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GİRİŞ 

 Okul öncesi dönemde çocuğun desteklenmesi gereken temel gelişim alanlarından 

biri de dil eğitimidir. Araştırmalar çocukların bu dönemde farklı dilleri kolaylıkla 

edinebildiklerini göstermektedir. Hazırlanan program ile okul öncesi çocukların, zengin 

öğrenme deneyimleri aracılığıyla Arapça öğrenmeleri ve bir üst öğrenime hazır hale 

gelmeleri amaçlanmaktadır. Program, Bakanlığımızca hazırlanan ve uygulanan “İlköğretim 

Arapça Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı”na hazırlık niteliği de 

taşımaktadır.  

Çocuklar, okul öncesi eğitimde kendilerine sunulan oyun ortamında dilsel 

becerilerini en iyi biçimde geliştirebilmektedir. Bu dönemde çocuk, çevresindeki bireyler 

ve nesneler dışında kendi konuşmalarını da adeta bir oyun aracı olarak görebilmektedir. 

Özellikle şarkılar neredeyse bir ömür boyu hafızasında kalabilmektedir. Çocuklar, olayları 

ve olguları oyunlaştırma eğiliminde oldukları için öğrenmekte oldukları dili de oyun oynar 

gibi görerek, duyarak ve hissederek kolayca öğrenebilirler. Kural vermek yerine, 

öğrencinin dili duyarak ve oynayarak edinmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede program ile 

öğrencilerin düzeylerine uygun temalar, kazanımlar ve bu kazanımlar ile ilgili açıklamalar 

dinamik bir örüntüyle verilmeye çalışılmıştır.  

PROGRAMIN VİZYONU 

Okul öncesi (4-5 yaş) Arapça Öğretim Programı’nın vizyonu;  Arapça öğrenmeye 

ilgi duyan,  Arapçayı iletişim ortamlarında kullanabilen, başkalarıyla iş birliği yaparak 

birlikte öğrenen, hayal gücü gelişmiş, girişimci ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. 

PROGRAMIN YAPISI 

Program, iletişimsel yaklaşıma göre sarmal bir yapıda hazırlanmıştır. Bu nedenle 

dilin kurallarını öğrenmekten çok dilin bir iletişim aracı olarak kullanılması ve yeni 

bilgilerin, öncekilerin üzerine eklenerek tekrar edilmesi önemsenmiştir. Program, öğrenciyi 

merkeze alan bir anlayışla geliştirilmiştir.  
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Yabancı dil öğretiminde “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” olmak üzere dört 

temel dil becerisi esas alınmaktadır. Program, öğrencilerin yaş grubunu da dikkate alarak 

bu becerilerden dinleme ve konuşma becerileri temel alınarak geliştirilmiştir.   

Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek için öğrencilerin gelişim düzeylerine 

uygun taklit, diyalog, rol oynama, eğitsel şarkılar, oyunlar vb. etkinliklere yer verilmelidir. 

Ayrıca; ikili çalışmalar ve grup çalışmaları, dinleme ve konuşma becerilerinin 

geliştirilmesinde ve iletişim ortamlarında dilin öz güvenle kullanılmasında önemli rol 

oynamaktadır. 

GENEL AMAÇLAR 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’un 2.maddesinde belirtilen Millî Eğitiminin 

genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla; 

1. Hedef dilin farklı bir dil olduğunu fark etmeleri, 

2. Hedef dili öğrenmekten zevk almaları, 

3. Hedef dilde kelime bilgisini geliştirmeleri, 

4. Hedef dilde dinleme ve konuşma becerisini geliştirmeleri, 

5. Hedef dilin konuşulduğu ortamlarda kendi gelişimleri çerçevesinde karşısındaki 

kişiyle sözlü iletişim kurabilmeleri beklenmektedir. 

ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ 

1. Öğrencinin derslere etkin katılımının sağlanabilmesi için hazırlanan etkinliklerin; 

öğrencilerin bireysel farklılıklarına, ilgilerine, öğrenme biçimlerine ve gelişim 

özelliklerine uygun olması gerekmektedir.  

2. “Çocuklar için konuşma dili çocuğun ilk karşılaştığı, anladığı, pratik yaptığı ve 

öğrendiği dildir.” Bu anlayıştan hareketle öğretmen, dinleme ve konuşma 

konusunda öğrenciye iyi bir rehber olmalıdır. 

3. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, çeşitli öğrenme stilleri (görsel, işitsel, kinestetik) 

dikkate alınarak öğrenme ortamları çeşitlendirilmelidir.  

4. Öğrenme-öğretme süreçleri; öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak oyunlarla 

veya oyunlaştırılmış etkinlikler, şarkı, soru-cevap,  gösteri yöntemi 

(demonstrasyon) gösterip yaptırma, eşleştirme, canlandırma (dramatizasyon) ve 

drama görsel araç ve gereçler, gerçek nesneler vb. ile planlanmalıdır. Öğrencilerin 
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yaş grupları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, akranlarıyla olan etkileşimleri 

desteklenmeli ve hedef dilde iletişimin ve öğrenmenin gerçekleşmesine olanak 

verilmelidir. 

5. Öğrenme, öncelikle algılama ve yorumlama, yeni öğrenmelerin önceden var olana 

eklenmesi gibi süreçleri içeren anlama eylemi ile başlar. Bu nedenle öğrenme-

öğretme sürecinde anlama ve anlamlandırmaya önem verilmelidir. 

6. Öğrenme-öğretme süreçleri, öğrencilerin yaşları ve bilişsel düzeyleri göz önünde 

bulundurularak yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora, somuttan 

soyuta öğrenme ilkelerine göre planlanmalıdır. 

7. Öğretim programı hazırlanırken Arap dilinin farklı yapısı ve çocukların gelişim 

düzeyleri dikkate alınarak öğrenme öğretme sürecinin, dinleme ve konuşma 

becerileri ile sınırlandırılması öngörülmüştür. 

8. Öğrenilenlerin, günlük yaşamla ilişkilendirilmesi öğrenmenin kalıcılığı ve 

anlamlılığı açısından önemlidir. 

9. Arapçanın ana dilden farklı bir ses sitemine sahip olması nedeniyle öğrenme-

öğretme süreçlerinde taklit ve rol oynama etkinliklerine sıkça yer verilmelidir. 

Bununla birlikte iletişimsel yaklaşımın gerekleri göz önünde bulundurularak 

sesletimde mükemmellik beklenilmemeli, iletişimin sürdürülmesi öncelenmelidir. 

10. Arapça dil yapısına özgü olan ve ana dilde bulunmayan kuralların (erillik, dişillik, 

ikillik vb.) öğretimi yapılmamalı, bu yapılar iletişim ortamlarında kullanılarak 

öğrencilere kazandırılmalıdır. Bunun dışında hiçbir kural veya gramer açıklaması 

veya öğretimi yapılmayacaktır. 

11. Sınıf içi yönergeler kısa, basit ve düzeye uygun Arapça ifadelerle verilmeli, 

gerekiyorsa beden dili ile öğrenciye aktırılmalı, bu yönergelerle ilgili Türkçe 

açıklama yapılmamalıdır. 

12. Rakamlar, renkler, eşyalarım, beş duyu, yiyecekler ve içecekler temaları özellikle 

okul ve sınıf içi etkileşimle verilmeye çalışılmalıdır. Öğrencinin okulundaki ve 

sınıfındaki nesnelerle ve kişilerle olan ilişkilerinden yola çıkılarak ele alınması 

gerekmektedir. Temalar, çevreyle olan ilişkiler göz önünde bulundurularak 

ilişkilendirilmelidir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Ölçme, öğrencilerin programın öngördüğü kazanımlara ulaşıp ulaşmadıklarını 

belirlemek amacı ile yapılır. Sürece dayalı bir değerlendirme yaklaşımının benimsendiği 

bu yaklaşım doğrultusunda, dereceli puanlama anahtarı (rubric), 

derecelendirme/dereceleme ölçeği (likert vb.) ya da kontrol listesi şeklinde tasarlanmış 

gözlem formlarından ve öğrenci gelişim dosyalarından da yararlanılacaktır. Bu 

yöntemlerin tümü öğrencilerin programda öngörülen kazanımlara ulaşma düzeyleri ve 

öğrenmenin iyileştirilmesine ilişkin veriler sağlar.  

Ölçme ve değerlendirme süreci eğitim programlarının çok önemli bir ayağını teşkil 

etmektedir.  Hazırlanan programda öğretim etkinliğinin görülmesi, öğrencilerin hedeflenen 

becerilere ne düzeylerde eriştiğinin belirlenmesi ve öğretmenlere derslerde uyguladıkları 

yöntem ve tekniklerin, öğrencilerin öğrenme sürecindeki etkisinin ortaya çıkarılması 

açısından ve yaş grubu da göz önüne alınarak çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

Ana sınıfı düzeyinde öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerine yönelik; 

Öğrenci Gözlem Formları, Holistik (Bütüncül) ve Analitik Rubrikler, Dereceli Puanlama 

Anahtarları, Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası), Eşleştirme Testleri (Sözel ifadeyle – 

Görsel ifadenin eşleştirilmesi)  gibi ölçme araçları kullanılabilir.  

Her temanın öğretilme sürecinde ve bitiminde hazırlanan ölçme araçları 

kullanılarak hem sürecin hem de süreç sonundaki ürünün ölçülmesi sağlanır. 
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TEMA VE KAZANIM TABLOLARI 

 

OKUL ÖNCESİ ARAPÇA ÖĞRETİM PROGRAMI TEMALARI 

 

1. Merhaba (7 kazanım) 

2. Aile (4 kazanım) 

3. Rakamlar (4 kazanım) 

4. Renkler (7 kazanım) 

5. Eşyalarım (4 kazanım) 

6. Beş Duyu (4 kazanım) 

7. Yiyecek ve İçecekler (5 kazanım) 

8. Hayvanlar (4 kazanım) 
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TEMA 1 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 
 

M
E

R
H

A
B

A
 

Dinleme 

1. Dinlediği yabancı diller 

arasından Arapçayı ayırt 

eder. 

2. Dinlediği selamlaşma 

ifadelerini anlar.   

3. Dinlediği metinde geçen 

kendini tanıtma 

ifadelerini ayırt eder. 

 

Konuşma 

1. Arapça sesleri taklit eder. 

2. Konuşmalarında 

selamlaşma bildiren 

ifadeler kullanır.  

3. Kendini basit ifadelerle 

tanıtır. 

4. Kendini tanıtma ve 

selamlaşmayla ilgili 

şarkıya katılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 (.Merhaba) َمْرَحبًا. -

 (.Merhaba) َمْرَحبًا. -

 (Selamün aleyküm) .السَّالُم َعلَْيُكمْ  -

 (.Aleykümselam) .َوَعلَْيُكْم السَّالمُ  -

 

 (.Ben Mücella) ا ُمَجلّى.نَ أَ  -

 

  (?Adın ne) ما اْسُمك؟ -

  (.Adım Ayşe) ة.ْسمي عائ شَ ا   -

 

  (.Günaydın) .َصباُح الَخْير   -

 (.Günaydın) .ور  َصباُح الن   -

 

  (.İyi akşamlar) .َمساُء الَخْير   -

  (.İyi akşamlar) .ور  َمساُء الن   -

 

  (!Hoşça kal) !ة  َمَع السَّالمَ  -

 (!Allah’a emanet ol) ف ي أََمان  هللا! -

 

 

1. Arapça ile diğer yabancı diller arasındaki sesleri fark 

ettirici etkinlikler yapılır. 

 

2. Öğretmen, sene boyunca selamlaşma ifadelerini sınıfta 

kullanır ve öğrencilerin kullanımını teşvik edilir.  

 

3. Günlük selamlaşmalar mümkün olduğunca Arapça 

yapılır. 

 

4. Öğretmen, kelimelerin doğru telaffuz edilmesine dikkat 

eder. 

 

-اُْدُخلْ  .5 ياُْدُخل    (gir) /  ْاُْخُرج- ياُْخُرج    (çık) komutları kullanılır. 
 

6. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler oyunlaştırılarak 

desteklenir. 
 

7. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş 

grubuna, öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve 

toplumsal-kültürel değerlere uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 
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TEMA 2 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 
 

A
İL

E
 

Dinleme 

1. Aile bireyleri ile ilgili 

sözcükleri tanır ve ayırt 

eder. 

 

Konuşma 

1. Aile bireylerini tanıtır. 

2. Aile bireyleri 

sorulduğunda cevap 

verir. 

3. Aile ile ilgili şarkılara 

katılır. 

 

 (Baba)أَب  -

  (Anne) أُمّ  -

  (Kız kardeş) تأُخْ  -

  (Erkek kardeş) خأَ  -

  (Dede) َجدّ  -

  (Nine)  َجدَّة -

 

  (?Kim) َمْن؟ -

  (?Baba kim) َمن األَب؟ -

  (.Ben babayım) ب.أَنا أَ  -

 

  (?Nerede) أَْيَن؟ -

  (?Baba nerede) األَب؟ أْينَ  -

  (Burada)هُنا  -

 

1. Drama yöntemi ile aile fertlerinin canlandırılması 

sağlanır. 

 

2. Öğretmen öğrencilerin dikkatini Türkçede olmayan 

seslere çeker. 

 

3. Görsel materyaller aile bireyleri kullanılarak gösterilir 

ve öğrencinin gösterilen aile bireyini söylemesi istenir. 

 

4. Kelimelerin kavranabilmesi için eril kelimelerde erkek 

öğrencilerin; dişil kelimelerde kız öğrencilerin 

seçilmesine dikkat edilir. Gramer bilgisi verilmez. 

 

5. Tek sözcüklü sorular sorulabilir (أَْنت ؟  / أَْنَت؟ ). Bu tür 

sorular sorulurken soru edatları kullanılmadığı için, 

soru vurgusuna ve tonlamasına dikkat edilmelidir. 
 

6. Kendisine yöneltilen tek sözcüklü basit sorulara tek 

sözcüklü cevaplar vermesi istenir. 

 

7. Aile fertleriyle ilgili dinlediği şarkıya eşlik etmesi 

sağlanır. Sınıfta söylenen şarkılara katılması sağlanır.  
 

8. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş 

grubuna, öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve 

toplumsal-kültürel değerlere uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 
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TEMA 3 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 
 

R
A

K
A

M
L

A
R

 

 
Dinleme 

1. 0-10 arası Arapça 

sayıları tanır ve 

gösterir. 

2. Sayılarla nesneleri 

eşleştirir  

 

Konuşma 

1. Birden ona kadar 

duyduğu rakamları 

söyler. 

2. Sayılarla ilgili 

şarkılara katılır.   

 

ْفر -   (sıfır) ص 

دوَ  -   (bir) اح 

  (iki) ا ْثنان -

  (üç) ةثاَلثَ  -

  (dört) ةأَْربَعَ  -

  (beş)ةَخْمسَ  -

تَّة -   (altı)س 

  (yedi)ةَسْبعَ  -

  (sekiz)ةثَمان يَ  -

  (dokuz)ةت ْسعَ  -

  (on)ةَعَشرَ  -

 

  (?kaç)؟َكمْ  -

  (?Bu Kaç) َكْم هذا؟ -

 ة!الثَ د! / ثَ اح  وَ  -

 (Bir! / Üç!) 

 
1. Öğretmen, rakamların doğru telaffuz edilmesine dikkat 

etmelidir. Rakamlarla ilgili şarkılar dinletilir.  

2. Sayılar söylendiğinde öğrencilerin parmakla göstermesi 

sağlanmalıdır.  

3. Öğrencinin nesnelerle sayıları eşleştirmesi istenir. 

 

4.  “ نْ  رْ أَّ  ,(söyle) قُلْ  ,(say) ُعدَّ  ,(boya)  لَوِّ ش   (göster),  َْرتِّب (sırala)” 

vb. komut cümleleri kullanılabilir. 

 

5. Örnek etkinlik: Gördüğü rakam kadar nesneyi boyaması ve 

boyadığı nesne sayısını söylemesi istenir. 

 

6. Nesnelerin sayısını sormaya yönelik de etkinlikler 

düzenlenir. 

 

7. Öğretmen, sayıların işlenmesinde müzekker-müennes ayrımı 

yapmamalıdır. Sayılar, tabloda gösterildiği şekilde sayma 

sayısı olarak verilmelidir. 
 

8. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler oyunlaştırılarak 

desteklenmelidir. 
 

9. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş grubuna, 

öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve toplumsal-kültürel 

değerlere uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
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TEMA 4 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 

 

R
E

N
K

L
E

R
 

Dinleme 

1. Renkleri tanır. 

2. Renkleri doğa ile 

ilişkilendirir. 

3. Renklerine göre 

nesneleri ayırt eder. 

 

Konuşma 

1. Renkleri söyler. 

2. Nesnelerin rengi 

sorulduğunda cevap 

verir.   

3. Renklerle ilgili 

şarkılara katılır.  

4. Renklerle ilgili basit 

sorulara cevap verir. 

  (kırmızı) أَْحَمر -

  (siyah) أَْسَود -

  (beyaz) أْبيَض -

  (sarı)أَْصفَر -

  (mavi)أَْزَرق -

  (yeşil)أَْخَضر -

 

  (?Ne renk)ما اللَّْون؟ -

  (.Kırmızı) أَْحَمر. -

 

 (?Sarı (mı))أَْصفَر؟  -

  نََعم. / نََعم أَصفَر. -

(Evet. / Evet, sarı.) 

 ال. / ال أَْبيَض. -

(Hayır / Beyaz değil.) 

 

 

1. Öğrenciden öğretmenin söylediği renkleri kullanarak 

boyama yapması istenir.  

(Yavaş ve anlaşılır bir şekilde söylendiğinde renkleri 

gösterir. 

Renklerle ilgili şarkıyı dinler.  

Söylenen renklerle Türk bayrağını boyar.) 

 

2. Öğrenciden söylediği rengi çevresine göstermesi istenir.  

 

3. Doğadaki renkleri ayırt eder ve renkler sorulduğunda 

cevap verir. (Deniz, güneş, ağaç, toprak, vs.) 

 

4. Öğrenciden öğretmenin gösterdiği nesnenin rengini ve 

Türk bayrağının rengini söylemesi istenir. 

 

5. Örnek etkinlik: 

Tek seferde duyduğu birden fazla renkteki nesneyi 

sıralaması/boyaması/ yerleştirmesi istenebilir. 

“ نْ  رْ أَ  ,(sırala) َرتِّبْ  ,(al) ُخذْ  ,(koy) َضعْ   ,(boya)  لَوِّ ش   (göster)” 

vb. komut cümleleri kullanılabilir. 
 

6. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler oyunlaştırılarak 

desteklenmeli. 
 

7. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş grubuna, 

öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve toplumsal-kültürel 

değerlere uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
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TEMA 5 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 

 

E
Ş

Y
A

L
A

R
IM

 
Dinleme 

1. İsmi söylenen eşyaları 

gösterir. 

 

Konuşma 

1. Sınıf içinde kullandığı 

eşyaların isimlerini bilir. 

2. Eşyaların ismini, rengini 

ve sayısını söyler. 

3. Nesneler ve eşyalar 

konulu bir şarkıya eşlik 

eder. 

  (kalem) قَلَم -

  (kitap) ابك تَ  -

  (dolap) بواَل دُ  -

  (defter)َدْفتَر -

يّ  -   (sandalye) ُكْرس 

  (kapı)اببَ  -

لَ  -   (masa)ةطاو 

  (pencere)ةناف ذَ  -

  (çanta)ةيبَ َحق   -

  (Seccade) َسّجاد -

  (oyuncak/oyun)ةلُْعبَ  -

  (büyük/küçük)يرير / َصغ  َكب   -

 

  (?Bu ne)ا؟ ذَ ما هَ  -

  (.Kalem)قَلَم. -

 

  (?Bu ne) ؟ه  ذ  ما هَ  -

  (.Pencere) ة.ناف ذَ  -

 

يًّ  -   (?Kaç sandalye var)ا؟ َكْم ُكْرس 

  (.Üç) ثاَلثة. -

 

يِّ  -  ؟ما لَْوُن الُكْرس 

 (Sandalye ne renk?)  

  (.Mavi) أَْزَرق. -

 

 

 

 

 

1. İsmi seslendirilen eşyayı öğrencinin bulması 

istenir. (Yavaş ve net bir şekilde söylendiğinde 

duyduğu eşyayı işaret etmesi de istenir.) 

 

2. Farklı sözcüklere ait eşyalar gösterilir ve 

bunlarla ilgili sesler dinletilir. 

 

3. Eşyanın sayısını ve rengini sormaya yönelik 

etkinlikler yapılır. 

 

4. Öğrenciler gösterilen eşyaların sayısını ve 

rengini birbirine söyler. 
 

5. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

oyunlaştırılarak desteklenmelidir. 
 

6. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş 

grubuna, öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve 

toplumsal-kültürel değerlere uygun olmasına 

dikkat edilmelidir. 
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TEMA 6 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 
 

B
E

Ş
 D

U
Y

U
 

 

Dinleme 

1. Duyu organlarını 

isimleriyle tanır. 

2. İsmi söylenen duyu 

organlarını gösterir. 

 

Konuşma 

1. Duyu organlarının 

görevlerini söyler. 

2. Beş duyu ile ilgili 

şarkıya katılır. 

 

 

 

  (el)يَد  -

  (göz) َعْين -

  (dil)ل سان -

  (burun)أَْنف -

  (kulak)أُُذن -

لْ  -   (deri)د ج 

 

 (.Dokunuyorum) أَْلَمُس. -

  (.Görüyorum) ى.أَرَ  -

  (.Tadıyorum) .وقُ أَذُ  -

- .  (.Kokluyorum) أَُشم 

 (.Duyuyorum) أَْسَمُع.

 

 

 

 

 

 

 

1. Öğretim faaliyetleri planlanırken özellikle  َرْ أ ش   

(göster),  ْا ْلَمس (dokun),   عْ ا ْستَم  (dinle),  َْصفِّق (alkışla), 

 gibi basit komut cümleleri (tat) ُذقْ  ,(kokla) ُشمَّ 

kullanılır. 

 

2. Beş duyu organları ile ilgili boyama etkinlikleri 

yapılır.  

 

3. Öğretmen, beş duyu ile ilgili eylemleri beden 

diliyle tanıtmalı ve tek sözcüklü ifadelerle 

anlatmalıdır. 

 .kokluyorum vb / أَُشم   ,dokunuyorum / أَْلَمسُ ) 

ifadelerle duyu organlarının görevleriyle ilgili basit 

cümleler kurmalı.) 

 

4. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

oyunlaştırılarak desteklenmelidir. 

 

5. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş 

grubuna, öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve 

toplumsal-kültürel değerlere uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 
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TEMA 7 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 
 

Y
İY

E
C

E
K

 V
E

 İ
Ç

E
C

E
K

L
E

R
 

Dinleme 

1. Yiyecek ve içeceklerin 

isimlerini tanır.  

2. İsmi söylenen yiyecek 

ve içeceği gösterir. 

3. Yiyecek ve içeceklerle 

ilgili basit komutları 

yerine getirir.  

 

Konuşma 

1. Yiyecek ve içeceklerin 

isimlerini ve renklerini 

söyler. 

2. Yiyecek ve içeceklerle 

ilgili şarkıya eşlik 

eder. 

  (ekmek)ُخْبز -

  (süt)يبَحل   -

  (su)اءمَ  -

  (zeytin)ونَزْيتُ  -

  (peynir)ُجْبن -

  (bal)َعَسل -

  (meyve suyu)يرَعص   -

  (yumurta)ةبَْيضَ  -

بِّ  - ب  / تُح   ...؟ ينَ هَْل تُح 

(... sever misin? 

ب  ... . / الَ  - ب  ... . أُح   أُح 

(… severim. / … sevmem.) 

 (?Bu haram mı)هَذا َحَرام؟ هَْل  -

 (?Bu helal mi)هذا َحاَلل؟ هَْل  -

 نََعْم، َحَرام. / ال، َحاَلل. -

(Evet, haram. / Hayır, helal.) 

 يب؟ما لَْوُن الَحل   -

(Süt ne renk?) 

  (.Beyaz) أَْبيَض. -

 (.Bismillah)ب اْسم  هللا.  -

- .  (.Elhamdülillah) الَحْمُد لِل 

 

1. Tema içerisinde  ْاُْنظُر (bak),  َرْ أ ش   (göster),  ْقُل (söyle), 

 vb. komutlarının kullanımına (al) ُخذْ  ,(seç) ا ْختَرْ 

dikkat edilecektir.  

2. Yiyecek ve içecekle ilgili sözcükler yavaş ve net 

bir şekilde söylenir.  

 

3. İçinde yiyecek ve içecekle ilgili sözcükler geçen 

konuşmalar dinletilir. 

 

4. Yiyecek ve içeklerle ilgili boyama etkinlikleri 

yaptırılır.  

 

5. Yiyecek ve içecekler renkleriyle ilgili eşleştirme 

etkinlikleri de verilir. 

 

6. Sevdiği yiyecek ve içeceklerle ilgili çalışmalar 

yapılır. 

 

7. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

oyunlaştırılarak desteklenmelidir. 
 

8. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş 

grubuna, öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve 

toplumsal-kültürel değerlere uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 
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TEMA 8 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL 

YAPILARI 

AÇIKLAMALAR 

 

H
A

Y
V

A
N

L
A

R
 

 

Dinleme 

1. Hayvanlarla ilgili basit 

komutları yerine getirir. 

 

Konuşma 

1. Hayvan isimlerini 

söyler. 

2. Sesini duyduğu 

hayvanların isimlerini 

söyler. 

3. Hayvanlarla ilgili 

şarkıya eşlik eder. 

  (kedi)ةق طَّ  -

  (köpek)َكْلب -

  (tavuk)اجَدجَ  -

صَ  -   (at)انح 

  (kuş)طَْير -

  (ayı)ُدبّ  -

  (deve)َجَمل -

  (inek)ةبَقَرَ  -

  (zürafa)ُزَرافَة -

  (fil)يلف   -

 

  (büyük/küçük)يرير / َصغ  َكب   -

  (uzun/kısa)يريل / قَص  طَو   -

 

  (?Bu ne)ذا؟ا هَ مَ  -

  (.Ayı)ُدّب. -

 

  (?Bu ne)؟ه  ذ  ا هَ مَ  -

  (.Kedi)ة.ق طَّ  -

 

 

1. Yavaş ve net bir şekilde söylendiğinde ismini 

duyduğu hayvanı görsellerden bulmayla ilgili 

çalışmalar yapılır. 

 

2. Tema içerisinde “ ْقَلِّد (taklit et),  ْر رْ أَ  ,(tekrarla) َكرِّ ش   

(göster),  ْقُل (söyle),  ْاُْنظُر (bak)” komutlarının 

kullanımına dikkat edilir. 

 

3. İşiterek görseli tanıma ve işittiği nesneyi görsel 

üzerinde boyama etkinlikleri yapılabilir. 

 

4. Hayvan sesleri canlandırılarak sesin hangi hayvana 

ait olduğuyla ilgili çalışmalar yapılır. 

 

5. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

oyunlaştırılarak desteklenmelidir. 
 

6. Tema ile ilgili seçilen şarkıların öğrencinin yaş 

grubuna, öğretim ilkelerine, bilişsel düzeyine ve 

toplumsal-kültürel değerlere uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 


