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ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRETİM AMAÇLARI  
  

Üçüncü sınıf öğretim programının, aşağıda sunulan genel amaçlara ulaşması gerekmektedir:  

− Okul ortamında aktif katılımı sağlayabilme;  

− Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişimi güçlendirebilme ve günlük yaşamda kullanabilme; 

− Yabancı dilde iletişim sağlayabilme için beceri geliştirebilme; 

− Her çocuğun potansiyel ve yeterliliklerini geliştirebilme;  

− Doğa bilimleri alanında bilgiyi genişletiebilme;  

− Sanat için ilgi ve sevgiyi geliştirebilme;  

− Yaratıcılığını artırabilme/geliştirebilme;   

− Merak duygusunu geliştirebilme; 

− Eleştirel düşünmeyi geliştirebilme;  

− Bağımsız öğrenme yeteneğini kavrayabilme ve geliştirebilme; 

− Benlik duygusunu kazanabilme;  

− Ekip ve grup çalışmasına yönelik ilgiyi artırabilme;  

− Göstermiş olduğu davranışlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilme ve düşünebilme için beceri kazanabilme;  

− Matematik problemelerinin çözümü için kendini geliştirme ve bu becerileri günlük yaşamda kullanabilme; 

− Bilgisayar işaret ve sembolleri ile tanışma ve günlük yaşamda kullanabilme;  

− İnsanların günlük hayatta teknolojiyi kullanabilecekleri yeni yolların varlığına dair farkındalık geliştirebilme;  

− İnsanların değerlerine inançlarına ve kültürlerine saygı veren bir ortam yaratabilme; 

− Grup ve hedeflerine yönelik bağlılık duygusunu geliştirebilme;  

− Başkalarıyla ilişkilerde öncelikleri tanımak için yetki verebilme;  

− Başkalarına destek sunabilmesi için kendini becerilerini geliştirebilme;  

− Çatışma durumlarını tanımlamak ve bunları çözmek için yetenekleri geliştirebilme; 

− Her iki tarafın ilgi ve ihtiyaçlarını tanıyabilme ve her iki tarafın kabul ettiği çözümü bulabilme;  

− Kendi eylemlerini ve kararlarını verebilmede daha geniş düşünme gücüne sahip olabilme;  

− Haklarını, ihtiyaçlarını ve ilgilerini aktif bir şekilde tanımlamalarını sağlayabilme ve koruyabilme.  
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Ders planı ve ders sayısı  

Öğretim dersleri  Haftalık ders sayısı   Yıllık ders sayısı  

Ana Dili 5 180 

Мatematik 4 144 

Çevremizdeki Dünya  3 108 

Sanat 3 108 

Beden ve Sağlık Eğitimi 3 108 

İngilizce  2 72 

Toplam  20 720 
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 ÖZEL AMAÇLAR, ÖĞRENME VE ÖĞRETME IÇIN KULLANILABILECEK ÖNERI ETKINLIKLER, STRATEJILER VE 

TEKNIKLER VE ÖĞRENME  KAZANIMLARI 

 

Her öğrenme program alanının/konunun yapısı üç öğeden oluşmaktadır:  
− Öğrencinin elde etmesi gereken belirlenmiş özel amaçlar; 
− Öğrenmenin daha başarılı gerçekleştirilmesi için örnek öneri olarak etkinlikler ve stratejiler/teknikler sunulmuştur (örnek olarak sunulan 

etkinlikler/stratejilerin yanı sıra öğretmenler konu içeriklerine bağlı kalarak belirlemiş oldukları oyunlar/teknikler kullanabilirler). Her özel amaç için 
belirlenmiş örnek öneriler sunulmuştur; 

− Sunulan her özel amaç için öğrencinin elde etmesi gerektiği öğrenme kazanımları tek tek verilmiştir. Elde edilen öğrenme sonuçlarına göre öğrencinin 
beklentilerini,edineceği bilgi ve beceri, tutmlarının geliştireceği hakkında bilgi sunulmuştur. Öğrenme sonuçlarınında veya öğrenci kazanımları 
kesinlikle ölçülebilir niteliktedir. Öğrenci kazanımlarının sonucunda her öğrencinin kazanması gereken davranışlar net bir şekilde açıklanmıştır.  
 

Öğrenme kazanımları sonucunda her öğrencinin göstermesi gereken davranış veya beklentilerden haberdar olmalıdır. 
 

Açıklama:  
Öğrenme/Program Alanı başlığı altında, Ana dili (Makedonca, Arnavutça, Türkçe ve Sırpça) İngilizce ve Matematik dersleri yer almaktadır.  
Öğrenme/Program Konusu başlığı altında, Çevremizdeki Dünya ve Beden ve Sağlık Eğitimi dersleri yer almaktadır.  
Öğrenme Alanı başlığı altında ise Sanat eğitimi dersi yer almaktadır. 
 

 
Yeni öğretim programındaki dersler, öğrenme/program alanları/konuları belirli bir metodolojiye gore kodlanmıştır: 

Öğrenme/Program Alanının Sembolü Sınıf sembolü Özel  amaç için sıra numarası Davranış ve kazanımların sıra sayısı  

Öğrenme/Program alanının/konusunun 
ilk baş harfleri  

Roma rakamı ile sınıfın 
belirlenmesi  

Kiril alfbesi veya  Türkçe, Arnavutça 
için Latin harflerinden oluşan büyük 

dik temel (basım) harfi 

Kazanımlar, Arap sayıları ile ifade 
edilmesi  

İletişim ve Dil 
iD 

İkinci sınıf 
III 

 
А 

 
1 
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ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLERİNİN AÇIKLAMASI 
 

ANA DILI DERSİ (МAKEDONCA/АRNAVUTÇA/ТÜRKÇE/SIRPÇA DERSI) 
 

Üçüncü sınıf Makedonca/Arnavutça/Türkçe/Sırpça dersleri için öğretim programı 

Üçüncü sınıflara bağlı eğitim/öğretim programı, tam anlamıyla öğrencilere yöneliktir. Doğrusu teker teker olmak üzere her özel amaçta öğrencinin elde etmesi 
gereken başarının kaydedilmesi ve amaçların gerçekleştirilmesi sonucunda öğrenme kazanımları görülmektedir. Ortaya çıkan amaçlar doğrultularında, elde 
edilen kazanımlar veya beklenen sonuçlar da net bir şekilde ifade edilmiştir. Öğrencilerin başarıları somut olarak belirtilmekle birlikte, bu dönemde öğrenciden 
beklentiler ve kazanımlar da belirtilmektedir. Edinilmsi gereken bilgiler ve çocuk gelişimine özenle dikkat edilmesi gereken beceri ile tutumların saptanılmasına 
yönelik olduğu görülmektedir. Aslında öğretim programında, öğrenme sonucundaki kazanımlar ölçme odaklı olarak da sunulmuştur.  

Üçüncü sınıflarda, Makedonca/Arnavutça/Türkçe/Sırpça dersi öğretim programında, belirlenen amaçların devamlılığı göze çarpmaktadır. Programda bulunan 
özel amaçların bazıları yineleniyor, aynı zamanda aynılarının ise derinleşmesine geliştiği ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uyum sağladığı anlamına 
gelmektedir. 

Yıllık ders sayısı ana dili dersi için, haftada  5 ders olmak üzere, yılda toplam 180 ders olarak öngörülmüştür. 

Her dilin içerdiği özellikleri saygılanarak, üçüncü sınıflara  bağlı Makedon/Arnavut/Türk/Sırp dili üzere hazırlanan öğretim programında yer alan öğrenme veya 
programsal alanlarında farklılık görülmektedir. Özellikle Makedon ve Sırp dillerinde aynı program alanları kapsanmaktadır. Bu dönemde Makedona ve Sırpça 
dersinde ilk olarak Latin alfabesi üzerine dersler verilerel, ilk okuma ve yazmaya hazırlık alanında bu alan ile öğrencilere yeni bilgiler sunulmaktadır. Arnavutça 
ve Türkçe derslerinde, bu bağlamda latin alfabesi ile çalışıldığı için sözü edilen öğrenme/program alanı  bulunmamaktadır. Program alanında planlanan dersler 
amaçları, etkinlikler ve kazanımların sayısına göre diğer alanlara ayrıldığını, öğrenme alanın ağırlığına göre dağıtılmaktadır. Nitekim, bu yolla  sözü edilen 
program alanlarında öğrencilerin başarısı da belirginlik kazanacaktır. 

 İletişim ve dil -  Bu program alanında öğrenciler, tekrar edilen amaçların daha da derinlenmesine ve genişlenmesidiği görülmektedir. Aynı zamanda 
sözel ve sözel olmayan konuşmalarda telaffuz becerisinin genişletilmesi ve bunun yanısıra dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde kullanılmasına dikkat 
edilmektedir. Bu dönemde öğrenciler kelime türleri ile ilk kez karşılaştıkları ve temel yazım kurallarını kullanabilmek için beceri kazanmaları 
gerekmektedir.   

 Edebiyat – öğrenciler, edebiyat alanında başlangıç olarak eserlerin incelenmesine geçerek, aynı esere bağlı estetik unsurlarını tanıyıp değerlendirme 
yeteneklerine de sahip olmayı sağlamaktadır. Okuma tekniği alanında her şeyden çok anlamlandırarak okuma ve okuma biçimine yönelik temel bilgi 
sunulmaktadır.  
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 Medya Kültürü – öğrenciler bir süreklililik sağlayarak, bu biçimde çocuklara adanmış kitapları (lektürler) okumaları ve kitaplardan yararlanmaları için 
gereken temel bilgiler sunulmaktadır. Bu doğrultuda lektürler ağırlık çekiyor. Buna karşın aynı zamanda farklı medya  içerikleri kullanma esnasında 
daha seçici olmaları ve aynılarını güvenle kullanmaları gerektiği bilgisi verilmektedir. 

 İlk okuma ve yazmaya hazırlık (sadece Makedon ve Sırp dilleri dersi için) - Sözünü ettiğimiz  program alanında  öğrenciler, ilk olmak üzere latin 
harfleriyle tanıtıldığı ve temel bilgiler sunulduğu alandır. Bu sınıflarda, öğrenciler latin harflerini öğrenerek, yazım da temel dik ve eğik el yazısını  
öğrenmektedirler. Okuma ve yazma alanında doğru okuma ve doğru yazmaya yönelik etkinlikler sunulmaktadır.  

 
 

                                                                         İNGILIZCE DERSİ 
 

Üçüncü sınıflara bağlı öğretim programına bağlı İngilizce dersinde, tanımlanmış amaç ve öğrencilerin elde etmesi gereken kazanımlar tam anlamıyla öğrenciye 
ve derse yöneliktir. Öğrencilerin elde etmesi gereken kazanım veya başarıları açık bir biçimde tanımlanmıştır. Bu şekilde hazırlanan öğretim programı ile 
öğrencinin beklentileri, elde etmesi gereken bilgi ve tutumları genişleterek, becerilerinin gelişimini yansıtmaktadır. 

Eğitim/öğretim programına göre ikinci sınıf İngizlice dersi, haftada 2, yılda 72 ders olarak planlaştırılmıştır.  
Bu bağlamda İngilizce dersi öğretim programı, beş (5) öğrenme/program alanı içerisinde sunulmuştur:  

− Sözcük Birimleri 
− Anlama ve Dili  Kullanma 
− Okuma ve Yazmaya Hazırlık  
− Beceriler ve 
− Külltürel Bilinçlenme ve Yeterlilik Kazanma 

Her öğrenme/program alanına belirli amaçlar sunularak, gerçekleştirilmesi gereken kazanımlar ve bunları gerçekleştirebilmek için öngörülen etkinlikler, ortaya 
atılan amaç ve içeriğe bağlı öğrenme ve öğretmeye bağlı strateji/teknik özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bundan başka doğrudan ileri sürülen 
amaçlara dayanarak öğrenme sonuçları önemle vurgulanmaktadır. Bu bağlamda amaç  ve kazanımlar önem taşımaktadır. Öneri olarak sunulan etkinlikler ve 
stratejilerden, öğrenme ve öğretme süreçleri/teknikler yöneltme özelliği olarak hazırlanarak, öğretmenlere yardımcı olacaktır, onları daha kolay dersi 
gerçekleştirebilmek için yöneltecektir. Bu yönelme sürecinde öğretmene sunulan amaçların başarılı gelişmesi yönünde öğretmenin göstereceği ilgi aynı 
zamanda öğretmendeki yaratıcılığın da ortaya çıkmasına neden olacaktır. Öğretim programında öğretmenlere sunulan amaç, kazanımlar ve etkinliklerin dışında 
öğretmenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta da öğrencilere sunulan ve verilmiş olan ödevler, çalışmalar amaç doğrultusunda olmasına dikkat edilmelidir. 
Öğretim programında sunulan program alanların ve onların gerçekeleşmesine bağlı zaman ve belirli bir zaman çizelgesi verilmemiştir. Çünkü, İngiliz dilinde 
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istenilen başarı veya kazanımların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçların entegre edilmesi ile olabileceğini, aynı zamanda bir ders boyunca bir ya birden 
çok program alanın/amacın birleştirilmesine imkan verilmektedir.  

Sözlük birimlerine bağlı öğrenme/program alanında verilen tematik alana dayanarak, öğrenilen ve geliştirilen kelime dağarcığı belirgin bir biçimde 
geliştirilmesine gidilmektedir. Bu doğrultuda yeni tematik alanların, söcük birimleri alanının daha genişletilmiş durumlar ve olası etkinliklerin açıklanması, 
öğretmenlere yönelik hazırlanacak el kitabında yer bulacaktır. Üçüncü sınıflara bağlı İngilizce dersine ve İngiliz dilini daha etkili bir şekilde öğrenilmesi için belirli 
kılavuz kitapları hazırlanmaktadır. Öğretim programında ön görülen konular verilerek, sözcük birimleri/sözü edilen dersin gerçekleşmesi amacıyla olası 
etkinlikler, ve etkinliklere bağlı kelimeler ve etkinliklerin açıklamalarına yer verilmektedir. Verilen öneri kelimeler/sözcük birimleri mutlaka gözden geçirilmelidir. 
Önce, öğrencilerin, bu dile karşı sempati duymalarından kayanaklanan bilgileri ve genel olarak tüm sınıf öğrencilerin edindikleri bilgileri kontrol edilimesinde 
yarar olacağı düşünülmektedir. Aslında bu doğrultuda öngörülen ve gerçekleşmesi beklenen özel amaçlar, öğrencilerin bilgilerinin  genişletilmesine yöneliktir.  
Bu çalışma ile, Makedonya Cumhuriyeti genelinde, düzeyinde kelimelerin onaylanmasına, sözcük birimlerine bağlı kalındığı bilinmektedir. Bir diğer program 
alanı olan Anlama ve Dili Kullanma açıcından söcüklerin/kelimelerin doğru anlaşılması ve kullanımı doğrultusunda öneri veya olası amaçlar önerilmiştir. Bunlar 
arasında  öğrencilerin  dil bilgisi biçimler ile tanışması, önemle vurgulanmaktadır. Aynıları bağımsız bir biçimde, kendi başına amaçların gelişmediği 
görüldüğünden dolayı diğer öğrenme/program alanlarının amaçları ile ilişkilendirilmelidir. Okuma ve Yazmaya  Hazırlık öğrenme/programsal alanında, okuma 
ve yazmaya bağlı temel bilgiler sunularak öğrencilerde var olan becerileri, kazanması gereken amaç ve kazaznımları gerçekleştirmek için öngörülen öneri 
etkinlikler de sunulmaktadır. Hazırlanacak kılavuz kitabında sözcük birimlerinin okuyup yazılmasına bağlı kalarak yeni ek bilgiler hakkında açıklamalar 
sunulacaktır. Bu bağlamda öğretmene tanınan  imkanlar dahilinde  öğrencilerle  çalışma sürecinde en uygun ve yaş seviyelerini göz önünde bulundurarak 
etkinlikler kullanılması gerekmektedir. Becereliler program alanında ileri sürülen amaçlar, tek bir temel düzeyde olmak üzere doğru izleme, tekrarlama, 
başlangıç konuşma etkileşimini kapsamaktadır. Son sayılan öğrenme/program alanı Kültür  Bilinçlenme ve  Yeterlilik Kazanma alanıdır. Bu alan, öğrencide 
kültürlerarası yeterliliklerin gelişmesine bağlıdır. Aynı zamanda yabancı bir dilin öğrenilmesi hususunda  temel yapı oluşturduğu gibi kültür farklılıkları ve 
aynılarına karşı saygı gösterme bilincini da geliştirmektedir. Burada öğrencilerin önceki sınıflarda elde ettiği kültürlerarası yetkinlikler ve farkındalıkların 
geliştirmesine yönelik içeriği içermektedir.  

 

MATEMATİK 
 

Üçüncü sınıflara yönelik hazırlanan öğretim  programı tam analamıyla yönelikli olmakla birlikte, net bir şekilde tanımlanmış amaç/hedef ve somut çıkış veya 
kazanımları içermektedir. Ancak sunulan amaç ve kazanımların gerçekleştirilmesi için öneri zaman dilimi belirlenmediği, tamamen öğretmenin isteğine, 
girişimine ve inisiyatifine bırakıldığı görülmektedir. Amaçların gerçekleşmesi yönünde belirtilen öneri etkinlikleri ise aslında öğretmenin dersi  planladığı süreçte 
yardımcı unsur olarak planlanmıştır. Sözü edilen programla öngörülen ders sayısı,  birinci ve ikinci sınıflarda olduğu gibi aynıdır.  Haftada 4, yılda toplam 144 
ders olarak belirtilmiştir. Birinci ve ikinci sınıflarda olduğu gibi üçüncü sınıf matematik dersi öğretim programında aynı öğrenme/program alanlarını 
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kapsamaktadır.  Sayılar başlığı altında sunulan öğrenme alanı odak noktasıdır. Bu alanda  öğrenciler aritmetik işlemlerinden toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölmeyi öğrenmektedirler. Bu yönde becerilerin gelişmesine ve kazanılmasına büyük önem verilmelidir. Sözü edilen öneri programda, öncekilerinde olduğu 
gibi aynı program alanlarını kapsamaktadır. Üçüncü sınıfta öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin gelişimi, düşünmeye yönelik hazırlanacak konular öğrencilerin 
derse yönelik katılma isteğini artırarak, matematiksel kavramların aynılarının tanıtılması yapılmalıdır. Öğrenciler 2B ve 3B şekillerinin esaslarını inceleyip  
içeriksel esaslar aracılığıyla aynılarını açıklamaya çalışacaklardır. Doğal sayıların/rakamların kullanılmasıyla, sayılar 100’e kadar genişletilmektedir. Üçüncü  
sınıfta, toplama ve çıkarama işlemi 100 rakamla sınırlandırılmaktadır. Bu arada sözlü ve yazılı işlemlere de geçiş sağlandığı görülecektir. Bu yaştaki çocuklar, 
aritmetik işleminde sonuçlar ve bileşenler arasındaki bağlantıyı fark edeceklerdir. Ayrıca, toplama  ve çıkarmada olduğu gibi çarpma ve bölme işlemlerinde 
dönüş (geri dönüşüm)  bağlantılı bir şekilde tanıtılmaktadır. Belirli adımlarla (2,5 ve benzer) sayma becerilerinin gelişimi göz önünde bulundurularak, üçüncü 
sınıfta 1, 2, 4, 5 ve 10 sayılarla çarpma ve bölme işlemine geçildiği görülmektedir. Öğrencilerin sonuçlarını değerlendirme sürecine göre çocuklar yeni standart 
birimler aracılığıyla bilgilerini genişletmektedir. Tüm alanlarda, edinilen bilgi ile sorunların çözümünü olanaklı kılan amaçlar ile hazırlandığı dikkat çekmektedir.  

Öğrenme sürecinde, öğrencilerin bireysel  gelişimine bağlı gereksinimlerden hareket ederek  didaktik unsurları ve BİT’in  kullanımıyla pratik, bağımsız, ilgili 
faaliyetlerin artmasına dikkat edilmelidir. Etkinliklerde çeşitli, yöntem, strateji, teknik ve çalışma biçimin seçimi aslında öğrencilerin gereksinimleri yönünde 
olmalıdır. Burada pratik, bağımsız ve ilgili etkinliklerin gerçekleşmesi yönünde özellikle dikkat edilmelidir. İleri sürülen etkinlikler öğretim-didaktik özelliklerini 
ve bilişim teknolojisini/BİT içermektedir. 

 
 

ÇEVREMİZDEKİ DÜNYA   
 

Çevremizdeki Dünya dersine bağlı önerilen program taslağına göre üçüncü sınıflarda Çevremizdeki dünya dersi haftada 3 ya da toplam yılda 108 ders olarak 
öngörülmüştür.  Öğrenme/program konuları, birinci ve ikinci sınıfta olduğu gibi aynıdır. Ancak bu bağlamda  çocukların gelişim özelliklerinde görülen farklılık 
belirginlik kazanmıştır. Daha doğrusu, konular, ileri sürülen amaç ve kesin tanımlanmış kazanımlar ile konuların daha da derinlemesine doğru geliştiği 
görülmektedir. Amaçlara bağlı hazırlanan kazanımlarından hareket ederek, aynılarının gerçekleşmesiyle ilgili açık olanaklar sunulmuştur. Çocuklar, küçük 
yaşlarına rağmen çevresinde olup bite, dünya gelişimi hakkında bilgi edinme, çevresindeki dünya ile ilgilerini artırarak, kendi meraklarını açığa vurmaktadırlar.  

Bu dönemde öğrenciler yine ilk kez ülkemizdeki doğal kaynak zenginliklerini tanıma ve hakkında bilgi kazanma imkanı sunulmaktadır. Bu bağlamda yeni coğrafi 
kuramaları ve alan ile zamanlamayla yakından ilişki kurularak, tanıtılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin elde ettikleri bilgiler düzenli olarak gelişip yeniden 
yapılanama yoluyla  tamamalanmaktadır. Böylece, bilimsel edinimlerle bağlantı kurmaları sağlanmış olacaktır. Öğrencilerle örgütlenen etkileşimli etkinlikler 
aracılığıyla, olgular, süreç ve ayrıca çevremizdeki insanlar arasındaki  etkinlik ve ilişkilerde bileşiklik, farklılıklar arasında bağlantı kurabilmesi için kazanımlar 
sunulmaktadır. Aynı zamanda yapılan tüm araştırmalar da çocukların araştırmacı rolünü, etkinliklerde uygulanmasına bağlı çeşitli olanaklar yaratmaktadır. 
Buradan hareketle  öğrenme konusu öğrencilere temel doğal  olgu, süreç, nesne, olaylar ve aynılarının değerleri, aralarındaki sebep/neden-sonuç bağlantıları 
ve ilişkileri bir de bu süreçlerde insan faktörünü vurgulayarak doğa ve toplumsal ortamalardaki ilşkilerle yakından tanıtmaktadır. Çevredeki nesne, olgu ve 
süreçlerle öğrencinin daima iletişimde bulunması amacıyla  örgütlü ve doğrudan inceleme ön plana alınmalıdır. Bundan başka  araştırma  sürecine katılmaları 
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ve  ders esnasında  etkin, görgüye dayanan öğrenmenin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda  öneri etkinlikler önerilmiştir. Bu çerçevede tanımlanan 
amaçlar, dünyaya bağlı bilimsel açıdan yanaşımı sağladığı, ona göre bilgiler sunulmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca öğrencide bilişsel yeterliliklerindeki gelişime 
yol açacaktır. Bu bağlamda, doğa bilimlerine bağlı  öğretim-eğitim etkinliklerde zenginleşmeye yüz tutuğu bilinmektedir. Sözü edilen etkinlikler aslında 
öğretmenin gerçekleştirmesi gereken amaçları oluşturmaktadır. Daha doğrusu bu yönden öğretmene daha yazrdımcı olacaktır. Nitekim, öğrencinin 
içselleştirme  yoluyla  edinilen sosyal bağlam ve şahsi etkinliklerinden çıkan görgü büyük önem taşımaktadır. 
 
 

SANAT EĞİTİMİ  
 

Üçüncü sınıflarda Sanat dersi yine entegre içinde bir bütün olarak ele alınmıştır. Gelişmiş bir dönemin tam anlamıyla çevrelenmesi anlamına gelmektedir. 
Entegre modeli, birinci sınıflarda mevcut üç alanla tekrar edildiği görülmektedir. Üçüncü sınıfta Sanat dersi üç öğrenme/program alanına bölünmüştür: Görsel 
Sanat, Müzik ve Sahne Oyunları ve Yaratıcı Çalıştaylar.tölyeler. Sözü edilen Sanat dersi için öngörülen ders sayısı,  haftada  üç (3) ders ya da toplam olarak yılda 
108 dersle ile gerçekleştiriklecektir. 

Üçüncü sınıflarda  program, özel amaçları odak noktaya getirerek beklenilen ve istenilen dengeyi sağlamış olmaktadır. Bunlardan bazıları, ikinci sınıflara ait 
olan kavramlar ile özdeşleştiği görülmektedir. Bu şekilde hazırlanan amaçlar, programa bağlı  şeffaflığı kazandırmaktadır. Nitekim, üçüncü sınıflarda öğrenci, 
şahsi görüş ve düşünceleri, duygu ve değerleri iki boyutta açığa vurmaya yetenek kazanmaktadır. Bundan başka kendi seçtiği malzeme ve teknik aracılığıyla 
incelemeler, analizler yapmaktadır. Resim diline gelince, burada da yeni resim unsurları ve ilkelere dayanarak  uygun bilgi genişlemesine gidildiği söylenebilir. 
Buna koşut olarak çocukların bilişsel ve fiziksel imkanlar dahilinde gelişme kaydettiği görülmektedir. Bu yaştaki öğrenci ton ve şekil biçiminde derecelendirmeyi 
tanıyabilme durumuna gelmelidir. Ayrıca unsurlardaki dengeyi de farketmelidir. Resim (sanatsal) unsurlarında yenilik olarak ton ve hacim aktarılmaktadır. 
Üçüncü sınıflarda öğrenmeye bağlı kazanılması düşünülen amaç ya da kazanımların bazıları görülmediği, veya bazı amaç ve kazanımlara değişim yapıp ya da 
yeni amaç ve kazanım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üçüncü sınıflara ait  Müzik ve Sahne Oyunlarına bağlı program alanı yine aynı müzik alanıyla devam etmektedir. Müzik ve sahne oyunları öğrenme alanı 
öğrencilere müzik alanında, çocuk yaratıcılığına ve hayallerine (hayal gücüne) bağlı sınırsız imkanlar sağlayarak, yaratıcı düşünme sürecine odakladığı 
bilinmektedir. Bu dönemde doğru ritmik ve ses algısı yetenekleri olduğu gibi öteki süreçler de hızlı bir biçimde geliştirilmektedir (Örneğin: dikkat, gözlem, müzik 
anıları/hafızası vb.). Sözü edilen süreç esas alınan amaca dayanarak geliştiği görülmektedir. Öğrenci, şahsi görüşüne dayanarak müziğe karşı ilgi ve sevginin  
uyandırılması,  müziğin önemli boyutu ile yakından tanışması olanak kılmaktadır. Ancak bu yolla, müzik eserleri gereken biçim de algılanabilecektir. Dört taktlı 
vuruşlu melodi alıştırmalar ve türkü söylemeklebirlikte aslında ses kapsamı c1’den c2’ye doğru genişlediğini söylenebilir. Bu bağlamda ritmik çocuk müzik 
enstrümanlar bir de çocuk enstrümanlar metalofonun kullanılmasına önemle dikkat çekilmektedir. BİT kullanımıyla,  film müziği hakkında bilgi edinme, bu 
konu hakkında yakından bilgi edinmesine yardımcı olunacaktır. Buysa müziğin ne denli önemli olduğunun bir kanıtını oluşturmaktadır. Öğretim sürecinde 
önemli röl üstlenen müzik aracılığıyla yetenekli öğrencilerin değişik öğretim konularıyla bir bütünlüğü oluşturan müzik etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır. 
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zamanda hayalerini, özgür olarak ifade etmeleri için beceri kazanmaları gerekmektedir. Ayrıca, sanatsal amaç doğrultusunda Bilişim teknolojisinden 
yararlanmayı öğrenmektedirler. Sunulan amaçlar, örgütlü ve açık bir şekilde bölünmüş olmamalarına rağmen Bloom taksonomisi ile özleşleşmiş bir biçimde 
düzenli gelişmeyi sağlamaktadır. Bilgi düzeyinde sunulan amaçların yanı sıra, duyusal ve psikomotor alanda da amaçlar dikkat çekmektedir.  

 

BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ   
 

Üçüncü sınıf öğrencilerine bağlı eğitim-öğretim programı hazırlanırken, çocukların o yaştaki gelişim özellikleri göz önünde bulundurulması (anatomi-fizyoloji, 
fiiziksel  büyüme ve gelişme, belirli organ ve dokuların çalışıp gelişimi, çocukların duygysal ve bilişsel gelişimi, bu yaştaki çocuklarda hareket özellikleri bir de 
motor becerileri, amaç, öneri etkinlikler ve öğrencilerin başarılarına bağlı yapılması gereken seçim, aslında  o yaştaki çocukların gelişim özellikleriyle uyumlu 
olması koşul olarak vurgulanmaktadır) gerekmektedir.  

Amaçların seçimi, önceki öğretim programında olduğu gibi bu öğretim programı da aynı alanlar ile çeşitli ve düzenli motor etkinliklerine yer verilmektedir. Bu 
yol ile öğrencinin ayrılmaz ve en önemli biyolojik ve psiko-motor gelişimi sağlanılmaktadır (bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanları). Aynı zamanda yeni öneri 
olarak sunulan öğretim programı sağlık (fitnes) spor bileşenlerinin gelişimini de öngörmektedir (motor becerilerinin seviyesi, besleyici ve postural durumu) ile 
çocuklarda sağlık egzersizlerin izlenmesini sağlayacak standarlaştırılmış testler öngörülmektedir. Sağlık edinim ile alışkanlıkları, fiziksel gelişmeyi olumlu 
etkileyecek faaliyetler, bir de psiko-sosyal gelişimini sağlıyacak amaçlar kapsamaktadır. Amaç, öneri etkinlikleri ve öğrencilerin kazanımları, öğrencinin 
başarısına bağlı seçim yapılırken dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi özellikle komşu ülkelerdeki Beden ve Sağlık Eğitimi dersi alanında geçerli olan öğretim 
programın özenle izlenmesi sonucunda, uygun bulduğumuz alanları benimseyerek, yeni öğretim programların oluşturulmasına sebep oldu. 

Operatif, ödevler, her şeyden çok çocuğun oyuna bağlı gereksinimleri, koordinasyon, esneklilik, denge, sinirlerine hakim olma, farklı koşullarda  hareketliliğe 
bağlı doğal yürüyüş ve şekiller, farklılıkların gözetilmesi yönünde  motor davranışların ve becerinin sağlanmasına yönelik amaçlar hazırlandığı görülmektedir. 
Bundan başka atletik ve jimnastik alfabesinden, top oyunlarına, ritim ve dans alanlarından, hareketliliğin doğal formları ve basit sayılan motor davranışların 
yapılarındaki farklılıkları fark etme ve uygulamaya geçildiği söylenebilir. Bu çağda çocukların  vücutlarındaki düzgünlük, sağlığın sağlanması, hijyen alışkanlıkları 
olduğu gibi ayrıca, toplu yaşamda ve çalışma yerinde sosyal açıdan uygunluğun  sağlanması etkilenerek, çocukların sosyalleşme becerileri ile kazandırıldığı 
söylenebilir. Bu bağlamda elde edilmesi düünülen özel amaçlar ayrıca kişilik özelliklerden olumlu, ahlaki irade niteliğinde kaliteli kişiliğin yaratılmasına olumlu 
etkide bulunacaktır. Öğrenciler, elde ettikleri bilgi, edinim ve alışkanlıklarını günlük yaşamda ve çalışma ortamlarında kullanmaya bağlı  yeteneğe sahip 
olacaklardır. Özellikle sağlığın önemine bağlı bilince varmaları, sağlığın korunması ve insan ile doğa ortamına karşı dikkatli davranmaları belirginlik kazanmasına 
dikkat edilmelidir. Üçüncü sınıf öğrencilerin izlenmesi sıradan metodoloji ilkelerine dayanarak düzenli olarak okuma yılı boyunca ölçümler yapılmaktadır. Bu 
yolla, aşağıdaki alanlar kapsanmaktadır: motor becerilerin durumu (test edilmiş standardizasyon), sağlık durumu ve hijyen alışkanlıkları, motor davranış ve 
gelişim bilgilerin algılanma seviyesi ve çalışmaya bağlı bilgi ve alışkanlıkların sağlanması amaçlanmaktadır. 
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                                              YENI ÖĞRETIM PROGRAMLARINDA KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM  
 

Üçüncü sınıflara bağlı öğretim programının amaçları, aslında  öğrenciye kültürlararası  eğitim ve öğretimi sağlamaktadır. Toplumuzda olduğu gibi daha geniş 
anlamda ortak yaşamaya koşul olarak ortaya atılan yaşamsal yeteneklerinin doğal yolla, sürekli bir biçimde  geliştirilmesi amaç bilinmesi gerekmektedir. Üçüncü 
sınıfa bağlı amaçların tamamı diğer iki sınıfta sınıfta olduğu gibi öğrencilerde kültürlerarası becerilerin gelişmesinin özenli bir biçimde devamını sağlamaktadır.  

Kültürlerarası yaklaşım, boyut aslında öğretim programlarının tamamı kültürerarası özelliklerinin korunmasının sağlanmasına yönelik, tutum ve beceri 
geliştirilmektedir. Doğrusu farklılığın her biçiminin tanıtılması: kişiğin değerlendirilmesi olduğu gibi öteki  dil, dinlere mensup olanlara saygının belirginliğine 
destek amacıyla ileri sürülerek bilgi edinme; grup ve okulda heterojenik özelliklerin tanıtılıp ait olma duygusu ve onur duyulması kültür, dil, cins, sosyal, etnik, 
dini farklıkların tanıtılması, algılanması, tanınması önemli konulardan biri olduğu bilinmektedir. Başkalarına karşı güven duygusunun güçlenemesi; farklı 
mensuplarda olanlar arasında benzerliklerin tanınması; grupta çelişkili durumlarda sorunun çözümüne bağlı ilkelerin algılanıp geliştirilmesi; etkin biçimde 
ötekilerini  dinlemek,  düşünce ve fikirlerine saygı gösterip aynılarını kabul etmek ve benzer amaçlar kazanılmalıdır. Böyle bir durum, hergünkü yaşamın kopmaz 
parçası olarak farklılıkların tanıtılması alanında öğrencilere duyarlı olmalarına   ve olumlu etkileşimin gelişimini sağlamaktadır. Farklı etnikler arasındaki 
benzerlikler örtbas edilmiyerek, aynılar arasında işbirliğin en üst seviyeye çıkarılması öngörülmüştür. Amaçlar doğrultusunda elde edilmek istenen konular her 
öğretim programında yer almaktadır.  

Kültürlerarası yaklaşım aslında her alanda etkileşimi güçlendirmek ve esnekliği sağlamaktır. Kültürlerarasındaki duyarlığın geliştirilmesi, tüm program 
alanlarında koşul olarak sunulmaktadır. Bu yolla, öğrencilerin okul yaşamlarının hergününde bu duyarlığın belirginliği mevcut olarak görülmektedir. 
Kültürlerarası eğitim ile istemli eğitim-öğretim sürecinin gelişmesine, uygun didaktik edinimleri ve okul alanın külltürlerarası özelliklerin yansımasına bağlı 
kaldığından dolayı, kültürlerarası ortamın oluşturulması gerekmektedir.   

 

 

 

 

 

 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

14 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  

 

 

Програмско подрачје Годишен фонд на часови: (5 наставни часови наделно) 

(ориентациски за секое програмско подрачје) 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК (КЈ) 55 часови 

ЛИТЕРАТУРА (Л) 55 часови 

МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК) 20 часови 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ЛАТИНИЦА (ПЧП) 50 часови 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Ученикот/ученичката:  

 да развие интерес и љубов кон македонскиот јазик; 

 да развие комуникациски вештини; 

 да се оспособи за активно слушање;  

 да се оспособи за правилно артикулирање на вербалниот и невербалниот говор; 

 да ги усвои печатните и ракописните латинични букви;  

 да се оспособи за правилно читање и пишување со латинични букви; 

 да ја развие графомоториката; 

 да ги применува основните граматички правила;  

 да ги усвои видовите зборови;  

 да развие навики за правилно седење при читањето и пишувањето; 

 да се оспособи за читање со разбирање; 
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 да се запознае со народната и уметничката литература; 

 да се оспособи за елементарно структурирано писмено изразување и творење; 

 да се оспособи за анализа на творби; 

 да се оспособи за препознавање и вреднување на естетстските елементи на творбите; 

 да се оспособи за користење додатна литература; 

 да го збогати речникот со нови зборови; 

 да развие медиумска култура;  

 да користи мултимедијални извори за учење; 

 да се оспособи за слободно да ги изразува емоциите, доживувањата, ставовите и мислите; 

 да развие фантазија; 

 да развие хумано и етичко одговорно однесување; 

 да прави разлика на говорно изразување на други јазици. 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

KJ-III/А да се оспособи самостојно да 
комуницира 

- Меѓусебни разговори 
- „Јас сум...јас можам... јас знам...“ (градење 

позитивна слика за себе) 
- Ѕиден пасош (меѓусебно напишани 

позитивни пораки) 
- „Столица за раскажување“ (ученикот што 

седи на столчето раскажува настани/шеги) 
- Игра: Правам интервју 
- Договарање правила на однесување во 

паралелката 

KJ-III/А1 започнува разговор самоиницијативно; 

KJ-III/А2 изразува свои потреби, мисли и чувства; 

KJ-III/А3 самостојно учествува во разговор почитувајќи 
ги правилата на културно однесување; 

KJ-III/А4 усно одговара на поставени прашања; 

KJ-III/А5 писмено одговара на поставени прашања; 

KJ-III/А6 самостојно поставува прашања; 

KJ-III/А7 изразува свои чувства при зборување; 
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- Договарање знаци за потсетување (кога се 
прекршува некое правило) 

- Разговори за секојдневни теми 
- Разговори за случки од викендот 
- Довршување започнати реченици 
- Договарање за уредување на училницата 
- Во улога на... 
- Писмени и усни одговори на поставени 

прашања 
- Игра: Шапката што изразува чувства (погоди 

како се чувствува носителот на шапката) 
- Глумење различни чувства  
- Љубов е .... 
- Од што се срамам / не се срамам 

(разговори) 
- Игра: Око за убаво (забележување 

позитивни примери на однесување) 

KJ-III/А8 препознава чувства на соговорникот. 

KJ-III/Б да се оспособи за активно 
слушање 

- Одговори на прашања според слушнат говор  
- Денес се чувствувам ... 
- Цртање и боење симболи за чувства 
- Пантомима 
- Употребување боја според чувства 
- Игра: Го цртам тоа што го слушам и 

разбирам 
- Довршување недовршени реченици кои ги 

започнува наставникот 
- Препознавање различни чувства   
- „Јас сум ти, ти си јас...“ 
- Глумење различни чувства  
- Игра: Во туѓи чевли (да се разберат туѓите 

чувства и постапки) 
- Зборуваме за емпатија 
- Игра: Насочена фантазија 
- Игри за разрешување конфликти 

KJ-III/Б1 внимателно слуша и разбира; 

KJ-III/Б2 артикулирано го употребува невербалниот и 
вербалниот говор; 

KJ-III/Б3 препознава невербален говор кај другите; 

KJ-III/Б4 препознава различни чувства кај себе; 

KJ-III/Б5 препознава различни чувства кај другите; 

KJ-III/Б6 покажува емпатија; 

KJ-III/Б7 разбира дека некој друг може поинаку да 
размислува од него/нејзе. 
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KJ-III/В да се оспособи за правилна 
говорна артикулација 

- Вежби за правилно држење на телото при 
говорење 

- Правилно изговарање слушнати гласови, 
зборови и реченици 

- Игра: Се снимаме за да слушнеме како 
звучиме 

- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- Кажување смешни и чудни реченици 
- Слушање аудио снимки со рецитирање 
- Изразно рецитирање 
- Кажување брзозборки 
- Кажување гатанки и поговорки 
- Читање броеви од табела сто 
- Игра: Роденденска линија (подредување 

според месецот на раѓање и пребројување) 

KJ-III/В1 правилно го држи телото при говорење; 

KJ-III/В2 правилно изговара гласови; 

KJ-III/В3 правилно изговара зборови; 

KJ-III/В4 точно ги интонира видовите реченици; 

KJ-III/В5 изразно рецитира песна (стихотворба); 

KJ-III/В6 правилно драматизира текст во дијалошка 
форма; 

KJ-III/В7 правилно ги изговара броевите до 100; 

KJ-III/В8 правилно ги изговара редните броеви до 20. 

KJ-III/Г да се оспособи за усно  
изразување 

- Прераскажување прочитани содржини  
- Составување „жива приказна“ според 

извлечени предмети од „волшебна 
торбичка“ 

- Раскажување по клучни зборови  
- Раскажување по серија слики 
- Раскажување доживувања  
- Игра: Читај за да нацрташ и раскажи што си 

нацртал 
- Авторско столче 
- Довршување започнати реченици  
- Групна  приказна (заедничко раскажување 

започната приказна за одреден лик) 
- Опишување според непосредно 

набљудување и опишување по сеќавање 
- Кој е тој, што е тоа? (погодување опишан 

лик/предмет) 
- Волшебна торбичка: Го опишувам скриениот 

предмет што го допирам во торбичката  

KJ-III/Г1 усно прераскажува куси содржини; 

KJ-III/Г2 усно раскажува по зададени зборови/серија 
слики; 

KJ-III/Г3 усно раскажува доживеан настан; 

KJ-III/Г4 усно опишува според непосредно 
набљудување или сеќавање; 

KJ-III/Г5 слободно ги изразува своите чувства; 

KJ-III/Г6 поставува прашања за прочитан кус текст; 

KJ-III/Г7 усно раскажува на дадена тема. 
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- Што мислат другите за мене (од 
опкружувањето) 

- Јас се чувствувам ... 
- Јас мислам... 
- Играње улоги 
- Азбука на чувствата (збор што ќе изразува 

чувство според зададена буква) 

KJ-III/Д да користи литературен 
македонски јазик 

- Слушање и читање примери за воочување 
дијалект наспроти литературен јазик 

- Следење/читање народни приказни 
- „Јас сум ТВ презентер“ 
- „Јазичен коректор“ (откривање грешки при 

зборувањето) 
- „Зборуваме, се снимаме, се слушаме“ 
- Игра: Освоен медал за литературно 

говорење 
- Т табела (правилно-неправилно) 
- Правописни вежби 
- Правоговорни вежби 
- Одделенска јазична ризница 

KJ-III/Д1 прави разлика меѓу дијалектот/локалниот 
говор и литературниот македонски јазик; 

KJ-III/Д2 користи литературен македонски јазик во 
усното изразување; 

KJ-III/Д3 користи литературен македонски јазик во 
писменото изразување. 

KJ-III/Ѓ да го збогати речникот 
- Објаснување непознати зборови при 

секојдневни активности 
- Одделенски неделен речник (речник на 

паралелката со нови зборови) 
- „Имам збор за објаснување “ (пронаоѓам, 

кажувам, барам објаснување) 
- Разговараме за... иницирање разговор во кој 

наставникот намерно употребува нови 
зборови 

- Одделенска јазична ризница 
- Вокабулар во четири агли (читам, 

детектирам, цртам и применувам нов збор) 
- Игра: Детектив на нови зборови 

KJ-III/Ѓ1 учи нови зборови кои означуваат имиња на 
предмети, појави, дејства, состојби, лица; 

KJ-III/Ѓ2 користи нови зборови/изрази; 

KJ-III/Ѓ3 почнува да користи речник за откривање на 
значењето на новите зборови; 

KJ-III/Ѓ4 разбира за значењето на новите зборови. 
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KJ-III/E да се оспособи да употребува 
расказна, прашална, извична, потврдна и 
одречна реченица 

- Самостојно составување расказни, извични, 
прашални реченици 

- Подвлекување потврдни и одречни 
реченици 

- Самостојно составување потврдни и 
одречни реченици 

- Игра: Помини го виножитото (претворање 
потврдни во одречни реченици и обратно) 

- Разгледување текстови за да се воочи каде и 
зошто е употребен некој интерпункциски 
знак 

- Подредување испревртени реченици 
- Картички со зборови (составување 

реченици) 
- Воочување правилно и неправилно 

интонирани реченици 
- Правописни вежби 
- Пронајди го натрпаникот 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 

KJ-III/E1 разликува расказна, извична и прашална 
реченица (во усмен) и писмен говор); 

KJ-III/E2 правилно ги употребува расказната, извичната 
и прашалната реченица при писменото изразување со 
користење на интерпункциските знаци; 

KJ-III/E3 разликува потврдна и одречна реченица; 

KJ-III/E4 користи потврдни и одречни реченици; 

KJ-III/Е5 претвора потврдна во одречна реченица и 
обратно; 

KJ-III/E6 правилно подредува зборови во реченица при 
усно изразување; 

KJ-III/E7 правилно подредува зборови во реченица при 
писмено изразување. 

KJ-III/Ж да ги усвои именките како вид на 
зборови 

- Граматички вежби 
- Квиз за општи и сопствени именки 
- Брзи именки (кажување општи и сопствени 

именки) 
- Откривање општи и сопствени именки во 

текст 
- Ребус 
- „Исклучи го натрапникот“ (прецртување 

збор што не е именка) 
- Смислување именка според даден род и 

број 
- Подредување именки според род и број во 

табела 
- Картички со зборови 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 

KJ-III/Ж1 разликува именки како вид на зборови; 

KJ-III/Ж2 разликува сопствени од општи именки; 

KJ-III/Ж3 пронаоѓа општи и сопствени именки во 
даден текст; 

KJ-III/Ж4 правилно употребува голема буква при 
пишување сопствени имиња, некои географски поими, 
институции и празници; 

KJ-III/Ж5 препознава род кај именките; 

KJ-III/Ж6 препознава број кај именките; 

KJ-III/Ж7 правилно употребува род кај именките; 

KJ-III/Ж8 правилно употребува број кај именките; 

KJ-III/Ж9 класифицира именки според род и број. 
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KJ-III/З да ги усвои придавките како вид 
на зборови 

- Тегла со именки (додавање соодветна 
придавка според извлечена именка) 

- Подвлекување придавка во текст 
- Творечки диктат 
- Извади го стикерот и погоди ја придавката 
- Усогласи ме (усогласување на придавката со 

именката) 
- Разубави го текстот (додавање придавки) 
- Игра: Пронајди го натрапникот 
- Т табела (именка – придавка) 
- Погоди го предметот од наброените 

придавки 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 

KJ-III/З1 препознава придавка како вид на збор и ја 
објаснува 

KJ-III/З2 додава соодветна придавка до именката; 

KJ-III/З3 пронаоѓа придавка во текст; 

KJ-III/З4 користи соодветни придавки при 
изразувањето (писмено и  усно) 

KJ-III/Ѕ да ги усвои глаголите како вид на 
зборови 

- Ѓердан на глаголи од текстот 
- Тегла со глаголи (смислување реченици 

според извлечен глагол) 
- Подвлекување глаголи во текст 
- Дополнување соодветни глаголи во текст  
- Извади го стикерот за погодениот глагол 
- Игра: Што можеме? (според соодветен 

глагол се пишуваат именки) 
- Игра: Пронајди го натрапникот 
- Погоди го предметот од наброените глаголи 
- Т табела (именка – глагол) 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- Игра: Пронајди го натрпаникот 
- Петторед (пишување: именка, две придавки, 

три глаголи, реченица со четири збора и 
синоним за именка) 

- Ловец на грешки на неправилно употребени 
глаголи 

KJ-III/Ѕ1 препознава глагол како вид на збор; 

KJ-III/ Ѕ2 пронаоѓа глагол во текст; 

KJ-III/Ѕ3 правилно користи глаголи при изразувањето 
(писмено и усно) 

KJ-III/И да ги усвои броевите како вид на 
зборови 

- Акростих за даден број 
- Подвлекување броеви во текст 
- Меморија на броеви 
- Дополнување соодветни броеви во текст 

KJ-III/И1 препознава броеви како вид на збор; 

KJ-III/И2 пронаоѓа броеви во текст; 
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- Бинго од броеви (составување реченица 
според извлечен број) 

- Ловец на грешки на неправилно употребени 
броеви 

- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- Игра: Пронајди го натрпаникот 

KJ-III/И3 правилно користи броеви како вид на 
зборови при изразувањето (писмено и усно) 

KJ-III/Ј да се оспособи да користи 
основни правописни правила 

- Достапни воспитно-образовни софтвери  
- Една реченица еден жетон (натпревар за 

најбрзо составување реченици) 
- Пронајди го натрапникот 
- Т-табела (правилно-неправилно) 
- Групирање  зборови според бројот на 

слогови 
- Игра: Превиткај го листот, подели го зборот 

(правилно делење зборови на слогови при 
пишувањето) 

- Пронаоѓање и прецртување  погрешно 
поделени зборови 

- Пишување соодветни зборови, според  
извлечени броеви 

- Диктати 
- Правописни вежби 

KJ-III/J1 правилно употребува голема буква на почеток 
на реченицата; 

KJ-III/J2 правилно употребува голема буква при 
пишување сопствени имиња, некои географски поими, 
институции, празници...; 

KJ-III/J3 правилно употребува интерпункциски знаци 
(точка, прашалник, извичник, две точки, запирка); 

KJ-III/J4 правилно пренесува збор во нов ред; 

KJ-III/J5 правилно пишува броеви до 100. 

KJ-III/К да се оспособи за писмено  
изразување 

- Самостојно пишување реченици 
- „Смисли реченици за“... 
- Започнува самостојно да прераскажува 

прочитан текст со помош на прашања  
- Започнува самостојно да прераскажува 

прочитан текст  според претходно изработен 
план за текстот и дадени упатства 

- Довршување започнат текст 
- Смислување нов крај на дадена содржина 
- „Подреди ги испревртените реченици“ 
- Пишување честитки 
- Пишување покани 
- Јас сум автор ... 

KJ-III/К1 самостојно пишува реченици (со ракописни 
букви); 

KJ-III/К2 започнува писмено да прераскажува куси 
содржини; 

KJ-III/К3 започнува да твори по даден почеток; 

KJ-III/К4 започнува да го менува крајот на расказот; 

KJ-III/К5 писмено раскажува на дадена тема (кусо 
раскажува); 

KJ-III/К6 со поттик твори оригинални творби и ја 
развива фантазијата. 
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- Составување сопствен краток текст според 
дадени илустрации, а потоа читање на 
текстот од „писателот“  

- Пишување акростих 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ЛИТЕРАТУРА (Л)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

Л-III/А да користи литература за деца 
- Самостојно читање сликовници, бајки, 

басни, стихотворби 
- Самостојно читање лектири 
- Слушање аудио-записи 
- Игра: Ај погоди што е... (приказна, басна, 

бајка или стихотворба) 
- Игра: Прво стоп, второ стоп  (наставникот 

престанува да чита, а учениците 
предвидуваат што ќе се случи)  

- Дискусиони групи 
- Правење стрип според слушната содржина  
- Разговори за прочитани творби 
- Одговарање на прашања од прочитана 

содржина 
- Книга плус –  презентирање додатно 

прочитана книга преку самостојно избрана 
техника 

- Достапни воспитно-образовни софтвери  
- Применување техники/стратегии за анализа 

на прочитани содржини („Скелет“, „Грозд“, 

Л-III/А1 разликува литературни творби (приказна, 
расказ, басна, бајка, драмски текст, стихотворба); 

Л-III/А2 самостојно чита определени содржини 
соодветни на возраста; 

Л-III/А3 самостојно чита лектири; 

Л-III/А4 усно одговара на прашања за прочитана 
содржина; 

Л-III/А5 писмено одговара на прашања за прочитаната 
содржина; 

Л-III/А6 самоиницијативно чита додатни содржини; 

Л-III/А7 применува техники/стратегии за анализа на 
самостојно прочитани содржини. 
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„Петторед“, „Квадрант“, „Ѕвезда на 
приказната“, „Мисловна мапа“...) 

Л-III/Б да се оспособи за анализа на 
литературни творби 

- Овој автор ми се допаѓа, бидејќи... 
- Смислување рима според даден збор 
- Игра: Јазично пикадо 
- Азбучна песна 
- Пронајди го натрапникот (пронаоѓање 

неправилна рима) 
- Игра: Погодувам рима, одлепувам стикер, 

Скелет (откривање тема, порака, ...) 
- Дискусиони групи 
- Глумење чувства 
- Илустрирање дел од прочитана содржина  
- Разговор: Од каде доаѓа ова име на 

приказната? 
- Лента на приказната (подредување делови 

од текст според редоследот на настаните) 
- Одговарање на прашања според слушната 

творба 
- Селектирање илустрации кои одговараат на 

прочитан текст 
- „Т-табела“ – опишување позитивен и 

негативен лик 
- Заземање став за однесувањето/постапките 

на одреден лик (се става во улога на ликот) 
- Глумење лик од литературна творба 
- Изработување сцена според прочитан опис 

од творба 
- Разговор: Што ни се допадна, а што не ни се 

допадна во творбата? 
- Аргументирање/објаснување на личен став 
- Смислување ново име за творбата  
- Ако јас сум писател, во текстот би 

променил,а . . . 

Л-III/Б1 разликува поезија од проза; 

Л-III/Б2 разликува стих и строфа; 

Л-III/Б3 пронаоѓа рима во стихотворба; 

Л-III/Б4 открива чувства во врска со содржината; 

Л-III/Б5 определува редослед на настаните; 

Л-III/Б6 определува место и време на настанот; 

Л-III/Б7 открива за што се зборува во творбата (тема); 

Л-III/Б8 аргументира зошто што му/ѝ се допаѓа или не 
му/ѝ се допаѓа во содржината; 

Л-III/Б9 определува главни и споредни ликови; 

Л-III/Б10 опишува ликови; 

Л-III/Б11 објаснува за постапките на ликовите; 

Л-III/Б12 објаснува социјално 
прифатливо/неприфатливо однесување (добро и 
несоодветно однесување); 

Л-III/Б13 се идентификува со позитивни ликови; 

Л-III/Б14 препознава порака на текстот; 

Л-III/Б15 поврзува сопствено доживување со 
прочитана содржина; 

Л-III/Б16 препознава естетески елементи во творбите. 
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- Претпоставувам дека... (според насловот или 
илустрацијата) 

- Ѕид на убавите изрази/ зборови ( од 
содржината) 

- 3,2,1 (три работи што ги научив од 
содржината, две прашања во врска со 
содржината и едно применување во 
секојдневниот живот) 

- Размисли, сподели, одговори 
- (на поставеното прашање треба да 

размисли, да сподели со парот и да 
одговори) 

- „Тркало на среќата“ – поставување прашања 
поврзани со содржината на текстот со 
помош на прашални зборови 

- Раскажување сопствено доживување 
поврзано со прочитаното 

- Смени го завршниот дел од содржината 
- Подели ги параграфите  
- Оваа содржина ме потсети... 
- Јас се збунив кога... 
- Откако ја прочитав содржината, се 

почувствував... 
- Се загрижив кога... 
- Делот што го насликав во глава... 
- Применување техники за прочитани 

содржини („Т – табела“, „Венов дијаграм“, 
„Скелет“, „Грозд“, „Петторед“, „Квадрант“, 
„Ѕвезда на приказната“, „Мисловна мапа“, 
„Мрежа на коцка“, „Цитат-коментар“...) 

- Користење достапни воспитно-образовни 
софтвери 

Л-III/В да ги развие техниките на читање 
- Игра: Кажи ми како да читам 
- Интерактивно читање 

Л-III/В1 чита гласно; 

Л-III/В2 чита точно и јасно; 
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- Истражувачко читање (читање според 
зададени задачи) 

- Декодирање зборови (изговорање   зборови 
што претходно ги слушнале, но не ги виделе) 

- Тивко читање во парови  
- Гласно читање 
- Читање по улоги 
- Ти читаш, јас те следам 
- Слушање аудио снимки (воочување 

изразност) 
- Игра: Читам како ТВ презентер 

Л-III/В3 чита со соодветна брзина; 

Л- III/В4 чита во себе; 

Л-III/В5 чита по улоги; 

Л-III/В6 чита насочено; 

Л-III/В7 почнува да чита изразно (со почитување на 
интерпункциски знаци, темпо, динамика, 
артикулација, дикција). 

Л-III/Г да се оспособи да чита со 
разбирање 

- Објаснување непознати зборови/изрази 
- Вокабулар во четири агли (читам, 

детектирам, цртам и применувам нов збор) 
- Започнува со помош на наставник/родител 

да користи речник (во функција на 
откривање на значењето на непознатите 
зборови). 

- Разговор за прочитана содржина 
- Одговарање на прашања во врска со 

содржината на прочитаниот текст 
- „Ленти на приказната“ (подредување 

реченици од текстот ) 
- Интерактивно читање („стоп техника“-

читање дел по дел и предвивување што ќе 
се случи) 

- Разликување логични од нелогични 
содржини 

- Јас мислам дека... (довршување започнати 
реченици во врска со прочитаната 
содржина) 

- Самостојно применување техники за 
прочитани содржини („Т – табела“, „Венов 
дијаграм“, „Скелет“, „Грозд“, „Петторед“, 
„Квадрант“, „Ѕвезда на приказната“, 

Л-III/Г1 прашува за значењето на непознатите зборови 
од прочитана содржина; 

Л-III/Г2 точно одговара на прашања од прочитана 
содржина; 

Л-III/Г3 прераскажува за прочитаното; 

Л-III/Г4 поставува прашања за прочитана содржина; 

Л-III/Г5 дава пример за сопствено искуство поврзано 
со прочитана содржина; 

Л-III/Г6 следи инструкции поврзани со прочитана 
содржина. 
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„Мисловна мапа“, „Мрежа на коцка“, 
„Цитат-коментар“...) 

- Ако сум писател, во текстот би променил,а . . 
. 

- Резимирање на содржината на текстот – 
довршување на речениците „Започнува со . . 
. ; Понатаму продолжува . . . ; На крајот 
завршува со . . . “ 

- Ѕид на убавите изразни зборови (во 
содржината) 

- 3,2,1 (3 работи што ги научив од содржината, 
2 прашања во врска со содржината, 1 
применување во секојдневниот живот) 

- Споделено истражување (дискусија за 
важните прашања од текстот со одредена 
група) 

- Нареди ги лентите според хронолошки 
редослед (подредување ленти со текст) 

- Оваа содржина ме потсети... 
- Јас се збунив кога... 
- Откако ја прочитав содржината, се 

почуствував... 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

МК-III/А да следи различни медиумски 
содржини, соодветни на возраста 

- Следење достапни медиумски содржини 
- Мислам дека...(впечатоци и ставови за 

следена содржина) 
- Опишување на омилени ликови од детски 

медиумски содржини 
- Цртање симболи за чувства од детските 

медиумски содржини 
- Јас во улога на ликот . . . 
- Драматизација според следена детска 

медиумска содржина 
- Разговори за детски ТВ-емисии, 

цртани/анимирани филмови, аудиозаписи и 
дигитални содржини 

- Прераскажување на гледана/слушната 
содржина 

- Снимање сопствени аудио записи 
- Следење куси содржини на јазик кој е 

различен од мајчиниот 
- Игра: Го препознавам јазикот на моите 

другарчиња  

МК-III/А1 споделува впечатоци од детски ТВ-емисии; 

МК-III/А2 споделува впечатоци од гледан филм за 
деца; 

МК-III/А3 опишува ликови од следени содржини; 

МК-III/А4 изразува чувства во врска гледана/слушана 
содржина; 

МК-III/А5 дава свое мислење за однесувањето на 
ликовите; 

МК-III/А6 прераскажува дел од гледана/слушана 
содржина; 

МК-III/А7 препознава јазик (албански, турски, српски, 
ромски, ...) од следената содржина. 

МК-III/Б да користи дигитални  детски 
содржини 

- Користење достапни дигитални содржини 
- Користење содржини од дигитални извори  
- Формирање позитивни ставови кон 

учењето/знаењето (преку користење 
различни дигитални содржини) 

- Разговори за позитивните и негативните 
ефекти од користење дигитални содржини 

- Стрип: „Јас и компјутерот“ 

МК-III/Б1 употребува воспитно-образовни дигитални 
детски соджини; 

МК-III/Б2 пребарува дигитални содржини соодветни 
на возраста (под надзор на 
наставник/родител/старател). 
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- Пребарување дигитални содржини 
соодветни на возраста  

МК-III/В да стекне навика за  користење 
задолжителна литература за деца  

- Разгледување на библиотеката во 
училиштето (или разговор со помош на 
слика/фотографија) 

- Разговор со библиотекарот (или разговор со 
наставник кој глуми библиотекар) 

- Уредување на одделенското катче (со книги, 
сликовници и списанија) 

- Дневна дружба (секојдневно читање 
книга/сликовница од катчето) 

- Играње улоги: Библиотекари и читатели 
- Разговори според прочитани содржини 
- Смислување правила за грижа за книгите 
- Подарување книги за различни пригоди и 

збогатување на одделенското катче 
(родендени, натпревари...) 

- Посета на 
одделенската/училишната/градската 
библиотека (во зависност од контекстот) 

- Изработување (индивидуално, во пара, во 
група) сликовници со различна форма и 
содржини 

МК-III/В1 самостојно чита задолжителна литература за 
деца (лектира) 

МК-III/В2 користи услуги на училишна библиотека 

МК-III/В3 се грижи за позајмените книги; 

МК-III/В4 знае за правилата на однесување во 
библиотека. 

МК-III/Г да стекне навика да чита/користи 
различни додатни содржини 

- Активности во списание (цртање,боење, 
дополнување... во списанија за деца) 

- Читална (дел од работниот ден во кој 
учениците читаат самостојно избрана 
содржина) 

- Правење збирка од различни списанија 
- Разгледување списанија, сликовници и книги 
- Средување на катчето за читање 
- Читање сликовници и книги по слободен 

избор 
- Читање творби од списанија за деца по 

слободен избор 

МК-III/Г1 самоиницијативно чита додатни содржини;  

МК-III/Г2 самоиницијативно избира литература за 
деца од одделенската/училишната/градската 
библиотека; 

МК-III/Г3 користи додатни дигитални содржини; 

МК-III/Г4 води дневник за прочитана додатна 
литература за деца; 

МК-III/Г5 пребарува податоци од интернет со помош на 
возрасен; 
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- Разговори за прочитани содржини 
- Проектни активности според прочитана 

содржина 
- Цртање стрип (наслов, главен,спореден лик, 

тема, редослед на настанот...) 
- Подаруваме книга за најуспешниот во... ( 

договор на ниво на паралелка) 
- Активности за самоиницијативно користење 

детски списанија, енциклопедии, книги, 
сликовници и воспитно-образовни 
дигитални содржини (соодветни на возраста 
и индивидуалните интереси) 

- Изработување (индивидуално, во пара, во 
група) сликовници со различна форма и 
содржини 

МК-III/Г6 прераскажува прочитани 
содржини/информации. 

МК-III/Д да стекне навика за следење 
културно-уметнички содржини/настани 

  

- Посета на театар и кино (во зависност од 
контекстот) 

- Правење маски/кукли 
- Глумење:  Во улога на омилен лик 
- Креирање катче за драматизација 
- Разговор за впечатоци од следена 

претстава/филм 
- Цртање според следен настан 
- Драматизација според познати содржини 
- Креирање куклено катче  
- Разговори за однесување при посети на 

културно-уменички институции 
- Посета на културно-уметниички настани 

(музеј, изложба... во зависност од 
контекстот) 

- Средба со автор/актери 

МК-III/Д1 следи театарска/куклена престава; 
МК-III/Д2 опишува сцена; 
МК-III/Д3 опишува костими; 

МК-III/Д4 дава свое мислење за однесувањето на 
ликовите; 
МК-III/Д5 прераскажува дел од филм/театарска 
претстава; 
МК-III/Д6 споделува впечатоци за следени културно-
уметнички содржини/настани; 
МК-III/Д7 искажува став за следена содржина/настан; 

МК-III/Д8 знае за правилата на однесување во 
културно-уметничка институција; 

МК-III/Д9 почитува правила на однесување во 
културно-уметничка институција. 

МК-III/Ѓ да се оспособи за селективно  и 
безбедно користење  медиумски 
содржини 

- Разговори за селективно и безбедно 
користење дигитални и медиумски 
содржини 

- Достапни воспитно-образовни софтвери 

МК-III/Ѓ1 знае за симболите за ограничување на 
возраста за следења на одредена ТВ содржина; 

МК- III/Ѓ2 следи содржини со естетска вредност; 
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- „Безбедно – небезбедно“ (кревање знак за 
секој точен исказ за селективно и безбедно 
користење дигитални и медиумски 
содржини)  

- „Не разговараме со непознати“ 

МК-III/Ѓ3 пребарува дигитални содржини соодветни 
на возраста (под надзор на 
наставник/родител/старател); 

МК-III/Ѓ4 употребува различните медиуми како извор 
на учење. 

 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ЛАТИНИЦА)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ПЧП-III/А да се запознае со латиничните 
печатни букви 

- Препознавање на латиничното писмо во 
нашата околина (натписи, реклами . . . 
напишани со латинични букви) 

- Игра: Ивлекување карти со печатни 
латинични букви (поврзување глас со 
соодветна буква)  

- Венов дијаграм од печатни букви (кирилица 
и латиница) 

- Препознавање на латиничното писмо во 
другите јазици 

ПЧП-III/А1 препознава натписи, реклами... од 
околината напишани со латинично писмо; 

ПЧП-III/А2 препознава печатни латинични букви; 

ПЧП-III/А3 поврзува глас со соодветната латинична 
буква; 

ПЧП-III/А4 прави разлика меѓу кирилични и латинични 
букви; 

ПЧП-III/А5 знае дека постојат јазици кои се пишуваат 
на кирилично и латинично писмо. 

ПЧП-III/Б да се оспособи да пишува со 
печатно латинично писмо 

- Споредување печатни кирилични букви и 
печатни латинични букви (Венов дијаграм, Т-
табела) 

- Поврзување точки во букви 
- Пишување во воздух 
- Пишување на табла 

ПЧП-III/Б1 правилно пишува мали и големи печатни 
букви од латиничното писмо; 

ПЧП-III/Б2 препишува зборови, реченици, кус текст на 
латинично печатно писмо; 

ПЧП-III/Б3 пишува диктат со латинични печатни букви; 
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- Вежби за пишување на големите и малите 
печатни букви во тетратка 

- Каде се наоѓа буквата... 
- Препиши... 
- Диктати за вежбање 
- Игра: Асистенти што избираат најубав 

ракопис 
- Автодиктати – гатанки, строфи и сл. 

ПЧП-III/Б4 пишува со читлив и уреден ракопис; 

 

ПЧП-III/В да се оспособи да чита 
содржини напишани со печатно 
латинично писмо 

- Читање збор од слика домино 
- Спојување слика со напишан збор  
- Вежби за правилно дишење при читање   
- Вежби за читање зборови, реченици и куси 

текстови 
- Одговори на прашања за прочитана 

содржина со печатно латинично писмо 
- Активности според инструкции напишани со 

печатно латинично писмо 

ПЧП-III/В1 чита зборови напишани со печатни 
латинични букви; 

ПЧП-III/В2 чита реченици напишани со печатни 
латинични букви; 

ПЧП-III/В3 чита (кус) текст напишан со печатни 
латинични букви; 

ПЧП-III/В4   разбира содржина  напишана со 
латинични печатни букви. 

ПЧП-III/Г да се оспособи да пишува со 
ракописно латинично писмо 

- Споредување ракописни кирилични букви и 
ракописни латинични букви (Венов 
дијаграм, Т-табела) 

- Споредување печатни и ракописни 
латинични букви (Венов дијаграм, Т-табела) 

- Пишување ракописни букви во воздух 
- Пишување ракописни букви на табла или на 

изложбени паноа 
- Вежби за правилно пишување и поврзување 

на малите  и големите ракописни букви во 
тетратка 

- Правилно препишување куси содржини со 
ракописни букви 

- Диктати за вежбање 
- Автодиктати – гатанка, строфа и сл. 

ПЧП-III/Г1 правилно пишува мали и големи ракописни 
букви од латиничното писмо; 

ПЧП-III/Г2 правилно ги поврзува ракописните букви 
помеѓу себе; 

ПЧП-III/Г3 препишува зборови, реченици, кус текст на 
ракописно латинично писмо 

ПЧП-III/Г4 пишува диктат со латинични ракописни 
букви;  

ПЧП-III/Г5  пишува со читлив и уреден ракопис; 
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ПЧП-III/Д да се оспособи да чита 
содржини напишани со ракописно 
латинично писмо 

- Вежби за правилно дишење при чита 
- Вежби за читање различни содржини 

напишани со ракописно латинично писмо 

ПЧП-III/Д1 чита зборови напишани со ракописни 
латинични букви; 

ПЧП-III/Д2 чита реченици напишани со ракописни 
латинични букви; 

ПЧП-III/Д3 чита содржини со ракописни латинични 
букви. 

ПЧП-III/Ѓ препишува текст од кирилица на 
латиница и обратно со печатни и 
ракописни букви 

- Препишување текст од кирилица на 
латиница и обратно, со печатни букви 

- Препишување текст од кирилица на 
латиница и обратно, со ракописни букви 

- Вежби за убаво пишување 
- Асистенти кои избираат најубав ракопис 

ПЧП-III/Ѓ1 правилно препишува текст со печатни 
латинични букви (од кирилица на латиница); 

ПЧП-III/Ѓ2 правилно препишува текст со печатни 
латинични букви (од латиница на кирилица); 

ПЧП-III/Ѓ3 правилно препишува текст со ракописни 
латинични букви (од кирилица на латиница); 

ПЧП-III/Ѓ4  правилно препишува текст со ракописни 
латинични букви (од латиница на кирилица). 

ПЧП-III/Е да развие навики за правилна 
положба на телото при читање и 
пишување 

- Смислување знак за правилно седење 
- Демонстрирање правилно седење 
- Користење знак за неправилно седење кој 

ќе ги потсети правилно да седат 
- Вежби за правилно држење на телото при 

пишување 
- Вежби за правилно држење на телото при 

читање 
- Разговори за негативните ефекти од 

неправилното седење при пишување и 
читање 

ПЧП-III/Е1 има правилна положба на телото при 
читање; 

ПЧП-III/Е2 има правилна положба на телото при 
пишување; 

ПЧП-III/Е3 правилно ракува со приборот и 
материјалите за пишување. 
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GJUHË SHQIPE 

 

Fusha programore: 
Fondi vjetor i orëve: 

(përafërsisht për çdo fushë programore) 

KOMUNIKIM DHE GJUHË 80 orë 

LETËRSI 70 orë 

KULTURA E MEDIES 30 orë 

 

 

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË LËNDËS GJUHË SHQIPE PËR KLASËN E III:  

 

Nxënësi/nxënësja:  

 të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj gjuhës shqipe; 

 të zhvillojë shkathtësi komunikimi; 

 të aftësohet të dëgjojë në mënyrë aktive;  

 të aftësohet për artikulim të drejtë të të folurit verbal dhe jo verbal; 

 ta zhvillojë grafo-motorikën; 

 t’i zbatojë rregullat themelore gramatikore;  

 t’i përvetësoj llojet e fjalëve;  

 të zhvillojë shprehi për t’u ulur në mënyrë të drejtë gjatë të lexuarit dhe të shkruarit; 

 të aftësohet të lexojë me kuptim; 

 të dallojë fjalitë dëftore, pyetëse dhe nxitëse 

 të dallojë fjalitë pohore dhe fjalitë mohore 

 të dallojë pjesët (gjymtyrët) kryesore të fjalisë 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

34 

 të dallojë emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm 

 të njihet me letërsinë popullore dhe artistike; 

 të aftësohet për shprehje dhe krijimtari me shkrim të strukturuar në mënyrë elementare; 

 të aftësohet për analizë të krijimeve letrare; 

 të aftësohet për njohjen dhe vlerësimin e elementeve estetike në krijimtarinë letrare; 

 të aftësohet për përdorimin e letërsisë plotësuese; 

 ta pasurojë fjalorin me fjalë të reja; 

 të zhvillojë kulturën e medieve;  

 të përdor burime multimediale të të nxënit; 

 të aftësohet t’i shpreh në mënyrë të lirë emocionet, përjetimet, qëndrimet dhe mendimet; 

 të zhvillojë fantazinë; 

 të zhvillojë sjellje të përgjegjshme humane dhe etike; 

 të dallojë shprehje gojore në gjuhë të tjera. 
 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KGJ-III/А të aftësohet të komunikojë në 
mënyrë të pavarur 

- Biseda të ndërsjella 
- “Unë jam... unë mundem... unë di...” (ndërtimi 

i fotografisë pozitive për veten) 
- Pasaporta e murit (porosi të ndërsjella pozitive 

të shkruara) 
- “Karrigia për rrëfim” (nxënësi që ulet në karrige 

rrëfen ngjarje/shaka) 
- Lojë: Bëj intervistë 
- Vendosja e rregullave të sjelljes në klasë 

KGJ-III/А1 me vetë iniciativë fillon bisedë; 
KGJ-III/А2 i shpreh nevojat, mendimet dhe ndjenjat e veta; 
KGJ-III/А3 në mënyrë të pavarur merr pjesë në bisedë duke 
i respektuar rregullat e mirësjelljes; 
KGJ-III/А4 përgjigjet gojarisht në pyetje të parashtruara; 
KGJ-III/А5 përgjigjet me shkrim në pyetje të parashtruara; 
KGJ-III/А6 në mënyrë të pavarur parashtron pyetje; 
KGJ-III/А7 i shpreh ndjenjat e veta gjatë të shprehurit; 
KGJ-III/А8 i identifikon ndjenjat e bashkëbiseduesit. 
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- Caktimi me marrëveshje të shenjave për 
rikujtim (kur shkelet ndonjë rregull) 

- Bisedë për tema të përditshme 
- Biseda që kanë ndodhur gjatë vikendit 
- Mbarimi i fjalisë së filluar 
- Biseda për rregullimin e klasës 
- Në rolin e... 
- Përgjigje me shkrim dhe me gojë në pyetjet e 

parashtruar 
- Lojë: Kapele që shpreh ndjenjat (qëllo si 

ndjehet bartësi i kapelës) 
- Aktrimi i ndjenjave të ndryshme  
- Dashuria është .... 
- Nga çka turpërohem / nuk turpërohem (biseda) 
- Lojë: Sy për të bukurën (vërejtja e shembujve 

pozitiv të sjelljes) 

KGJ-III/А9 në mënyrë të drejtë i shqipton fjalët gjatë të 
folurit; 
KGJ-III/А10 vendos kontakt me sy me bashkëbiseduesit; 
KGJ-III/А11 flet rrjedhshëm;  
KGJ-III/А12 nuk përdor lëvizje të panevojshme gjatë të 
folurit; 
KGJ-III/А13 tregon ndjenja pozitive dhe negative duke 
përdorur shprehje të fytyrës pa komunikim verbal; 
KGJ-III/А14 rrëfen një ngjarje me përdorimin e gjuhës së 
trupit; 
KGJ-III/А15 bisedon për përmbajtjen e tekstit me 
bashkëbisedues; 
KGJ-III/А16 i shpreh mendimet e veta për përmbajtjen e 
bisedës; 
KGJ-III/А17 dëgjon çka flet bashkëbiseduesi; 
KGJ-III/А18 nxjerr përfundime nga biseda; 
KGJ-III/А19 bisedon për ngjarje, situatë, persona ose të 
ngjashme të cilat i pëlqejnë apo nuk i pëlqejnë. 

KGJ-III/B të aftësohet të dëgjojë në mënyrë 
aktive 

- Përgjigje në pyetje sipas të folurit të dëgjuar  
- Sot ndjehem ... 
- Vizatim dhe ngjyrosje e simboleve të ndjenjave 
- Pantomimë 
- Përdorim i ngjyrës sipas ndjenjës 
- Lojë: E vizatoj atë që e dëgjoj dhe që e kuptoj 
- Mbarim i fjalive të papërfunduar që i fillon 

mësimdhënësi 
- Njohja e ndjenjave të ndryshme   
- “Unë jam ti, ti je unë...” 
- Aktrimi i ndjenjave të ndryshme  
- Lojë: Në këpucë të huaja (të kuptohen ndjenjat 

dhe veprimet e tjetrit) 
- Flasim për empatinë 
- Lojë: Fantazia e orientuar 
- Lojë për zgjedhjen e konflikteve 

KGJ-III/B1 dëgjon me kujdes dhe kupton; 
KGJ-III/B2 në mënyrë të artikuluar e përdor të folurit verbal 
dhe jo verbal; 
KGJ-III/B3 e njeh të folurit jo verbal te të tjerët; 
KGJ-III/B4 njeh ndjenja të ndryshme te vetja; 
KGJ-III/B5 njeh ndjenja të ndryshme te të tjerët; 
KGJ-III/B6 tregon empati; 
KGJ-III/B7 kupton se dikush tjetër mund të mendoj 
ndryshe nga ai/ajo;  
KGJ-III/B8 dëgjon dhe parashtron pyetje për atë që ka 
dëgjuar; 
KGJ-III/B9 dëgjon me kujdes sipas interesave dhe 
nevojave; 
KGJ-III/B10 ndjek me vëmendje kur lexohet një tekst i 
shkurtë; 
KGJ-III/B11 përdor njohuri paraprake gjatë të dëgjuarit; 
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KGJ-III/B12 dallon realen nga imagjinarja në tekstin e 
shkurtë. 

KGJ-III/C të aftësohet për artikulim të drejtë 
të të folurit 

- Ushtrime për mbajtje të drejtë të trupit gjatë të 
folurit 

- Shqiptim i drejtë i tingujve, fjalëve dhe fjalive  
të dëgjuar 

- Lojë: Incizohemi që të dëgjojmë si tingëllojmë 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 
- Tregojmë fjali qesharake dhe të çuditshme 
- Dëgjim i audio incizimeve me recitime 
- Recitim shprehës 
- Thënie e fjalëshpejtave 
- Thënie e gjëegjëzave dhe proverbave 
- Leximi i numrave nga tabela njëqind 
- Lojë: Linja e ditëlindjes (radhitje sipas muajit të 

lindjes dhe numërim) 

KGJ-III/C1 në mënyrë të drejtë e mban trupin gjatë të 
folurit; 
KGJ-III/C2 në mënyrë të drejtë shqipton tinguj; 
KGJ-III/C3 në mënyrë të drejtë shqipton fjalë; 
KGJ-III/C4 saktë i intonon llojet e fjalive; 
KGJ-III/C5 reciton vjershë në mënyrë shprehëse; 
KGJ-III/C6 në mënyrë të drejtë dramatizon tekst në formë 
dialogu; 
KGJ-III/C7 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat deri më 
100; 
KGJ-III/C8 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat rendor 
(mbiemrat që tregojnë marrëdhënie) deri më 20. 

KGJ-III/Ç të aftësohet të shprehet gojarisht - Tregojmë përmbajtje të lexuara  
- Përpilimi i ”tregimit të gjallë” sipas sendeve të 

tërhequra nga “trasta magjike” 
- Tregim sipas fjalëve kyçe  
- Tregim sipas serisë së fotografive 
- Tregimi i përjetimeve  
- Lojë: Lexo që të vizatosh dhe trego çka ke 

vizatuar 
- Karrigia e autorit 
- Mbarimi i fjalive të filluar  
- Tregimi grupor (tregimi i përbashkëti përrallës 

së filluar për ndonjë personazh të caktuar) 
- Përshkrim sipas vëzhgimit të drejtpërdrejtë dhe 

përshkrim sipas kujtimit 
- Kush është ai, çka është ajo? (gjetja e 

personazhit/sendit të përshkruar) 
- Trasta magjike: E përshkruaj sendin e fshehur 

që e prek në trastë  

KGJ-III/Ç1 gojarisht tregon përmbajtje të shkurta; 
KGJ-III/Ç2 gojarisht tregon sipas fjalëve/serisë së 
fotografive që i janë dhënë; 
KGJ-III/Ç3 gojarisht tregon ngjarje të përjetuar; 
KGJ-III/Ç4 gojarisht përshkruan sipas vëzhgimit të 
drejtpërdrejtë ose sipas kujtimit; 
KGJ-III/Ç5 në mënyrë të lirë i shpreh ndjenjat e veta; 
KGJ-III/Ç6 parashtron pyetje për tekst të shkurt që e ka 
lexuar; 
KGJ-III/Ç7 gojarisht tregon sipas temës së dhënë. 
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- Çka mendojnë të tjerët për mua (nga rrethimi) 
- Unë ndjehem ... 
- Unë mendoj... 
- Aktrimi i roleve 
- Alfabeti i ndjenjave (fjalë që do të shpreh 

ndjenjë sipas shkronjës së dhënë) 

KGJ-III/D të përdor gjuhën letrare shqipe - Dëgjim dhe lexim i shembujve për dallimin e 
dialektit nga gjuha letrare 

- Përcjellja/leximi i përrallave popullore 
- “Unë jam TV prezantues” 
- “Korrektor gjuhësor” (zbulimi i gabimeve gjatë 

të folurit) 
- “Flasim, incizohemi, dëgjohemi” 
- Lojë: Medalje e fituar për të folur në gjuhë 

letrare 
- T tabelë (e drejtë – e gabuar) 
- Ushtrime drejtshkrimore 
- Ushtrime të drejtshqiptimit 
- Thesari gjuhësor i klasës 

KGJ-III/D1 bën dallim mes dialektit/të folurit dhe gjuhës 
letrare shqipe; 
KGJ-III/D2 gjatë të shprehurit gojor përdor gjuhën letrare 
shqipe; 
KGJ-III/D3 gjatë të shprehurit me shkrim përdor gjuhën 
letrare shqipe. 

KGJ-III/DH ta pasurojë fjalorin - Sqarim i fjalëve të panjohura gjatë aktiviteteve 
të përditshme 

- Fjalori javor i klasës (fjalor me fjalë të reja i 
klasës) 

- “Kam fjalë për sqarim” (gjej, tregoj, kërkoj 
sqarim) 

- Bisedojmë për ... inicim i bisedës në të cilën 
mësimdhënësi me qëllim përdor fjalë të reja 

- Thesari gjuhësor i klasës 
- Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj 

dhe përdor fjalë të re) 
- Lojë: Detektiv i fjalëve të reja 

KGJ-III/DH1 mëson fjalë të reja të cilët emërtojnë emra të 
sendeve, dukurive, veprimeve, gjendjeve, personazheve; 
KGJ-III/DH2 i përdor fjalët/shprehjet e reja; 
KGJ-III/DH3 fillon të përdor fjalor për zbulimin e kuptimit 
të fjalëve të reja; 
KGJ-III/DH4 e kupton domethënien e fjalëve të reja. 

KGJ-III/E të përdor fjali dëftore, pyetëse, 
nxitëse, pohore dhe mohore 

- Në mënyrë të pavarur përpilon fjali dëftore, 
pyetëse dhe nxitëse 

- Nënvizon fjali pohuese dhe fjali mohuese 

KGJ-III/E1 dallon fjali dëftore, pyetëse dhe nxitëse (në të 
shprehurit me shkrim dhe me gojë); 
KGJ-III/E2 përdor fjali dëftore, pyetëse dhe nxitëse gjatë të 
shprehurit me gojë; 
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- Në mënyrë të pavarur përpilon fjali pohuese 
dhe fjali mohuese 

- Lojë: Kaloje ylberin (shndërrimi i fjalive 
pohuese në fjali mohuese dhe anasjelltas) 

- Shqyrtimi i teksteve që të shihet ku dhe pse 
është përdorur ndonjë shenjë e pikësimit 

- Rregullimi i fjalive të përziera 
- Kartela me fjalë (përpilimi i fjalive) 
- Të vërejnë fjali të intonuar në mënyrë të drejtë 

dhe në mënyrë të gabuar 
- Ushtrime të drejtshkrimit 
- Gjeje atë që nuk takon këtu  
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 

KGJ-III/E3 në mënyrë të drejtë i përdor fjalitë dëftore, 
pyetëse dhe nxitëse gjatë të shprehurit me shkrim duke 
përdorur shenjat përkatëse të pikësimit; 
KGJ-III/E4 dallon fjali pohuese dhe mohuese; 
KGJ-III/E5  përdor fjali pohuese dhe mohuese; 
KGJ-III/Е6 shndërron fjali pohuese në fjali mohuese dhe 
anasjelltas; 
KGJ-III/E7 në mënyrë të drejtë rendit fjalë në fjali gjatë të 
shprehurit gojor; 
KGJ-III/E8 në mënyrë të drejt i rendit fjalët gjatë të 
shprehurit me shkrim; 
KGJ-III/E9 shkruan fjali sipas rregullave gramatikore; 
KGJ-III/E10 rëndit fjali sipas kuptimit në një tekst të 
shkurtër. 

KGJ-III/Ë  të njeh pjesët më të vogla të fjalisë 
(fjalë, rrokje, tingull)  

- Numërojmë fjalë në fjali 
- Numërojmë rrokje  në fjalë 
- Numërojmë tinguj në fjalë 
- Ushtrime për krijimin e fjalëve me ndihmën e 

rrokjeve dhe tingujve të dhënë 
- Ushtrime për krijimin e fjalive me ndihmën e 

fjalëve të dhëna 
- Nga tingulli deri te fjalia (tërheqin pjesë të 

ndryshme dhe ndërtojnë njësi më të mëdha) 

KGJ-III/Ë1 e kupton fjalinë dhe pjesët më të vogla të saj; 
KGJ-III/Ë2 njeh lidhjen mes tingullit, rrokjes dhe fjalës si 
pjesë të fjalisë; 
KGJ-III/Ë3 ndërton fjali duke përdorur pjesë më të vogla.  
 

KGJ-III/F të përdor pa gabim gjatë të folurit 
tingujt e gjuhës shqipe  
 

- Ushtrime për përdorim pa gabime të tingujve 
të gjuhës shqipe gjatë të folurit, sidomos të 
tingujve që shqiptohen me ndikime dialektore 

- Shqipto ç (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto dh (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto ë (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto gj (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto l (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto ll (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto nj (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto q (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto rr (thënie e fjalëve me këtë tingull) 

KGJ-III/F1 e di dhe e shkruan alfabetin e gjuhës shqipe; 
KGJ-III/F2 shqipton tingujt ç, dh, ë, gj, l, ll, nj, q, rr, s, sh, th, 
y, xh sipas standardit letrar; 
KGJ-III/F3 dallon në shqiptim ç nga q; 
KGJ-III/F4 dallon në shqiptim gj nga xh; 
KGJ-III/F5 dallon në shqiptim l nga ll; 
KGJ-III/F6 dallon në shqiptim r nga rr; 
KGJ-III/F7 dallon në shqiptim dh nga th; 
KGJ-III/F8 dallon në shqiptim sh nga zh; 
KGJ-III/F9 shqipton ë; 
KGJ-III/F10 shqipton y.  
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- Shqipto s (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto sh (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto th (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto y (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto xh (thënie e fjalëve me këtë tingull) 

KGJ-III/G t’i përvetësoj emrat si lloj i fjalëve - Ushtrime gramatikore 
- Kuiz për emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm 
- Emrat e shpejtë (thënia e emrave të 

përgjithshëm dhe të përveçëm) 
- Zbulimi i emrave të përgjithshëm dhe të 

përveçëm në tekst 
- Rebus 
- “Përjashto atë që se ka vendin” (fshirja e fjalës 

që s’është emër me një vijë) 
- Sajimi i emrit sipas gjinisë dhe numrit të dhënë 
- Renditja e emrave sipas gjinisë në tabelë 
- Renditja e emrave sipas numrit në tabelë 
- Ushtrim me tekst përkatës për të dalluar 

bashkësitë prej një ose më shumë elementesh 
(psh. një libër – shumë libra) 

- Kartele me fjalë 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 

KGJ-III/G1 dallon emrat si lloj i fjalëve; 
KGJ-III/G2 dallon emra të përgjithshëm nga emrat e 
përveçëm; 
KGJ-III/G3 gjen emra të përgjithshëm dhe të përveçëm në 
tekst; 
KGJ-III/G4 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe 
gjatë shkrimit të emrave të përveçëm, disa nocione 
gjeografike, institucione dhe festa; 
KGJ-III/G5 njeh gjininë tek emrat; 
KGJ-III/G6 në mënyrë të drejtë përdor gjininë tek emrat; 
KGJ-III/G7 shkruan drejt emrat e gjinisë femërore që 
mbarojnë me ë; 
KGJ-III/G8 shkruan drejt emrat e gjinisë mashkullore në 
shumës; 
KGJ-III/G9 dallon emrat që emërtojnë një send; 
KGJ-III/G10 dallon emrat që emërtojnë shumë sende; 
KGJ-III/G8 në mënyrë të drejtë përdor numrin tek emrat; 
KGJ-III/G9 klasifikon emrat sipas gjinisë dhe numrit. 

KGJ-III/GJ t’i përvetësoj mbiemrat si lloj të 
fjalëve 

- Kavanozi me emra (vënia e mbiemrit përkatës 
për emrin e tërhequr)  

- Nënvizimi i mbiemrave në tekst 
- Diktim krijues 
- Nxire stikerin dhe qëllo mbiemrin 
- Përshkruaj veten (kush jam, si dukem) i shokut, 

i objekteve etj. 
- Më përputh (përputhje e mbiemrit me emrin) 
- Lidhe, shkruajë, plotëso cilësinë e frymorëve 

dhe sendeve në bazë të gjinisë dhe numrit (psh. 
djalë i vogël) 

- Zbukuro tekstin (shtimi i mbiemrave) 

KGJ-III/GJ1 njeh mbiemra si lloj të fjalëve (i cili qëndron 
afër emrit dhe e sqaron); 
KGJ-III/GJ2 shton mbiemër përkatës afër emrit; 
KGJ-III/GJ3 gjen mbiemra në tekst; 
KGJ-III/GJ4 përdor mbiemra përkatës gjatë të shprehurit 
(me shkrim dhe me gojë); 
KGJ-III/GJ5 dallon gjininë e mbiemrit; 
KGJ-III/GJ6 përdor mbiemrin në gjininë përkatëse që ka 
emri; 
KGJ-III/GJ7 dallon numrin e mbiemrit; 
KGJ-III/GJ8 përdor mbiemrin në numrin përkatës që ka 
emri.  
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- Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu 
- Lojë: Gjeji mbiemrat e përdorur gabimisht 
- Т tabela (emra – mbiemra) 
- Qëllo sendin nga mbiemrat e përmendur 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 

KGJ-III/H t’i përvetësoj foljet si lloj i fjalëve - Gjerdan i foljeve nga teksti 
- Kavanozi me folje (sajimi i fjalive sipas foljes së 

tërhequr) 
- Nënvizimi i foljes në tekst 
- Plotësimi i tekstit me folje përkatëse  
- Nxjerre spikerin për foljen e qëlluar 
- Lojë: Çka mundemi? (sipas foljes përkatëse 

shkruhen emra) 
- Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu 
- Qëllo sendin nga foljet e numëruara 
- Т tabela (emra – folje) 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 
- Pesë radhësh (të shkruarit: emër, dy mbiemra, 

tri folje, fjali me katër fjalë dhe sinonim për 
emrin) 

- Gjuetari i gabimeve të foljeve të përdorura në 
mënyrë të gabuar 

KGJ-III/H1 e njeh foljen si lloj të fjalëve; 
KGJ-III/ H2 gjen folje në tekst; 
KGJ-III/H3 në mënyrë të drejtë përdor folje gjatë të 
shprehurit (me shkrim dhe me gojë); 
KGJ-III/H4 e përshtat foljen me emrin gjatë përdorimit në 
fjali. 
 

KGJ-III/I t’i përvetësojë numrat si lloj i fjalëve - Akro varg sipas numrit të dhënë 
- Nënvizimi i numrave në tekst 
- Memorie e numrave 
- Plotësimi i tekstit me numrat përkatës 
- bingo e numrave (sajimi i fjalive sipas numrit të 

tërhequr) 
- Gjuetari i gabimeve të numrave të përdorur në 

mënyrë të gabuar 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 
- Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu 

KGJ-III/I1 njohja e numrave si lloj i fjalëve; 
KGJ-III/I2 gjen numra në tekst; 
KGJ-III/I3 në mënyrë të drejtë i përdor numrat si lloj i 
fjalëve gjatë të shprehurit (me shkrim dhe me gojë); 
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KGJ-III/J të aftësohet të përdor rregullat 
themelore të drejtshkrimit 

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion  

- Një fjali një zheton (garë në përpilimin e 
shpejtë të fjalive) 

- Gjeje atë që nuk takon këtu 
- Т-tabela (e drejtë – e gabuar) 
- Grupimi i fjalëve sipas numrit të rrokjeve 
- Lojë: Lako fletën, ndaje fjalën (ndarja e drejtë e 

fjalëve në rrokje gjatë të shkruarit) 
- Gjetja dhe fshirja me vijë e fjalëve që janë 

ndarë gabimisht 
- Shkrimi i fjalëve përkatëse, sipas numrave të 

tërhequr 
- Diktime 
- Ushtrime drejtshkrimore 

KGJ-III/J1 në mënyrë të drejtë e përdor shkronjën e madhe 
në fillim të fjalisë; 
KGJ-III/J2 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe 
gjatë shkrimit të emrave të përveçëm, disa nocioneve 
gjeografike, institucioneve dhe festave; 
KGJ-III/J3 në mënyrë të drejtë i përdor shenjat e pikësimit 
(pikë, pikëpyetje, pikë çuditëse, dy pika, presje); 
KGJ-III/J4 në mënyrë të drejtë e bart fjalën në rreshtin e ri; 
KGJ-III/J5 nuk i përsërit fjalët gjatë të shkruarit; 
KGJ-III/J5 në mënyrë të drejtë i shkruan numrat deri në 
100. 
 

KGJ-III/K të aftësohet për t’u shprehur me 
shkrim 

- Në mënyrë të pavarur shkruajmë fjali 
- “Sajo fjali për...” 
- Fillon në mënyrë t pavarur të tregojë tekst me 

ndihmën e pyetjeve 
- Fillon në mënyrë të pavarur të ritregojë tekst të 

lexuar sipas planit të përpiluar paraprakisht për 
tekstin si dhe udhëzimeve të dhëna 

- Mbarimi i tekstit të filluar 
- Sajimi i përfundimit të ri të përmbajtjes së 

dhënë 
- “Rregullo fjalitë e përziera” 
- Të shkruarit e urimeve 
- Të shkruarit e ftesave 
- Unë jam autor ... 
- Përpilimi i një teksti të shkurt sipas ilustrimeve 

të dhëna, e pastaj leximi i tekstit nga 
“shkrimtari”  

- TË shkruarit e akro vargut 

KGJ-III/K1 saktë dhe qartë kopjon një tekst të shkurt, 
përrallëz, përrallë 
KGJ-III/K2 në mënyrë të pavarur shkruan fjali (me shkronja 
të shkrimit); 
KGJ-III/K3 fillon me shkrim të ritregojë përmbajtje të 
shkurta; 
KGJ-III/K4 fillon të krijojë sipas fillimit të dhënë; 
KGJ-III/K5 fillon ta ndryshojë fundin e tregimit; 
KGJ-III/K6 me shkrim rrëfen në temë të dhënë (rrëfim i 
shkurtë); 
KGJ-III/K7 komunikon me shkrim; 
KGJ-III/K8 shkruan letër, urim, ftesë, lajmërim; 
KGJ-III/K9 me nxitje përpilon krijime origjinale dhe e 
zhvillon fantazinë. 
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FUSHA PROGRAMORE: LETËRSI (L) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

L-III/А të përdor letërsi për fëmijë - Në mënyrë të pavarur lexon libra të ilustruar, 
përralla, fabula, vjersha 

- Në mënyrë të pavarur lexon lektura 
- Dëgjimi i audio - incizimeve 
- Lojë: Hajde qëllo çka është... (përrallë, fabul, 

tregim ose vjershë) 
- Lojë: E para stop, e dyta stop (mësimdhënësi e 

ndërpret leximin, kurse nxënësit parashikojnë 
çka do të ndodh)  

- Grupe të diskutimit 
- krijimi i stripit sipas përmbajtjes së dëgjuar  
- Biseda për krijime letrare të lexuara 
- Përgjigjja e pyetjeve nga përmbajtja e lexuar 
- Libër plus – prezantimi i një libri të lexuar në 

mënyrë shtesë nëpërmjet një teknike të 
zgjedhur nga vet nxënësi 

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion  

- Përdorimi i teknikave/strategjive për analizën e 
përmbajtjes së lexuar (“Skeleti”, “Kalaveshi i 
rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”, “Ylli i 
tregimit”, “Harta e mendimeve”...) 

L-III/А1 dallon krijimet letrare (tregim, përrallë, fabul, tekst 
dramatik, vjershë); 
L-III/А2 në mënyrë të pavarur lexon përmbajtje të 
përshtatshme për moshën; 
L-III/А3 në mënyrë të pavarur lexon lektura; 
L-III/А4 gojarisht përgjigjet në pyetje për përmbajtjen e 
lexuar; 
L-III/А5 përgjigjet me shkrim për përmbajtjen e lexuar; 
L-III/А6 me vetiniciativë lexon përmbajtje plotësuese; 
L-III/А7 përdor teknika/strategji për analizë të veprës të 
lexuar në mënyrë të pavarur. 

L-III/B të njohë proverbat dhe gjëegjëzat si 
urti popullore 

- Ushtrime për t’i mësuar dhe për t’i përdorur 
gjëegjëzat dhe fjalët e urta duke kuptuar 
përmbajtjen e tyre 

L-III/B1 dallon gjëegjëzat si urti popullore; 
L-III/B2 kupton përmbajtjen e gjëegjëzave; 
L-III/B3 dallon proverbat si urti popullore; 
L-III/B3 kupton përmbajtjen e proverbave; 
L-III/B4 përdor gjëegjëzat dhe fjalët e urta gjatë analizës së 
teksteve (gjatë përcaktimit të porosisë së tekstit). 
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L-III/C të aftësohet për analizë të krijimeve 
letrare 

- Ky autorë më pëlqen, sepse... 
- Mendimi i rimës sipas fjalës së dhënë 
- Lojë: Pikadoja  e gjuhës 
- Këngë për alfabetin 
- Gjeje atë që nuk takon këtu (gjetja e rimës jo të 

drejtë) 
- Lojë: Qëlloj rimë, ç’kep stiker, Skelet (zbulimi i 

temës, porosisë...) 
- Diskutimi në grup 
- Aktrimi i ndjenjave 
- Ilustrimi i një pjese të përmbajtjes   
- Bisedë: Nga vjen ky emër i përrallës? 
- Shiriti i tregimit (rregullimi i pjesëve të teksti 

sipas rrjedhës së ngjarjeve 
- Përgjigje në pyetje sipas krijimit letrar të 

dëgjuar 
- Përzgjedhja e ilustrimeve të cilat i përgjigjen 

tekstit të ilustruar 
- “T-tabela – përshkrimi i një personazhi 

pozitiv/negativ 
- Marrja e qëndrimit për sjelljen/veprimit e një 

personazhi të caktuar (vihet në rolin e 
personazhit) 

- Aktrimi i personazhit nga krijimi letrar 
- Krijimi i skenës sipas përshkrimit të lexuar nga 

krijimi letrar 
- Bisedë: Çka na pëlqeu, e çka nuk na pëlqeu në 

krijimin letrar? 
- Argumentimi/sqarimi i i qëndrimit personal 
- Sajimi i emrit të ri për krijimin letrar  
- Nëse unë jam shkrimtar, në tekst do të 

ndryshoja, kurse.... 
- Supozoj se... (sipas titullit ose ilustrimit) 
- Muri i shprehjeve/fjalëve të bukura (nga 

përmbajtja) 

L-III/C1 dallon poezi nga proza; 
L-III/C2 dallon varg dhe strofë; 
L-III/C3 gjen rimë në vjershë; 
L-III/C4 i zbulon ndjenjat në lidhje me përmbajtjen; 
L-III/C5 e përcakton rrjedhën e ngjarjeve; 
L-III/C6 e përcakton vendin dhe kohën e ngjarjes; 
L-III/C7 zbulon për çka bëhet fjalë (temën); 
L-III/C8 argumenton pse i pëlqen ose nuk i pëlqen në 
përmbajtjen; 
L-III/C9 përcakton personazhe kryesore dhe të dytë; 
L-III/C10 përshkruan personazhe; 
L-III/C11 i sqaron veprimet e personazheve; 
L-III/C12 sqaron sjellje të pranueshme/jo të pranueshme 
shoqërore (sjellje të mirë dhe të papërshtatshme); 
L-III/C13 identifikohet me personazhet pozitive; 
L-III/C14 e njeh porosinë e tekstit; 
L-III/C15 lidh përjetim personal me përmbajtjen e lexuar; 
L-III/C16 njeh elemente estetike në krijimet letrare. 
 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

44 

- 3,2,1 (tri gjëra që i mësova nga përmbajtja, dy 
pyetje në lidhje me përmbajtjen dhe një zbatim 
në jetën e përditshme) 

- Mendo, shkëmbe, përgjigju 
- (në pyetjen e parashtruar duhet të mendohet, 

të shkëmbehet me çiftin dhe të përgjigjet) 
- “Rrota e fatit” – parashtrimi i pyetjeve në lidhje 

me përmbajtjen e tekstit me ndihmën e fjalëve 
pyetëse 

- Rrëfimi i një përjetimi personal që ka të bëj me 
atë që është lexuar 

- Ndrysho pjesën përfundimtare të përmbajtjes 
- Ndaji paragrafët  
- Kjo përmbajtje më kujtoi... 
- Unë u hutova kur... 
- Kur e lexova përmbajtjen, u ndjeva... 
- U brengosa kur... 
- Pjesa që e pikturova në kokë... 
- Përdorimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara 

(“T-tabela”, “Diagrami i Venit”, “Skeleti”, 
“Kalaveshi i rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”, 
“Ylli i tregimit”, “Harta e mendimeve”, “Rrjeti i 
katrorit”, “Citim-koment”...)  

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion 

L-III/Ç t’i zhvillojë teknikat e leximit - Lojë: Më trego si lexoj 
- Të lexuarit e ndërveprues 
- Të lexuar hulumtues (të lexuar sipas detyrave 

të dhëna) 
- Dekodimi i fjalëve (shqiptimi i fjalëve që 

paraprakisht i kanë dëgjuar, por nuk i kanë 
parë) 

- Lexim pa zë në çifte  
- Lexim me zë 
- Lexim me shpejtësi 

L-III/Ç1 lexon me zë; 
L-III/Ç2 lexon saktë dhe qartë; 
L-III/Ç3 lexon me shpejtësi përkatëse; 
L-III/Ç4 lexon në vete; 
L-III/Ç5 lexon sipas roleve; 
L-III/Ç6 lexon me drejtim; 
L-III/Ç7 fillon të lexojë në mënyrë shprehëse (me 
respektimin e shenjave të pikësimit, tempit, dinamikës, 
artikulimit dhe diksionit); 
L-III/Ç8 e përshtat zërin që të dëgjohet gjatë të lexuarit; 
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- Lexim me vizatimin e Z së madhe 
- Lexim pa lëvizjen e kokës dhe trupit, pa ndjekje 

me gisht ose laps 
- Lexim sipas roleve 
- Ti lexon, unë të ndjek 
- Dëgjimi i audio incizimeve (vërejtja e të 

shprehurit) 
- Lojë: Lexoj si TV prezantues 

L-III/Ç9 pa e ndërprerë leximin e kthen fletën e librit; 
L-III/Ç10 nuk bën pauza të cilët e prishin rrjedhën e leximit; 
L-III/Ç11 merr pjesë në detyra grupore për leximin e 
librave; 
L-III/Ç12 e mban trupin në mënyrë të drejtë gjatë leximit. 
 

L-III/D të aftësohet të lexojë me kuptim - Sqarim i fjalëve/shprehjeve të panjohura 
- Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj 

dhe përdor fjalë të re) 
- Me ndihmën e mësimdhënësit/prindit fillon të 

përdor fjalor (në funksion të zbulimit të 
domethënies së fjalëve të panjohura) 

- Bisedë për përmbajtjen e lexuar 
- Përgjigjja e pyetjeve që janë në lidhje me 

përmbajtjen e tekstit të lexuar 
- “Shiriti i tregimit” (rregullimi i fjalive nga teksti) 
- Leximi ndërveprues (“stop teknika” – leximi 

pjesë pas pjese dhe parashikimi çka do të 
ndodh) 

- Dallimi i përmbajtjeve logjike nga ato jologjike  
- Unë mendoj se... (plotësimi i fjalive të filluara 

në lidhje me përmbajtjen e lexuar) 
- Përdorimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara 

(“T-tabela”, “Diagrami i Venit”, “Skeleti”, 
“Kalaveshi i rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”, 
“Ylli i tregimit”, “Harta e mendimeve”, “Rrjeti i 
katrorit”, “Citim-koment”...) 

- Nëse do të isha shkrimtar, në tekst do të 
ndërroja... 

- Përmbledhja e përmbajtjeve të tekstit (rezyme) 
– mbarimi i fjalisë “Fillon me...; Më tej vazhdon 
...; Në fund mbaron me...”  

L-III/D1 pyet për domethënien e fjalëve të panjohura nga 
përmbajtja e lexuar; 
L-III/D2 përgjigjet saktë në pyetje nga përmbajtja e lexuar; 
L-III/D3 e ritregon atë që ka lexuar; 
L-III/D4 parashtron pyetje për përmbajtjen e lexuar; 
L-III/D5 jep shembull për përvojë personale lidhur me 
përmbajtjen e lexuar; 
L-III/D6 ndjek instruksione lidhur me përmbajtjen e lexuar. 
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- Muri i shprehjeve/fjalëve të bukura (nga 
përmbajtja) 

- 3,2,1 (tri gjëra që i mësova nga përmbajtja, dy 
pyetje në lidhje me përmbajtjen dhe një zbatim 
në jetën e përditshme) 

- Hulumtimi i përbashkët (diskutim për çështje të 
rëndësishme nga teksti me një grup të caktuar) 

- Renditi shiritat sipas radhës kronologjike 
(renditja e shiritave me tekst) 

- Kjo përmbajtje më kujtoi... 
- Unë u hutova kur... 
- Pasi që e lexova përmbajtjen, u ndjeva... 

 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: KULTURA E MEDIES (KM) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KM-III/А të përcjell përmbajtje të ndryshme 
të medieve që janë të përshtatshme për 
moshën 

- Përcjellja e përmbajtjeve të medieve që janë në 
dispozicion 

- Mendoj se... (përshtypje dhe qëndrime për 
përmbajtjen e përcjellë) 

- Përshkrim i personazheve të preferuar nga 
përmbajtjet për fëmijë në medie 

- Vizatimi i simboleve për ndjenjat nga 
përmbajtjet për fëmijë në medie 

- Unë në rolin e personazhit . . . 
- Dramatizim sipas përmbajtjes së ndjekur për 

fëmijë në medie 

KM-III/А1 ndan përshtypjet nga TV – emisionet për fëmijë; 
KM-III/А2 ndan përshtypje nga film i shikuar për fëmijë; 
KM-III/А3 përshkruan personazhe nga përmbajtjet e 
ndjekura; 
KM-III/А4 shpreh ndjenja në lidhje me përmbajtjen e 
shikuar/e dëgjuar; 
KM-III/А5 jep mendim personal për sjelljen e 
personazheve; 
KM-III/А6 ritregon pjesë të përmbajtjeve të shikuara/të 
dëgjuara; 
KM-III/А7  e njeh gjuhën (maqedonase, turke, serbe, 
rome...) nga përmbajtjet e ndjekura. 
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- Biseda për TV emisione për fëmijë, filma të 
vizatuar/të animuar, audio incizime dhe 
përmbajtje digjitale  

- Ritregimi i përmbajtjes së shikuar/të dëgjuar 
- Incizimi i audio shënimeve personale 
- Përcjellja e përmbajtjeve të shkurta në gjuhë që 

është e ndryshme nga gjuha amtare 
- Lojë: E njoh gjuhën e shokëve të mi  

KM-III/B të përdor përmbajtje digjitale për 
fëmijë 

- Përdorim i përmbajtjeve të digjitalizuar që janë 
në dispozicion 

- Përdorim i përmbajtjeve nga burime digjitale 
- Formimi i qëndrimeve pozitive ndaj të 

nxënit/njohurisë (nëpërmjet përdorimit të 
përmbajtjeve të ndryshme digjitale)  

- Biseda për efekte pozitive dhe negative nga 
përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar 

- Strip: “Unë dhe kompjuteri” 
- Kërkimi nëpër përmbajtje të digjitalizuar të 

përshtatshme me moshën  

KM-III/B1 përdor përmbajtje digjitale edukativo-arsimore 
për fëmijë; 
KM-III/B2 Kërkon nëpër përmbajtje digjitale të 
përshtatshme për moshën (nën mbikëqyrjen e 
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit).  

KM-III/C të fitojë shprehi për përdorimin e 
literaturës së obligueshme për fëmijë  

- Vizitë bibliotekës së shkollës (ose bisedë me 
ndihmën e fotografive/pikturave) 

- Bisedë me bibliotekistin (ose bisedë me 
mësimdhënësin i cili aktron bibliotekist) 

- Rregullimi i këndit të klasës (me libra, libra të 
ilustruar dhe revista) 

- Shoqërim ditor (lexim i përditshëm i librit/librit 
të ilustruar nga këndi i leximit) 

- Luajtja e roleve: Bibliotekistë dhe lexues 
- Biseda sipas përmbajtjeve të lexuar 
- Përpilimi i rregullave për kujdesin ndaj librave 
- Dhurimi i librave me raste të ndryshme dh 

pasurimi i këndit të klasës (ditëlindje, gara...) 
- Vizitë bibliotekës së klasës/shkollës/qytetit (në 

varësi nga konteksti) 

KM-III/C1 i përdor shërbimet e bibliotekës së shkollës 
KM-III/C2 kujdeset për librat e huazuar; 
KM-III/C3 i di rregullat për sjellje në bibliotekë. 
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- Sajimi (në mënyrë individuale, në çift, në grup) i 
librave të ilustruar me forma dhe përmbajtje të 
ndryshme 

KM-III/Ç të fitojë shprehi të lexojë/përdorë 
përmbajtje të ndryshme shtuese 

- Aktivitete në revista (vizatim, ngjyrosje, 
plotësim... në revista për fëmijë) 

- Sallë leximi (pjesë e ditës së punës në të cilën 
nxënësit lexojnë në mënyrë të pavarur 
përmbajtje të zgjedhur) 

- Krijimi i përmbledhjes nga revista të ndryshme 
- Shfletimi i revistave, librave të ilustruar d e 

librave 
- Rregullimi i këndit të leximit 
- Leximi i librave të ilustruar dhe librave sipas 

zgjedhjes së lirë 
- Leximi i krijimeve letrare nga revistat për fëmijë 

sipas zgjedhjes së lirë 
- Biseda për përmbajtjet e lexuara 
- Aktivitet projektues sipas përmbajtjes së lexuar 
- Vizatimi i stripit (titull, personazhe kryesore dhe 

të tjera, tema, renditja e ngjarjes...) 
- Dhurojmë libër për më të suksesshmin në... 

(marrëveshje në nivel të paraleles)  
- Aktivitete për përdorim me vetiniciativë të 

revistave për fëmijë, enciklopedi, libra, libra të 
ilustruar dhe përmbajtje edukativo-arsimore 
digjitale (të përshtatshme për moshën dhe 
interesave individuale) 

- Përpilimi (në mënyrë individuale, në çift, në 
grup) i librave të ilustruar me forma dhe 
përmbajtje të ndryshme 

KM-III/Ç1 me vetiniciativë lexon përmbajtje shtuese;  
KM-III/Ç2 me vetiniciativë zgjedh vepra letrare për fëmijë 
nga biblioteka e klasës/shkollës/qytetit; 
KM-III/Ç3 përdor përmbajtje shtuese digjitale; 
KM-III/Ç4 mban ditar për veprat letrare shtuese që i ka 
lexuar; 
KM-III/Ç5 kërkon të dhëna nga interneti me ndihmën e të 
rriturve; 
KM-III/Ç6 shkëmben përmbajtje/informata të lexuara. 

KM-III/D të fitojë shprehi të përcjell 
përmbajtje/ngjarje kulturore-artistike 
  

- Vizitë teatrit dhe kinemasë (në varësi nga 
konteksti) 

- Bërja e maskave/kukullave 
- Aktrim: Në rolin e personazhit të preferuar 
- Krijimi i këndit për dramatizim 

KM-III/D1 ndjek shfaqe teatrore/shfaqe të kukullave; 
KM-III/D2 e përshkruan skenën; 
KM-III/D3 i përshkruan kostumet; 
KM-III/D4 jep mendimin e tij për sjelljen e personazheve; 
KM-III/D5 ritregon pjesë të filmit/shfaqjes teatrore; 
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- Bisedë për përshtypjet nga shfaqja/filmi i 
ndjekur 

- Pikturim sipas ngjarjes së ndjekur 
- Dramatizimi sipas përmbajtjeve të njohura 
- Krijimi i këndit të kukullave  
- Biseda për sjelljen gjatë vizitave të 

institucioneve kulturore-artistike 
- Vizita e ngjarjeve kulturore-artistike (muze, 

ekspozitë... në varësi të kontekstit) 
- Takim me autorë/aktorë 

KM-III/D6 shkëmben përshtypje për përmbajtje/ngjarje 
kulturore-artistike; 
KM-III/D7 shpreh qëndrim për ndjekjen e 
përmbajtjes/ngjarjes; 
KM-III/D8 i di rregullat e sjelljes në institucione kulturore-
artistike; 
KM-III/D9 i rregullat e sjelljes në institucione kulturore-
artistike. 

KM-III/DH të aftësohet të përdor në mënyrë 
të përzgjedhur dhe të sigurt të përmbajtje të 
medieve 

- Biseda për përdorim në mënyrë të përzgjedhur 
dhe të sigurt të përmbajtjeve të medieve 

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion 

- “E sigurt – e pasigurt” (ngritja e shenjës për çdo 
pohim të vërtetë për mënyrë të përzgjedhur dhe 
të sigurt të përdorimit të përmbajtjeve të 
medieve)  

- “Nuk bisedojmë me të panjohur” 

KM-III/DH1 i di simbolet për kufizime në moshë për 
ndjekjen e një TV përmbajtje; 
KM-III/DH2 ndjekja e përmbajtjeve me vlerë estetike; 
KM-III/DH3 kërkon përmbajtje digjitale të përshtatshme 
për moshën (nën mbikëqyrjen e 
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit; 
KM-III/DH4 përdor medie të ndryshme si burim i të nxënit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

50 

TÜRKÇE DERSİ 

 

ÖĞRENME ALANLARI: 
Yıllık ders saati:  

(öğrenme alanlarına göre ders saatinin dağılımı) 

İLETİŞİM VE DİL (İD) 80 ders saati 

EDEBİYAT (E) 70 ders saati 

MEDYA KÜLTÜRÜ (MK) 30 ders saati 
 

IIII SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM DERSİNİN GENEL  AMAÇLARI 

Öğrenci:  

 Türkçe dersine yönelik ilgiyi artırabilme ve sevgiyi geliştirebilme; 

 Yeni ilişkilerin gelişimi ve birbiri ile anlaşmayı geliştirebilmek için iletişim becerilerini geliştirebilme;   

 Etkin dinlemeyi geliştirebilme ve etkin dinleme alışkanlığını kazandırabilme;  

 Sözlü ve sözsüz iletişimi ve konuşmayı geliştirebilme ve doğru kullanmayı teşvik edebilme; 

 Temel konuşma becerilerini (elementlerini) kazanabilme (ses, kelime ve cümle); 

 Temel ve el yazısı harflerinin yazma alışkanlığını kazanabilme;  

 Doğru okuma ve yazma becerisini geliştirebilme; 

 Okumada ve yazıda temel dilbilgisi ve imlâ kurallarını kullanabilme becerilerni kazanabilme; 

 Dilbilgisiden bazı temel kavramları tanıyabilme; 

 Bildirme, soru ve ünlem cümlelerini ayırt edebilme ve doğru kullanabilme; 

 Olumlu ve olumsuz cümleleri ayırt edbilme; 

 Cümle ve cümle bölümlerini kavrayabilmeli (kelime, kelime-hece, hece-harf); 

 Varlık adlarını ayırt edebilme, özel ve ortak adları kavrayabilme ve ayırabilme becerisini kazanabilme; 
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 Varlıkların sayılarına göre adları ayırt edebilme, tekil-çoğul oluşumunu kavrayabilme ve yerine göre doğru kullanabilme; 

 Soyut ve somut adları (maddi ve manevi ) kavrayabilme ve anlamına göre anlamlandırabilme; 

 Adların cümle içindeki durumlarını kavrayabilme ve doğru kullanabilme; 

 Eylem olan kelimeleri (iş, hareket, oluş bildiren kelimeleri/sözleri)tanıyabilme;  

 Motor (parmak, el ve kol) kaslarını geliştirebilme; 

 Anlayarak okumayı geliştirebilme; 

 Okurken ve yazarken doğru oturma alışkanlıkları kazanabilme; 

 Kendi ve diğerler kültürlerde bulunan halk ve sanat edebî eserleri tanıyabilmesi için yönlendirebilme;  

 Sözlü ifadeyi doğru şekilde kullanabilme; 

 Yazılı ifadeyi ve yaratıcılığı doğru şekilde kullanabilme;  

 Kelime dağarcığını zenginleştirebilme; 

 Metinlerin incelenmesi yapabilme; 

 Medya kültürünü geliştirebilme; 

 Öğrenmede çoklu medya kaynaklarını kullanabilme;  

 İnsani ve etik davranışlar sergileyebilme; 

 Kendi yaşantılarını, tutumlarını, duygu ve düşüncelerini tanıyabilme ve söyleyebilme; 

 Konuşma anlatımı yardımıyla hayal dünyasını geliştirebilme; 

 Konuşma ve ifadede diğer diller arasından ayırabilme ve fark yapabilme. 
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ÖĞRENME ALANI: İLETİŞİM VE DİL (İD)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

İD-IIII/АKendi başına ve açık iletişim kurabilme 
için beceri kazanabilme;  

- Konuşma  
- “ben..., ben yapabilirim, ben bilirim...” (kendi 

hakkında pozitif düşünce geliştirme) 
- Pasaport Duvarı (birbirine olumlu mesajlar 

yazma) 
- Yazar koltuğu (koltuğa oturan öğrenci sorular 

sorar, olay/fıkra anlatmaya çalışma) 
- Oyun: Görüşme gerçekleştirme 
- Sınıf içindeki davarnış kurallarını belirleme için 

anlaşma yapma 
- Hatırtlatma kartları hakkında anlaşma yapma 

(kurallara karşı gelindiğinde hatırlatmaya yönelik 
kart hazırlama) 

- Her gün yaşanan olaylar hakkında konuşma 
yürütme 

- Hafta sonu yaşananan olaylar hakkında konuşma 
- Cümleyi tamamlama etkinliği 
- Sınıfı düzenleme hakkında konuşma yürütme 
- ..... rolünde 
- Sorulan sorulara sözlü ve yazılı cevap verme 
- Oyun: Duyguları ifade eden şapka (şapkayı 

taşıyan arkadaşının hangi duygularda olduğunu 
tahmin etme) 

- Farklı duyguları gösterme 
- Sevgi.... 
- Utandığım/utanmadığım (konuşma) 
- Oyun: Güzel bakma (davranışlar esnasında 

olumlu yönleri fark edebilme)  

İD-III/А1Kendi başına konuşmalara başlar; 

İD-III/А2 Duygu, düşünce, ihtiyaçlarını, isteklerini 
konuşarak serbest bir şekilde ifade etmeye çalışır; 

İD-III/А3Davranış vegüzel konuşma kurallarını uygulayarak 
konuşmalara katılım sağlar. 

İD-III/А4 Yöneltilen sorulara sözlü olarak cevap verir;  

İD-III/А5 Yöneltilen sorulara yazılı olarak cevap vermeye 
çalışır;  

İD-III/А6 Bağımısz olarak tek başına sorular sorar;  

İD-III/А7 Duyguların, iletişimdeki rölünün büyük olduğunu 
bilir ve konuşmalara yansıdığını kavrar; 

İD-III/А8 Konuşanın göstermiş olduğu duyguları tanır; 

İD-III/А9 Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder; 

İD-III/А10Dinleyicilerle göz teması kurar; 

İD-III/А11Akıcı konuşur; 

İD-III/А12Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden 
kaçınır; 

İD-III/А13Sessiz sinema oyunu oynatılabilir; 

İD-III/А14Sözsüz iletişimi kullanarak, uygun yüz ifadeleriyle 
olumlu ve olumsuz duygularını gösterir; 
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- Konuşmaları dikkat etme 
- Söyleme, anlatma ve betimleme yapma 
- Kendine güvenerek konuşma 
- Duygu, düşünce  ve hayallerini sözlü olarak ifade 

etme 
 

İD-III/А15Belirlenen bir konuyu kavrama veya olayı 
yalnızca beden dilini kullanarak anlatması istenir; 

İD-III/А16Okunulan metinlerdeki olaylar hakkında karşılıklı 
konuşması istenir;  

İD-III/А17Konuşmacının anlattıklarını dinler; 

İD-III/А18Konuşmalarında oluş sırasına göre anlatması 
istenir; 

İD-III/А19Karşısındakinin konuşmasını dikkat eder ve 
konuşmalardan özet çıkarması istenir; 

İD-III/А20Konuşma içeriği hakkında ki düşüncelerini 
anlatarak belirtir; 

İD-III/А21 Konuşmasında ana fikrini vurgulaması istenir; 

İD-III/А22Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi ve buna 
benzer hakkında konuşur. 

İD-IIII/B Etkin dinlemeyi geliştirme için için 
beceri kazanabilme;  

- Dinlediği konulara göre cevap verme 
- Bugün neler hissediyorum... 
- Pantomim (mim sanatı) 
- Duygularımıza göre boyama yapma 
- Oyun: Duyduğumu ve anladığımı çiziyorum 
- Öğretmenin başlatmış olduğu cümleyi 

tamamlama 
- Farklı duyguları tanıma 
- Katılımlı dinleme 
- Seçici dinleme 
- Sorgulayarak dinleme 
- Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinleme 
- “Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırma  
- “Ben senim, sen bensin...” 
- Farklı duygulara bürünme-rol yapma 
- Oyun: Başka kılıfta (farklı duyguları anlama ve 

duyguları kavrama) 
- Empati hakkında konuşma 

İD-III/B1 Konuşanı dikkatli bir şekilde dinler ve anlar; 

İD-III/B2 Artikulasyon(boğumlama)-Sözlü ve sözsüz iletişimi 
doğru şekilde kullanır;  

İD-III/B3Diğerlerinin kullandığı sözsüz iletişimi tanır; 

İD-III/B4 Kendinde farklı duyguları tanır; 

İD-III/B5 Konuşanın ifade ettiği farklı duyguları tanır; 

İD-III/B6Empati yapar; 

İD-III/B7Dinlediği konuların farklı duygular geliştirdiğini ve 
farklı düşüncelere sahip olduğunu bilir; 

İD-III/B8 Dinlerken sürece katılır, soru sorar ve açıklamalar 
yapar; 

İD-III/B9 İlgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinler; 

İD-III/B10 Metni takip ederek dinler; 
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- Oyun: Yönlendirilmiş hayaller 
- Çatışmaları önleme ve özüm üretme oyunları  

İD-III/B11 Dinleme amacını belirleme; 

İD-III/B12 Dinleme amacına uygun yöntem belirleme; 

İD-III/B13 Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini 
kullanma; 

İD-III/B14 Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan 
görsellerden yaralanma; 

İD-III/B15 Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı 
ayırt etme. 

İD-IIII/C Doğru konuşma ve 
artikulasyon/boğumlama için beceri 
kazanabilme;  

 

- Konuşma esnasında vücut duruşunu kontrol 
etme etkinlikleri 

- Duyduğu ses-sedayı, kelime ve cümleleri doğru 
şekilde telaffuz etme 

- Oyun: Sesimizi kaydediyoruz 
- Ulaşılabilir eğitim yazılımları kullanma 
- Farklı ve eğlenceli cümleler söyleme 
- Ses kayıt ile şIIIr/hikaye dinleme 
- Tekerleme söyleme 
- Bilmece va atasözü söyleme 
- 100 sayı tablosundan sayıları okuma 
- Oyun: Doğum günü cetveli (aylarına göre doğum 

günü cetveli hazırlama ve sayma işlemi yapma) 

İD-III/C1 Konuşma esnasında vücut duruşuna dikkat eder; 

İD-III/C2 Sesleri doğru şekilde telaffuz eder;  

İD-III/C3 Kelimeleri doğru telaffuz eder;   

İD-III/C4 Cümleleri çeşitlerini doğru şekilde vurgular; 

İD-III/C5 ŞIIIri doğru şekilde okur (şIIIr); 

İD-III/C6 Diyaloglar kurarak metni doğru şekilde dramatize 
eder;  

İD-III/C7100 e kadar sayıları doğru telaffuz eder; 

İD-III/C8 20’e kadar sıra sayılarını doğru şekilde telaffuz 
eder. 

İD-IIII/Ç Sözlü ifadeyi kullanma için beceri 
kazanabilme;  

- Kısa metinler anlatma 
- “sihirli torba”dan çekilen nesnelere göre 

“Gerçek hikaye” oluşturma ve anlatma 
- Anahtar kelimeler kullanarak konu anlatma 
- Dizi resimleri bir araya getirerek olay anlatma 
- Yaşanılmış olayı anlatma 
- Oyun: resim yapmak için oku ve çizdiğin resimi 

anlatmaya çalışma 
- Yazar koltuğu 
- Cümle tamamlama 
- Öğrencilerin seçmiş oldukları konuya göre 

konuşma yürütme 

İD-III/Ç1 Kısa metinleri sözlü anlatmaya çalışır; 

İD-III/Ç2 Verilen kelimeler veya dizi resimleri bir araya 
getirerek olayı sözlü anlatmaya çalışır;    

İD-III/Ç3 Yaşanmış olayları sözlü anlatım kullanarak anlatır;  

İD-III/Ç4 Gözlemlediği olayları sözlü anlatmaya çalışır;  

İD-III/Ç5 Kendi tutum ve duygularını rahatça gösterir ve 
sözlü ifade eder.  

İD-III/Ç6Okuduğu kısa metinlere uygun sorular sorar; 
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- Gördüğümüzü anlatmaya çalışma 
- Hep birlikte hikaye anlatma 
- Anılar ve yakın çevrede gözlemlediği olayları 

betimleme 
- Kim o? - O nedir? (varlık veya nesneyi tahmin 

etme) 
- Sihrli kutu: kutu içerisinde saklı olan nesneyi 

betimlemeye/anlatmaya çalışma 
- Arkadaşlarım benim hakkımda neler düşünüyor 
- Neler hissediyorum 
- Rol oynama 
- Duygularımızıın alfabesi (verilen harfe göre 

duygumuzu ifade eden kelimeyi bulma) 

İD-III/Ç7 Verilen konuya uygun sözlü anlatım tekniğini 
kullanır. 

İD-IIII/D Türkçe edebil dilin kullanımını 
sağlayabilme;  

- Yöre dili/şive/ağız ve edebi dil arasındaki farkı 
kavrama için örnekler dinleme 

- Halk masalları dinleme/izleme 
- “TV sunucusuyum” 
- “Dilimizi düzeltelim” (konuşma esnasında yanlış 

kelimeleri anlama 
- “Konuşuyoruz, kayda alıyoruz, birbirimizi 

dinliyoruz” 
- Oyun: Edebi konuşma için madalya kazanma 
- T-tablo (doğru konuşma-yanlış konuşma) 
- Güzel yazı yazma etkinlikleri 
- Güzel konuşma etkinlikleri 
- Sınıf dilini kurma 

İD-III/D1 Konuşmada yöre dili lehçe, şive/ ağız arasındaki 
farkı ayırt etmeye başlar; 

İD-III/D2 Konuşma ve kendini sözlü ifade etmede Türkçe 
edebi dili kullanmaya başlar; 

İD-III/D3Yazılı ifade etmede Türkçe edebi dili kullanmaya 
başlar. 

İD- IIII/E Kelime dağarcığını geliştirebilme; 
- Etkniliklerinde karşılaştığı bilinmeyen kelimeleri 

açıklama 
- Haftalık sınıf sözlüğü  
- “Açıklama için kelimem  var” (buldum, söyledim, 

açıklama istedim) 
- ..... konu hakkında konuşma, öğretmenin 

özellikle yeni bilinmeyen kelimeler kullanarak, 
öğrencilerden açıklama isteme 

- Yeni kelimeleri toplama kutusu hazırlama 

İD-III/E1 Varlıkların, kavramların, olayların, duyguların, 
kişilerin isimlerini (adlarını) ifade eden yeni kelimeleri 
öğrenmeye çalışır;  

İD-III/E2 Yeni kelimeleri/ifadeleri anlamlarını kavrar ve 
kullanır; 

İD-III/E3 Yeni kelimelerin anlamlarını bulabilmek için sözlük 
kullanmaya başlar; 
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- Dört açıdan oluşan sözlük (okuyorum, 
buluyorum, çiziyorum ve yeni kelimeyi 
kullanıyorum) 

- Oyun: Yeni kelime avcısı-Dedektif  

İD-III/E4 Yeni kelimelerin anlamlarını anlar. 

 

İD-IIII/FBildirme cümlesi, anlam (olumlu-
olumsuz) cümlesi, soru cümlesi, ünlem 
cümlelesi arasındaki farkı tanıyabilme ve yazım 
ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilme; 

- Oyun: Bildiriyorum, anlatıyorum, soru soruyorum 
(cümle yazma ve söyleme) 

- Bildirme, soru ve ünlem bildiren cümleleri 
tahmin etme ve tekrarlanan cümleleri söyleme 

- Bildirme cümlesini tanıma 
- Soru cümlesini tanıma 
- Ünlem cümlesini tanıma 
- Sorulara uygun cevap verme 
- Cevaplara uygun soru hazırlama  
- Cümlelerin sonuna nokta, soru işareti, ünlem 

işretlerinden uygun olanını koyunuz, etkinliği 
yapma 

- Metinleri okuyarak noktalama işaretleri neden ve 
nerede kullanıldığını bakma 

- Karma verilen cümleyi, doğru şekilde kullanma 
- Anlamlarına göre cümleleri tanıma 
- Olumlu cümle, Olumsuz cümle (-me, -ma ekleri, 

değil-yok sözcükleri) 
- Oyun: Gökküşağının altından geçelim (olumlu 

cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri olumlu 
hale dönüştürünüz, etkinliği yapma) 

- Metinlere dikkat ederek noktalama işaretlerinin 
neden kullanıldığını öğrenme 

- Ters cümle etkinliği 
- Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve 

olumsuz olarak gruplandırmaları istenilir 
- Doğru ve yanlış telaffuz edilen cümleleri anlama 
- Güzel yazı yazma etkinlikleri yapma 
- Nokta, ünlem işareti veya soru işaretinin 

kullanımı için doğru yazma etkinliklerini yapma 
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

İD-III/F1Bildirme, soru ve ünlem cümlesi arasındaki farkı 
bilir (sözlü ve yazılı ifadede); 

İD-III/F2 Yazılı anlatım esnasında anlamlı, soru ve ünlem 
cümlesinde noktalama işaretlerine dikkat ederek doğru bir 
şekilde uygular; 

İD-III/F3Anlamlarına göre cümleleri tanır; 

İD-III/F4Olumlu ve olumusuz cümle arasındaki farkı bilir; 

İD-III/F5Olumsuz cümle (-me, -ma ekleri, değil-yok 
sözcükleri) nasıl yapıldığını bilir; 
İD-III/F6Olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri 
olumlu hale dönüştürür; 

İD-III/F7 Kullanacağı cümle içindeki kelimelerin sıralamasını 
doğru/düzgün şekilde yapar ve ifade eder; 

İD-III/F8 Kendini yazılı ifade etmeden önce kullanacağı 
cümle içindeki kelimelerin sıralamasını doğru/düzgün 
şekilde yapar ve ifade eder; 
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İD-IIII/G Cümle ve cümle birimlerini 
kavrayabilme (kelime, kelime-hece, hece-harf) 

- Cümleyi kavrama 
- Cümle birimlerini kavrama-kelime, hece, harf 

oyununu oynama 
- Cümlede kelime sayısını, kelimede hece ve harf 

sayısını belirtme ve yazma  
- Seslerden-harflerden heceler, hecelerden 

kelimeler, kelimelerden cümle oluşturma 
etkinliği yaptırılır 

İD-IIII/G1 Cümle ve cümle birimlerini kavrar; 

İD-IIII/G2 Cümle birimlerinden, kelime, hece ve harf 
ilişkisini bilir; 

İD-IIII/G3 Ses-harf, harf-hece, hece- kelime ve kelime-
cümle ilişkisini bilir ve kullanır. 

İD-IIII/Ğ Alfabemizdeki harflerin çeşitlerini 
(sesli ve sessiz harfler) ayırt etme becerisi 
kazandırabilme; 

- Alfabetik sırayı söyleme ve yazma. 
- Sesli harfler 
- Sessiz harfler 
- Kelimeleri alfabetik sıraya göre yazma etkinliği 

yapma  
- Karışık olarak verilen kelimeleri, sözlükteki 

sıralamaya göre dizme oyunu oynama  

İD-IIII/Ğ1 Alfabeyi sıraya göre söyler ve yazar; 

İD-IIII/Ğ2 Sesli harfleri bilir; 

İD-IIII/Ğ3 Sessiz harfler bilir; 

İD-IIII/Ğ4 Sözlüğü doğru şekilde kullanır. 

 

İD-IIII/H Kelime olarak isimleri (ad) 
kavrayabilme;  

- Dilbilgisi etkinlikleri 
- Özel ve ortak adlar yarışması 
- Topluluk adlarını kullanma 
- Hızlı isimler/adlar söyleme (kişi, nesne, bitki, 

hayvan adlarını sayma ve söyleme) 
- Verilen kısa metinde özel ve ortak isimleri 

belirleme 
- “Yanlış kelimeyi bul” (isim/ad ifade etmeyen 

kelimeyi belirleme  
- Verilen harfe göre ad /isim bulma 
- Tabloda adlar dizisini yapma  
- Tabloda istenen adları boşluklara yazınız (insan, 

gün, hayvan, mevsim, akraba) 
- İsim kartları yapma 
- Verilen tekil anlamdaki kelimeleri çoğul 

anlamlarını –ler, -lar eklerinden uygun olanını 
getirerek çoğul haline dönüştürme etkinliği 
yapma 

- Doğal ve sıra sayıları ile ilgili örnek verme 

İD-III/H1 Kelimelerinİsim (ad) olduğunu fark eder ve yazıda 
kullanır;  

İD-III/H2 Özel isim ve ortak isimler arasındaki farkı bilir ve 
kullanır;  

İD-III/H3 Verilmiş metinin içinde özel ve ortak isimleri bulur 
ve onları ayırt eder; 

İD-III/H4 Özel ve ortak isimleri yazma veya coğrafi bölgeler, 
kurum, bayramlar veya kendi adlarını yazma esnasında 
büyük harfi doğru şekilde kullanır;  

İD-III/H5 Topluluk adlarıı kullanır; 

İD-III/H6 Varlıkların sayılarına göre adları ayırt eder; 

İD-III/H7 Tekil-çoğul oluşumunu kavrar ve yerine göre 
doğru kullanır; 

İD-III/H8 Doğal ve sıra sayılarını ayırt eder; 

İD-III/H9 Teklik çokluk ilişkisini kavrar ve “–ler, -lar” ekini 
doğru şekilde kullanır;  
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- Soyut ve somut adlarla etkinlik yapılır ve oyun 
oynama  

- Yüz ifadeleri (sevinç, üzüntü, acı) yapma ve 
kullanma 

- Beden dilini kullanmayı öğrenme 
- Verilen adların hangi durumu ifade ettiğini 

işaretleme, etkinliği yapma 
- Yalın halde verilen adları i, e, de, den 

durumlarına göre yazmalarını isteme  
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

İD-III/H10 Tekil ve çoğul arasındaki farkı kavrar; 

İD-III/H11 Doğal ve sıra sayılarını tanır;   

İD-III/H12 Soyut ve somut adları (maddi ve manevi ) kavrar 
ve anlamına göre anlamlandırır; 

 İD-III/H13 Adların cümle içindeki durumlarını kavrar ve 
doğru kullanır; 

İD-III/H14 Adın sonuna gelen ekleri (i, e, de, den) kavrar; 

İD-III/H15 Adın sonuna gelen ekleri doğru şekilde kullanır. 

İD-IIII/J Varlıkların özelliklerini belirten 
sözcüklerin adlardan önce yazıldığını 
kavrayabilme; 

- Ön adlar kolyesi 
- Metin içinde görülen ön adları işaretleme 
- Verilmiş metinde uygun ön adları /sıfatları 

yerleştirme etkinliğini yapma 
- Doğru sıfata uygun kağıdı bulma 
- Oyun: Neler yapabiliriz? (ön adlara uygun isimler 

yazma etkiniğini yapma) 
- Söylenen ön adlara uygun varlık/nesneyı bulma 
- T-tablo (isim-sıfat) 
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
- kullanma 
- Beş sıra tekniği (isim, iki ön ad, üç eyle/fiil, dört 

kelimeden oluşan cümle ve isme uygun ifade 
yazma etkinliğini yapma) 

- Yanlış kullanılan ön adları bulma 
- Cümlede bulunan ön adlar, adların hangi 

özelliğini belirttiğini yazma etkinliğini yapma  
- Verilen isimlere uygun ön adlar/sıfatlar 

yazmalarını isteme  
- Özellik anlamını kavrama (renk, biçim, sayı, 

durum) 

İD-IIII/J1Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin 
isimlerden/adlardan önce yazıldığını kavrar; 

İD-IIII/J2Kelime olarak ön adları (sıfat) kavrar; 

İD-IIII/J3İsmin önüne uygun ön adı/sıfatı kullanır; 

İD-IIII/J4Kısa metin içinde verilmiş olan ön adları bulur; 

İD-IIII/J5Sözlü ve yazılı ifade esnasında ön adları doğru 
şekilde kullanır. 
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İD-IIII/K Eylem/fiil olan kelimelere anlam 

kazandırabilme ve iş, hareket, oluş bildiren 

sözleri tanıyabilme; 

- İsimler kavanozu (seçilen isme uygun eylem 
bulma etkinliğini yapma) 

- Metin içinde görülen eylemleri işaretleme 
- Verilmiş metinde uygun eylem/fiileri yerleştirme 

etkinliğini yapma 
- Dikte yapma 
- Verilen metini güzelleştirme (metine uygun 

eylemleri ekleme) 
- T-tablo (isim-eylem) 
- Sayılan eylemlerden nesneleri bulma  
- Eşleştirme (isimleri eylemler ile eşleştirme) 
- Eylem olan kelimeleri tanıma 
- Kelime türlerini işlemine uygun kullanma 
- Not: eylemde zaman konusuna anlam yönüyle 

değinilmeli; ancak, zaman ekleri verilmemelidir 
- Örneklerden yola çıkarak tanıtılmaya çalışma  
- Örneğin:  

- Koştum-biten bir eylem 
- Koşuyor-devam eden bir eylem 
- Koşacak-gelecekte yapılacak bir eylem 
- “Boşlukları doldur” etkinliği yaptırma  
- “Boşlukları tamamla” etkinliği yaptırma  
- “Kelime türlerini bul” verilen kelimeleri bir 

paragrafta boş bırakılan yerlere işlevine uygun 
olarak konulmasını isteme  

- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

İD-IIII/K1 Eylem/fiil olan kelimelere anlam kazandırır; 

İD-IIII/K2İş, hareket, oluş bildiren sözleri tanır ve cümle 
kurar;  

İD-IIII/K3Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin  

İD-IIII/K4Kelime olarak eylemi kavrar; 

İD-IIII/K5İsme uygun  eylem/fiil kullanır; 

İD-IIII/K6Kısa metin içinde verilmiş olan eylemleri/fiilleri 
bulur; 

İD-IIII/K7Sözlü ve yazılı ifade esnasında eylemleri doğru 
şekilde kullanır. 

İD-IIII/L Sayıları kelime olarak kavrayabilme; 
- Sayıya uygun akrostiş yazma 
- Metin içinde bulunan sayıları işaretleme 
- Sayılar hafızası 
- Metinde boş bırakılan yerleri sayılar ile 

tamamlama 
- Tombola sayısı (sayıya uygun cümle oluşturma) 
- Yanlış yazılan sayıları bulma ve doğru şekilde 

yazma/söyleme 
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

İD-IIII/L1 Sayıları kelime olarak kavrar ve kullanmaya çalışır; 

İD-IIII/L2 Metinin içinde sayıları bulur; 

İD-IIII/L3 Sözlü ve yazılı ifade esnasında sayıları kelime 
olarak doğru şekilde kullanır. 
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- Oyun: Yanlışları bulma 

İD-IIII/M Temel yazım kurallarını doğru şekilde 
kullanabilme ve beceri kazanabilme; 

- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
- Bir cümle bir jeton (en hızlı cümle oluşturma 

yarışması) 
- T-tablo (yanlış-doğru) 
- Hece sayılarına göre kelime grupları oluşturma 
- Cümlede büyük ve küçük harfleri ayırt etme 

çalışmaları yapma 

- Cümlenin başında ve özel adları yazarken büyük 
harfle başlama çalışmaları yapma  

- Kelime ve cümleyi doğru şekilde bakarak yazma 
- Yazmak için hazırlık yapar, Not: bu çalışmada 

temel harflere çok benzeyen el yazısı 
harflerinden temel harflere az benzeyen el yazısı 
harflerine doğru bir sıra takip etme 

- Satır çizgisine dikkat etme (satırlara aynı hizadan 
başlar, sayfa kenarlarında uygun boşluklar 
bırakır) 

- Cümleye büyük harfle başlama 
- Kişi, ülke, ulus, yer, bayram adlarının ilk harflerini 

büyük yazma 
- Şiir mısralarının ilk harflerini büyük yazma 
- Anlamlı ve kurallı cümleler kurma 
- Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve 

kurallı cümleler kurma etkinliğini yapma  
- Kelimeleri hecelere (sözlü ve yazılı olarak) ayırma 
- Satır çizgisine dikkat ederek yazma, satırlara aynı 

hizadan başlama, sayfa kenarlarına uygun boşluk 
bırakma, başlıkla metin arasında uygun boşluk 
bırakma, etkinliğini yapma  

- Oyun: Kağıdı katlama ve kelimeyi ayırmaya çalış 
(yazma esnasında kelimeleri hecelere doğru 
şekilde ayırma) 

- Yanlış ayrılmış kelimeleri bulma ve altını çizme 
etkinliğini yapma 

İD-III/M1Cümle başında büyük harfi doğru şekilde kullanır; 

İD-III/M2 Özel isimlerde, coğrafi kavramlarda, kurum ve 
bayram isimlerini yazmada büyük harfi doğru şekilde 
kullanır; 

İD-III/M3 Anlamlı, soru ve ünlem cümleleri yazmada 
nokatalama işaretlerini doğru bir şekilde yazar;  

İD-III/M4 Anlamlı ve kurallı cümleler kurar; 

İD-III/M5Soru edatını (mi) doğru yazar ve yerinde kullanır; 

İD-III/M6-yor ekini doğru kullanır; 

İD-III/M7 Yazılarında imlâ kurallarını uygular; 

İD-III/M8 Noktalama işaretlerini (nokta, virgül, kısa çizgi, 
kesme işareti, eğik çizgi) doğru yazar ve kullanır; 

İD-III/M9 Yazılarında kelime tekrarlarından kaçınır; 

İD-III/M10 Kelimeyi yeni sıraya doğru şekilde taşır/yazar;  

İD-III/M11Satır sonuna sığmayan kelimeleri doğru ayırma 
uygulaması yapılır; 

İD-III/M12100’e kadar sayıları doğru/düzgün yazar.  
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- Çekilen sayılara göre belirli kelimeler yazma 
- Öğretmenin okuduğu kelimeleri, cümleleri aynen 

yazabilme f, s, t, k, ç, ş, p, h,  sessiz harfleri 
kelimede, cümlede doğru yazabilme yoklamaları 
yapma 

- “Ğ” ve “H” harflerini doğru kullanma 
- Soru edatı (–mı, -mi) doğru kullanma 
- -yor ekini doğru kullanma, sözlü ve yazılı 

anlatımda “-yor” ekini doğru yazma etkinliği 
yaptırma  

- Dikte yapma 
- Dikte etme çalışmalarına katılma  
- Doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları 

İD-IIII/NYazılı ifadeyi kullanma için beceri 
kazanabilme; 

- Kendi başına cümle kurma ve yazma 
- “... konusu hakkında cümle oluştur” 
- Okuduğu metine bağlı kalarak soru sorma tekniği 

ile anlatmaya çalışma 
- Kendi başına okuduğu metini anlatmaya başlar 

ve verilen yönergelere dikkat ederek anlatma 
- Başlatılmış cümleleri tamamlama... 
- Verilen hikayeye yeni bir son bulma 
- Resime ve nesneye göre kelimeler yazma 
- Harfler kümesinden kelimeler oluşturma 
- Gizli  ve ters kelimeleri bulma ve yazma  
- Tebrik kartı yazma 
- Davetiye yazma 
- Ben yazarım... 
- Resimlere bağlı kalarak kendi başına kısa metin 

yazma ve yazılan metini arkadaşlar ile paylaşma 
etkinliğini yapma 

- Kişisel eserler yaratma 
- Akrostiş yazma 

İD-III/N1 Eğik harfleri kullanarak kendi başına cümle yazar; 

İD-III/N2 Kısa metinlere bağlı kalarak yazılı şekilde metini 
anlatmaya çalışır; 

İD-III/N3 Verilen başlangıca gore yaratıcılığını kullanarak 
devamını getirir; 

İD-III/N4 Masalın sonunu değiştirmeye başlar; 

İD-III/N5  Verilen konuya bağlı kalarak sözlü anlatım 
kullanır (kısa anlatıma başlar); 

İD-III/N6Destek sunarak orjinal eserler yaratmaya çalışır ve 
kendi hayal dünyasını geliştirir.  
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ÖĞRENME ALANI: EDEBİYAT (E)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

E-III/АÇocuk edebiyatını kullanabilme 
- Resimli kitapları,masalları ve şiirleri bağımsız bir 

şekilde okuma 
- Lektürleri bağımsız okuma  
- Ses kayıtları dinleme 
- Oyun: Tahmin et! (masal, fabl, öykü/hikaye veya 

şIIIr) 
- Oyun: Dur ve tahmin et! (öğretmen okumayı 

durdurur ve öğrencilerden devamını tahmin 
etmelerini ister) 

- Tartışma grupları oluşturma 
- İçeriği dinleyerek çizgi roman yapma 
- Okunan eserler hakkında tartışma yürütme 
- Okunan eser içeriğinden soruları yanıtlama 
- Artı bir kitap –  İsteğe bağlı okunan kitabı  

arkadaşlara sunma 
- Erişebilir eğitim yazılımlarını kullanma 
- Uygulama teknikleri/okuma içeriğini analiz etmek 

için stratejiler (“İskelet”, “salkım”, “Beş sıra”, 
“Küp”, “Hikaye yıldızı”, “Hikaye haritası”...) 

E-III/А1 Edebi eserleri ayırt eder (hikaye, masal, şiir, fabl...); 

E-III/А2 Bağımsız olarak yaşa uygun içeriği okur; 

E-III/А3 Bağımsız olarak lektürleri okur; 

E-III/А4 Okunan içerik hakkında yöneltilen sorulara doğru 
cevap verir; 

E-III/А5 Okunan içerikle ilgili sorulara yazılı olarak yanıt 
verir; 

E-III/А6 Ek olarak değişik edebi eserleri okur; 

E-III/А7 Kendi bağımısz olarak okuyabilir içeriği analiz 
etmek için teknikler/stratejiler uygular. 

E-III/BEdebiyat: çocuk edebî türlerini kavrama 
ve tanıyabilme (nazım ve nesir) 

Nazım türleri:  

1. Şiirler, maniler, sayışmacalar ve 
tekerlemeleri tanıyabilme 

2. Dize, beyit, dörtlük ve şiiri ayırabilme 

- Masal, hikâye, fıkra, şarkı tekerleme tiyatro vb. 
edebi örneklerine aynı oranda ilgi duymalarına 
özen gösterme 

- Edebî eserdeki sebep-sonuç ilişkisini kurma 
- Edebî eserdeki olayların oluşmasına sebep olan 

nedenleri açıklama 
- Edebî eserin ana konusunu belirleme 
- Edebî eserin ana duygusunu belirleme 
- Edebî eserin ana fikrini belirleme 

E-III/B1 Edebî eserin ana konusunu, ana duygusunu ve ana 
fikrini belirler; 

E-III/B2 Karşılaştırmalar yapılırken “benzer olarak, gibi, 
farklı olarak, aynısı vb.” ifadelerinin kullanır;  

E-III/B3 Edebî eserde gecen mizahi öğeleri (cümleleri) 
tanır; 
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Nesir türleri: 

Masal, fabl, hikâye, dram, atasözleri ve 
bilmeceleri tanıyabilme ve ayırabilme 

 

- Metindeki yardımcı fikirleri ve destekleyici 
ayrıntıları belirleme 

- Edebî eserdeki önemli ifadeleri belirleme 
- Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırma  
- Sebep-sonuç ilişkileri kurdurulurken, “çünkü, 

bunun nedeni, bu nedenle, bunun sonucunda, bu 
yüzden vb.” ifadelerinden yararlanılması isteme  

- “Duyguyu tahmin et!”: Bir cümle farklı ses 
tonlarında kaydedilerek öğrencilerden hangi 
duyguyu yansıttığını bulmalarını isteme 

- “Mümkün mü?” okudukları metinde geçen 
olayların mümkün olup olmadığı sorma etkinliğini 
yaptırma 

- Okuduğu eser konusunda drama, piyes veya 
canlandırma yaptırma 

- Okuduklarının ana fikri dikkate alarak kendi 
kelimeleriyle özetlemesini isteme  

- Öğrencilere yazarın kısa biyografisi ve diğer 
eserleri hakkında bilgi edinmeleri için araştırma 
ödevi verme  

- Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında 
paylaştırılarak okumalarını sağlama  

- “Şiir yaz” etkinliği yaptırma 
- “Türkülerin dili”: Öğrencilere bir türkü 

dinletilerek türküyle ilgili bir hikâye 
oluşturmalarını isteme  

- Şiirde dize, dörtlük, hece vezin, kafiye  
- Şiirde kafiyenin oluşmasını sağlayan eş sesli 

kelimeleri ayırt etme 
- Hikâye ve masalı kavrama ve ayırt etme 
- Masalı masal yapan özelliklerini bilme 

(olağanüstü ve mutlu son) 
- Masalda giriş, gelişme ve sonuç (döşeme)  

bölümlerini ayırt etme 

E-III/B4 Dinlediklerinde geçen nesne, kişi, olay, yer vb. 
arasında çoklu karşılaştırmaları yapar;  

E-III/B5 Masal, hikâye ve fıkra tekniğine uygun 
anlatımlarda bulunur;  

E-III/B6 Hikâyede gecen iki farklı nesnenin, kişinin, olayın, 
yer vb. birbirleriyle olan benzer ve farklı yönlerini 
karsılaştırır; 

E-III/B7 Okuduğu metindeki olayları oluş sırasına göre 
anlatır; 

E-III/B8 Eserde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır;   

E-III/B9 Okuduklarını özetler; 

E-III/B10 Olayları sıralarken “ilk önce,  önce, daha sonra, 
ondan sonra, sonunda, sonuçta,  vb.”  İfadelerini kullanır; 

E-III/B11 Başlıktan hareketle eserin içeriğini tahmin eder;  

E-III/B12 Bir metnin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına ait 
karışık olarak verilen paragrafları sıraya koyar;  

E-III/B13 Başlık ve içerik ilişkisini sorgular; 

E-III/B14 Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir; 

E-III/B15 Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler;  

E-III/B16 Kafiye ile ilgili şiirin sonlarındaki eş sesli kelimeleri 
ayırt eder; 

E-III/B17 Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacıları 
ezberler, aynılarını kullanır. 

 

 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

64 

- Hikâyeyi hikâye yapan özellikleri belirleme 
(gerçek ve yaşanılan olayları konu etme) 

- “Hikâye unsurları”nı belirleme (Hikâye unsurları: 
ana ve yardımcı karakterler, yer, olay, zaman) 

- Kahramanların dili var etkinliğini yapma 
- Metindeki diyalogları okuma 
- Atasözleri ve bilmeceler öğrenme ve söyleme 

E-III/C Edebi eserleri analiz edebilmek için 
beceri kazanabilme 

- Bu yazarı beğendim çünkü... 
- Verilen bir kelimeye göre kafiye yapma 
-  Oyun: Ok (dart) Dil  
- Alfabe şarkısını söyleme  
- Davetsiz misafiri bul (düzensiz kafiyeyi bulma) 
- Oyun: Kafiyeyi buluyorum, çıkartmayı 

düzenliyorum 
- İskelet (saklı konuyu ve mesajı bulma...) 
- Tartışma grupları  
- Duyguları  taklit etme 
- Okunan içeriğin bir bölümünü resim ile ifade 

etme/gösterme 
- Konuşma: Bu hikayenin adı nereden geliyor? 
- Hikaye bantı (Metnin bölümlerini olay sırasına 

göre dizme/sıralama) 
- Okunan hikayede ki sorulara cevap verme 
- Okunan metine uygun resimleri seçme 
- “Т-tablo” – Olumlu ve olumsuz karakterleri 

tanımlama 
- Belli karakterin davranışları/attığı adımlar 

hakkında tutum sergilme, kendini karkterin 
yerine koyma.Edebi eserlerden bir karakterin 
rolüne geçme 

- Okunan edebi esere uygun sahne ayarlama  
- Konuşma: Eserde beğendiğimiz ve 

beğenmediğmiz bölümler neler? 
- Kişisel fikri savunarak/açıklama  
- Esere yeni isim bulma  

E-III/C1 Şiirleri, düz yazıdan ayırt eder; 

E-III/C2 Mısra ve kıtayı ayırt eder; 

E-III/C3 Şiirde kafiyeyi ayırt eder; 

E-III/C4 Konu/içerikle ilgili duygularını ortaya koyar; 

E-III/C5 Olayların sıralamasını belirler; 

E-III/C6 Olayların yerini ve zamanını belirler; 

E-III/C7 Eserin konusu hakkında bilgi edinir;  

E-III/C8 İçerikte hoşlandığı ve hoşlanmadığı bölümler 
hakkında yorumlar yapar; 

E-III/C9 Baş kahramanları ve yardımcı karakterleri ayırt 
eder; 

E-III/C10 Karakterleri açıklar/betimler; 

E-III/C11 Karakterlerin eylemlerini açıklar; 

E-III/C12 Sosyal olarak kabul edilebilir/kabul edilemez 
davranışları (iyi ve uygunsuz davranış) açıklar; 

E-III/C13 Olumlu karakterler ile kendini karşılaştırır ve 
tanımlar; 

E-III/C14 Metinde verilmek istenen mesajı kavrar;  

E-III/C15 Kendi deneyiminizi okuma içeriği ile bağlama; 

E-III/C16 Eserdeki estetik unsurları tanır.  

 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

65 

- Eğer ben yazar olsaydım, eserde değiştireceğim 
bölümler ....... . . 

- Başlığa ve resimlere ve çizimlere göre tahmin 
yürütme... 

- Güzel ifadelerin duvarı/kelimeler(içeriğe bağlı 
kalarak) 

- 3,2,1 (konudan öğrendiğim üç şey, konu 
hakkında iki soru ve günlük hayattan bir 
uygulama anlatma) 

- Düşün, payşal ve cevap ver (Yöneltilen soruyu 
düşünme cevaplama ve arkadaşıyla paylaşma 

- “Şans çarkı-Çarkıfelek” – Soru metnin yardımıyla 
metnin içeriği ile ilgili sorular sorma 

- Okuma ile ilgili kendi deneyimlerini anlatma 
- İçeriğin sonucunu değiştirme   
- Paragrafları ayırma   
- Bu konunun/içeriğin bana anlattığı..... 
- Şaşırdığım zaman... 
- İçeriği okuduktan sonra hissetim ki..... 
- Endişelendiğim zaman.... 
- Hayalimde canlandırdığım resim 
- Okuma tekniklerini uygulama (“Т–tablo”, 

“Küme”, “İskelet”, “Salkım”, “Beş sıra”, 
“Hikayenin Yıldızı”, “Hikaye haritası”, “Küp ağı”, 
“Yorumlar”...) 

- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımı kullanma 

E-III/ÇOkuma tekniklerini geliştirebilme ve 
okuma kurallarını uygulayabilme  

- Oyun: Bana nasıl okumam gerektiğini söyle 
- İnteraktif okuma 
- Araştırarak okuma (verilen görevlere göre 

okuma) 
- Kelimeleri çözme (görmediği fakat daha önce 

duydukları sözleri telaffuz etme) 
- Çiftler halinde sessiz okuma 
- Sesli okuma  
- Sessiz okuma 

E-III/Ç1 Sesli okur; 

E-III/Ç2 Sesli ve akışlı okur; 

E-III/Ç3 Uygun hızda okur;  

E-III/Ç4 Kendi kendine okur; 

E-III/Ç5 Rollere göre okur; 

E-III/Ç6 Bölümlere göre okur;  
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- Hızlı okuma 
- Vurgulu okuma 
- Gözü sayfa üzerinde gezdirerek büyük z’ler 

çizerek okuma 
- Parmakla, kalemle izlemeden, hecelemeden, baş 

ve gövdeyi sallamadan okuma 
- Rollere göre okuma  
- Sen okuyorsun, ben senı takip ediyorum 
- Ses kayıtlarının dinlenmesi (ifade belirleme) 
- Oyun: Tv sunucusu gibi okuma 
- Okumada duruş ve oturuş belirleme 
- Okuma alışkanlığı oluşturma 
- Okuma duygusunu geliştirme 
- Kitap okumanın önemini vurgulama 
- Kitap okumanın nedenlerini söyleme 
- Kitap okuma becerisini geliştirme (sesli, sessiz ve 

hızlı okuma becerisini geliştirme) 
- Okumakla ilgili etkinliklerden zevk alıp 

almadığının nedenlerini açıklama etkinlikleri 
yaptırma  

- Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşma etkinliği 
yaptırma  

E-III/Ç7 Anlamlı olarak okumaya başlar (noktalama 
işaretleri, tempo, dinamizm, artikülasyon, diksiyon); 

E-III/Ç8 Okuma türlerini bilir; 

E-III/Ç9 Okuma hızını konuya göre ayarlar; 

E-III/Ç10 Sesli okumada tonlama ve vurguya dikkat eder; 

E-III/Ç11 Konuşma hızıyla ve konuşma sesiyle okur; 

E-III/Ç12 Okumada noktalama işaretlerine uygun 
duraklama yapar; 

E-III/Ç13 Sesin duyabileceği biçimde ayarlanır. 

yüksekliğini dinleyicilerin 

E-III/Ç14 Okuma sırasında vücudu her zaman uygun 
duruma getirerek okur (okuma, duruş, oturuş); 

E-III/Ç15 Okumayı kesmeden sayfayı sağ elle çevirir; 

E-III/Ç16 Okuma akışını bozacak duraklamalar yapmaz; 

E-III/Ç17 Metindeki tamlamaları, ikilemeleri bölmeden 
okur; 

E-III/Ç18 Okumadan zevk alır ve okuma etkinliklerine istekli 
katılır; 

E-III/Ç19 Okur ve okumaya saygı duyar; 

E-III/Ç20 Boş zamanlarında kitap okumayla ilgili grup 
çalışmalarına katılır. 

E-III/DAnlama ile okuyabilme  
- Bilinmeyen kelimeleri/ifadeleri açıklama  
- Dört köşede kelime bilgisi (yeni bir kelimeyi 

bulurum, okurum, tespit eder çizerim ve 
kullanırım) 

- Öğretmen ve veli yardımıyla sözlük kullanmaya 
başlama (bilinmeyen kelimelerin anlamlını 
algılama işlevi) 

- Okunan eser hakkında konuşma  

E-III/D1Okunan içerikten, bilinmeyen kelimelerin 
anlamlarını sorar;  

E-III/D2Okunan içeriğin sorularını doğru şekilde cevaplar; 

E-III/D3Okuduğunu açıklayarak anlatır;  
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- Okunan metnin içeriği ile ilgili soruları yanıtlama 
- Okuduğunu anlama 
- Okuduğunu yorumlama 
- Okuduklarını başka alılanlarda kullanma 
- Okuduğunu analiz etme 
- Okunan metnin türünu öğrenme 
- Metnin ana düşüncesini belirleme 
- Metinde gecen kişileri ve önem sırasına göre 

sıralama  
- Okunan konunun güncelliği ve tutarlı konusunda 

yapılan sohbetlere katılıp kendi görüşlerini 
aktarma etkinliği yaptırma  

- Kişilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini kavrama 
- Okunan metinde kullanılan dil ve dilin akıcılığını 

hissetme 
- Okunan konunun güncelliği ve tutarlığının farkına 

varma 
- Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine 

ayırma 
- “Hikâye haritası” etkinliği yaptırma  
- “Hikaye şeriti”(Metinden cümleleri sıralama) 
- İnteraktif okuma (“dur/tahmin et tekniği”-

olayları tahmin etme) 
- Mantıklı ve mantıksız cümleleri fark etme 
- Mantıklı ve mantıksız kısa metinleri fark etme 
- Düşünüyorum ki... (okunan konuya bağlı kalarak 

cümle tamamlama oyunu oynama) 
- Oyun: Bende soru sormak istiyorum (konu 

hakkında soru sorma) 
- Okuma içeriği için teknikleri uygulama (“Т-tablo”, 

“Ven diyagramı”, “İskelet”, “Salkım”, “Beş sıra”, 
“Küp”, “Hikaye yıldızı”,“Hikaye haritası”, “Küp 
ağı”,“Yorumlama”...) 

- Eğer ben yazar olsaydım eserde 
değiştireceklerim... 

E-III/D4Okuduğu konu/içerik hakkında sorular sorar; E-
III/D5 Okuduğu konu ile ilgili kendi deneyim veya 
yaşantılarından örnekler verir; 

E-III/D6 Sunulan tekniklere dikkat ederek konuyu okur; 

E-III/D7Okuduğunu bir tümceyle yazar / söyler; 

E-III/D8Okuduğu metnin ana fikrini söyler; 

E-III/D9 Metinde geçen diğer yardımcı düşünceleri tanır; 

E-III/D10 Kişilerin fiziksel ve ruhsal halleri hakkında 
görüşlerini söyler; 

E-III/D11 Metinde kullanılan dil konusunda tahminlerde 
bulunur.  
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- Metnin içeriğini özetleme 
- Cümlelerin tamamlanması “Başlıyor...; devam 

ediyor...; sonunda...” 
- Güzel kelime duvarı oluşturma (içeriğe uygun) 
- 3,2,1 (İçerikten öğrendiğim üç şey, içerikle ilgili 2 

soru, günlük hayatta yaşadığım 1 uygulama) 
- Paylaşılan araştırma (belirli bir grupla bir 

metinden önemli soruların tartışılması) 
- Bantları, kronolojik zaman bilimine göre 

sıralama...  
- Bu içeriğin bana anlattığı.... 
- Şaşırdığım da... 
- Eseri okuduktan sonra hissetiklerim... 

 

 

ÖĞRENME ALANI: MEDYA  KÜLTÜRÜ (MK) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

МК- III/А  Yaşa uygun farklı medya içeriği 
kullanabilme için beceri kazanabilme;  

 

 

- Ulaşılabilir eğitim ve öğretim yazılımı kullanma  
- Kullanabilir medya içeriğini takip etme  
- Düşünüyorum ki... (izlediği konu hakkında 

düşünce ve tutumlarını ifade etme) 
- Çocuk medya içeriğinden favori karakterlerini 

çizme 
- Çocuk medya içeriğine göre dramatizasyonda 

bulunma 

МК-III/А1 TV-çocuk programlarını takip eder ve 
izlenimlerini sınıfta açıklar;   

МК-III/А2 İzlediği çocuk filimlerindeki düşünceleri hakkında 
konuşma yürütür;  

МК-III/А3 İzlediği konulardaki kahramanları ve kişilikleri 
hakkında konuşur ve betimleme yapar; 

МК-III/А4 İzlediği/dinlediği konunun içeriği ile ilgili 
duygularını rahatça ifade eder;  
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- Çocuk Tv-programları hakkında konuşma dijital 
medya içeriğinde animasyon, filmler ve ses 
kayıtları dinleme/izleme 

- TV de çocuk programlarını izlemelerini ve 
izlediklerini sınıfta anlatmaları isteme  

- Ses kayıtları dinleme 
- Ana dilinden farklı dillerdeki kısa konuları takip 

etme  
- Oyun:arkadaşlarımın dillerini tanıma 

МК-III/А5 Kahramanların hareketleri hakkında kendi 
düşüncelerini ifade eder; 

МК-III/А6 İzlediği/dinlediği konunun bir bölümünü 
anlamya çalışır;  

МК-III/А7 İzlediği/dinlediği konun dilini tahmin eder 
(Makedonca, Arnavutça, Sırpça, Romanca,...) 

МК-III/B Yaşına uygun dijital çocuk konularını 
kullanabilme; 

- Ulaşılabilir dijital konuları kullanma 
- Dijital kaynaklardan yararlanarak konular 

belirleme 
- Okuma/öğrenme için pozitif tutumlar geliştirme 

(farklı dijital konular kullanarak) 
- Dijtal içeriğin kullanılmının olumlu ve olumsuz 

etkileri hakkında tartışma 
- Mevcut olan dijital içerikli yazılımları kullanma 
- İllüstrasyon: “Ben ve Bilgisayar” 
- Yaşa uygun dijital içerikli aramalar yapma  

МК-III/B1 Eğitim-öğretim içerikli dijital çocuk konularını 
kullanır;   

МК-III/B2 Yaşına uygun dijital konular hakkkında 
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen 
gözetimi altında); 

МК-III/B3 Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla 
bilişim teknolojisinden yararlanır. 

МК-III/C Zorunlu çocuk edebiyatı içerikli 
kitapları kullanma için alışkanlık kazanabilme;  

- Okul kütüphanesini inceleme (fotoğraf ya da 
sohbet yoluyla inceleme)  

- Kütüphaneci ile konuşma (veya kütüphaneci 
rolünde olan öğretmen ile sohbet etme) 

- Sınıfın içindeki bölümü (kitap ,dergi ve resimli 
kitaplar ile düzenleme) 

- Günlük okuma (öğrencinin tercihine göre okuma 
köşesinden kitap veya resimli kitap alma ve 
okuma) 

- Rol yapma/oynama: Kütüphaneciler ve okurlar 
- Okunan kitap içeriği hakkında tartışma yürütme 
- Farklı etkinlikler (doğum günleri, yarışmalar,...) 

için kitap hediye etme ve sınıf okuma köşesini 
yeni kitaplar ile donatma 

- Sınıf/okul/şehir kütüphanesine ziyaret (konunun 
içeriğine bağlı kalarak) 

МК-III/C1 Okul kütüphanesinin sunmuş olduğu hizmetten 
yararlanır;  

МК-III/C2 Ödünçalınan kitap/dergilere karşı dikkat ve ilgi 
gösterir;   

МК-III/C3 Kütüphanede davranış kurallarını bilir ve 
uygular; 

МК-III/C4 Kitap alma ve çevirme alışkanlığı yaratır. 
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- Kütüphaneyi tanıma ve yararlanma etkinliği 
yaptırma 

- Farklı şekillerde ve konuları içeren resimli kitap 
hazırlama etkinliklerini yapma  

МК-III/Ç Ek kaynak kitap kullanarak  okumaya 
karşı ilgiyi geliştirebilme ve okumaya karşı 
alışkanlık kazanabilme; 

- Dergilerden faydalanma (çocuk dergilerinden 
yararlanarak boyama ve resim yapma etkinlikleri)  

- Okuma zamanı (öğrencilerin kendi tercihine 
dayalı seçmiş oldukları kiatparı okuma) 

- Farklı dergilerden koleksiyon yapma 
- Dergi ve resimli kitapların gözden geçirime 

etkinliği yaptırılır 
- Okuma köşesini düzenleme 
- Öğrencinin tercihine bağlı eserler okuma  
- Okunan eserlerin içeriği hakkında tartışma 

yürütme 
- Okunan konuya bağlı kalarak proje çalışmaları 

yapma 
- Çizgi romanı çizme (Başlık, baş kahraman, 

yardımcı karakter, konu, olay, olayın sırası) 
- .... başarısından dolayı kitap hediye ediyoruz 

(sınıf içinde anlaşma yapılarak etkinliği yapma) 
- Çocuk dergilerinin, ansiklopedilerin, kitapların, 

resimli kitapların ve eğitimsel dijital içeriğin 
kullanımı için etkinlikler düzenleme (yaş 
seviyelerine uygun ve bireysel ilgilerine göre 
kitap seçimi yapma) 

- Farklı şekil ve konulara bağlı kalarak resimli kitap 
hazırlama (bireysel, çift veya grup çalışması ile 
etkinliği düzenleme)  

МК-III/Ç1 Kendi isteği doğrultusunda ek kaynak kitaplar 
okur;  

МК-III/Ç2 Kendi isteği doğrultusunda ek kaynak kitap 
okuması için sınıf/okul/şehir kütüphanesinden kitap seçer;  

МК-III/Ç3 Eğitici dijital yazılım konularını kullanır; 

МК-III/Ç4 Okuduğu ek konular hakkında günlük tutmaya 
çalışır;  

МК-III/Ç5 Yetişkinlerin desteği ile internet üzerinden 
verilere ulaşmaya çalışır; 

МК-III/Ç6 Okuduğu konu/bilgiyi arkadaşlarına 
paylaşır/aktarır; 

МК-III/Ç7 Çocuk dergilerinden yararlanır;  

МК-III/Ç8 Bilgi edinmek için kütüphaneden yararlanır; 

МК-III/Ç9 Kitaba karşı sevgi uyandırır. 

 

МК-III/D Farklı kültürel-sanatsal konular 
olaylar hakkında bilgi kazanabilme 

- Tiyatro ve sinema ziyareti (içeriğe bağlı olarak) 
- Maske yapma etkinliği  
- Kukla hazırlama  
- Rol yapma:  En sevdiği favori karakterin rolü  
- Dramatizasyon için köşe hazırlama  

МК-III/D1 Tiyatro/kukla gösterisini izler; 

МК-III/D2 Tiyatroda izlenen tiyatro ve kukla oyunlarındaki 
izlenimleri hakkında konuşma yürütür; 

МК-III/D3 Beden dilini kullanmaya çalışır;  
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- İzlenilen film ya da oyun hakkında tartışma 
yürütme 

- Bir sonraki olaya göre resim çizme veya 
tamamlma 

- Belirli içeriğie göe dramatizasyon yapma 
- Kukla gösterisi için tiyatro bölümü hazırlama 
- Tiyatroda davranış kuralları  hakkında konuşma 

yürütme  
- Külrüel-sanatsal olayları takip etme ve 

ziyaretlerde bulunma (müze, sergi, içeriğe bağlı 
kalarak etkinlik düzenlemek) 

- Yazar/artist ile görüşme gerçekleştirme  

МК-III/D4 Sahne, kostüm, perde tanımları hakkında 
konuşma yürütür; 

МК-III/D5 Duygu ve düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, 
müzikli oyun, kukla ve buna benzer yolarla sunar; 

МК-III/D6 Sahneyi betimler; 

МК-III/D7 Kostümleri açıklamaya çalışır; 

МК-III/D8 Oyuncuların sergilediği oyun hakkında kendi 
düşüncelerini ifade eder;  

МК-III/D9 Tiyatro temsili veya filmin bir bölümünü 
anlatmaya çalışır; 

МК-III/D10 İzlediği kültürel-sanatsal konuyu arkadaşları ile 
paylaşır/izlenimlerini anlatır (konuya ve ziyarete bağlı 
kalarak: tiaytroya, sinemaya, sergiye ziyaret); 

МК-III/D11 İzlediği konu hakkında kendi tutumunu ifade 
eder; 

МК-III/D12 Kültürel-sanatsal kurumlarda  nasıl 
davranacağını bilir; 

МК-III/D13 Kültürel-sanatsal kurumlarda  davranış 
kurallarına karşı saygı gösterir.  

МК-III/E Medya konularını güvenli ve seçici bir 
şekilde kullanabilmesi için beceri kazanabilme;  

- Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş 
medya içerik hakkında konuşma 

- Eğitim ve öğretim yazılımlarını kullanma   
- Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş 

medya içeriğinin seçici ve güvenli kullanımı için  
her doğru ifadeye işaret yapma  

- “Yabancılar ile konuşmuyoruz” 

МК-III/E1 İzlediği TV konularında yaşına uygun olanları bilir 
ve olumsuz/yasak olan konular için verilen akıllı 
işaretleri/sembolleri bilir;  

МК-III/E2 Filmin öğretim ve eğitimde araç ve içerilik olarak 
kullanımını bilir;  

МК-III/E3 İzlediği bir çocuk filmin içeriliğini, kişileri ve 
mesajı hakkında yorum yapar; 

МК-III/E4 Estetik değeri olan müzikleri dinler;  
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МК-III/E5 Yaşına uygun dijital konular hakkkında 
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen 
gözetimi altında); 

МК-III/E6 Öğrenmenin kaynağı olarak farklı medya 
araçlarını kullanır.  
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İNGİLIZCE DERSI 

 

ÖĞRENME ALANLARI: Yıllık ders saati:  

(her öğrenme alanına göre dağılım) 

SÖZCÜK BİRİMLERİ   

Öğrenme alanlarının zaman ve ders saati olarak önceden 
belirlenmesi güçtür, bundan dolayı İngilizce dil 

öğretiminde öğrenmenin kazanımları (sonuçları), bir 
veya daha fazla programsal alanların amaçları entegre 

edilerek derste başarı elde edilir. 

ANLAMA VE DİLİ KULLANMAK  

OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK 

BECERİLER 

KÜLTÜREL BİLİNÇLENME VE YETERLİLİK KAZANMA 
 

ÜÇÜNCÜ SINIF İNGİLİZCE DERSİ GENEL AMAÇLARI 
 

Öğrenci: 

 İngilizce dilini öğrenebilme için motivasyonu geliştirebilme; 

 İngilizce dersine yönelik ilgi ve sevgiyi geliştirebilme; 

 Dilin gelişiminde basit kelimeleri anlayabilme ve etkin dinlemeyi geliştirebilmek için yetenek ve beceri kazanabilme;  

 Dilin gelişiminde basit-kısa cümleleri ve kelimeleri anlayabilme için yetenek ve beceri kazanabilme;  

 Sözlü ifade gelişiminde beceri ve yetenek geliştirebilme; 

 Basit dil becerisini ve cümleler oluşturma esnasında kısa kelimeler kullanabilme için beceri kazanabilme; 

 Öğrenilmş sözlü ifadelerin anlamını kavrayabilme; 

 Duyduğu kısa kelimeleri ve belirli ifadeleri yazabilmek için beceri kazanabilme;  

 Bast fadeleri ve kısa metinleri okuyabilmesi için beceri kazanabilme;  

 Öğrenme gelişiminde çoklu medya kaynaklarını kullanabilme;  
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 Göstermiş olduğu davranışlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilmesi ve düşünebilmesi için teşvik edebilme;  

 İngilizce konuşma diini kullanan ülkelerin kültürlerini tanıyabilme için yönlendirebilme. 

 

 

ÖĞRENME ALANI: SÖZCÜK BİRİMLERİ (SB)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

SB-III/А Sözcük birimlerini/kelimelerini tanıyabilme, 
türetebilme ve kullanabilmek için beceri 
kazanabilme 
 

− My family Dice  
− This is my family (цртање дланка) 
− Go and find… 
− Go and point… 
− All about me  
− Musical chair activities  
− My dream home 
− Rooms picture difference 
− Rooms picture similarities  
− Furniture card game  
− Jigsaws 
− Scissors, Paper, Stone  
− Shape my house (craft activity) 
− Chain actions  
− Story/picture books  
− Word box 
− My house boardgame  
− Duck, duck, goose  
− Mirror image 
− What am I doing? 
− Pass the ball 
− Hide and seek (Криенка)  

SB-III/А1 Verilen konuya bağlı kelimeleri tanır; 
SB-III/А2 Verilen konuya bağlı kelimeleri türetir; 
SB-III/А3 Verilen konuya bağlı kelimeleri kullanır; 
SB-III/А4 1 ile 100 arasındaki sayıları tanır;  
SB-III/А5 1 ile 100 arasındaki sayıları türetir; 
SB-III/А6 1 ile 100 arasındaki sayıları kullanır. 
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− Row your boat  
− Drawing dictation  
− Bingo  
− Red light, green light  
− Telephone – Tongue twisters   
− Memory games  
− Who stole the cookie from the cookie jar? 
− Hot potato  
− Guess who  
− Keep the ball up  
− Treasure hunt  
− Hokey Pokey  
− Hot and cold 
− I see  
− Stand up, sit down (day/night)  
− Fruit salad 
− Cross the odd one  
− Flashcards  
− Shout it out  
− Fetch it 
− Feel in the box  
− Gestures activities  
− What’s missing from the line up?  
− Pictionary  
− Rotten apples 
− Fruit salad 
− Apple pass  
− Blindfold guess  
− Give me game  
− What’s in the bag activity 
− Food songs  
− My favorite food  
− Go fish (days of the week)  
− Put the days in order  
− Put the months in order 
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− Put the seasons in order  
− Put the numbers in order 
− Wall touch  
− Days of the week caterpillar  
− Creating picture books (revising 

vocabulary) 
− Counting games  
− Drawback 
− Games with songs and chants  
− Remember and say it 
− Remembering the order  
− Snap 
− Standing up activities 
− Yes/no 
− Can I have… please? 
− Pass the soft toy 
− Hot, cold! 
− Word snake 

 

 

ÖĞRENME ALANI: ANLAMA VE DİLİ KULLANMA (ADK) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

ADK-III/А Dilbilgisi yapı şekillerini tanıma, fark 
yapma ve kullanabilmesi için beceri kazanabilme 
 
 
 
 
 

− Jeopardy 
− Who stole the cookie from the cookie jar? 
− Guess who  
− Telephone – Tongue twisters   
− Keep the ball up  
− Gestures activities  
− Shout it out 

ADK-III/A1 to be fiilinin anlamını tanır ve fiil çekimlerini 1., 2. 
kişi çoğul çekimlerini ayırt eder; 
ADK-III/А2 to be fiilini 1., 2. kişi çoğul fiil çekimlerini kullanır; 
ADK-III/А3 to have/have got fiilin (eylemin) anlamını bilir; 
ADK-III/А4 to have/have got fiili (eylemi) kullanır; 
ADK-III/А5 a/an belirtisiz tanımlayıcılarını ve the belirli 
tanımlayıcıları tanır ve aralarındaki farkı bilir; 
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− Cross the odd one  
− Flashcards 
− TRP activities  
− Simon says 
− Memory games 

ADK-III/А6 a/an belirtisiz tanımlayıcılarını ve the belirli 
tanımlayıcıları tanır kullanır; 
ADK-III/А7 can yardımcı fiili cümle içinde tanır ve farkı 
bilir(istek ve izin almada); 
ADK-III/А8 can yardımcı fiilini kullanır (istek ve izin almada); 
ADK-III/А9 Kişi (Şahıs) zamirlerinin 1., 2.,kişi çoğul olarak tanır 
ve ayırt eder/aralarındaki farkı bilir; 
ADK-III/А10 Kişi (Şahıs) zamirlerinin 1., 2.,kişi çoğul olarak 
olarak cümlede kullanır; 
ADK-III/А11 Yer bildiren (in, on, under, next to, behind, 
opposite, in front of) kelimeleri tanır ve ayırt 
eder/aralarındaki farkı bilir; 
ADK-III/А12 Yer bildiren (in, on, under, next to, behind, 
opposite, in front of) kelimeleri cümle içinde kullanır; 
ADK-III/А13 Nesnelerin bir parçası olarak tanımlayıcı sıfatları 
tanır ve ayırt eder/aralarındaki farkı bilir; 
ADK-III/А14 Nesnelerin bir parçası olarak tanımlayıcı sıfatları 
cümle içinde kullanır;  
ADK-III/А15 İsimlerde çoğul ekini tanır ve ayırt 
eder/aralarındaki farkı bilir; 
ADK-III/А16 İsimlerde çoğul ekini doğru şeklde kullanır;  
ADK-III/А17 İsimlerin tekil ve çoğul halini bildiren kelimeleri 
tanır ve ayırt eder/aralarındaki farkı bilir; 
ADK-III/А18 İsimlerin tekil ve çoğul halini bildiren kelimeleri 
kullanır; 
ADK-III/А19 Present Continuous Tense (şimdiki zaman) şeklini 
tanır ve aralarındaki fakı ayırt eder, konuşma esnasında geçen 
eylemleri anlatır örneğin: I’m playing tennis now.; 
ADK-III/А20 Present Continuous Tense (şimdiki zaman) şeklini 
kullanır, konuşma esnasında geçen eylemleri anlatır; 
ADK-III/А21 3.kişi tekil Present Simple Tense (geniş zaman) 
şeklini tanır ve aralarındaki fakı ayırt eder, örneğin: I like 
apples. He likes apples.; 
ADK-III/А22 3.kişi tekil Present Simple Tense (geniş zaman) 
şeklini kullanır, örneğin: I like apples. He likes apples.; 
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ADK-III/А23 Present Simple Tense (geniş zaman) 3. kişi tekilde 
olan soru cümlelerini tanır ve aralarındaki fakı ayırt eder, 
örneğin: Do you like milk? Does he like bananas?; 
ADK-III/А24 Present Simple Tense (geniş zaman) 3. kişi tekilde 
olan soru cümlelerini kullanır, örneğin: Do you like milk? Does 
he like bananas?; 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: OKUMA  VE YAZMAYA HAZIRLIK (OYH) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

OYH- III/А İngilz alfabesinin özellikleri ile 
tanışabilme, İngiliz dilindeki kelimeleri doğru ve 
düzgün şekilde kullanabilme 

− Hangman 
− Memory game  
− Branch out – create an Alphabet tree 
− Name writing  
− Letter hunt (Letter search and find)  
− Alphabet maze 
− Sensory bag (find the letters) 
− Musical alphabet  
− Making letters  
− Letter fishing  
− Letter rainbowing  
− Sensory alphabet activities  
− Alphabet book  

OYH-III/А1 İngiliiz alfabesindeki sesleri tanır;  
OYH-III/А2 Grup şeklinde İngiliz alfabesindeki harfleri öğrenir.  

OYH-III/B Yazılan kelimeleri, dilin gerektirdiği 
ifadeleri ve kısa metinleri tanıyabilme, anlayabilme 
ve doğru şekilde ifadeli okuyabilme  

− Memory games  
− Read it, build it, write it  
− Read and match activities  
− Letter hunt  

OYH-III/B1 Ses, harf ve kelime arasındaki farkı bilir; 
OYH-III/B2 Önceden öğrendiği sözlü kavramları bilir ve 
fotoğraflar ile nesneleri hafızasını kullanarak eşleştirme yapar;   
OYH-III/B3 Yazılı metini ses ile bağlaştırır; 
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− Rhyming words  
− Sight words list  
− Sight word swat 
− Phonics posters  
− Read and colour activities  

OYH-III/B4 Basit bildirme ifadelerini ve kısa cümleler 
kullandığında kelimeleri tanır ve anlar; 
OYH-III/B5 Bildiği kelimeleri, kısa cümle ve ifadeleri sesli okur 
(grup  veya biresysel olarak). 
 

OYH-III/C Duyduğu ve en çok kullanılan kelimeleri 
ve ifadeleri yazabilme  

− All about me  

− Hangman  

− Make a paper bag book 

− Writing worksheets  

− Read it, build it, write it  

 

 

 

OYH-III/C1  Verilen örnekte bildiği kelimeleri, basit ifadeleri 
bakarak yazar;  

OYH-III/C2 Önceden sözlü olarak işlenen kısa metinleri 
bakarak (kopya) yazar; 

OYH- III/C3 Kelimenin herhangi bir bölümünde eksik olan 
harfleri tamamlar; 

OYH-III/C4 Önceden sözlü olaraş işlenen konuları ve verilen 
örneğe gore bildiği kelimeler yardımıyla cümleyi tamamlar;  

OYH-III/C5 Bildiği kelimeleri kullanır; 

OYH-III/C6 Sözlü olarak önceden işlenmiş kelimeleri dikte 
yoluyla yazar;  

OYH-III/C7 Sözlü olarak önceden işlenmiş kısa ifadeleri dikte 
yoluyla yazar.  
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ÖĞRENME ALANI: BECERİLER (B)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

В- III/А Sözcük birimlerini ve sunulan basit sözlü 
ifadeleri doğru dinleme-anlama için beceri 
kazanabilme 

 

− Simon says  

− Telephone – Tongue twisters   

− Guess who 

− Gestures activities 

− Find the odd one 

− Circle the correct word  

 

В-III/А1 Daha önceden duymuş olduğu sözcük birimlerini 
içeren sözcükleri ve basit ifadeleri kavrar ve tanır; 

В-III/А2 Bildirme ve soru cümlelerini anlar;     

В-III/А3 Temel emir ifadelerini anlar ve ifadeye göre tepki 
verir, örneğin: Open your notebook. Stand up./Sit down. 
Raise your hand. Be quiet! vb. aynı zamanda Please ve  Thank 
you ifadeleri kullanır; 

В-III/А4 Öğrendiği kelimeler yardımıyla kısa metinleri anlar; 

В-III/А5 Belirli ifadeler kullanarak ses ve tonuna dikkat eder;  

В-III/А6 İngiliz dilnde karşılaştığı ve özel kılan kelime ve sesler 
arasındaki fakı tanır/ayırt eder ve kendi ana dili ile 
karşılaştırmaya çalışır (fonetik dilini kullanarak örnek öneriler 
sunulur). 

В-III/B Sözcük birimlerini düzgün şekilde 
kullanabilme ve bildirme cümlesi kurabilme  

− Telephone – Tongue twisters   

− Guess who 

− Gestures activities 

− Hot potato  

− Simon says 

− Memory games  

− Blindfolded conversation  

− Rhyme and shout  

В-III/B1 Öğrenilen sözcük birimlerini doğru şekilde telaffuz 
eder (SB- III/А bak); 

В-III/B2 Kendisini, ailesini ve arkadaşlarını tanır ve tanıtır, 
büyüdüğünü (temel kişisel bilgileri) söyler ve kendi 
becerilerini ifade eder;   

В-III/B3 Gösterilen fotoğraktaki resimi/kişiyi betimler; 

В-III/B4 Basit soru cümleleri kullanır ve cevap vermeye çalışır; 

В-III/B5 Kısa diyaloglara (rol oynama) ve dramatizasyona 
katılır;  

В-III/B6 Verilen emir cümlelere gerekli şekilde karşılık verir; 
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− Whispering messages  

− Chants  

− Sounds like…? 

− Robot game 

В-III/B7 Basit bildirme cümleleri kullanarak, bir şeye yönelik 
tad ve kendi tutumlarını bildirir, örneğin:   I like milk. I don’t 
like pasta.; 

В-III/B8 Emir bildren ifadeleri kullanır; 

В-III/B9 Zaman bildiren ifadeleri kullanır (saat, gün, ay ve 
mevsimleri açıklar); 

В-III/B10 Hacim/kütle bildiren ifadeleri kullanır, örnğin: There 
are ten apples in the basket. There is a boy in front of the 
school.; 

В-III/B11 Kutlamalar hakkında iletişimde kullanılan bildiri 
cümlelerini tanır (milli bayramlar, gelenek, örf-adetler ve 
doğum günleri); 

В-III/B12 Konuşma esnasında geçen olay veya gerçekleşen 
eylem hakkında örnekler kullanır, örneğin: She is playing tennis 
now. Angela is reading a book at the moment.; 

В-III/B13 Elde ettiği ve öğrendiği kelimeler yardımıyla kısa 
diyaloglar kullanır;  

В-III/B14 Kısa dramatizasyon metinlerine katılarak, rol oynar.  

В-III/C Konuşmacının yardımıyla basit ve yavaş 
interaktif konuşabilme yeteneğini ve kabiliyetini 
geliştirebilme 

 

− Get-to-know you activities: Catch the ball, 
Blanket game, Identity cards, Who am I?  

− Hot potato 

− Telephone – Tongue twisters   

− Guess who 

− Gestures activities 

 

 

 

В-III/C1  Temel sosyal iletişim kurabilmesi için basit, her gün 
kullandığı görüşme kelimelerini, tanışma betimlemey ifade 
eden kelimeleri doğru şekilde kullanır, örneğin: . “This is my 
best friend!”, “She is 9!”, “Nice to meet you!”, vb.; 

В-III/C2 Temel sosyal iletişim kurabilmesi için basit, her gün 
kullandığı kelimeleri ve ifadeleri doğru şekilde kullanarak soru 
sorar ve zaman ile ilgili sorulan sorulara uygun cevap verir, 
örneğin: “What time is it?“, „What day is it today?“, „What 
month is it?“, „What season is it?“ vb.; 

В- III/C3 Temel sosyal iletişim kurar ve iletişim esnasında soru 
bildiren cümleler kullanır, örneğin: „Would you like an 
apple?“; 
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 В-III/C4 Sözlü iletişimde bildiri cümleleri anlamaya çalışır, 
cümleler türetir ve söyler; 

В-III/C5 Öğrenilen kelimeleri kullanarak basit sorular sorar ve 
sorulan soruya cevap vermeye çalışır; 

В-III/C6 Spor, meyve, sebze, temel gıdaları ve öğün 
yemeklerin içindeki malzemeleri sayar, aile bireylerini ve 
evinde bulunan oda sayısını, bulunan nesneleri adlandırır ve 
betimler; 

В-III/C7 Kısa dramatizasyon, şarkılar, şiirler ve sayışmacaları 
söylemeye çalışır. 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜREL BİLİÇLENME VE YETERLİLİK KAZANMA (KBYK) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

KBYK-III/A Kültürel farklılıklar ile karşılaşlma 
farklılıklara karşı saygı gösterebilme için beceri 
kazanabilme  

− Hello, friend! 

− Blue eyes, brown eyes! 

− Picture board 

KBYK-III/A1 Farklı kültürlere ve geleneklere karşı saygı 
gösterir. 

KBYK- III/B İngiliz dilini kullanan ülkelerin 
kültürlerine karşı ilgi gösterebilme/uyandırabilme 

− Musical chair activities 

− Jeopardy 

− Guess who 

− Gestures activities 

KBYK-III/B1 İngiliz dilini kullanan ülkelerin kültürlerine karşı 
ilgi ve merak duygusunu gösterir. 

Not: İngilizce dersinde elde edilen sonuçlar genellikle bir veya daha fazla öğrenme/programsal alanların amaçları arasındaki entegrasyonu ile elde edilir. 
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MATEMATİK  
 

ÖĞRENME ALANLARI: Yıllık ders saati:  
(öğrenme alanlarına göre ders saatinin dağılımı) 

ÇEVREMİZDEKİ MATEMATİK  24 ders saati 

SAYILAR  90 ders saati 

VERİLERLE İŞLEMLER VE ÖLÇME  30 ders saati 
 

ÜÇÜNCÜ SINIF MATEMAT İK DERSİ GENEL AMAÇLARI  

 

Öğrenci:  

 Başlatılan faaliyetlerde bağımsızlık, girişim, doğruluk, ilgi, sabır ve azim elde edebilme ve geliştirebilme; 

 Basit bir problem durumunu, günlük yaşamdan örnekler vererek çözebilmeyi teşvik edebilme;  

 Mantıklı ve yaratıcı düşünmeyi geliştirebilme; 

 Bilişim teknolojisini (BİT) matematik dersinde kullanabilme; 

 Basit matematiksel ödevleri çözebilme; 

 Simetrinin temel çizgisini  belirleyebilme; 

 100’e kadar sayıları okuyabilme ve yazabilme; 

 100’e kadar sayıları toplama ve çıkarabilme;  

 1, 2, 4, 5 ve 10 sayılarını çarpma ve bölebilme; 

 Uzunuluk, zaman, kütle ve sıvıları standart ölçü birimleri ile karşılaştırabilme ve ölçebilme;  

 Günlük hayattan banknot ve monetleri kullanabime (100 Denar’a kadar); 

 Doğru, nokta ve kesişim kavramlarını anlayabilme ve benimseyebilme; 

 2B ve 3B şekillerinin elemanlarını birleşim noktalarını adlandırabilme; 

 Basit metinli ödevleri çözebilme; 

 Verileri, toplamak, düzenlemek ve yorumlayabilme; 
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 İnsancıl ve etik açıdan sorumlu davranışları geliştirebilme;  
 

ÖĞRENME ALANI: ÇEVREMİZDEKİ MATEMATİK (ÇM) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

ÇM-III/А Dizi sırasına göre kuralları bulabilme - Hızlı diziler/çiftler halinde oyun oynama  
- Dizinin nasıl oluştuğunu keşfetme, 

oyuncakları birleştirme  
- Çiftler/ikili gruplar oluşturarak oyun oynama  
- Karton kağıt ve mandallar ile dizideki atlanmış 

sayıları tamamlama etkinliğini yapma  
- Erişilebilir eğitim yazılımı ve dijital oyunlar 

aracılığıyla dizileri çözme/oluşturma 

- Bir dizi salyangoz, harf, rakamlar oluşturma ve 
diğerleri aynısına göre devam etme  

ÇM-III/А1 Birleşik dizinin başlatıldığı kuralı gösterir 
(nesneler/şekiller/renkler/sayılar/harfler...); 

ÇM-III/А2Dizinin başladığı kurala uyup, dizileri devam eder; 

ÇМ-III/А3 Dizide eksiklikleri tamamlar; 

ÇМ-III/А4 Dizilerin nasıl artığını ve nasıl azaldığını bilir;  

ÇМ-III/A5 Kendi kuralına göre basit dize oluşturur. 

ÇM-III/B Temel simetrik çizgileri görebilme ve 
keşfedebilme 

- Doğa ve bina yapıtlarının fotoğraflarına 
bakma  

- Çizme/şekil verme   
- Kelebek oyununu oynama 
- Katlama kağıdı ve mürekkep damlacıklarıyla 

simetrik bir resim oluşturma  
- Simetriyi elde etmek için 2B şekillerini yapma 

ÇМ-III/B1 Çevrede simetri örneklerini bulur; 

ÇМ-III/B2 Özel malzemeler yoluyla simetri örneklerini  
gösterir; 

ÇМ-III/B3 Temel 2B şekillerinde simetri çizgilerini 
belirlemeye başlar. 

ÇM-III/C Düz çizgi, nokta, kesişim bölümlerini 
kavrayabilme 

- İplik ya da yünden düz çizgiler oluşturma 
- Cetvel yardımıyla çizigiler ve bölümler çizme  
- Noktaları işaretleme  
- Kağıt katlayarak kesim yapma ve kesişim 

noktalarını bağlama  

ÇМ-III/C1 Doğru parçalarını çizer ve adladnırır; 

ÇМ-III/C2 Doğru parçasında noktayı tanır ve adlandırır; 

ÇМ-III/C3 Doğru parçası çizer ve adlandırır; 

ÇМ-III/C4 Doğru parçasını çizgiden ayırt eder; 
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ÇМ-III/C5 Doğru parçalarının uzunluklarını karşılaştırır. 

ÇМ-III/Ç 2B şekillerinin kenarları ve köşelerini 
tanıyabilme ve adlandırabilme 

- Pipet yardımıyla 2B şekilleri yapma 
- Kare ağında dikdörtgen ve kare çizme  
- Noktaları birleştirp üçgen çizme  

- Önceden yapılmış 2B şekillerin yapım 
malzemelerini ayırt etme 

- 2B şekilleriniden karmaşık görüntüleri analiz 
etme ve birleştirme  

- Adlandırma  

ÇМ-III/Ç1 Üçgenin, karenin diktörtgenin, kenarlarını tanır 
ve adlandırır; 

ÇМ-III/Ç2 Üçgenin, karenin, diktörtgenin, köşe noktalarını 
tanır ve adlandırır; 

ÇМ-III/Ç3 Üçgen, kare ve diktörtgenin kenar ve 
uzunluklarını karşılaştırır. 

 

ÇМ-III/D 3B şekillerini adlandırabilme, 2B şekillerini  
tanımlayabilme 

- 2B ve 3B şekillerini ayrı kutularda 
gruplandırma  

- 2B şekillerini keşfetmek için 3B şekillerin 
yüzeylerine baskı yapma  

- Hangilerinden meydana gelir (küp, piramit, 
kare) 

- Çiftler halinde yarışma, uygun ağ ve 
parçalardan küp oluşturma 

ÇМ-III/D1 3B şekillerini, 2B şekillerinden ayırt eder; 

ÇМ-III/D2 Farklı boyutlarda ve pozisyonlarda olan (küp, 
kare, koni, piramit) tanır ve adlandırır; 

ÇМ-III/D3  3Boyutlu şekilin parçalarını (2B şekillerini) tanır; 

ÇМ-III/D4 Oluşturduğu 2B şekillerini adlandırır ve 3B  
şeklini tanımlar;  

ÇМ-III/D5 Küpü şekillendirmek için uygun ağı seçer. 
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ÖĞRENME ALANI: SAYILAR (S) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

S-III/А  100 e kadar sayıları, tanıyabilme, 
adlandırabilme, toplama ve çıkarma işlemlerini 
uygulayabilme ve sayıları birbiri ile kıyaslayabilme 

- Yakın çevrede küçük çakıl taşlarını toplama, 
farklı kablara yerleştirme ve 100’e kadar 
sayma etkinliğini yapma  

- 100’lük tabloya bakarak fasülye taneleri ile 
sayı sayma  

- Çiftler halinde 100’lük tabloda, sayım 
adımlarına göre sayıları yazma  

- Dizilerdeki sayıları sıralayarak ve oyun 
oynamak için sayı kartları hazırlama  

- Oyun, sayı doğrusundan atlama  
- Çiftler ve grup halide oyun oynama  
- Büyük bir nesne grubu için bir sayıyı 

eşleştirme, tahmin edilen sayıyı yazma ve 
tahmini kontrol etmek için sayı sayma  

- Bir sayı kartını çek ve saymaya devam et, 
oyununu oynama  

- İleriye ve geriye doğru sayı sayma  
- Erişebilir eğitim yazılımı ve dijital oyunlar 

aracılığı ile dizileri çözme  
- 100’e kadar sayı kartları hazırlama, her 

onluğu farklı renklere boyama  
- Onluklar için pano hazırlama  

S-III/А1 1’erli olarak 0 dan başlayıp, 100’e kadar sayıları 
sayıp, yazar; 

S-III/А2 Belirli sayının öncül ve ardılını söyler ve yazar; 

S-III/А3  İki basamaklı sayıları 1’erli olmak üzere 100’e 
kadar saymaya devam eder, örneğin: 25’ten 53’e kadar...; 

S-III/А4  100’den 0’a kadar geriye doğru sayar ve sayı 
dizisinde sayıları yazar;  

S-III/А5 2’den 100’e kadar sayar ve sayı dizisini yazar;  

S-III/А6 2’den 100’e kadar saymaya devam eder, örneğin: 
42’den 84’e kadar...; 

S-III/А7 5’erli olmak üzere, 100’e kadar sayar ve sayı 
dizisini yazmaya çalışır; 

S-III/А8 İki basamaklı sayıyı beşerli olarak saymaya çalışır;  

S-III/А9 10’ar olarak ileriye doğru sayar ve sayı dizisini 
yazar; 

S-III/А10 100’den 10’a kadar geriye doğru sayar ve sayı 
dizisini yazar; 

S-III/А11 Sayıların çoğalıp, azaldığını fark eder/bilir; 

S-III/А12 Çoğalan ya da azalan sayı dizisine üye ekler; 

SIII/А13 İki basamaklı sayılar oluşturur; 

S-III/А14 Verilen onlukları doğru bir şekilde adlandırıp, 
yazar; 
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S-III/А15 100’e kadar sayıları birbiriyle karşılaştırır ve doğru 
şekilde yazar. 

S-III/B 100 kadar tek ve çift sayılarını öğrenebilme  - Yüzlük tabloyu kullanarak adım adım 2’şerli 
olmak üzere sayı sayma  

- Tek ve çift sayıları sınıflandırma ve farklı 
kutulara ayırma  

- Tek ve çift sayılarının dizisini yapma, gözle 
görülür malzemelerden sayı küpleri yapma  

- Tek ve çift sayıların şeritini yapma  

S-III/B1  Sayıların çift ya da tek olduğunu göstermek için 
nesneleri iki eşit parçaya ayırabilmesi için gruplaştırmayı 
kullanır; 

S-III/B2 0, 2, 4, 6, 8 sayıları ile biten rakamların çift sayılar 
olduğunu bilir; 

S-III/B3 1, 3, 5, 7, 9 sayıları ile biten rakamların tek sayılar 
olduğunu bilir; 

S-III/B4 Tek ve çift sayıları adlandırır. 

 S-III/C En az 20’ye kadar sıra sayılarını 
uygulayabilme 

 

- Yarışma: İlk kim bitirir? Sıralamaya göre 
kaçıncıyım? 

S-III/C1 En az 20’e kadar sıra sayılarını okur ve yazar; 

S-III/C2 En az 20’e kadar nesneleri sayma, kişileri sıralama 
için talimatlar verir. 

S-III/Ç İki basamaklı sayıları onluk ve birliklere göre 
ayırabilme 

- Oyun halinde iki farklı renkte olan jetonları 
ayrıştırma   

- Oyun-Sayı kartlarının yerlerini değiştirerek 
elde edilen rakamların sayı değerini göterme 

S-III/Ç1 İki basamaklı sayıları onluk ve birliklere ayırabilir 
(örneğin: 35=3O ve 5B); 

S-III/Ç2 Her sayının sayı değerini açıklar; 

S-III/Ç3 İki basamaklı sayıların yer değişiminde meydana 
gelen sayıların değer değişimini açıklayıp tanımlar, örneğin: 
(74=70+4, 47=40+7). 

S-III/D 100’e kadar sayıları toplama ve çıkarma  
işlemini yapabilme 

 

- Toplayarak hızlı matematik oynama 
- Onlukları öğrenme 
- Onluğu doğru yere koyma 
- Onlukları bul ve yüzlük oluşturma (sayı 

kartları ya da diğer gözle görünür malzemeleri 
kullanma) 

- Davetsiz misafiri bul... oyununu oynama  

S-III/D 100’e kadar onlukları toplar (60+40=100); 

S-III/D2 100’e kadar onluklarda, çıkarma işlemlerini yapar 
(100-40=60); 

S-III/D3 Onluklarla çıkarma işlemlerini yapar, elde ettiği 
sonucun sağlamlaştırmasını toplama işlemi ile kontrol eder 
(70-20=50 ; 50+20=70); 

S-III/D4 İki rakamlı sayıları zihinde hesaplar:10, 20, 30, 40, 
50 (40+40=80). 

S-III/E 100’e kadar sayılarda geçişsiz toplama ve 
çıkarma işlemlerini yapabilme 

- Oyun: Çifti bul ve tam onluk yap 
- Oynuyoruz “Bölüm, bölüm, bütün”   

S-III/E1 Onlukları bir rakamlı sayılar ile toplar (70+3=73); 
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- Toplama işlemlerini farklı yapma (tabloda ya 
da zihinde) 

- Çiftler halinde oyun oynama  
- Aynı sayı değeri için iki sayı kartının yeniden 

düzenleme 
- Üzerinde sayı yazan küplerle oyun oynama 
- Toplama ve çıkarma işlemlerini uygulama  
- Mağaza oyununu oynama  

S-III/E2 İki rakamlı sayıdan, bir rakamlı sayıda çıkarma 
işlemini uygular (73-3=70); 

S-III/E3 İki rakamlı sayıları hesaplar ve sonuca nasıl 
ulaştığını açıklar(63+ 21= 84); 

S-III/E4 İki basamaklı sayılarda çıkarma işlemlerini uygular 
ve sonuca nasıl ulaştığını açıklar(67-43=24);  

S-III/E5 Çıkarma işlemlerini, toplama işlemleri ile kontrol 
eder; 

S-III/E6 Toplama işlemlerinde toplanan sayıların yerleri 
değiştiriliğinde toplamın yani sonucun aynı kaldığını bilir 
(Komutatif kanunu); 

S-III/E7 Üç küçük sayıyı farklı şekilde gruplaştırarak 
toplama işlemlerini uygular ve toplamın ya da sonucun aynı 
kaldığını bilir (birleştirilebilirlik); 

S-III/E8 100’e kadar toplama ve çıkarma işlemleriyle 
metinli ödevler çözer. 

S-III/F  100’e kadar sayılarda geçişli toplama ve 
çıkarma işlemleri yapabilme. 

- Çıkarma işlemlerini farklı stratejilere göre 
uygulama  

- Sayma  
- Geriye doğru, 100 tabloyu kullanarak çıkarma 
- Organizatör: Bölüm, bölüm sayı dizisi yapma 
- Oyun “Sayı makinesi” 
- Erişebilir eğitim yazılımı ile oyunlar oynama  
- Toplama ve çıkarma işlemlerini gruplara 

ayırarak deneyler yapma   
- Daha fazla sayılar ile toplama ve çıkarma 

örneğin: 35 + 19, 35 ve20 sayılarını toplama 
ve çıkarma, 1  alma ile işlemler  30 + 10  ve 5 
+ 9  

 

S-III/F1 Birlikler basamağındaki sayıların 10 eşit olduğu, iki 
rakamlı sayı ile bir rakamlı sayıları toplar (ör. 72+8=80); 

S-III/F2 Onluklardan bir rakamlı sayılardan çıkarma 
işlemlerini uygular (ör. 70-3=67); 

S-III/F3 Bir basamaklı sayı ile iki basamklı sayıları toplar (ör. 
84+7=91); 

S-III/F4 İki basamaklı sayıdan bir basamaklı sayıları çıkarır  

(ör .65-9= 56); 

S-III/F5 İki basamaklı sayıları toplar (ör. 54+27=81); 

S-III/F6 İki basamaklı sayılarda çıkarma işlemlerini uygular 
(ör. 85-39=46); 

S-III/F7 11, 12,13,14, 21, 22, 24...31, 32, 34; birbiri ile 
toplar ve sayı değerini açıklar; 
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S-III/F8 Toplama ve çıkarma işlemlerini uygularken 
kullandığı stratejileri açıklar; 

S-III/F9 Birden fazla sayıları toplarken ya da çıkarırken 
işlem sırasına dikkat eder; 

S-III/F10 Tam sayılarda toplama işlemi yaparken toplanan 
sayıların yerleri değiştirildiğinde, toplam yani sonucun 
değişmediğini bulur (komutatif kanunu); 

S-III/F11 Üç küçük sayıyı farklı şekilde gruplaştırarak 
toplama işlemlerini uygular ve toplamın ya da sonucun aynı 
kaldığını bulur (birleştirilebilirlik); 

S-III/F2 Günlük yaşamın konuları ile ilgili metinli ödevleri 
100’e kadar toplama ve çıkarma ile çözer.  

S-III/G 100’e kadar sayılarda toplama ve çıkarma 
işlemlerini yapabilme, toplama ve çıkarma 
işlemlerinde bir bilinmeyeni bulabilme 

- Fotoğrafın altında hangi sayının olduğunu 
tahmin etme  

- Onluk ve birlikleri ileri ve geriye doğru sayma 

 

S-III/G1 100’e kadar sayılarda bir bilinmeyeni bulmak için 
farklı semboller kullanır: (ör: 78 +⃝= 95; ⃝+ 36=100); 

S-III/G2 Bir bilinmeyenli sayıları farklı semboller ile bulur 
(ör: 100 -⃝ = 67; ⃝ - 35 = 18). 

S-III/Ğ  1,2,4 5 ve 10 sayıları ile çarpma ve bölme 
işlemlerini yapabilme.Çarpma ve bölme arasındaki 
bağlantıyı anlayabilme. 

- Çarpımı nesne grubuyla gösterme  
- Çarpma ve toplamanın eşitliği bölmeyi eşit 

gruplara ayırma ile yaratıcı pano oluşturma 
etkinliğini yapma  

- Sayı kartlarında 2, 4 ve 5 sayı ürünü dizilerini 
yazma  

- 20 nesneyi iki kutuya ayırma   
- 4, 5 ve 10 sayıları ile çarpma işlemlerini 

yapma, eşit sayıları toplayarak sayma  
- Dizide bir bilinmeyeni bulabilmek için ileri ve 

geriye doğru sayma etkinliğini yapma  

S-III/Ğ1 Çarpımın eşit sayıların toplamı olduğunu bilir; 

S-III/Ğ2 “●” İşaretini tanır ve kullanır;   

S-III/Ğ3 Bölmeyi, sayıları eşit parçalara ayırma veya bölme 
olarak açıklayabilir; 

S-III/Ğ4 Bölme işaretini kullanır “:”  ve bölümü belirler; 

S-III/Ğ5 Çarpım tablosu ile çarpar, 2, 4, 5 ve 10; 

S-III/Ğ6 1 sayısı ile çarpma işlemnini yapar (5●1=5); 

S-III/Ğ7 Komutatıf kanununu çarpma işleminde uygular  
(3●2=2●3); 

S-III/Ğ8 Çarpma tablosu ile çarpar, 2, 4, 5, 10; 

S-III/Ğ9 Sayıları birbiriyle böler, 1 (3:3=1, 3:1=3); 

S-III/Ğ10 Sıfır sayısı ile bölüp, çarpar(0●5=0,  5:0=0); 
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S-III/Ğ11 Çarpma ve bölme arasındaki bağı algılar ve 
örnekler sunrark açıklar; 

S-III/Ğ12 1, 2, 4, 5, 10 sayıları ile metinli ödevlerde çarpma 
ve bölme işlemlerini uygular. 

S-III/H Kesir kavramını anlayabilmek  - Bölünmüş bir şekli ya da pizzanın bir parçasını 
alma ve bunu yarım olarak adlandırma  

- Bir bütün oluşturmak için iki yarıyı 
birleştirme, aynı şekilde çeyrek oluşturup, 
geri kalan parçaları birbirine katarak bir bütün 
oluşturma etkinliğini yapma 

- Bir bütünü 2/4 şeklinde pizza uygulaması ile 
gösterme  

- (
2

2
= 1 tam,

4

4
= 1 𝑡𝑎𝑚 …..) doğru ve uygun 

şekilde gösterme  

S-III/H 1 Yarımın bir bütünün bölünmüş parçası olduğunu 
anlar; 

S-III/H2 
1

2
 kesirini yazar;  

S-III/H3 İki yarımın bir bütün oluşturduğunu anlar;  

S-III/H4 Bir çeyreğin 4 eşit parçaya bölünmüş bir bütünün 
parçası olduğunu anlar; 

S-III/H5 
1

4
  kesirini yazar; 

S-III/H6  
4

4
 bir bütün oluşturduğunu bilir. 
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ÖĞRENME ALANI:  ÖLÇME VE VERİLERLE ÇALIŞMA  (ÖVÇ) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci:  

ÖVÇ-III/А Saat ve dakika işlmeini öğrenebilme  - Etkinliklerin aldığı zamanı ölçme için 
kronometre ile zamanı ölçme  

- 1 saat içersinde neler yapılabilir araştırma 
yapma ve tahmin yürütme  

- Dijital ve analog saatleri okuma 
- Tam saati yazma  
- 5’er dakika saymaya çalışma 
- Etkinliklerin/faaliyetlerin sürelerini araştırma 

ve zamanı kaydetme  
- Olayları sürelerine göre sıralama  

ÖVÇ-III/А1 1 saatin kaç dakika sürdüğünü bilir; 

ÖVÇ-III/А2 1 saatin 60 dakika sürdüğünü bilir; 

 ÖVÇ-III/А3 Analog saatin tam zamanını okumaya başlamak 
için  5’er ritmik sayma yapar(5, 10,15...dakika...); 

ÖVÇ-III/А4 Tam zamanı, saat ve dakika olarak yazar; 

ÖVÇ-III/А6 Saat ve dakikalarala uygun problemleri çözer. 

ÖVÇ-III/B Standart ölçü birimleri ile uzunluk, ağırlık 
ve hacmi ölçebilme 

- Günlük hayattan örnekler sunma (ağırlık 
1kg, 2kg, 1kg’dan daha hafif, 1kg’dan daha 
ağır) 

- Tartıda ağırlıkları ölçme  
- 1kg, 2kg, 5kg и 10kg, 1dkg, 2dkg ve 5dkg 
- L ve dl ile neleri ölçebileceğimizi keşfetme 

etkinlikleri yapma (l’den oluşan pet şişe, 
meyve suyu, su, sıvı yağ ya da sirke 
örnekleri sunma) 

- 1l suyun miktarın ve 1dl 2 dl su miktarını 
gösterme   

- 1l suyu ve baradklara doldurulmuş 1dl, 2dl 
su miktarlarını karşılaştırma  

- Metre ve desimetre ile ölçebileciğimiz 
örnekleri  keşfetme   

- Doğruları farklı uzunlukta çizip uzunluklarına 
göre sıralama  

ÖVÇ-III/B1 Kilogram, dekagram ağırlıklarını isimlendirir ve 
yazar(kg, dkg); 

ÖVÇ-III/B2 Kilogram ile  ifade edilen bir (tüm kilogram) 
ağırlığı hesaplar ve ölçümünü  yapar;  

ÖVÇ-III/B3 1kg dan dahaz az ağırlıkta olan dekagramı “dag” 
olarak belirtildiğini bilir; 

ÖVÇ-III/B4 1kg, 10dag olduğunu bilir; 

ÖVÇ-III/B5 Kilogram ve dekagram problemlerini ödevlerini 
çözer; 

ÖVÇ-III/B6 Sıvı miktarını ölçer (l ve dl) ve yazar; 

ÖVÇ-III/B7 1l sıvı miktarını hesaplar ve ölçümü kontrol 
eder; 

ÖVÇ-III/B8 1l den daha az olan sıvı ölçü birimini dl 
(desilitre) olarak adladnırır; 
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- 2B şekillerini belirli uzunluklar ile çizim 
etkinlikleri yapma   

- İp yardımı ile defter ya da kitapların kenar 
uzunluklarını ölçme ve hesaplama yapma  

ÖVÇ-III/B9 1l’nin, 10 dl olduğunu bilir; 

ÖVÇ-III/B10 Metre, santimetre, desimetre, (m, dm ve cm) 
ölçü birimlerini adlandırıp, ölçümleri yapar;  

ÖVÇ-III/B11  1m = 10 dm olduğunu bilir; 

ÖVÇ-III/B12 1m’de = 100 cm olduğunu bilir; 

ÖVÇ-III/B13 Metre, desimetre, santimetre ile basit ödevleri 
çözer. 

ÖVÇ-III/C Günlük hayatta banknot ve madeni 
paraları kullanabilme  

- Simülasyon: Seçilen ürünlerin para miktarı ile 
nasıl ödenebileceğini hesaplama  

- Satın alma... (pazarda ya da mağazada)  
- Oyun: Bir banknot için kaç monet ya da bir 

monet için kaç bankont para gerekir 
oyununu oynama  

ÖVÇ-III/C1 Belirli bir tutarı ödemek için farklı para ve 
banknot kombinasyonlarını hesaplar; 

ÖVÇ-III/C2 Eşit değerde paralar/banknotların değişimini 
bilir (100 denar'a kadar); 

ÖVÇ-III/C3 Banknot ve demir para/monetler ile değişik 
ödevleri 100 denar’a kadar çözer. 

ÖVÇ-III/Ç Verileri toplayabilme, sunabilme ve 
okuyabilme  

- Araştırıyoruz (en sevilen yemek ve hobiler...) 
- Sonuçları veri tablosuna ekleme (ilgisini 

çektiği bir konuyu araştırma) 
- Sonuçları sunmak için sütun dıyagramı 

oluşturma 
- Seçilen konu hakkında görüşler üzerine 

araştırma yapma  

ÖVÇ-III/C1 Verileri verilen gereksinimlere göre toplar; 

ÖVÇ-III/C2 Verileri tabelada temsil eder;  

ÖVÇ-III/C3 Alınan veriler için sütun diyagramı yapar; 

ÖVÇ-III/C4 Belirli malzemeler ile grafikleri yorumlar; 

ÖVÇ-III/C5 Kaydedilen verileri yorumlar. 
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ÇEVREMİZDEKİ DÜNYA  

 

ÖĞRENME/PROGRAM KONULARI:  

BEN  VE DİĞERLERİ 26-28 

KENDİME VE ÇEVREME ÖZEN GÖSTERİYORUM 20-22 

ÇEVREMİ VE DOĞAYI ARAŞTIRIYORUM 34-36 

ALAN VE ZAMANDA YÖN BULMA 20-22 
 

ÜÇÜNCÜ SINIF ÇEVREMİZDEKİ DÜNYA DERSİ İÇİN GENEL AMAÇLAR 

Öğrenci: 

 Özgüveni sağlayabilme ve kendini olumlu yönde geliştirebilme;  

 Farkındalık geliştirebilme ve sorumluluk üstlenebilme; 

 Kültürel ve ahlaki davranışlar sergileyebilme; 

 Duygusal becerilerini sosyalleştirebilme ve geliştirebilme;  

 Doğal ve sosyal çevreyi saran dünya hakkında bilgi edinebilme; 

 Etrafımızda dönen dünyayı keşfetmek için merak ve ilgi geliştirebilme; 

 Birlikte yaşama kurallarına saygılı davranabilme ve bilinci geliştirebilme;  

 Canlı ve cansız doğa arasındaki ilişkiyi anlayabilme; 

 Hareket ve kuvvet hakkında bilgi geliştirebilme;  

 Temel enerji şekillerini tanıyabilme;  

 Alan ve zamanda yön bulabilmesi için beceri kazanabilme; 

 Temel trafik kurallarını benimseyebilme ve temel trafik kültürünü geliştirebilme;  

 Ekolojik farkındalık geliştirme ve ülkelerin doğal kaynakları ile tanışabilme; 

 Sağlıklı-temizlik (hijyen) alışkanlıkların kazınımını sağlayabilme; 

 Araştırma faaliyetlerini gözlemleyebilme, tanımlayabilme, kullananabilme ve ders için BİT'ten yararlanabilme. 
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ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: BEN VE DİĞERLERİ (BD) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci:  

BD- III/А Özgüveni geliştirebilme 

 

- Her şey benim içim 
(sevdiklerim/favorilerim: yiyecek, renk, 
spor, hayvan, tatil, oyuncak, en sevdiği 
arkadaş) 

- Benim afişim 
- Benim beş dakikam 

- İyi alışkanlıkarım (kısa kompozisyon) 

- Duygular ile saat (bireysel etkinlik) 
etkinliğini yapma 

- Her öğrenci günün belli saatlerinde 
hisslerine göre oklarla saat yapma etkinliği  

- Yeteneklerimin izinde yürüme 
- Benim düşüncem var ve bunu açıkça dile 

getirebilme (öğrenci yaşı göz önünde 
bulundurularak günlük yaşamın çeşitli 
güncel konuları hakkında tartışma 
yürütme) 

- Benim zaman çizelgem/listem (geçmiş, 
gelecek, şimdiki) 

- Ben büyüdüğümde…… 
- Konuşan zincir: İyi 

karakterlerim/özelliklerim 

- Harika hissediyorum çünkü...(çalışma 
kağıtlarında yapmış oldukları iyi şeyleri 
sıralama) 

BD-III/А1Kendi ihtiyaçlarını, arzularını, ilgilerini, duygularını, 
yeteneklerini ortaya çıkarır ve ifade eder; 

BD-III/А2 Kendi başarılarını ifade eder ve memnundur; 

BD-III/А3 Farklı durumlarda kendi fikir ve önerilerini özgürce 
iletir ve sunar. 
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BD-III/B  Farklı bağlamlarda  temel hak ve 
sorumlukları öğrenebilme (aile, okul, çevre) 

- Salkım tekniğini uygulama: (ortamda, evde 
okulda ve çevrede) 

- Dedektif ol (Kısa dedektif olaylarını 
okumak, tehlikeleri algılama ve belli 
tehlike durumlarında nasıl davranılacağını 
tartışma) 

- Erişebilir video oyunları ve eğitim 
yazılımların uygulanması   

- Proje çalışması: Çocuk haklarını koruma 
kurumu 

- Çocuk hakları ve sorumlulukların karşılıklı 
bağımlığı hakkında konuşma yürütme  

BD-III/B1 Farklı bağlamlarda  temel hak ve sorumlukları bilir 
(aile, okul, çevre); 

BD-III/B2 Ailede, okulda kendi sorumluluklarını açıklar; 

BD-III/B3  İstismar biçimlerini tanır (sözel, fiziksel, duygusal, 
cinsel); 

BD-III/B4 İstismar sırasında kime başvuracağını bilir; 

BD-III/B5 SOS numarasını ve neye hizmet ettiğini bilir;  

BD-III/B6 Çocuk elçiliğinin rolünü bilir. 

BD-III/C  Başkalarıyla etkileşimde sosyal-duygusal 
beceri ve ahlaki değerleri geliştirebilme  

- Çalışma kağıdı hazırlama: Nasıl iyi biri 
olabilirm? (Nasıl iyi arkadaş olabilirm?, İyi 
olmanın adımlarını hem yazı hem de resim 
olarak ifade etme) 

- Verilen yönergelere göre bir arkadaş 
bulma etkinliğini yapma (…bulacağın 
arkadaşının resmini çiz, sevdiği 
etknliklerden biri yüzme olsun ve 
yemeklerden brokoliyi sevmesi gerekecek)  

- Sayfa oluşturma: "Her şey benim en iyi 
arkadaşım için." 

- Proje çalışması düzenleme 

- Sosyal beceri listesi yapma (başkalarına 
övgüler veriyoruz, farklılığa saygı 
gösteriyoruz, sessizce iletişim kuruyoruz, 
yardıma ihtiyacımız olduğunda  yardım 
istiyoruz) 

- Duygular hakkında konuşma yürütme  

- İyi niteliklerim  

BD-III/C1 Arkadaşlarına iyi niyet gösterir; 

BD-III/C2 Arkadaşları ile işbirliği içindedir; 

BD-III/C3 Oyunlarda yer alır; 

BD-III/C4 Oyun sırasında meydana gelen sorunları çözmeye 
çalışır; 

BD-III/C5 Başkalarıyla empati kurar; 

BD-III/C6 Başkalarıyla ilişkilerde ahlaki davranış kurallarını 
uygular (hoşgörü, saygı, adalet, kalıplaşmışların üstesinden 
gelmek); 

BD-III/C7 Akranları ile meydana gelen çatışmaları çözümleme 
girişimlerine (çözüm üretme)katılır. 
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- Arkadaşlık (kelime listesi oluşturma) 

- Karşılaştırmalı inceleme yapma "İyi 
arkadaş, kötü arkadaş"  

- İyi karakter alfabesi oluşturma 
- Soru dağarcığı: Sen iyi bir arkadaş mısın 

yöneltilen sorulara evet ya da hayır ile 
cevaplama. Örneğin. Arkadaşının sırrına 
sadık kalabiliyor musun? Arkadaşının 
doğum gününü biliyor musun? 

- Salkım Tekniği: İyi arkadaşlar ne yapar? 
Ortak oyunlar yaratır ve kurallara göre 
oyun oynar (kızma birader oyununu 
oynama) 

BD-III/Ç  Başkalarındaki farklılıklara saygı 
gösterebilme  

- Afiş: Haydi birbirimize saygı gösterelim 
(ortak faaliyet) etkinliğini yapma 

- Ne yapacaksın? (Problem durumlarını 
çözme) 

- Doğru ya da yanlış (kırmızı ya da sarı 
sayfalarda belirli soruları yanıtlama 
oyununu oynama) 

BD-III/Ç1 Her bireyin farklı özelliklere sahip olduğunu bilir;  

BD-III/Ç2 Farklıklara saygı duyar; 

BD-III/Ç3 Başkalarının fikirlerine saygı gösterir; 

BD-III/Ç4 Farklı fikir çakışmasında uzlaşma arayışı çerisine girir.  

;BD-III/D Okul kültür davranışlarını geliştirebilme  - Okul gününü kutlama 
- Senaryo hazırlama (Sınfımız okul 

temsilinde kendini nasıl sunacak) 
- Okulumda sevdğim ve okulumda 

sevmediğim şeyleri açıklama 
- Kısa özet yazma: "Ben okulumu seviyorum 

çünkü….." 
- Ben okula gidiyorum çünkü.... 
- Tartışma: "Haydi okuldan beklenti ve 

hedefleriniz için konuşalım" 
- Afiş: Sınıf kuralları hazırlama ve saygılama 
- Günlük ve haftalık etkinlik planı hazırlama  

BD-III/D1 Okul kutlamalarında yapılacak olan 
faaliyetlere/etkinliklere katılır; 

BD-III/D2 Sınıfta kabul edilen kurallara saygı gösterir;  

BD-III/D3 Sınıfta verilen sorumlulukları tamamlar; 

BD-III/D4 Sınıf ortamında sorumlu davranır; 

BD-III/D5 Grup çalışmasında ve ikili çalışmalara ilgi ile katılır; 

BD-III/D6 Okulda farklı bilgi kaynaklarını kullanır; 

BD-III/D7 Tamamlamış etkinlikleri diğerlerine tanıtmak, 
sunmak ister (kişisel çalışmalar). 
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- Düşünce haritası:  Öğrenme kılavuzları  
hazırlama (Daha kolay öğrenme yolları)  

- Kütüphane köşesinde etkinlikler hazırlama: 
Bilgi kaynaklarını konulara göre sıralama  

BD-III/E Ailenin önemli bir üyesi olarak aidiyet 
duygusunu geliştirebilme  

- Kısa kompozisyon yazma: Benim Ailem  
- Aileme karşı olan sevgimi tasarladığım 

sembol ile gösterme etkinliğini yapma  
- Fotoğraflar ile konuşma: Dünyadaki aileler 

(Farklı aileleri karşılaştırma)  
- Afiş: Aile içinde birlikte yaşamanın kuralları  
- Mülakat-görüşme  
- Senin ebeveynin/velilerinin meslekleri.... 
- Farklı meslekler ile tanışma  
- Aile/soy ağacı hazırlama  
- Aile üyeleri için gözlem listesi yapma 
- Günüm değişik etkinliklerle dolu 
- Bilgisayar oyunları oynama 
- Çember içinde konuşma: Ben daire ya da 

evde yaşıyorum (olumlu/olumsuz yönleri) 
- Araştırma: Dünyanın farklı evleri 
- Genç tasarımcılar:  Mobilya dergilerinden 

seçtiğimiz odaları kesip kendi tarzımıza 
göre  tasarlama etkinliğini yapma  

- Kutlama hazırlama  

BD-III/E1 Farklı aileleri ve farklı yaşam tarzlarına saygı gösterir; 

BD-III/E2 Ailede, birlikte yaşama kurallarının önemini bilir;  

BD-III/E3 Aile üyelerinin sorumluluklarını bilir;  

BD-III/E4 Aile içinde tüm bireylerin eşit sorumluluğa ait 
olduğunu bilir (erkek işi ya da kadın işi olmadığını anlar); 

BD-III/E5 Evde kendi görevlerini bilir;  

BD-III/E6 Ailenin işe ihtiyaç duyduğunu ve işin gereksinimlerini 
bilir;  

BD-III/E7 Farklı meslekleri tanır;  

BD-III/E8 Geniş aile ve çekirdek aileyi ayırt eder; 

BD-III/E9 Aile bağlarını isimlendirir ve tanımlar; 

BD-III/E10 Akraba aile, aile dostlarını, arkadaşarı ayırt eder ve 
aradaki farkı bilir; 

BD-III/E11 Boş zamanlarını doldurmak için etkinliklere katılır, 
zamanını farklı yollar uygulayarak değerlendirir.  
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ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: KENDİME VE ÇEVREME ÖZEN GÖSTERİYORUM (KÇÖG) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci:  

KÇÖG-III/А   Kendi bedeninin farkındalığını ve 
duyusal deneyimlerini geliştirebilme 

- Yüksekliklerimiz ve ağırlıklarımız ile tabela 
hazırlama, birbirmizi karşılaştırma 
(matematik dersi ie entegre edilebilir) 

- Yapboz oyunu oynama: Benim vücudum  
- Proje çalışması: Kalbimiz nasıl çalışır 
- Bulmaca çözme: Sporlar  
- Potansiyel enerji kullanırken vücut 

durumunu gösterme  
- Vücut hareketlerini gösterme (Kinetik 

enerji) 
- Erişebilir eğitim öğretim programları 

kullanma ve oyunlar oynama 
- Kendi örnekleri ile potansiyel enerjiniin 

kinetik enerjisine nasıl dönüştüğünü 
anlatma  

- Doğada yürüyüşümüzün izlenimleri: 
gördüklerim, hissetiklerim, dudyuklarım, 
tattıklarım, duyduklarım, kokladıklarımı 
tabelaya sıralama  

- Kontrol listesi hazırlama: Duyularımla neler 
keşfettim 

- Hangileri? Kulağa hoş gelen sesi ve kulağa 
hoş gelmeyen sesleri üretir... 

- Gözleri kapalıyken tadı anlama  
- Koklayarak tanıma  
- Gizemli poşet oyununu oynama (Nesneleri 

dokunarak, bulma) 

KÇÖG-III/A1 Vücudun büyüme ve gelişme ile değiştiğini bilir; 

KÇÖG-III/А2 Kendi ağırlık ve yüksekliğini bilir; 

KÇÖG-III/А3  Kalbin vüucuda kan pompalayan önemli bir kas 
olduğunu bilir; 

KÇÖG-III/А4  Fiziksel, spor aktiviteleri düzenli uygular; 

KÇÖG-III/А5  Doğada daha fazla zaman geçirir;  

KÇÖG-III/А6  Vücudun düzgün çalışması için enerjiye ihtiyaç 
duyulduğunu bilir; 

KÇÖG-III/А7 Vücut dinlenme halindeyken (uyku, oturmak, 
ayakta durarak) potansiyel enerjiyi kullandığını bilir; 

KÇÖG-III/А8  Vücudun hareket halinde olduğu zaman 
(koşma, yürüme, atlama durumlarında) kinetik enerjiyi 
kullandığını bilir; 

KÇÖG-III/А9 Etrafındaki çevreyi hissedebilmek için duyu 
organlarını kullanır. 
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KÇÖG-III/B  Vücudumuzu ve duyu organlarımızı 
korumak için alışkanlıklar geliştirebilme  

- Tartışma: Duyu organlarımı nasıl  ve nelerde 
koruyorum. 

- Çalışma kağıdı hazırlama:Tenimi güneşten 
nasıl koruyabilirim? 

- Soğuk kış günlerinden nasıl korunabilirm ? 
- Bilge fikirler: Gözlerimizi  dijital  

teknolojiden (telefon, tablet, televizyon, 
bilgisayar) nasıl koruyabiliriz? Tartışma 

KÇÖG-III/B1 Çeşitli dış etkenlerden vücudunu ve duyu 
organlarının korunmasını sağlar. 

KÇÖG-III/C  Özbakımın önem ve ihtiyacını 
tanımlayabilme  

- Тabela hazırlama: Kendime özen 
gösteriyorum (kişsel bakımımı ne sıklıkla 
yapıyorum, diş fırçalama, tırnak kesme, el 
yıkama...) 

- Hava şartlarına göre giyinme  
- Proje çalışması: Benim süt dişlerim, 

dayanıklı dişlerim  
- Çember halinde konuşma: Dişlerinize hangi 

gıdalar zarar verebilir? 
- Araştırma yapma   
- Gıdaların içerdiği bileşimleri araştırma 

(karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve 
mineral içeren gıdalar) 

- Karbonhidratların, proteinlerin, yağların, 
vitaminlerin ve minerallerin neden önemli 
olduğunu anlama 

- Araştırıyorum:  Uygun olmayan gazlı 
içeceklerin aşırı kullanımı neye yol açabilir? 

- Araştırıyorum: Hangi gıda daha fazla enerji 
verir? 

- Sağlıklı yemek, sağlıklı gıdalar menüsü 
hazırlama  

- Not tutma: Ne sıklıkta ve ne kadar su 
içiyorum? 

- Proje çalışması: Bulaşıcı hastalıklardan nasıl 
korunmalıyım? 

KÇÖG-III/C1 Kişisel hijyeni bağımsız ve düzenli olarak korur; 

KÇÖG-III/C2 İki tür, süt dişi ve kalıcı dişlere sahip olduğunu 
bilir;  

KÇÖG-III/C3 Kalıcı dişlere dikkat ve özen göstermesi 
gerektiğini bilir; 

KÇÖG-III/C4 Vücudun enerjisini gıdalar yardımıyla adığını 
bilir; 

KÇÖG-III/C5 Dört grup gıda (karbonhidrat, protein, yağ, 
vitamin ve mineral) olduğunu bilir; 

KÇÖG-III/C6 Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral 
içeren ürünlerin listesini yapar; 

KÇÖG-III/C7 Çeşitli sağlıklı gıdalar ile beslenir;  

KÇÖG-III/C8  Vücudun dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu bilir; 

KÇÖG-III/C9 Bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunması 
gerektiğini bilir; 

KÇÖG-III/C10 Tehlikeli maddeleri tek başına 
kullanmayacağını bilir; 

KÇÖG-III/C11Tek başına ilaç alamayacağını bilir; 

KÇÖG-III/C12 Piroteknik maddelerin tehlikesini bilir; 

KÇÖG-III/C13 Doğal afetleri ayırt eder, deprem, yangın, sel’in 
anlamlarını bilir; 
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- Rollere göre oyunlar oynama: Sağlık 
ocağına ziyaret 

- Bulmaca çözme: Çeşitli gıdalar  
- Tanıma oyunu: Dikkat, Tehlike! 
- Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler 

sırasında yapılması gerken kurallar çizelgesi 
hazırlama  

- Oyun: Acil telefon görüşmesi  

KÇÖG-III/C14 Deprem, sel yangın sırasında nasıl hareket 
edeceğini bilir; 

KÇÖG-III/C15 İtfaiye, acil, polis numaralarını ezbere bilir. 

 

KÇÖG-III/Ç EKoloji kültürünü geliştirebilme  - Tartışma: Doğa arkadaşlarımı bulma  
- Tombola/Bingo seçimler: Dünyayı 

kurtaralım  
- Bilge fikirler: Çevremiz için bügun neler 

yapabilirim  
- Çalışma kağıdı: Atıkları seçme   
- Sunum: Geri dönüşüm süreci  
- Geri dönüşüm malzemelerini listelerini 

yapma    
- Kullanılmış ambalajları geri dönüştürme 

(çeşitli ürünler yapma: kalemleri, oyuncak, 
kiapları korumak ve saklamak için kutu 
hazırlama) 

KÇÖG-III/Ç1 Geri dönüşüm maddelerinin olduğunu bilir; 

KÇÖG-III/Ç2 Geri dönüşüm sürecini açıklar;  

KÇÖG III/Ç3 Kullanılmış ambalajın geri dönüşümü için 
girişimlerde bulunur; 

KÇÖG-III/Ç4 Okuldaki hijyene özen gösterir; 

KÇÖG-III/Ç5 Doğada yapılmış objelere karşı, tutum sergiler. 

KÇÖG-III/D Doğal kaynaklarla tanışabilme (su, hava 
ve toprak) 

- Karışık kelimeleri bulmacada bulma (su, 
hava, toprak) 

- Çalışma kağıdı: Doğal kaynakları tanıma  
- Tartışma yürütme: Su nerede var (Kürede 

inceleme) 
- Problem sorusu: Okyanuslarda ve 

denizlerde su neden tuzlu? 
- Suyun özelliklerini tespit etmek için basit 

deneyler yapma (yüzme – çözücü olarak su, 
suyun buharlaşması) 

- Sorun durumlarını çözme: Bulutlar nasıl 
ortaya çıkar? Yağmur neden yağar? Kar 
nasıl oluşur?  

 KÇÖG-III/D1 Su, hava ve toprağın doğal kaynaklar olduğunu 
bilir; 
KÇÖG-III/D2 Ülkemizde suyun bulunduğunu bilir ve hangi 
durumlarda meydana geldiğini söyler; 
KÇÖG-III/D3 Doğada su dögüsünü, dolaşımını anlamaya 
başlar;  
KÇÖG-III/D4 Suyun özelliklerini tanımlar; 
KÇÖG-III/D5 Suyun fazla kullanım alanını bilir; 
KÇÖG-III/D6 Suyun önemli doğal kaynak olduğunu bilir; 
KÇÖG-III/D7 Su tasarrufunun önemini bilir; 
KÇÖG-III/D8 Havanın, soluduğumuzun bir gaz olduğunu bilir; 
KÇÖG-III/D9 Havanın özelliklerini tanımlar; 
KÇÖG-III/D10 Rüzgarın, hava akımı olduğunu bilir; 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

101 

- Gökkuşağı çizelim  
- Kontrol Listesi: Suyun bize katkısı, etkileri 

neler? 
- Proje çalışması: Susuz yaşam olmaz 
- Deney yapma: Hava ile özelliklerini 

keşfetme (Kavanoz kapağıyla mumu 
örtersek,  mum neden söner? Havanın 
rengi, ağırlığı, kokusu var mı?) 

- Hava sıcaklığını termometre ile ölçme 
- Problem Çözme/Durumu: Rüzgar nasıl 

oluşur? 
- Rüzgar sesini işitme  
- Rüzgar gülü hazırlama 
- Uçurtma için neye ihtiyaç duyarız 
- Bilge fikirler: Temiz havaya nasıl ulaşabiliriz? 
- Problem durumunu çözme: Su olmazsa, 

dünyaya ne olur? 
- Toprak türlerini araştırıp, bitkilerin ekimi 

için hangi toprağın en uygun olduğunu 
keşfetme  

- Proje çalışması: Toprak  

KÇÖG-III/D11 Havanın kirlenme yollarını tanımlar; 
KÇÖG-III/D12 Toprağın ne olduğunu bilir;  
KÇÖG-III/D13 Değişik toprak türlerini bilir; 
KÇÖG-III/D14 Bitkilerin ekimi için hangi toprağın en uygun 
olduğunu bilir. 
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ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: ÇEVREMİ VE DOĞAYI ARAŞTIRIYORUM (ÇDA)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

ÇDA-III/А Canlı ve cansız doğa arasındaki farkı  ve 
özellikleri anlayabilme 

- Doğayı kontrol etme: Kontrol listesi yapma 
- Doğada gözlemlediklerim  
- Bitkilerin bölümlerini çizme 
- Kök ve gövdenin fonksiyonu öğrenme 
- Farklı yapraklar toplama etkinliği yapma  
- Araştırma etkinlikleri: Bitkilerin hayatta 

kalabilmesi  için suya, ışığa olan ihtiyacını 
ölçme  

- Problemleri çözme  
- Bitkiler ne yer?  
- Bitkilerin yapraklarının görevlerini öğrenme, 

yapraklar ne işe yarar ? 
- Ormanımızdaki bitkilerin bakımı  
- Uzun bir süre yağmur yağmasa ne olur? 
- Çölde bitkiler nasıl hayatta kalır? 
- Bitkiler nasıl nefes alır? 
- Tartışmа: Bitkiler insanlar için neden 

önemlidir? 
- Erişebilir eğitim ve öğretim yazılımlarını 

kullanma  
- Tohumlar hakkında bilgi edinme ve farklı 

tohumları birbirinden ayırt etme  
- Araştırma: Kendi bitkini gözetle, bitkin nasıl 

büyüyor? (büyüme adımlarını açıkla) 
- Çiçeklerin hayat döngüsünü öğrenme 
- Bitkileri farklı gruplara ayırma (örneğin: 

boyut, renk, tür, vb...) 

ÇDA-III/А1 Tüm canlıların bir yaşam döngüsüne sahip 
olduğunu bilir (doğma, büyüme, gelişme, üreme); 

ÇDA-III/А2 Canlıların hayatta kalmasının cansız doğaya bağlı 
olduğunu anlar; 

ÇDA-III/А3 Farklı bitki ve hayvanların yaşadığı, farklı yaşam 
ortamlarının olduğunu bilir; 

ÇDA-III/А4  Her yaşam ortamında bitki ve hayvanların 
yaşamını etkileyen çeşitli hava koşullarının olduğunu bilir; 

ÇDA-III/А5 Farklı bitki ve hayvanları tanır, adlandırır ve onları 
yaşam ortamlarıyla bağdaştırır; 

ÇDA-III/А6 Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvan türlerini 
sayar. 
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- Tahılları öğrenme - önemini açıklama    
- Farklı yaşam ortamlarını araştırma  
- Çalışma kağıdı hazırlama 
- Kim nerede yaşıyor? Öğrenelim! 
- Farklı yaşam ortamlarında canlılar neyle 

beslenir? 
- Ülkemizde nesli tükenen hayvanları keşfetme 
- Bilge fikirler: Ülkemizde nesli tükenen 

hayvanları nasıl koruyabiliriz? 

ÇDA-III/B Malzemelerin özelliklerini ve çevreyi 
tanımlayabilme  

- Nesnelerin hangi  malzemelerden yapıldığını 
araştırma  

- Erişebilir eğitim ve öğretim yazılımlarını 
kullanma  

- Çevrenizdeki malzemelerin özelliklerlini 
araştırma (ağır, hafif, elastik, bükülebilir, 
sıcak, soğuk, katı); 

- Ben anlatabilirim....... 

- Evinizin ya da dairenizin hangi malzemelerden 
yapıldığını araştırma etkinliğini yapma  

- Sert malzemeler listesi hazırlama 

- Elastik malzemeler listesi hazırlama 

- Plastik eridiğinde ne olur? 

- Dondurmayı dondurduğumuzda ya da 
erittiğimizde ne olur? 

- Daha büyük taşlardan farklı şekiller hazırlama 

- Kağıdı inceleme  

- Grup çalışma etkinliği:  

- Doğal malzemeler hakkında bilgi edinme  

- Yapay malzemeler hakkında bilgi edinme  

ÇDS-III/B1 Aynı malzemelerin farklı özelliklerini ortaya koyar 
ve tanımlar; 

ÇDA-III/B2 Aynı malzemelerin farklı şekilde yapılacabileceğini 
bilir; 

ÇDA-III/B3 Malzemelerin bazı durumlarda şekil 
değiştirebileceğini bilir (ısınma, soğuma, bükülme); 

ÇDA-III/B4 Malzemelerin belirlenmesi, amaçlarına,  
özelliklerine göre seçilmesi gerketiğini bilir; 

ÇDA-III/B5 Aynı malzemeleri farklı amaçlar için 
kullanılabileceğini bilir; 

ÇDA-III/B6 Farklı malzemelerin farklı amaçlar için 
kullanılabileceğini bilir; 

ÇDA-III/B7 Doğal ve yapay malzemelerin olduğunu bilir. 
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- Doğal ve yapay malzemelerden oluşan 
ürünleri ayırt etme  

- Değişen bazı yapay ve doğal malzemeleri 
araştırma ve aynılarını günlük hayatta 
kullanma  

ÇDA-III/C   Çevremizde meydana gelen hareketleri 
ve kuvveti anlayabilme/öğrenebilme  

- Farklı hareketleri gözlemleme  

- Didaktik oyun: Hızlı-daha yavaş-dur 

- Günlük hayatta kaldırdığın ağırlıklarda ne tür 
kuvvetler kullanıldığını araştırma  

- Daha ağır nesneleri kaldırmak için nasıl bir 
güce ihtiyaç duyarız? Daha hafif nesneleri 
kaldırdığımızda nasıl kuvvete ihtiyaç duyarız? 

- Düşünme için soru: Bisiklet sürerken nasıl güç 
kullanırsın? Hareketin yönünü zorlayarak 
belirleyebilir misin? Hangi kuvvetle bisikletini 
durudurabilirsin?  

- Mıknatısların sihirini bulma 
- Etkinlik: Günlük hayatta gerçekleştirilen 

kuvvet uygulaması 

ÇDA-III/C1 Nesnelerin kuvvetlerini hareket ettirebileceğini, 
hareketi durdurabileceğini veya hareketi hızlandırıp 
yavaşlatabileceğini anlar; 
ÇDA-III/C2 Günlük yaşamda uyguladıkları 
etkinlikleri/faaliyetleri kuvvet uygulayarak anlatır; 
ÇDA-III/C3 Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi anlar; 
ÇDA-III/C4 Kuvvet ve nesnelerin hareketi arasındaki sebep-
sonuç ilişkilerini ortaya çıkarır; 
ÇDA-III/C5 Kuvvet aktifleştiği zaman enerjinin tükendiğini 
bilir. 

ÇDA-III/D   Temel enerji şekillerini tanımlayabilme  

 

 

- Enerji şekilleri-İnterakitf bir doğa-bilim küpü  
- Güneş bize ışık ve sıcaklık verir 
- Anlatım uygulama: Işığın bize yardımları-ısının 

bize yardımları 
- Proje çalışmaları: Işık enerjisi/Isı enerjisi  
- Araştırıyorum: Karanlıkta nasıl görebiliyorum 

- Doğal ve yapay ışık kaynaklarını belirleme  

- Araştırma etkinlikleri: Sesi nasıl görebilirim  

- Fark yapma: Sesin yükeskliğini ve alçaklığını 
ayırt edebiliyorum? 

- Farklı sesleri tanımlama (duyduklarım neler?) 

ÇDA-III/D1 Işığın, sıcaklığın, sesin, temel enerji kaynakları, 
biçimleri olduğunu bilir; 

ÇDA-III/D2 Işığın farklı kaynaklardan geldiğini bilir; 

ÇDA-III/D3 Güneşin en büyük ışık ve ısı kaynağı olduğunu 
bilir; 

ÇDA-III/D4 Işığın yansıdığı her yerden, nesnelerin görünebilir 
özelliği olduğunu bilir; 

ÇDA-III/D5 Karnalık ortamlarda ışığın olmadığını anlar; 

ÇDA-III/D6 Yapay ışığın, doğal olmayan ortamlarda 
kullanıldığını bilir; 
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ÇDA-III/D7 Bazı malzemelerin ışık saçmadıklarını ve gölge 
yarattıklarını bilir; 

ÇDA-III/D8 Sesleri, işitme organımızla duyduğumuzu bilir; 

ÇDA-III/D9 Her sesin kendi kaynağı olduğunu bilir; 

ÇDA-III/D10 Farklı sesleri tanımlar; 

ÇDA-III/D11 Yeryüzünde yaşam için güneş ısısının önemini 
bilir; 

ÇDA-III/D12 Günlük hayatta, enerji kaynağının önemini bilir. 

ÇDA-III/E   Yaşadığı yere ait olma duygusunu 
geliştirebilme 

- Salkım tekniğini uygulama: Benim Yerim  
- Serbest Konu: Benim Mahallem  
- Bilge fikirler: Mahallemi nasıl görmek isterim 
- Karşılaştırma tabelası hazırlama: Şehir/köy  
- Kontrol Listesi: Yaşadığım yere özgü objeler  
- Karakteristik objelerin sembollerini çizme 
- Posta, hastane, otobüs durağı, hava alanı, 

tren istasyonu gibi yerleri tanır 
- Çalışma kağıdı: Bir zamanlar ve şimdi (Farklı 

renklere eskileri ve yenileri boyama) 
- Ven Diyagramı tekniğini uygulama: Bir 

zamanlar yaşadığım yer ve şimdi 
- Afiş hazırlama: Yaşadığım yerde kültürel miras 

(Fotoğraflar ile sunulacak - eskiye ait 
nesneler, madeni paralar, halk kostümleri, 
vb.) 

- Çalışma kağıdı: Meslekler ile tanışma  
- Yaşadığım yerin karakteristik özelliklerini 

bulma 
- Çalışma kağıdı:Kime ne gerekli? (Hangi 

mesleğe, ne gerekecek? Eşleştirme) 
- Proje Çalışması: Benim ana vatanım (8 

Eylül'ün anlam ve önemi, sembolleri, doğal 
güzellikler ile analtama, tanımlama) 

ÇDA-III/E1 Kent, köy, yerleşim yerlerini ayırt eder; 

ÇDA-III/E2 Yaşadığı yerde bulunan objelerin işlevliğini bilir; 

ÇDA-III/E3 Yaşadığı yerin niteliğini belli eden meslekleri ayırt 
eder; 

ÇDA-III/E4 Eski ve yeni yapıtları ayırt eder; 

ÇDA-III/E5 Kültürel mirasları tanır (halk oyunları, eski 
eşyalar/antik, eski madeni paralar); 

ÇDA-III/E6 Yaşadığı yerde farklı kültürlere saygı gösterir; 

ÇDA-III/E7 Devlet sembollerine saygı gösterir; 

ÇDA-III/E8 8 Eylülün anlam ve önemini bilir; 

ÇDA-III/E9 Makedonya’nın doğal özelliklerini tanımlar; 

ÇDA-III/E10 M.C’nin başkentini bilir; 

ÇDA-III/E11 M.C’nin  başkenti içinden hangi ırmağın aktığını 
bilir; 

ÇDA-III/E12 Yaşadığı yerin doğal yerlerini sayar ve adlandırır; 

ÇDA-III/E13 Vadi, dağ, tepe, düzlük yerlerini birbirinden ayırt 
eder; 

ÇDA-III/E14 Dere, nehir, gölü akan ve akmayan sular olarak 
ayırt eder. 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

106 

- Çalışma Kağıdı Hazırlama: Haritada ben 
(Ülkem, yerleşim yerim, sokağım, 
belediyem...) 

- Çalışma Kağıdı: Vatanımda doğal zenginlikler   
(resimlerden tanıma) 

- Bulmacalarda doğal güzellikleri gösteren 
kelimeleri bulma . 

- Çalışma Kağıdı: (dağ, tepe, düzlük) 
- Doğal şekilleri çizme, şekillendirme   
- Yüksekliğe göre çizme, tepeler, dağlar (en 

alçaktan, en yükseğe) 
- Araştırma Projesi: Vatanımda sahip 

olduklarım (konuyla ilgili hazırladığım 
sorularım, araştırma esnasında keşfettiklerim) 

- Bilgisayar Oyunları oynama  
- Soru çözme: Hangi sular hareket eder? 
- Afiş: Doğal Şekiller (oratk etkinlik düzenleme ) 

 ÇDA-III/F   Trafik kültürünü geliştirebilme  - Sokakta yürüme kurallarını açıklama  
- Trafik durumlarını değerlendirme  
- Trafik işaretlerini hazırlama  
- Farklı trafik durumlarını dramatize etme   

- Çalışma Kağıdı:Trafik polisine ne gerekebilir? 

- Kavşağı analiz etme 
- Trafikte sürücülerin ve yayaların doğru ve 

yanlış davranışlarını belirleme  
- En hızlı ve en yavaş giden araçların tabelasını 

hazırlama  
- Hangi araç, nerede bulunuyor? Neden? 
- Araştırma etkinlikleri: Sınıfınızdaki 

arkadaşlarınızın velileri ne tür trafik araçları 
kullanıyor (otomobil, motor, bisiklet...) 
Hangileri en çok sayıldı/tekrarlandı? 

- Bilgisayar Oyunları oynama  

ÇDA-III/F1 Yaya geçidinde nasıl hareket edeceğini bilir; 

ÇDA-III/F2 Trafikte, trafik işaretlerinin rolünü bilir; 

ÇDA-III/F3 Temel trafik işaretlerine saygı gösterir; 

ÇDA-III/F4 Güvenli ve güvensiz trafik yerlerini belirler; 

ÇDA-III/F5 Trafik polisinin rolünü bilir; 

ÇDA-III/F6 Kavşakta nasıl hareket edeceğini bilir; 

ÇDA-III/F7 Farklı trafik türlerini ayırt eder; 

ÇDA-III/F8 Trafik kültürünü saygılar ve aynılarını doğru bir 
şekilde uygular. 
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- Grup etkinlikleri: Trafikte bulunan araçlara 
davranış kurallarını hatırlatma ve uygulama  

 

 

 

ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: ALAN VE ZAMANDA YÖN BULMA (AZYB) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci:  

AZYB-III/А Alanda yön bulabilme 

 

 

- Açık havada oyunlar oynama: Dünyanın 
kenarlarını güneşe göre belirleme  

- Güneşin günün farklı saatlerinde nerede 
olduğunu belirleme  

- Haritaları okuma ve dünya yönlerine göre 
nesneleri tanımlama 

- Proje çalışması uygulama: Gölge nasıl oluşur 
- Açık havada ve sınıfta oyunlar oynama: 

Çeşitli gölge türleri yapma  
- Araştrıma etkinlikleri: Gölgeler neden 

değişir? (günün farklı saatlerinde, farklı gün 
uzunlukları var) 

- Güneşimiz hakkında kanıtlar sunma/bulma  
- Gölge oyunları hazırlama  
- Benim Yerim, coğrafi nesnelerin hangi 

yönde gerildiğini belirleme (dağ, nehir, 
göl...) 

- Kayıp anahtar: Bulmak için talimatları 
yönergeleri izleme 

- Bilgisayar oyunları oynama  

AZYB-III/А1 Dünyanın ana yönlerini adlandırır;  

AZYB-III/А2 Dünyanın ana yönlerini güneşe göre belirler; 

AZYB-III/А3 Gün boyunca güneşin neden ve nasıl yön 
değiştirdiğini kavrar/anlar; 

AZYB-III/А4 Gölgelerin nasıl değiştiğini bilir;  

AZYB-III/А5 Çevreyi gözlemler ve dünya yönlerine göre 
coğrafi terimleri tanımlar; 

AZYB-III/А6 Yakın çevreye yön bulur ve ona odaklanır.  
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- Hayvanat bahçesine giden yol 

AZYB-III/B Zamanda yön bulma için kendini 
geliştirebilme 

- Mevsimleri tanıyıp, betimleme  
- Üzüm/Salkım tekniği ya da beş sıra çizgi 

tekniğini uygulama (ilbahar, yaz, sonbahar, 
kış) 

- Haftalık zaman takvimi hazırlama  
- Hava durumu, hava değişimi için semboller 

yapma: güneşli, bulutlu, yağmurlu, 
rüzgarlı… 

- Aylık takvim hazırlama ve hava değişikliğini 
oklarla kaydetme  

- Hava durumunu ne etkiler? 
- Hava durumu 
- Bitkiler, hayvanlar ve doğal değişiklikler... 
- Takvimi belirtme: Mevsimler ne zaman 

başlar, ne kadar sürer? 
- Takvim alıştırmaları yapma (Hangi aylar, 

hangi mevsime ait, hangi mevsim ne kadar 
sürer) 

- Grup etkinliği: Farklı saatler oluşturma  
- Saat ayarını yapma (Verilen yönergelere 

göre zamanı oklarla işaretleyin ve zamanı 
yazın) matematik dersi ile entegere 
edilebilir 

- Benim günüm (etkinlikleri saatlerle 
belirtme) 

- Bir sonraki gün için aktiviteler planlama  
- Haftalık çizelge planlama  
- Proje etkinlikleri: Saat kullanımı olmadan 

önce, insanlar zamanı nasıl ölçmüiler? 
Araitırma yapma  

AZYB-III/B1 Farklı mevsimlere göre doğadaki değişimleri ayırt 
eder ve tanımlar;  

AZYВ-III/B2 Mevsimlere göre ayların temel özelliklerini 
açıklar; 

AZYВ-III/B3 Takvime göre yönlenebilir; 

AZYВ-III/B4 Saatin zaman ölçüsü olduğunu bilir; 

AZYВ-III/B5 1 saatin, 60 dakika sürdüğünü bilir; 

AZYВ-III/B6 Zamanda yönlenebilir. 
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SANAT EĞİTİMİ  

 

ÖĞRENME ALANLARI: Yıllık ders süresi 

(tüm öğrenme/program konularına göre dağılım) 

GÖRSEL SANATLAR  40 ders saati 

MÜZİK VE SAHNE OYUNLARI  40 ders saati 

YARATICI ÇALIŞTAYLAR  28 ders saati 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF SANAT EĞİTİMİ DERSİ İÇİN GENEL AMAÇLAR  

 

Öğrenci:   

 Fikir ve yapım aşamasına kadar sanat eserini bağımısz bir şekilde yaratabilme; 

 Farklı sanat eserlerini (çizim, resim, heykel) kendi aralarında ayırt edebilme;  

 Sanat eserlerini uygulama esnasında hijyen-teknik alışkanlıklarını yaratabilme; 

 Farklı kültür ve etnik toplulukların kültürel mirası hakkında bilgi edinebilme; 

 Görsel medya ve araçların işlevlerini anlayabilme/öğrenebilme;  

 Düşüncelerini, duygularını, algılarını ve hayallerini özgürce ifade edebilme; 

 Kendisinin ve diğerlerinin yaratıcılığına ve eserine karşı saygı gösterebilme; 

 Nota unsurlarını tanıyabilme;  

 Notanın değerini, çeyreğini ve yarısını takt tutarak uygulayabilme;  

 Melodik şarkıları dört takta sol, mi, fa tonları ile söyelyebilme; 

 Vokal-enstrümental ve vokal müziği arasındaki farkı kavrayabilme;  

 Metalofon çalabilme; 

 Bilişim teknolojilerinden yararlanarak sanatsal amaçlar için uygulamayı öğrenebilme.   
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ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLAR (GS) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci:  

GS-III/А Çizim,boyama, şekillendirme, baskı gibi 
temel resim ifadelerini bağımsız olarak kullanabilme 

- Çizim yapma 
- Resim yapma  
- Şekillendirme  
- Karton –mühür baskıyı uygulama  
- Püskürtme, sulama, çizgi çekme, ile resim 

çalışması yapma  
- Resim çalışması hazırlama için sanatsal 

malzemeler seçme  

GS-III/А1 Kalem, mürekkep, perse, fırça ve odun ile 
çizimler yapar;  

GS-III/А2 Suluboya ve zamklı boya ile boyama yapar; 

GS-III/А3 Monokromatik resimi ince fırça ve mürekkep ile 
çizer; 

GS-III/А4 Geometrik şekilleri, şekillendirir; 

GS-III/А5 Kendi bulmuş olduğu malzemeler ile mühür-baskı 
tekniğini uygular; 

GS-III/А6 Karton mühür-baskıyı uygular; 

GS-III/А7 Malzemeleri kullanırken ve çalışma esnasında 
hijyen ve titizliğie dikkat eder; 

GS-III/А8 Öğretmen yardımı ile yeni teknikleri keşfeder 
(püskürtme, sulama ve çizgi çekme, vb.); 

GS-III/А9 Kendi yaratıcı çalışmasını oluşturmak için uygun 
sanatsal materyalleri ve prosedürleri seçer. 

GS-III/B  Çizim, boyama, şekillendirme esnasında el 
koordinasyonuna ve kontolüne dikkat ederek, araç 
gereçleri güvenli bir şekilde kullanabilme 

- Çizim yapma  
- Resim yapma  
- Mühür baskıyı uygulama  
- Şekillendirme   
- Oluşturma.... 

GS-III/B1 Benimsenen çalışma tekniklerini uygular; 

GS-III/B2 İş malzemelerini profesyonel bir şekilde kullanır; 

GS-III/B3 Çalışma esnasında ellerini kontrollü bir şekilde 
tutar/avuç içlerini hassasiyetle kullanır.  
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GS-III/C Sanat prensiplerini (ritim, kontrast, 
derecelendirme ve denge) öğrenebilme ve 
kullanabilme  

- Koyu renk üstüne, daha açık tondaki renklerle 
boyama yapma 

- Simetrik şekiller oluşturma 
- Asimetrik şekiller yapma 
- Çizgi, renk, şekil boyut kontrastını temsil etme 
- Hayallere göre çizim ve boyama yapma   
- Çiziyorum/resim yapıyorum 
- Gözlemledikten sonra elde edilen sanat 

eserine değişik desenler uygulama  

GS-III/C1Teşvik ve hayalleriyle  çizgi, boyut, şekil, renk, 
(kontrast) ile önemli farklılıkları temsil eder; 

GS-III/C2 Gözlem ve hayal gücüne dayanarak ritim 
oluşturur (tekrarlama); 

GS-III/C3 Öğretmen yardımıyla ton ve şekil arasındakı farkı 
(gradasyon) bilir;  

GS-III/C4 Öğretmenin yardımıyla öğenin düzenini bir bütün 
olarak algılar. 

GS-III/Ç Sanat unsurlarını (nokta, çizgi, renk, doku, 
yön, şekil, yüzey, uzay, ses ve ton) öğrenebilme ve 
kullanabilme 

- Birinci ve ikincil renkler ile resim oluşturma  
- Sıcak ve soğuk renkleri kullanma   
- Resimlerde kromatik ve akrtomatik renkleri 

kullanma   
- Basit ve karmaşık şekilleri ile model yapma  

(çıkıntılı, derinleştirilmiş şekil, yuvarlak ve 
açılı/köşeli) aynı zamanda şekilleri oyun 
hamuru  ve kil ile şekillendirme  

- Farklı çizgi türleri ile resim yapma  
- Düz/pürüzlü bir doku yaratma (bükerek, 

keserek, yırtarak, delerek) 

GS-III/Ç1 Farklı çizgi türlerini, sanatsal bir bütün halinde 
birleştirir; 

GS-III/Ç2  Öğretmen yardımıyla çizgiler ile kendi duygu ve 
semnollerini aktarır (yatay, dikey, çapraz, dalgalı, spiral);  

GS-III/Ç3 Noktalar ile çizer (kalın-ince-koyu-açık); 

GS-III/Ç4 Basit ve karmaşık şekiller oluşturur; 

GS-III/Ç5 Basit şekiller oluşturur (meyve, sebze ve 
geometrik şekiller); 

GS-III/Ç6  Öğretmen yardımıyl a karmaşık hacimli nesneleri 
şekillendirir (sepetler, hayvanlar); 

GS-III/Ç7 Öğretmen yardımıyla akromatik renkleri 
oluşturur (beyaz-siyah); 

GS-III/Ç8 Öğretmen yardımıyla siyah ve beyaz (kromatik) 
renk karışımından daha açık ve daha kapalı tonlar meydana 
getirir; 

 GS-III/Ç9 Sıcak ve soğuk renkler arasındaki farkı ortaya 
çıkarır; 

GS-III/Ç10 Birincil ve ikincil renkleri ortaya çıkarır; 

GS-III/Ç11 Renklerin, alanları temsil ettiğini bilir; 
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GS-III/Ç12 Dokuyu tek başına bağımısz olarak gerçekleştirir 
(pürüzlü-pürüssüz). 

GS-III/D  İki boyutlu sanatsal ifade yeteneğini 
kavrayabilme ve kullanabilme 

- Aynı mühürle tek bir baskı uygulama,farklı 
şekillerdeki mühürler ile farklı baskıları 
mühürleme  

- Bir resim oluşturmak için çizgi, şekil ve 
renkleri birleştirme 

- Duygularını ifade etme 
- Resim çalışmalarımda kolaj tekniğini 

uygulama 
- Monokrom görüntü (tek renkli görüntü) 

yapma 
- Akromatik-kromatik tonlarla çalışma  
- Çizim ve tasarım için erişebilir eğitim 

yazılımlarını kullanma 
 

GS-III/D1  Çevresindeki görsel işaretleri-sembolleri 
yorumlar (reklamlar, trafik işaretleri, bayraklar); 

GS-III/D2 Çizim/resim yaparak kendi fikirlerini ifade etmek 
ve sunmak için gerekli ve uygun sanatsal öğeleri ve sanatsal 
ilkeleri kullanır; 

GS-III/D3 İki boyutlu sanatsal  ifadeyle duygu ve 
düşüncelerini tartışır; 

GS-III/D4 Öğretmenden yardım alarak ton çizimini 
gerçekleştirir (ışık-gölge);  

GS-III/D5 Farklı kalemler ile (HB,B1,B2) değişik çizgi 
türlerini farklı kalınlıkta,yönde oluşturur;  

GS-III/D6 Farklı kalemlerin bıraktığı farklı izleri ilir ve 
aralarında ayırır;   

GS-III/D7 Öğretmen yardımıyla tek renkli (monokrom) 
resim yapar; 

GS-III/D8 Resimlerin ihtiyacına göre farklı fırçalar (ince, 
kalın, sert, yumuşak) kullanır;  

GS-III/D9 İhtiyaca göre taban/yüzey belirler;  

GS-III/D10 İki boyutlu sanatsal ifade için bilişim 
teknolojilerini kullanır; 

GS-III/D11 Hayal ve anılarına göre çizim, resim, baskı 
yardımı ile şekillendirme yapar;  

GS-III/D12 Standart olmayan varlıkları ve standart dışı alt 
yapıları araştırır ve keşfeder; 

GS-III/D13 Çeşitli desenleri ve yaklaşımları birleştiren, baskı 
çalışması yaratır; 
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GS-III/D14 Farklı teknikleri (baskı, resim, çizim) birleştirerek  
farklı kombinler oluşturur; 

GS-III/D15 Kolaj malzemelerini  birleştirerek (kağıt, karton, 
tekstil) üretir. 

GS-III/F Üç boyutlu sanatsal ifade yeteneğini 
kavrayabilme ve kullanabilme   

- Şekillendirme  
- 3B ortamı oluşturma  
- Şekillendirmeden önce farklı malzemelerin 

karışımını, uyumunu yapma  
- Birlikte şekillendirme etkinliğini yapma  
- Benim sanat heykelim  
 

GS-III/E1 3B şekillerinin düzenlenmesi için kil, kağıt, plastik 
ve diğer didaktik materyaller kullanır; 

GS-III/E2 Yapılan 3B şekillerinin kaplayabileceği yerleri bilir 
ve yaptığı çalışmayı sunar; 

GS-III/E3 Kendi fikirlerini ifade etmek için standart ve 
standart olmayan malzemeleri bağımısız olarak birleştirir; 

GS-III/E4 Bağımsız olarak kendi malzemelerine göre alanı  
düzenlemek için uygun malzemeleri seçer; 

GS-III/E5 Kendi vizyonuna göre kentsel mekan 
deneyimlerini yorumlar;  

GS-III/E6 Malzemeleri özelliklerine ve işlevlerine göre 
kullanır; 

GS-III/E7 Şekillendirme ve yapı için grup çalışması düzenler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

114 

ÖĞRENME ALANI: MÜZİK  VE SAHNE OYUNLARI (MSO) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

МSO-IIII/А  c1-c2 (do 1’den do 2) aralığına kadar 
doğru şarkı söyleme tutumunu geliştirebilme  

- Öğretmenin seçimine bağlı kalarak sanatsal 
halk şarkılarının işlenmesi c1-c2 (do 1’den do 
2) aralığını bilme  

МSO-IIII/А1 Şarkılları doğru duruş ile söyler; 

МSO-IIII/А2 c1-c2 (do 1 ve do 2) aralıktakı şarkıları 
yorumlar.  

 

МSO-IIII/B Yarım nota ve çeyrek nota için vuruş 
oluşturabilme  

- Çeyrek ve yarım notaya 4 vuruşlu ritim 
alıştırmalarını yapma  

МSO-IIII/B1 Çeyrek ve yarım nota değeri ile dört vuruşlu 
zamanlı ritim çalışmalarına katılır.  

МSO-IIII/C sol, mi, fa notlarının melodik şarkı 
söyleyebilme ve 4 vuruşlu şekilde uygulama/yapma 
becerisini geliştirebilme  

- Sol, mi, fa tonları ile 4 vuruşlu melodik 
alıştırmalarını çocuk müzik enstrümanlarında 
kullanma 

МSO-IIII/C1 Melodik şarkı söyleme alıştırmalarınıı sol,mi, fa 
notalarını kullanarak dört vuruşlu uygulamalar yapar. 

МSO-IIII/Ç Vokal enstrümental ve vokal müziği 
arasındaki farkı ayırt edebilme  

 

 

- Vokal enstrümental ve vokal enstrümental 
müziğini dinleme  

- “V’ltava” Bedrich Smetana eserini dinleme-
enstrümental müzik 

- Çocuk festivalinden şarkılar dinleme 

- Enstrümental eserleri dinleme 

- (Her öğretmen kendi isteğine bağlı olarak 
değişik kompozisyonlar seçebilir) 

МSO-IIII/Ç1 Vokal müziğini tanımlar;  

МSO-IIII/Ç2 Enstrümental müziğini tanımlar; 

МSO-IIII/Ç3 Vokal enstrümental müziğini tanımlar; 

МSO-IIII/Ç4 Farklı performans türleri: vokal, enstrümental 
ve vokal enstrümental müziği arasındaki farkı ayırt eder. 

МSO-IIII/D Bir notanın çeyreğini ve yarısını  
tanımlayabilme ve uygulayabilme 

- 4 vuruşlu çalışmalar yapma  

- Çeyrek ve yarım nota değerlerini kullanma 

МSO-IIII/D1 Yarım ve çeyrek nota değerini ayırt eder; 

МSO-IIII/D2 Dört zamanlı vuruşlu ritmik egzersizlerini 
yarım ve çeyrek olarak yapar. 

МSO-IIII/E  Sol anahtarını tanıyabilme  - Sol anahtarı  МSO-IIII/E1 Sol anahtarının ne olduğunu bilir; 

МSO-IIII/E2 Sol anahtarının önemini açıklar;  



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

115 

МSO-IIII/E3 Sol anahtarını yazar. 

МSO-IIII/F  Sol, mi, fa notalarını uygulayabilme - 4 vuruşlu çalışmalar yapma  

- Çeyrek ve yarım nota değeri sol, mi, fa ile 
melodik alıştırmalar yapma 

МSO-IIII/F1 Sol, mi, fa notalarını tanımlar; 

МSO-IIII/F2 Sol, mi, fa notalarını karşılaştırır;  

МSO-IIII/F3 Sol, mi, fa notalarını yazar;  

МSO-IIII/F4 Sol, mi, fa notalarını dört vuruşlu olarak 
uygular. 

МSO-IIII/G  Metalofon enstrümanını sol, mi, fa, 
notalarında çalmayı geliştirebilme  

- 4 vuruşlu takt ile farklı alıştırmalar yapma 

- 4 vuruşlu takt sol, mi, fa ile melodik 
alıştırmalar yapma 

 

МSO-IIII/G1 Metalofonda  sol, mi, fa tonlarını çalmaya 
başlar; 

MSO-IIII/G2  Sol, mi, fa farklı sürelerini uygular; 

 МSO-IIII/G3 Çeyrek ve yarım nota değerini sol, mi, fa 
notalarını metalofonda çalar. 

МSO-IIII/Ğ Dram ve sahne sanatlarına karşı ilgi ve 
sevgi geliştirebilme  

- Kültür kurumlarında gösteriler izleme  
- Sanatçılar ile konuşma (müzik ve bale 

sanatçıları, aktörler ve sahne çalışanları ile 
konuşma) 

МSO-IIII/Ğ1 Tiyatro/çocuk oyunu/opera/bale izler ve 
izleme esnasında davranış kurallarına uygun olarak hareket 
eder; 

МSO-IIII/Ğ2 Sahne üzerindeki eylem ve diyalogları izler, 
görülen izlenimlerini dikkatlice ve sözlü olarak ifade eder; 

МSO-IIII/Ğ3 Oyunun izlenimlerini diğer sanat biçimleri 
aracılığıyla ifade eder; 

МSO-IIII/Ğ4 Farklı müzik ve sahne oyunlarını (tiyatro, 
opera, bale) birbirinden ayırır. 
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ÖĞRENME ALANI: YARATICI ÇALIŞTAYLAR (YÇ)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci:  

YÇ-III/А  Bazı zaanatlar ve yetenekler hakkında bilgi 
edinebilme  

- Zanaat atölyelerine tasarımcılara, mimarı 
çalışmalara ziyaret etme 

- Zanaat aletleri ve malzemeleri hakkında 
konuşma yürütme  

- Küçük çömlekçiler etkinliğini yapma 
- Şablonlara göre dikiş yapma  

YÇ-III/А1 Değişik zanaat ürünlerini sayar; 

YÇ-III/А2 Değişik zanaat araçlarını bilir; 

YÇ-III/А3 Şablonlara göre dikiş, şekillendirme vb. kişisel 
işler üretir. 

YÇ-III/B  Basit el yapımı işlerin yaratılması yoluyla 
kendini ifade edebilmesi için bağımsız çalışma ve 
yaratıcı olma becerisini kazanabilme 

- Dekoratif eserler hazırlama  
- Nesneleri yeniden kullanma 

YÇ-III/B1 Çevredeki nesneler ile çalışma oluşturur; 

YÇ-III/B2 Kullanılmış öğeleri yeniden kullanma yollarını 
düşünür (geri dönüşüm-resiklaj). 

YÇ-III/C Dekorasyon ve tasarım becerilerini 
geliştirebilme 

- Mekanı/sınıfı süsleme - dekore etme  

- Moda gösterisi düzenleme 

- Erişebilir eğitim ve öğretim yazılımlarını 
kullanma  

YÇ-III/C1 Dekorasyon ve tasarım için aksesuar ve 
malzemeleri kullanır; 

YÇ-III/C2Malzemeleri kendi zevkine göre dekore eder; 

YÇ-III/C3 Okul ortamının dekore edilmesine katılır; 

YÇ-III/C4 Dekorasyon ve tasarım için eğitim ve eğitim 
yazılımını kullanır (paint te çizim yapmak,uygun 
malzemeler–nesneye yapıştırma). 

YÇ-III/Ç  El sanatları tasarımları için pazar 
etkinliklerine katılabilme ve etkinlikleri görebilme 

- Hediyelik/süs eşya üretme  
- Sınıf fuarı  
- Okul fuarı  
- Fotoğraf çekiyoruz-çektiğimiz fotoğrafları 

satma  

YÇ-III/Ç1 İmal edilen ürün için bir değer elde etme 
olasılığını anlar;  

YÇ-III/Ç2 Eserleri geleneksel yollarla sunma ve tanıtmayı 
gerçekleştirir (pazar, fuar); 

YÇ-III/Ç3 Eserleri geleneksel yollarla sunmaya ve tanıtmaya 
(pazar, stant, fuar) katılır; 

YÇ-III /Ç4 Ürünlerin satış sırasında elde edilen gelirlerin, 
olası kullanım yollarını önerir. 
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YÇ-III/D Ritmik çocuk müzik aleti ile şarkı 
söyleyebilme ve aynılarına eşlik edebilme  

- Çocuk Müzik Enstrümanlarını çalıp söyleme  

- Oyun: Makedonya'dan müzikal yürüyüş 
(Makedonya ve dünyadaki farklı etnik 
topluluklardan şarkılar ve danslar 
söyleme/oynama) 

YÇ-III/D1 Ritmik çocuk müzik aletleri ile küçük gruplarda 
şarkı söyler ve oyun oynar. 

YÇ-III/E Dinlediği müziğe göre dans edebilme 
- Dans ediyoruz... 
- Müzikal eserler için koreografi hazırlama  

YÇ-III/E1 Dinlediği müziğe uygun ritim ve dans etmeyi bilir. 

YÇ-III/F Halk oyunlarına katılabilme ve oynayabilme 
- Oyun: Halayı farklı adımlarla devam edebilme 

YÇ-III/F1 Halk oyunlarını oynar.  

YÇ-III/G Dram ve sahne oyunları aracılığıyla iletişim 
becerilerini geliştirebilme  

- Pantomim - sözlü iletişim kullanmadan 
konuşma 

- Basit dramatizasyonlar yapma  
- Durumların analizi, ünlü karakterlerin 

eylemleri (hikayelerden, resimli kitaplardan ) 
- Rol yapma ( Tiyatro tablosu ) 
- Kukla gösterisi düzenleme  
- Yardımda bulunma (verilen bir problem 

durumunda karaktere  yardım etme)  
- Dramatik ve doğal oyunlar: bale, geleneksel 

danslar, modern danslar üzerine çalışma  

YÇ-III/G1 Sözel/sözel olmayan sembolik şekilde sahnede 
kendini rahatça ifade eder; 

YÇ-III/G2 Sözel ve sözel olmayan konuşmaları anlar; 

YÇ-III/G3 Sahne oyunlarında diyalog ve iletişim kurar. 

YÇ-III/Ğ Sosyo-duygusal değerleri geliştirebilme  -  YÇ-III/Ğ1 Kötü ve iyi karakterleri birbirinden ayırt eder; 

YÇ-III/Ğ2 Oyundaki karakterin özellikleri hakkında konuşma 
yürütür; 

YÇ-III/Ğ3 Oyunun karakterlerine uygun olarak empatik 
davranışı gösterir; 

YÇ-III/Ğ4  Dramatik oyun gösterisinde veya metin içinde 
bulunan adalet-adaletsizlik/iyi-kötü deneyimleri yaşar. 

YÇ-III/H Sanatsal ifadenin doğal olanaklarını 
algılayabilme ve kavrayabilme  

 YÇ-III/H1 Kukla gösterisine katılır ve dramatizasyon 
unsurlarını yerine getirir (kuklayı tutar ve 
replikleri/tekrarları uygular ve söyler); 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

118 

YÇ-III/H2 Uzun repliklere ve oyun rolleriyle dramatik-doğal 
oyunlarda yer alır; 

YÇ-III/H3 Sahne performansında beden dilini, hareketler, 
jest ve mimiklerini kullanır; 

YÇ-III/H4 Kukla, kostümlerinin ve diğer doğal 
materyallerin/aksesuarların yapımında, aynı zamanda 
sahnenin düzenlenmesi, organize edilmesinde katkı sağlar, 
yardımcı olur;  

YÇ-III/H5 Kostüm tasarımı için bazı öğelerin yapımında rol 
alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Üçüncü Sınıflar için Yeni Öğretim Programı 

119 

BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ 

 

Öğrenme Program Konuları  Yıllık ders süresi 

(tüm öğrenme/program konularına göre dağılım 

DOĞAL HAREKET BECERİLERİ 24 

ATLETİZMİN ALFABESİ 16 

JİMNASTİĞİN ALFABESİ 16 

RİTİM VE DANS  16 

OYUN 24 

ALTERNATİF ÇEVREDE (EK) HAREKET KONULARI 12 

                                                                

ÜÇÜNCÜ SINIF BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ GENEL AMAÇLAR   
 

Öğrenci:  
 Temel yürüyüş becerilerini geliştirebilme, doğal yürme hareketleri (loko-motor beceriler), manipülatif davranışlar (loko-motor becerileri 

kapsamayan hareketler) sergileyebilme; 

 Farklı kategorilerde hareketlerin temel biçimini geliştirmeyi öğrenebilme; 

 Öğrenilen hareket becerilerin kavramları hakkında bilgi ve beceri sahibi olabilme; 

 Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla kişiler arası ilişkileri ve sosyal davranışları geliştirebilme;  

 Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla kişisel becerileri geliştirebilme; 

 Vücut gelişimin önemi hakkında bilgi sahibi olabilme;   

 Bedensel gelişim için olumlu bir tutum oluşturma ve motor becerilerinin gelişimini sağlayabilme (kalp-solunum dayanıklığı, kas kuvveti, esneklik 
kas dayanıklığı...);  

 Bedensel ve fiziksel etkinliklerinde sağlıklı yaşam ilkelerin ve özelliklerin ne kadar önemli olduğunu öğrenebilme ve aynılarını kullanabilme;  
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 Fiziksel etkinliklere/aktiviteye katılma yoluyla sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının kavramları hakkında bilgi sahibi olabilme; 

 Sağlığını geliştirmeye yönelik alışkanlıklar kazanabilme; 

 

ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: TEMEL (DOĞAL) HAREKET BECERILERI (THB) 

Özel amaçlar Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları 

Öğrenci: 

THB-III/А Alanda dizilme ve sıralanmanın temel 
türlerini/biçimlerini kavrayabilme  

 

- Düz, çember, sırada durmayı geliştirme 
- Doğal hareket biçimlerini geliştirme 
- Farklı yürüyüş türlerini geliştrime, koşma, atma, 

sıçrama, zıplama, binme, yuvarlanma, asılma, 
sürünme, çekme, durdurma, kaldırma ve itme   

- Yürüme ve koşmanın doğru duruşla çeşitli 
şekillerini geliştirme (farklı hızda yönleri, ritmi, 
tempoyu değiştirme) 

THB-III/А1 4 sıra halinde durur; 

THB-III/А2 Sırada nasıl ayrılacağını, duracağını  ve nasıl 
hareket halinde olması gerektiğini bilir; 

THB-III/А3 Çember halinde sıra yapar; 

THB-III/А4  Verilen talimatlara göre sağa ve sola döner. 

THB-III/B Temel hareketleri, egzersizleri 
uygulayabilme 

THB-III/B11 Duruş, doğal duruş, kartal duruşu gibi 
etkinliklerini kol hareketleri ve taklit yoluyla 
gerçekleştirir; 

                                                                 
1Doğal duruş: Vücudun dik duruma getirilmesi kollar omuz izasına gelecek şekilde dik tutma. 

Öne doğru duruş: Vücudun dik duruma getirilmesi ve kolları öne veya geriye doğru tutma. 
Bacaklar kapalı, ayakta duruş: Bacaklar bitişik kollar yanlarda gövdeye paralel, baş ve gövde dik duruma gelme.  
Bacaklar açık, ayakta duruş: Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar yanda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruş. Vücut ağırlığı her iki bacakta da eşittir. 
Kartal duruşu: Bacaklar açık ayakta duruşta, gövde öne bükülerek yere paralel konuma getirme.  
Geriye doğru duruş: Vücudun dik duruma getirilmesi ve vücudu geriye doğru tutma. 
Eğilme duruşu: Vücudun yana doğru eğilmesi, kollar omuz hizasında açık, gergin ve yere paralel hale getirme. 
Planör duruşu: Vücut ayak ağırlığı tek bacak üzerinde durma ve diğer bacağı gergin olarak yukarıya kaldırma.  
Adım duruş: Vücudun, öne adım atarak, ayakta durma durumu. 
Geriye doğru adım duruşu: Vücut dik, tek ayağı kaldırarak geriye doğru uzatma. 
Yana doğru adım duruşu: Vücudun dik duruma getirilmesi ve tek ayağı kaldırarak yana doğru germe/uzatma.  
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- Atma, tutma, yakalama, farklı nesneleri farklı 
yönlere atmak için ek nesnler kullanarak 
geliştirme 

- Yerinden atlama/zıplama, sağa sola, ileri geri, 
düzenlenmiş farklı nesneler üzerinden (haltlar, 
ipler, çizilmiş çizgiler) atlamaları geliştirme  

- İleri ve geri gallop atlama, ip üzerinden çocuk 
atlamaları, lastik ile oyunlar oynama 

- Farklı tırmanışları farklı vücut pozisyonları ile 
gerçekleştirme (parmaklıklar, alçak kalasta, 
isveç sandığı üzerinden) 

- Farklı yarışları, farklı yön ve yüzeylerde 
geliştirme 

- Farklı ağırlıkta olan nesneleri, tek başına 
bağımsız ya da çiftler halinde kaldırılmasını ve 
taşımasını geliştirme 

- Farklı şekilde ve farklı pozisyonda olan nesneleri 
çekme ve itme, becerisini geliştirme  

- Farklı nesnelere asılma becerisini geliştirme 
(parmaklıklara, kısa dönüş) 

- Farklı ek araç gereçlerle itmeyi-çekmeyi 
gerçekleştirme 

- Farklı yön ve yüzeylerde sürünme becerisisni 
geliştirme 

- Vücut уapısını geliştirme için  farklı egzersizleri 
farklı pozisyonlarda tek başına bağımısız bir 
şekilde ek araç gereçelerle ya da araç gereç 
olmadan gerçekleştirebilmeyi geliştirme 

- Farklı ortamlarda doğal hareket biçimlerini, 
(yürüyüş, koşma, fırlatma, yakalama, atma, 
atlama, tırmanma, yuvarlanma, asılı kalma, 
emekleme, sürünme) gerçekleştirme  

THB-III/B2 Bükülme, sürünme, sapma, eğilme vücut 
duruş işlemlerini yaparak, eğilme, planör, geriye doğru 
duruş hareketlerini taklit yoluyla gerçekleştirir; 

THB-III/B3 Adım duruş, geriye doğru adım, öne ve yana 
doğru adım atma etkinliklerini, ayak-bacak hareketlerini 
taklit yoluyla gerçekleştirir. 

THB-III/C Farklı alan ve pozisyonlarda hareketlerin 
doğal şekillerini gerçekleştirme becerisi kazanabilme 

THB-III/C1 Vücudunu düzgün şekilde tutup farklı yönleri 
değiştirerek yürüme; 

THB-III/C2 Farklı nesneleri, farklı yönlere atar; 

THB-III/C3 Öne, arkaya, yana iki ayak üzerinde tek 
ayakta, atlayışları ayırt eder; 

THB-III/C4 Parmaklıklara doğru bir şekilde çıkar, alçak ve 
yüksek kalasa tırmanır/çıkar; 

THB-III/C5 Farklı yüzeylerde farklı yönlere, doğru şekilde 
yuvarlanır; 

THB-III/C6 Farklı boyutlarda, ağırlıktaki nesneleri 
düzgün bir şekilde kaldırıp taşır; 

THB-III/C7 Çekme ve itmeyi farklı pozisyonlarda 
gerçekleştirir; 

THB-III/C8 Farklı parmaklıklarda asılmayı doğru bir 
şekilde gerçekleştirir; 

THB-III/C9 Farklı araç gereçleri çekmeyi düzgün bir 
şekilde gerçekleştirir; 

 THB-III/C10 Farklı yüzeylerde sürünmeyi doğru bir 
şekilde gerçekleştirir; 

THB-III/C11 Değişik motor oyun türlerini doğru şekilde 
gerçekleştirir. 
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THB-III/Ç Doğal hareket şekillerini yaparak motor 
hareketlerini geliştirebilme 

 

- Çeşitili temel motorik oyunları geliştirme 
- Sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi amaçlayan 

etkinlikler düzenleme (hijyen, beslenme, spor 
kültürü, sosyalleşme) 

THB-III/Ç1 Hareket hızında değişiklik gösterir2;  

THB-III/Ç2 Hareket sırasında, dayanıklığında değişiklik 
gösterir; 

THB-III/Ç3 Hareket sırasında tüm vücudun 
koordinasyonunda değişiklik gösterir; 

THB-III/Ç4 Çeşitli poziyonlarda ve hareketlerde dengeyi 
korur; 

THB-III/Ç5 Vücudunda ve vücudunun her bölümünde 
güç değişikliği gösterir; 

THB-III/Ç6 Vücudun her bölümünde esnekliğin 
değişikliğini gösterir. 

THB-III/D Doğal hareket şekillerini yaparak psikolojik 
nitelikler geliştirebilme 

 

THB-III/D1 Oyun esnasında olumlu duygular geliştirir; 

THB-III/D2 Doğal hareket biçimlerinin 
gerçekleştirilmesinde özgüven hareketleri gösterir; 

THB-III/D3 Vücudun tümünde ve vücudun belirli 
bölgelerinde güç değişikliği gösterir, Değişik hareket ve 
pozisyonlarda dengeyi sağlar (oyun). 

THB-III/E Doğal hareket şekillerini yaparak sosyal 
davranışları gösterebilmek için beceri kazanabilme 

THB-III/E1 Grup içinde işbirliği yapar ve arkadaşlık 
duygularını gösterir; 

THB-III/E2 Fair-play kuralları ve oyun kurallarına karşı 
saygı gösterir. 

THB-III/F  Doğal hareket şekillerini yaparak sağlıklı 
alışkanlıklar ve güvenilir davranışlar sergileyebilme 

THB-III/F1 Sağlıklı besinin ne olduğunu bilir; 

THB-III/F2 Düzenli bir şekilde egzersiz yapar; 

THB-III/F3 Vücudunu düzgün tutar; 

                                                                 
2Antrometrik özelliklerin tahmini ve motorik becerilerin değerlendirilmesi için standardize edilmiş testler uygulama ve bu şekilde çocukların fiziksel uygunluklarını ve aktivite düzeyleri kapsamlı 
bir şekilde değerlendirme ve raporlama işlemi gerçekleşir (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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THB-III/F4 Fiziksel aktiviteler sırasında davranış 
kurallarına saygı duyar; 

THB-III/F5 Egzersizler yaptığı ortama diikat gösterir, 
aynısını korur. 

 

 

 

 

ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: ATLETİZMİN ALFABESİ (AA) 

Özel amaçlar Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları 

Öğrenci: 

АА-III/А  Atletizmin alfabesinde kullanılan temel 
hareketlerini ilerletme/tanıyabilme 

- Atletik yürüyüşü ve koşmayı yön 
değiştirerek uygulamayı öğretme etkinlikleri 
yapma, çalışmaları ilerletme 
mükemmeleştirme 

- Değişik  görevleri yerine getirerek atletik 
yürüyüş ve koşmayı eğitim yoluyla ilerletme  

- Ağırlık taşıyarak sınırlı alanda atletik 
koşmayı ilerletme/mükemmeleştirme  

- Çeşitli değişik görevleri yerine getirerek 
atletik yürümeyi ve koşmayı geliştirme 

- Hızlı tepki oyunları oynama  
- Farklı atlamaları tek ayak, yerinden 

sıçrama/zıplama gibi hareketleri geliştirme   
- Farklı engelleri aşarak atlama becerilerini 

geliştirme 

АА-III/А1 Koşma esnasında yönünü, ritmini ve hızını 
değişitirir; 

АА-III/А2 Koşma esnasında yönünü, ritmini ve hızını 
değişitirerek koordinasyonu sağlar; 

АА-III/А3 Hız alarak ve yerinden iki ayak ile atlar/zıplama; 

АА-III/А4 Hız alarak ve yerinden tek ayak ile 
atlar/zıplama; 

АА-III/А5 Farklı ağırılıkta, kütlede, farklı şekillerde olan 
nesneleri/varlıkları tek el ve iki el ile atmaya çalışır. 

АА-III/B Atletizmin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak motor hareketlerini 
geliştirebilme  

АА-III/B1 Hareket  hızında değişiklik gösterir;  

АА-III/B2 Hareket hızında değişiklik ve hareket dayanıklığı 
gösterir; 

АА-III/B3 Hareket sırasında  tüm vücudun 
koordinasyonunda değişiklik gösterir; 
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- Belirlenmiş mesafeye kadar tek ayak ile 
atlama, yerinden zıplama  becerilerini 
geliştirme   

- Farklı araç gereçleri, (farklı şekilde ve 
boyuttaki topları, frizbi, çemberleri) farklı 
amaçlara atmasını geliştirme  

- Temel iştafet oyunlarını oynayabilme, 
yürüme, koşma, zıplama, fırlatma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АА-III/B4 Çeşitli pozisyon ve hareketlerde dengeyi korur; 

АА-III/B5 Gücünü geliştirir, vücudunun her bölümünde 
güç değişikliğini gösterir; 

АА-III/B6 Esnekliği artırır, vücudun her bölümünün 
esnekliğinde değişiklik gösterir. 

АА-III/C Atletizmin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak psikolojik nitelikler 
geliştirebilme 

AA-III/C1 Atletizmin temel hareketlerini ısrar ederek, azim 
göstererek yapar; 

АА-III/C2 Temel atletik hareketlerinin gerçekleşmesinde 
kendine güveni artar, özgüven hareketleri gösterir; 

АА-III/C3 Atletizmin temel hareketlerini gerçekleştirmede 
disiplinin önemini bilir ve disiplini sağlar. 

АА-III/Ç  Atletizmin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak sosyal davranışları 
gösterebilmek için beceri kazanabilme 

АА-III/Ç1 Atletizmin temel hareketlerini 
gerçekleştirmede, davranıış kurallarını saygı gösterir ve 
aynılarını kullanır. 

АА-III/D Atletizmin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak sağlıklı alışkanlıklar 
geliştirebilme ve alanda güvenli hareketler 
gösterebilme 

АА-III/D1 Sağlıklı besinlerin ne olduğunu bilir;  

АА-III/D2 Sıralı bir şekilde egzersizler yapar; 

АА-III/D3 Vücudunu düzgün tutar; 

АА-III/D4 Atletizmin temel hareketlerini 
gerçekleştirmede, davranıış kurallarını saygılar. 
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ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: JİMNASTİĞİN ALFABESİ3 (JA) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

JА-III/А Jimnastiğin alfabesininde kullanılan temel 
hareketleri geliştirebilme/tanıyabilme 

- Vücudun düzgün duruşu ve jimnastik 
yürüyüş şeklni geliştirme  

- Müzik ve değişik araç gereçler ile 
egzersizlerde bulunma (sopalar, bantlar, 
halatlar, çemberler, mengeneler,toplar) 
müzik ve araç gereçler olmadan 
egzersizlerde bulunma 

- Hayvanların taklidini yaparak jimnastik 
yapma (sırt üstü yatma, dört ayaklı yürüyüş, 
çekme, sürüklenme, yuvarlanma ve 
tırmanma) 

- Hayvanların ve nesnelerin taklidini yaparak 
jimnastik oyunları oynama 

- Denge egzersizleri yapma, çizgi üzerinde 
sağa, sola, yana, geriye doğru yürüme 

- İsveç sandığı üzerinde öne, geriye, yana, 
sağa ve sola doğru yürüme  

- İsveç sandığında ya da minder üzerinde tek 
ayak ve iki ayak ile atlama etkinliklerini 
yapma 

JА-III/А1 Düzgün jimnastik hareketlerini kullanarak, yürür; 

JА-III/А2 Vücudunun gelişmesi için kendi düşündüğü 
hareketleri müzik eşliğinde veya müziksiz göstermeye 
çalışır;  

JА-III/А3 Müzik eşliğinde ya da müzik olmadan alıştırmaları 
gerçekleştirir; 

JА-III/А4 İleriye doğru hareket becerisini doğru bir şekilde 
gerçekleştirir; 

JА-III/А5 Arkaya doğru hareket becerisini doğru bir şekilde 
gerçekleştirir; 

JА-III/А6 Asılmaları doğru bir şekilde gerçekleştirir; 

JА-III/А7 Engelleri aşma çalışmasını başarılı bir şekilde 
gerçekleştirir;  

JА-III/А8 Jimnastik denge tahtası üzerinde doğru şekilde 
yürüme alıştırmalarını gerçekleştirir;  

JА-III/А9 Tek ayak, iki ayak üzerinden İsveç sandığından 
atlama gibi sıçramaları gerçekleştirme. 

                                                                 
3Jimnastik alfabesinde bulunan temel kavramlar sözlüğü: Asılma: Vücud ağırlığının, kollar, bacaklar ya da bir başka vücut bölümünde asılı tutulması. 

Asılma-dayanma Üzerinde asılma ve dayanma alıştırmaları yapılan yatay demir, koşut ağaç vb. araçlar. Vücut ağırlığının gergin ya da bükülü kollar üzerine dayalı ve askıda bulunduğu durum.  
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JA-III/B Jimnastiğin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak motor hareketlerini 
geliştirebilme 

- Engelleri aşma alanı oluşturma  
JА-III/B1 Hareket hızında4 değişiklik gösterir; 

JА-III/B2 Hareket dayanıklığında değişiklik gösterir; 

JА-III/B3 Hareket sırasında tüm vücudun koordinasyonunda 
değişiklik gösterir;  

JА-III/B4 Çeşitli pozisyon ve hareketlerde dengeyi 
korumaya çalışır; 

JА-III/B5 Vücudun her bir bölümünün ve tüm vücudun 
gücünde değişiklik gösterir; 

JА-III/B6 Vücudun her bölümünde estetik ve esnek 
değişiklik gösterir. 

JA-III/C Jimnastiğin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak psikolojik nitelikler 
geliştirebilme 

 JА-III/C1 Jimnastiğin temel hareketlerini ısrarcılıkla 
gerçekleştirir; 

JА-III/C2 Temel jimnastik hareketlerinin gerçekleşmesinde 
özgüven hareketleri gösterir; 

JА-III/C3 Jimnastiğin temel hareketlerini gerçekleştirme 
esnasında disiplini sağlar. 

JA-III/Ç Jimnastiğin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak sosyal davranışları 
gösterebilmek için beceri kazanabilme 

JA-III/Ç1 Jimnastik alfabesindeki temel hareketlerini 
gerçekleştirmede davranıış kurallarını sağlar. 

JA-III/D  Jimnastiğin alfabesininde kullanılan temel 
hareket şekillerini yaparak sağlıklı alışkanlıklar 
geliştirebilme ve alanda güvenli hareketler 
gösterebilme 

JA-III/D1 Kişisel hijyen alışkanlıklarına sahiptir; 

JA-III/D2 Spor kıyafetlerinin hijyenine dikkat eder; 

JA-III/D3 Farklı durumlarda atması veya yapması gereken 
hareketleri bilir; 

JA-III/D4 Alanda güvenilir bir şekilde hareket eder. 

 

                                                                 
4 Antrometrik özelliklerin tahmini ve motorik becerilerin değerlendirilmesi için standardize edilmiş testler uygulama ve bu şekilde çocukların fiziksel uygunluklarını ve aktivite düzeyleri 
kapsamlı bir şekilde değerlendirme ve raporlama işlemi gerçekleşir (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: RİTİM VE DANS5 (RD) 

Özel amaçlar Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme Kazanımları  

Öğrenci 

RD-III/А  Halk oyunları ve danslarda ritim ve basit 
hareketlerini gösterebilme/tanıyabilme 

- Müzik eşliğinde tempoyu değiştirerek 
yürüyüşü ve ritmi değiştirme 

- Müzik eşliğinde hayvan hareketlerini taklit 
ederek ritim hareketlerini gösterme  

- Belirli ritim ve müzik eşliğinde yürüme ve 
koşmanın   farklı yollarını geliştime.. 

- Yerinde ve alanda hareket etme (danslar, 
dönme, dairesel şekilde yerinde dönme)  

- Değişik araç gereçeler kullanarak ritimdeki 
belirli hareketleri gerçekleştirme 

- Vücudun tüm kısımlarını harekete geçirme 
- Çocuk danslarını geliştirme 
- Dans ve halk oyunlarını oynama 

 

RD-III/А1 Motor hareketlerini müzik eşliği olmadan ritim ile 
gerçekleştirir; 

RD-III/А2 Çocuk danslarını gerçekleştirir; 

RD-III/А3 Dans oyunlarını gerçekleştirir; 

RD-III/А4 Halk oyunlarını gerçekleştirir. 

RD-III/B Halk oyunları ve dans hareketlerini  ritim ile 
gerçekleştirerek halk oyunlarının ve dansın en  basit 
hareketlerini yapabilme 

 

RD-III/B1 Hareket hızında değişiklik gösterir; 

RD-III/B2 Hareket dayanıklığında değişiklik gösterir; 

RD-III/B3 Hareket sırasında tüm vücudun 
koordinasyonunda değişiklik gösterir; 

RD-III/B4 Çeşitli pozisyon ve hareketlerde dengeyi korur; 

RD-III/B5 Vücudun her kısımında güç-kuvvet değişikliği 
gösterir;  

RD-III/B6 Vücudunun her kısmında esnekliği gösterir. 

RD-III/C Halk oyunlarının ve dansın en  basit 
hareketlerini yaparak psikolojik nitelikler 
geliştirebilme 

RD-III/C1 Danslarda, oyunlarda olumlu duygular ifade eder; 

RD-III/C2 Çocuk danslarında, dans oyunlarında, halk 
oyunlarında azim gösterir; 

RD-III/C3 Ritim hareketlerinin gerçekleşmesinde özgüven 
hareketlerini gösterir; 

                                                                 
5Dans: Müzik temposuna uyum sağlayarak, estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri yapma. 

 Tempo: Kompozisyon veya bir müzik parçasındaki bölümlerin hızı. 
 Ritim: Farklı zaman ve ses tonlarının akışı. 
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RD-III/C4 Estetik hareketleri tanımlar. 

RD-III/Ç Halk oyunlarının ve dansın en  basit 
hareketlerini yaparak sosyal davranışları 
gösterebilmek için beceri kazanabilme 

RD-III/Ç1 Basit dans, oyun danslarını gerçekleştirme 
sırasında davranış kurallarına saygı gösterir; 

RD-III/Ç2 Grup içerisinde gerçekleştirilen basit dans, 
oyunlarında arkadaşları ile işbirliği yapar. 

RD-III/D Halk oyunlarının ve dansın en  basit 
hareketlerini yaparak sağlıklı alışkanlıklar 
geliştirebilme/kazanabilme 

RD-III/D1 Düzenli egzersiz yapar; 

RD-III/D2 Kişisel hijyen alışkanlıkları gösterir. 

 

 

ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: OYUN (O) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

O-IIII/А  Temel ve iştafet oyunlarını oynama 
esnasında temel doğal hareketlerini yapabilme 

- Temel iştafet oyunları oynama ek nesnelerle 
ve ek nesneler olmadan oyun oynama  

- Vücudun farklı bölgeleri ile farklı boyut, şekil, 
ağırlık, hacim, balon ve topları ile daha 
karmaşık oyunlar oynama 

- Farklı büyüklükte topları sürme, atma, 

yuvarlama gibi oyunları geliştirme 

- Yön değiştirerek, alanda topu sürme 

- Yer ve hareket halindeki çeşitli topların 

toplanması, fırlatılması, toplanması ve 

yakalanması gibi oyunlar oynama  

- Değişik geleneksel  ve yaratıcı top oyunları 

oynama 

O-III/А1 Basit motorik hareketleri gerçekleştirir; 
O-III/А2 Atma ve atlama ile basit motorik hareketleri 
gerçekleştirir; 
O-III/А3 Temel motorik oyunları gerçekleştirir/atlama ve 
sıçrama/zıplama hareketlerini yapar; 
O-III/А4 Dengeyi ve hassasiyeti geliştirmek için basit 
motorik oyunlarını ayırt eder ve uygular; 
O-III/А5 Temel basit iştafet oyunlarını oynar; 
O-III/А6  Basit iştafet oyunlarını oynar ve arasındaki farkı 
ayırt eder. 

O-III/B  Oyunları oynama esnasında motor 
hareketlerini geliştirebilme  

O-III/B1 Hareket hızında değişiklik gösterir; 

O-III/B2 Hareket dayanıklığında değişikliği gösterir; 

O-III/B3 Hareket sırasında tüm vücud kordinasyonunu 
kullanmaya çalışır; 
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- Top ile temel iştafet oyunları oynama 

- Çeşitli oyun alanları oluşturma  

 

O-III/B4 Çeşitli pozisyon ve hareket ile dengeyi sağlar;  

O-III/B5 Vücudun belirli kısımlarında güç değişikliği 
gösterir; 

O-III/B6 Vücudun belirli bölgelerinde esnekliği kullanarak, 
hareketler gösterir. 

O-III/C Oyunları oynama esnasında psikolojik 
nitelikler geliştirebilme 

O-III/C1 Arkadaşlarıyla oyun halinde duygularını ifade eder 
(oyunda kazanmanında, kaybetmeninde doğal olduğunu 
bilir, yenilgiyi kabul eder, galibiyete sevinir, kendi 
davranışlarına hakim olur). 

O-III/Ç Oyunları oynama esnasında sosyal davranışları 
gösterebilmek için beceri kazanabilme 

 O-III/Ç1 Oyunlarda davranış kurallarına saygı duyar; 

O-III/Ç2 Oyun esnasında arkadaşları içinde işbirliği gösterir; 

O-III/Ç3 Grupta arkadaşlarına destekçi tavırlar sergiler 
(sözlü olarak); 
O-III/Ç4 Oyunda olumlu duyguları ifade eder/sergiler. 

O-III/D Oyunları oynama esnasında alanda/ortamda 
güvenli hareketler ve sağlıklı alışkanlıkları 
gösterebilme 

 

O-III/D1 Egzersizlerini düzenli olarak gerçekleştirir; 

O-III/D2 Kişisel hijyen alışkanlıklarını gösterir;  

O-III/D3 Spor kıyafetlerinin bakımına ve temizliğine özen 
gösterir; 

O-III/D4 Hareket esnasında farklı durumlara zamanında 
tepki verir; 

O-III/D5 Alanda/ortamda güvenli bir şekilde hareket eder. 
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ÖĞRENME/PROGRAM KONUSU: ALTERNATİF (EK) ORTAMLARDA HAREKET ETME6 (AOHE) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri 
etkinlikler, stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci:  

AOHE-IIII/А  Farklı alanlarda/ortamlarda doğal 
hareketler ile tanışabilme 

- Yüzme: Oyun biçiminde su aktivitelerini 
geliştirme, suda kalma direncini ayarlamak, 
su altında nefes tutma ve bırakma, su 
altında gözleri açma ve etrafı  seyretme, 
başını suya daldırması, çok derin olmayan 
suda ayak atlaması, sığ suda oynanabilecek 
ve önceden seçilen oyunlarda egzersizlerin 
yaparak ilgilerin artırılması  

- Kış etkinlikleri/aktiviteleri - kar oyunları, 
kızak, buz pateni, (kayak antremanı, 
kayaklara alışma, kayaklar ile hareket etme, 
yokuş aşağıya doğru kayak yapma, yana 
doğru kayma, hareket yönünü değiştirmenin 
temel biçimlerini öğrenebilme) 

- Sürüş - paten, bisiklet (iki veya üç 
tekerlekli)ve trotinet sürme etkinlikleri 

- Yürüyüş, alanda bulunma, oryantasyon 
hareketleri ve yapay kayalarda tırmanış 
yapma  

AOHE-IIII/A1 Su ortamında faaliyetlerini düzgün ve 
kontrollü bir şekilde yapar; 

AOHE-III/A2 Kış aylarındanda yapılacak etkinlikler esnasıda 
dengesini korur (farklı koşullar altında kayak yapma, kızakla 
kayma); 

AOHE-III/A3 Trotinet,bisiklet,ve patenleri doğru şekilde 
sürer. 

AOHE-III/B Farklı ortamlarda doğal hareketler 
yaparak motor davranış/becerilerini geliştirebilme 

AOHE-III/B1 Hareket hızında değişiklik gösterir;7 

AOHE-III/B2 Hareket dayanıklığında değişikliği gösterir;  

AOHE-III/B3 Hareket sırasında tüm vücud 
koordinasyonunda değişikliği gösterir;  

AOHE-III/B4 Değişik pozisyon ve hareketlerde dengeyi 
korur;  

AOHE-III/B5Vücudun her bölümünde ve tüm vücudunda 
değişikliği gösterir; 

AOHE-III/B6 Vücudun her bölümünde esnekliği gösterir. 

AOHE-III/C  Farklı ortamlarda doğal hareketler 
yaparak psikolojik nitelikler geliştirebilme 

AOHE-III/C1 Çevrede yapılan faaliyetlerin katılımında 
olumlu duygular ifade eder; 

                                                                 
6Düzenlenen etkinlikler okulun bulunduğu çevre ve sunmuş  olduğu koşullarını göz önünde bulundurarak düzenlenmelidir (okulun doğal altyapısı, ortamı göz önünde bulundurulmalıdır)  
7Antrometrik özelliklerin tahmini ve motorik becerilerin değerlendirilmesi için standardize edilmiş testler uygulama ve bu şekilde çocukların fiziksel uygunluklarını ve aktivite düzeyleri kapsamlı 
bir şekilde değerlendirme ve raporlama işlemi gerçekleşir (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM)  
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AOHE-III/C2 Yapılan kış etkinliklerinde olumlu duyguları 
sergiler; 

AOHE-III/C3 Trotinet, paten, bisiklet sürüşünde olumlu 
duygular sergiler; 

AOHE-III/C4 Doğada yapılan yürüyüşlerde olumlu duygular 
sergiler; 

AOHE-III/C5 Yönlendirme hareketlerinde olumlu duygular 
sergiler; 

AOHE-III/C6 Yapay kayalara tırmanma 
etkinliklerinde/faaliyetlerinde olumlu duyguları sergiler; 

AOHE-III/C7 Farklı ortamlarıda hareket ederek davranış 
kurallarına saygı gösterir. 

AOHE-III/Ç  Farklı ortamlarda doğal hareketler 
yaparak sosyal davranışları gösterebilmek için beceri 
kazanabilme 

 AOHE-III/Ç1 Farklı durumlarda davranış kurallarına saygı 
gösterir; 

AOHE-III/Ç2 Verilen görevlerin gerçekleşmesinde katkıda 
bulunur. 

AOHE-III/D  Farklı ortamlarda doğal hareketler 
yaparak güvenli hareketler ve sağlıklı alışkanlıklar 
sergileyebilme  

AOHE-III/D1  Etrafına/ortama ve çevreye dikkat eder; 

AOHE-III/D2 Spor kıyafetlerinin bakım ve temizliğine özen 
gösterir; 

AOHE-III/D3 Hareket esnasında farklı durumlara zamanında 
tepki verir; 

AOHE-III/D4 Alanda güvenli bir şekilde hareket eder. 

 

 

 

 


