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ANTEM Gagauziya Üüre m Bakannıına, ușak bașçasında müdürlerinä, romın hem gaguz dilindä
üüredicilerinä șükür eder, ki kendi tekliﬂerinnän yardımcı oldular iileș rmää romın hem gagauz
dillerin paralel üürenilmesi için verili Kurikulumu.
S. Podsuhina, Gagauziyanın üüretmäk müdürlüün, ușak bașçaların bölümünün uzmanı, N. Cîvîrjîc,
Ceadır-Lunga üüre m müdürlüü, baș uzman, L. Davidoglo, metodist
M. Calac, Comrat, 4-cü ușak bașçasında müdür, S.Grîu, Congaz, 1-ci ușak bașçasında müdür, N.Hadji,
Vulcaneș , 1-ci ușak bașçasında müdür, M. Orlova, Kişinêu, 99-cu ușak bașçasında müdür, L. Leamzina,
Vulcaneș , 7-ci ușak bașçasında müdür E. Ormanji, Ceadır-Lunga, 8-ci ușak bașçasında müdür,
Panaitova Anna, Comrat, 7-ci cü ușak bașçasında müdür, N. Pe ș, Ceadır-Lunga, 7-ci ușak bașçasında
müdür, G. Pilici, Ceadır-Lunga, 1-ci ușak bașçasında müdür, N. Stoianova, Beșgöz, ușak bașçasında
müdür, V. Șpatakovskaia, Ceadır-Lunga, 5-ci ușak bașçasında müdür
Romın dilindä üüredicilär: O. Albertean, L. Bacu, P. Cealîcu, V. Cheleș, V. Dimitroglo, L. Ostaș,
O. Stoianova, S. Telpiz, E. Tulba
Gagauz dilindä üüredicilär: A. Arabaji, L. Barladean, E. Celac, F. Diuvenji, A. Filioglo, E. Glavceva,
O. Patraman, A. Stefoglo
Bu kurikulum Moldovanın Millet Azannıkları için Dil Üüretmesi Programasının içindä basıldı, ANTEM'in
tara ndan uygulandı.
Bu basıma Olanda Pravitelstvosunun hem Millet Azannıkların Üüsek Komisarı OSCE taraﬁndan ﬁnans
yardımı verildi.
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ÖNSÖZ
Gagauz hem romın dillerinin paralel üürenilmesi ușak bașçalarında temellener ona, ki ușaklar 56/7 yașında en ii, ilin hem çabuk üürenerlär, eni informaţiyayı kabul ederlär (annêêrlar), onnarın
psihikası taa duygulu olêr.
Bu etapta:
џ geliș riler ușaan bilgileri dolay için, kaavileş riler beçermekleri yaşına görä;
џ kurulêr hem ilerlener intelektual, emoţiya, kef istediklerin proţesleri hem ușaan türlü
personal kaliteleri;
џ üüreniler hepsicii bilmäk meraklıından;
џ zenginnener sözlüü, taa üüsek uura kalkêr laﬂarın dooru sölenmesi h.b.
Gagauz dilinin bașarılı üürenilmesi sıkı küçük ușaan psihika durumuna baalı: period, açan
sözleșmäk kurulêr, ișliklän dolușêr, açan, düş gibi resimni, hem duygulandıran (pozi v yada nega v
informaţiya) kolay aklında tutulêr; ușaan dıș yașaması sa en geniș r, o kolay konkret momentlerdän
abstrakt momentlerä geçer h.b. Konkret tara ndan bu kurikulum bellieder ana-bobaların önemli
rolünü terbietmäk proţesindä, romın hem gagauz dillerinin üürenilmesindä hem türlü didak ka
oyunnarında. Ana-bobalar, bir tara an üürenmäk proţesindä subyekt rolünü oynêêrlar, bașka tara an
üüredicilerä neetlerin bașarılı olması için yardımcı olêrlar.
Kurikulumda açıklanmıș didak ka harakterindä sınıșlar ușakların yaș uurlarını esaba alêrlar.
Kurikulumda verili üüretmäk için sınıșların pleri: yașamanın real situaţiyalarına baalı
çalıșmaklar, oyunnar, ușakların personal kalitelerini ilerletmäk için çalıșmaklar. Ak v, plannanmıș,
sistemalı hem metodika harakterindä üürenmäk sınıșları didak ka kadraların yardımınnan bașarılêr.
Sınıșlar yașamanın real situaţiyalarına, iki yada taa çok disţiplina arası yada sade bir disţiplinaya
lääzım baalı olsunnar. Bu sınıșlar tamannanêrlar ușakların yardımınnan türlü kurikulumun tara ndan
plannanılmıș proektlerindä, bir konkret grupanın yaș uurunu hem zorlarını, intereslerini esaba alıp.
Didak ka oyunnarın hem sınıșların seçilmesindä ușaklar kendileri dä pay alêrlar. Didak ka
oyunnarı hem verili sınıșlar ușakları soțial yașamasına ilin girdirmää yardımcı olêrlar, terbieder, ki
istesinnär yașamanın (angısında pay alêr onnar) ﬁzika, soţial hem kultura tara nı matema kayı,
sözleșmeyi, aazdan sözleșmeyi bilmää, annamaa. Bölä oyunnar hem sınıșlar realize edilerlär küçük
grupalarda, ikișär ușaan arasında yada individual ișlerindä.
Gagauz hem romın dillerinin paralel üürenmesindä kurikulumun nee buydur:
- kompetenţiyaların kurulması, angıları düzgünnenerlär gagauz hem romın dillerinin paralel
üürenmäk proţesindä, ușak bașçalarında rus dilindä terbiedilän ușaklar için;
- üüretmäk-terbietmäk proţesin içindekiliinin belliedilmesi;
- temaların vakıda görä bölünmesi;
- gagauz hem romın dilinin paralel üürenmesinin birkaç metodologiya aspek nin açıklanması
h.b..
Üüredicilerin çalıșması taa bașarılı olsun deyni, kurikulumda gagauz hem romın dillerin
üüretmäk-üürenmäk-kantarlamak proţesi detallerin yardımınnan açıklanêr.
5

GAGAUZ HEM ROMIN DİLLERİN PARALEL ÜÜRENMESİ İÇİN KURİKULUM
UUR A 1.1.

Gagauz hem romın dillerin üüretmäk sınıșları 6 aya deyni hazırlandılar (60 saat), angılarından
raţional dilin prak kası için 50 saat; tekrarlamak için - 10 saat. Toplam 30 saat proektlenecek, onnarın
arasından analar-bobalar hem ușaklar barabar çalışmakları için - 12 saat verilecek hem temaları taa
derindän annamak için 6 saat.
Kurikulumun terbietmäk içindekilii tema ka bölümnerindän hem sözleșmäk elementlerindän
kurulu. Gagauz dilini üürenmäk için teklif ediler türlü temalar, angıları subtemalara (küçük temalara)
bölüneceklär: Hoș geldiniz ușak bașçasına!, Benim ayläm, İnsanın yașaması, Benim evim, İmeklär,
Meyvalar hem zarzavatlar, İnsanın dostları, Transport, Adetlär hem tradiţiyalar, Benim ana
topraam.
Üürenilmiș dilleri ușak bașçasında efek v kullanması için leksikanın minimumu lääzım olsun.
Leksikanın minimumuma girer 200-250 laf, angıları uyêrlar A1.1 etapına hem temel leksikayı kurêrlar,
modern yașamanın situaţiyalarında pay alêrlar.
Terbietmenin içindekiliini proektlemäk – kurikulumun önemli bir elemen ydir. Tema ka hem
sözleșmäk birciklerindän kaarä, kurikulumda komunika v mo vleri/sözleșmäk modelleri açıklanêr.
Onnarı ușaklar didak ka sınıșlarında lääzım üürensinnär hem tamannasınnar. Herbir subtemaya deyni
kurikulum üürenmäk-kantarlamak sınıșlarını seçer, angıları yardımcı olur ușaklara üürenilmiș derstä
leksika birciklerini, komunika v mo vlerini, lingvis ka fenomennerini taa kolay aklında tutmaa.
Kurikulum birliktä tamannanan didak ka sınıșlarına çok merak eder, bunnar hem ușaklarlan,
hem ana-bobalarlan birliktä realize edilerlär: șiirlerin üürenilmesi, saymaklar, didak ka sınıșları hem
oyunnarı h.b.
Çünkü üüretmäk proţesindä türlü șartlar urgulanêrlar, angılarını üüredicilär lääzım esaba
alsınnar, kurikulum detallerin yardımınnan gagauz hem romın dillerinin paralel üürenmesinin
metodologiya aspektlerini hem kurulmuș kompetenţiyalarını yazdırêr.
İi bașarılar!
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I. KOMPETENŢİYALAR HEM ÇIKIŞLAR
Kursun spețiﬁka kompetențiyaları:
џ Türlü sözleşmäk situaţiyalarında aazdan informaţiyayı (haberi) kabul etmäk.
џ Sözlerdä, cümlelerdä, tekstlerdä tek sesleri, grupada sesleri tanımak, sölemäk.
џ Lingvis ka fenomennerinnän, angıları aazdan sözleșmäk konstrukțiyalarının temelini
kurêrlar, tanıș rmak.
џ Sözleșmäk momentlerinin türlü konușmak situațiyalarında tamannanması, gagauz dilinin
literatura normalarını kullanarak.
џ Kendi sözleșmäk modelini nıșannarlan (elementlärlän) yada onnarsız hazırlamak.
џ Üürenecek dilindä konușan halkın tradițiyalarınnan tanıș rmak.

Uur A 1.1. Bașlan sı / açıklamak
Sözleșmäk kompetențiyaları

Üürenmäk hem kantarlamak sınıșları

џ gagauz dilindä ayırı hem teks ä, tek hem
џ
џ
џ

џ

İșidilmiși annamaa

џ

џ
џ

џ
џ
џ

grupada sesleri tanımak;
aazdan lafetmektä eni leksika birciklerini
sözlerdä hem da cümlelerdä tanımak;
tek sesleri, grupada sesleri hem ișidilmiș
laﬂarı tekrarlamak;
ișidilmiș
informațiyanın
(haberin)
içindekiliini
verili
resimnän
denkleș rmäk;
ișidilmiș laﬂarı belli edili sıralıına görä
sistemaya koymak;
informațiyaları
(haberleri)
verili
istediklerä görä (data, ad, personaj, iș
h.b.) ayırmak;
çeșitli ptä düzülü ișidilmiș informațiyaı
(haberi) derindän annamak;
ișidilmiș teks
üürenmäk dilindä
elementlerin yardımınnan yada onnarsız
enidän kurmak (vosproizvodi );
ișidilmiș teks n içindekiliini ana dilindä
enidän kurmak (vosproizvodi );
sorușları kabul etmäk/annamak hem
adekvat cuvapları düzmäk;
didak ka kadraların instrukțiyalarını
zanaatların düzülmesi hem geçirilmesi
için dooru anamak.

Sınıșlar:
џ kimi tek sesleri, grupada sesleri, eni
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
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leksika birciklerini tanımaa;
sesleri, grupada sesleri, laﬂarı hem
cümleleri dooru sölemää;
ișidilmiș
informațiyanın
(haberin)
içindekiliini belli edili resimnän
baalaș rmaa;
laﬂarı istenilän kriteriyalara görä ayırmaa;
koyulu davalara görä laﬂarı (sözleri)
sıralamaa/ayırmaa;
resinmeri, ișidilmiș laﬂarı belli edili
kriteriyalara görä erleș rmää (koymaa);
temaya görä resimneri ayırmaa;
ișidilmiș teks n içindekiliini annamaa;
benzeyän/benzämeyän ișidilmiș haberi
verili örnää görä belli etrmää haliz/yalan,
dooru/diil doru;
tanıdıı eni leksikayı hem informațiyayı
(haberi) kontrol etmää;
eni leksikanın birciklerini bilmää;
verili bilgilerin kimi özelliklerini tanımaa;
içindekiliini annamak için kurulu sorușlara
cuvap vermää;
obyek n temelini yada detallarını
tanımaa;
verili elementlerin yardımınnan (resim,
plan) teks n içindekiliini enidän kurmaa;
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џ gagauz

џ
џ
џ

џ

џ lafetmäk modelini literatura uurunda

џ sözleșmäk modellerini becermää kurmaa:

enidän kurmak (vosproizvodi );
bir modeli eni informațiyaylan (haberlän)
doldurmak;
örnää görä bir dialog kurmak;
dialogları dooru (kurmaa, desteklemää,
bi rmää) maasuz dialog için klișeleri
kullanmak;
üürenilmiș laﬂarı kullanarak, bir kısa
dialog kurmaa alıșmak;
grupalı oyunnarda sțenkada, yada
yașamaktan olaylarda pay almak;

(paralel verili tekstlerdä toplamaa,
tamannamaa, devam etmää, bișey
eklemää);
intonațiyayı dooru ayırmaa hem
kullanmaa;
modeli pas cu pas (adım-adım) (neredä?
nezaman? kiminnän h.b.) elementlerin
yardımınnan yada onnarsız ilerletmää;
bilinir sınıșları (kurmaa, tamannamaa,
ayırmaa, belli etmää h.b.) becermää
yapmaa;
bir modelä (analoga) görä leksikayı
tekrarlamaa;
informațiyayı (haberi) la n yardımınnan
enidän kurmaa;
eni leksika birciklerinnän cümleleri
kurmaa;
sözleșmäk
modelini
becermää
doorutmaa;
çeșitli
ptä replikalaran dialogu
tamannamaa;
eni sebeplen, personajlan, olaylan h.b.
düzülü/doldurulu dialoglarlan tanıș rmaa;
elementlerin (orientlerin) yardımınnan
dialogu desteklemää (verili bașlan sına/
sonuna görä, resimä hem belliedili
bașına görä h.b.);
resimin aspektlerini anamak için,
becermää sorușları kurmaa;
bir situațiyayı becermää uydurmaa;
grupalarda becermää konușmaa.

џ
џ
џ

Sözleșmektä pay almaa

dilinin topikasını kullanarak,
informațiyanın (haberin) içindekiliinä
görä cuvabı vermää (toplamaa);
kimi olayları (personajı, obyek )
ișidilmiștä tanımaa;
ișidilmiș
informațiyanın
(haberin)
içindekiliini geneldän annamaa;
ișidilmiș informațiyayı (haberi) türlü
elementlerin yardımınnan ana dilindä
enidän kurmaa (vosprobzvodi );
didak ka kadroların instrukțialarını
zanaatların düzülmesi hem geçirilmesi
için dooru anamaa.

џ
џ

џ
џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
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џ gagauz dilinin ayrı yada birleșik spețiﬁka

џ tek, grupada, ayırı yada bașkalarınnan

seslerini dooru sölemäk;
iki dili paralel üürenmektä lafetmäk
modelini kullanmak;
türlü sözleșmäk situațiyasında kendi
sözlüündä dooru kullanmak: birleș rmää
sözleri, cümleleri/deyimneri, tekstleri h.b;
sözleri (laﬂarı) frazalarda hem cümlelerdä
dooru kullanmak;
sadä ﬁkiri bir küçük tekstä toplamak;
verili orien rlän yada onsuz (sorușlar,
resim, obiyekt) bir resim yazdırmak;
bir personaja harakteris ka yapmak
(geneldän, detallı);
aazdan bir predme analogiyaya görä
yazdırmak (forması, büüklüü, ölçülsü);
bir kısa tekst, türkü, șiir, fraza h.b. aklında
tutmak;
bir kısa șiir duygulu ezbere sölemäk;
bir türkü çalmak;
işidilmiş annatmadan, masaldan bir
fragment annatmak.

ter pli (düzülü) sesleri dooru sölemää;
la nda sözleșmäk modellerini çeșitli
tekstlerdä dolu kullanmaa;
tanınmıș sözleșmäk modelini eni
leksikayı sözündä kullanmaa;
verili orien rlän yada onsuz bir obyekt
yazdırmaa;
personajlara harakteris ka yapmaa
(geneldän, detallı);
bir fak , personajı/kișiyi h.b. bilmää
kantarlamaa;
resimnerin,
tabia n
(naturanın)
olaylarının, hayvannarın, personajların/
kișilerin özelliklerini bilmää ayırmaa;
bir kısa șiir aklında tutmaa hem duygulu
ezbere sölemää;
bir türkü çalmaa;
bir fragment işidilmiş annatmadan,
masaldan tekrarlamaa, annatmaa.

џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ

Saatlara görä temaları paylaș rmak
џ
џ
џ
џ

Grupa: büük grupa 5-6/7 yaş
Zamanın uzunnuu : 6 ay
Saatların sayısı: 60 saat
Saatların sayısı a ada: 3 saat gagauz dili
Saatlara görä temaları
yaklasık paylaș rmak

Saatların toplam sayısı – 60 saat
Dilin rațional prak ka zamanı – 50 saat
Tekrarlamak hem kantarlamak – 10 saat;

Temalar/Birciklär
1. Länka hem Niku uşak başçasında
2. Benim ayläm
3. Benim evim
4. Nekadar datlı meyvalar hem zarzavatlar
5. Nekadar çok hayvan
6. Günün sıralıı
7. Ana tara m

*Analarlan-bobalarlan didak ka sınışları – 12 saat
*Analarlan-bobalarlan - uşaklarlan didak ka sınışları – 12 saat
* Lingvis ka hem kultura düșünmeyä daalmaa – 6 saat
NOTA: *Temel üüretmäk çalışmasına deyni, teklif edilän saatlar
9
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sayısı
8 saat
6 saat
8 saat
6 saat
6 saat
8 saat
8 saat
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TERBİETMÄK İÇİNDEKİLERİ
KOMUNİKATİV İÇİNDEKİLERİ

LİNGVİSTİKA İÇİNDEKİLERİ

TEMATİKA

SÖZ KULLANMASININ ELEMENTLERİ

џ Leksika mininunu (bak eklen nr.1)

Bu vakı a en önemlisi ișidilmiș
informațiyayi üüretmää annamaa, ușaklarda
sözleșmäk kompetențiyasını ilerletmää.

1. Länka hem Niku uşak başçasında
1.1 Seläm!

џ Sözleșmäk modelleri

1.2 Bän hem benim dostlarım

џ Rațional prak ka sözleșmektä

1.3 Ușak bașçasında
1.4 Ya, nekadar çok oyuncak !

Leksika minimumu. Üüretmää 250-3000
laf, deyimneri, söz becermeklerini hem
sınıșların ilerlemesini verili temalara görä.
(Eklen 1)

1.5 Benim sevgili oyuncaklarım
1.6 Hadi oynayalım!
1.7 Çok yıllara!

Sözleșmäk modelleri/örnekleri.
(Eklen 2)

1.8 Șennenmäk kıpımnarı (minutları)
2. Benim ayläm

Fone ka hem orfoepiya

2.1 Bän, anam, bobam, dädum hem
babum

а) kaaviletmää ușakların becermeklerini
üürenmäk (gagauz) dilinin tek seslerini,
grupada sesleri dooru sölemää hem
kullanmaa:

2.2 Bir gözäl aylä
2.3 Kim ne yapêr ayledä
2.4 Benim mamum üüredici

uzun vokallar: aa, оo, uu, üü;

2.5 Neredä işleerlär anam hem bobam ?

kalın vokallar: a, о, u, ı, ê;

2.6 Onnar, kimi severim

incä vokallar: ö, ä, ü, i , e;
çi li konsonnar: d-t, v-f, b-p, z-s;

3. Benim evim

konsonnar: b, t, d, g, k, v, ,m, n, l, t;

3.1 Ev, neredä yașêêrım

ses birleșmeleri: de, di, dö, dü, ya, ye, yê;

3.2 Benim odam (içerim)

ard laﬂar: -lan, län, - dan, -dän;

3.3 Kufnedä/mu akta

aﬁkslär: da, dä, h.b.

3.4 Masaya imekleri koyêrız
3.5 Ne datlı buka

б) üüretmää dooru urgulamaa laﬂarı
intonațiyanın yardımınnan.

3.6 Bereketli olsun
3.7 Kim geler musaaﬁrlää?
3.8 Evdä
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4. Nekadar datlı meyvalar hem zarzavatlar

Grama ka

4.1 Meyvalıkta (meyva bașçasında)

(sözleșmäk modelleri)

4.2 Nekadar datlı meyvalar!

Morfologiya

4.3 Zarzavatlıkta (zarzavat bașçasında)

Grama ka kategoriyaları, angıları leksika
prak kasında yardımcı olabilirlär.

4.4 Zarzava an salata hazırlêêrız

Sözleșmektä önemli ișliklär. Zaman, üz,

4.5 Pazara gideriz

sayı.

4.6 İyeriz saalıklı

İșliklär: olmaa, istemää...

5. Nekadar çok hayvan

Olușluk çalımı șindiki zaman, geçmiș
zaman hem da gelecek zaman.

5.1 Babuda/manidä musaaﬁrliktä
5.2 Babunun/maninin aulunda

İsteyişlik çalımı şindiki zaman.

5.3 Kim yașêêr daada?

Adlık. Sayı. Hallar.
Aderlik. Üz aderliklär. Ha rlık aderliklär.
Gösterici aderliklär.

5.4 Țirka gideriz
5.5 Benim dostum Mimi

Sayılık. Sıra sayılıkları hem sayı sayılıkları.

5.6 Büük hem küçük hayvannar

Nıșannık.
Nıșannıkların
barabar kullanılması.

6. Günün sıralıı

adlıklarlan

İșhallık. İșhallık eri, vakıdı hem üzü
gösterän.

6.1 Ne yapêrız sabaalen?
6.2 Saalıklı olmaa isteerim

Ardlaﬂar, Baalayıcılar

6.3 Senin nerän acıyêr?

Duygucular.
lafetmektä.

6.4 Musaaﬁrlää gideriz

Duygucuların

6.5 Nekadar gözäl rubalar

Sintaksis

6.6 Temizleyelim

Cümlä. Sadä hem katlı cümlelär.

6.7 Dinnenmäk/taa l zamanında nereyi
gidecez?
6.8 Gün-gündän sabaadan avșamadan
7. Ana tara m
7.1 Devlet, neredä bän yaşêêrım
7.2 Benim küüyüm/kasabam
7.3 Yortuıları beklemäk (kış yortuları)
7.4 Kolada gezeriz
7.5 İlkyaz geler!
7.6 Senin günün, mamucuum!
7.7 Moldova benim vatanım,
Gagauziya – ana tara m
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II. TERBİETMÄK İÇİNDEKİLERİN YAKLAȘIK PROEKTLERİ
Tema/bircik
Temalar
subtemalar

Sözlük

Länka
1. Länka
hem Niku Niku
ușak
bașçasında Güneş
Sabaa
1.1. Seläm! Gün
Avşam
Gecä
çocuk,
1.2. Bän
hem benim kızçaaz,
köpek kedi,
dostlarım
kirpi,
tavşam,
sıncap

Lingvis ka
örnekleri
Seslär: [h], [z]
(la n
başlan sında,
ortasında h.b.)

Ses: [a]
Adlıkların
küçüldek
formasını kurmaa:
Çocuk- çocucak
Kız-kızçaaz

Bän (sän, o)
Soruş aderlikleri
kim? ne ?
Da - dooru
Yok- diil

Üüreetmäk hem
kantarlamak sınışları

Didak ka ișleri ușaklara
hem ana-bobalara

- Sabaa hayır olsun.
- Zaman hayır olsun .
- Avşam hayır olsun.
- Kal saalıcaklan.
- İi gecelär.

џ Sınıș: Sesläyin hem
tekrarlayın;
џ Sınıș: Üüreneriz
selemneșmää;
џ Didak ka oyunu:
Tanı kim hem ne söleer;
џ Çi lerdä iș: Modelä
görä kurun dialog;
џ Șiir: Sabaa hayır olsun!

џ Dialogları kurmak:
Nicä hem ne zaman
selemneşeriz!
џ Sınış: Bakın resimä da
selemnäşin.
џ Sınıș: Resimä görä
kurun dialog.
џ Türkü: Sabaa hayır
olsun!

- Sän kimsin?
- Bän Länka

џ Fone ka sınıșı: Sesläyin
hem tekrarlayın;
џ Sınıș: Sorun hem cuvap
verin.
џ Çi lerdä iș: Tanıș rın
kendinizlän,
dostlarınızlan;
џ Didak ka oyunu: Sesläyin
cümleleri da kaldırın
kartoçkaları,
neredä
gösterili cuvap «Dooru»,
yada
«Diil
dooru»,
resimnerä görä ;
џ Resim sergisi: Länkanın
dostları. Länkanın bir
dostunu
resimnäyin.
Annadın resim için ;
џ Siir: Hadi tanışalı ;.
џ Türkü: Kulicik çancaazlan
muz. Fusu, laf. M.Kösä.

џ Sınıș: Sesläyin da
uygun resimneri ayırın;
џ Sınıș: Sțenka dialoga
düzün Hadi tanıșalım;
џ Didak ka oyunu
(kartoçkalarlan):
Soruş-cuvap
fotolara/resimnerä
görä :Bu kim ? Bu ne ?
џ Sınıș: Çizgileri ekläyin
da göreceniz kim o
hem ne o;
џ Resim: Bu bän;
џ Siiri tekrarlamak:
Tanışmak
џ Türkü : Kulicik
çancaazlan
muz. Fusu, laf. M.Kösä.

џ Sınıș: Sesläyin hem

џ Didak ka oyunu:
«Dooru» yada «Diil
dooru».
џ Sesläyin cümleleri da
kaldırın kartoçkaları,
neredä gösterili cuvap
«Dooru», yada «Diil
dooru», resimnerä
görä;
џ Didak ka oyunu: Saklı
obyektlär. Bul neredä?
џ Tekrarlamak: Sülücäk,
sülücäk muz. hem laf.
D. Tanasoglu
џ Sţenalayın masalı.

Sözleșmäk/lafetmäk
örnekleri

- Kim o?/ Kim o?/
- O Länka. O Niku.
- Sän kimsin, Niku?
- Bän çocucak.
- Sän kimsin, Länka?
- Bän kızçaaz.
- Milka kimdir ?
- O bir köpecik.

İşlik olmaa
şin.zam. I sayı ,
oluş. çal.

Olmaa

1.3. Ușak
ușak
bașçasında bașçası,
terbiedici,
ușak, türkü,
șiir

Vokallar: [u], [ü]
Soruş aderlikleri:
Neredä/nända?
Üz aderlii : biz

Evä
Biz, siz,
onnar

İşlik olmaa
şin.zam. çok.s.
oluş.çal. inkärl.

- Uşak başçasında kim
var?
- Çap (sıncap) uşak
başçasında var.
- Biz uşak başçasında
varız.
- Uşak başçasında
uşaklar bulunêrlar.
- Kedicik uşak
başçasında var mı?
- Kedicik uşak
başçasında yok.
- Kedicik evdä.

џ

џ
џ

џ

џ

- Sän neredäysin?
- Bän uşak
başçasındayım
- Länka neredä ?
(neredä bulunêr?
- Länka uşak başçasında.
- Niku büük çocuk.
- Länka küçük kızçaaz.
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tekrarlayın;
Sınıș: Bakın resimä.
Söläyin kim hem neredä
bulunêr;
Dialog. Sorun hem
cuvap verin (söläyin) ;
Sesläyin hem
tekrarlayın șiiri:
Terbiediciyka Gr. Vieru
(çevirdi N. Baboglu);
Türkü: Sülücäk, sülücäk
muz. hem laf.
D. Tanasoglu;
Masal. Sesläyin masalı
da soruşlara cuvap
verin.
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1.4. Ya,
nekadar
çok
oyuncak !

oyuncak,
kukla, ayı,
kub,
mașina,
uçak, top

Seslär: [c], [ç]

Soruş aderlii: nicä?

büük, küçük
bir, çok

İşlik: var
şin.zam. izin çal.

Adlık hem nışannık

olmaa, var.

- Sendä ne var?/ Nicä
oyuncak var?
- Bendä var bir oyuncak.
- Bendä var bir ayı.
- Sendä var mı...?
- Da, bendä var bir....
- Bendä yok ......
- Oyuncak nesoy?
- Oyuncak büük.
- Sendä var mı bir
tren ?
- Da, bendä var bir
tren.
- Bendä yok tren.
- Onda ne var?
- Onda var/yok bir....
- Onda var/yok bir ayı.

џ Tekrarlayın: taka-takaџ

џ

џ

џ

џ

1.5. Benim
sevgili
oyuncaam

biyaz,
kırmızı, eșil,
maavi, sarı,
mor, kara

Seslär: [s], [ș]
Adlıklar hem
nıșannıklar
onnarın barabar
kullanılması

- Şişiriga kırmızı.
- Topçaaz sarı.
- Ayı mor.
-Top nesoy?
-Top büük, küçük.
-Top kırmızı.

џ Fone ka uurunda

џ
џ

џ
џ

1.6. Hadi
top, balon/
oynayalım! şişiriga
atlamaa,
aaramaa,
atmaatutmaa,
kaçmaa
oynamaa

1.7. Çok
yıllara!

Ses birleşmeleri:
dä, de, di, dö, dü,
ca, co, cı........
(terbiedici kendisi
kararlêêr)

Bir ayı – birkaç ayı
Bir kukla- birkaç kukla
Bir balon/şişiriga birkaç balon/şişiriga

Adlıklar çokluk
sayısında.

- Top atlêêr.

İşliklär: atlamaa,
aaramaa,
atmaa-tutmaa,
oynamaa
şin.zam.I üz

duuma
Seslär: [ı], [i]
günü, yılı
baaşış, kiyat Ţıfralar (1-10).
bir, iki, üç,
dört, beş,
al , edi,
sekiz,
dokuz, on

Soruş aderlikleri
kaç, nekadar.

- Kaç yaşındaysın?
- Bän al yaşındayım.

sınışlar : Uçak nicä
uuldêêr yukarı uçaarkan,
e, nicä soluk çıkêr
(boşalêr) şişirigä h.b.
Oyun: Benim
oyuncaklarım;
Resimneeriz/boyêêrız:
Benim sevgili
oyuncaam;
Șiir: Oyuncaklar
T.Marinoglu
Sesläyin masalı: Bölä
var mı nicä olsun?

џ Sınıș: Sesläyin hem
џ

џ

- Ne ypêrsın ?
- Bän topu atêrım.
- Bän topu aarêêrım.
- Bän oynêêrım.

taka öter traka
Didak ka oyunu:
Semafor. Sesläyin laﬂarı.
Kaldırın kırmızı
kartockaları, acan
resimdä göreceyniz BİR
oyuncak, eşil kartockayı
da, acan resimdä
göreceyniz ÇOK oyuncak.
Sınış: Bakın da söläyin.
Yazdırın oyuncaa.
Nicä/Ne türlü ?
Didak ka oyunu: Bendä
var bir..., ama onda var
çok....
Resimnäyin hem
boyayın: Birleş rin
çizicikleri da görünsün
oyuncak. Söläyin ne
oldu?
Şiir: «Hop-top... »
T.Marinoglu

џ
џ
џ

tekrarlayın;
Didak ka oyunu: Bän
söleerim bir predmet,
sän söleersin taa çok.
(Bir hem çok);
Sınış: Bakın resimä.
Söläyin kim ne yapêr ;
Plas lindän oyuncak
yapmaa;
Şiir: Kukla T.Marinoglu.
Türkü : Kușak muz.
P.Fusu, laf. M.Kösä.

џ Fone ka uurunda şiniș:

Sesläyin hem
tekrarlayın;
- Sän beş yaşındaysın
џ Didak ka oyunu:
mı?
Sayalım barabar;
- Da,bän beş yaşındayım. џ Çi lerdä iş : Sorun hem
- Yok, bän diilim al
cuvap verin. Kaç/
yaşında.
nekadar.....var.
џ Sayılmak: Parmacıklar
- Kaç şişiriga var?
T. Zanet.
- Dört şişiriga var.
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џ Didak ka oyunu:

џ

џ
џ
џ

џ
џ
џ

Söläyin birliktä
(horom) ne var
kartoçkalarda;
Sınış: Bakın
resimnerä. Söläyin
kimdä ne var;
Sţenalayın dialogu:
Sendä var mı bir...?
Oyun: Oyuncak
tükenindä;
Oyun: Trencääz türlü
renktä oyuncakları
taşıyêr (alıp ellerinä
birär oyuncak, uşaklar
dizilerlär);
Sınış: Sesläyin hem
boyayın;
Şiir: Bir oyuncak için
Tekrarlamaa türküyü :
Kulicik çancaazlan
muz. Fusu, laf.
M.Kösä.

џ Fone ka sınıșı:

џ
џ
џ
џ

Sesleeriz hem birliktä
(horom) tekrarlêêrız;.
Sţenalayın dialogu: Bu
nicä .... ?
Didak ka oyunu : Toptopçaaz
Pazzlıları toplamak:
oyuncaklar;
Masal : Bölä var mı
nicä olsun? Sorușlara
cuvap verin.

џ Becerekli ellär: Ne

џ
џ

џ
џ

renktä benim
oyuncaam
(resimnerlär);
Didak ka oyunu: Bul
eşini ;
Bakın resimä: Söläyin
ne o ? nesoy o ? ne o
yapêr ?
Resimnemäk/boyama
k: oyuncakları ;
Türkü : Kușak muz.
P.Fusu, laf. M.Kösä

џ Didak ka oyunu :

Sesläyin da söläyin
dooru sayılıkları;
џ Sınış: Bakın resimä.
Söläyin kaç/
nekadar....var ;
џ Saymaklar: Bir, iki –
geldi lki....
џ Tekrarlamak:
Parmacıklar T. Zanet
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џ Sınış : İnceläyin/bakın resimnerä/obyektlerä.

1.8.
Șennenmäk
kıpımnarı
(minutları)

Sesläyin hem tekrarlayın;

TEKRARLAMAK

џ Didak ka oyunu: Aklında tutun: Kartoçkaları/

џ
џ
џ
џ

2. Benim
ayläm
2.1. Bän,
anam hem
bobam,
dädum
hem
babum/
manim

aylä, ana,
boba,
kardaş
(batü),
kızkardaş
(kaku)
dädu,
babu/mani.

Ses: [o]
Gösterici
aderliklär:
Bu, o, onnar.

Aderliklär: benim,
senin onun , bizim,
bu, o, onnar sizin, onnarın

Benim anam.
Benim bobam.

џ Fone ka uurunda sınış:

- Bu benim mamum.
- Bu benim bobam.

џ

- O kimdir ?
- O benim kızkardaşım.
- O kimdir ?
- O benim babum/
manim.

џ

џ
џ
џ

2.2. Bir
gözäl aylä

ana-boba,
unuka,
torun

Uzun vokallar: aa,
ää, uu, üü,ıı, ii

Nışannıkların
islää, gözäl, yaraş rmak
ii ürekli,
uurları:
çalışkan, işçi torun-toruncuk,
unuka-unukacık
Nıșannıklar.

obyektleri, angıları kaybeldi, sıralayın. (Ne e şmeer,
ne kaybeldi).
Oyun Oyuncak tükenindä
Sınış: Bakın resimä. Söläyin kaç predmet/obyekt var;
Türkü Pırıldak T.Zanet;
Kukla teatrosu.

Mamu gözäl.
Babu ii.

Tekrarlêêrız birliktä
(barabar);
Sınış: Bkın resimä.
Söläyin kim evdä
var/kim evdä yok;
Didak ka oyunu : bu
kim? Bu kim? Buyurun,
tanıyın;
Resimnemäk: Benim
ayläm;
Şiir: Maliciim
T.Marinoglu;
Türkü: Benim ayläm
(terbiedicinin bakışına
baalı).

џ Fone ka oyunu:

- Mamun nicä?
- Mamu çalışkan.

џ

- Boban nicä?
- Bobam kaavi.

џ

- Kim taa büük/küçük ?
- Kızkardaşım taa büük.
- Kardaşım taa küçük.

џ
џ

Sesläyın hem alın
esaba;
Sınış: Kim hem nesoy
benim aylemdä?
Bakın resimä da söläyin:
Kim taa büük, küm taa
küçük;
Şiir: Benim ayläm;
Çizgi ﬁlmi siiretmää:
Lüzgär eser.

џ Didak ka oyunu:

џ

џ

џ
џ

џ

џ Sesläyin masalı: Onun

џ

џ

џ
џ

2.3. Kim
hem ne
yapêr
ayledä

2.4. Benim
mamum
üüredici

yapmaa,
Ses: [b]
yıkamaa,
düzmää,
İşlikläär: yıkamaa,
resimnemää imää yapmaa,
okumaa,
Siiretmää
boyamaa, temizlik
televizoru
yapmaa,
süpürmää ş.zam.,
III üz.

üüredici,
doktor,
sa cı, şoför,
polis, usta

Seslär: [t], [d]
Sadä annatma
cümlä

- Ne yapêr mamu ?
- Mamu çamaşır yıkêêr.
- Ne yapêr boba?
- Boba düzer.
- Neyi düzer boba?
- Boba düzer maşınayı.

џ
џ
џ

џ Sınış. Bakın resimä.
hem tekrarlayın;
Söläyin. Kim ne yapêr?
Şınış: Kim ne yapêr ?
џ Modelä görä dialogu
Sınış: Resimnäyin hem
kurun ; Sınış: Bulun
annadın;
resinin uyan çi ini
Didak ka oyunu:
џ Mini- insţenirovka:
Pantomima. Tanıyın.
Ayledä;
Kim hem ne yapêr;
џ Sesläyin masalı
Şiir: Mamu K. Vasilioglu;
Trupçaaz, tekrarlayın
Sesläyin masalı
eni sözleri.
Trupçaaz, tanıyın
personajları.

џ
џ

- Boban neylän
zanaatlanêr?
- Benim bobam doktor.

џ Fone k oyunu: Sesläyin
da ellerinizi șapladın
nezaman ișideceniz
sesleri [t], d];
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baş personajlarını
sıraya görä söläyin;
Modelä görä dialogu
kurun: Kim taa.../Kim
taa....
Resim: Bän hem
benim dädum hem
babum/manim;
Şiir: Benim babum
M. Kösä;
Çizgi ﬁlmi siiredin
Lüzgär eser ﬁlmin
içindekiliini
mimikaylan gösterin.

џ Fone ka oyunu: Sesläyin

- Ne yapêrsın sän ?
- Bän resimneerim.

- Mamun neylän
zanaatlanêr?

Sürpriz momen : Tanı
kim geldi;
Sınış: Bakın fotolorda
aylenin kişilerini Aylä.
Söläyin Bu kim/o kim?
Resim: Boyayın resimi.
Tanıyın aylenizin
kişilerini;
Şiir: Mamu T. Zanet
Şiir: Bän
mamuylankan
M. Kösä
Türkü seslemesi: aylä
temasını açıklayan.
L.Tukan

џ Didak ka oyunu: Loto.

Sesläyin da bulun
resimi;
џ Dialogu kurun:
Zanaatlar için
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- Benim mamum
üüredici.

2.5. Neredä okul/şkola,
bolniţa,
işleerlär
anam hem tükän
bobam?
işlemää

Aﬁkslär: da, dä,
h.b.

- Boba neredä işleer ?
- Boba işleer bolniţada.
- O işleer bolniţada.

џ Sınış: Denkleș rin
resimneri;
џ Grupalarda iş : Benim
mamum doktor, e
senin?
џ Șiir: Sarp manicik
M. Kösä;
џ Masal Trupçaaz.
Sorușlara cuvap verin.
џ Fone ka oyunu. Sesläyin
џ

İşliklär: işlemää,
ş.z,III üz.
- Senin boban neredä
işleer ?
- Benim bobam işleer
bolniţada.

џ
џ

џ

2.6. Onnar,
kimi
severim

da tekrarlayın;
Sınış: Bulun uygun
resimi. Kim neredä
işleer.
Modelä görä dialogu
kurun;
Türkü: Pupuk yașları
sayêr muz. P. Fusu, laf.
K. Vasilioglu;
Masal Trupçaaz.
Resimnerä görä
annadın.

(improvizaţiya);
џ Didak ka oyunu:

Sıralayın zanaatları;
џ Erleş rin pazzlaları;
џ Şiir: Doktorda halat

biyaz T. Marinoglu;
џ Masal Trupçaaz.

Sorun hem cuvap
verin.
џ Didak ka oyunu:

џ
џ
џ

џ

Pantomima Tanı kim o
hen neredä işleer;
Birleş rin çizicikleri da
görünsün personaj;
Şiir: Mamulara bir söz
T. Marinoglu;
Tükü: Pupuk yașları
sayêr muz. P. Fusu, laf.
K.Vasilioglu;
Masal Trupçaaz.
Resimnerä görä
annadın.

џ Bakın resimä da sıralayın aylä kișilerini;
џ Didak ka oyunu: Kim taa hızlı? Toplayın bir çiziyä

TEKRARLAMAK

Länkanın hem da Nikunun aylelerindän kișileri;
џ Didak ka oyunu: Kim evä geler? Ayledän kișilerin

evä yolunu bulun;
џ Sınıș: Aylä fotosu (patredi). Verili modelä görä

yazdırın fotodan kișiyi;
џ Türkü: Pupuk yașları sayêr muz. P. Fusu, laf. K.

Vasilioglu (terbiedici kendi bakıșına görä bulêr
türküyü);
џ Masalı Trupçaaz oynamaa (insțenirovka yapmaa).
3. Benim
evim
3.1. Ev,
neredä
yaşêêrım

ev, bina,
Ses: [k]
çok katlı ev,
küü, kasaba. Küçüldek forması:
küü-küücääz
evdä
İşlik : yaşamaa,
ş.z, oluş.çal.
Yaşamaa.
Ardlaf: da, dä

- Bu ne?
- Bu benim evim.
- Nesoy senin evin?
- Benim evim büük/
küçük.
- Kim bu evdä yaşêêr?
- Bu evdä benim ayläm
yaşêêr.
-Kim evdä var ?
- Evdä var....
- Kaç oda/içer senin
evindä var ?
- Benim evimdä....oda/
içer var.
- Neredä... ?
- Mamu neredä ?

џ Sınıș: Bakın resimä.

џ
џ

џ
џ

џ
џ

Sesläyin hem
tekrarlayın;
Didak ka oyunu: Kim
evdä var? Kim neredä?
Sınıș: Resimdä Ev
odalarda erleș rin
kartoçkalarlan yapılı
predmetleri. Yazdırın
evi;
Resim: Benim evim.
Sınıș: 2-3 predme ,
angısı var siznn
odanızda yazdırın;
Şiir: Ev
Türkü: Çipiçilerim muz.
P. Fusu, laf. S. Adieva

- Mamu kufnedä.
- Boba garajda.
- Bän odamda/
içerimdä.
3.2. Benim
odam/
içerim.

masa,
krivat,
skemnä,

Ses : [v]

- İçerdä/odada ne var ?
- İçerdä/odada var...

Kaç/nekadar
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џ Sınış: Kartoçkalarda

џ
џ
џ

џ

џ
џ

џ Sınış: Sesläyin da

tekrarlayın;
џ Bir predme n

verili obyektleri birliktä
sıralayın;
Sınış: Bakın da söläyin.
Kim evdä var?
Dialogu kurun modelä
görä.
Didak ka oyunu:
«Dooru» yada «Diil
dooru».
Sesläyin cümleleri da
kaldırın kartoçkaları,
neredä gösterili
cuvap «Dooru», yada
«Diil dooru»,
resimnerä görä
Konstruktor toplaması:
Ev neredä yaşêêrız;
Temaya görä ﬁlm
siirederlär. Çipiçilerim
muz. P. Fusu, laf.
S. Adiyeva tekrarlamaa.

џ Sınış: Sesläyin da

kararlayın dooru mu (D)
osadydı yalan mı (Y);
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kilim, pala,
dolap, çiçek
çölmek/
vaza, resim/
kar na

Ardlaﬂar:
üstündä-al nda,
yanında, önündä,
içindä.

- İçerdä kaç skemnä
var?
- İçerdä iki skemnä var.
џ

- Neredä durêr…
- Neredä durêr çiçek
çölmää/vaza ?
- Çiçek çölmää/vaza
durêr masanın
üstündä.

џ
џ
џ

џ
џ

parçalarının çizilerini /
liniyalarını ekläyin.
Söläyin ne o? (ne oldu);
Didak ka oyunu: Bän
deerim bir, sän deersin
çok;
Sınıș: Sesläyin, çıkış
yapın;
Kurun dialog : Ne var
senin içerindä/odanda?
Ter pläyin hem
donaklayın kuklaya
deyni bir içer/oda
(mebel oyuncakları);
Resimnäyin bir kilim.

џ Yazdırın resimi:

џ

џ
џ

џ

Annadın neredä ne
bulunêr;
Resimnäyin
predmetleri, angıları
sizin odanızda var
(bulunêr);
Didak ka oyunu: Fasıl
oda/içer;
Çemrek oyun: Kim taa
çemrek (oturêrlar
skemnelerä);
Temaya görä ﬁlm
siirederlär.

3.3.
Kufnedä/
mu akta

buz dolabı, Ses: [f]
- Kufnedä/ mu akta
gaz kotlonu,
ne var?
tencerä,
Soruşlar: kim? ne? - Kufnedä/ mu akta
çaynik
var…
nesoy?
- Çaynik neredä ?
imäk
İşliklär: yapmaa
- Çaynik.....
hazırlamaa imää
- Kufnedä/mu akta kim
İmää
ş.zam..ol.çal.
var?
yapmaa,
- Mamu kufnedä.
hazırlamaa.
- Mamu ne yapêr
kufnedä/mu akta?
a pregă ,
Mamu
imää yapêr.
a face
mâncare

џ Sınış : Sesläyin hem

џ Sinış: Sesläyin da

tekrarlayın;
џ Didak ka oyunu
kartoçkalarlan: Göster
ne işi n;
џ Kurun dialog: Kufnedä/
mu akta;
џ Şiir: Ana-boba
K. Vasilioglu.

koyun predmetleri
kendi erlerinä.
џ Didak ka oyunu: Ne
zeedä var? Bakın da
söläyin;
џ Kurrmaa dialog
modelä görä: Neredä
ne bulunêr ?
џ Şiir: Kıvırma

3.4.
Masaya
imekleri
koyêrız

çanak,
farkuliţa/
çatal, kaşık,
bıçak,
çaşka.

Sınış: Sesläyin da
predmetleri kendi
erlerinä koyu;
Sınış : Okçaazlarlan
birleş rin obyek n
elementlerini da söläyin
ne;
џ Didak ka oyunu:
Soläyin ne var masanin
üstündä hem nekadar;
џ Didak ka oyunu: Yapın
ne bän deerim;
џ Plasd lindän yapın çini/
çaşka.

koymaa

Ardlaﬂar : lan-län,
dan-dän
Soruşlar :
Kaç/nekadar

Ardlaﬂar : lan-län, dan- џ
dän
Soruşlar :
Kaç/nekadar
џ

İşlik: Koymaa
ş.zam, I s. ol.çal.

İşlik: Koymaa ş.zam, I
s. ol.çal.

џ Sınış : Resimdä

џ

џ

џ

џ

3.5. Ne
datlı buka

sup,
bulamaç,
çay, meyva,
su
datlı

Ses: [m]

İşliklär : içmää,
imää
ş.zam, I s. ol.çal.

içmää, imää

- Ne iyersin ?
- Bän iyerim.....
- Bän iyerim sup.
- Ne içersin ?
- Bän, içerim....
- Bän, içerim sok.

џ Sınış : Dikatlı sesläyin da

- Sup nesoy ?
- Sup datlı.

џ
џ

- Ekmek.....
- Ekmek saa yaalan.
- Sän ne istersin ?
- Ban ......isteerim.
- O ne isteer.... ?

џ Sınış: Sesläyin hem

џ Sınış: Dikatlı sesläyin

tekrarlayın;
џ Sınış: Bakın resimä.
Söläyin kim ne iyer/içer;
џ İmprovizaţiya yapın

da söläyin kim ne
iyer/içer;
џ Didak ka oyunu:
Büülü kutucuk .

Saa ol
3.6.
Bereketli
olsun!

piinir,
yaanı/et,
saa yaa, süt
yımırta,
balık,

Sesbirleşmesi: ya
Aﬁkslär: -lan, -län
İşlik: istemää
ş.zam, I s. ol.çal.

gösterili predmetleri
sıralayın.
Sınış : Bakın resimä.
Sıralayın hem cuvap
verin.
Didak ka oyunu:
masaya imekleri
koyêrız;
Boyayın/
ornamentläyin
(ornament çizin)
çinilerdä/
çaşkalarda;
Siir: Sofrada
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џ

џ

tekrarlayın;
Çi lerdä iş. Sorun da
söläyin: Ne iyersiniz
sabaalän/avşamnen?
Sınış: Bakın resimä.
Söläyin kim ne yapêr?
Şiir: Ekmek T. Zanet;
Masal Üç ayı. Cuvap
verin soruşlara.

џ Didak ka oyunu. Cannı

џ
џ
џ
џ

kartoçkalar. Sıralayın
kartoçkalardan
predmetleri;
Sesläyin dialogu da
cuvap verin soruşlara;
Sesläyin meniyu;
Şiir: Ekmek T. Zanet;
Masal Üç ayı. İş eni
laﬂarlan.
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plaçınta
istemää

paştet,
3.7. Kim
geler
sucuk,
musaaﬁrlää? turta,

Ses: [n]

İşlik: gelmää
ekmek,
ş.zam, I s. ol.çal.
bombo
ni,
dondurma

- O ..... isteer.
- Onnar ne isterlär ?
- Onnar..... isterlär.
- Sän bomboni
istersin mi ?
- Da, bän isteersin
bomboni.
- Bän istämeerim
bomboni.

dialoga : Ne isteersin/
istämeersin?
џ Seslemää tür üyü
Käämil sofra
D. Tanasoglu;
џ Masal Üç ayı. Soruşlara
cuvap verin.

İsteersin mi?/ Sän
isteersin mi?
џ Sţenkacık: Masada
џ Türkü Käämil sofra
џ Masal Üç ayı. Sorun
hem cuvap verin.

- Kim geler
musaaﬁrlää?
- Babu/mani geler
musaaﬁrlää.
- Ne ge rdi babu/
mani?
- Babu/mani bomboni
ge rdi.

џ Sınış: Sesläyin ne iyer

џ Sınış: Tekrarlêêrız

tatlı

џ
џ
џ

gelmää,
ge rmää

џ

TEKRARLAMAK

3.8. Evdä

џ

çocuk;
Söläyin dialogu: Ne
isteersin/ne
istämeersin?
Şiir: Esmer ekmek
N. Baboglu
Plas lindän tatlılık
yapêrız;
Türkü: Üüreneriz
saymaa T. Marinoglu;
Masal Üç ayı.
Resinmerä görä
annadın.

barabar;
џ Sţenka oynamaa:

џ

џ
џ
џ

Toplêêrız masayı yortu
için;
Pantonima: Kim
musaaﬁrlää geldi? Ne
ge rdi?
Resimneeriz tatlılıkları;
Türkü: Şen yaşarsaydın
sän yap böölä;
Masal Üç ayı.
Resinmerä görä
annadın.

џ Didak ka oyunu (analar-bobalar/uşaklar). Kim taa

hızlı. Sıralayın resimdä gösterili predmetleri;
џ Sınış: Bakın da yazdırın resimi;
џ Oyun: Ter pläyin (donaklayın ) masayı;
џ Türkü: Benim küçük evceezim (terbiedici türküyü

kendisi ayırêr);
џ İnsţenirovka masala Üç ayı.

4. Nekadar
datlı
meyvalar
hem
zarzavatlar
4.1.
Meyvalıkta
(meyva
bașçasında)

meyvalık,
meyva,
alma,
armut,
erik,
zerdeli,
sepet

Ses: [l]

- Bu ne?
- Bu bir....

џ Sınış : Tekrarlêêrız

İşlik : toplamaa

Soruş cümlesi
kurmaa

toplamaa

џ

- Bu bir alma mı?
- Da, bu alma.
- Bu diil alma, bu
armut.
- Nicä......
- Alma nesoy?
- Alma kırmızı.
- Alma datlı.

џ

џ
џ

4.2.
Nekadar
datlı
meyvalar!

kirez, vişnä, Ses: [t]
armut
Adlıklar çokluk
sayısında
iişi
almaa

İşlik : almaa izin
çal., I s.

- Al ...
- Al bir alma sepe än.
- Koy almayı masaya.
Bir armut – iki armut.
Bir alma – iki alma.

џ Didak ka oyunu: Büülü

џ
џ
џ
џ
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barabar;
Dialog kurmaa: Ne hem
nicä?
Didak ka oyunu:
Toplêêrız meyvaları
sepetä (Bu ne? Nicä
armut?/ Bu armut.
Armut datlı; Bän
armudu sepedä
koyêrım).
Pazzlıları toplêêrız:
Meyvalar;
Şiir: Güz K.Vasilioglu.

sepetçik. Çıkarın
predmetleri sepe än
sıralayın onnarı hem da
yazdırın 2-3 cümlä;
Didak ka oyunu: Loto:
Sölä kaç meyva bilersin?
Sınış: Sorun/söläyin;
Şiir: Ceviz T. Zanet;
Plas lindän meyva
yapın.

џ Sınış : Sesläyin,

tekrarlayın;
џ Didak ka oyunu:

DOORU MU osaydı
DİİL Mİ;
џ Didak ka oyunu:
Büülü aaç. Bakın da
üürenin, ne meyva var
bu meyva aacında?
Meyvalar nesoy?
џ Resimnäyin/boyayın
meyvaları. Söläyin, ne
renktä (benizdä) herbir
meyva?
џ Şiir : Alma.
џ Sorun/söläyin.

Sepe ä var...;
џ Didak ka oyunu:

Al sepe än..;
џ Sıralayın hem

resimnäyin resimdä
gösterili obyektleri;
џ Didak ka oyunu:
Toplayın meyvaları
renginä (benizinä) görä;
џ Kartoçkalar: Bulun eşini
(bir alma - iki alma);
џ Şiir: Ceviz T. Zanet .
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4.3.
Zarzavatlık
(zarzavat
bașçasında)

zarzavatlık,
zarzavat,
kırmızı
patlacan,
salata,
trup
toplamaa

Seslär: [e], [ê]
Adlıklar çokluk
sayısında

- Ne yapêrsın?
- Bän toplêêrım......
- Bän toplêêrım kırmızı
patlacan.

İşlik : toplamaa
izin çal., I s.

џ Sınış : Sesläyin hem
џ

џ
џ

a culege
џ
џ

a pregă ,
a face
mâncare
4.4.
Zarzava an
salata
hazırlêêrız

laana,
çuşka,
suan,
kartoﬁ,
morkva,
kesmää

Sesbirleşmeleri:
ye, yê
İşlik: toplamaa
izin çal., I s.

- Ne yapêrsın?
- Bän keserim.
- Bän keserim.....
- Bän keserim suan.
- Ne yapêr
mamu/mani?
- Mamu keser....
- Mamu keser
laana.varză / morcov.

tekrarlayın;
Didak ka oyunu: Bän
söleerim bir, sän
söleersin çok;
Çi lerdä iş: Ne
toplêêrlar zarzavatlıkta?
Plas lindän yapêrız
zarzavat ;
Siir: Zarzavatlar;
Masal: Tamah garga
Tanıyın prersoınajları

џ Sınış: Tekrarlayın
џ
џ
џ
џ

џ
џ

birliktä;
Didak ka oyunu: Kim ne
iyer?
Söläyin, kaç zarzavat
bilersiniz?
Sınış : Okçaazlarlan
gösterin kim ne iyer;
Bakın resimä. Çi lerdä
işläyin. Kurun dialogu
modelä görä.
Türkü: Eşillik muz.
P. Fusu, laf. K. Vasilioglu.
Masal: Tamah garga.
Soruşlara cuvap verin.

џ Sınış: Bakın resimä.

Kim ne toplêêr?
џ Didak ka oyunu:

Kim taa çabuk
zarzavatları
toplayacek;
џ Resimnäyin/boyayın
zarzavatları. Söläyin
herbir zarzava n
rengini (benizini);
џ Şiir: Zarzavatlar ;
џ Masal Eni laﬂarlan iş.
џ Sınış:Tekrarlêêrız

barabar;
џ Dialog: Ne türlü

џ

џ
џ

џ

4.5. Pazara pazar, sa cı
gideriz
beenmää/
sevmää
sa n almaa

Ses : [y]
Bän
beenerim/severim
İşlik: sa n almaa
izin çal., bir. s.

- Ne sa n aldın?
- Bän sa n alêrım....
- Bän sa n alêrım
meyva.
- Sän seversin mi
morkva?
- Da, bän severim
morkva.
- Bän sevmeerim
morkva.
- Sän seversin mi alma?
- Bän sevmeerim alma.

џ Sınış: Sesläyin da

џ
џ

џ
џ
џ
џ

џ

4.6. İyeriz
saalıklı

TEKRARLAMAK

џ
џ
џ
џ
џ
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üürenin, angı
zarzavatları sever Länka;
Bakın resimä: Söläyin,
kim ne sa n alêr;
Çi lerdä iş: Sorun hem
söläyin. Bän severim.
Bän sevmeerim;
Didak ka oyunu: Tanı
zarzava dadından;
Süjet-rollu oyunu:
Pazara gideriz;
Türkü: Gider kuşlar muz.
P. Fusu, laf. M. Kösä;
Masal: Tamah garga.
Annadın masalı
resimnerä görä.
Povestea Capra cu trei
iezi. Poves ți în baza
imaginilor.

zarzavat salataya
mamu koyêr;
Didak ka oyunu:
Benzeyennär/bir
türlülär; Resimnerin
arasında iki birtürlü
resimi bulun da bir
sıraya/liniyaya koyun;
Zarzavatlardan salata
yapalım;
Türkü: Eşillik muz.
P. Fusu, laf.
K. Vasilioglu;
Masal: Tamah garga.
Soruşlara cuvap verin.

џ Sınış: Sesläyin dialogu

џ

џ
џ
џ

da söläyin, angı
zarzavatları sever Niku;
Bakın resimä: Pazarda.
Çerçeveyä alın
zarzavatları, angılarını
seversiniz. Kurun
cümleleri modelä görä
Bän severim/
beenerim;
Boyayın resimi:
Pazarda;
Şiir: Zarzavatlar
T. Marinoglu;
Masal : Tamah garga.
Hazırlamaa medalyon
personajlarlan.

Didak ka oyunu: Çerçeveyä alın kırmızı kalemnän
meyvaları hem da eşil kalemnän zarzavatları;
Didak ka oyunu: Kaç meyva hem kaç zarzavat var?
Didak ka oyunu: Kim taa çabuk ayıracek meyvaları
zarzavatlardan;
Süjet-rollu oyunu: Gidelim mamuylan pazara.
Türkü: Gider kuşlar muz.P.Fusu, laf. M.Kösä
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џ Şiir: Zarzavatlar;
џ İnsţenirovka masala Tamah garga yapın.

5. Nekadar
çok
hayvan!
5.1.
Babuda /
manidä
musaaﬁrliktä

hayvan,
inek,
domuz,
koyun,
keçi,
beygir
aul
burada,
orada

Hayvannarın
sesleri: mäu- mäu,
ham-ham. kiţ-kiţ
Küçüldek forma:
inecik, domuzçuk
Laﬂar: yanında,
orada, burada,
al nda, üstündä.

- Burada inek, orada sa
beygir.
- İnek neredä?
- Burada inek.
- Aulda inek.

џ

џ
џ

- Beygir neredä?
- Beygir orada.
- Beygir evin yanında.
џ

џ

Sınış: Sesläyin
hayvannarın sesini da
söläyin kim o.
Sınış : Okçaazlarlan
toplayın resimi;
Sınış: Bakın resimä.
Sesläyin neredä
Länkanın dostları
bulunêrlar
İncäzanaat: Boyayın
hayvannarı resimä
görä;
Türkü: Hayvannar için;
Masal: Kolobok. (bir
fragment).

џ Sınış : Sesläyin

џ
џ

џ
џ

џ
џ

5.2.
Babunun /
maninin
aulunda

ev kuşları,
horoz,
tauk, ördek,
kaaz,
piliç

Ev kuşların sesleri:
Kot-kodak,
kot-kodak, piu-piu,
mak-mak,
ga-ga-ga

vermää

Küçüldek forması:
taucak, ördecik,
piliççik

doyurmaa

- Ne yapêrsın?
- Bän su vererim.
- Bän su vererim
hayvannara.
- Ne yapêr Länka?
- Länka su verer köpää.
- Ne yapêr Niku?
- Niku doyurêr kușları.

џ Sınış : Sesläyin hem
џ

џ
џ

Adlık. D..h. çok.s.
џ

İşlik: vermää,
doyurmaa
izin çal., bir. s.

џ

џ

5.3. Kim
yașêêr
daada?

daa, aaç
ayı, lki,
kurbaa,
sıçan

Uzun vokal : êê
Küçüldek forması:
kurbaacık,
sıçancık, ayıcık,
lkicik, tavşamcık.

yaşêêr
İşlik: yaşamaa
izin çal., bir. s.

- Kim yașêêr daada?
- Daada yașêêr......
- Kim yașêêr aulda?
- Aulda yașêêr....
- Neredä yașêêr ayı?
- Ayı yașêêr daada.
- Neredä yașêêr köpek?
- Köpek yașêêr aulda.

џ Sınış: Sesläyin da bulun
џ
џ
џ

џ
џ
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çevreyä alın;
Sınış: Sıralayın ne
görersiniz resimdä
(büük hem küçük
hayvan);
Didak ka oyunu: Kim
hem neredä ?
Bakın resimä da verili
modelä görä soruş
kurun: Mani ne yapêr?
Rebus-resim: Tanı
hayvanı hem da sölä ne
verer/yada ne iyer o;
Türkü: Ördek (laﬂar
hem muzıka
D. Tanasoglu.);
Masal: Sesaläyin
masalı. Personajları
aklınıza ge rin.
uyan resimi;
Sınış: Göster hem sölä
hayvanın adını;
Sınış: Hayvannarı
nazlandırmaa.
Siiredin resimi.
Okçaazlan gösterin
neredä yaşêêrlar
hayvannar (aulda mı
osaydı daada mı);
Masal ”Kolobok”
Soruşlara cuvap verin;
Türkü: terbiedicinin
bakışına görä.

hayvannarın adını da
bulun onnarı
resimciklerdä.
Didak ka oyunu:
Söläyin ne ișidersiniz;
Sınıș: Sesläyin hem
resimnäyin;
Dialogu sţenalayın
modelä görä: ne var,
nicä var, neredä var;
Şiir: Köpek
T. Marinoglu;
Masal: Sesaläyin bir
fragment hem
soruşlara cuvap verin;
Plas lindän yapın
kolobok;
Türkü: Kloçka (laﬂar
hem muzıka
D. Tanasoglu.

џ Sınış: Sesläyin hem

џ
џ
џ
џ
џ

tekrarlayın birliktä
(horom;
Sınış: Gösterin hem
söläyin nicä yapêr...;
Dialogu düzün: Kin ne
yapêr aulda;
Şiir: Kaaz;
Seslemää türkü ev
kuşları için;
Türkü: Ördek (laﬂar
hem muzıka
D. Tanasoglu).

џ Sınış: Sesläyin hem

tekrarlayın;
џ Didak ka oyunu: Büük-

џ
џ
џ
џ

küçük (ayı büük,
sıçancık küçük);
Soruşlara cuvap verin
modelä görä;
Türkü: Kurbaacıklar
D.N. Tanasoglu ;
Masal "Kolobok”.
Sorun hem söläyin;
Masa teatrosu: masal
"Kolobok”.
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5.4. Ţırkta
gideriz

țirk, aslan,
zebra,
maymun,
ﬁl,

Ses: [ț]
Geniş cümlä
kurmaa

Bu bir aslan.
Aslan büük hem kaavi.
Aslanı țirkta, arenada.
Aslan ateștän atlêêr.

џ Sınış: Sesläyin hem
џ

kaplan/ gr,
џ

güçlü/kuvet
li
џ

kaavi, kötü
џ

џ

5.5.
Benim
dostum
Mimi

kuyruk,
baçak,
bıyıklar

Ses : [ä]
Sadä cümlä
kurmaa
Annatma hem
soruş cümlesi
kurmaa.

- Sendä var mı kedicik?
- Da, bendä var bir
kedicik.
- Nesoy onun adı?
- Onun adı Mäunika.
- Nicä kedicik yapêr?
- O yapêr mäu-mäu.
- Kedicik nesoy?
- Kedicik küçük.
- Neredä yașêêr
kedicik?
- O ev içindä yașêêr.

џ Didak ka oyunu: Bän
џ

џ
џ
џ
џ

- Bendä var bir kedicik.
- Onun adı Mäunika.
- O yapêr mäu-mäu.
- Kedicik küçük.
- O ev içindä yașêêr.
- Onun yapaacıı biyaz
hem yımıșak.
5.6. Büük
hem küçük
hayvannar

6.1. Ne
yapêrız
sabaalen?

Uzun vokal: ii
İșliklär kalkmaa,
yıkanmaa,
taranmaa,
giinmää, ge rmää
izin çal., bir. s.

џ

џ
џ

џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ

Sesläyin teks . Urun
ellerinizi, işi ynän bir
ev hayvanın adını,
urun ayaklarınızı,
işi ynän bir yaban
hayvanın adını;
Sınış: Siiredin resimi
Ţırkta Soruşlara cuvap
verin ;
Tekrarlamaa türküyü
Bir ﬁl sallanêr...;
Birleş rin çizicikleri da
”Eldivencik” masalın
personajlarını tanıyın;
Masal ”Eldivencik”.
Kurun soruşları hem
cuvapları.

Sınış: Sıralayın
hayvannarı resinmerä
görä;
Dialogu düzün modelä
görä;
Oyun: Kulaklarınızı
açın ii;
Siir: Pisicik;
Türkü: Dädu hem
horoz D.N.Tanasoglu;
Masal "Eldivencik”.
Kurun soruşu hem
cuvap verin;
Masa teatrosu: masal
"Eldivencik”.

џ Sınış: Sesläyin da bulun hayvanı/kuşu;
џ Sınış: Çevreyä alın kırmızı kalemnän/karandaşlan

TEKRARLAMAK

kalkmaa
yıkanmaa
giinmää
getirmää

bașlêêrım, sän devam et;
İş çi lerdä: Sorun hem
cuvap verin modelä
görä;
Sevgili hayvanı yazdırın;
Resimnemäk: Benim
kediciim/köpeciim;
Masal ”Eldivencik”.
Soruşlara cuvap verin;
Masalın içindekiliini
resimlerin yardımınnan
annadın.

џ Didak ka oyunu:

џ

џ
џ
џ
џ
џ

6. Günün
sıralıı

tekrarlayın;
Sınış: Bakın resimä.
Soruşlara cuvap verin:
Bu ne, bu nicä, ne
yapêr, neredä yașêêr;
Bakın diaﬁlm da
türküyü sţenka oynayın
Bir ﬁl sallanêr...;
Sınış: Birleş rin
noktaları da hayvanı
tanıyın;
”Eldivencik” masalı
sesläyin. Personajları
sıralayın (resim, plan)
elementlerin
yardımınnan annadin;
Hazırlamaa medalyon
bu masalın
personajlarına.

- Ne yapêrsın
sabaalen?
- Bän kalkêêrım.
- Bän yıkêêrım...
- Bän giderim ușak
bașçasına.
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sizin aulunuzdan hayvannarı hem eşil kalemnän/
karandaşlan daada yaşayan hayvannarı;
Sınış: Suazlayın hayvannarı;
Dialogları düzün modelä görä;
Didak ka oyunu: Tanı personajı;
Türkü : Dädu hem horoz D.N.Tanasoglu ;
Masalallar ”Eldivencik”,”Kolobok” (resim, plan,
medalyon) elementlerin yardımınnan insţenirovka
yapmaa.

џ Sınış: Sesläyin hem

џ Sınış: Sesläyin da

tekrarlayın birliktä
(horom);
џ Sınış: Siiredin resimi Ne
yapêr Niku sabaalen?
џ Kurun dialogları: Kim ne
yapêr sabaalen?

söläyin kim ne yapêr
her sabaa;
џ Devam edin: Her
sabaa mamu/ boba...
Bän.... ;
џ Annadın resimä görä:
Vanicik hem Tobi (ne
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6.2. Saalıklı kafa,
üz/surat,
olmaa
burnu, aaz,
isteerim
gözlär,
kulaklar

Kurmaa sadä
cümlä

- Ne yapêr Vanicik
sabaalen?
- Vanicik giiner.
- Vanicik ayakkaplarını
giiyer.

џ Devam edin: Her sabaa

Uydurmaa sesleri:
kı, kê

- Ne yapêrsın?
- Bän yıkanêrım.
- Bän üzümü yıkêêrım.
- Bän üzümü suylan
yıkêêrım.

џ Sınış: Sesläyin

İșliklär: yıkamaa,
silmää
izin çal., bir. s.

Sabun,
peșkir
silmää

- Nereni yıkêêrsın?
- Bän üzümü yıkêêrım.
- Neylän üzünü
yıkêêrsın?
- Bän üzümü sabunnan
yıkêêrım.
- Yıkamaa üzünü.
- Silmää ellerini.

yapêrlar Vanicik hem
bän...;
Tobi her sabaa);
џ Türkü: Güneş, güneş
џ Türkü: Güneş, güneş
muz. P.Fusu, laf. M.Kösä.
muz. P.Fusu, laf.
M.Kösä.

џ
џ

џ
џ

tekrarlayın hem
toplayın okcaazların
yardımınna;
Kurun dialogları: Ne
yapêrsın sabaalen;
Sınış: Bakın resimä da
söläyin ne yapêr kızçaaz
(Ani kuklasını yıkêêr. Ani
kuklasını peşkirlän
siler...);
Resim (üz/surat):
Tamannayın resimi;
Şiir: Saalık için ne
lääzım?

џ Sınış: Sesläyin hem

gösterin;
џ Didak ka oyunu: Ne

џ
џ

џ

џ

џ

6.3. Senin
nerän
acıyêr?

kol/el, ayak,
parmak, diș
hasta,
pak/temiz,
kirli

Ses: [h]
Küçüldek forması:
parmakparmacıklar,
aaz-aazçaaz,
ayak-ayacık.

acıyêr

- Nerän acıyêr?
- Benim kafam/bașım
acıyêr.

џ Sınış: Siiredin resimi

џ

- Senin kafan/bașın mı
acıyêr?
- Da, benim
kafam/bașım acıyêr.

џ

џ

a durea, a
arăta

İșlik: acıyêr
izin çal., bir. s

- Göster nerän açıyêr.
џ
џ

6.4.
ruba,
Musaaﬁrlää kurtka,
kalpak,
gideriz
ﬁstan,
gölmek,
don, mayka,
emeni
giinmää,
ayakkapları
nı giimää
a merge
a (se)
dezbrăca
a (se)
descălța

Seslär: [z], [s]
İșliklär: giinmää,
ayakkaplarını
giimää
izin çal., bir. s
Antonimnär:
giinmää –
soyunmaa
giimää - çıkarmaa

- Ne yapêrsın?
- Bän giinerim.
- Ne giiyersin?
- Bän giiyerim
gölmeemi.
- Neyä giimniysin?
- Bän giimniyim....
- Bän giidim gölmää.
- Bän giidim emenileri.
- Ne yapêrsın?
- Bän soyunêrım.
- Ne çıkarêrsın?
- Bän çıkarêrım
gölmää.
- Çıkar kurtkayı!
- Çıkar emenileri!
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tekrarlayın birliktä
(horom);
Suvazlêêrız laﬂarı
(laskovo proiznosi );
Sınış: Siiredin resimi
hem kurun soruşları
modelä görä;
Kurun dialogları:
Doktorda;
Resim Benim kolum/
elim;
Şiir: Doktorda halat
biyaz T. Marinoglu.

џ Sınış: Sesläyin hem
џ
џ

џ
џ

boyayın;
Çi lerdä işlemää. Sorun
hem cuvap verin;
Siiredin resimi hem
işlerinizä komentariya
yapın;
Didak ka oyunu: Göster
ne yapêr;
Şiir: Babucuum benim
terziyka T. Marinoglu.

e şmeer (göstermää
taa çok üz);
Kurmaa dialogları
temaya görä;
Siiredin resimi.
Komentariya yapın
personaşların işlerinä;
Didak ka oyunu:
Gösterin hem
komentariya yapın;
Resim (resimdä
kişilerin, üzleri/suratları
diill resim edili, veriler
sade oval). Bi rin
resimi;
Türkü: Kelebek, muz.
P.Fusu, laf. M. Kösä.

џ Sınış: Sesläyin hem

tanıyın laﬂarı;
џ Siniş: büük/küçük;
џ Didak ka oyunu:

Göster ne işi n;
џ Sorun hem cuvap verin;
џ Resim: mamunun/

bobanın kolu/eli;
џ Şiir: Doktorda halat

biyaz T. Marinoglu.

џ Sınış: Sesläyin,

џ
џ

џ

џ

tekrarlayın hem
uşakların rubalarını
boyayın;
Didak ka oyunu: Büülü
eldiven;
Didak ka oyunu: Giidir
hem soyundur kuklayı.
Annat ne yapêrsınız;
Sınış: Birleş rin
çizicikleri da tanıyın
rubayı;
Şiir: Babucuum benim
terziyka T. Marinoglu.
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6.5.
Nekadar
gözäl
rubalar

etek, şarf,
eldiven,
çizmä,
çepiçi,
çorap

Seslär: [ç], [f],
Adlıkların
nışannıklarlan
kullanılması
İşliklär: soyunmaa,
çıkarmaa
izin çal., bir. S III
üz.

6.6.

paraliya,

Adlıklar T.h , S.h.

Temizleyelim mayka,

çanta,
gözlük,
terliklär

Ter plemää

Öz adlıkların
formaları T.h , S.h
(hallarda)
İșliklär:
baalamaa,
çözmää
izin çal., bir. S.
şin.z.
İşlik: koymaa
izin çal.

- Bu ne?
џ Sınış: Sesläyin hem
- Bu bir șarf,
çevreyä alın resimi;
- Șarf netürlü/nicä?
џ Siniş: Bän deerim bir,
- Șarf uzun hem kırmızı.
sän deersin çok;
џ Didak ka oyunu: Büülü
- Neyä giimni.......?
kutucuk;
- O giimni.......?
џ Siiredin resimi. Sıralayın
ne var hem nicä var;
- Neyä giimni.......?
џ
Didak ka oyunu: Sölä
- O giimni.......?
kim o? (O bir çocucak. O
- O giimni çepiçilärlän.
giimni bir eşil gölmeklän
- Ne yapêr Länka?
hem da kara donnan);
- Länka soyunêr.
џ Resimnäyin hem
- Neyi çıkarêr Länka?
boyayın rubaları.
- Länka çıkarêr
maykasını.

џ Sınış: Sesläyin hem

Çocuun gölmää.
Kızçaazın/mamunun
ﬁstanı.

џ Sınış: Sesläyin hem

џ Sınış: Sesläyin hem

- Bu nedir?
- Bu bir gölmek.
- Bu kimin gölmää?
- Bu Nikunun gölmää.

џ

- Bu nedir?
- Bu bir mayka.
- Bu kimin maykası?
- Bu Aninin maykası.

џ

- Rubalarını dolaba koy.
- Șar nı baala.
- Çöz șar nı.

џ

џ

џ

6.7.
Dinnenmäk/
taa l
zamanında
nereyi
gidecez?

ilkyaz, kıș,
güz, yaz
deniz, bayır
biçikleta,
avtobus,
gemi
Sıcak, suuk

Ses birleşm.: ce, cä - Nereyi gideceniz
taa ldä?
İşlik: gitmää gel.z. - Bän denizä gidecäm.
- Neylän gideceniz
Aﬁkslär: -lar, -lär
taa lä?
- Bän mașinaylan
Sinonimnär:
gidecäm taa lä.
gitmää = örümää
Kıșın suuk.
Yazın sıcak.
- Nicä dıșarda hava?
- Dișarda suuk.
- Ne giiyeriz, açan
dıșarda suuk?
- Açan dıșarda suuk,
giiyeriz abayı/
paltonu.

џ Sınış: Sesläyin hem

џ

џ

џ
џ

џ

џ
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tekrarlayın;
Didak ka oyunu: Bu ne?
Bu nedir?
Siiredin/ izläyin
resimneri: Cuvap verin
soruşlara modelä görä .
Bu ne? Bu nedir?
Neredä? Kimin?
Siiredin/ izläyin resimi:
Angı rubalar Länkanın
hem Nikunun?
Okçaazlarlan gösterin,
angı rubalar kimin
(Länkanın dolabı hem
Nikunun dolabı);
Çiziciklerin yardımınnan
toplayın obyektleri/
predmetleri (rubalar/
ayakkapları);
Sınış: Söläyin, ne hem
nicä.
tekrarlayın. (Nereyi
gideriz taa ldä);
Sınış : Siiredin/izläyin
resimneri da söläyin
yılın zamannarını;
Siiredin/izläyin
resimneri: Okçaazlarlan
gösterein rubaları,
angılarını olur giiyelim
yazın hem kışın;
Sesläyin dialogu modelä
görä;
Sınış: Çözün labirin .
Söläyin neylän Länkanın
dostları gideceklär
taa lä;
Sınış: Birleş rin
çizicikleri da söläyin ne
oldu;
Türkü: Kış muz. P.Fusu,
laf. T.Zanet.

ayırın;
џ Didak ka oyunu: Sölä

ne görersin;
џ Siiredin/izläyin resimi:

Sorun hem cuvap verin
modelä görä;
(- Ne yapêr Länka ?
- Länka soyunêr
kurtkasını).
џ Kurun dialogları
modelä görä;
џ Yazdırın bir kişiyi
modelä görä hem
tanıyın kim o;
џ Resimnerdä boyayın /
renkläyin rubaları.

çevreyä alın resimi;
џ Didak ka oyunu:

Kimin bu rubalar?
џ Didak ka oyunu:

Uşakların işlerinä
komentariyä yapın.
џ Sınış: Hazırlamaa/
resimnemää/
boyamaa rubalarının
parçalarını/ paylarını ;
џ Şiir: Usta L.Delänu,
çevirdi N.Baboglu.

џ Sınış: Sesläyin hem

yılın zamanına uygun
rubaları tekrarlayın;
џ Didak ka oyunu:
Bakın resimä da cuvap
verin: Kim neylän
taa lä gider;
џ Siiredin/izläyin resimi
da ayırıklıını/farklıını
söläyin;
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6.8. Güngündän
sabaadan
avșamadan

џ Sınış: Siiredin/ izläyin resimi : Länkanın hem Tobinin

TEKRARLAMAK

bir günü. Söläyin ne yapêrlar Länkaylan Tobi;
џ Kurun dialogu modelä görä (- Musaaﬁrlää mi

џ
џ

џ
џ

7. Ana
tara m
7.1. Devlet,
neredä bän
yaşêêrım

Devlet,

Sunetul: [g]

Moldova
Di ongul [ie]
Respublikası,

Gagauziya,
Vatan, baș
kasaba,
Kișinöv,
Komrat,
bayrak

Verbul: a locui
indica v prez.

Ses: [g]

gidersin? – Da, giderim.- Ne giidin? – Bän giidim
ﬁstanımı);
Kurun dialogları: Doktorda;
Siiredin/izläyin resimi : Fasıl evcääz . (Ev içi ter psiz,
şeylär /rubalar koyulmamış erinä). A. Söläyin neredä
ne bulunêr. B. Ter pläyin. Şeyleri/rubaları koyun
kendi erlerinä ;
Siiredin resimi, bulun 5 ayırıklık/farklık ;
Türkü: Lelek muz.P.Fusu, laf. T.Marinoglu.

џ Neredä yaşêêrsın?
џ Bän yaşêêrım Moldova

İșlik: yașamaa
џ
џ
џ

șin.zam. bir s.

џ

Respublikasında.
Bän yaşêêrım kasabada.
Neredä yaşêêr Niku?
O yaşêêr Moldova
Respublikasında.
O yaşêêr küüdä.

yașamaa

7.2. Benim
küüyüm/
kasabam

adres,
sokak,
numara,
merkez

Ses: [ş]
Adlıkların
formaları hallarda.

zengin

7.3.
Yortuıları
beklemäk
(kış
yortuları)

kolada aacı,
çamcaaz,
Ayaz Dädu,
Eni Yıl,
Kolada,
kaar,
kaarcaaz,
çuval,
Kaar
yaamaa,
donatmaa,
yortuyu
tutmaa

Seslär: [z], [ç]
İșliklär: kaar
yaamaa,
donatmaa,
yortuyu tutmaa
bir. s. sin. s.
Geçmää-gelmää

- Bän yaşêêrım ......
Küüyündä;
- Benimm küüyüm
büük hem zengin;
- Benim küüyümdä
var... (bir okul, bir
ușak bașçası...);
- Küüyün merkezindä
var...;
- Bän yașêêrım....
sokaanda...
numarasında;
- Bän severim kendi
küüyümü.

џ Sınış: Sesläyin hem

- Kıș geldi.
- Dıșarda iiri kaar
yaayêr.
- Ușaklar çekinerlär
kızaklarda.
- Kıșın Koladayı hem Eni
Yılı tutêrız/bakêrız.
- Ușaklar kolada aacını
donadêrlar
oyuncaklan.
- Ayaz Dädu çuvalında
çok baaşış/hediye
ge rer.

џ Sınış: Sesläyin hem
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џ

џ
џ
џ

џ
џ

џ
џ

tanıyın;
Kurun dialogu: Neredä
yașêêrsın hem nicä
senin küüyün/
kasdaban;
Didak ka oyunu: Bän
Kaybeldim;
Boyayın/ renkläyin
resimi (küü, kasaba...);
Șiir: Ev T.Zanet.

tekrarlayın birliktä;
Kurun dialog Koladayı
beklemäk için;
Didak ka oyunu:
Kolada aacını
donatmak;
Türkü : Eni Yıl T.Zanet,
M.Kolsa;
Yapın Kolada aacı için
oyuncak.

џ Sınış: Sesläyin hem

tekrarlayın;
џ Kurun dialogları

modelä görä;
џ Şiir «Dünnedä var çok

erlär» G. Vieru;
џ Türkü: «Ay, Moldova

Vatanım» N. Baboglu
İ. Bass;
џ Birleş rin noktaları
(MR kartası);
џ Boyayın/renkläyin MR
hem Gagauziyanın
bayraklarını.
џ Sınış: Sesläyin hem

tekrarlayın;
џ Siiredin/izläyin resimi :

Söläyin kim neredä
yașêêr;
џ Kurun dialogları
modelä görä;
џ Resimnäyin sokaa,
neredä yașêêrsınız;
џ Șiirä Ev sțenka yapın.

џ Sınış: Sesläyin hem

tekrarlayın ;
џ Didak ka oyunu: Bän

џ
џ

џ
џ

söleerim bir, sän
söleersin çok;
Kurun dialogları: Ne
ge rdi bizä Ayaz Dädu;
Didak ka oyunu:
İstediklär aacı (Bän
isteerim...);
Türkü: Eni Yıl T.Zanet,
M.Kolsa;
Pazzlıları toplayın
(Ayaz Dädu /kaar
adamı).
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7.4.
Kolada
gezeriz

kolada
türküsü,
kutlamak,
saalık,
kısmetlilik,
mutluluk,
sevinmelik
Kolada
gezmää,
kutlamaa,
istediklär.

Seslär : [s], [c]
Canabin/
Canabiniz
İșliklär: kutlamaa,
istemää
bir. s. sin. s.

- Seni kutlêêrım/
Canabinizi kutlêêrım!
- Saalık isteerim/
dileerim
sana/Canabinizä.
- Eni Yılın kutlu olsun!
- Koladanız kısmetli
olsun!

EniYıllan!
Koladanız kısmetli
olsun!

џ Sınış: Sesläyin hem
џ

џ
џ
џ

tekrarlayın;
Siiredin/izläyin resimi
hem bir kutlamak
sesläyin;
Sınış: Sesläyin bir
kutlamak dostunuz için;
Ezberläyin Kolada
T.Marinoglu;
Sţenka düzmää:
Hêy-hêy.

џ Sınış: Sesläyin hem

tekrarlayın Birliktä;
џ Sınış: Sesläyin bir

џ
џ

џ
џ

7.5. İlkyaz
geler!

martacık,
iplik, güüdä
yısınmaa,
erimää,
dönmää,
çiçek açmaa

Ses: [i]
İșliklär: yısınmaa,
erimää, dönmää,
çiçek açmaa
bir. s. sin. s.

- İlkyaz geldi.
- Dıșarsı yısınêr.
- Kaar yaayêr.
- Dönmä kușlar
geldilär/
döndülär geeri.
- Çiçeklär hem aaçlar
açêrlar.
- Mart ayında martacık
yortusunu kutlêêrız.

џ Sesläyin hem çevreyä
џ
џ
џ
џ
џ

7.6. Senin
mardın 8,
günün,
sevgili,
mamucuum! paalı,
sevimni

Ses birleşm.: dı
Mardın 8
(yortuylan)
kutlamak.

sayglık

Benim mamum
hepsindän gözäl.
Benim mamum
hepsindän ii.

џ Sınış: Sesläyin hem
џ
џ

- Paalı mamucuum!
- Mardın 8 (yortuylan)
kutlêêrım.
- Çok saalık, kısmet dua
ederim.

alın;
Bakın resimä hem
soruşlara cuvap verin;
Yazdırın resimi modelä
görä;
Sesläyin: Legenda
martacık için;
Türkü: İlkyaz gözellii
muz. P.Fusu, laf.M.Kösä;
Boyayın/renkläyin
resimi ilkyaz için.

џ
џ

tekrarlayın Birliktä;
Rollu oyun: Paalı
anacıım, seni kutlêêrım;
Türkü: Mamuların günü
için;
Şiir: Mardın sekizi
T. Marinoglu;
Yapın bir kutlamak
(otkrıtka) Mardın 8 için.

џ Fone ka sınışı:

џ
џ
џ
џ

Sesläyin hem çevreyä
alın;
Sınış: Ne hem kim var;
Yazdırın ilkyaz
zamanını;
Sesläyin : Legenda
martacık için;
Yapın martacık.

џ Sınış: Sesläyin hem

tekrarlayın;
џ Siiredin/izläyin resimi

џ
џ
џ

- Saygılarımnan, Länka.
џ

7.7.
Moldova
benim
vatanım,
Gagauziya ana tara m

kutlamak en sevgili kişi
için;
Kolada gezmäk Kolada
gezeriz Kışın;
Sţenka düzmää
Kabledersiniz mi
koladacıları;
Düzün/kurun bir
kutlamak
Kolada/Eni Yıl için.

hem cuvap verin
soruşlara;
Yazdırın mamunun
süre ni;
Türkü: Mamuların
günü için;
Şiir: Mardın sekizi
T. Marinoglu;
Resimnäyin bir testä
çiçek mamularınıza
manilerinizä/
kızkardaşlarınıza
/kakularınıza/.

џ Sınış: Sesläyin hem çevreyä alın resimi;
џ Kurun dialogu modelä görä Moldova benim

TEKRARLAMAK

Vatanım, Gagauziya benim ana tara m;
џ Didak ka oyunu: Donadın çamcaazı hem

komentariya yapın işinizä.
џ Sürpriz momen : geler, geler Ayaz Dädusu.... ne
џ
џ
џ
џ
џ
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ge rer... kimä ge rer ?
Türkü : Eni Yıl T.Zanet, M.Kolsa ;
Kolada türküsünü tekrarlamaa Hêy-hêy T.Marinoglu;
Siiredin/ izläyin hem yazdırın resimneri ;
Sţenka düzün Legenda martacık için;
Resim sergeni Benim mamum.
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III. METODOLOGİYA KOLAYLIKLARI
Romın hem gagauz dillerin paralel üüretmesinin proţesindä var bir sıra isteyiş, angılarını
terbiedici lääzim mutlak esaba alsın:
џ paralel üüretmesi realize ediler integrir yada individual/eksperimental çalışmasının
yardımınnan. Bu meropriya yelerin sınırlarında esaba alınacek ar s k literaturasının,
muzıka hem incäzanaat çalışmasının baalan sında sözleşmenin hem becermeklerin
ilerlemesi;
џ ak v pay alması metodların geniştän kullanmasını uşaklarda kogni v hem opera v
strukturalar ak vizațiyasının hem “kaliteli” metodların üüseltmesi yardımınnan
gerçekleş rilmesini;
џ dominant metodundan a lmasını bir zebillik metodologiya ideyaların faydalıına, angıları
doorudulaceklar uşakların türlü-türlü istediklerin gerçekleş rilmesinä;
џ üüretmenin strategiyalarını, eni didak ka situațiyaların prak ka kullanılmasını;
џ metodlar kullanmasının genişlemesini, angısı pedagogika çalışmasında ikitaraﬂı baalan ya,
pedagog-uşak, uşak-ana-boba hem pedagog-ana-boba baalan ya ge rer.
Bir yabancı dilinin bilmesindä lääzım kullanılsın: (a) sözlük, (b) grama ka, (c) konkret dilinin ses
sölemesi hem intonațiyası, aazdan sözü kabletmää hem annamaa becermeklerini (okumaa) (a),
aazdan sözü annatmaa (lafetmää) (b), yazı sözünü kabletmää hem annamaa (okumaa) (c) hem
yabancı dildä yazı formasında kendi düşünmeklerini açıklamaa (d). Buna görä lääzım nışannamaa
romın dilinin zor üürenilmesini, bundan kaarä, üüretmäk metodunun da seçmesindä zorluklar üzä
çıkêrlar. Metodun prințipi aşaadakı soruşların cuvaplarında temellener: Ne o dil? Nicä bu dil üüreniler?
Bu cuvapların temelindä işlendiriler metodikanın proek , angısı, kuralca, kurulêr bu metodun genel
hem spețiﬁka neetlerindän (I), metodun realizațiya modelindän (II), çalışmak soylarından,
üürenmektän hem üüretmektän (III), dili üürenän kişinin rolündän (IV), üüredicinin rolündän (V),
üüretmäk proțesindä kullanılan didak ka materiallarından (üürenmäk kiyatları, audio- hem video
kolaylıkları). Bu metodun sınırlarında gösterilerlär proțeduralar, tehnologiyalar, çalışmaklar, angılarını
kullanêrlar üüredicilär hem uşaklar, açan uygun metodu kullanêrlar [12].
Diane Freeman-Jarsen metodun seçmesindä pedagoga teklif eder aşaada verili soruşlarda
cuvapları aarasın: 1. Bu metodun nee angısıydır? 2. Üüredicinin hem uşaan-üürenicinin rolü
angısıydır? 3. Üüretmäk proțesinin temel harakteris kaları nesoydur? 4. Üüredici-uşak/üürenici hem
uşak/üürenici-uşak/üürenici baalan sının harakteri nesoydur? 5. Angı derecedä uşakların duyguları,
davranışları hem ﬁkirleri esaba alınêrlar? 6. Nicä kantarlanêr üüretmenin yabancı dili hem angı
tara an bakılêr bu dildä kulturanın ilerlemesi? 7. Angı sferalara hem dil sınaşlarına akțent koyulêr yada
angıları sayılêrlar lääzımnı? 8. Uşakların/üürenicilerin yabancı dilinin üürenmesindä ana dilinin rolü
angısıydır? 9. Nicä kantarlamak yapılêr? 10. Yapılı yannışlıklara terbiedici nasıl bakêr? [12-ncidän țitata
alınêr].
Seçili metodların prezentațiyasında biz ayırdık onnarı, angıları uşak başçaların yabancı dilinin
üürenmesindä onnarın önemliliinä görä ayırıldı. Burada olur bu soruşlarda hepsini cuvapları bulmaa,
plan sa uygun metodun proekt içindekiliindä veriler. Butakım, biz ayırdık hem teklif e k aşaadakı
metodları: Direkt metodunu, Situa v metodunu, Audio-dil metodunu, Komunika v metodunu, Dolu
ﬁzika cuvabını.
Situa v metodu üüredicilerin tara ndan kullanılêrlar ozaman, eer o üürenicilerin ana dilini
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kullanmarsaydı. Bu metod uşaklarlan direkt kontak a gerçekleş riler, kimi intui v kolaylıklarını
(görüm işlerini, predmetleri, kartoçkaları, resimneri h.b.) kullanarak.
Situa v metodu kullanılêr uşak başçası uşakların üüretmesindä, neçinki yardım eder proțesi
konkret situațiyalarında organize etmää: evdä, ayledä, uşak başçasında, magazindä (tükendä),
zooparkta, țirkta, neredä işidiler hergünkü yaşamakta taa sık kullanılan leksika. Bundan kaarä, sadä
grama ka strukturaları/komunika v modelleri, rollü oyunnar, simuläțiyalar da üürenmäk
zanaatlarının organizațiyasında kullanılêrlar. Dialoglar hem konkret pindä konuşmakların/
davranışlar kurmasının da burada eri var.
Audio-dil metodu sayêr dili söz kullanması kalitesindä. Çalışmak, angısı bu metoda deyni
harakteris klaı, yardım eder eni bilgilerin demonstrațiyasına hem kaaviletmesinä deyni dialogların
kullanmasına, akțent yapılêr ses sölemäk hem intonațiya alış rmasına, uşak başçasına deyni türlütürlü situațiyalarda cuvapları verer. Hem diil sade uşak başçalarında.
Komunika v (komunika v-funkțional) metodu – ölä bir metod, angısı uşak başçaların uşaklarını
koyêr pedagogika komunikațiyasının situațiyalarına, hergünkü yaşamakta davranışların modellemesi
nee nnän. Küçük uşaklara kolaylyk veriler kolegalarlan birliktä bulunmaa, kendileri hem dostları için
annatmaa, predmetleri, olayları hem başkaları da yazdırmaa. Sayılêr, ki uşaklar komunika vfunkțional metoduna deyni ideal subyektleriydir, haliz ozaman, açan peyda olêr meraklık kendi
düşünmeklär sınaşlarını kabul etmää, yannışlıkları doorutmaa deyni meraklık göstermeyeräk.
Dolu ﬁzika cuvabı – en ii metod, angısını var nicä kullanmaa büük faydalıklan yabancı dili
üürenmesinin başlankı etapında. Bu metod uşakların tara ndan kantarlanêr üüsek uurda onun
dinamikası için, haliz serbest seçmesindä, açan kolaylık var kendi üstünä iniția vayı almaa hem
lafetmää başlamaa.
Kalan metodlar göstererlär o komponentleri hem elementleri, angıları olur uşak başçalarında
yabancı dilinin üürenmäk proțesini taa interak v, sıkın sız hem stressiz yapsınnar.
Önemliydir nışannamaa, ki üüretmäk proțesinin organizațiyası ayırı şekildä herbir üüredicinin
ustalıına baalı, bu maanada önemliydir, ki, açan üüredici işlendirer hem kableder strategiyayı, ozaman
o lääzım hem uşak grupaların, hem ayırıca herbir uşaan, kişi olarak, özelliklerini esaba alsın.
Nicä prak ka gösterer, efek v çalışması herzaman temellener interak v strategiyalarında,
angıları uşaan istediklerini çalışmaa razı ederlär. Üüretmäk strategiyasının bilim ilerlemesinin arka
plannarına girer iki önemli ideya: (I) bilişin hem ﬁkirlemenin temelindä çalışmak bulunêr hem (II)
ﬁkirlemenin opera v harakteri var.
Bu ideyalara görä bilgiyä interpretațiya veriler nicä bir intelektual çalışmaya, angısına konkret
obyek v çalışmasında interpretațiya yapılêr, ﬁkirlemenin sä operețiyaları oluşturulêrlar var olan
obyek v çalışmasının temelindä da, sonuç gibi, onnarın içyankı işlendirilmesindä, ﬁkirlemenin planına
geçmesindä. Derecä, angısında strategiyalar yardım ederlär mobilize etmää uşaan kogni v hem
energe ka resurslarına görä kişilik savaşmaklarını, hep ölä ölçüdä var nicä ak v strategiyaları adını
kabletsinnär. Onnara evris ka strategiyaları da deniler.
Ak v strategiyalar – ölä strategiyalar, angıları paralel doorudulu düşünmenin, çalışmanın,
fantaziyanın hem yara cılıın ilerlemesinä, butakım, onnar doorudulu genel ilerlemesinä – insan kişiliin
intelektual hem pragma ka ilerlemesinä. Ama psihologiyada hem pedagogikada var zamandaş
annaması da, angısına görä hepsi intelektual çalışmakları, bir bütün proțes olarak, toplanêrlar intrahem interindividual uurunda. Bu orien r verer pedagogika aaraş rmasına üüretmäk
individualizațiyasının eni formalarını aaramaa, angısına deyni isteniler ak v strategiyaların bir bütün
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kompleksini işlendirmää, angısının sınırlarında uşak çalışacek o kolaylıkların uurunda, angıları
komandada, grupada uşakların kendibaşına üürenmesinä baalı h.b.
Üüredicinin profesor-üüredici strategiyaların birlii lääzım doorudulsun komunika v kolaylıkların
ilerlemesinä, taa doorudan, beeliedili aazdan haberlerin kabletmesinä, angıları uyêrlar uşak başçası
uşakların genel hem intelektual ilerlemesinä; çalışmaya, angısına girer dolu ﬁzika cuvabı: sesleer,
tekrar eder, resimneer hem gösterer, obyektlerä sor roıvka yapêr, kimisä bulêr, kim ..., çi lerdä,
komandada işleer, la tanıyêr, kim lääzım gitsin ..., uygunnuk oyunnarı, şiirlerin aklında tutması,
türkülerin interpretațiyası, ﬁlmaların, çizgi fşlmaların siiretmesi, gölgä, mimika hem jest oyunnarı,
miniatüra teatrası, rollü oyunnar, masalların drama zațiyası, resimnemäk, boyamak, detallerin
yonmasında, yapış rmasında hem toplamasında prak ka işleri, ses sölemesi sınışları, şiirlerin
çi lerdä rifmalaması, kuklaların hem maskaların hazırlaması (yapması) hem taa çok başka da.
Meropriya yelerin yardımınnan var nicä gerçekleş rmää hem tamannamaa pedagogika
neetlerini. Zanaatların analizi gösterdi, ani ii sonuçlar üüretmäk proţesindä uşak başçasında olacek
ozaman, açan dil zanaatları yapılacek hergün. Butakım, biz teklif ederiz geçirmää dil zanaatlarını gün
aşırı – bir gün rus dilindä, ikinci gün – romın dilindä, dillär üüreniler beş saat a ada, zanaa n uzunnuu
- 25-45 minut. Dil üüretmenin proţesi lääzım geçsin rejim kıpımnarında da. Herbir günün ayırılêr dili
(bir gün - gagauz dili, ikinci - romın). Üüretmäk pedagogika proţesindä büük fayda hem yardım lääzım
gelsin ayledän – bu verecek kolaylık genişletmää üüretmäk proţesini, aylenin yardımınnan üürenmää
dili uşaklara olacek taa kolay.
Üüretmäk proţesi tamannanacek eksperimental metodun yardımınnan, açan barabar çalışacek
hepsi resurslar: ﬁzik, emoţional hem ruh.
Teklif ederiz birkaç nasaat:
џ Resim. Resimnärkan, uşaklar karşı gelärseydilär zorluklarlan taa sık uşak var nicä sölesin
kendi düşünmeklerini aazdan, ama büüklär yardımcı olêrlar uşaa taa dooru resimdä kendi
düşünmeklerini göstermää. Yaşamakta uşaa veriler çok kolaylık: resimdä göstermää kendi
yaradıcılıını, boyamaa kartockaları, resimneri h.t.b.
џ Fantaziya metodu gösterer, ani uşak var nica kendi fantaziyasını açıklasın laﬂan yada
göstersin türlü sınışlarlan. Uşaklar var nicä ﬁkirindä düş gibi resinmesinnär, ani onnar üzerlär
suda, göldä; gezinerlär maşinada, annatsınnar hayvannar için, kursunnar dialog rollerä görä,
hayvannarın adından. Hepsi bu situaţiyalar ge rer çok faydalı infromaţiya uşaklara deyni.
Butakım, onun dolayında uşaklara kurulêr kolaylıklar, angıları yardım eder uşaa yaratmaa.
џ Yaradıcılık topraktan (plas lindän). Toprak, plas lin, yaprak baalı uşakların sensorika
becermeklerinä. Uşaklar zanaatlarda çok metodlar yapış rmak uurunda görerlär, modelä
görä yazdırêrlar türlü–türlü predmetleri. Toprak yaradıcılıı lääzım baalı olsun integrir
metoduna.
џ Kolaj. Kolaj yaradıcılıı taa sık büük bır vatmanda yapılêr. Uşaklar grupalarda keserlär
yapraktan türlü ﬁguralar, resimneerlär personaj, hayvannarı, sora bir erdä yapış rêrlar (bir
büük vatmanda herkezi kendi ﬁgurasını yapış rêr, bu sayılêr, ani uşaklar barabar yaradêrlar,
ama hep tä grupada işlärkän, kendi bakışlarını, istediklerini göstererlär). Kolajda uşak
gösterer kendi bakışını, emoţiyalarını.
џ Teatra gösterilmesi. Uşaklar pek beenerlär teatrada pay almaa. Onnar alêrlar kendilerinä
personajların rollerini. Çok önemli almaa esaba herbir uşaan ar s k becermeklerini da ona
görä uşaklara rolleri daatmaa. Bir dä uşak diil lääzım gücenik kalsın. Teatra koymaa deyni,
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lääzım olsun hepsi atributlar, oyuncaklar, maskalar, kuklalar, kostümnar. Üüretmäk proţesina
görä teatra sayılêr önemli hem interesli bir yaradıcılık uşaklara deyni.
џ Ritmika sınışları oyunnarı. Üüretmää uşakları ritmika oyunnarına deyni, kullanılêr çok türlü
incäzanaat metodları, angıları yardımcı olêrlar uşaa üürenmää oynamaa ritmika oyunnarını
muzıkaylan. Muzıka yardımcı olêr uşaa taa ii duymaa kendisini psıhologiya tara ndan.
Uşaklar muzıka hem ritmika zanaatlarında taa sık verbal hem neverbal dilini paralel
kullanêrlar. Bu yardım eder onnara taa kolay tutmaa aklında üürenilän laﬂarı, leksikayı hem
sözleşmäk modellerini.

IV. NOTALAMAK/KANTARLAMAK KOLAYLIKLARI
Notalamak uşak başcasında - o bir önemli etap: onun var kendi speţıﬁkası, angısı girer
psıhologiya funkţıyasına.
Notalamak proţesini gecirmää deyni, lääzım kurmaa informaţıya sistemasını. Bu sistemaya görä
herbir uşaa lääzım notalamaa ayırı başka uşaklardan, gösterip onun kendi ilerlemesini, bilgilerini,
yaraş rmayıp onu başka uşaklarlan.
Notalamak geçiriler türlü metodların yardımınnan: didak ka oyunnarı, lafetmeklär, individual
kartoçkalar (resimnär, kollaj, yapış rmak, kurulmuş cümlelär hem annatmalar), portofolio (ona girer
informaţiya uşaan yap kları için, onun durumu, testlär h.t.b.).
Uşak başçasında uşakları notalêrlar gözletmäk metodunnan. Üüredici gözleder, siireder uşaan
yap klarını, herbir oluşu, angısı uşaklara baalı.
Notalamak/kantarlamak tehnikasında esaba alınêr frontal hem individual kantarlaması. Örnek:
Sınışlar, neredä lääzım ayırsın ikisindän bir dooru cuvap.
1) Bu ne: bir çiçek mi, osaydı bir yaprak mı?

2) Angı predmet/obyekt kırmızı? Sölä..

Sınışlar, neredä lääzım ayırsın çok cuvaptan doorusunu.
1) Bu kim: tauk mu, ayı mı osaydı çanavar mı?

2) Çocucak ne yapêr: iyer mi, atlêêr mı osaydı
resinmeer mi?
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3) Terbiediciylän buluştuynan, sän ne deersin?
- Buyurun!
- Saa olun!

- Zaman hayır olsun!

Sınışlar, neredä cuvabı lääzım doldurmaa.
Erleş rin resimneri dooru sıralıına görä

Üürenmäk uurun farklılıı individual ﬁşaların yardımınnan realize ediler.
Fişalar, bir kural gibi, tutêrlar bir sınış, angısı uygun bir operaţional nee nä.
Fişaların bu türlü pleri var:
- ﬁşalar birtürlü içindekiliklän hem birtürlü zorluklan (frontal işi), onnar kullanılêrlar
notalamak/kantarlamanın çeketmesindä, lääzımnı temayı geçärkän;
- ﬁşa birtürlü içindekiliklän, diil birtürlü zorluklarn, bellietmää bilgi uurunu hem kolay
kavramaa verili temayı kullanılêr:
- ﬁşalar diﬁrenţial sınışlarlan;
- ﬁşalar individual sınışlarlan;
- predmetlärarası içindekilärlän hem sınışlarlan fişalar.
Fişalarda verili problemaları tamannamak için, didak ka kadraları lääzım geçsinnär verili
etapları:
- verili sınışı çözmää göstermekli/demonstra v materialın yardımınnan (örnek: kartoçka
Meyva. Sınış 5-7 yaşında uşaklar için: Tanıyın resimdä meyvaları/kırmızı renktä/ekzo ka);
- sınışları kendibaşına/individualca daatma materialın yardımınnan çözmää (loto, resim);
- sınışı resimin yardınımman çözmää;
- individual kartoçkaların yardımınnan kendibaşına bol-bol sınışı çözmää.
Taa ii uşaan işä/çalışmaya ka lmasını annamaa deyni, olur türlü simvolları kullanmaa:
Model 1.
- dooru cuvap için: + + (sölemää, yazdırmaa, ayırmaa, herkerä kendibaşına dooru
iden ﬁkaţiyalamaa);
- yarı dooru cuvap için: + (yardımnan tamannayacek);
- yannışlıklı cuvap için: (tamannamak için mutlaka yardım lääzım).
Model 2.

dooru cuvap için;

yarım dooru cuvap için;

yannışlıklı cuvap için;

29

kendini kantarlamak için

GAGAUZ HEM ROMIN DİLLERİN PARALEL ÜÜRENMESİ İÇİN KURİKULUM
UUR A 1.1.

Model 3.
H – herkerä;
Örnek:

B – bir kerä;

D– bir kerä dä diil.

Data:
Uşaan adı, soyadı:
Yaşı:
Tema: Hayvannar
Operaţional neetleri:
- resimdä gösterili hayvannarı bilmää;
- ev hem yaban hayvannarını ayırın/seçin;
İş:
- sırala resimdä verili hayvannarı;
- çevreyä al yaban hayvannarını;

Data:
Uşaan adı, soyadı:
Yaşı:
Tema: Meyvalar hem zarzavatlar
Operaţional neetleri:
џ zarzavatları hem meyvaları tanımaa;
џ zarzavatların hem meyvaların renklerini tanımaa.
Sınışlar:
- Zarzava çevreyä alın.
- Kesin zarzavatları, angıları toprakta büüyerlär.
- Sıralayın kırmızı renktä zarzavatları hem meyvaları.

Aşaada veriler ﬁşalar, angılarını didak ka kadraları (üüredicilär, terbiedicilär) olur kullansınnar.
Uşaan ilerletmäk ﬁşası olur kullanılsın bir temayı bi rdiktän sora. Fişaları kullanmak kolaylık verecek
didak ka kadralarına taa faydalı işini plannamaa.
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Uşaan ilerletmäk ﬁşası/kardı _____________________________________
Didak ka
kadraların
yardımınnan
realize
ediler

Didak ka
kadraların
çok az
yardımınnan
realize
ediler

Aazdan annamaa
İşin instrukţiyasını annêêr. Örnek: Alın çevreyä! Birleş rin!
Boyayın!
Oyunun kurallarını annêêr. Kalkın! Oturun!
Üç sadä soruşu annêêr. Örnek: Senin adın ne? Sän kimsin?
Sän kaç yaşındaysın?
Geç i temaya görä 4 soruş annêêr. Örnek: Bu hayvan kim?
Angı renktä o? Neredä yaşêêr? Nesoy yapêr?
Annamayı adekvat jestlän gösterer.
Aazdan frazaları sölemää
Zaman hayır olsun! Kal saalıcaklan! olur sölesin.
Sadä cümlä olur sölesin: Benim adım…..
Kaç yaşında olur sölesin.
Nasıl keﬁ olur sölesin.
Onadan sayabilir.
Dört renk yada taa da çok sıralayabilir.
Buyur! Saa ol! olur sölesin.
İki cümlä biri-birinä baalı olur sölesin. Örnek: Bu bir top.
Top kırmızı.
Metodologiya tekliﬂeri
Genel çıkışlar
Didak ka kadrası _________________ data _____________ İmza ___________
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Eklen 1.

LEKSİKA MİNİMUMU
Uur A1.1 Bașlan sı/açıklamak
1. Sözlük (yaklașık olarak)
Üürenilmiș dillerin efek v kullanması için ușak bașçasında, ușakların ak v sözlüündä leksikanın
minimumu lääzım olsun. Leksikanın minimumuma girer 200-250 laf, angıları uyêrlar A1.1 uuruna hem
temel leksikayı kurêrlar (sözlär, frazeologizmalar, cümlelär), angıları temalara görä kurulu.
2. Temel leksikası (ak v)
A: aylä, aul, alma, armut, ayı, ana, analar-bobalar, ayak, al , avșam, aaz, ay, aaç, akıl, almaa, açmaa,
ayırmaa, atmaa, aaramaa, aalamaa, atlamaa, adres, avtobus, açık-maavi, ayakkabı giimää, aslan,
B: babu, boba, bir, balık, biz, biyaz, beygir, bän, balon, bızaa, baya, bıçak, beș, bıcı, büük, bal, burnu,
buz dolabı, bulmaa, büümää, bakmaa, burada, blok, bu, biskvi , bomboni, biçikleta, baașıș, baș
kasaba, bayrak, batü, baalama, bașça, bayır, beenmää, bıyık,
C: canavar, ceviz,
Ç: çorba, çini, çașka, çok, çizmä, çalmaa, çaarmaa, çekmää, çanak, çaynik, çocuk, çay, çorap, çözmää,
çatal/farkulița, çanta, çiçek açmaa, çiçek çölmää, çuval
D: da, dal, diș, datlı, dädu, dokuz, diil, dört, daa, dost, domuz, derä, düșmää, dolap, dondurma,
doktor, deniz, diil, don/pantalon, duum günü,
E: ev, erik, el, ekmek, edi, eșil, evä, emeni, etek, eldiven, eni,
Ê:
F: ﬁl, ﬁkirli, farkulița/çatal,
G: güz, güneș, gecä, göz, gün, gelmää, ge rmää, gitmää, giinmää, gülmää, gölmek, gözäl, gözlük,
H: hasta, ha a, hayvan, horoz, hem, hazırlamaa, hepsi, hıyar/salata
I:
İ: ii, inek, iki, ilkyaz, içmää, imää, istemää, ișlemää, ip, iiși, içer/oda, imäk,
J: juket,
K: kıvırma, kartoﬁ, kufnä/mu ak, kirpi, kuș, kușlar, kıș, kuan, kızkardaș, kedicik, kulak, kurbaa, kafa,
kara, kukla, kiyat, köpek, kaç, küçük, kirli, kașık, kirez, kaz, kim, kuyruk, kolaç, keçi, kovrik, kız, kırmızı,
kaçmaa, kabletmää, kesmää, kısmet, kalpak, konstruktor, kub, koridor, kilim, kutlamaa, kardaș,
kasaba, koyun, krivat, koymaa, küü, kısa, kașa,
L: laana, leen,
M: mani, morkva, masa, mașina, maavi, mor, merkez, meyva, maymun, mamu, magazin, martacık,
N: ne, nicä, neçin, neredä, numara,
O: o, onnar, oyuncak, ot, on, oynamaa, okumaa, olmaa, oturmaa, orada, oda/içer, okul/șkola,
Ö: ördek,
P: pat, pak, polițiya, pazar, peșkir, piliç, patlacan, piinir, pis, peet, paalı,
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R: resimnemää, ruba, resim/tablo,
S: salata/hıyar, sarı, sabaa, süt, su, sän, siz, sıncap, saat, sepet, sabun, skemnä, suuk, sekiz, sıçan,
sölemää, sormaa, seslemää, sa n almaa, saymaa, soyunmaa, sıcak, suuk, saa ol, saalık, sokak, sup,
sok, suan, silmää, saa yaa, sa cı, sucuk
Ș: sükür etmää, șiir, șeker, șkola/okul, șoför,
T: transport, türkü, temiz, terbiedici, tavșam, top, torun, trup, tekerlek, tren, lki, toplamaa, tatlı, tauk,
tablo/resim,
Ţ: ţirk,
U: ușak, uçak, ușak bașçası, uyumaa, unutmaa, uzun,
Ü: üç, üürenmää, üșümää, üz, üüredici,
V: vișnä, vermää, var, vaza, vatan
Y: yaz, yıkarı, yol, yıkamaa, yapmaa, yașamaa, yıl, yaanı, yatak odası, yısınmaa, yımırta, yoortu,
Z: zarzavat, zerdeli, zebra, zengin
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Eklen 2.

SÖZLEȘMÄK MODELLERİ/ÖRNEKLERİ
- Kim sän?
- Kim o?
- Ne sän?

- Bän......
- O......
- Bän çocuk.
- Bän kız.

- Bu kim?
- Bu ne ?

- Bu bir kedicik.
- Bu bir oyuncak.

- Sän neredä ?
- O neredä ?
- Kim var......................?
- Neredä ................. ?

- Bän…….
- O............
- O........
- Biz................
- Onnar........................
- ...............masa üstündä (masada).

- Sendä ne var ?/Nesoy oyuncak sendä var?
- Onda ne var?
- Sendä var mı.......?

- Bendä var bir..........
- Onda var bir, birkaç…….
- Da, bendä var bir................
- Diil, bendä bir...................

- Nesoy………..?
- Çiçek nesoy?
- Çiçeklär nesoy?
Bu ne?
- Bunnar ne?
-

- Çiçek...........
- Çiçeklär……….
- Bu

ne?
- Bunnar ne?

- Kaç …………..var
- Kaç skemnä var?
- Kaç uşak var masanın dolayında?

- Beş skemnä var.
- Masanın dolayıda üç uşak var.

- Sän ne isteersin?
- O ne isteer?
- Onnar ne isteerlär?

- Bän isteerim................
- O isteer.....................
- Onnar isteerlär.............

Sän ne yapêrsın?
- O ne yapêr?
- Onnar ne yapêrlar?
- Sän severim mi.......... ?
- Siz seversiniz mi......... ?

- Bän...............
- O ......................
- Onnar....................

- Senin neran açıyêr ?

- Benim……… açıyêr

- Ne resimeer Vani (o)?
- Nicä resimneer?
- Neylän resimneer?

- Vani resimneer bir.........
- Vani resimneer (gözäl).......................
- Vani resimneer (akvarellän).......................

-

- Da, bän severim...................
- Diil, bän sevmeerim.................
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Eklen 3.

REJİMÄ GÖRÄ ÇALIŞMAKLARDA/ZANAATLARDA AAZDAN HEM DİDAKTİKA
ÇALIŞMALARIN MODELLERİNİN OLDUŞTURULMASI

Uşakların
varması

Sabaa
gimnas kası

Sabaalen
bulușmaklar

Sabaa
imeeyi

Bereketli olsun !
Bän iyerim. Bän kaşa iyerim.
Bän meyva suyunu içerim.
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Bän süt içerim.
Çinilerimizi boşaldêrız.
Saa olun/şükür ederim.
Personal
temizlik
alışkannıı

Grupa odasını temizleeriz.
Temizlik
yapmaa hem
disțiplina
alıșkannıı.

Üüreneriz demää “Buyur!”

Üülen imeeyi

Dışarda gezi
yapması
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Gündüz
uykusu

Uykudan
sora
gimnas kası

Suylan
saalamlaș rmak
proțeduraları/
sertleșmä
proțeduraları

İkindi imeeyi

Avşam imeeyi

Evä dönmäk

Avşam hayır olsun !
İi avşamlar !
Kalın saalıcaklan.
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Eklen 4.

DİNAMİKA ARALIKLARINDA KULLANILAN ŞİİRLÄR,
OYUNNAR, TÜRKÜLÄR

Uşaklar oturêrlar skemnelerdä da göstererlär nicä yaayêr
yaamur. Soruşa Var nicä girmää? göstererlär parmaklan
Yok, olmaz. Sora urêrlar parmacıklarını masanın üstünä,
da göstererlär nicä damnêêr yaamur asfalt üstünä,
tarlada. Sonunda uşaklar çaarêrlar yaamurcuu da
söleerlär:
Da. Tarlaya sän yaamurcuk!
Gel, gel, gel

39

GAGAUZ HEM ROMIN DİLLERİN PARALEL ÜÜRENMESİ İÇİN KURİKULUM
UUR A 1.1.

Variant I.

Variant II.

Variant III.

Şen yaşarsaydın sän
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 1
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 1
Er, şen yaşarsaydın sän
Hepsini sevärsaydın sän
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä:1
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 2
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 2
Er, şen yaşarsaydın sän
Hepseni sevärsaydın sän
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 2

Şen yaşarsaydın sän
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 3
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 3
Er, şen yaşarsaydın sän
Hepsini sevärsaydın sän
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä:3
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 4
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 4
Er, şen yaşarsaydın sän
Hepseni sevärsaydın sän
Er, şen yaşarsaydın sän yap böölä: 4

İstärseydin türkü çalmaa
benimnän, yap böölä: 1
İstärseydin türkü çalmaa
benimnän, yap böölä: 1
İstärseydin türkü çalmaa
benimnän,
Lääzım muzıkayı ii bilelim (sän
biläsin)
Lääzım muzıkayı ii bilelim, yap
böölä

Uşaklar skemnelerdä oturêrlar. „Bir” – ellerini urêrlar,
„iki”- ellerinnään dizlerinä urêrlar, „üç” ayaklarınnan urêrlar. „Dört” – enidän tekrarlêêrlar.
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