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Çalışma programı 

 

Merhaba çocuklar, 

Maalesef bu süreç hala devam etmektedir ve böylece biz de hala bu şekilde 

derslerimize devam etmek zorundayız. 

Hepinizi gerçekten çok özledim ve umarım ki hepiniz sağlıklı ve mutlusunuzdur. 

İnaniyorum ki, bu durum sizi de arık sıkıyordur ve bir an önce eski hayatınıza 

dönmek istiyorsunuzdur. Ben de öyle his ediyorum ve sizlerle tekrar buluşmanın 

ve sınıf ortamında derslerimize devam etmenin heyecanını yaşıyorum. 

Sizlerin yine okul koridorlarımıza neşe saçtığınız günler gelene kadar sizden ilk 

isteğim sağlıklı kalmanız ve daha sonrasında eğitiminize size sunduğumuz şekilde 

devam etmenizdir. 

Bu çalışma programında bir değişiklik yaparak sizden ödevlerinizi bana yollamanızı 

istiyorum. Her cuma günü saat 14'e kadar bana yerine getirdiğiniz görevlerin 

resmini çekerek ya mail adresime yollamanız gerekmektedir ya da aşağıda 

bulunan numaradan Whatsapp üzerinden.  

Önemli olan görevlerin yüzde yüz doğru olması ve ya en çok görev yerine getiren 

değil. Lütfen emin olmasanız da yollayın, çünkü benim için ilk başta önemli olan 

sizin derslerimizle ilgileniyor olmanız.  

Maalesef sene sonuna yaklaştığımız için not uyarlamamız da yaklaşmaktadır ve 

böylece size notlarınızı verirken iyiye yönelmem için nedenler sunmuş olursunuz.  

Sorularınızı yine ayni şekilde her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 10-12 

arası bana yöneltebilirsiniz. 

Umarım hepinizden haber alıp bu dönemide başarıyla bitirmenizi sağlarız. 

Tekrar görüşene kadar sağlıklı kalın. 

Sevgilerle 

Bayan Bulmuş  

 

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



DİKKAT: Şimdilik sadece bir buçuk haftalık görevler eklenecektir. Bir 

sonraki hafta yeni görevleriniz eklenecektir. 

 

 

Tarih 

 

Görev 

 

 

 

 

 

 

 

Sorularım ve / ve ya eklemek 

istediklerim 

 

Mayıs 2020 

 

90 dk 

Çalışma kağıdı 1 

Çalışma kağıdı 2 

Çalışma kağıdı 3 

 

 

    

 

Mayıs 2020 

 

45 dk 

Çalışma kağıdı 4 

 

    

 

Mayıs 2020 

 

90 dk 

Çalışma kağıdı 5 

Çalışma kağıdı 6 

 

 

 

    

 

Mayıs 2020 

 

45 dk 

 

 

 

    

 

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

yerine getirebilirsin. 
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Çağrışımlarım 

Öncelikle sınıf ortamındaki son dersimizde ne yaptığımızı hatırlayalım: 

 

Tüm sınıf bu gördüğünüz afişi hayırlamıştık ve yeni bir kavram tanımıştık: 

çağrışım = Assoziation -> çağrışım bir düşünce, görüntü ve benyerlerinin bir başka 

düşünceyi, görüntüyü... hatırlatmasıdır. Yani düşünceler, yer, zaman ve görüntüler 

arasında oluşan bağlantılardır ( Aklıma ne geliyor? ). 

Önümüzdeki çalışmalar da bu çalışmadan yola çıkarak devam edecektir. 
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Bulmuş: __   WP1 6 Türkçe   Mayıs 2020 

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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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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