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1. G�r�ş

Günümüzde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�'ndek� �lkokul, ortaokul ve l�se düzey�ndek� okullarda 

ana d�l� Türkçe olmayan öğrenc�ler�n eğ�t�m sürec�nde daha n�tel�kl� eğ�t�m alab�lmeler� ve sağlıklı 

gel�ş�m göstereb�lmeler� son derece öneml� b�r �ht�yaç hal�ne gelm�şt�r. Ana d�l� Türkçe olmayan 

öğrenc�ler�n, akranlarıyla b�rl�kte öğren�m göreb�lmeler� ve d�lden kaynaklanan dezavantajlarının 

ortadan kaldırılması gerekmekted�r. Bu bağlamda, KKTC M�ll� Eğ�t�m ve Kültür Bakanlığı Tal�m ve 

Terb�ye Da�res�, konuyla �lg�l� g�r�ş�mde bulunmuş okullardak� ana d�l� Türkçe olmayan öğrenc�ler�n 

sayısı bel�rlenm�ş ve akadem�syen, denetmen ve öğretmenlerden oluşan b�r kom�syon 

oluşturulmuştur. 

Kom�syon, program gel�şt�rme çalışmalarını 2018 yılından ber� sürdürmekted�r. Kasım 2019'da  

“Yabancılara Yönel�k Türkçe Destek Programı”nın başlangıç sev�yes� ve bu sev�yen�n çalışma 

yaprakları sunuma hazır hale get�r�lm�şt�r. Şu anda, orta sev�ye �le �ler� sev�ye �ç�n program 

gel�şt�rme çalışmaları devam etmekted�r. Kademelere göre yapılandırılan program çalışmalarına 

ek olarak ders k�tapları ve yardımcı materyaller hazırlanması �ç�n de çalışmalar devam edecekt�r. 

Ayrıca, sev�ye tesp�t� ve ölçme-değerlend�rmeye yönel�k sınavlar hazırlanacaktır. Bu süreçte 

programın esnek b�r yapıya sah�p olduğu b�l�nmel�d�r. Öğrenc� ve öğretmenlerden gelen ger� 

b�ld�r�mlerle programda güncelleme ve düzenlemelere g�d�lecekt�r.

2. Programın Temel Yaklaşımı

Türkçe Destek Programı, d�l eğ�t�m�nde güncell�ğ�n� koruyan Avrupa D�l Gel�ş�m Dosyası temel 

alınarak hazırlanmıştır. Kazanımlar bel�rlen�rken D�ller İç�n Avrupa Ortak Başvuru Metn�’nde 

tanımlanan yeterl�kler esas alınmıştır. Program yapılandırılırken sarmal ve doğrusal programlama 

yaklaşımı d�kkate alınmıştır. Öğrenc�ler�n hem günlük yaşamlarında hem de okul yaşamlarında 

kullanacakları söz dağarcığı ve konuşma kalıpları çerçeves�nde tema ve alt temaların �çer�ğ� 

bel�rlenm�şt�r. Temaların �çer�ğ�; kazanımlar, sözcük b�lg�s� �le d�l b�lg�s� yapılarıyla düzenlenm�şt�r.

Yabancılara Yönel�k Türkçe Destek Programı’nda öğrenen�n merkeze alındığı eylem odaklı 

yaklaşım ben�msenm�şt�r. Bel�rl� koşullarda ve çevrelerde öğrenenler�n d�l� �şlevsel olarak 

kullanab�leceğ�, yalnızca d�l eğ�t�m�yle sınırlı olmayan kültürü de �çeren �let�ş�msel d�l öğret�m 

yaklaşımı temel alınmıştır. 

G�r�ş
Programın Temel Yaklaşımı
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3. Türkçe Destek Programının Amacı

 Türkçe Destek Programı’nda ana d�l� Türkçe olmayan öğrenc�ler�n;

  

· Türkçe d�l becer�ler�n� gel�şt�rmek,

· Türkçedek� temel d�l b�lg�s� kurallarını kavramalarını sağlamak,

· Türkçe sözcük dağarcığını gel�şt�rmek,

· Kıbrıs Türk toplumunun kültürel özell�kler�n� tanımaları ve toplumla uyum �ç�nde 

yaşayab�lmeler�n� sağlamak amaçlanmaktadır.  

4.  Programın Genel Yapısı

Türkçe Destek Programı oluşturulurken �k� farklı öğret�m kademes� temel alınmıştır. Buna bağlı 

olarak 6-12 yaş düzeyler�n� temel alan �lkokul programı ve 13-17 yaş düzeyler�n� temel alan 

ortaokul-l�se programı hazırlanmıştır. Her �k� programda da başlangıç, orta ve �ler� düzey olmak 

üzere üç sev�ye bulunmaktadır. 

Programda öncel�kle “öğrenme alanları”, “alt öğrenme alanları” ve “program çıktıları” sunulmuştur. 

Öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve program çıktılarını �çeren tablo aşağıda sunulmuştur. Bu 

tablo, tüm yaş grupları ve d�l öğrenme sev�yeler� �ç�n geçerl�d�r. 

Türkçe Destek Programının Amacı
Programın Genel Yapısı

2

YABANCILARA YÖNELİK 

TÜRKÇE DESTEK PROGRAMI



3

Türkçe Destek Programının Amacı
Programın Genel Yapısı

Öğrenme 
Alanları

 Alt 
Öğrenme 
Alanları

Program Çıktıları

D�l 
Becer�ler�

D�l 
ve 

Sözcük 
B�lg�s�

Kültürel 
Farkındalık 

ve 
Uyum

D�nleme

Konuşma

Okuma

Yazma

Temel 
d�l b�lg�s� 
kuralları

Sözcük b�lg�s�

Kültürel 
farkındalık

Kültürel uyum

Türkçe d�l düzey�ne uygun d�nled�kler� ve 
�zled�kler�n� anlayab�lme

Duygu-düşünceler�n� Türkçe d�l düzey�ne 
uygun konuşarak �fade edeb�lme

Düzey�ne uygun okuduğu Türkçe b�r metn� 
tam ve doğru anlayab�lme

Duygu-düşünceler�n� Türkçe d�l düzey�ne 
uygun yazarak �fade edeb�lme

Düzey�ne uygun Türkçe-d�l b�lg�s� kurallarını 
b�l�p kullanab�lme

D�l düzey�ne uygun Türkçe sözcük dağarcığını 
gel�şt�r�p öğrend�ğ� yen� sözcükler� yazılı ve 
sözlü anlatımda kullanab�lme

İç�nde yaşadığı Kıbrıs Türk toplumunun 
kültürel özell�kler�n� tanıyıp ayırt edeb�lme

Kıbrıs Türk toplumu �ç�nde tüm �nsanlarla 
b�rl�kte uyum �ç�nde yaşayab�lme
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Temel Türkçe ve d�l b�lg�s� konularını �çeren başlangıç sev�yes� yıllık akışı, b�r�nc� ve �k�nc� dönem� 

kapsayan b�r anlayışla, aylara ve haftalara ayrılarak sunulmuştur. Söz konusu akışta, temalar, alt 

temalar ve d�l b�lg�s� konuları yer almaktadır. 

Yıllık konu akışının ardından 6-12 yaş ve 13-17 yaş grupları �ç�n ayrı ayrı olmak üzere d�l becer�ler� 

ve d�l b�lg�s� öğrenme çıktılarının yer aldığı tablolar sunulmuştur. Bu tablolarda 5 �le 7 arasında 

değ�şen başlangıç sev�yes�n�n d�l öğrenme çıktıları yer almaktadır. 

D�l Öğrenme Çıktıları tablosunun ardından tema, �çer�k, sözcük b�lg�s�-kalıpları ve örnek 

etk�nl�kler�n yer aldığı tablolar sunulmuştur. Söz konusu tablolar �lkokul düzey� (6-12 yaş) başlangıç 

sev�yes�nde “Ben ve Yakın Çevrem”, “Günlük Yaşam”, “Temel İht�yaçlar ve Alışver�ş”, “Zaman ve 

Mekan”, “Beden�m�z, Sağlık ve Spor”, “Özel Günler ve Tat�l” �le “Kültür” temalarını �çermekted�r. 

Ortaokul ve l�se düzey�nde (13-17 yaş) �se, “Ben ve Yakın Çevrem”, “Günlük Yaşam ve Çevrem�z”, 

“Temel İht�yaçlar ve Alışver�ş”, “Zaman ve Mekan”, “Sağlık ve K�ş�sel Bakım”, “Sanatsal Etk�nl�kler”, 

“Özel Günler ve Tat�l” �le “Kültür” temaları yer almaktadır. Öncel�kle d�l becer�ler� �le �lg�l� tablolar 

sunulmuş, hemen ardından d�l b�lg�s� �çer�ğ� ver�lm�şt�r. 

D�l becer�ler� �le �lg�l� tablolarda tema, �çer�k ve öğrenme çıktıları �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Örneğ�n D1, D2 

g�b� kısaltmalara yer ver�lm�ş, böylel�kle �çer�k-öğrenme çıktısı �l�şk�s� kurulmuştur. Sözcük b�lg�s� ve 

kullanılacak kalıplarda �se, ele alınan temaların alt temaları sunulmuş ve alt temalarda öğret�lmes� 

amaçlanan sözcükler ve söz kalıpları l�stelenm�şt�r. Tablolarda sağ sütunda yer alan etk�nl�klerde 

�se, d�l becer�ler�n�n öğret�m�nde temayla �l�şk� kurularak hang� etk�nl�kler�n gerçekleşt�r�leb�leceğ� 

kısaca açıklanmıştır. D�l b�lg�s� �çer�ğ�n�n sunulduğu tablolarda �se, temalar-alt temalar �le d�l b�lg�s� 

�çer�ğ� �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Bunun yanında, d�l b�lg�s� öğret�m�yle �lg�l� d�kkate alınması gereken 

açıklamalara ve örnek uygulamalara yer ver�lm�şt�r.  

Türkçe Destek Programının Amacı
Programın Genel Yapısı
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Öner�len Metodoloj�
Ölçme-Değerlend�rme
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5. Öner�len Metodoloj�

D�l öğret�m�nde uyaranların sayısını artırmak, farklı duyu organlarına yönel�k uygulamalar 

yürütmek ve yaparak-yaşayarak öğrenmey� gerçekleşt�rmek gerekmekted�r. Görsel-�ş�tsel araç-

gereç ve materyallerden yararlanmak ve yöntem çeş�tl�l�ğ�ne g�tmek (drama, oyun, grup çalışması, 

göster�p yaptırma vb.) çok öneml�d�r. Bu nedenle, öğretmenler�n Türkçe Destek Programına uygun 

ders materyaller� gel�şt�rmeler� gerekmekted�r. Programdak� öğrenme-öğretme anlayışına uygun 

örnek çalışma yaprakları kom�syon tarafından hazırlanmıştır; benzer n�tel�kte çalışma 

yapraklarının ve etk�nl�kler�n öğretmenler tarafından hazırlanması beklenmekted�r. Örnek çalışma 

yaprakları aşamalılık �çermemekted�r; yalnızca temalara uygun örnekler hazırlamak 

amaçlanmıştır. Bu örneklere benzer çalışma yapraklarının hazırlanması ve öğrenme çıktılarına 

göre aşamalandırılması gerekmekted�r.

6. Ölçme-Değerlend�rme

Türkçe Destek Programında yer alan d�nleme, konuşma, okuma, yazma becer�ler� �le d�l ve sözcük 

b�lg�s� düzeyler� ayrı ayrı değerlend�r�lmel�d�r. Öğretmenler�n tema sonlarında �zleme testler� ve 

dönem sonlarında da düzey bel�rleme sınavları gerçekleşt�rmeler� son derece öneml�d�r.  

Yöntem-tekn�klerde olduğu g�b� ölçme ve değerlend�rme çalışmalarında da çeş�tl�l�ğe özen 

göster�lmel�d�r. Hem davranışçı (çoktan seçmel�, boşluk doldurma vb.) hem de yapılandırmacı 

ölçme-değerlend�rme tekn�kler� (öz değerlend�rme, akran değerlend�rme vb.) kullanılmalıdır. 

Böyles� b�r anlayışla d�l eğ�t�m�nde sürece ve ürüne odaklanılab�lecekt�r. Özetle, süreç ve ürün 

temell� ölçme ve değerlend�rme yaklaşımlarının Türkçe öğrenen öğrenc�ler�n öğrenme süreçler�n� 

olumlu anlamda etk�lemes� beklenmekted�r.
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7. Programın Uygulanmasıyla İlg�l� Açıklamalar

· D�l eğ�t�m�nde dört temel becer�y� bütüncül b�r anlayışla gel�şt�rmek çok öneml�d�r. Temel d�l 

becer�ler�, b�rb�r�nden ayrılmadan ve b�rb�r�n� destekleyecek b�ç�mde sarmal b�r yapıda 

öğret�lmel�d�r. 

· Kazanımların, tema ve alt temalarda bel�rt�len sarmallık ve ardışıklık �lkeler� çerçeves�nde 

gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r.

· D�l b�lg�s� öğret�m� sezg�sel ve tümevarımcı b�r anlayışla gerçekleşt�r�lmel�d�r. D�l b�lg�s� 

odaklı öğret�m yer�ne �let�ş�msel ve �şlevsel d�l b�lg�s� öğret�m�ne ağırlık ver�lmel�d�r. Öğret�len d�l 

kalıplarının konuşma, okuma becer�ler�yle �l�şk�lend�r�l�p kullanılması son derece öneml�d�r. 

· Derslerde standart Türkçen�n kullanılması özell�kle konuşma ve yazma becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes�nde öneml�d�r. Öğret�m etk�nl�kler� ve materyaller�nde de standart Türkçen�n 

kullanılması gerekmekted�r. Kıbrıslı Türkler�n kullandığı sözcükler sadece kültür temasında 

örneklend�r�lmel� ve bu sözcükler�n günlük konuşma d�l�nde kullanıldığı çocuklara 

açıklanmalıdır. 

· Programda, yıllık konu akışında �lkokul sev�yes� güz dönem�nde ek�m, kasım, aralık ve ocak 

aylarında 16; şubat, mart, n�san ve mayısta �se 9 olmak üzere toplam 25 haftalık ders 

planlanmıştır. Ortaokul-l�se sev�yes� güz dönem�nde 13, bahar dönem�nde �se 12 hafta olmak 

üzere toplam 25 haftalık ders planlanmıştır. Dersler�n, haftanın en az �k� gününde yürütülmes� 

ve günlük ders saatler�n�n en az 80 dak�kadan (2 ders saat�) oluşması öngörülmekted�r. 

8. 6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� Konu Akışı 

 Yukarıdak� açıklamalar temel�nde hazırlanan 6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� Konu Akışı sayfa 

7'de yer almaktadır. (Sayfa 7 ve 8'dek� konu akış tablosunda bel�rt�len aylar, �lg�l� öğret�m yılının 

akadem�k takv�m�ne göre bel�rlenecekt�r.)

9. 6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� Türkçe Destek Programı

Yukarıdak� açıklamalar temel�nde hazırlanan 6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� Türkçe Destek 

Programı sayfa 9'da yer almaktadır.

Programın Uygulanmasıyla İlg�l� Açıklamalar
6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� Konu Akışı

Türkçe Destek Programı 
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6-12 Yaş Başlangıç Seviyesi Konu Akışı
(Temel Türkçe-Dil Bilgisi Konuları)
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6-12 YAŞ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ KONU AKIŞI
(TEMEL TÜRKÇE-DİL BİLGİSİ KONULARI)

BİRİNCİ DÖNEM

İÇERİK DİL BİLGİSİ
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M
A

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

TE
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  V
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 Ç
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EM

TE
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A
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: 
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Ü
N
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M

TE
M

A
 3

: 
TE

M
EL

 
İH

Tİ
YA

Ç
LA

R
 V

E 
A

LI
ŞV

ER
İŞ

· Tanışma, Selamlaşma, Nerelisin?
· Alfabe ve Sayılar

· Alfabe ve Sayılar

· Alfabe ve Sayılar 
· Ailem

· Okulumuz
· Sınıf İçi Komutlar

· Kişisel Özelliklerim

· Evim
· Renkler

· Hava Durumu

· Hayvanlar

· İle�şim ve Ulaşım

· Meslekler

· Yiyecekler 

 
· Para

· Tekil-çoğul

· Kişi ve İyelik Zamirleri

· Kişi ve İyelik Zamirleri 

· Sıfat

· Sıfat 

· Zıt Anlam

1.

2.

3.

4.

· Zıt Anlam 

· Kıyafetler

 
· Alışveriş

TE
M

A
 4

: 
ZA

M
A

N
 V

E 
M

EK
A

N

· Günün Saatleri

· Günler

· Aylar

· Yıllar

· Mevsimler
· Mekan
· Yer-Yön

· Şimdiki Zaman

· Şimdiki Zaman 

· Yer-Yön
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6-12 Yaş Başlangıç Seviyesi Konu Akışı
(Temel Türkçe-Dil Bilgisi Konuları)

İKİNCİ DÖNEM

İÇERİK DİL BİLGİSİ

A
Y

L
A

R

H
A

F
T
A

L
A
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T
E
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A

3.

4.

1.

2.

3.

4.

TE
M

A
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: 
B
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, 
SA

Ğ
LI

K
 V

E 
SP

O
R

TE
M

A
 7

: 
K

Ü
LT

Ü
R

· Vücudumuz

· Fiziksel Özelliklerim

· Kişisel Bakım

· Sağlık

· Hastalıklar

· Spor

· Özel Günler

· Farklı Ülkeler

· Ta�l ve Seyahat

· Kıbrıs Tarihi

· Kıbrıs Coğrafyası ve Doğal Kaynaklar

· Tarihi Yerler

· Kıbrıs'a Özgü Yiyecek ve İçecekler

· Oyunlar

· Gelenek-Görenek-Alışkanlıklar-
   Yaşam-İnanış

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

TE
M

A
 6

: 
Ö

ZE
L 

G
Ü

N
LE

R
 

V
E 

TA
Tİ

L

GENEL TEKRAR

SINAV
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6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� Türkçe Destek Programı
D�l Becer�ler� 

Öğrenme Çıktıları

6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes�
D�l Becer�ler� Öğrenme Çıktıları

    DİL BİLGİSİDİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

1. Dinlediğini aynen tekrar 
eder. 

2. Dinledikleri/izledikleri ile 
ilgili resim çizer.

3. Dinlediklerini/izlediklerini 
taklit eder ve canlandırır.

4. Dinlediği düzeyine uygun 
konuşmaları (soru, cümle, 
komut vb.) anlar. 

5. Dinlediği/izlediğinin ne 
olduğunu doğru sözcükle 
ifade eder.  

6. Dinlediği/izlediği ile ilgili 
sorulara yanıt verir. 

1. Sesleri, sayıları, sözcükleri 
tanır ve doğru telaffuz eder. 

2. Düzeyine uygun kimi 
sözcükleri kullanır.  

3. Evet-hayır sorularına yanıt 
verir. 

4. Gösterilen bir resmin ne 
olduğunu söyler. 

5. Basit konuşma kalıplarını 
kullanır. 

6. Dinleyicilere sorular sorar. 
    5N 1K türünden sorulara  

yanıt verir. 

1. Harfleri, sayıları tanır ve 
doğru okur. 

2. Hece, sözcük ve cümleleri 
okur. 

3. Okuduklarını görsel olarak 
ifade eder. 

4. Okuduğu me�nlerdeki 
sözcük dağarcığı ile ilgili 
sorulara yanıt verir. 

5. Düzeyine uygun kısa 
me�nleri okur. 

6.Okuduklarında içerikle ilgili
    5N 1K sorularına yanıt arar. 

1. Harfleri, sayıları tanır ve 
doğru yazar. 

2. Basit sözcükleri yazar. 
3. Verilen görsellerle ilgili 

sözcük ve cümleler yazar. 
4. Dinledikleri/izledikleri ve 

okuduklarında içerikle ilgili 
soruların (boşluk doldurma, 
eşleş�rme, kısa yanıtlı) 
yanıtlarını yazar. 

5. Düzeyine uygun kısa 
me�nler yazar.   

1. İsimleri tekil ve çoğul olarak 
kullanır.  

2. Kişi ve iyelik zamirlerinin 
anlamlarını kavrar. 

3. Düzeyine uygun sıfatları 
kullanır. 

4. Sözcüklerin zıt anlamlarını 
bulur.

5. Şimdiki zaman ile 
çekimlenen fiileri kavrar.  

6. Yer-yön bildiren sözcükleri 
kullanır.
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6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� 
Türkçe Destek Programı

Tema İçerik Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar Örnek Etkinlikler

1
. B

e
n

 v
e

 Y
ak

ın
 Ç

ev
re

m

Dinleme
1.1.  Alfabede yer alan sesleri ve 1'den 20'ye kadar olan 

sayıları duyduğunda tekrar eder.(D1)
1.2.  Tanışma ve selamlaşmayla ilgili dinlediği bir diyalogdaki 

sorulara yanıt verir. (D6)
1.3.  Kendisi ve ailesiyle ilgili basit soruları ve cümleleri anlar. 

(D4)
1.4.  Sınıf içi ile�şimde kullanılan komutları anlayıp uygular. 

(D3)

Konuşma

1.5.  Alfabede yer alan sesleri ve 1'den 20'ye kadar sayma 

sayılarını doğru şekilde söyler. (K1)

1.6.   Okulunun, sını�nın ismini söyler. (K2)

1.7.  Kendi kişisel özelliklerini be�mleyen 1-2 cümle söyler. 

(K5) 

1.8.  Günlük ile�şimin gerek�rdiği basit sorular(nasılsın, iyi 

misin vb. sorular)  sorar. (K6)

Okuma

1.9.  Verilen sözcüklerdeki harfleri ve 1'den 20'ye kadar olan 

sayma sayılarını okur. (O1)

1.10.  Düzeyine uygun me�nlerdeki (ailem, okulum vb ilgili)  

hece, sözcük ve cümleleri okur. (O2)

Yazma

1.11.  Alfabedeki büyük ve küçük harfleri yazar. (Y1)

1.12.  Sayıları yazı ile yazar. (Y1)

1.13.  Okul ile ilgili verilen resimlerle sözcükleri eşleş�rir. (Y3)
1.14.  Kendisini tanıtan cümleler yazar. (Y5)

Tanışma, Selamlaşma
Ad, soyad
Merhaba, nasılsın?
Benim adım ....
Senin adın ne?
Kaç yaşındasın?
Ben ..... yaşındayım.
Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, hoş geldin, 
hoşça kal...
Yaş, doğum tarihi

Alfabe ve Sayılar
Ünlülerle (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) başlayan kelimeler
a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, 
t, u, ü, v, y, z (resimli kartlarla)
Sayıları 20'ye kadar sayabilir ve yazabilir. 

Ailem
Anne, baba, kardeş, abla, ağabey, nine, dede

Okulumuz
Okul, sınıf, öğrenci, öğretmen, de�er, kalem, 
kitap, sıra, masa, sandalye...
Okul ve sınıf adı

Sınıf İçi Komutlar
Ayağa kalk, otur, oku, dinle, yaz. Kapıyı aç, 
sandalyeye otur, kitabını kapat, yanıma gel.

Nerelisin?

Nereli olduğu, nerede yaşadığı, ev adresi, 

ülkesi, milliye�, konuştuğu dil,

Merhaba: Öğrenciler tanışma ve selamlaşmayla ilgili canlandırmalar yaparlar. 
Öğretmen, müzik eşliğinde öğrencilerin sını�a dolaşmasını ister. Müzik durduğu 
zaman her öğrenci yanında olan öğrenciyle tokalaşarak tanışır. Müziğin her 
duruşunda tanışmaya farklı cümleler eklenebilir. Örneğin birinci turda “Merhaba 
nasılsın?”, ikinci turda “Adın ne?”, üçüncü turda “Nerelisin?” gibi. 

Soru Zinciri: Öğretmen öğrencileri bir daireye oturtup yanındaki öğrenciye soru 
sorar. (örneğin, "İsmin ne?" "Kaç yaşındasın" vb.) Öğrenci soruyu yanıtlar ve 
ardından yanındaki öğrenciye sorar. Aynı soru tüm daire çevresinde devam eder. 
Tur bi�nce öğretmen yeni bir soru başla�r. Sorular sorulurken ve yanıtlanırken bir 
top kullanılabilir.

ABC: Alfabe ile ilgili bir şarkı dinle�lir. Alfabe kartlarını kullanarak şarkının ilk sa�rı 
tekrar edilir. Çocuklara kartlar gösterilir ve hangi harf olduğunu söylemeleri 
istenir. Öğrencilerin kartları öğretmenden almaları ve alırken de sormaları 
sağlanır. 

Halka: Öğrencileri halka şeklinde oturtun. Bir öğrenciye sı�r sayısını söyleyin ve 
başlayın. Yanında oturan öğrenci daha sonra “bir” demelidir. Bir sonraki öğrenci 
“iki” demelidir. Halka tamamlanana kadar devam edin. Ardından sı�rdan tekrar 
başlayın. Her öğrenci bir numara söyleyene kadar devam edin. Aynı oyunu 
harflerle de oynayabilirsiniz. (ilk öğrenci A, sonraki öğrenci, B vb.) 

Kara Tahta Oyunu: İki takım yapın. Her takımdan bir öğrencinin tahtaya gelmesini 
sağlayın. Onlara belirli sayıda harf yazmalarını söyleyin. Örneğin iki A, üç B, dokuz 
D gibi. En hızlı ve doğru miktarda harf yazan öğrenci takımı için bir puan kazanır.

Aile Ağacı:�Ailelerini tanıtan bir aile ağacı çizmeleri istenir. 

Bu Nedir: Okul gereçlerinin resimleri eşleş�rilir. 

Dokun Bana: Öğrencilerin sını�a dolaşmasını, öğretmenin istediği şeylere 
dokunmasını sağlanır. (örneğin, "Masaya dokunun" "Bir sandalyeye dokunun" 
"Çantanıza dokunun").

Sınıflama: Öğrenciler dinlediklerinde geçen varlıkları benzer özelliklerine göre 
sınıflandırır. 

Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz: Sınıf içinde kullanılan komutları öğretmen 
söyler ve öğrencilerin de bu yönergeler doğrultusunda hareket etmelerini 
bekler. 

6-12 Yaş Başlangıç Seviyesi Türkçe Destek Programı

6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� 
Türkçe Destek Programı

YABANCILARA YÖNELİK 

TÜRKÇE DESTEK PROGRAMI

10



Tema İçerik Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar Örnek Etkinlikler

2
. G

ü
n

lü
k 

Ya
şa

m
 v

e
 Ç

ev
re

m

Dinleme

2.1.  Dinlediği hayvan sesini tanır ve hayvanın ismini söyler. (D5)

2.2.  Ev eşyaları ile ilgili sözcükleri dinleyip tekrar eder. (D1)

2.3.  Dinlediği hava durumuyla ilgili resim çizer. (D2)

Konuşma

2.4.  Evdeki ve odasındaki eşyaların isimlerini ve renklerini söyler. (K2)

2.5.  Ev eşyalarına yönelik  evet-hayır sorularını yanıtlar. (K3)

2.6.  Hava durumu ile ilgili basit cümleler kurar. (K5)

2.7. Hayvanların isimleri ve yaşadığı yerlerle ilgili 5N 1K sorularına 

yanıt verir.(K7)

2.8.  Günlük yapılan işler konusunda arkadaşlarına soru sorar. (K6)

2.9.  Resimleri gösterilen meslekleri söyler. (K4)

2.10. “Lü�en” ve “teşekkür ederim” gibi görgü-nezaket kurallarıyla 

ilgili kimi sözcük kalıplarını doğru telaffuz eder. (K1)

2.11. Günlük haya�a kullanılan teknolojik cihazlarla ilgili evet-hayır 

sorularını yanıtlar. Örneğin; “Bu radyo mu?”... (K3)

Okuma

2.12. Düzeyine uygun “evim, hayvanlar ve meslekler” konulu 

me�nlerde geçen hece, sözcük ve cümleleri okur. (O2) 

2.13.  “Şu an yap�klarım” temalı sözcük ve ifadelerle ilgili resimleri 

eşleş�rir. (O3)

2.14.  Ulaşımla ilgili okuduğu bir metne ait 5N 1K sorularına yanıt 

verir. (O6)

Yazma

2.15.  Evdeki eşyalarla ilgili verilen resimleri ve sözcükleri eşleş�rir. 

(Y3)

2.16.  Çevre ile ilgili düzeyine uygun sözcükleri listeler. Örneğin; 

“evim, hayvanlar” vb. (Y2)

2.17.   Meslekleri tanı�cı basit cümleler yazar. (Y5)

Evim
Salon, mu�ak, yatak odası, tuvalet, banyo, 
yemek odası...
Koltuk, televizyon, yatak, oyuncak kutusu, 
sehpa, halı...

Renkler
Kırmızı, sarı, mavi, beyaz, yeşil, kahverengi...
Örnek: Beyaz ev, Kırmızı kalem...

Hava Durumu
Sıcak, soğuk, yağmurlu, güneşli...

Hayvanlar
Kedi, köpek, kuş, balık, at, tavuk, inek, koyun, 
eşek...

İle�şim ve Ulaşım
Telefon, televizyon, radyo, bilgisayar, tablet...
Araba, uçak, bisiklet, motor, tren...
Lü�en, teşekkür ederim, tebrikler, kolay gelsin, 
sağ ol...
Geliyorum, gidiyorum, okuyorum, resim 
yapıyorum, oyun oynuyorum...

Meslekler
Öğretmen, doktor, berber, polis, manav, kasap, 
aşçı ...

Odalar: Gösterilen oda resimlerini isimleriyle eşleş�rilir. 

Havadaki Renk: Her öğrenciye farklı renkte kağıtlar verilir. Öğretmen bir 
renk söyler. Örneğin “mavi”. O renge sahip öğrenci kağıdını havaya 
kaldırır.  

Hayvan Çi�liği: Hayvan resimleri boyanıp al�na isimleri yazılır. 

Şişe Çevirmece: Öğrencileri ortada bir şişe bulunan bir daireye 
yerleş�rin. Öğretmen şişeyi döndürür. Şişe dönmeyi bırak�ğında, soruyu 
yanıtlaması gereken öğrenciyi işaret etmektedir. Yanıt doğru ise, o 
zaman öğrenci şişeyi döndürebilir. 

Dokunma: Öğrenciler sını�a serbestçe dolaşırken öğretmeninin 
söylediği renkte herhangi bir şeye dokunurlar. (Örneğin "Yeşil bir şeye 
dokun") 

Bugün Hava Nasıl: Verilen bir kelime, cümle veya paragra�an 
anladıklarını resimlemeleri istenir. 

Evet-Hayır: Öğrencilere evet ya da hayır diye yanıt verebileceği sorular 
sorun. Örneğin “Bu radyo mu? Hayır” gibi. 

Çat-pat: Küçük kağıt parçalarına ev, hayvan ve/veya mesleklerle ilgili 
kelimeler yazın. Katlayıp bir kutunun içine a�n. Ayrıca “çat-pat” yazan 
birkaç kağıt daha ekleyin. Öğrenciler sırayla kağıt çeker. Sözcüğü doğru 
okursa kağıdı saklar. “çat-pat” kağıdını çekerse çat-pat diye bağırır. 3 çat-
pat bulana kadar okumaya devam eder. 

Sınıflama: Öğrencilerden “ev” ile ilgili sözcükleri listelemeleri istenir. 
Etkinlik, farklı temalar için de kullanılabilir. 
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Tema İçerik Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar Örnek Etkinlikler

3
. T

e
m

e
l İ

h
�

ya
çl

ar
 v

e
 A

lış
ve

ri
ş

Dinleme

3.1. Alışveriş ve temel ih�yaçlarla (yemek- içmek) ilgili 

dinlediği sözcüklerin resmini çizer. (D2)

3.2.  Alışveriş ve temel ih�yaçlarla ilgili konuşulduğunda anlar. 

Örneğin; “fiyat bilgisi”... (D4)

Konuşma

3.3.  Temel yiyecek ve içeceklerin isimlerini söyler. (K2)

3.4.  Kahval�yla ilgili bir resimde neler gördüğünü anla�r. (K4)

3.5. Alışveriş sırasında almak istediği şeyi tarif eder. (renk, 

ebat, tür) (K5)

3.6. Kıyafetlerle ilgili evet-hayır sorularına yanıt verir. Örneğin; 

“Bu çorap mı?” (K3)

Okuma 
3.7.  Alışveriş konulu, düzeyine uygun bir diyalog okur. (05)
3.8. Kısa bir metni okuduğunda kıyafetlerle ilgili sözcükleri  

seçer ve ne anlama geldiğini söyler. (04)

Yazma

3.9.   Verilen kıyafet görsellerini, isimleri ile eşleş�rir. (Y3)

3.10. Okuduğu alışveriş ile ilgili cümlelerdeki boşlukları uygun 

sözcüklerle tamamlar. (Y4)

3.11. Günlük haya�a tüke�ği yiyeceklerin ve içeceklerin adını 

yazar. Örneğin; “ekmek, şeker, tuz, su, soda, çay, kahve, 

ayran...” (Y2)

Yiyecekler
Peynir, ekmek, yumurta, reçel...
Tavuk, makarna, salata, et, çorba...
Elma, armut, kiraz...
Domates, marul, maydanoz...

İçecekler
Su, süt, çay, meyve suyu, ayran...

Kıyafetler 
Etek, pantolon, ceket, çorap, 
ayakkabı, ...

Para
Kaç para? 
Para miktarını söyler.

Boyama: Meyve, sebze resimlerini boyayarak isimlerini yazar.

Hızlı Geçiş: Öğretmen öğrencilerle birlikte daire şeklinde oturur. 
Elindeki kar� veya nesneyi havaya kaldırır ve ismini söyler. 
(örneğin “çorap”). Elindekini yanındaki öğrenciye uza�r. Onun da 
söylemesi ve yanındakine geçirmesi gerekir. Burada öğretmen 
yönünü ve hızını değiş�rebilir.  

Resim-Kelime Eşleş�r: Verilen kıyafet resimleri uygun 
kelimelerle eşleş�rilir. 

Tahtada Çizim: İki takım oluşturun ve onları tahtadan mümkün 
olduğunca uzağa hizalayın. Her ekibin ilk üyelerine bir kelime 
söyleyin. Bu üyelerin tahtaya koşmaları, resmi çizmeleri ve bir 
sonraki takım arkadaşlarına geri dönmeleri gerekmektedir. Süreç 
her öğrenci için tekrarlanır ve ilk bi�ren takım kazanır. 

Hadi Söyle: Öğrenciler daire şeklinde oturur. Öğretmen  topu bir 
öğrenciye atar. Topu tutan Türkçe bir yiyecek ismi söyler. Söyleyen 
öğrenci topu başka bir öğrenciye atar. Her seferinde farklı bir 
kelime söylenmelidir. Eğer öğrenci topu düşürürse, dışarıda kalır. 
Bir kazanan olana kadar oyun devam eder. Yiyecek, kıyafetler, vb. 
farklı kategorilerde oynanabilir. 

Alışveriş: Bu oyun çok çeşitli nesnelerle oynanabilir. (örneğin 
plas�k meyveler gibi.) Öğretmen öğrencilere elindeki nesneleri 
gösterir. Öğrenciye "Ne is�yorsun?" diye sorar. Öğrenci yanıt 
verir. (örneğin, "Bir elma, lü�en"). Öğretmen daha sonra "İşte 
burada" der ve öğrenci "Teşekkür ederim" diyerek oyunu bi�rir. 
Sonunda 'Bana Ver' oyunu oynanarak nesneler toplanabilir. 

Birini Seç: Öğretmen tahtaya üç veya dört kelime yazar. Öğrenci 
farklı olanı seçer ve daire içine alır. (ör. çay - süt - etek - su) 
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Tema İçerik Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar Örnek Etkinlikler

4
. Z

am
an

 v
e

 M
e

ka
n

Dinleme
4.1.  Gün, ay ve mevsimleri duyduğunda tekrar eder. (D1)

4.2. Dinlediği kısa bir me�nde geçen bir varlığın yerini-yönünü 

seçip işaretler.(D6)

4.3. Dinlediği me�nde be�mlenen bir yeri aklında kaldığı 

kadarıyla çizer. (D2)

Konuşma
4.4.  Saa� sorar ve saa�n kaç olduğunu söyler. (K2, K6)

4.5. Ha�anın günlerini ve yılın aylarını doğru sırayla söyler. 

(K2)

4.6.  Gösterilen resimlerdeki yerlerin “ne?/neresi?” olduğunu 

söyler. (K4)

4.7. Yakın çevresindeki yerlerle ilgili (market, posta, kasap, 

benzin...) 5N 1K sorularını yanıtlar. (K7)

Okuma 
4.8.  Görsellerde verilen farklı tabelaları (kütüphane, 

hastane...)  okur. (O2)
4.9.  Gün, ay ve/veya mevsim isimlerinin yer aldığı kısa bir 

metni okur. (O5)
4.10. Okuduğu bir me�nden yola çıkarak varlıkların yerini-

yönünü çizer. (O3)

Yazma
4.11.  Saatlerle ilgili verilen görsellerin al�na saa�n kaç

           olduğunu yazar. (Y3)

4.12.  Günün vakitlerini ve ha�anın günlerini yazar.  (Y2)

4.13.  Yer-yönle ilgili yarım bırakılmış cümleleri tamamlar. (Y4)

Günün Saatleri

Tam saatler

Saat kaç? Saat 07.00 

Sabah, öğle, akşam, gece...

Günler

Bir ha�a 7 gündür. 

Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, 

cumartesi, pazar.

Aylar

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, 

temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık

Yıllar

Şimdi 2019 yılındayız.

Mevsimler

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.

Mekan

Okul, kütüphane, market, kasap...

Yer-Yön
Üstünde, içinde, al�nda, yanında

Saat Kaç: Sınıfa ge�rilen duvar saa� ile öğrencilere saat kaç diye 
sorulur.

Günler: Flaş kartlar üzerinde dağınık olarak verilmiş günleri doğru 
sıraya dizmeleri sağlanır.

Mevsimler: Öğrencilere mevsimleri anlatan resimler verilir. 
Öğrencilerden verilen resimlerin hangi mevsime ait olduğunu 
belirtmeleri istenir. Resimleri boyama çalışması da yapılabilir. 

Tilki Tilki Saat Kaç: Her çocuk için akrebi ve yelkovanı olan 
kağı�an saat make� hazırlanır. Bir öğrenci �lki olarak seçilir. 
Diğer çocuklar �lkiye “Tilki �lki saat kaç?” diye sorar. Tilki olarak 
seçilen çocuk  “Saat beş.” dediği zaman çocuklar on saniye 
içinde saatlerini 5'e ayarlamaları gerekmektedir. Oyunun     
tekrarlanmasıyla en fazla doğru yapan oyunu kazanmış olur. 

Ne Giysem: Bu oyunun amacı mevsime göre kıyafet isimlerini 
öğrenmek�r. Öğrenciler daire şeklinde oturur. Öğretmen kış 
mevsiminde giyilen kıyafetleri sorar. İlk başlayan öğrenci çorap 
der ise, yanındakinin buna bir daha ekleme yapması istenir. 
Örneğin bir öğrenci çorap, palto der ise diğeri çorap, palto, hırka 
demelidir. Söyleyemeyen sıranın başına geçer. 

Define Nerde: Öğretmen bir şey saklar. (çikolata vb.) Öğrencilere 
bazı ipuçları vererek ve verdiği ipuçlarını farklı yerlere gizleyerek 
öğrencinin defineyi bulmasını sağlar. Örneğin; “Masanın al�nda 
bir kutu var”. Kutunun içinde de başka bir ipucu var. Bu ipucu da 
“Sandalyenin üstünde.”dir. Sandalyedeki ipucunda da “Dolabın 
içinde” yazar. Tek tek ipuçlarından yola çıkarak saklanan sürprize 
ulaşılır. 
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Tema İçerik Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar Örnek Etkinlikler

5
. B

e
d
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n

im
iz

, S
ağ

lık
 v

e
 S

p
o

r

Dinleme

5.1. Dinlediği fiziksel özelliklere uygun insan figürleri çizer. 

(D2)

5.2.  Dinlediği, düzeyine uygun bir me�ndeki spor terimlerine 

ilişkin soruları yanıtlar. (D6).

5.3. Dinlediği cümlelerde, kişisel bakımla ilgili eylemleri 

canlandırır. (D3)

Konuşma

5.3.  Gösterildiğinde vücudun bölümlerinin isimlerini söyler. 

(K4)

5.4. Sağlıkla ilgili söylenen “geçmiş olsun, çok yaşa” gibi 

kalıpları kullanır.  (K5)

5.5.  Farklı spor dallarının adlarını söyler. (K2)

5.6.  Başkalarına hangi sporu sevdiğini sorar. (K6)

5.7.  Kişilerin fiziksel özelliklerini basit cümlelerle ifade eder. 

(K5)

Okuma 
5.8. “Sağlıklı beslenelim” konulu, düzeyine uygun kısa 

me�nler okur. (O5)
5.9.  Kısa bir metni okuduğunda hastalıklarla ilgili sözcükleri 

seçer ve anlar. (04)
5.10. İnsanların fiziksel özelliklerini anlatan cümleleri okur ve 

resimler. (O3) 

Yazma

5.11.  Vücudun organlarını yazar. (Y2)

5.12.  Kişisel bakım ile ilgili kısa cümleler yazar. (Y5)

5.13.  En sevdiği sporla ilgili kısa cümleler yazar. (Y5)

Vücudumuz
Baş, gövde, kol ve bacak
Parmak, burun, göz, kulak, ağız

Fiziksel özelliklerim
Saçlarım sarı.
Gözlerim yeşil. 

Kişisel Bakım
Havlu, tarak, diş �rçası, �rnak makası...
Saç taramak, diş �rçalamak, �rnak kesmek

Sağlık
Ellerimizi sık sık yıkamalıyız.
Sağlıklı beslenmeliyiz. 

Hastalıklar
Grip, baş ağrısı, karın ağrısı, diş ağrısı

Spor
Yürümek, bisiklet sürmek, koşmak, yüzmek, ip 
atlamak, ...
Futbol oynamak, basketbol oynamak, 
voleybol oynamak, tenis oynamak...

Resim Galerisi: Her öğrenci için tahtaya kareler çizilir. 
Öğrencilerin isimlerini karelerin üzerine yazmalarını istenir. 
Öğretmen bir kelime veya sıfat söyler ve öğrenciler bunu çizer. 
(örneğin göz, kulak, burun, uzun saç, kısa boylu vb.) Her 
öğrencinin resmi için bir puan verilir ve ardından bir sonraki 
resme geçilir. Sonunda en yüksek puana sahip olan öğrenci 
kazanır. 

Spor Ak�viteleri: Spor ak�viteleriyle ilgili bir metni önce 
öğretmen sonra öğrenci okur. Yeni kelimeler söylenir ve bu 
kelimelerin cümle içinde yazılması istenir. 

Ali Baba Diyor Ki: “Ali Baba diyor” deyip emri söylerseniz. 
Öğrencilerin söylediğiniz emri yapması gerekir. Demiyorsanız, 
hiçbir şey yapmamaları gerekir. Ali Baba demediğinizde emri 
yerine ge�ren öğrenciler oyundan çıkar. (Örnek: “Ali Baba diyor ki 
eller yukarı”, “eller kulaklara”, eller saçlara,...)

Hareke� Bul: Öğretmen bir öğrenciyi seçer. Sını�n önüne gelir. 
Öğrencinin kulağına “Dişlerini Fırçala” gibi bir eylem söyler.  
Seçilen öğrenci söyleneni yapar. Diğer öğrenciler de ne yap�ğını 
tahmin etmeye çalışır. 

6-12 Yaş Başlangıç Sev�yes� 
Türkçe Destek Programı

YABANCILARA YÖNELİK 

TÜRKÇE DESTEK PROGRAMI

14



Tema İçerik Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar Örnek Etkinlikler

6
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n
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r 
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a�
l

Dinleme
6.1. Dinlediği me�nde geçen özel bir günle ilgili eylemleri 

(gülmek, tokalaşmak, sarı lmak, öpmek...  ) 
canlandırır. (D3)

6.2.  Dinlediği kısa bir me�ndeki ta�lle ilgili sorulara yanıt 
verir. (D6)

6.3. Dinlediği bir me�ndeki ülke- dil isimlerini ayırt eder. 
(D5)

Konuşma

6.4. Özel günlere uygun sözcük ve sözcük kalıplarını 

kullanır. (K2, K5)

6.5. Ta�lle ilgili sorulan evet-hayır sorularını yanıtlar. (K3)

Okuma 
6.6. Ta�lle ilgili okuduğu me�ndeki olaylara ilişkin 

resimleri sıraya koyar. (O3)
6.7.  Doğum günü dave�yesini okuyup 5N 1K sorularına 

yanıt verir. (O6)

Yazma
6.8. Ta�lle ilgili verilen sözcüklerde eksik bırakılan 

harfleri yazar. (Y1)
6.9. Verilen bir me�ndeki özel günlere ilişkin soruları 

yanıtlar. (Y4)

Özel Günler
Doğum günü
Milli günler
Yeni yıl
Bugün benim doğum günüm.  Yarın 
Cumhuriyet Bayramı.

Farklı Ülkeler
Rusya, Bulgaristan, İngiltere, Nijerya...

Ta�l ve Seyahat
Güneş, deniz, kum, ta�l...

Dikkat Oyunu: Öğretmen “gülmek, tokalaşmak, sarılmak, 
öpmek” gibi sözcükler söyler ve bunları yansıtan hareketler 
yapar. İlk önce öğrenciler öğretmenin yap�klarını kopyalar. 
Daha sonra öğrencilerden öğretmen olmadan sırasıyla 
hareketleri yapmaları beklenir.  

Kendi Ta�l Kar�nı Yap: Ta�lde nereye gidiyorsun? 
                                          Nasıl gidiyorsun? 
                                          Ne zaman gidiyorsun? 
                                          Kiminle gidiyorsun? 
Öğrencilerin yukarıdaki sorulara yanıt vereceği bir ta�l 
kar� hazırlamaları istenir.  
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Tema İçerik Sözcük Bilgisi ve Kullanılacak Kalıplar Örnek Etkinlikler

7
. K

ü
lt

ü
r

Dinleme
7.1. Kıbrıs'ta yer alan belli başlı mimari eserlere (müze, 

kale, turis�k yer, vb.) ilişkin dinlediklerini ya da 
izlediklerini anlar. (D4) 

Konuşma
7.2. Kıbrıs'ta oynanan oyunlar hakkında basit cümleler 

kurar. (K1, K5)
7.3.Oyun tekerlemelerinde geçen sözcükleri doğru 

telaffuz eder. (K1,K5)

Okuma 
7.4. Kıbrıs Türk tarihinde yer etmiş önemli liderlerle ilgili 

kısa me�nleri (2-3 cümle) okur. (O5)
7.5. Kıbrıs coğrafyası ile ilgili kısa me�nleri okuyup 5N 1K 

sorularını yanıtlar. (O6)

Yazma
7.6. Kıbrıs'a özgü yemek, tatlı ve içeceklere ilişkin kısa 

tarifler yazar. (Y5)
7.7. Kıbrıs'taki insanların yaşamları (kural, gelenek-

görenek, inanış ve alışkanlıklar) hakkındaki  sorulara 
yanıtlar yazar. (Y4)

Kıbrıs'ın Tarihi 
 Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Denktaş...

Kıbrıs Coğrafyası ve Doğal Kaynaklar 
Kıbrıs'ın Akdeniz'de bir ada olduğu, 
KKTC'nin ilçeleri...

Tarihi Yerler
Girne Kalesi, Büyük Han...

Kıbrıs'a Özgü Yiyecek ve İçecekler 
Limonata, tarhana...

Oyunlar 
 Yağ satarım bal satarım…

Gelenek-Görenek-Alışkanlıklar-Yaşam-
İnanış 

Trafiğin soldan olduğunu yazar.  

Kıbrıs'ı Geziyorum: Öğretmenin okuduğu kale tasvirini 
çizer. 

Kıbrıs Deyince: Öğretmen Kıbrıs denince aklınıza ilk hangi 
kelime gelir diye sorar. Aldığı yanıtları tahtaya yazar. 

Seç Bakalım: Öğretmen bir kutuya Kıbrıs'ta olan ve 
olmayan şeyleri içeren farklı kartlar koyar. Öğrenciden 
bunların içinden Kıbrıs'ta olanları seçmesini ister.  
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 Örnek EtkinliklerTema Dil Bilgisi Konuları Açıklamalar

1
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2
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m

A
ile

m

Çokluk Eki 

(-ler, -lar)
-lar
Kapı lar
Araba lar
Yol lar
-ler
Ev ler
Çiçek ler
Domates ler

ü� Son hecede a, ı, o, u varsa “–lar”, 
e, i, ö, ü varsa “–ler” eklenerek             
çoğul anlamı verilir. 

ü� İlk örneklerin kural dışı konuları  
içermemesine dikkat edilmelidir. 

       (saat –ler, harf-ler gibi)

Uygun çokluk ekini yazınız.
1. Kitap: .............
2. De�er: ............
3. Öğrenci: .........
4. Şeker: .............
5. Masa: .............
6. Kuzu: ............

Teklik Çokluk: Nesneler tekil ve çoğul 
biçimleriyle resimlenir. Resimlerin al�na tekil 
ve çoğul durumları yazılır.

Kişi ve İyelik Zamirleri

Ben 
Sen 
O
Biz
Siz
Onlar

Benim adım
Senin adın
Onun adı

ü�Kişi ve iyelik zamirlerinin çekimlenmesi 
yoluna başvurulmadan bu zamirler 
yalnızca hisse�rilmelidir. Ayrıca zamir 
terimi kullanılmamalıdır. 

Boşlukları Doldurun: Verilen cümlelerdeki 
boşlukları doldurun.

Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların

Benim arabam çok güzel.
Yarın ................. kardeşi geliyor.
................ eviniz nerede?
................ anahtarımız kayboldu.
................ ayakkabın dışarıda
................ de�eri yır�ldı.
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 Örnek EtkinliklerTema Dil Bilgisi Konuları Açıklamalar

3
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n
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k 
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m
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n
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e
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. G
ü

n
lü

k 
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H
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n
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r

Sıfatlar 

Büyük top
Küçük top
Pembe çanta
Sıcak su
Kısa pantolon
Üç ekmek
Bu kitap
Üzgün adam
Mutlu kız
Şaşkın çocuk

“Sıfat” terimi kullanılmadan bu 
sözcüklerin bir ismin özelliğini açıklamak 
için kullanıldığı belir�lir.

Bu Nedir: Sınıfa bir nesne ge�rilerek, 
çocuklardan nesnenin (elma, top, çanta, 
kalem, vb.) özelliklerini sıfatları kullanarak 
söylemeleri istenir. 
Büyük elma          Küçük elma
Büyük top             Küçük top

Ali'nin Topu: Bu oyunda öğretmen örnek bir 
cümle yazar ve Ali'nin topuna ait bir özelliği 
vurgular. (Ali'nin topu güzeldir. Ali'nin topu 
büyüktür. Ali'nin topu yuvarlık�r. vb.) 
Öğrenciler de gruplara ayrılır ve verilen diğer 
bir nesnenin özelliklerini belirten kelimeler 
yazarlar. En çok özelliği bulan grup oyunu 
başarıyla tamamlar. 

Zıt Anlamlı Kelimeler

Büyük-küçük
Sıcak-soğuk
Açık-kapalı
Hızlı-yavaş
Siyah-beyaz
Güzel-çirkin
Uzun-kısa
Uzak-yakın
Acı-tatlı

Öğretmen “zıt anlamlı” terimini kullanmadan 
karşılaş�rma yaparak sözcükleri öğre�r. 

Eşleş�rme: Kelimeler zıt anlamlısıyla eşleş�rilir. 

Söyle Nedir: Öğretmen zıt anlamlısı olan 
kelimeleri tahtaya yazar. Ayağa kaldırdığı 
öğrencilere sırayla zıt anlamlısını sorar. Soruyu 
bilen öğrenci yerine oturur.  

Eşini Bul: Sını�aki öğrenciler iki gruba ayrılır. 
Her gruba kartlar dağı�lır. Daha sonra her 
öğrenciden elindeki kar�n zıt anlamlısını 
bulması istenir. 
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 Örnek EtkinliklerTema Dil Bilgisi Konuları Açıklamalar
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6
. Z
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n

, Y
e
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Yö

n

Fiil – Şimdiki Zaman Eki 

-yor, -(ı)yor, -(i)yor, -(u)yor, -
(ü)yor

Oku-yor
Yazı-yor
Al-ıyor
Bak-ıyor 
Gel-iyor
Koş-uyor
Gör-üyor
Gül-üyor

ü�Özellikle ilk örneklerde daralma olan 
fiillere yer verilmemelidir. 

ü    oynuyor(oyna-), söylüyor(söyle-),  
izliyor(izle-), anlıyor(anla-) gibi 
örnekler  verilmemelidir.

Dans: Müzik eşliğinde dans eden öğrenciler, 
öğretmenin yönlendirmesiyle hareketler 
yapar. Örneğin dans ederken “yere çök, 
kolunu kaldır, otur, kalk,…) 

Boşluk doldurma: 

Yer-Yön Bildiren Sözcükler 

İçinde-üstünde-al�nda-
yanında 
(-de/-da bulunma eki) 

ü�Bu konu öğre�lirken yalnızca –de hal eki ile 
iligli örnekler verilecek�r.

Kedi nerede?

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

oku

Yazı

Ek

Gel

Sev

�ç

okuyor
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