
İlkokul Öğrenc�ler�ne Yönel�k 
Yaşayan Yabancı D�ller Programı Çerçeves�

TÜRKÇE

Sözel Anlama
2 ve 3 dönem�n sonunda beklenen becer�ler:
İnsanlar yavaş ve net b�r şek�lde konuştuğunda, kend�s�, a�les� �le somut ve yakın çevre hakkında tanıdık sözcükler� ve çok yaygın �fadeler� anlayab�lme.

İl�şk�lend�r�len B�lg� ve Becer�ler 

2. şahısta tek�l ve çoğul em�r
f��ller�
�ht�yat� tedb�r �fades� tonlama
şeması
sınıf ve okul materyaller�n�n
sözcük alanını tanıma

Sınıfta ver�len tal�matları anlama
Tanıma:

Okul etk�nl�kler� �le �lg�l� bazı f��ller�
tanıma

A1 + 'ya doğru:
Adres ter�mler�
Sorgulayıcı �fadeler
Olumlu ve olumsuz şart (en çok
kullanılan formlar)
Olumsuzlama kullanımı
Yükümlülük, savunma ve olasılık
�fadeler�

İlk okul günü: Türk�ye’de ve Fransa’da
yönergeler

Okul etk�nl�kler�: Okulda selamlaşma,
tanışma (Hac�vat Karagöz met�nler�
�le tanışma etk�nl�kler�), �z�n �steme,
teşekkür etme

Sınıf hayatı: İstanbul’da b�r okul ve
bölümler�, b�r sınıfın tanıtımı, sınıf ve
araç gereçler�

Türkçe okul şarkıları

Bas�t adres tar�f�: Okul yolunu
anlatma, ev�n� anlatma vb.

Okulda karşılaşab�leceğ� bas�tten karmaşığa �s�mler�
kullanma: sıra, masa, k�tap, k�taplık, kalem, defter; öğrenc�,
öğretmen, arkadaş vb.

Okulda karşılaşab�leceğ� bas�t f��ller� kullanma: gelmek,
g�tmek, görmek, yapmak, etmek, b�lmek, tamamlamak,
öğrenmek, öğretmek, söylemek, anlatmak vb.

Bas�t em�r cümleler�n� uygulama: Yap, Gel, Otur, Söyle, Oku,
Yaz, D�nle vb.

Bas�t olumsuz em�r cümleler�n� uygulama: Yapma, Gelme,
Oturma, Söyleme, Okuma, Yazma, D�nleme vb.

Zarflar, yer yön zarfları

Temel soru kalıpları: Bu ne?, Saat kaç? 

İs�mlerde olumsuzluk: değ�l

F��llerde olumsuzluk:-ma, -me Olumsuzluk ek�

D�lek şart k�p�

Kültürel yaklaşımlar, yaşantı ve
faal�yet örnekler� 

Türkçe d�l�nde formülasyonlar 



Kısa, bas�t tal�matlara uyma

Eylem f��ller�n�n temel repertuvarı
Renkler
Tekrarlanan eylemler�n
yürütülmes�ne yönel�k em�r f�ller�n�
tanımak 

A1 + 'ya doğru:
B�r yol har�tasını, bas�t b�r
organ�zasyonu veya kuralı, güvenl�k
tal�matlarını anlama

Oyunlar: Ezg�l� oyunlar, man�l�
tekerlemel� oyunlar, renk oyunları,
oyun kuralları

Oyuncak: oyuncak yapma, geleneksel
Türk çocuk oyuncakları

Yer yön tar�f�, bas�t adres tar�f�

Oyuncakların kullanım kılavuzları

Oyuncaklarla nasıl oynanır?

Em�r k�p�n� tanıma: Gel, g�t, otur…

Temel renkler� kullanma: beyaz, s�yah, kırmızı,
mav�…

Yer-yön kel�meler�n� kullanma: sağ, sol, �ler�, ger�,
aşağı, yukarı…

Yönergeler

Zarflar (zaman): Önce, sonra, ondan sonra, daha sonra

Günlük hayatta kullanılan kel�meler
ve teşv�k, tebr�k, nezaket g�b� yaygın
�fadeler �le sayısal göstergeler ve
yakın çevres� �le �lg�l� �fadeler�
anlama 

Ünlem cümles�
 
Günün farklı zamanlarına bağlı olarak
selamlama 
Haftanın günler�
Sayılar ve rakamlar
Dün, bugün ve yarın
Teşekkür etme

A1 + 'ya doğru:
Aylar, yıl
Geçm�ş�, bugünü ve geleceğ� ayırt
etmek
Olumsuz cümle

Kutlamalar: Bayramlar, özel günler,
doğum günü

Bas�t konuşmalar yapma: Tebr�k
etme, teşekkür etme, veda etme

Türk�ye’de çocukların günlük yaşamı:
Haftalık rut�nler, alışkanlıklar, ev
hayatı, okul hayatı, oyun

Haftanın günler�

Selamlaşma: Sabah, öğle, akşam, gece
selamlaşma b�ç�mler�

Zamanlar: Dün, bugün, yarın

Eylemler: Sabah vakt� (Uyanmak,
kalkmak kahvaltı yapmak vb.), öğle
vakt� (yemek, ders çalışmak, eğlenmek
vb.), akşam vakt� (yemek, eğlenme,
uyumak vb)

Sayılar

Ünlem kel�meler�n� tanıma: Eyvah, ya, hayd�…
Günün zaman bölümler�n� tanıma: sabah, öğle, öğleden
sonra, akşam, gece 
Haftanın günler�n� tanıma: pazartes�, salı…
Kalıp sözler: Merhaba, günaydın, �y� sabahlar, �y� günler, �y�
akşamlar, �y� geceler
Sayıları tanıma
Günün bölümler�: sabah, öğle, akşam, öğleden önce/sonra 
Dün, öncek� gün, bugün, yarın, ertes� gün
Ayları tanıma: Ocak, şubat, mart…
Mevs�mler� tanıma: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış
Ş�md�k� zaman (-yor)
Görülen geçm�ş zaman (-dı, -d�, -du, -dü, -tı, -t�, -tu, -tü)
Gelecek zaman (-acak, -ecek)
Olumsuz em�r k�p�: Oturma, kalkma, g�tme…
Sayılar: 1-20 arası



Kısa b�r h�kayen�n ana hatlarını
anlama 

Çocuk dünyasının karakterler�ne
�l�şk�n sözcük ve �fadeler�n temel
repertuvarını tanıma

B�r h�kayeye başlamak üzere
kullanılan “Evvel zaman �ç�nde”
kalıbını tanıma

Bas�t zaman ve mantık bağlaçlarını
tanıma 

A1 + 'ya doğru:
Bas�t b�r h�kayen�n ana hatlarını tak�p
etme

B�r h�kayen�n farklı aşamalarını ayırt
etme ve farklı karakterler� ve roller�n�
tanımlama

Farklı olaylar arasındak� kronoloj�k ve
mantıksal bağlantıları ayırt edeb�lme

Söylem�n zamansal göstergeler�n�
b�lmek: mantıksal ve zamansal
bağlaçları (zaman zarfları,
koord�nasyon bağlaçları)

A1 + 'ya doğru:
Kısa sözlü mesajın konusunu
bel�rleme

Türk masalları: Masal tekerlemeler�,
Keloğlan masalı, dev per� masalları vb. 
(Evvel zaman �ç�nde, kalbur saman
�ç�nde, develer tellal �ken, p�reler
berber �ken, ben dedem�n beş�ğ�n�
tıngır mıngır sallar �ken … vb.)
B�lmeceler 
(B�z b�z b�z �d�k, otuz �k� kız �d�k
ez�ld�k, büzüldük, b�r araya d�z�ld�k-
DİŞ / Çarşıdan aldım b�r tane, eve
geld�m b�n tane-NAR)
Oyun sayışmaları
(Portakalı soydum, baş ucuma
koydum, ben b�r yalan uydurdum,
duma duma dum, kırmızı mum vb.) 
Fıkralar: Nasrett�n Hoca fıkraları,
Temel fıkraları vb. 
Türk efsaneler�: Örnekler, efsane
kahramanları
Türk destanları: Örnekler, destan
kahramanları
Türk çocuk h�kâyeler�: Bas�t h�kâye
canlandırma, h�kâye kahramanını
canlandırma
Bas�t h�kâyedek� olayları sıralama:
Önce, sonra ve en son ne oldu etk�nl�ğ�
Nes� var oyunu
(-Nes� var?  -Gagası var.
-Nes� var?  -Kanadı var.
-Bu ned�r? -Bu kuş.)
K�m�/ney� anlatıyorum: 
(B�rçok fıkrası var. K�md�r acaba?
Eşeğ�ne ters b�n�yor. K�md�r acaba?
Nasrett�n Hoca.)

Ş�md�k� zaman (-yor)
Görülen geçm�ş zaman (-dı, -d�, -du, -dü, -tı, -t�, -tu, -tü)
Gelecek zaman (-acak, -ecek)
“-dan/den önce” yapısını �s�mlerle kullanma: Yemekten önce
eller�n� yıkamalısın. 
“-dan/den sonra” yapısını �s�mlerle kullanma: Sınavdan
sonra kafede buluşalım.

“Ama, fakat” bağlaçlarını kullanma: Bahçe çok güzeld� ama h�ç
oyun alanı yoktu. Ona mektup yazdım fakat henüz okumamış. 
Şahıs zam�rler�n� tanıma.
“Nerel�” olduğunu sorma.
“Bu, şu, o” �şaret zam�rler�yle soru sorma: Bu ne? Bu k�m?
“Bu, şu, o” �şaret zam�rler�n�n çoğulları: bunlar, şunlar, onlar
“-da/de” bulunma durumu: evde, sokakta, masada…
Şahıs zam�rler�nde bulunma durumu: bende, sende…
İşaret zam�rler�nde bulunma durumu: bunda, şunda…
Yer zam�rler�nde bulunma durumu: burada, şurada, orada
“Var / yok” cümleler�nde bulunma durumu: Masada k�tap
var.
Şahıs zam�rler�nde ayrılma durumu: benden, senden…
İşaret zam�rler�nde ayrılma durumu: bundan, şundan…
Yer zam�rler�nde ayrılma durumu: buradan, şuradan, oradan
Öğren�len geçm�ş zaman (-mış, -m�ş, -muş, -müş) k�p�n�
b�r yerden duyma veya haber alma �şlev�nde kullanma: 
Ahmet, dün g�tm�ş, annes� söyled�.
Öğren�len geçm�ş zaman (-mış, -m�ş, -muş, -müş) k�p�n�
masal anlatımında tanıma: B�r varmış b�r yokmuş…

A1 + 'ya doğru:
Kısa sözlü b�r mesajdan gerekl�
b�lg�ler� anlama ve çıkarma
Tanımlayab�lme: k�m, nerede, ne
zaman, ne, nasıl ve neden

Günlük olayları anlama: 5N1K (k�m,
nerede, ne zaman, ne, nasıl, neden)

Temel soru �fadeler�: k�m, nerede, ne zaman, ne, nasıl, neden

Tanışma ve selamlamada, soru kel�meler�n� kullanma:
nasılsın, nerede, nereye, nerel�, ne zaman, nasıl, n�ç�n



Kend�n� sözlü ve devamlı olarak �fade etme 
2 ve 3 dönem�n sonunda beklenen becer�ler:
Kend�n�, yaşadığı yer� ve çevres�ndek� �nsanları tanımlamak �ç�n bas�t �fadeler ve cümleler kullanma.

İl�şk�lend�r�len B�lg� ve Becer�ler 

Sözel b�r şemayı tekrarlama 
B�ld�rme, ünlem ve sorgulama
tümceler�n�n tonunu tekrarlayab�lme 
Zaman ve mekanı saptayab�lme
A�lev� ter�mler ve �yel�k bel�rten
sözcükler 
Günün hava durumunu �fade
edeb�lmek
B�r grubu sayab�lmek 

A1 + 'ya doğru:
B�r şarkı veya ş��r ezberlemek

Yankı etk�nl�ğ�: Söylenen cümley� aynı
tonda tekrar etme
A�le üyeler�n� tanıtma
Soy ağacı hazırlama
Hava durumu: Görseldek� hava
durumunu söyleme
Sayışma söyleme
Tekerleme söyleme
Çocuk ş��rler�
Çocuk şarkıları
Hava durumu

Akrabalık ve yakınlık b�ld�ren kel�meler� kullanma: anne,
baba, dede, büyükbaba, anneanne, babaanne, n�ne, teyze, hala,
dayı, amca, yenge, en�şte, kuzen…

Bel�rt�l� �s�m tamlaması kurma: Ayşe’n�n annes�, amcamın
kızı, dedem…

Hava durumu �le �lg�l� sıfatlar: sıcak, soğuk, fırtınalı, güneşl�,
yağmurlu, s�sl�, rüzgârlı, açık, kapalı, bulutlu, parçalı bulutlu,
neml�…

Sayılar

Kültürel yaklaşımlar, yaşantı ve
faal�yet örnekler� 

Türkçe d�l�nde formülasyonlar 



Kend�n� tanıtmak �ç�n öğren�m
esnasında karşılaşılan modellere
yakın kısa �fadeler veya cümleler
kullanma (kend�s�, etk�nl�kler�,
b�r�ler� hakkında konuşab�lme)

Çocuğun yakın çevres�nde bulunan
�nsan ve yerleş�m yerler�ne �l�şk�n
temel kel�me dağarcığı

Bas�t tanımlamalı sözd�z�m� (yerler,
mekanlar, �nsanlar)

Gıdalar, evc�l hayvanlar, zevkler ve
hob�ler�n� �fade etmeye yönel�k
kel�me dağarcığı

Tanıtma yapma: Kend�n� (yaşı, f�z�ksel
özell�kler�), b�r arkadaşını, a�les�nden
b�r�n�, eşyalarını, evc�l hayvanını,
ev�n�, sokağını 
Organlar: Baş, göz, el, ayak, yüz vb.
Elb�seler: Ceket, gömlek, pantolon,
hırka, mont, elb�se, atkı vb.
Hayvanlar dünyası: Hayvan türler�,
Türk�ye’de sev�len evc�l hayvanlar
Yemek zamanı: Sofra kültürü, Türk
yemekler� (döner, kebap, çorbalar
vb.), �çecekler (ayran, şerbet vb.),
Türk�ye’de yet�şen meyveler (elma,
armut, karpuz vb.), sebzeler
(domates, b�ber patlıcan,)
Barış Manço: Dometes B�ber Patlıcan
şarkısı
Hafta sonu etk�nl�kler�
Türk�ye’de günlük çocuk etk�nl�kler�:
Oyunlar, geleneksel uğraşılar vb.
Hayvan takl�d�

İs�m cümleler� kurma: Ben�m adım Ahmet.

“Bu, şu, o” �şaret zam�rler�n� kullanma: Bu k�tap, şu defter, o
masa… 
“Bu, şu, o” �şaret zam�rler�n�n kullanıldığı soru cümleler�n�
kullanma: Bu k�m, şu k�m, o k�m?
“Bu, şu, o” �şaret zam�rler�n�n kullanıldığı soru
cümleler�ne cevap verme: Bu doktor, o teyzem, bu dayım…
Kıyafet adları
Organ adları
Türkçede hayvan sesler�: mööö, mee, hav hav, c�k c�k c�k, vak
vak, m�yaaav m�yav, ü ürü üüüüü

Kısa b�r metn� yüksek sesle anlamlı
b�r şek�lde okuyab�lme

Temel fonoloj� kuralları 

A1 + 'ya doğru:
Ton�k aksan, vurgulama ve
bürünb�l�m

Türkçede ve Fransızcada farklı sesler
Türk alfabes� ve Fransız alfabes�, farklı
harfler
Alfabe Şarkısı: Barış Manço
Oyunlar
Skeçler
Gölge oyunu
Ş��rler
Kısa öyküler
Tekerleme, sayışma, b�lmece seslet�m�

Türkçen�n sesler�n� tanıma: a…z

Ünlüler� tanıma: a, e, ı, �, o, ö, u, ü

Ünsüzler� tanıma: b, c, ç, d…

Türkçe ünlü uyumları

Sesler� gruplandırarak tanıma: “ae, ı�, oö, uü”; “aıou; e�öü”;
“a,e,ı,�; o,u,ö,ü”

Kel�me vurgusu



A1 + 'ya doğru:
Yaşadığı çevre, yakınındak�
�nsanları veya kültürel
faal�yetler�n� bet�mleme 
Çocuğun yakın çevres�nde bulunan
�nsan ve yerleş�m yerler�ne �l�şk�n
kel�me dağarcığı
Tanımlamalı sözd�z�m� (yerler,
mekanlar, �nsanlar)
Gıdalar, evc�l hayvanlar, zevkler ve
hob�ler�n� �fade etmeye yönel�k
kel�me dağarcığı
Alışkanlıkları ve projeler� hakkında
b�lg� verme

Bet�mlemeler yapma: Kend�n�, b�r
arkadaşını, b�r hayvanı, b�r nesney�,
sokağını, ev�n� odasını
Çevres� hakkında konuşma: Park,
bahçe, okul vb.
Bayram gününde gördükler�n�
anlatma
Yöresel b�r yemeğ� anlatma
Hob�ler�n� anlatma: En sevd�ğ�m…
Spor: Çocukların �lg�s�n� çeken
sporlar, Türk�ye’dek� geleneksel
sporlar.
Günlük rut�nler� hakkında konuşma
Gelecekle �lg�l� konuşma

“Burası, şurası, orası” yer tamlayıcılarını kullanma: 
Burası büyük b�r şeh�r. Şurası neres�?

Şahıs zam�rler�nde yönelme durumu: bana, sana…

İşaret zam�rler�nde yönelme durumu: buna, şuna…

Yer zam�rler�nde yönelme durumu: buraya, şuraya, oraya

Res�mlerden veya tanınan
modellerden kısa b�r h�kaye
oluşturmak 
B�r konuyu düzenlemek �ç�n temel
mantıksal ve zamansal bağlayıcılar
Sıra ve sayma sayıları 

A1+’ya doğru
Ş�md�k� zamanda, üçüncü şahısta
(tek�l ve çoğul) bazı f��ller 

Gördüğü resm� anlatma: Ne
görüyorsun?
Res�mler� oluş sırasına göre sıralama
ve anlatma
Türk�ye res�mler�n� anlatma
Türk�ye’n�n şeh�rler�: Başkent Ankara,
İstanbul, Antalya vb.
Yapılan �ş� anlatma
Eylemler hakkında konuşma

Ş�md�k� zaman �fade eden cümleler kurma: G�d�yorum.
Anlıyor musun?

Ş�md�k� zaman k�p�yle kullanılan zarfları tanıma: Ş�md�
gel�yorum. Şu anda yazıyorum. Hemen ver�yorum.

Sıra sayı sıfatları

A1+’ya doğru

Zaman ve mekanı bel�rterek b�r
etk�nl�k hakkında kısa b�r duyuru
yapmak (Tar�h, Doğum günü, davet) 

Duyuru yapma: Kutlamalar, özel
günler, doğum günü, kermesse
duyurusu yapma.
Etk�nl�k günü
23 N�san kutlamaları hakkında
konuşma: Arkadaşlarını 23 N�san
etk�nl�kler�n� duyurma

Seslenme ünlemler�: D�kkat d�kkat, yavaşla, hey, hayd�…

Tam tar�h söyleme: 8 N�san 2015



B�r sohbete katılmak 
2 ve 3 dönem�n sonunda beklenen becer�ler:
Tanıdık konular veya �ht�yaçları hakkında bas�t sorular sormak ve bu t�p soruları yanıtlamak 

İl�şk�lend�r�len B�lg� ve Becer�ler 

Selamlamak
Günün saat�ne göre uygun �fadey�
kullanarak selamlamak
Kend�n� tanıtmak
Adını, yaşını söylemek üzere kısa
cümleler oluşturmak

A1 + 'ya doğru:
Zevkler�nden, eğ�t�m parkuru ve �lg�
alanlarından bahsetmek üzere
cümleler kurmak

Rol oynama
Merhaba Arkadaşlar: Tanıttığı
arkadaşının k�m olduğunu bulma
K�ml�k
Kend�n� tanıtma: Ben k�m�m?
İlg� anları hakkında konuşma: Spor,
Hob�ler, zevkler vb.
Günlük tekrar eden �şler hakkında
konuşma: Sabah, öğle, akşam, gece
B�r okul gününü anlatma

Selamlama kalıpları: Merhaba, günaydın, �y� sabahlar, �y�
günler, �y� akşamlar, �y� geceler
Sıfat türünden kel�melerle �s�m cümleler� kurma: İy�y�m,
hastayım, yorgun musun?
Görülen geçm�ş zaman (-dı, -d�, -du, -dü, -tı, -t�, -tu, -tü)
k�p�n� kullanma: Bu k�tabı okudum ve çok sevd�m.
Görülen geçm�ş zaman zarflarını kullanma: Dün gördüm.
Az önce geld�. B�raz önce yed�k. Sonra okudum. Az sonra b�z de
g�tt�k.

Kültürel yaklaşımlar, yaşantı ve
faal�yet örnekler� 

Türkçe d�l�nde formülasyonlar 

B�r k�ş�ye hatırını sorma tepk�
gösterme ve kend� durumundan
bahsetme 

Soru tümces�n�n tonlama şemasını
tanıma (soru sözcükler�) 

İlet�ş�m kurma: Arkadaşlarla �let�ş�m,
a�le �ç� �let�ş�m, selamlama, hal hatır
sorma

Türkçede soru: Farklı soru t�pler�n�,
soru kel�meler�n� tanıma

D�yalog canlandırma 

Tanışma ve selamlamada, soru kel�meler�n� kullanma:
Nasılsın, nerede, nereye, nerel�, hang�. “Nasılsın, nerede, nereye,
nerel�, hang�” sözcükler�nde vurgunun koyu yazılan hecelerde
olduğunu �fade etme

“Var/yok” kel�meler�yle soru sorma: Masada k�tap var mı?



Bas�t �stekler� �fade etme 

D�lekler�n� sunma

İstekler�n� �fade etme

İz�n �steme 

A1 + 'ya doğru:

Açıklama talep etme 

Oyun zamanı: Hang� oyunu
oynayalım?

Öner�de bulunma: Arkadaşlarıyla
uygun zamanda b�r oyunu oynamak
�ç�n önerme

İz�n �steme: B�r oyuna katılmak �ç�n
�z�n �steme (Ben de oynayab�l�r
m�y�m?)

Açıklama �steme: Oyun kurallarının
açıklamasını �steme

İstek cümleler�: 1. ve 2. tek�l / çoğul �stek cümleler� kurma:
g�dey�m, g�del�m.

Gen�ş zamanı r�ca ve �stek olarak soru k�p�yle kullanma:
Kalem� ver�r m�s�n? 

İncel�kl� b�ç�mler� kullanma
 
İz�n �steme

Karşılama

Teşekkür etme

Özür d�leme

Davet etme

R�ca etme

Hoş geld�n�z: Arkadaşlarını doğum
gününe davet etme, arkadaşlarını
uygun nezaket �fadeler�yle karşılama

Etk�nl�ğe katılmak �ç�n �z�n �steme

Etk�nl�ğe davet etme

Arkadaşlarına farklı selamlarla h�tap
etme

B�r başkasından yardım r�ca etme

B�r �stekte bulunmak �ç�n özür d�leme

D�l �şlevler�

Gen�ş zaman k�p�n�n �z�n �steme olarak 
“-ab�lmek/-eb�lmek” formuyla �z�n ve �stek amaçlı
kullanma: Alab�l�r m�y�m? G�deb�l�rs�n…
Dışarı çıkab�l�r m�y�m? Tadına bakab�l�r m�y�m? Uyuyab�l�r
m�y�m?

İstek k�p�n�n �z�n, r�ca ve �stek olarak kullanımı: Ben de
g�dey�m m�? F�lm b�tt�, uyuyalım.



Tanıdık konular hakkında soruları
yanıtlama 

Zevk ve terc�hler�n� �fade etme
Alışkanlıklarından bahsetme              
 (Zaman �ç�ndek� durumlarına göre) 

A1 + 'ya doğru:
Tanıdık konular hakkında �let�ş�m
kurma (okul, serbest zaman, ev ...)
B�lg� alışver�ş� / alımı �ç�n �let�ş�m
kurma (yol sorma, saat sorma,
f�yatlar vb.)
Günlük hayatta karşılaşılan
tekl�flere tepk� gösterme (teşekkür,
tebr�k etme, özür d�leme, kabul veya
reddetme ...)

Hang� yemeğ� �sted�ğ�n� söyleme
 
B�r gününü anlatma: Sabah öğle,
akşam, gece vak�tler�ndek� eylemler
Rut�nler hakkında konuşmalara
katılma
Hob�ler hakkında konuşmalara
katılma
Günlük mekânlar ve eşyalar hakkında
konuşma
Rol oynama: Alışver�ş yapma vb.
B�r tekl�f� kabul etme veya reddetme
Canlandırma: B�r yardım �ç�n teşekkür
etme
Kutlama
Türk L�rası: Küçük para b�r�mler�
Saat
Renkler

Renk adları: Kırmızı, beyaz, mav�, s�yah, sarı vb. 
Renklerle sıfat tamlamaları kurma: yeş�l elma, kırmızı
kalem…
“Kaç” soru kel�mes�n� kullanma: Kaç para/l�ra?
Ş�md�/şu anda saat kaç?
Tekl�fle �lg�l� söz kalıpları: Ne kadar güzel, har�ka, tam da bu,
asla vb.
Gen�ş zaman (-ar, -er, -ır, -�r, -ur, -ür)

Tanıdık kel�meler� ve adları
heceleme.

Graf�k / ses bağlantısı

Ses ve kel�me oyunu: Kel�me
sonundak� sesle b�r başkası kel�me
bulma

Heceleme, Türkçedek� hece yapılarını tanıma: a, ka, ak, sal,
alt, Türk.



Okuma ve anlama 
3 dönem�n sonunda beklenen becer�ler:

İl�şk�lend�r�len B�lg� ve Becer�ler 

A1 + 'ya doğru:

B�l�nen öğelere dayanan görsel b�r
belge eşl�ğ�nde sunulan kısa ve bas�t
met�nler� anlama (tal�mat, yazışma,
ş��r, yemek tar�f�, b�lg�lend�r�c� met�n,
kurgu metn�)

Mekanı, zamanı, kahramanları,
konuyu tanımlayab�lme

Mantıksal ve kronoloj�k bağlantıları
tanıma

Mektup yazma

E-postaya özel ter�mler

Yasak �fades�

Kamuya açık yerler, mağazalar,
ulaşım, telefon

Türk�ye’n�n tar�h� yerler�

Türk�ye’n�n müzeler�

Öykü

Hayvan masalları-Fabl

Fıkra

P�yes

Mektup

E-posta

Yemek tar�f�

Adres tar�f�

Kamusal alandak� uyarı veya
yönlend�rme �fadeler�

Sayılar

Em�r-�stek k�p�n� kullanma: Şeker koy ve karıştır.
B�raz da su koyalım ve bekleyel�m.

Gen�ş zaman zarfları kullanma: Her zaman alab�l�rs�n.

Em�r-�stek, ş�md�k� zaman ve gen�ş zaman k�pler�n�n
olumsuzlarını kullanma: Oturma, g�tmey�n, yem�yorsun,
alamazsın.

Uyarı veya yönlend�rme söz kalıpları: D�kkat, gürültü
yapmayın, tem�z hava sahası vb. …

Sayılar

Kültürel yaklaşımlar, yaşantı ve
faal�yet örnekler� 

Türkçe d�l�nde formülasyonlar 



Yazma
3 dönem�n sonunda beklenen becer�ler:

İl�şk�lend�r�len B�lg� ve Becer�ler 

A1 + 'ya doğru:

B�l�nen �fadeler� d�kte ed�lerek yazma 

Selamlaşma �fadeler�
Tanışma �fadeler�
Bas�t cümleler yazma

Merhaba, günaydın, �y� akşamlar vb.
Ben adım …
Bu …dır.

Kültürel yaklaşımlar, yaşantı ve
faal�yet örnekler� 

Türkçe d�l�nde formülasyonlar 

A1 + 'ya doğru:

Soru l�stes� doldurma 
Mantıksal tanıma ve b�lg�ler�n ger�
b�ld�r�m� ( k�m, nerede, ne zaman vb.) 

Form doldurma
B�l Bakalım (K�ş�, nesne vb. bulma
oyunu)

Adı, soyadı, doğum tar�h�, doğum yer� vb…
İs�m cümleler�: K�m var? K�m yok? Ahmet nerede? Saat kaç?
Saat kaçta? F�lm ne zaman?
F��l cümleler�: K�m geld�? Ahmet nerede oturuyor? F�lm saat
kaçta başlıyor? F�lm ne zaman başlıyor?

A1 + 'ya doğru:

Tek başına kend�, gerçek veya hayal�
karakterler hakkında cümleler kurma 

Arkadaşlık
Arkadaşımı anlatıyorum etk�nl�ğ�
Sen�n kahramanın k�m?
Öykü, masal kahramanları hakkında
cümleler kurma

“-mak/-mek �stemek” yapısına uygun cümle kurma: Oyun
oynamak �st�yorum. 
“-dan/-den daha” yapısına uygun cümleler kurma: Ahmet,
Ayşe’den daha uzundur. Ayşe, Ahmet’ten daha çok k�tap okuyor.



A1 + 'ya doğru:

Nesneler� ve mekanları bet�mleme
Öğrenc�n�n yakın çevres�n� oluşturan
yerleş�m alanları ve k�ş�ler hakkında
kel�me dağarcığı
 
Bas�t tanımlamalı sözd�z�m�

Bet�mlemeler: Sokak, park, bahçe, ev,
oda vb.
Mekanlar hakkında konuşma: Okulum
çok güzel., Parkta eğlen�yorum. vb.
Nesne ve mekân özell�kler�n� sorma:
Bu ne? Burası nasıl?
Şeh�rler� karşılaştırma: Türk�ye ve
Fransa

“Burası, şurası, orası” yer tamlayıcılarını kullanma: Burası
büyük b�r şeh�r. Şurası neres�?

“En” zarfını kullanma: En �y� arkadaşım Ahmet. En güzel şeh�r
burası.

A1 + 'ya doğru:

Yaşanmış veya hayal� deney�mler�
kısaca anlatma
Anlatmak ve bet�mlemek üzere yaygın
f�ller�n geçm�ş, ş�md�k� ve gelecek
zamanda çek�mler�n� b�rkaç şahısta
kullanma yeterl�l�ğ�
Bas�t tanımlamalı sözd�z�m�
B�r konuyu düzenlemek üzere temel
mantıksal bağlayıcıları kullanma
Zaman göstergeler�

B�r günü anlatma: Eylemler� sıralama

Bas�t met�n yazma: Anı, gez� yazısı,
günlük, öykü, masal vb.

Gelecek zaman k�p�n� kullanma: Ayşe yarın s�nemaya g�decek
m�s�n?
“-dan/-den önce” yapısını �s�mlerle kullanma: Yemekten önce
eller�n� yıkamalısın. 
“-dan/-den sonra” yapısını �s�mlerle kullanma: Sınavdan
sonra kafede buluşalım.
“Ama, fakat” bağlaçlarını kullanma: Bahçe çok güzeld� ama
h�ç oyun alanı yoktu. Ona mektup yazdım fakat henüz
okumamış. 
“H�ç” zarfı ve olumsuzluk b�ld�ren cümleler kurma: Sokakta
h�ç çocuk yok. Ben onu h�ç görmed�m. 
İs�m cümleler�n�n h�kâyes�n� kullanma: El�nde güzel b�r
oyuncak vardı.
F��l cümleler�n�n h�kâyes�n� kullanma: Pencereden dışarı
bakıyordu.

A1 + 'ya doğru:

Modellerden (elektron�k mesaj, kart,
mektup) es�nlenerek kısa ve bas�t b�r
mektup yazma

Tebr�k kartı

Mektup

E-posta

H�tap �fadeler�: Sayın, değerl�, sevg�l� vb.
Saygılar, sevg�ler, sağlıkla kalın vb.


