle.

18

PAZAR
Ayşe ve babası pazara geldi. Ayşe babasının 
elinden tuttu ve pazarda gezdiler. Pazarda 
meyveler, sebzeler vardı.
Ayşe ve babası pazarda portakal, elma  ve 
muz gördüler. Ayşe meyve seviyor. Tezgahın 
üstünde meyveler ve meyvelerin fiyatları var.  
Meyvelerin fiyatları üzerindeki etikette yazıyor. 
Portakal 5 tl, elma 5 tl, muz 10 tl. 
Ayşe’nin babası portakal, elma ve muz istedi. 
Pazarcı amca meyveleri tartıda tarttı ve Ayşe’ye 
verdi. Ayşe’nin babası pazarcı amcaya para 
verdi.  
Ayşe meyveleri  pazar arabasına koydu. Sonra, 
Ayşe ve babası pırasa ve karnabahar aldı.
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KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Sözlü yönergeleri uygular.(Yönerge sayısı beş 
aşamadan fazla olmamalıdır.)

Meyve ve sebzeleri kes, dinlediğin yönergeye göre çantaya yerleştir.

1. Çantaya elma yapıştır.
2. Çantaya portakal yapıştır.
3. Çantaya muz yapıştır.
4. Çantaya karnabahar yapıştır.
5. Çantaya pırasa yapıştır.
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KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Sözlü yönergeleri uygular.(Yönerge sayısı beş aşamadan fazla 
olmamalıdır.)

Aşağıdaki yönergeleri öğretmeninden dinle ve yap.

Tezgah resmi yap ve boya tartı resmi yap ve boya

Etiket resmi yap ve boyaPazar çantası resmi yap ve boya

Portakal, elma, muz resmi 
yap ve boya

Pırasa ve karnabahar resmi 
yap ve boya

KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Sözlü yönergeleri uygular.(Yönerge sayısı beş aşamadan fazla 
olmamalıdır.)

Öğretmenini dinle, duyduğun kelimeler ile görsellerini eşleştir.

21

Tezgah   

Tartı

Pazar çantası

Etiket

Portakal

Elma

Muz

Pazarcı amca

Pırasa 

Karnabahar
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KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Sözlü yönergeleri uygular.(Yönerge sayısı beş 
aşamadan fazla olmamalıdır.)

Cümleyi dinle, resmini yap, boya.

Ayşe ve babası pazara geldi. Ayşe ve babası portakal, 
elma, muz aldı.

Pazarcı amca meyveleri 
tartıda tarttı.

Ayşe’nin babası pazarcı 
amcaya para verdi.

KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, 
söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine 
yoğunlaştırmaları sağlanır.

Resimde gördüklerini Anlat, Öğretmen ders anlatırken 
doğru davranan çocukların yanındaki kutucuğu işaretle.

23
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KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, 
söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine 
yoğunlaştırmaları sağlanır.

OYUN ZAMANI

ÇUBUK KUKLA YAPIYORUM
Aşağıdaki gülen yüz ve üzgün yüz ifadelerini öğrenci sayısı kadar 
çoğaltalım. Öğrencilerle birlikte gülen yüzleri yeşile, üzgün yüzleri 
kırmızıya boyayıp noktalı yerlerden keselim, ardından dil çubuğuna veya 
çöp şişe yapıştıralım.

NASIL OYNANIR?
Aşağıdaki cümleleri sırayla sınıfta okuyup çocuklarla konuşalım. Dinleme 
sırasında yapılması gereken kuralsa gülen yüz çubuğunu, dinleme 
sırasında yapılmaması gereken kural ise üzgün yüz çubuğunu havaya 
kaldırmaları konusunda yönlendirelim. 

SORULAR
1- Konuşan kişinin yüzüne bakmalıyız.
2- Konuşan kişinin sözünü kesmemeliyiz
3- Hep bir ağızdan konuşmalıyız.
4- Konuşanın dikkatini dağıtmamalıyız.
5- İki kişi konuşurken araya girmeliyiz.

25

KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, 
söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine 
yoğunlaştırmaları sağlanır.



26 2726

KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz 
alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları 
sağlanır.

1. Sabah sınıfa girdiğimde ..................... derim.
2. Arkadaşımla konuşurken ..................... bakarım.
3. Öğretmenim konuşurken ..................... kesmem.
4. Sınıfta ..................... konuşmam.

gözlerine günaydın

sözünü yüksek sesle

KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz 
alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları 
sağlanır.

Dinleme sırasında uyulması gereken görgü kurallarını işaretleyelim.

27

Arkadaşım konuşurken onu dikkatle dinlerim.

Dikkatimi dinlediğim kişiye vermem.

Öğretmenime soru sormak için uygun zamanı beklerim.

Arkadaşım konuşurken sözünü keserim.

Öğretmenim ders anlatırken söz istemeden konuşmam.
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KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, 
söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine 
yoğunlaştırmaları sağlanır.

Öğretmenini dinle metne başlık öner.

Sabah kalkınca dışarı baktım. Kar yağıyordu. O kadar hızlı yağıyordu 
ki her yer bembeyaz oldu. Komşumuzun oğlu kartopu oynamaya çıktı. 
Bende onu görünce çıktım. Birlikte kartopu oynadık. Diğer arkadaşlarımızı 
da çağırdık. Birlikte kardan adam yaptık. Eve gidip kardan adam için 
büyük bir havuç aldım. Burnuna taktık. Gözlerine kömür koyduk. Kardan 
adamı yaparken çok eğlendik. Ellerine eldivenimi taktım. Arkadaşlarımla 
çok güldük ve eğlendik. Karda oynamayı çok seviyorum. O yüzden karın 
yağmasını heyecanla bekliyorum.

ÖNERDİĞİM BAŞLIK : .........................................................................................

KONU: Dinleme Becerileri

KAZANIM: Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, 
söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine 
yoğunlaştırmaları sağlanır.

Öğretmenini dinle metne iki farklı başlık öner.

29

Semra bir gün gezerken bir vitrinde bisiklet gördü. Bisikleti çok beğendiğini 
babasına söyledi. Babası Semra’ ya bisikleti alacağını ancak bazı kurallara 
uyması gerektiğini söyledi. Semra çok heyecanlıydı. Babasına kurallara 
uyacağına söz verdi ve bisikletinin alınmasını bekledi. Babası söz verdiği 
gibi bisikleti almıştı. 
Semra bisikletiyle gün boyu geziyor ve babasının ona öğrettiği kurallara 
her zaman uyuyordu. Caddelerde bisiklet yolunu kullanıyordu. Hızlı 
kullanmıyordu. Yayaların yanından geçerken bisikletin zilini çalıyor ve 
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yavaşlıyordu. Bisiklet bindiği zamanlarda evden çıkarken haber veriyordu. 
Anne ve babasının izin verdiği zamanlarda bisiklet sürüyordu ve eve hiç 
geç kalmıyordu. 
Bir gün Semra’nın arkadaşı
-Bugün birlikte bisiklete binelim dedi. Semra kabul etti.  Bilmedikleri 
yollardan giderken zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar. Gittikleri yolun 
sonunda bir ormanda kayboldular. Semra çok korkuyordu. Arkadaşına 
uyduğu için kendine kızıyordu. 
-Annem ve babam çok merak etmiştir. Akşamda oldu şimdi nasıl eve 
döneceğiz diye ağlamaya başladı. 
Yoldan geçen bir polis arabası yanlarına yaklaşarak Semra’ya neden 
ağladığını sordu. Semra olanları anlattı. Polis memuru nerede oturduklarını 
sordu ve Semra ile arkadaşının eve gitmesine yardım etti. Eve döndüğünde 
anne ve babası her yerde Semra’yı aramış ve merak etmişlerdi. Semra 
olanları anlatıp onlardan özür diledi. Semra o günden sonra babasının 
sözünden çıkmadı ve bilmediği yerlerde bisiklet sürmedi. 

Önerdiğim 1. Başlık : .........................................................................................

Önerdiğim 2. Başlık : .........................................................................................
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: : Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 
kelimelerin anlamını tahmin eder.

Metni öğretmeninden dinle ve metinde geçen kelimelerin 
anlamlarını tahmin et.

OKULA GİDERKEN

Hakan okula gitmek için sabah erkenden uyandı. Ellerini yüzünü 
yıkadı ardından kahvaltısını yaptı. Kahvaltıda zeytin, peynir, yumurta 
yedi ve meyve suyu içti. Gardırobundan kıyafetlerini çıkardı ve giydi. 
Okul servisine bindi ve okula gitti. İlk ders, resim dersiydi. Öğretmen 
“Hadi bakalım herkes resim defterini, boyalarını ve fırçalarını çıkarsın.” 
Dedi. Hakan resim defterini ve boyasını çıkardı ama fırçasını evde 
unutmuştu. Hakan parmak kaldırarak söz hakkı istedi ve “Öğretmenim 
ben fırçalarımı evde unutmuşum” dedi. Öğretmen “Hakancığım bundan 
sonra okula gelmeden önce çantanı kontrol et ve eşyalarını unutma.” 
Dedi. Hakan “Tamam öğretmenim bundan sonra unutmayacağım.” 
Diyerek öğretmenden ödünç olarak fırça aldı.

1. Kahvaltı ne demek?
a. Soğuk havalarda giydiğimiz bir kıyafet.
b. Sabah uyandığımızda yediğimiz ilk öğün.
c. Uyumadan önce sevdiklerimize söylediğimiz bir söz.

2. Zeytin nedir?
a. Oyun oynarken kullandığımız bir araç.
b. Kahvaltıda yediğimiz bir besin.
c. Yazı yazmak için kullandığımız bir araç.
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3. Ödünç ne demek?
a. Geri vermek amacıyla birinden bir şey almak.
b. Sıcak havalarda serinlememizi sağlayan nesne.
c. Acıktığımızda yediğimiz bir meyve.

4. Gardırop ne demek?
a. Meyve ve sebzeleri sakladığımız kap.
b. Futbol oynarken giydiğimiz ayakkabı.
c. Giysilerimizi koyduğumuz dolap.

5. Yumurta ne demek?
a. Şekerle yapılan bir tatlı.
b. Arabaya bindiğimizde taktığımız kemer.
c. Tavukların yaptığı çok sağlıklı ve lezzetli bir yiyecek.

6. Okul servisi ne demek?
a. Havada giden bir taşıt.
b. Okula giderken kullandığımız bir araç.
c. Yemekten sonra ellerimizi yıkadığımız yer.

7. Fırça ne demek?
a. Ucunda kıllar olan resim boyamak için kullandığımız bir nesne.
b. Sütten elde edilen bir çeşit yağ.
c. Sevdiklerimize mutlu olmaları için verdiğimiz nesneler.

KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin 
anlamını tahmin eder.

Metni öğretmeninden dinle ve metinde geçen kelimelerin 
anlamlarını tahmin et.
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OKUMAYI ÖĞRENDİM

Murat ve babası alışveriş yapmak için markete gitti. Babası 
Murat’tan bir alışveriş sepeti almasını istedi. Murat alışveriş 
sepetini aldı ve babasına “Babacığım neler alacağız?” diye 
sordu. Babası “Alışveriş listesine bakalım, annemiz neler 
istemiş?” diye cevap verdi. Murat, “Babacığım ben okumayı 
biliyorum, alışveriş listesini ben okuyabilir miyim?” diye sordu. 
Babası “Okumayı öğrendiğine göre bence sen okumalısın, 
aferin sana” diye cevap verdi. Daha sonra Murat “Alışveriş 
listesinde süt, yufka, şeker, tereyağı yazıyor ve ben cips de 
almak istiyorum.” Dedi. Babası “Ama cips çok yağlı olduğu 
için midemizi bulandırabilir, cips yerine meyve almak ister 
misin?” dedi. Murat “Aaaa evet meyve daha güzel hem 
sağlığa çok faydalı” diyerek cips yerine çok sevdiği muz ve 
çilek aldı. Alışveriş bittikten sonra kasaya gittiler. Kasiyere 
ödeme yaptıktan sonra eve geçtiler.
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Metne göre boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız ve 
resimleriyle eşleştiriniz.

1. Marketten almamız gerekenleri ................................. ne bakarak öğreniriz.
2. Sütten elde ettiğimiz yağa ........................deriz.
3. Çaya koyduğumuzda çayı tatlandıran besine ..........................deriz.
4. Paraları koyduğumuz ve sakladığımız nesneye ..........................deriz.
5. Markette aldığımız ürünlerin parasını verdiğimiz kişiye..................deriz.
6. Hamuru ince bir şekilde açarak elde ettiğimiz yeni besine...............deriz.
7. Alışveriş yaparken aldıklarımızı koyduğumuz sepete........................ deriz.
8. İnek, keçi ve koyunun bize verdiği beyaz renkli ve lezzetli sıvıya............... 
deriz.

KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 
kelimelerin anlamını tahmin eder.

Metni öğretmeninden dinle. Metinde geçen kelimelerin
anlamlarını tahmin et.
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NEHİR KENARINDA PİKNİK

Pazar günü ailece pikniğe gideceğiz. Piknik yeri olarak bir nehir 
kenarını seçtik. Çünkü babam bana balık tutmayı öğretecek. Balık 
tutmak için kendime olta bile aldım. Biz babamla birlikte balık 
tutarken kardeşim ve annem de salata hazırlayacaklar. Balıkları 
tuttuktan sonra getirip mangalda pişireceğiz. Önceki pikniklerde 
salata hazırlamak için anneme ben yardım ediyordum. Ama bu sefer 
kardeşim yardım edecek. Çünkü onun da salata yapmayı öğrenmesi 
gerekiyor. Ben salataya domates, marul, soğan, zeytinyağı ve tuz 
koyuyorum. Bazen tuzunu fazla koyuyorum. O yüzden baharatları 
artık annem koyuyor. Pazar günkü pikniğimiz güzel olacak. Şimdiden 
çok heyecanlıyım.
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1. Metinde geçen piknik kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
2. Metinde geçen nehir kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
3. Metinde geçen balık kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
4. Metinde geçen olta kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
5. Metinde geçen mangal kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
6. Metinde geçen salata kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
7. Metinde geçen yardım etmek kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
8. Metinde geçen marul kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
9. Metinde geçen zeytinyağı kelimesinin anlamını tahmin et ve resmini göster.
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: : Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği 
kelimelerin anlamını tahmin eder.

Metni öğretmeninden dinle ve metinde geçen kelimelerin 
anlamlarını tahmin et.

ACABA NEDİR?

Fatih, oyuncaklarıyla oynadıktan sonra sofraya oturdu. Annesi, 
Fatih’e oyuncaklarını toplaması ve elini yıkaması gerektiğini söyledi. 
Fatih, önce oyuncaklarını topladı. Ardından musluğu açarak ellerini 
sabunla yıkadı. Annesinin söylediklerini yaptıktan sonra sofraya 

oturdu. Annesine “Anneciğim yemekte ne 
var?” diye sordu. Annesi “Tabağına bak 
bakalım, sence ne yemek yapmışım?” diye 
cevap verdi. 

Hadi Fatih’in tabağına bakalım ve ne yemek 
olduğunu tahmin edelim.

Oyun oynarken kullandığımız nesnelere oyuncak deriz.
İçinden su gelen ve ellerimizi yıkadığımız araca musluk deriz.
İçine yemek konulan kaba tabak deriz.
Kirli şeyleri yıkamak için kullandığımız nesneye sabun deriz.

Gülen
yüz

Üzgün 
yüz
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinin/ izlediklerinin  ana fikrini/ana 
duygusunu belirler.

Aşağıdaki şarkıyı öğretmenimizle birlikte söyleyelim ve şarkının 
ana duygu /ana düşüncesini aşağıdaki kutucuklara yazalım.

KİTAP SEVGİSİ ŞARKISI

 Kitaplar aydınlatır dünyayı,
 Kitaplar yükseltir uygarlığı.

 Okuyalım arkadaşlar biz, artsın bilgimiz,
 Okuyalım arkadaşlar biz, ışık dolsun içimiz.

 Kitaplar arkadaştır insana,
 Kitaplar öğretmendir topluma.

 Okuyalım arkadaşlar biz, artsın bilgimiz,
 Okuyalım arkadaşlar biz, ışık dolsun içimiz.

ANA DUYGU ANA DÜŞÜNCE

KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinin/ izlediklerinin  ana fikrini/ana duygusunu 
belirler.

Aşağıdaki şarkıyı öğretmenimizle birlikte söyleyelim ve şarkının 
ana duygu /ana düşüncesini aşağıdaki kutucuklara yazalım.
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SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENELİM

Her gün koş, oyna, zıpla
Dans et, eğlen mutlaka

Sağlıklı kalmak için
Beslenmeyi unutma. 

Dengeli beslenerek 
Sağlıklı ve güçlü kal

Sabah, öğle ve akşam
Öğünleri atlama.

Peynir, yoğurt, süt, zeytin,
Et, balık ve yumurta,
Taze meyve, sebzeyi
Yemeyi de unutma.

ANA DUYGU ANA DÜŞÜNCE
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: : Dinledikleriyle/ izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.

Metni öğretmeninden dinle ve metinle ilgili etkinlikleri tamamla.

Burak ve Özge yan yana oturan iki sınıf arkadaşıydı. Öğretmen sınıfta 
ders anlatıyordu. Ayşe dersi dinlerken Burak Ayşe’nin saçını çekti. Ayşe 
“Aaaaahhhh, canım yandı.” Diye bağırdı. Burak, Ayşe’nin bağırdığını 
duyunca sustu. Ayşe ise canı yandığı için çok üzüldü ve ağlamaya 
başladı. Burak Ayşe’yi öyle üzgün görünce “Özür dilerim arkadaşım, 
bir daha yapmayacağım” diyerek Ayşe’den özür diledi.

ARKADAŞIM ÖZGE
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Metne göre aşağıdakilerden hangisi olmuştur, işaretle.

 Öğretmen ders anlatırken Hakan sınıfta geziyordu.
 Özge dersi dinliyordu.
 Mert parmak kaldırdı.
 Burak Ayşe’nin saçını çekti.
 Burak Ayşe’den özür diledi.

Aşağıdaki tabloyu metne göre doldurunuz.

Dinlediğimiz metinde 
uygun olan davranışlar   

Dinlediğimiz metinde uygun 
olmayan davranışlar  

SEN OLSAN NE YAPARDIN?
Ben olsam öğretmen ders anlatırken ..........................................................
Ben olsam arkadaşım benden özür dilediğinde .........................................
Ben olsam arkadaşım benim saçımı çektiğinde ........................................... 
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.  
A) Öğrencilere medya metinleri (reklam, kamu spotu 
vb.) dinletilerek\izletilerek bunların hedef kitlesi ve amacı 
hakkında çıkarımda bulunmaları sağlanır.

DİNLEDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

Aşağıdaki medya metnini öğretmeninden dinle.

Dinlediğin metne uygun bir görsel tasarla.

Solunum yolu enfeksiyonundan ve yeni koronavirüsten korunmak 
için; ellerinizi en az yirmi saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. 
Kirli ellerinizle ağız,burun ve gözlerinize dokunmayın. Öksürme 
veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille 
kapatın, mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın.
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KONU: Dinleme/İzleme

KAZANIM: : Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. 
A)Öğrencilere medya metinleri (reklam,kamu spotu vb.)dinletilerek\
izletilerek bunların hedef kitlesi ve amacı hakkında çıkarımda 
bulunmaları sağlanır. 
B)Öğrencilerin dinledikleri /izlediklerinin içeriğini tutarlılık açısından 
sorgulamaları sağlanır.

DİNLEDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

Aşağıdaki medya metnini öğretmeninden dinle.

Spor yapmak, sağlıklı yaşamın 
en önemli şartlarından biridir. 
Haydi hepimiz hareket edelim, 
spor yapalım. Asansörleri değil, 
merdivenleri kullanalım. Sağlıklı 
olalım, sağlıklı yaşayalım.

Daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir 
bir dünya için çöplerimizi çöp kutusuna 
atalım. Çevremizi kirletmeyelim.

Sence bu 
metnin amacı 

nedir?

Sence bu 
metnin amacı 

nedir?

Sence bu 
metnin hedef 

kitlesi kimlerdir?

Sence bu 
metnin hedef 

kitlesi kimlerdir?


