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Çalışma programı 

 

Merhaba çocuklar, 

Bildiğiniz gibi bulunduğumuz süreç hala devam etmektedir ve biz de böylece 

derslerimize ''çalışma programı'' yardımıyla devam etmek zorundayız. Sizlere 

yeni konumuza devam edebilmeniz için yeni çalışma kağıtları hayırlayıp ekte 

bulundurdum. 

Bu süreçteki farklı olan noktaysa şu ki, yetiştirilmeyen ve ya iade edilmeyen 

görevlerden eksik puan ve ya not almayacaksınız fakat göndermek isteyenler bana 

görevlerini iade ederek artı puan alabilme şanslarına sahip olacaktır. 

Bu nedenle sizlere tekrardan Mail adresemi bırakıyorum ve ayrıca telefon 

numaramı da not ediyorum. Yapmanız gereken şu: 

1. Görevleri yerine getir 

2. Her cuma saat 14e kadar bana istediğin görevin ( yetiştirebildiğin kadar) 

resmini çekerek mail yoluyla ve ya Whatsapp yoluyla ulaştır. 

 

Acil sorularınız için hala mail yoluyla bana her an ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten de 

salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 10 ve 12 arası telefonum açıkta olacaktır. 

Bana söylenen zaman açısında Whatsapp'ten de ulaşabilirsiniz. 

Dilerim ki her birinizi bu süreç sonrasında sağlıklı bir şekilde karşılayabilirim. 

Kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalın. 

Sevgilerle 

Bayan Bulmuş  

 

Mail: buse@igs-kathi.de   Telefon: 0157 / 35472242 



 

 

 

Tarih 

 

Görev 

 

 

 

 

 

 

 

Sorularım ve / ve ya eklemek 

istediklerim 

 

21 Nisan 

2020 

 

90 dk 

 

1) ''Benim Dünyam-

1- '' adlı 1. çalışma 

kağıdındaki 

görevleri yerine 

getir 

    

 

22 Nisan 

2020 

 

45 dk 

1) ''Benim Dünyam-

2- '' adlı 2. çalışma 

kağıdındaki 

görevleri yerine 

getir  

 

2) ,,Sevgili günük" 

yazını yaz 

 

    

 

28 Nisan 

2020 

 

90 dk 

 

1) ''Şebnem'in 

Günlüğü'' adlı 3. 

çalışma kağıdındaki 

görevleri yerine 

getir 

 

2) ,,Sevgili günük" 

yazını yaz 

 

    

 

29 Nisan 

2020 

 

45 dk 

 

1) ''Duygularımız'' 

adlı 4. ve 5. çalışma 

kağıtlrındaki 

görevleri yerine 

getir 

 

2) ,,Sevgili günük" 

yazını yaz 

 

    

 

NOT:  Yıldız bulunan görevler ek görevlerdir. Zamanın yeterse onları da 

yerine getirebilirsin. 
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Benim Dünyam 

 

Görevler: 

1) Nermin'in odasında neler görüyorsun? En az 5 cümle kullanarak bir metin yaz. 

(fließender Text!) 

2) Sen kendi odana neler asardın ve ya astın? Sen de kendi odanı anlatacak bir 

kısa metin yaz ( en az 5 cümle kullan) ve daha sonrasında odanın resmini çizmeye 

çalış. 

3) Nermin'in odasına bakarak Nermin hakkında neler söyleyebilirsin? Nermin ile 

arkadaş olduğunu düşünerek onu tanıtan bir metin yaz ( en az 10 cümle kullan). 

 

EK GÖREV: 

Çevremizdeki insanların nasıl biri olduklarını anlatmak için çoğunlukla niteleme 

sıfatları (beschreibende Adjektive) kullanırız. Bunların birkaçı sözlük 

açıklamaları ile birlikte verilmiştir: 

 

Sen bunlara benzer başka hangi ''niteleme sıfatlar''ı duydun? Onları da yaz ve 

kendin açıkla. 

Eğer imkanın varsa, daha sonrasında da sözlük açıklamalarını bul ve kendin 

yazdıklarınla karşılaştır.  
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Benim Dünyam -2- 

Görev: 

1) Sen kendini nasıl niteleyebilirsin?  Kendinle ilgili 5 cümle kur. 

2) a) Başkaları, örneğin annen, babami kardeşin... seni nasıl niteliyor? Bir kişi 

 seç ve seni 5 cümleyle nitlemesini iste. 

 b) Bunlardan hangilerini haklı buluyorsan arkasına güler yüz bırak >  :) ve 

 hangilerini haklı bulmuyorsan arkasına asık yüz bırak > :( 

Örnek: 

Annem benim çok dağınık olduğumu söyler. > :(  

 

3) Senden ''Sevgili Günlük'' adı altında bu süreç içerisinde günlük tutmanı 

istemiştim. 

Bu devam eden süreç içerinde de buna devam etmeni istiyorum.  
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Şebnem'in Günlüğü  

Senden ''Sevgili Günlük'' adı altında bu süreç içerisinde günlük tutmanı 

istemiştim. 

Bu devam eden süreç içerinde de buna devam etmeni istiyorum.  

Görev:  

 

1) Duygu ve düşüncelerini açıklamanın bir yoludur günlük zayma eylemi. 

Şebnem de yukarıda görünen örnekte duygularını ifade etmektedir. Şebnem 

sevinçli olduğunu hangi sözlerle belirtiyor? Sevinçli olunca senin içinde neler 

geçmektedir? 

2) Şebnem'in yazısının bazı yerlerinde resim-yazı denemeleri bulunmaktadır. Bu 

resimler hangi duyguları açığa vuruyor? 

3) Sen de yazılarının bundan sonrasında bu tür simgelerden ( resimlerden) 

yararlanarak devam et. 

4) Sevinç, üzüntü, hayal kırıklığı gibi duyguları hangi söz, hareket ve simgelerle 

açığa vurabileceğini düşünerek, aşağıdaki çizelgeyi defterine yaz ve örneklerle 

geliştir. ( en az 5 yeni örnek bul) 

Açığa vurulan 

duygu 

Sözlerle Hareketlerle Simgelerle 

sevinç yaşasın zıplamak resimlerle (gülen 

çocuk) 

... ... ... ... 
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Duygularımız  

Görev: Aşağıdaki duyguları dile getirmek için hangi sözleri kullanırsın? Tümce 

halinde kullanarak her duyguya örnek bul. 
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Duygularımız -2- 
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