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Değerli öğretmenler, lise öğretmenleri ve Kültürlerarası için Nansen Modeline göre
kültürlerarası öğretim (ders) dışı etkinliklerini hazırlayan ve gerçekleştiren öğretmenler,
Kılavuz (el) kitabının oluşturulmasındaki tek amaç - Kültürlerarası öğretim (ders) dışı etkinliklerden oluşan, farklı kollarda gerçekleştirilen ve öğrencilerin farklı yaş seviyelerinden
oluşan etkinliklerden örnekler verilerek sizlere yardımcı model-örnek olabilmek için tasarlanmıştır.
Kılavuz (el) kitabında öngörülen bütün öğretim dışı etkinlikleri birer model olabilmektedir.
Ancak verdiğimiz örnekler sadece öğretim dışı etkinliklerin nasıl olabileceği açısından bir
yönerge olarak düşünülmüştür ve bu şekilde gerçekleştirilmesi yani tek tip şeklinde olması
için kılavuz kitabı amaçlanmamaktadır. Kitap öğretmen ikililerinin veya grupların başarılı
şekilde etkinliklerini yerine getirebilmek için yardımcı olacaktır.
Planlaştırılmış öğretim dışı etkinlikleri sadece bir model olarak verilmiştir, öğretmen ikililerinin öğretim dışı etkinliklerini planlaştırma esnasında, Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modelinin temel özelliklerini oluşturan: ikili ve ekip çalışmanın tanıtılması, öğrenci imkanlarına,
potensiyellerine, becerilerine ve ilgilerine göre bireyselleştirilmiş yaklaşım, temel çalışma
yöntemi olarak oyunun her etkinlikte kullanılması, çokkültürlü okul alanının tasarlanması ve
farklı özelliklerin yerine getirebilmesi için kılavuz kitabı tasarlanarak, kültürlerarası öğretim
(ders) dışı etkinliklerini uygulayanlara yardımcı olması için amaçlanmıştır.
Kılavuz (el) kitabında sunulan bütün öğretim (ders) dışı etkinlikleri, farklı kollardan oluşan
ve farklı sınıflarda uygulanan ve öğretim (ders) dışı etkinlikleri yıllık çalışma programında
öngörülmüş konulardan alıntılar yapılmıştır. Öğretim (ders) dışı etkinliklerin seçimi sırasında, günlük programların birbiri ile bağlantısı ve aralarındaki korelasyon göz önünde bulunduruldu, amaç ise planlama esnasında farklı yaklaşımların olması, birbirine yakın konuların
organizasyonu ve gerçekleştirilmesi açısından daha iyi örnekler sunmak istedik. Örnek olarak
sunulan etkinlikler önceden işlenmiş konulardır. Etkinlikler arasındaki bağlantıyı daha iyi
görebilmek için şu örnekleri verebiliriz: çiçekten çiçeğe, çiçekten taçlar (ilköğretim öğrencileri
için) veya benim özelliklerim, arkadaşlık, işbirliği vb. (lise öğretimi öğrencileri için) konularında olduğu gibi.
İnanıyoruz ki vermiş olduğumuz örnekler, sizlere, öğretim dışı etkinlikler konularını seçme,
düşünme, planlama ve Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeli özelliğini taşıyan kültürlerarası öğretim (ders) dışı etkinlikleri esnasında orjinaliği koruyarak, etkinlikleri gerçekleştirmek
için ilham kaynağı olacak ve daha iyi çalışmalar yapmak için sizlere yardımcı olacaktır.
Ayrıca, ilköğretim ve lise öğretimi öğretmenlerine, bize sunmuş oldukları materyaller, eğitim,
öğretim ve geliştirme ekibi ile işbirliğinde bulunarak hazırlanan ders-günlük plan örneklerini verdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, aynı zamanda derslerin uygulanmasında
önemli görevi olan öğrencilerin, bizlere vermiş oldukları bilgilerinden ve düşüncelerinden
dolayı teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Saygılarımızla,
NDM Üsküp’e bağlı Eğitim, öğretim ve geliştirme ekibi
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Eko-çevre kolu

Месечна тема / Ayın konusu

Çiçekten çiçeğe

Дневна активност / Günün etkinliği

Çiçek bahçesi
• Öğrencilerin estetiğe karşı duyusunu geliştirme;
• Öğrenci hafızasını teşvik etme;

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Doğada meydana gelen değişiklikleri izlemek için
öğrencileri teşvik etme ve gözlemlediklerini resim
ile ifade etmelerini sağlama;
• Doğada meydana gelen değişiklikleri anlamak
için öğrenci bilgilerini geliştirme ve aralarındaki
bağlantıyı öğrenme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve bireysel çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun yöntemi, pratik çalışma yöntemi, gösteri yöntemi

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

Çiçek bahçesi resimi, farklı çiçek türlerden oluşan
kartlar, hamer, çiçek şekili aplikasyonlar, iplik,
yapıştırıcı, makaslar.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведен дел / Giriş bölümü
Oyun: “Hafıza”. Öğrenciler “Hafıza” oyununu oynayarak, farklı türden oluşan kartları bulmaları gerekir.
Oyunun sonunda, bütün çiçek resimli kartlar açılır, açılan resimlerin altında ise birer çiçek bahçesi resmi
görülmektedir.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrenciler dörder gruba ayrılır ve her grup gördüğü veya tahmin ettiği çiçek bahçesini yapmaya çalışır
(yeşil hamer üzerine çiçek resimleri yapıştırılır).
Завршен дел / Sonuç bölümü
Oyun: “Gördüğün resimden neyi hatırlıyorsun”. Öğrenciler, gösterilen çiçek bahçesi resmine, dikkatli
bir şekilde bakmalarını ve üzerinde neler olduğu hatırlamaları istenir. Daha sonra resim ters çevrilerek,
öğrencilerden resimde gördüklerini anlatmalarını ve gördükleri cisimleri saymaları istenir.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Eko-çevre kolu

Месечна тема / Ayın konusu

Bölgemde ilkbahar

Дневна активност / Günün etkinliği

Gökkuşağı

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Öğrencilerin dikkatli gözlem yapabilmelerini
sağlama ve belirli kavramları tahmin etmeleri için
yardımcı olma;
• Öğrencilerde dikkati ve estetik duyularını geliştirme;
• Çocuk orjinalliğini ve hayal gücünü destekleme ve
teşvik etme;
• İlkbaharda doğada meydana gelen değişiklikleri
tanıyabilmesi ve nedenlerini öğrenebilmesi için
öğrencileri teşvik etme. Doğada meydana gelen
değişiklikleri doğru şekilde adlandırma;
• Doğada meydana gelen olayları öğrenebilmesi ve
araştırabilmesi için öğrenci ilgisini artırma.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve bireysel çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun yöntemi, gösteri yöntemi, anlatım yöntemi,
pratik çalışma yöntemi, çizim-resim yapma yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

Gökkuşağı renklerinden oluşan karton fişler, gökkuşağı
resimi, CD-çalar, müzik CD, zamklı boya, bardaklar,
paletler, fırçalar, mavi hamer, DVD-çizgi film.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведен дел / Giriş bölümü
Öğrenciler ilk olarak “Hafıza” oyunu ile etkinliğe başlarlar ve hafıza oyunu oynanarak belirli renkleri
bulmaları istenir. Daha sonra öğrenciler çember şeklinde dururlar ve her öğrenci kendi renginden oluşan
ve yerde bulunan karton kağıdın üzerinde durarak, aynı renkte olan kendi arkadaşını-çiftini bulmak
zorundadır. Yerde bulunan renkli kartonların altında gökkuşağı resmi vardır , ancak öğrenciler oyunun
sonunda, resimde neler olduğunu tahmin etmeleri gerekir.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrenciler 4 gruba ayrılır ve her grubun birer gökkuşağı çizmeleri-yapmaları istenir. Her grubta 6 öğrenci
olması gerekir ve gruptaki her öğrenci gökkuşağının bir rengini çizmek ve zamklı boya ile boyatmak
zorundadır. Çalışma esnasında arka planda “Gökkuşağı” şarkısı duyulmaktadır.
Завршен дел / Sonuç bölümü
“Ayı Rupert” çizgi filmindeki “Gökkuşağı” bölümünü izlemek için öğrenciler yarım ay şeklinde oturturulur.
Etkinliğin sonunda çizgi film seyredilir.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar
Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Eko-çevre kolu

Месечна тема / Ayın konusu

Kil ve cam ile oyun oynama

Дневна активност / Günün etkinliği

Podrumumuzdaki kavanozlar

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

Наставни форми / Öğretim formları
Наставни методи / Öğretim yöntemleri
Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

• Mantıklı düşünebime için öğrencileri teşvik etme
ve destekleme;
• Öğrencilere kağıt parçalar ile çalışma görevleri
verilerek, kasların çalışmasını geliştirme;
• Yaşadıkları evin her zaman temiz tutulması
gerekttiğini açıklayarak, öğrencilerde alışkanlık
kazandırma;
• Eko-düşüncenin geliştirilmesi ve cam kavanozların
korunması ve resiklasyonunu öğretme;
• Tad alma ve koku duyularını geliştirme.
Frontal, grup ve bireysel çalışma.
Oyun yöntemi, gösteri yöntemi, anlatım yöntemi,
gözlem yöntemi ve araştırma-inceleme yöntemi.
Kaset çalar, CD müzikleri, çeşitli nesneler, hamer,
meyve ve sebze resimli kağıtlar, kes-yap, tekstil, yün,
turşu ile dolu kavanozlar.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведен дел / Giriş bölümü
Öğrenciler dört gruba ayrılır. “Renge göre tahmin et” oyunu ile etkinlik başlar. Öğrencilere, farklı farklı türde
ve renkte nesneler, meyveler ve sebzeler verilir. Daha sonra öğrencilerin almış oldukları nesne, meyve veya
sebzeye göre gruplar oluşturulur ve bir araya gelen gruplar renk topluluğunu oluştururlar.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrenciler altı gruba ayrılırlar ve her öğrenci üzerinde bir meyve veya sebze resmi veya şekli olan birer
kağıt dağıtılır. Daha sonra öğrenci almış olduğu resime uygun ve rengine dikkat edecek şekilde kes-yap
kağıtları yardımıyla meyve veya sebzeleri tamamlamaları istenir. Bu çalışmayı da tamamladıktan sonra
her meyve veya sebze resimini, turşu kavanozun üzerine yapıştırmaktadır. Üç grup sebzeden turşu, üç
grupta meyveden turşu yapması gerekir. En sonunda bir parça tekstil ile kavanozu kapatarak, ip yardımıyla
kavanoza tekstil parçası bağlanır.
Завршен дел / Sonuç bölümü
“Kavanozun içnde neler var” oyunu oynanır. Öğrenciler kapalı gözler ile kavanozun içini koklayarak veya
kavanozdan tadarak içinde neler olduğunu bilmeleri-bulmaları gerekir.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Küçük araştırmacılar

Месечна тема / Ayın konusu

Sağlam vucüt, sağlam kafada bulunur.

Дневна активност / Günün etkinliği

Kemikler nasıl büyür?

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Belirli hayat dönemlerinde meydana gelen büyüme
sürecinin özelliklerini tanıyabilmeleri için öğrencileri
eğitme;
• Öğrencilerin yapmış oldukları araştırmalardan çıkan
sonuçları sunabilmeleri için öğrencileri eğitme;
• Günlük etkinlikte öğrenilen kelimeler ile etkin
bir şekilde kullandıkları sözcük dağarcığını
zenginleştirme;
• Araştırma ödevlerini yerine getirebilmede kendi
başlarına organize olabilmeleri için destekleme.

Наставни форми / Öğretim formları

Grup, bireysel ve frontal çalışma

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun yöntemi, gösteri yöntemi, açıklama yöntemi,
anlatım yöntemi ve gözlem yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

İnsan iskeleti posteri, insan vucütü posteri, kemiklerin
yapısı, “Rositsa” çocuk dergisi, insan vucütü-kontürden
oluşan çalışma kağıdı, hipotez ile çalışma kağıdı, iplik,
kes-yap, kamış.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Öğrenciler, sınıfın boş alanında çember şeklini alırlar. Etkinlik başlamadan önce öğretmen, her çocuğun
kendi adını, bebe olduğunuda nasıl söylediğini, şimdi nasıl ve ihtiyarlandıklarını düşünerek kendi adlarını
nasıl söyleyeceklerini düşünmelerini ve söylemeleri istnir. Öğretmen açıklamalarda bulunur ve etkinlik
oynanmaya başlar. Daha sonra bir sonraki oyun için kurallar söylenir. “Çiçek nasıl büyüyor” oyunu oynanır
(öğrenciler, öğretmenlerin vermiş oldukları yönergelere göre bir çiçeğin “çekirdekten çiçeğe kadar”
büyümesini göstermelerini ister).
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrencilerin, kendi vücudunda bulunan kemiklerin uzunluğu ne kadar olduğunu iplik yardımıyla
göstermeleri istenir. Daha sonra öğretmenin kemik uzunluğu ile kendi kemik uzunluğu arasındaki farkı ve
en sonunda kendi aralarında kemik uzunluğunu karşılaştırırlar.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Öğrenciler kendi yerine oturduktan sonra, insan vücudu konturü (dış hat) olan birer çalışma kağıdı
öğrencilere verilir. Daha sonra öğrenciler, iplik (yün), kes-yap kağıdı veya kamış yardımı ile verilmiş olan
insan vucudunda kendi kemik yapılarını göstermeleri istenir ve çalıma başlar.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar
Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Küçük araştırmacılar

Месечна тема / Ayın konusu

Olağandışı doğal olayları

Дневна активност / Günün etkinliği

Yanardağ ( Vulkan)

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Öğrencileri, az görülen doğa olayları ile yakından
tanıştırma ve doğa olaylarının meydana gelme
sebeplerini öğrencilere açıklama;
• Ekip çalışması esnasında ve görev, ödev ayırımı
yapma çalışmaların başarılı bir şekilde yerine
getirebilmek için öğrencileri eğitme;
• Araştırma sürecinde öğrenciler arasında meydana
gelen araştırma ruhunu teşvik etme.

Наставни форми / Öğretim formları

Grup, ikili ve frontal çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun yöntemi, gösteri yöntemi, açıklama yöntemi,
anlatım yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

Bilgisayar, evde yoğurulmuş hamur, kum, taşlar, limon
asiti (ekşisi), boya, kabartma tozu.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
“Yanardağ” – vulkan oyunu oynanır. Öğrenciler iç içe olacak şekilde, iki çember yaparlar. Dış çembere
ait olan öğrenci, iç çemberde bulunan çocuğun hemen arkasında durmak zorundadır. Aynı zamanda
çemberlerin tam ortasında bir çocuk bulunur. Yanardağ patlamaya hazır, çemberin ortasında bulunan
çocuk ellerini çarpmaya başlar, hemen ardında iç bölgede bulunan öğrenciler ellerini çarpmaya başlar
ve dış çemberde bulunan çocuklar etrafta dönmeye çalışırlar. Çemberin ortasında bulunan çocuk
ellerini çarpmaya durdurduğu zaman, dış çemberde ve ortada bulunan çocuk, iç çemberde bulunan
çocukların hemen arkasında yer bulması gerekir. Kendi arkadaşını ve iç çemberde bulunan çocuğun
arkasında duramayan çocuk, çemberin ortasına geçer ve yanardağın patlaması için etkinliğe devam
eder. Oyun bu şekilde bir kaç kez devam etmektedir.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrencilere, yanardağ patlaması ile ilgili kısa belgesel film seyretirilir.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Yanardağlar hazırlandıktan sonra, yanardağın patlaması için çalışma yapılır. Öğretmen, ilk önce şişelere
limon asidi veya ekşisi, su ve kırmızı renk katar, en sonunda kabartma tozu karışıma atılarak karıştırılır ve
yanardağ patlaması meydana gelir.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Yaratıcı ifade ve yaratma

Месечна тема / Ayın konusu

Hoşgeldin Bahar

Дневна активност / Günün etkinliği

Çiçek taçları

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

Amaçlar:
• Öğrencilerin, çevrede gördükleri renkleri ve cisimleri
hatırlamaları için onları teşvik etme;
• Renk ve cisimlerin karışımında görülen harmoniye
karşı estetik duyularını geliştireme;
• Öğrencilerde görülen yaratıcılık potansyelin
geliştirilmesi için destek verme;
Ödevler:
• Geometrik ve diğer cisimleri oluşturabilmek için
öğrencileri teşvik etme;
• Halkalar üzerinde çiçekleri sararak, öğrenci ellerinin
motorik açısından daha iyi çalışmayı geliştirme.

Наставни форми / Öğretim formları

Grup, bireysel ve frontal

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun yöntemi, gözlem yöntemi, pratik çalışma yöntemi,
gösteri yöntemi

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

Suni (yapay) ot, krepon kağıttan çiçek örnekleri,
hamerden rozetler, vazolar, krepon kağıt ile halkalar

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Вовед / Giriş bölümü
Etkinlik motorik-müzik oyun oynanarak başlar: her öğrencinin çeşitli renklerden oluşan ve üzerinde olan
rozetlere göre bahçeden çiçek toplama görevi verilir. Bu şekilde çiçek bahçesi oluşturulur.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Etkinlik motorik oyun ile devam etmektedir. Oyun, engelleri geçerek, vazolara ulaşmaktır. Öğrencilerin
yapması gereken ödev, yol üzerinde var olan engelleri aşmaktır. Engeller aşıldıktan sonra, öğrenciler vazo
ve çiçek rengine dikkat ederek çiçeği doğru yere yerleştirmesi gerekmektedir.
Завршен дел / Sonuç bölümü
Öğrenciler üç gruba ayrılarak çiçek taçları oluşturmaları istenir (rozet renklerine göre gruplar oluşturulur).
Etkinlik, müzik koreografyası ve “Hadi hadi çocuklar” şarkısı ile tamamlanmaktadır.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler

16

17

Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Sanat kolu

Месечна тема / Ayın konusu

Sonbahar günlerinin renkleri

Дневна активност / Günün etkinliği

Rüzgarın oyunu
• Öğrencilerin doğru ve koordineli bir şekilde,
vucüt bölümlerini oynatabilmeleri ve hareket
edebilmeleri için öğrencileri eğitme;

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Resim yapma materyallerini doğru şekilde
kullanma;
• Gözlenmiş doğa olaylarını resimde kullanmasını
destekleme;
• Yaratma çalışmaları sürecinde, öğrenciler arası
yapıcı işbirliğinin artırılması için öğrencileri
destekleme;

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve bireysel çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun yöntemi, gösteri yöntemi ve konuşma-anlatım
yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

Kitaplar, hamer, beyaz kağıt örnekleri, yapıştırıcı,
makaslar ve kuru ağaç yaprakları.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведен дел / Giriş bölümü
Etkinlik, müzik-motorik “Rüzgar” oyunu oynanarak başlar. Çocuklara uzun farklı renklerden oluşan şeritler
verilerek, ellerinde tutmaları istenir. Arka planda ise rüzgar sesini fon müzik olarak duymaktadırlar. Çocuklar
rüzgar sesine göre, şeritler üzerinde hareket etmeleri istenir.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrencilerden oluşan bir çember düzenlenir ve çemberin tam ortasında nesne ve cisimler brakılmaktadır.
Öğrencilerden ise, ortada bulunan cisimlere rüzgar estiğinde neler olabileceğini tahmin etmeleri istenir.
Tahminlerinin doğru olup olmadığını görmek için, saç kurutma makinesi yardımıyla nesnelere doğru
yönlendirilmektedir. Daha sonra öğrenciler dört gruba ayrılırlar ve her gruba hamer verilir. Hamerin
üzerinde bulut, yağmur, şemsiyeler çizilmiştir. Öğrencilere görev olarak da rüzgarı çizmelerini ve resmi
tamamlamaları istenir.
Завршен дел / Sonuç bölümü
Her grup hazırlamış oldukları yaratıcı ürünü sunmaya çalışırlar.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar
Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler

18

19

Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Trafik kolu

Месечна тема / Ayın konusu

Kara ulaşımı

Дневна активност / Günün etkinliği

Kavşakta...

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

Наставни форми / Öğretim formları
Наставни методи / Öğretim yöntemleri
Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

• Kara ulaşımı hakkında çocuklara yeni bilgiler
kazandırma, var olan bilgilerini genişletebilme ve
bu tür trafiğe karşı öğrenci ilgilerini artırma;
• Öğrencilerin kara ulaşım trafiğine uygun olan trafik
araçlarını bilmeleri ve onları sınıflandırabilmek için
öğrencileri eğitme;
• Çocuklarda görülen yaratıcı potansyelini öne
çıkarmaları için öğrencileri teşvik etme;
• Çocuk orjinalliğini ve yeni düşüncelerini-yeniliği
destekleme;
• Estetik süsleme için öğrencilere destek verme ve
teşvik etme;
• Grup çalışmayı ve öğrenciler arası işbirliğini teşvik
edebilme ve destekleme.
Frontal, grup ve bireysel çalışma.
Oyun yöntemi, konuşma-anlatım yöntemi, pratik
çalışma yöntemi, resim yapma yöntemi.
Ulaşım araçlar resimli kağıtlar, karton kutuları,
yapıştırıcı, kes-yap, odun parçaları, keçeli kalem.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведен дел / Giriş bölümü
Giriş etkinliği, “Her araç kendi garajına” oyunu oynanarak başlar. Her öğrenciye birer kart dağıtılır. Her
kartta birer kara ulaşım aracının (otobüs, araba, kamyon, motor, bisiklet, traktör, at-el arabası) resmi
bulunmaktadır. Ancak kartlar farklı renkte olmalıdır (kırmızı, sarı, mavi, yeşil). Öğrenciler, verilen işarett ile
ve karttaki resime göre boş alanda hareket etmeye başlarlar. Park yapma işareti verildiğinde ise karttaki
resime uygun ve o araç için ayrılmış yerde herkes kendi aracını park etmek zorundadırlar.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Gelişme bölümünde öğrenciler, çekmiş oldukları kara ulaşım aracı kartlarına göre yedi gruba ayrılırlar.
Her grup, öğretmenin vereceği yönergelere göre ve sunulan materyaller yardımıyla birer ulaşım aracı
yapmaları gerekir.
Birinci grup – atık materyal yardımıyla otobüs hazırlamaları gerekir;
İkinci grup – atık materyal yardımıyla araba hazırlamaları gerekir;
Üçüncü grup – atık materyal yardımıyla kamyon hazırlamaları gerekir;
Dördüncü grup – atık materyal yardımıyla motor hazırlamaları gerekir;
Beşinci grup – atık kateryal yardımıyla bisiklet hazırlamaları gerekir;
Altıncı grup – atık materyal yardımıyla traktör hazırlamaları gerekir;
Yedinci grup – atık materyal yardımıyla el-at arabası hazırlamaları gerekir;
Öğrenciler çalışmaları yapma esnasında “Güzel araba istiyorum” ve “Katlı otobüs” şarkılarını dinlerler.
Завршен дел / Sonuç bölümü
Son bölümde öğrenciler, “Trafiği engelleyen ve farklı aracı bulun” oyununu oynarlar. Farklı ulaşım
araçlarından oluşan kartlar yerleştirilmiştir. Öğrenciler ise kartlardan hangisinin, hangi araçlar grubuna ait
olmadıklarını bulmaları istenir.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar
Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler

20

21

kol
24 - 32 Ben ve diğerleri

etkinlik
Benim iyi yönlerim
Benim Arkadaşlarım
Okul içinde işbirliği
Sevinç / hüzün
Okulda şiddet
M.C. şehirleri arasında
En başarılı konser
Avusturya’da

22

24
26
28
30
32
34
36
38

34		

Etno – kolu

36		

Müzik kolu

38		

Barış ve hoşgörü eğitim 		
programı

KENM göre hazırlanmış kültürlerarası
öğretim (ders) dışı etkinlikleri için örnekler
( lise öğretiminde eğitim gören öğrencilere yönelik )

23

Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Ben ve diğerleri

Месечна тема / Ayın konusu

Arkadaşlık

Дневна активност / Günün etkinliği

Benim iyi yönlerim

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Öğrencinin grup içinde kendisini iyi tanıtması için
öğrenciyi teşvik etme;
• Öğrencilerde evrensel ahlaki değerlere karşı
olumlu tutum beslemeleri için eğitme;
• Grup içinde bulunan öğrenciler arası kişisel
tutumu derinleştirme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve ikili çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun, gösteri, pratik çalışma ve anlatım-konuşma
yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

LCD-projektör, keçeli kalem, kağıtlar ve beyaz tahta
kalemi vb.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Öğrenciler ikili grup olacak şekilde ayrılırlar ve aynı zamanda çalışmaya başlarlar. Bir öğrenci 20 saniye
içerisinde kendini tanıtmaya çalışır, daha sonra bir başka arkadaşı aynısını yapar. Bütün öğrenciler
kendini tanıttıktan sonra, ikinci oyuna geçilir, her ikilinin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir
şeyi söylemeleri istenir (“Benim için önemli olan ...”), üçüncü oyun arkadaşı için önemli olanını karşıdaki
arkadaşının açıklaması istenir (“Senin için önemli ...”), ve en sonunda oyun “Bizim için önemli olan...”
kelimelerin tamamlanması ile oyun bitirilir.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Her öğrenciye, üç sütundan oluşan kağıt verilir. Etkinlik kağıtları doldurmak ile devam eder. BEN sütununda
kendisinin iyi özelliklerini yazması gerekir, ikinci sütunda ise EBEVEYNLER ve öğrenci kendi yazmış olduğu
iyi özelliği hakkında ebeveynlerin neler düşündüğünü yazması gerekir. Üçüncü sütunda ise AKRANLAR,
öğrencinin özelliğine nasıl baktıkları yazılır (örneğin: bir öğrenci kendisi için titiz ve düzenli olduğunu
yazarsa, ebeveynler bu özelliğin iyi olduğunu düşünür, akranları ise bu özelliğin sıkıcı, olumsuz olduğunu
düşünür).
Завршна активност / Sonuç bölümü
Etkinlik “Çiçeğim” tekniği ile tamamlanır. Bu teknik ile öğrenci kendi adını, iki iyi özelliğini, gelişiminde
etkilendiği iki kişinin kim olduğunu ve ulaşmak istediği ve amaçladığı noktaya ulaşabilmek için kendi
kişisel özelliklerini arkadaşlarına tanıtır. Bu teknik ile günlük konunun başarılı geçmesi için her öğrenci
kendi görevini yerine getirir ve ders tamamlanır.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler

24

25

Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Ben ve diğerleri

Месечна тема / Ayın konusu

Arkadaşlık

Дневна активност / Günün etkinliği

Benim Arkadaşlarım

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Öğrenciler arası arkadaşlığı destekleme ve
derinleştirme;
• Olumlu, arkadaşlık özelliklerin ve değerlerin
öğrencilere tanıtılması,
• Öğrencilerin grup içinde olumlu havayı ve iklimi
göstermeleri için destekleme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve ikili çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun, gösteri, pratik çalışma ve anlatım-konuşma
yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

LCD-projektör, kağıt bant yapıştırıcısı.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Her öğrenci kendi sağ omuzuna bant yapıştırıcı parçası yapıştırır. Bant çember olacak şekilde sarılması
gerekir ve böylece her iki tarafı da yapıştırılabilir şekildedir. Öğrenciler alanda yürümeye başlarlar ve işaret
verildiği andan itibaren kendi arkadaşını-ikilisini bulup birbirine yapışmaları gerekir. Yapışmaları, sağ
omuzunda yapıştırıcı olan arkadaşın, diğer arkadaşın sol omuzunda bant olmayan tarafına yapıştırılması
gerekir. Daha sonra yine alanda yürümeye devam ederler, işaret verildiğinde ise birleşebilecek başka bir
ikili bulmaları istenir (aynı şekilde yapıştırma işlemi gerçekleşir). Daha sonra dört kişi yapışık bir şekilde
alanda yürümeye devam ederler, işaret verildiği zaman ise diğer bir dörtlü bulmaları gerekir ve büyük
grup olacak şekile kadar oyun devam eder.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Etkinlik başlamadan önce, öğrencilerden ikili olmaları istenir (örn. gündelik numaralarına göre), bu şekilde
ikililer sözsüz iletişimi kullanarak ve anlaşarak, arkadaş olarak birbirleri ile tanıtmaları gerekir. Daha sonra
ise ikilinin bir üyesi olarak veya kendi arkadaşının olumlu kişisel özelliklerini tanıtması istenir.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Her grup (bir önceki oyunda oluşturulan ikili gruplar) belirli kelimeler üzerine tanıtıcı poster hazırlamaları
istenir. Kullanacakları kelimeler, örneğin, arkadaşlık gibi sadece baş harfini yazarak ve bununla ilgili
ve günün konusu ile bağlantılı olan diğer kelimenin baş harfi yazılır (örn: S-selamlaşma, M-mutluluk,
D-doğruluk vb.). Her grup yapmış olduğu son ürünü tanıtır ve panonun üzerine sergilenir.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler

26
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Ben ve diğerleri

Месечна тема / Ayın konusu

İşbirliği

Дневна активност / Günün etkinliği

Okul içinde işbirliği

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Grup içinde öğrencilerin ikili ve ekip çalışmasını
destekleme;
• Okul içinde bulunan öğrenci-öğrenci,
öğretmen-öğrenci ve öğretmen-öğretmen
işbirliği esnasında görülen farklı çeşit işbirliğini
destekleme;
• Birbiri arasındaki işbirliğinin önemi, rolü ve
işlevliği hakkında öğrencilere daha fazla açıklama
yapma ve onları teşvik etme;

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve ikili çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun, gösteri, pratik çalışma ve anlatım yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

LCD-projektör, bardak, su, mendil-havlu, marker,
renkli kağıt, keçeli kalem vb.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Giriş oyunu: Öğrenciler grup olacak şekilde ayrılmaları istenir (ayrılma örn: yüksekliğe göre, çorap renkleri,
adın ilk harfi vb. gibi örneklerle ayrılma yapılabilir). Daha sonra gruptan seçilen bir öğrencinin (grup
içinde bütün üyelerin anlaşması önemli) gözleri kapatırılır ve su ile dolu bir bardağı, bir yerden başka bir
yere götürmesi gerekir. Grubun diğer üyeleri ona yardım etmek zorundadırlar ancak öğrencinin hedefe
ulaşabilmesi için diğer öğrenciler dokunmadan, bir kelime söylemek zorundadır. Diğer gruba ait öğrenciler,
bardağı taşıyan öğrencinin arkadaşlarını duymaması için yüksek sesle konuşmaya, şarkı söylemeye
başlarlar. Böylece amaca ulaşmak için izlemesi gereken yol daha da güç olur. En kısa zamanda bardağı
ulaştıran grup, en başarılı grup olarak seçilir ve işbirliği ve organizasyon için diğer gruplar tebrik eder.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Salkım tekniği yardımıyla, her grup işbirliği kavramını çalışmaya başlar, tamamladıktan sonra her grup
yapmış oldukları çalışmayı sunar. Daha sonra Ven diyagram tekniğini kullanarak gruplar çalışmaya devam
ederler. Bu tekniği kullanılmasındaki amaç, okul içinde gerçekleştirdikleri işbirliği şekillerini ve öğrenciler
arası ve öğretmenler arası işbirliğinin bağlantısını bulmak ve gözden geçirmek için düşünülmüştür.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Her grup belirli konular ve işbirliği üzerine birer sembol düşünmesi ve yaratması gerekir. Konular: öğrenciöğrenci işbirliği, öğretmen-öğrenci işbirliği, öğretmen-öğretmen işbirliği. Düşünülen semboller, ben ve
diğerleri kolunun aylık panonsu üzerine sergilenir. En sonunda her grup yaptıkları çalışmalar hakkında
kendi görüşlerini ve gerçekçi olamaları ve görüşlerini söylemeleri istenir.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar
Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler

28

29

Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Ben ve diğerleri

Месечна тема / Ayın konusu

Benim duygularım

Дневна активност / Günün etkinliği

Sevinç / hüzün

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Öğrencilerin farklı duygularını ifade ettiklerinde
onları destekleme;
• Duygulu ve hissli durumlarını öğrenciler doğru
şekilde adlandırma;
• Her günkü hayatlarında karşılaştıkları sözsüz
iletişimi destekleme ve doğru şekilde kullanma
için öğrencileri eğitme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve ikili çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun, gösteri, pratik çalışma ve anlatım yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

LCD – projektör, hazırlık materyalleri.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Öğrenciler boş alanı dolduracak şekilde, çember şeklini almaları söylenir. Bütün öğrenciler sevinç
duygusunu ifade edecek şekilde jest yapmaları istenir. Çember tamamlandıktan sonra, öğrencilerin
üzüntülü hallerini jest ile yapmaları söylenir. Küp tekniği yardımıyla, öğrenciler grup şeklinde sevinç ve
üzüntüyü çalışmaya başlarlar (öğrenciler dört gruba ayrılırken belirli kriterlere dikkat edilir: sarı ve pembe
renklerde gülen yüz kartonu veya rozeti dağıtılır, mavi ve kahverenginden oluşan, 6 üzgün yüz ifadesi ile
kartonlar-rozetler öğrencilere dağıtılır).
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Gruplara ayrılmış öğrenciler, sevinç ve üzgün yüz ifadelerini çeşitli materyaller ve teknikler kullanarak
çalışmaya başlarlar. Örneğin: kil yardımıyla insan maskesi hazırlama, hissetikleri duyguları balon üzerine
çizmeleri istenir, resim ile üzgün ve sevinçli hallerini ifade etmeleri, sevinç ve üzüntünün soyut ifadelerini
yansıtma, sevinç ve üzüntüyü sembolize eden heykellerde hareket yardımıyla arkadaşlarına gösterme.
Bütün çalışmalar devam ederken enstrümental yardımıyla hüzünlü ve neşeli müzik dinlenmektedir.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Yapılan çalışmaların sunumu: Üzüntüyü sevinç olarak nasıl düzeltebiliriz. Sevinç-üzüntü konuları üzerinde
öğrencilerin vermiş olduğu düşünceler. Örneğin: Çocuklar, ebeveynlerin neşesidir. Paylaşılan sevinçler her
zaman daha büyük sevinç ve mutluluktur...
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Ben ve diğerleri

Месечна тема / Ayın konusu

Çatışmalar

Дневна активност / Günün etkinliği

Okulda şiddet

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Okul binasında ve sınıfta öğrenciler arası şiddet
içermeyen davranışları destekleme ve teşvik etme;
• Çatışma durumları ile karşı karşıya kalan öğrenciler,
saldırganlığı öneleme ve çatışma durumunu
başarılı bir şekilde çözmek için onları eğitme;
• Olumlu duygusal ortam olarak okulun değerlerini
bilmeleri için öğrencileri teşvik etme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup ve ikili çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun, gösteri, pratik çalışma ve anlatım yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

LCD-projektör, hamerler, markerler, tekstil parçaları,
iplik, odun parçaları vb.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Giriş oyunu: Öğrencilerin çember şeklini almaları istenir. Birinci öğrenci, yanında duran öğrenciye şiddet
içeren bir davranışta bulunmasını ve jest ile ifade etmesini veya göstermesini istenir. Daha sonra yanındaki
arkadaş, yanındaki arkadaşa ve çember tamamlana kadar oyun devam eder. Bir önceki oyundan sonra,
oyun “arkadaşlığı” ifade eden davranış veya jest ile gösteri yapmaları istenir ve tekrardan oyun başlar.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrenciler kendi aralarında gruplara ayrılırlar. Öğretmenler, okulda meydana gelmiş bir şiddet olayı ile
örnek verirler. Örneğin: öğrenciler arası kavga-çatışma ve kimin veya hangi tarafın ilk başladığını, kimlerin
katıldığını öğrenciler açıklarlar. Öğrenciler gruplara ayrılmış biçimde, kendi aralarında çatışmayı ortadan
kaldırma veya en başarılı bir şekilde sonuca nasıl varılacağı hakkında tartışma yürütülür. Bütün gruplar
kendi aralarında tartışmayı tamamladıktan sonra, vardıkları sonucu dramatizasyon ile göstermeleri
gerekir. Öğretmenler bütün çalışmaların sonunda, olayın nasıl sona erdiğini açıklarlar.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Etkinlik, gençler arasında şiddet içermeyen davranış için küresel eylemi destekleyen bilgiler üzerinde
çalışarak poster hazırlanır ve konunun özeti yapılır.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Etno – kolu

Месечна тема / Ayın konusu

Köy ve kentler/şehirler

Дневна активност / Günün etkinliği

M.C. şehirleri arasında

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• M.C. var olan farklılıklara karşı saygı göstermeyi
öğrenme;
• M.C. bulunan her bölgenin özelliklerini tanıma ve
öğrenme;
• Doğum yerine karşı olumlu ve sevgi dolu duygular
besleme;
• Her grup bünyesinde, proje çalışmaları sürecinde
gerçekleştirilecek çalışmalara yapıcı ve kendi
başlarına karar verebilmek için öğr. teşvik etme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup, ikili ve bireysel çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun, gösteri, pratik çalışma, resim yapma ve anlatım
yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

Kartpostallar, hamerler, bant yapıştırıcı, fotoğraflar,
CD.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Etkinlik, öğrencilerin gruplara ayrılması ile başlar (örn. sandalye altında yapıştırılmış sayılara göre), böylece
5 grup oluşturulur – her grup Makedonya C.’nde bulunan birkaç şehir adları ve belirli birkaç sembol
(kentlere uygun semboller, örn. Koçani-pirinç, Ohri-inci, Gevgeli-nar, Berovo-peynir, Kruşevo-lokum vb.)
öğrencilere veya gruplara dağıtılır. Etkinliğin amacı, verilen şehir adını, verilmiş olan sembol ile kim daha
çabuk eşleştirecektir. Oyun daha sonra şehirlerin eski adı ve yeni adını eşleştirme ile devam edilebilir veya
verilmiş olan şehire uygun olan kartpostallı bularak eşleştirme yapılması da istenebilir.
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
M.C.’nde bulunan farklı coğrafi bölgelerin aldığı adlar ve 5 şehrin efsane üzerine aldığı adları öğrencilerin
öğrenmesi. Daha sonra her grup, öğrenci arkadaşların karşısında gösteri yapmaktadır.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Kendi yaşadığı şehrin modelini oluşturmak için öğrenciler gruplara ayrılırlar, örneğin bir grup heykeller,
diğer bir grup önemli olan yapıları, üçüncü grup şehrin doğal zenginliklerini oluştururlar.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Müzik kolu

Месечна тема / Ayın konusu

21. yy. Müziğinin ritminde

Дневна активност / Günün etkinliği

En başarılı konser

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Farklı müzik olaylarında ve müzik çeşitlerinde
sanatsal değerleri ve estetik özelliklerini
tanıyabilmek için öğrencileri eğitme;
• Farklı müzik olaylarına karşı hoşgörülü ve
kosmopolitik davranış ve tutum geliştirme;
• Bir müzik olayını veya konserini hazırlamak
ve gerçekleştirmek için var olan zorlukları ve
sorumlulukları bilmesi gerektiğini öğretme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup, ikili ve bireysel çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri

Oyun yöntemi, gösteri yöntemi, pratik çalışma
yöntemi, rol yapma yöntemi, anlatım yöntemi.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

LCD-projektör, müzik enstrümanları, CD, markerler,
hamerler, keçeli kalemler, bant yapıştırıcısı.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
LCD-projektör ile sunulan farklı müzik türlerini tanıyabilmeleri için öğrencilere konserler seyredilir, örneğin:
Halk müziği konseri (Mile Kuzmanovski), Türk şarkıcısı veya Türk halk müziği vb., eğlence veya pop müziği
(Tuna, Toşe, Karolina, Tarkan), yabancı müzik (Eminem, Biyonse, Metalika vb.), klasik müzik (Viyana Senfoni
Orkestrası).
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Öğrenciler konseri sunmaları için hazırlık yapmaktadır.
Öğrencilerin belirli kriterlere ve grup içinde yapılan anlaşmalara göre, konserin gerçekleşmesi için belirli
görevler üzerine grup olarak çalışma yaparlar. Örneğin:
• Kartlar;
• Poster;
• Sahne (sahne, mikrofon, seslendirme, ve sahnenin arka bölümü);
• Yardımcı vokaller;
• Sunucular;
• Fotoğraf ve kamera çekimi;
• Seyirci, alanı organize etme.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Öğrencilerin birkaç şarkıdan oluşan kısa müzik noktaları ve seyirciye sunmuş oldukları konseri izleme.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Ders ile ilgili izlenimler ve yorumlar
Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме / Adı ve soyadı
Дата / Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü(oturum)

Barış ve hoşgörü eğitim programı

Месечна тема / Ayın konusu

AB devletleri arasında...

Дневна активност / Günün etkinliği

Avusturya’da

Цели и задачи / Amaç ve ödevler

• Avusturya’nın kültürel ve tarihi özellikleri ve doğal
zenginliklerini öğrencilere tanıtma;
• Öğrencilerin, diğer kültürlere, halka, gelenek ve
göreneklerine vb. karşı hoşgörülü davranmayı
sağlama;
• Öğrencilerin esnek ve mantıklı düşünmesini
sağlama ve teşvik etme;
• İki farklı etnik gruba ait öğrenciler arası etkileşimi
güçlendirmek için öğrencileri teşvik etme;
• İki dilden de karşılaşacakları yeni kelimeler ile
etkin bir şekilde kullandıkları sözlükleri geliştirme.

Наставни форми / Öğretim formları

Frontal, grup, bireysel şekilde çalışma.

Наставни методи / Öğretim yöntemleri
Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler

Oyun yöntemi, anlatım, demostrasyon, pratik çalışma
yöntemi.
Tanıtıcı materyaller, bayraklar, müzik CD, kek-elmalı
turta, çikolata, kağıt çıkartmaları, hamerler, keçeli
kalmeler vb.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / ETKİNLİĞİN YAPISI
Воведна активност / Giriş bölümü
Активноста започнува со игра „Асоцијација“ во којашто ќе се вклучат сите ученици, и таа се
реализира двојазично. Преку четири клучни поими (Виена, Моцарт, скијање и Дунав) учениците
треба да ја откријат темата на денот (Австрија).
Главен дел / Ana bölüm (gelişme)
Дел од учениците ќе бидат во улога на презентери на четири штанда (што ќе понудат различни
содржини, на пр. 1. штанд - зимски спортови во Австрија, 2. штанд - музиката во Австрија, 3. штанд
- виенскиот концерт, 4. штанд - традиционални кулинарски специјалитети), додека пaк, останатите
ќе имаат задача да соберат што повеќе информации за Австрија при посета на штандовите.
Завршна активност / Sonuç bölümü
Секој ученик индивидуално треба да ги запишува сите нешта што преку активноста имал за првпат
можност да ги слушне за Австрија, по што следува нивното лепење на хамер на којшто се нацртани
контурите на Австрија.
Констатации и забелешки од одржаниот час / Sonuç bölümü

Непознати зборови / Bilinmeyen kelimeler
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EK
Tarih:
Sınıf öğret.-dersi
gerçekleştirenler:
Program durumu:

............ doğum günü kutlaması

Eğitim – öğretimin
amaç ve ödevleri :

• Grup içinde oluşan olumlupozitif iklimi destekleme ve öğrenciler arası etkileşimi
güçlendirme için onları teşvik etme;
• Her öğrencinin ve onunla birlikte her ailenin hayarındaki doğum gününün
önemini ve anlamını öğrenme;
• Kutlaması olan çocuğun ailesi ile işbirliğinde bulunma ve işbirliğini güçlendirme;
• Birlikte kutlama yapıldığında kültür ve temizlik alışkanlıklarını öğrenme;
• İki dilde doğum gününü kutlama esnasında kültürel ve sosyal ifadeler
kullanmaları için öğrencileri eğitme ve detsekleme;
• İki dilde önceden öğrenilmiş doğum günü şarkılarını tekrarlama;
• Grup oyunları esnasında kendi başlarına öğrendikleri kuralları tekrarlamaları için
öğrencileri teşvik etme;
• Her iki dilde de kendi sözlük dağarcığını çeşitli ifadeler ile zenginleştirme,
örneğin: doğum günü, doğum gününü kutlayan, pasta, hediye, doğum günü
dileği, kutlama vb.;
• Gruba ait olduğu duygusunu öğrencilerde güçlendirme.

Çalışma formları:

Frontal, grup ve bireysel çalışma.

Çalışma yöntemleri:

Oyun yöntemi, anlatım yöntemi, gösteri-demostrasyon yöntemi, resim yapma
yöntemi.

Öğretici-didaktik
materyal ve araç
gereçler:

Çocuk şarkıları ile CD’ler, fotoğraf makinesi, süslü yazılmış yazı, süslü kağıtlar,
hediye, pastayı yemek için araçlar (tabaklar, peçeteler), balonlar, kağıt, keçeli kalem,
doğum günü sandalyesi.

Etkinliği
gerçekleştirme
süresi:

Çocuklar, öğretmenleri ile birlikte çember şeklinde otururlar. Öğretmenler tarafından,
öğrencilerin sınıf hakkında düşünceleri alınır: sınıf neden süslenmiştir, kutlamayı kim
yapacak, bugün kaç yaşını dolduracak, kutlamayı yapan çocuğun 7 yaşı olduğunu
nasıl anlayacağız (örneğin: boyu, kilosu ne kadardır vb), soruları sorulabilir.
Bir kaç dilde, öğretmenleri ile birlikte doğum günü şarkıları söylemeye başlarlar, daha
sonra ise “Soğuk-sıcak” oyunu ile etkinliğe devam ederler. Kısa süre için kutlamayı
yapan öğrenci ve bir öğretmen sınıfın dışına çıkar, diğer öğrenciler ve öğretmen
aldıkları hediyeyi saklamaya çalışırlar. Sınıfın dışına çıkan öğrenciyi çağırdıklarında,
kutlamayı yapan öğrenci hediyeyi bulmak zorundadırlar. Diğer öğrenciler ise “soğuksıcak” (saklanan hediye uzak ise “soğuk”, yakın ise “sıcak”) kelimeleri ile öğrenci
arkadaşlarını yönlendirmektedirler. Kullanılan kavramlar paralel bir şekilde iki dilde
söylenmesi gerekir ve hediye bulununcaya kadar devam eder.
“Eğlenceli-gülünç hareket” oyunu ile etkinlik devam eder. Oyun, farklı tempolardan
oluşan müzik eşliğinde oynanır, öğrenciler ise tempoya göre hareketlerini de
yapmaktadırlar. Müzik durdurulduğunda ise öğrenciler en ilginç ve gülünç hareketi
yapmaya çalışırlar, öğretmenler ise öğrencilerin bir kaç fotoğrafını çeker.
Bir sonraki oyun “Müzik yastığı” olabilir. Yastıklar çember olacak şekilde sıralanır,
ancak toplam öğrenci sayısından, bir daha az yastık olması gerekir. Çocuklar müzik
eşliğinde yastıkların etrafında hareket etmeye başlarlar, müzik durdurulduğu andan
itibaren en yakın oldukları yastığın üzerine oturmaları gerekir. Yastığa oturamayan
çocuk, kucağına oturabilecek bir arkadaş bulması için teşvik edilir. Bir sonraki adım,
yastıkların birer birer eksilmesi ve oyun böylece sonuna kadar devam eder.
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Etkinliği
gerçekleştirme
süresi:

Oyunun amacı, yastık bulamayan öğrenci bir başka arkadaşının yanında veya
kucağında yer bulması gerekmektedir. Aynı zamanda yastığında yeri olan öğrencilerin
diğer arakadaşları için de yer yapmaları gerektiğini hatırlatarak, öğrenciler öğretmen
tarafından desteklemektedir.
Tren şeklinde bir yastık üzerine oturan bütün çocuklar (birbiri ardına), öğretmen
tarafından güçlendirilmeli ve tebrik edilmelidir. Bir yastık kaldığında, öğrenciler
birbirini desteklemeleri gerekir ve yastık etrafında bir grup olacak şekilde organize
olmaları gerekir.
Bir diğer öneri olarak sunabileceğimiz oyun “seni ........... dönüştürüyorum”. Doğum
gününü kutlayan çocuğa bir sihirli değenek verilir ve diğer çocukların birer nesne,
hayvan, kişiye dönüştürebilecek büyüye sahip olur. Görevini yerine en iyi şekilde
getiren veya en iyi şekilde taklit yapan çocuk, sihirli değeneği elde etme hakkına
sahip olur ve oyun böylece devam eder.
Daha sonra çocuklar çember şeklinde oturturulur ve doğum gününü kutlayan çocuğa
doğum günü hediyesi olarak resim çizerler (tebrik kart şeklinde), bu süre içerisinde
öğretmenler ve doğum günü çocuğu ile birlikte, kutlama için masaları hazırlamaya
başlarlar (doğum günü çocuğu pasta mumlarını üfleme sırasında, arkadaşları çocuk
doğum günü şarkılarını hep birlikte söylemeye başlarlar).
Kutlamanın sonunda, doğum gününü kutlayan çocuğa, kutlamayı hatırlaması için
arkadaşlarının çizmiş oldukları tebrik kartlarını, hediye olarak verirler.
NOT: Doğum gününü kutlayan çocuğun ebeveynleri de kutlamaya ve etkin bir
şekilde etkinliklere ve oyunlara katılabilirler.

Uyarı: Doğrum günü kutlama programını öneri olarak sunmamızdaki amaç her öğretmen
ikilisi kendi isteğine ve seçeneğine göre öğrencilerin seviyesine, beklentilerine,
ilgilerine, alan açısından imkanlara dikkat ettiği takdirde, öğretmen ikilisi, programda
eklemeler yapabilir veya isteklerine göre programda değişmeye gidebilirler.
ÖNERİ VE AÇIKLAMALAR:
Verilmiş olan oyunlar sadece doğum gününde oynanabilecek oyunlar ile ilgili önerilerdir, dersi gerçekleştirenler
(öğretmenler) kendi başlarına kesinlikle değiştirme , ekleme, zenginleştirme ve ya seçme hakkına sahiptirler.
Öğrencilere sunulan oyunların sayısı ve onların sıralaması esnek ve değiştirilebilir olmasına dikkat ediniz.
Oyun oynama esnasında belirli kuralların olduğu ve onları etkin bir şekilde kabul etmeleri için öğrencileri
destekleyin ve oyuna karşı saygı ve ilgi göstermelerini sağlayın (oyun başlamadan önce, oyunun kuralları
nelerdir diye soru sorulur, hep birlikte kurallar tekrarlanır, aynı zamanda uymayanlara ve grubun içinde oyuna
saygısızlık gösterecek öğrencilere karşı belirli cezaların olacağı da hatırlatırılır, örneğin: oyundan bir, iki veya
üç kez öğrencinin çıkarılması, oyunun sonuna kadar oyundan çıkarılması, bir sonraki oyuna katılamaması,
sonraki iki oyuna katılamaması vb. gibi cezalar hatırlatılabilir).
Bu davranışları öğrencilerin kendileri söylemelerini isteyin, daha doğrusu sizin tarafınızdan verilmiş olarak
hissedilmesin diye, çocukların önerilerini kabul edin.
Başta öğrencilerin öneri olarak verebilecekleri davranışları-“cezaları” söylemekte zorluk çektiklerini veya
çok ağır cezalar verdiklerini gördüğünüzde (söylenen cezalar ağır olabilir, veya hiçbir öneri olarak bir
davranış söylemeyebilirler), iki-üç öneri sizin önermeniz daha iyi olur (örneğin: müzik çaldığında itişmeyi
yapan arkadaşımız iki veya bir sonraki oyunlarda oynamayacaktır), öğrencilerden ise sizin öneri olarak
verebileceğiniz davranışı oylamalarını isteyebilirsiniz. En çok oy alan öneri, yeni kural olarak sayılacaktır. Bu
yüzden her öğrencinin bu kural veya kurallara uyması gerekir. Bu şekilde sunulan kurallara, bütün grubun
uyması gerektiğini bilmektedirler ve bu kurallar iyi bir model olarak daha ileride de oyunlarda kullanılabilir.
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