
Bulmuş:     WP1 6 Türkçe  ___Mayıs 2020 

Çalışma programı 

(27.05 - 05.06.) 

 

 

 

Tarih 

 

Görev 

 

 

 

 

 

 

 

Sorularım ve / ve ya eklemek 

istediklerim 

 

27 Mayıs 

2020 

 

90 dk 

Çalışma kağıdı 1-6 (Bir 

önceki çalışma 

programından: 

Bitirmediysen görevleri 

yerine getir ve verilen 

dosyaya yerleştir) 

 

Çalışma kağıdı 7 Görev 1 

 

 

    

 

28 Mayıs 

2020 

 

45 dk 

 

Çalışma kağıdı 7 Görev2 

 

Çalışma kağıdı 8 

 

 

    

 

02 

Haziran 

2020 

 

90 dk 

 

Çalışma kağıdı 9-12 

 

Çalışma kağıdı 13 

 

Çalışma kağıdı 14 

 

 

 

    

 

03 

Haziran 

2020 

 

45 dk 

 

 

Çalışma kağıdı 15 

 

Çalışma kağıdı 16 

 

    

 

NOT:  Bu çalışma programı kapsamında yerine getirdiğin görevleri bu 

dosyaya ekle ( eğer dosya dışında kağıt kullanırsan görevlerin arkasına ekle). 

Haftaya perşembe ve cuma günleri dosyalar toplanacaktır.  
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Çağrışımlarımıza yer veriyoruz 

 

 

 

 

  

 

İlkbahar 

Kelebekler uçuyor, 

  Menekşeler açıyor; 

  Yeni doğmuş kuzular, 

  Sağa sola kaçıyor... 

Dereler şırıl şırıl, 

  Gökyüzü pırıl pırıl; 

  Pamuk kedim çayırda, 

  Uyuyor mırıl mırıl... 

Çiçekler sarmaş dolaş, 

  Açıyor yavaş yavaş; 

  Pembe renkli uçurtmam, 

  Bulutlarla arkadaş... 

Halil GÜLŞEN 

 Görev 1: " Sadece oku ve düşün" -> 

1. Metni oku ve metin hakkında fikir oluştur 

2. Gözlerini kapat ve çağrışımlarım nelerdir diye düşün 

 

Görev 2:  "Tekrar oku ve çağrışımlarını resimleştir"  

1. Yaptığın çalışma sonrası metni resimleştirmen gerekseydi nasıl bir resim oluştururdun?  

 Düşüncelerini madde halinde yaz. 

 Okudukların neler çağrıştırdı? Nasıl bir resim oluşturuyor aklında? Hangi atmosfer/ nesneler 

 / renkler / yerler aklına geliyor? Örnek olarak son ders yaptığımız afişe bakabilirsin. 

Görev 3:  

Metnini resimleştir ve bir  ( A4) afiş ( afiş= Plakat ın Din A 4ö also normales Blatt papıer) hazırla . 

  Afişte her şey yer alabilir: nesne / sözcük / resim / renkli kağıtlar / kendi çizimleriniz. 

 Doğadan aldığınız nesnelerden de yararlanabilirsiniz ( yaprak, dal...) 

 

 

çayır: die Wiese / die Weide 
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Çağrışımlarımıza yer veriyoruz 

 

 

 

  

 

 

Yaz Geldi 

İlk bahar uğurlanıyor, 

Çiçekler meyve veriyor, 

Güneş hep aydınlatıyor, 

Uyanın artık yaz geldi. 

Ağaçlar hep yeşeriyor, 

Yaz güneşi ısıtıyor, 

Serin sular hep akıyor, 

Uyanın artık yaz geldi. 

Merve HAMURCU 

 

 

Görev 1: " Sadece oku ve düşün" -> 

1. Metni oku ve metin hakkında fikir oluştur 

2. Gözlerini kapat ve çağrışımlarım nelerdir diye düşün 

 

Görev 2:  "Tekrar oku ve çağrışımlarını resimleştir" 

1. Yaptığın çalışma sonrası metni resimleştirmen gerekseydi nasıl bir resim oluştururdun?  

 Düşüncelerini madde halinde yaz. 

 Okudukların neler çağrıştırdı? Nasıl bir resim oluşturuyor aklında? Hangi atmosfer/ nesneler 

 / renkler / yerler aklına geliyor? Örnek olarak son ders yaptığımız afişe bakabilirsin. 

Görev 3:  

Metnini resimleştir ve bir  ( A4) afiş hazırla . 

  Afişte her şey yer alabilir: nesne / sözcük / resim / renkli kağıtlar / kendi çizimleriniz. 

 Doğadan aldığınız nesnelerden de yararlanabilirsiniz ( yaprak, dal...) 
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Çağrışımlarımıza yer veriyoruz 

 

 

 

  

 

Sonbahar 

Güneşli günler bitti 

Leylekler göçtü gitti 

Sık sık yağıyor yağmur 

Sokaklar çamur çamur 

Başladı yine seller 

Soğuk esiyor yeller 

Yapraklar sarı sarı 

Örtüyor toprakları 

Kışa hazırlıklar var 

Şimdi mevsim sonbahar 

Abdulkadir TURGUT 

 

 

 

Görev 1: " Sadece oku ve düşün" -> 

1. Metni oku ve metin hakkında fikir oluştur 

2. Gözlerini kapat ve çağrışımlarım nelerdir diye düşün 

 

Görev 2:  "Tekrar oku ve çağrışımlarını resimleştir" 

1. Yaptığın çalışma sonrası metni resimleştirmen gerekseydi nasıl bir resim oluştururdun?  

 Düşüncelerini madde halinde yaz. 

 Okudukların neler çağrıştırdı? Nasıl bir resim oluşturuyor aklında? Hangi atmosfer/ nesneler 

 / renkler / yerler aklına geliyor? Örnek olarak son ders yaptığımız afişe bakabilirsin. 

Görev 3:  

Metnini resimleştir ve bir  ( A4) afiş hazırla . 

  Afişte her şey yer alabilir: nesne / sözcük / resim / renkli kağıtlar / kendi çizimleriniz. 

 Doğadan aldığınız nesnelerden de yararlanabilirsiniz ( yaprak, dal...) 

 

 

 

 

yel: der Wind 

leylek: der Storch 
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Çağrışımlarımıza yer veriyoruz 

 

 

 

  

 

Kış 

Bembeyaz oldu ortalık 

Kışın da başka tadı var 

Hava bir parça karanlık 

Her yanda buz tutmuş sular 

Gel biz de şöyle kocaman 

Bir kardan adam yapalım 

Eğer düşmekten korkmazsan 

Buzun üstünde kayalım 

Vasfi Mahir KOCATÜRK 

 

 

 

 

Görev 1: " Sadece oku ve düşün" -> 

1. Metni oku ve metin hakkında fikir oluştur 

2. Gözlerini kapat ve çağrışımlarım nelerdir diye düşün 

 

Görev 2:  "Tekrar oku ve çağrışımlarını resimleştir" 

1. Yaptığın çalışma sonrası metni resimleştirmen gerekseydi nasıl bir resim oluştururdun?  

 Düşüncelerini madde halinde yaz. 

 Okudukların neler çağrıştırdı? Nasıl bir resim oluşturuyor aklında? Hangi atmosfer/ nesneler 

 / renkler / yerler aklına geliyor? Örnek olarak son ders yaptığımız afişe bakabilirsin. 

Görev 3:  

Metnini resimleştir ve bir  ( A4) afiş hazırla . 

  Afişte her şey yer alabilir: nesne / sözcük / resim / renkli kağıtlar / kendi çizimleriniz. 

 Doğadan aldığınız nesnelerden de yararlanabilirsiniz ( yaprak, dal...) 
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Bulmuş: __   WP1 6 Türkçe   Mayıs 2020 

Çağrışımlarımıza yer veriyoruz 

 

Çalıştığınız metinlerin türünü biliyor musunuz? Size tanıdık geldi mi? 

Evet biliyorum diyorsan hangi metin türü olduğunu / neden bu tür olduğunu/ 

özellikleri nelerdir bildiğin kadar yaz: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Neden? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Hayır bilmiyorum diyorsan daha önce tanıdığın metin türlerini göz önünde 

bulundur ( masal / kısaöykü...) ve farklılıklarını yaz: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Şiirler 

   Görev 1) 

Şiir ile ilgili bildiklerinizi yaz. Senin için şiir ne demektir? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Şiiri şekillendirmek 

Bir şiire yazıda değişiklik yaparak, mesela bazı kelimelerin yazı büyüklüğünü, yazı 

karakterini ve renklerini değiştirerek, ve ya bazı kelimelerin yerine resimler 

kullanarak farklı şekiller verebilirsin. 

- Yazı büyüklüğü : Bazı kelimelerin büyüklüğünü değiştirmek 

- Yazı karakteri: Zikzaklı, büyük ya da küçük yazı şeklini kullanmak 

- Renkler: Denizi yazarken mavi, güneşi yazarken sarı rengi kullanmak 

- Resim: Göz kelimesi yerine göz resmi çizmek 

Görev 2) 

a) Aşağıdaki şiiri oku. 

 

 

  

Üç Serçe 

Kuru bir fındık dalında 

karın karına üç serçe oturmuş 

sağdaki Mehmet, soldaki Ahmet, 

ortadaki yaramaz Durmuş. 

Gözleri sımsıkı kapalı. 

Nasıl bir havadır bu? 

Kar yağıyor üstlerine hu! 

İyice sokulunca yan yana, 

en sıcak ortadaki Durmuş, 

sağdan ısınmış, soldan ısınmış, 

kulakları kalp şeklinde üç serçe, 

uçup gitmedilerse, 

oturup dururlar öylece. 

7 



Bulmuş: __   WP1 6 Türkçe   Mayıs 2020 

Şiirler 

 

b) Farklı şekiller vermek istediğin kelimeleri önce bir kağıda yaz ve onlara farklı 

şekiller ver.-

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c) Şimdi değiştirdiğin şiirini güzel bir şekilde yaz. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Şiirler 
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Şiirler 
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Şiirler 

 

  

11 
 

En az 10 tane kafiyeli mısra / dize ( Vers ) yaz. Bir sonraki sayfada bulunan 

kelimelerden yararlanabilirsin. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_ 
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Şiirler 
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Şiirler 
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Sen de 11 kelimeden oluşan bir şiir yaz: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Şiirler 

 

  

14 

 

 

Sen de bir haiku yaz: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Şiirler 
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Sen de bir ABC şiiri yaz: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Şiirler 

 

16 
 

 

Sen de Rondel yaz: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


