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ÖNSÖZ

Bu metodologiya teklifi taa bir kerä gösterer, ani Moldovadan Evropa Pedagogların Millet Birlii 
devamnı aaraș�rmaları yapêr, ki ușakları bilingvizma tara�ndan terbietmää.  

Butakım, ișin enilii kolaylıklan belliediler kär basımın �tlusundan – Dillerin paralel üürenilmesi – 
konkret romın hem gagauz. 

ANTEM'ä deyni, angısı iki dildä paralel büüklerin üüretmesinnän “zanaatlanêr”, bu proek�ä eni 
bir element taa kalêr. Laf gidecek okulöncesi ușaklar için, 5-7 yașta, ana-bobaylan barabar dillerin 
paralel üürenilmesi programasının pay alannarı olaceklar. 

Kim bu teklifleri kullanacek, ilk bölümdä kimi metodologiya konțepțiyalarınnan tanıșacek, 
angılarında teoriya tara� urgulanêr, ideyalar nıșannanêêr, da mul�lingvizma üreklendirer. Bu 
yaratmada açıklanmıș metodologiya Evropanın son dokumentlerinnän, lingvis�ka poli�kasınnan 
uygunnukta bulunêr. 

Ușaan spețifikası okulöncesi periodunda, onun psihopedagogika hem lingvis�ka profili bizim 
bakıșımızı bütünneș�rer da konțentre eder te onnara, kim ana-bobasınnan birliktä üürener. 

Komunika�v kompetențiyası çok �p kompetențiya gelișmesinin yardımınnan olușêr. Avtorlar 
ișitmä kompetențiyaların sayımnıına, sözlü açıklamaya hem lingvis�ka kompetențiyalarına kuvetlerini 
öne�lär.  

Paralel-eșzamannı, barabar üürenmäk proțesinin metodologiyası, teklif edili çeșitli strategiyalar 
yara�cılıı üreklendirmää deyni, fantaziya, aktörların üürenmesındä spontannık -  bu tekliflerä 
lääzımnık hem sayımnık verer. Yada, nicä ii biliner, ușaklar, sesleyeräk, imitațiya hem prak�ka yaparak, 
üürenerlär. Oyunnar ușakların ișlerindä mutlak lääzım olsunnar. 

Komunika�v becermeklerin proektlemesi hem kantarlaması paralel üürenmäk proțesindä 
önemli bölümüydür, așaadakı sorușlara baalı: ne yapacam?, neylän yapacam?, nasıl yapacam?, nasıl 
annayacam?, ne teklif edildi yapmam için?   

Bu basım sorușların cuvaplarına yol verer onnara, kimin eni provokațiyalarlan karșı karșıya 
gelmää girginnii var. Yolun bașında, Sizlerä ii șanslar! 

                                                                                               Avtorlar
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1.1. Önemli urgular 

Sayfaların açılmasında, umut ederiz, ki dillerin üürenilmesindä kimi açıklamaklar, “istoriyaya” 
kısa gezilär faydalı olur annamaa metodologiya pla�ormasını, ideyaları, angıları Moldovadan Evropa 
Pedagogların Millet Birlii (ANTEM) tara�ndan ilerlendirili hem romın dilindä lingvis�ka üüretmäk 
proektlerindä Moldovada bașka dillerdä lafedän büüklärlän saygılaș�rılı. Aklınıza ge�relim, ki 
ANTEM'in aktual formulası PNUD Moldova proek�ndän Dil – soțial bütünneșmäk kolaylıı gibi gelișer, 
çık� 2001 yılda. Bunu Evropa Birlii hem Evropa Konsiliumu Dillerin Evropa Yılı gibi nıșannadı, angısının 
Evropa lingvis�ka farklarını kutlamaa hem dillerin üürenilmesinä yardım etmää nee�ydir. 

Üç en önemli neet veriler:  
ь Evropa halkların varlıklarını korumaa – ana dili, diri dili (langues vivantes); 
ь Evropa dilllerini taa derindän, taa ak�v üürenmää (geniș yada taa az kullanılan); 
ь Bölgä dillerini yada Evropadan istoriya azannıklarını (kaybelmäk durumunda bulunan) 

enidän kurmaa hem korumaa. 

Bu neetlär temelli ișlärlän yardımnanêrlar, angıları Strasburg lingvis�ka poli�kası Bölümü içindä 
geliș�rildi:  Yabancı Dillerin Bilmesi için Evropa Programası (CECRL), Evropa Dillerinin Portofolio'su 
(PEL), Bașlankı Uur (The Threshold  için romınca varian�), Plurilingvizma (çok dillilik) Evropa  Har�yası, 
Plurilingvizma için  Evropa Toplan�sı. Hepsi bu programalar dillerin, geneldän, hem romın dilinin dä, 
özelliklän,  üürenilmesindä uygun hem faydalı çözmelerini bulmaa yardım ederlär. 

Bu önemli ișlerä, dokumentlerä, angıları kaavi testlärlän hem prak�kaylan doldurulu, lääzım 
yardım edelim. 

Proektlerin örnekli argumentleri bunnar olur: 
ь Dili annașılı üürenärseydin, hoșuna, esabına gelir. Tä ne için, ANTEM'in  dil üürenmesi 

çalıșmalarına ka�lannara deyni önemliydir, diil ne yapêrsın, ama nicä yapêrsın.   
ь Yabancı dilin üürenilmesi  sözleșmedä gerçeklener, bașka bir ii yol yok.  Bu üzerä, 

komunika�v hem ișlemeli (funkțional) tara�  ANTEM'in  hepsi didak�ka materiallarında 
önemliydir.  

ь Bir dil üürenmää deyni, yaș sınırları yok. Hepsi var nasıl üürensin bir yabancı dildä lafetmää 
hem annamaa. Hiç bir zaman diil erken yada geç. Nekadar taa erken, okadar taa iidir. Tä ne 
için, barabar büüklärlän (anaylan hem bobaylan), umut ederiz, ki 5-6 yașında ușakları da 
üüredecez.  Küçüktän üüren, büüdükçä kolay olur koyulu neetlerimizä uygundur.

ь Șindiki zamanda, açan dillär karıșêrlar hem kulturalar karșı gelerlär, sade bir dil biläsin, 
monolingv olasın ii diildir, ayıp�r. İki taraflı (çi�li) üürenmäk girgin bir proek�r. Fikir, ki dilleri 
paralel üürenelim (deyecez, romın hem gagauz) çok iidir. 

ь Bilingvalı yada monolingvalı hiç bir zaman olamazsın, çünkü dillär, nicä dä insannar, biri-
birinä etki ederlär, onnar “bir kapak al�nda gelișämeerlär”. (A.Mar�net) 

ь İki yada taa çok dil bilmää hem lafetmää - bu bir avantajdır, çünkü türlü kulturadan hem 
erlerdän insanarın kontaktlarını kolaylaș�rêr. 

Anatar annamaklar: çi�li üüretmäk, plurilingvizma terbietmäk, erkenni bilingvizma  
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ь İki yada taa çok dillerdä lafetmää, kär pek üüsek uurda da olmazsa, kișilik gelișmesindä, 
karyerada, terbietmektä, informațiya kabul etmesindä eni gorizontlar açêr (bir șakadan 
fikir:  taa ii yannıșlıklan lafet, nekadar dooru susacan üürencilerä engelleri lafetmektä 
korkusuz, zorluksuz geçsinnär yardım eder). 

ь Mul�lingvizma - Evropa proek�nin baș elemen�ydir. Saburluk insan arasında annașmayı 
kaaviletmää yardım eder da dușmannaa, bașkasını gücendirmeyä  izin vermeer. 

ь Bașka bir dil üürenmää, bașka bir kulturaya karșı örümää sayılêr (franțuzlar sayêrlar, ki bir 
bilingv - o diil iki monolingv, ama iki kulturayı bir araya ge�rän, birleș�rän).

ь Sonuçlara gelip, söleyäbiliriz, ki dilleri üürenmää lääzımnıydır hem faydalıydır.  

Bu basım temel konțepțiyaları, hergünkü sözümüzdä kullanılan terminneri açıklêêr, sorușları 
cannandırıp.  

Alıș�rmaklar lääzımnıydır, ki Evropa topluluun farkında lääzım olalım, neredä lingvis�ka (dil) 
hem kultura çeșitlii kendi evindädir, gerçek hem erleșmiș yașamayı gösterip. Çeșitliliktä birlik prințipi - 
Evropa vatandașların baalayıcısıydır. 

1.2. Plurilingva terbiedilmesi için  

Bizi spekulațiyalardan uzaklaș�rmaa (gid, așırı teoriya yapılması için, uygun bir ortalık diildir) 
hem annamayı uygunnaș�rmaa deyni, bir giriș erinä  așaadakı annatmaya danıșêrız.     

Bir kedi sıçan tutmuș. Kedinin �rnaklarından becerikli kurtarılêr da bir deliin içinä saklanêr, 
korkudan ses çıkarmêêr. 

Kedi sıçanın yap�klarına ü�eliydi. Da düșüner, ne yapsın, ki sıçannan ödeșsin... Karar alêr,  
köpek gibi salsın... Bunu ișidip, sıçan uslanêr da kafasını delik içindän çıkarêr, kedi ama onu enidän 
yakalêêr... 

Yaalanıp hem bıyıklarını kıvraș�rıp, tantanalı deer (bașkası da ișitsin, olmalı): „Görersin mi, hiç 
prost diil, makar bir yabancı dil biläsin”. 

Bașka bir s�lis�ka annatmasına geçip, nıșannêêrız, ki șindiki zamanda insan topluluunda 
bilingvalı lääzım olasın. Bu diil Evropanın istedikleri, ama șindiki yașamanın istedikleri, ki insannarı 
terbietmää iki yabancı dildä sözleșsinnär.

Annayalım lääzım, ani mul�lingvalı (çok dillilik) terbiedilmesinin kanunnu bir eri var da 
gelișimnärlän uygunnukta bulunêr, angıları yabancı dillär için Evropa Birliindä hem Evropa 
Konsiliumunda üzä çıkarılêrlar.  

Monolingvizmanın „trondan indirilmesi” Evropa Konsiliumu Raportunda lingvis�ka çeșitliliini 
kutlamak yılında karar alındı: „evropalıların çok yaygın bakıșına karșı, angısına görä unilingvalı olmaa 
normadır, 1/2 hem 2/3 er üzündä insanarası belli bir dereceyä kadar bilingvalıydir, ama taa çoyu 
insannar plurilingvalıydır. Plurilingvizma normal insan durumuydur, nekadar monolingvizma”. 

Halkların hem kulturaların genișlenmesi sta�s�kayı düzelder da  çok dilliliinä yardım eder.. 

Taa urgulayabiliriz: makar ki CECRL mul�lingvizmanın hem plurilingvizmanın arasında farkları 
açıklêêr, bu kiyada deyni ilgisizdir. Avtorlar fenomen olaylarını geniș maanasında nıșannêêrlar (lato 
sensu, diil stricto sensu), da bu bizä kolaylık verer onnarı sinonim olarak gibi açıklayalım.

Derindän diișilmeklär oldular, açan dillerin üürenilmesindä triada monolingvizma – bilingvizma 
- plurilingvizma urgulandı.  
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Enidän CECRL'ya danıșêrız sade ondan, ki terbietmäk etkililiklerini sorumnamak, ani lingvis�ka 
üüretmesindä diișilmeklerini açıklêêr: „Șindiki zamanda soruș bașka kaldırılmêêr, ki  bir, iki yada üç dil 
perfekt biläsin, ama ilktän ana dilini üüsek uurda lääzım biläsin, „ideal ana dili” sayılasın. Neet buydur: 
komunika�v repertuarını gerçekleș�rmää, angısında hepsi lingvis�ka (dil) becermekleri kullanıldı. 
Dooru olarak, dilleri, angılarını üüretmäk kurumnarı üürenmäk için teklif eder, çeșitlendirilmiș 
olsunnar lääzım. Bundan kaarä, dilin üürenilmesi yașamanın ișiydir, mo�vațiyanın, becermeklerin 
geliș�rilmesi hem inan eni komunika�v prak�kasını kazanmaa, angıları okullardan çıkêr da birinci er 
kaplêêr, önemli olêr” [4, s.12]. 

 Evropa lingvis�ka poli�kasında urgulanêr, ani „bir insanın lingvis�ka çalıșması, kultura 
konteks�ndä, aylä içindä lafedilän dildän bir soțial grupasının komunika�v dilinä, sora da bașka soțial 
grupalarına (bakmayarak ona, ani bu yaygınnașma okul üürenmäk sistemasının içindä olêr yada 
doorudan çalıșmakların içindä) genișlener. İnsan dilleri hem kulturaları ayırı bölümnerä pay edilmeer, 
ama komunika�v kompetențiyayı geliș�rer, angısının strukturalanmasına bütün bilgilerä hem herbir 
lingvis�ka çalıșmasına yardım eder. Butürlü komunika�v kompetențiyalarında dillär ilișkiliktä hem 
ișbirliktä bulunêrlar” [4, s.11].  

  Kim çok dil biler (ii bilmesi önemli diil), türlü situațiyalarda bilgilerini kolay kullanacek, 
sözleșmesi engelsiz olacek hem dilin kullanılmasını kolaylaș�racek.   

Plurilingvizma için Evropa Toplan�sının Bașkanı dilin kullanılmasını soțial tara�ndan üç uura pay 
eder:  

ь ana dili (la langue maternelle) – evdä, ayledä kullanılan dil; 
ь üüretmäk dili (la langue de scolarisa�on), angısı ana dilindän farklı olabilir; 
ь soțial dili (dilleri) (la langue ou les langues de socialisa�on).

Triada ana dili – üüretmäk dili – soțial dili  Moldova Respublikasının Gagauz Avtonomiyasının 
konteks�ndä spețifikalıydır, neredä ana dili, gagauz dili, sade ayledä kullanılêr yada hiç kullanılmêêr. 
Genç ana-bobaların, angıları gagauz sayılêrlar, ușakları ana dilini bilmeerlär. Okullarda sa gagauz dili 
sade bir disțiplina gibi üüreniler. Gagauz dilindä okullar yoktur. 

Bu boșluu yoketmää deyni hem plurilingva tara�ndan terbiedilmesini taa küçüktän “beslemää” 
deyni, bir uygun dolayı yaradıp, kimniini koruyup, bölä bir proekt dillerin paralel üürenilmesini teklif 
ediler. 

Bölä, yașamak boyunca yabancı dilleri lääzım üürenelim, ki modern (çaadaș) lääzımnıklara 
cuvap verelim. İi biliner, ki ikinci dilin üürenilmesi zeedä diil, onun sade büük bir faydası var,  ikinci dil 
üürenilmesi zarar vermäz. 

Metodologiya çerçevesini urguladık da buna görä proektlerimizi düzecez. Evropa Birliin (UE) 
plurilingvizma proțesinin götürülmesindä teklifleri izleyecez, ki Evropa standardların norma�v 
aktlarına (dokumentlerinä) uygun olsun. 

1.3. Bilingvizma hem  plurilingvizma için  

Önemli annamakları açıklayacez diil sade bilim hem lingvis�ka tara�ndan, ama didak�ka 
tara�ndan da. 

Bizim dika�mıza görä, ilk, bilingvizma olarak,  onun ișletmä mehanizmaları hem �pologiyaları 
mul�lingvizma/plurilingvizma mehanizmalarınnan hem �pologiyalarınnan birtürlüydürlär. 

Farklılık sade türlü komunika�v situațiyalarında alterna�v kullanılan dillerin sayısındadır, 
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katlama elemen� bi-, angısının maanası „iki kerä”, ama prefixoid pluri – eklenän laflara „taa çok”, 
„çokluk” maanasını verer.  

Önemliydir, ki bașka da fenomennerin maanasını aydınnadalım, nicä lingvis�ka kontak� hem 
lingvis�ka karıșımı.

Bilingvizma için lafederäk, lääzım esaba alalım, ki birkatlı fenomen önündä bulunêrız. Lingvis�ka 
disțiplinaaradakı, psiholingvis�ka, soțiokultural fenomenneri, angılarında iki dildä lafetmäk 
becermekleri yazdırılaceklar. 

Bu nıșannama pek dikatlı lääzım esaba alınsın. Bu kerä, üürenennär kalitesindä ușak bașçasına 
gidän ușaklar olacek, angıları üüretmäk dilinnän (rus) paralel taa iki dil (romın hem gagauz) dillerini 
kabul edeceklär. 

Yaș faktoru önemliydir hem dä lääzımnıydır. 

İlktän nıșannayalım, ki hergünkü dildä, dilin en geniș maanasında bilingvalı kiși sayılêr  o, kim iki 
dildä lafeder. 

Dil bilimindä uzmannarın  çoyu bilingvizma annamasında dar maanada kabul ederlär, nicä iki 
dilin alterna�va kullanılmasını.  

Aaraș�rıcılara yamanêrız, angıları butürlü ideyanın tara�nı tutêrlar: nekadar taa tez ikinçi dili 
üürenecez, okadar üürenmäk taa kolay olacek, sonuçlar da taa ii olaceklar. 

Bașka laflarlan, erkenni bilingvizmaya lääzım yardım edelim. Özel literaturada ușak, angısı ana 
dilinnän barabar ikinci dili yakın 10 yașına kadar üürener, erkenni bilingvalı sayılêr, ama ne ușak sora 
üürener (dilä baalı) geç bilingvizma  sayılêr (bu situațiyada kimi ana-bobalar da bulunêrlar). 

Teklif edili eniliklär burada, ki bilingvizmanın bu iki annaması birliktä bulunêrlar. Ușaklar hem 
büüklär lääzım birerdä üürensinnär, dostluk atmosferasında, biri-birini saygılamakta, neredä ana-
bobalar diil hiç daavacı, hiç kontrolcu, ama üürenmäk proțesinin ortaa. 

Büüklerä deyni sürpriz olur, açan annayaceklar, ki kuvedin verilmesi iki dilin üürenilmesindä 
onnara deyni farklıydır, ana-bobalara hem ușaklarına. Bu maanada, ana-bobalar „terbiedili” olaceklar, 
ki ușak bir, iki, üç tä dil taa tez, taa kolay hem „natural”  üürenecek, nekadar büüklär, çünkü büüdükçä, 
bir eni dilin kabul edilmäk proțesi taa çok fikir kuvdini isteer. Büüklär lääzım annasınnar, nicä dil ișleer, 
onnar lääzım kuralları bilsinnär.   

Erginniktän sora bilingvalı olmaa taa zordur.

Akılımıza taa ge�relim, ani ușak uygun bir sutuațiyada bulunêr, o yannșlık yapmaa korkmêêr 
hem kendi gibilerinnän lafetmektä  sıkılmêêr, eer ustaca da doorudulduysa, gücendirili diildir. 
Büüklärlän situațiya bașkadır. 

Diskusiyaya koyulan problema erkenni bilingvizma situațiyasında, angı yașta, nezaman taa ii 
ușak ikinci dili üürenmää bașlasın: açan ilk dil ana dili (sıravardılık bilingvizma) belliedildi yada iki dilin 
paralel üürenilmesi (paralel bilingvizma) uygundur. 

Cuvaplar ayırılêrlar hem son diildirlär, kär eterli argument varsa da. 

Lääzım söleyelim, ani bir ana ( bir boba) - bir dil prințipi paralel bilingvizma için olumnu hem 
s�mullu. 

Bilingvizmanın bașka �pologiyalarından ayırılacez (denkli, katlı, koordinat, reduk�v, 
semilingvizma h.b.), diil onnarın sayımnıını aașaltmaa deyni, ama ani bölä açıklamak yaratmanın 
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sınırlarını așırdêr, angısı bizä teklif edildi. Ekleyecez, kim bu fenomen aaraș�rmaklarınnan 
meraklanacek, taa geniș bibliografiyayı kullanabilecek.    

Sayêrız, ani önemliydir kimi ana-bobaların korkularını öngörelim, angıları ușakların intelektual 
așırı üklemesınnän zanaatlıydır. 

Son çalıșmaklar göstererlär, ani iki dili paralel üürenmää faydalıydır, çünkü imii pozi�v 
havezlendirer, kogni�vlii geliș�rer.  

Uzmannar tanıyêrlar, annașıpta, ki iki lingvis�ka annamaklarınnan oynamaa kolay diildir, ama 
zararlı da diil. Tersinä, bu bir ii çalıșmadır, ușaklar da, örnek olarak, komponentlerin ikisini dä deneerlär.  

Kararlıydır ar�k, ki bilingvalı insannar taa tez ilerlenerlär, nekadar monolingvalı insannar erkenni 
kogni�v gelișmesindä hem  lingvis�ka becermeklerindä taa krea�vdirlär. 

Ekspertlär bir nıșan brakêrlar, angısının yardımınnan dikatlanêr, ki okul bilingva terbietmäk 
sisteması elitarlı diil lääzım olsun, ama s�mullu.  

Bu proekt hepsinä isteyennerä birtürlü șans teklif eder, angıları bu çalıșmalara ka�lmaa isteerlär.  

Bu bölümün sonunda ekleyecez, ki bilingvizmanın kaynaa lingvis�ka kontak�ydır. Lingvis�ka 
kontak�n sayımnıı hem bellietmäk çalımı, derecesi, angısında kontak�a bulunan dillär biri-birinä etki 
ederlär, ekstralingvis�ka naturalı faktorlarlan sıkı baalan�da bulunêrlar.

Birkaçını nıșannêêrız: geografiya bölümü, insannıın naturası (erli yada göçücü, küülü yada 
kasabalı), etnika hem kultura spețifikası, yaș, seks (erkeklik yada dișilik), soțial durumu, lafedennerin 
zanaatları h.b. 

Geneldän, lingvis�ka kontak�n karıșması fenomennerin peydalanmasını bellieder.

Lingvis�ka karıșması lääzım annașılsın, nicä bir dilin normalarından sapmaa da bașka dilin 
özelliklerinä girdirtmää.

Ozaman, açan yabancı dil üüreniler (okulda yada kendibașına), ana dilindän üürenilecek dilä 
karıșmak olêr. Yada biliner, ani individ dili, angısını üürener, ana dilinin  formalarına görä diiș�rer, 
„düzensizdirer”. 

İki dilin alterna�va kullanılmasında bir bilingva komunika�v dolayında, etkilär biri-biri üstünä var 
nicä olsunnar. 

Tä ne için kimi yannıșlıklar belirli etapta gerçek�rlär, ama üürenmenin bașka fazasında kolay 
yokedilerlär (soruș Ne sän yapêrsın? bașlankı etapta kolay geçer Ne yapêrsın sän? yada  Ne yapêrsın?).

Karıșmak konțepțiyası nega�v transferlän üst üstä geler, çünkü kim üürener yannıș yazmaları, 
strukturaların hem bölümnerin arasında kontak�a bulunarkan, dillerdä belliedilerlär  (deyelim, 
istenmeyän, lääzımsız benzeșmeklär, kalkalar, sözlär yalan (fals) arkadașlar h.b.) 

Ozaman, açan struktura birtürlülükleri ana dili hem üürenilecek dilin arasında dooru belirliydir, 
transferin pozi�v – transpozițiya önündä bulunêrız, angısı bir eni dilin kabul edilmesini uygunnaș�rêr.
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II.  DİLLERİN PARALEL/EȘZAMANNI ÜÜRENİLMESİ: 
İSTORİYA HEM ÖZELLİKLÄR 

2.1. Bașlayıcılara deyni dilin paralel üürenilmesi 

Ușakları küçüktän bilingva tara�ndan (ikidilli) terbietmää șindiki zamannarda çok aktualdır. 
Dünnedä kultura hem lingvis�ka çeșitliliin hızlı gelișmesi belirdiler. Bu üzerä, problema açıklanêr, ki 
azannık halklarının kulturasını hem dil zenginniklerini lääzım korumaa hem sayımnamaa. 

 Biliner, ki Moldovada yașayan gagauzların çoyu lafetmektä hem üürenmäk proțesindä rus dilini 
kullanêrlar, nicä bir ana dilini, da küçüktän ana dilini kaybederlär, unudêrlar, çünkü ana dilindä, gagauz 
dilindä, lafetmeerlär, bu önemli bir problemadır. Gagauz dili proglamaların yardımınnan, ușak 
bașçasından bașlayıp,  gagauz dilinin yardımınnan cannandırılsın lääzım. 

Zaman uzunnuunda türlü fikirlär açıklandı, nasıl bir kısa zaman içindä yabancı dil üürenilsin.  
Dar�șmaklardan sora bir karar alındı, ki iki dilin paralel üürenilmesi „ușaan gelișmesinä ük diildir, eer 
bir normal ritm alınarsaydı, gerçek halda geliș�rilärseydi.  Bir normal situațiyada, eklen� bilingvizması 
için söleyäbiliriz. İnsan bilingvalı olêr diil sade lingvis�ka tara�ndan, ama düșünmäk, fikir tara�ndan 
da. Dilin üürenilmesi lingvis�ka hem metalingvis�ka bilgilerini geliș�rer, ne ani kogni�v avantajı 
bellieder sade iki yada taa çok dillerin kontakt olduuna görä.”  

İlk bilgilär iki dilin erkenni üürenilmesini 1913 yılda Ronjat nıșannadı, angısı kendi çocuun, 
Louisin, terbiedilmesi çalıșmalarını yazdırêr. Ușak franțuz dilindä bobasınnan lafedärdi, mamusunnan – 
nemțä dilindä. Bir zamandan sora iki dili akın�lı lafetmää bașladı. Ronjat çıkıș yapêr, ki iki dil bir 
zamanda üürenmää ușaa fikir tara�ndan bozmadı, ama tersinä, onu bilingva tara�ndan terbie�. 
Ronjat ilk�, angısı „bir ana (boba) – bir dil” prințipini bellie�.

  Bașka bilgi erkenni bilingva terbiedilmesi için Werner Leopold bellie�. Germaniyada duudu, 
1925 Amerikaya göçtü. Marque�e universitesindä profesor olêr. Evlener ispanyalı bir karıya da 
onnarın ilk ușaa 1930 yılda duuêr. Hildegard, onnarın çocuu, iki dildä lafeder, bilingvalı  olêr. 
Hildegardın iki dilcilii üürenmäk subyek� olêr, nasıl küçüktän bilingvizma gelișer. 

Werner Leopold çocuun iki dil üürenmäk çalıșmalarını sinte�ze e� da 4 bölüm �parladı, 859 
sayfalı, 1939-1949 yıllarda, Speech Development  of Bilingual Child adladı. 

2.2. İki dil bilmesi çaadaș aaraș�rıcıların bakıșına görä  

Kapsamnı bir üürenmäk ana dilinin korunması hem ikinci dilin küçüktän üürenilmesi için șvețyalı 
Siren bilimcisinin tara�ndan realize edildi (1991). Onun aaraș�rmalarına Stocholm'dan 600 aylä ka�ldı, 
angılarında șved dilindän kaarä bașka da dildä lafedilärdi. Üürenmäk metodunu - „intervyu” - kullandı. 
Fikirä geldi, eer ayledä lafetmektä azannık dili kullanılarsaydı, ușaklar bölä aylelerdän sade ana dilindä 
lafedärdilär, angısı insan topluluuna ka�lmasını zorladardı. Bașka 16% ușakların arasından șved dilini 
akın�lı lafedärdilär, 25% zeedä șved dilini ek dili olarak kullanardılar. Çalıșmada taa nıșannanêêr:  

„Açan büüklerdän birisi șved dilini ușaklarlan sözleșmäk için baș dili olarak kullanardı, azannık 
dilinin kullanılması taa yu�a oldu; 77%  deyni șved dili taa akın�lı olardı, açan bobasınnan lafedärdilär 
hem 89%  - anasınnan. Hep okadar, kär situațiyalarda, neredä șved dili taa akın�lı dili oldu, azannık 

Anatar annamaklar: erkenni bilingva terbiedilmesi, ana dili, ikinci dil, kogni�v becermeklär  
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dilinin kullanılması güçlüydür ( 80% zeedä) ozaman, açan anası yada bobası, angısı azannık dilindä 
sözleșärdi, sade bu dili dä ușaklan lafetmektä kullanardı.  

Situațiyalarda, açan ana yada boba, angısı azannık dilindä lafedärdi, hem șved dilini, hem dä 
azannık dilini kullanardı, dillerin üürenilmesi çok taa yu�a oldu, düșüp 26%  ozaman, açan boba iki dili 
dä kullanardı hem 41%, açan ana iki dili kullanardı”.   

Sirenin bakıșına görä, ușaklar ana dilinin akın�lıını koruyêrlar 86% proporțiyasında olarak, eer 
okulöncesi periodunda lafedärseydilär. Eer okulöncesi programası șved dilindäseydi, ozaman sade 
25% ușakların arasından azannık dilini bilerlär, 12% hep o uurda lafederlär, 63% sade șved dilindä 
sözleșerlär.   

Bașka iki yaratma Kanada'da Bild hem Swain tara�ndan yapılmıș 1989 yılda, hem Swain, Lipkin, 
Rowen hem Hart, 1991-dä. Çıkıșlar yapıldı: ana dilinin ii bilmesi için bașka dilleri dä üürenmää pozi�v 
sayılêr. İlk yaratmada gösterildi, ani „sekizinci klasın üürencileri, angıları ingliz-franțuz programasına 
yazıldılar, leksika bagajı üzerinä taa ii rezultatları vardı, nekadar ingliz programasını izleyennerdä.  

Iİkinci yaratma, angısı sekizinci klastan 300 üürencinin kantarlanmasında temellener, gösterdi, 
angıların yazma/okuma becermekleri azannık dildä vardı, ama sade pasiv uurunda, franțuz dilindä taa 
büük bașarıları vardı.  

Nıșannandı, ki üürencilär, angıların ilk dili romın dillerindän birisiydir, franțuz dilinin sözlü 
aspektlerindä taa ii rezultatları vardı. 

Bir meraklı yaratma avstraliyalı Ricciardelli (1989) bilimcisi tara�ndan gerçeklendi, angısı iki dilin 
avantajlarını aaraș�rdı da çe�n bir çıkıșa geldi, ani iki dilä saabi olmaa ușaa taa intensiv geliș�rer. 
Ricciardelli aaraș�rdı bilingvizma etkiliini kogni�v becermeklerin üzerinä bir yaraș�rma çalılșmanın 
temelindä: 57 bilingvalı ușak test edilmiș (italyan - ingliz) hem 55 monolingvalı ușak (ingliz) 5 hem 6 
yașta.  

Yaratma gösterer, ani ușak grupaları hem ingliz, hem italyan dillerini bilerlär, hem italyan dilinin 
taa ii rezultatları vardı: 1) ușaklar sade inglizçedä bașarılı hem 2) bilingvalı  ușaklar, angıları ingilizçedä 
bașarılı hem dä biraz italyancada, taa çok yara�cı düșünmeyi göstererlär (fantaziya ölçüleri hem 
Torrance akın�lıı), metalingvis�ka annaması (topikayı düzeltmäk) hem sözlü hem sözsüz becermekleri 
dä”.  Ricciardelli çıkıș yapêr, ki akın�lı bilingva becermekleri ușakları lingvis�ka hem kogni�v tara�ndan 
geliș�rer.  

Benzeyän rezultatlar Voevodina'dan, öncedän Yugoslaviya,  Göncz hem Kodzopelic (1991) 
bilimcisi tara�ndan kazanıldı. Onnarın yaraș�rma çalıșmasına 5-6 yașında ușaklar ka�ldı. Urgulandı: 
„ușaklar, angıların erkenni bilingvalı çalıșmakları vardı, türlü metalingvis�ka testlerindä taa ii 
rezultatlar kazanardılar. Avtorlar fikirleerlär, ki ușak bașçasında ikinci dilin üürenilmesi ușaklara 
lingvis�ka fenomennerinin üzerinä dika�nı konțentre etsinnär yardımnêêr”.   

2.3.  Millet azannıklar dillerinin üürenilmesindä  tradițiyalar, çalıșmaklar

Rumınyada okulöncesi yaștan millet azannık dillär üürenilmesinä önemli dikatlıka veriler. 
Disțiplinanın Madyar ana dilindä lafetmäk programasına görä okullara yada madyar üürencilärlän 
klaslara deyni, angıları rumın dilindä üürenerlär, madyar dili hera�a üçär saat hazırlık klaslarında 
üüreniler, hem dördär saat I hem II klaslarında. Programa 2015-dä kuruldu kurikulumun proektlemä 
modelinin temelindä, kompetențiyaları esaba alarak, da kaplêêr:  

1. çeșitli komunika�v kontekstlerindä sözlü kolay mesajlar kabul etmää;  
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2. çeșitli komunika�v kontekstlerindä sözlü kolay mesajlar açıklamaa; 

3. çeșitli komunika�v kontekstlerindä yazılı kolay mesajlar kabul etmää; 

4. çeșitli komunika�v situațiyalarında kolay mesajlar kurmaa.

Madyar halkları, en çok olannar, bir kompakt teritoriyada yașayan, aylä 
sınırlarında ana dilinä sınașêrlar, onnarın alfabe�zațiyası okullarda olêr. 
Madyarcayı gazetaların, dergilerin, kiyatların basımnarında kullanmaa teklif 
ediler, kultura yaratmalarını çıkarmaa, millet spețifikasını korumaa deyni. 
Madyarların çoyu bilingvalı olêrlar, onnar hergünkü lafetmesindä ana dilini 
kullanêrlar, rumın dilinin sä soțial faydası var. 

Rusiyada situațiya ana dilinin hem rus dilinin paralel üürenilmesindä heptän 
bașkadır. Millet okullar var, angılarında hepsi disțiplinalar ana dilindä üürediler, rus 
dili mutlak disțiplinasıydır. Orta okullar hem universitetlär rus dilindä üürenmeyi 
teklif ederlär. Millet azannıklar için rapor�a (2010), Rus Pravitelstvosu  nıșannêêr, 
ki bașka dildä, rus dilindän kaarä, terbietmää „birtürlülük prințipini bozêr, çünkü 
ușaklar, angıları bölä terbiedildilär, bașkalarlan uygunsuzluk bir situațiyasında 
bulunaceklar, taa doorusu, açan iș erini aarayaceklar”. 

Sta�s�kaya görä 2011 yıldan 44335 ușak bașçasından 40779-da terbietmäk 
rus dilindädir, 1180-dä rus hem bașka dillerdä, 2336-dä bașka dillerdä.  

Rus Federațiyasının ofițial dili rus diliydir, mutlak olêr hepsi onun 

vatandașlarına hem dä respublikada yașayannarına, neredä bilingvizma kabul edildi. 25 ana dili 19 
respublikadan tanındı, bu dillerä deyni kiyatlar kuruldu, kultura hem komunika�v becermeklerindä 
temelli. Terbietmäk funkțiyası, ki Rusiya vatandașlarını birliktä yașasınnar üüretmää. „Üüretmää  
birliktä yașayalım, diil sade bașkalarına karșı saburluluk, bașka dil hem kultura tașıyannar, ama havez 
bașkasını annamaa, saygılamaa sayılır”. 

2.4. Millet azannıkların ana dili üürenmesinä giriș 

Educatoarea arată unei fetiţe 
cum să ţină corect în mână 

creionul. Până acum câteva luni, 
această fetiţă nu a scris şi nu a 

desenat niciodată. Grădiniţa 
«Romaniţa», recent deschisă, 

este singura instituţie 
preşcolară din R. Moldova 

destinată copiilor de etnie romă. 
s. Vulcăneşti,  r. Nisporeni. 

Iulie 2010.

Moldova Respublikasında millet azannıkların ușaklarına deyni ana 
dilindä üürenmesi limitliydir. Sade rus halk ușakların rus dilindä üürenmää 
kolaylıkları var. Sade 374 ușak etnika ukrainalı ana dilindä üürenerlär, ne 
ani sade 0,06 hepsi ukraina ușaklarından. Bu İnsan Hakları Resurs Merkezi 
çalıșmasına görä realize ediler.  

Bulgar üüretmäk dili 171 ușaklar için saalandı, hepsi ușaklardan 
0,02. 

Gagauz ușakların çoyu ana dilini ayledän bilerlär da rus dilini ușak 
bașçasında üürenerlär. 2009-da ușak bașçasında denemä grupaları açıldı, 
neredä terbietmäk gagauz dilindädir. Avtonomiyanın administrațiyası bu 
proek� bașarılı, saydı da genișle�. 

Genelliklän, ușaklar a�ada birkaç saat gagauz dilini üürenerlär, 
bașka çalıșmalar rus dilindä geçerlär. Problema, angısınnan ușak 
bașçasında karșı gelerlär, okullarda da, gagauz dilindä kiyatlar hem 
didak�ka materiallar lääzım kurikulumun isteyișlerinä görä kurulu 
olsunnar.   
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Hep bölä situațiya rom (çingenä) halkında da var, angıların ana dilindä okulları hem ușak 
bașçaları yok. Çingenä ușakları ana dilini sade ayledä üürenerlär. Geçennerdä çingenä dilini üürenmää 
iki eksperimental klas açıldı, Drokiyada hem Hınçeș�ä. “Çingenä dili kayıp olmak  yolunda olacek 
okadar zaman, nekadar devlet uurunda esaba alınmayacek”, söledi Nikolae Radița, Millet Rom 
Merkezi bașkanı.  

İntervyuda Ziarul de Gardă için, Alexandra Yuster,  Moldova UNICEF temsilcisi, kararlêêr, ki ușak 
okulu ana dilindä lääzım bașlasın, devlet dili dä ama üürenilsin, ani sora devlet programalarına 
ka�labilsin. „Ușaklar dilleri pek kolay üürenerlär, ama birinci klaslarda, ana dilindän  millet dilinä 
geçärkän, yardım etmesini isteerlär. Ana dilindä terbietmäk birinci klaslarda  hepsi etnika halklarına 
çok önemliydir, sora, lääzımnı hazırlıkları peydalandıktan sora, romın dilini üürensinnär”, A.Yuster 
söledi.  

2.5. Okulöncesi ușakların gelișmesinä deyni bilingvizma etkilii 

İki yada taa çok dilin erkenni üürenilmesindä yapılı aaraș�rmaklar gösterdilär, ani üç yașına 
kadar ușaklar dilleri spontan, üürenerlär, haliz nicä ana dilini üürenmiș olsaydılar. Üç yașından sora 
proțes bașka bir sayımnık kazanêr. Okulöncesi ușakların bilingvizmasını taa zor testlemää, çünkü stabil 
diildir hem dinamik�r. İnsan, ikinci dili üürenärkän, iki davaylan karșı karșıya geler: güvenni diildir, eer 
iki ayırı lingvis�ka sistemasını olușturarsaydı, lingvis�ka/fonema�ka özellikleri sä ek fikir kuvedini 
isteerlär. „Bilingvalı ușakların kogni�v hem soțial gelișmesi monolingvalı ușakların gelișmesindän 
farklanêr. Bilingvalı ușakların abstrakt, teoriyaya görä düșünmekleri taa erken, taa tez gelișerlär”, 
A.A.Loseva aaraș�rıcısı bellieder.  

Okulöncesi ușaklar tara�ndan iki dilin paralel üürenilmesi dilin seman�ka funkțiya gelișmesinä 
etkilämeer, ama onun kimi özellikleri var. Annamak proțesi, dillerin farklı kullanılması ușaklarda 
düșünmeyi geliș�rer. Lafedenin (informațiyayı gönderän) hem sesleyicinin (informațiyayı kabledän) 
arasında komunika�v modeli olușturulêr. Okulöncesi periodunda ușaan lingvis�ka zenginnii, lafların 
sayısı ilerlener, komunika�v uuru taa diri, taa kaavi olêr, dili taa ii duyêr. 

Tekliflär: 
џ ana dilini ii bilmää önemliydir, çünkü bașka dillerin üürenilmesindä pozi�v etkisi var; 
џ iki dil bilmesinä saabi olsun, bu ușaa taa kaavi, çe�n olmasını geliș�rir; 
џ kurikulumun proektlemesi lääzım becermeklerin gelișmesindä temellensin. 



14

ROMIN HEM GAGAUZ DİLLERİNİN PARALEL ÜÜRENİLMESİ
METODOLOGİYA GİDİ

III. OKULÖNCESİ UȘAKLARIN PSİHOPEDAGOGİKA HEM LİNGVİSTİKA 
HARAKTERİSTİKASI 

Okulöncesi yașın psihologika profili 

Psihologika profili terbietmektä hem bașlankı noktasını, hem terbietmä rezulta�nı belirder. 
Psihologiya aaraș�rıcıları kararlêêr, ki erkenni ușaklık dönemindä gelișmäk așaadan yukarı olêr, karıșık 
psihika proțesleri elementar psihika proțeslerin temelindä olușturulêrlar, çünkü gelișmiș 
periodlarında ilerlenmäk yukarıdan așaa olêr, karıșık psihika proțesleri elementar psihika proțeslerinä 
etkileyeräk. Okulöncesi yaș subyek�v konkret intereslerin 3-6/7 yaș arasında  etapını açıklêêr, angısı 
ușak bașçasının öncä fazasından sensomotor intereslerin küçük okullașmaya geçiș yapêr.  

Ușaan kișilik olușmasında okulöncesi psihika duymasının, gezekliinin hem annayıșlıının, 
progreslerin periodunu gösterer. Hepsi temel adap�v davranıșlar, en önemli energika yapılar 
(intelektual, krea�v), soțiallık ta esaba alınêr, becermäk dizisi hem temel davranıșların özellikleri h.b. 
olușturulêr. 

Bu etap uzunnuunda: 

џ olușturulêr hem gelișer intelektual, emoțiya, isteyän güçlü olmak proțesleri hem ușaan  
bașka kișilik özellikleri dä;   

џ meraktan hepsini bilmää üürener;

џ sözlüü zenginnener, lafların dooru sölemesi ilerleer h.b. 

Düșünmäk

Üüsek kogni�v psihika proțeslerin genel çalıșmalarından birisi düșünmäk�r, angısı insannık  
psihika sistemasında baș rolünü kaplêêr hem hepsi bașka proțeslerini hem psihika funkțiyalarını (dil, 
ezberlemä, dikatlık, yara�cılık) sayımnêêr. O insana, logika hem rațional bilgilerin subyek� olarak, 
deyni belirleyiciydir. 

Düșünmeyä havezlendirmäk, onun plas�klii kolaylaș�rılı taa çok problemaların çeșitliliinnän, 
nekadar temaların sayısınnan, çünkü onnarın çeșitlilii çalımnarın transferini (geçișini) uygunnaș�rêr 
hem yara�cılık kaynaklarını kimi sorușların çözdürülmesindä lääzımnıını ar�rêr. Aaraș�rıcıların çoyu 
düșünmeyi hem dili, nicä insan özel inteligențiya kalitelerini açıklamaa deyni, denkleș�rer. Bu 
maanada, okulöncesi gelișmäk düșünmeyi hazırlayan hem  organize edän, perioduydur.  

Sölener, ki 5-6 yașına kadar yakın 50%  individin intelektual potențialından olușturulêr.  

Piaje�an (Jean William Fritz Piaget, șveyțariyalı psiholog hem filosof) okulun bakıșına görä 
okulöncesi yașta ușaan düșünmesi bașlankı etapta bulunêr. 4-7 yaș arasında düșünmäk intui�vdir:

џ olușturulêr ușaan prak�ka aaraș�rmak etkisi al�nda; 

џ diil okadar dooruluun bilmesinä sımarlanmıș�r, ama kimi problemaların hemen 
çözdürülmesinä hem dä elementar yașamak bilgilerin kabul edilmesinä;  

џ 5 yaștan sora intui�v düșünmesi gelișer, angısı gösterimä danıșêr.  

Düșünmenin gelișimi intui�v–davranıșlı durumundan intui�v–logika durumuna geler. 

Anatar annamalar: düșünmäk, aklında tutmak, dikat, mo�vațiya 
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Bu dilin organize edilmesi hem intensiv sözleșmesi perioduydur. Laf hem cümlä obyektlerin 
shema�ka olduunun, klasifikațiyanın hem bütünneș�rmesinin çalımnarını gösterer, onnarın 
elementlerini türlü kriteriyalardan sora.  

Annamak aspek�nä görä önemli kazanmaklar dizisi peyda olêr, geçiș annamak temel 
formalarından üüsek formalarına, nicä denemä, açıklama. 

Gösterimnerdä diișikliklär meydana çıkarılêr, ani taa çok doluluk hem akın�lık ușaan iç 
dünnesinä verer, düșünmeyi geliș�rip.  

Ezberlik 

Bu psihologika proțesi dünnä aynalanmasını hem insan ilișkiliini dünnäylän ortaya çıkarêr. 
Ezberlik - insana deyni lääzımnı psihika becermesiydir, yașamanın temel komponentlerinä, insanın 
olușmasına, nicä soțial kișilii, ka�lêr: üürenmäk, bilmäk, düșünmäk, dil, yara�cılık, fantaziya.  

Bu etapta ezberliin dominant formaları mehanik�r hem istemsizdir (açan ezberleeriz sıkı  
kuvetlän, vakıdında bu iși teklif etmeyeräk). Ak�v, seçimni proțes gibi olarak, ezberlik haberleri alêr 
hem fiksațiyalêêr, insan isteklerinä uygun olarak.  İlerlemelär hızlı hem belirliydir, 4-5 yaștan sora 
istemni ezberlik tä üzä çıkêr (açan neetli isteyeräk ezberleeriz, çok yada sıkı kuvetlän gerçekleș�rip).  

Eer ușak bașçasının öncä periodunda baș proțesi annașılısaydı, okulöncesindä bütün psihika 
çalıșmakları ezberliktä konțentre olêrlar, neredän ușaan reproduk�v çalıșmak harakteri olușturulêr. 

Çalıșmaların çeșitlii alayında, angıları ușaklara teklif edilerlär, ușak bașçası genel becermeklerä 
üürenmää deyni temel koyêr. Üürenmäk, aklında tutmak, haberleri ezberlemäk becermesi ușaan fikir 
gelișmesinin baș parametralarıydır. Ușak dünnesinnän ilișkidä, etkilemäk, korumak, ișidilmișleri, 
görmüșleri enidän aktualize etmäk becermeklerini olușturêr. 

Ezberliin kaavi afek�v izi vardır (aklında tutêr intensiv, pozi�v yada nega�v emoțiyalı), ama 
konkret intui�v dä (ezberlener taa kolay o informațiya, angısı görüntülerdä yada konkret obyektlerdä 
kullanıldı). İstemni ezberliin dä gösterilmesi peyda olêr: tekstlerin, görüntülerin içidekilii etkilener, 
laflar, ideyalar h.b. Ușak taa uzun tekstlär annadêr, olayları yada ișleri ha�rlêêr, iki obyekt ezber 
yaraș�rêr h.b. 

Fantaziya 

Bașka bir kogni�v proțesi - fantaziyaydır, insan becermesi eni gösterimnär yada ideyalar, 
yaratmalar, annamakların, gösterimnerin, kabul edilmiș ideyaların temelindä olușturulêr. Fantaziya 
ezberliklän, düșünmäklän, dillän birliktä ișleer.  

Ne bu yașta etkilener? Ușaan fantaziyalı yașamasının genișlii, kolaylıı, angısınnan herbir 
momen�ä real ișlerdän fik�v, yalan ișlerä geçer. Nıșannanêr sıkı baalan� afek�vlik hem fantaziya 
arasında. Afek�v durumnar (emoțiyalar, duygular) fantaziyayı yollandırêrlar, kolaylaș�rêrlar yada 
köstekleerlär. Okulöncesi yașta fantaziya eni gelișim fazasına girer, eni aspektlär alêr, çeșitli 
faktorlarlan șartlı. Oyun etkisi al�nda hem bașka da lääzımnı çalıșmaklar (annatmalar, resim, model 
yapmak h.b.) ana-boba hem terbiedicilerin gözetlemesindä ușakların denemekleri zenginnener, 
gösterimnär dolayı genișlener, düșünmäk gelișer, eni intereslär hem istemeklär peydalanêr, söz 
sistemasının düzenneyici funkțiyası taa çok sıklașêr. Hepsi bunnarın pozi�v efek� var fantaziya 
funkțiyası üzerinä. Fantaziya kazanêr, ușak bașçası öncä periodunnan yaraș�rıp, eni kaliteli özelliklär 
taa da istemni olêr.    



Dilin paralel üürenilmesi proțesindä üüredici hem ana-boba ușaan lingvis�ka hem 
psihopedagogika profilini esaba alaceklar:   
џ Konkret-intui�v düșünmäk görüntüyä, obyektä hem individual adamnara, gösterimnerä 

hem dilä baalı. La�n yardımınnan ușak gerçeklii göstermää üürener. 
џ İșitmä ezberlik (bir zamandan sora ușaklar aklına ge�räbilerlär bir laf dizisi, küçük șiir herbir 

dildä ișidilmiș, lafedilän dili belirtmäk); görmä ezberlik doorudan denemelerin sonularından 
olușur) sözlü ezberlik ușak yap�klarını hem gördüklerini sözleș�rer; konkret ezberlemä 
abstrakt içindekilikleri, logika ilișkileri ezberleyämäz. İstemsiz ezberlemä çok taa geniș�r.
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6 yașa yakın gösterimnerin kombinațiyalamak proțesi iç planında intensiv olêr, bu maanada taa 
çok dıș durumnarından çıkarılêr, prak�ka ișlemeklerdän. Kaaviletmäk proțesi fantaziyalı funkțiya 
gelișimin üüsek fazalarında açıklanêr nicä fikir ișlemi. Bölä, taa oynamaa bașlamadaan, düzüler, resim 
yapılêr, lafediler, ușak temayı aynalêêr, açıklêêr, fikirindä oyunun, resimin, mesajın gelișmesini kurêr. 

Bölecä, fantaziyanın gelișimindä urgu adım-adım dıșyanından içyanına geçer. 

Okulöncesi ușaan yara�cılıı psihika gelișmesinnän ilerlener. Okulöncesi periodunda ilk kerä 
ar�s�k yara�cılık becermekleri gösteriler. Yara�cı fantaziya kenarsız gelișimi tanıyêr taa bir geniș 
baalan�sında, logika çalıșmalarında. M. Debesse bellieder, ki fantaziya ușaan ruh denkliini saalêêr, 
isteklerin hem yapabildiklerin arasında uymamazlıkları çözdürer.  

Okulöncesi ușaklarda fantaziya patlaması var. Ușak çok ișlär fantaziyalêêr hem yaradêr: 
masalları, �kraları, annatmaları, annatmadan momentleri sesleyip, aklında enidän kurêr, ilk cümleleri 
genișleder yada küçülder, struktura elementlerin sayısını büülder yada kaçırêr, bir elemen�n 
strukturasını diiș�rer, bașka eni çıkardêr. Bu yașta ușakta psihikayı reallaa integre etmäk, doldurmak 
funkțiyaları, proektlemäk hem fantaziyayı öncelemäk becermesi gelișer.

Dillerin paralel üürenilmesi proțesindä dooru açıklama becermesi var nicä ilerlesin. Annatmalar, 
sözleșmelär, ezberlemä h.b. ideyaların hem görüntülerin uydurmasını, bilgi uurunun genișlenmesini, 
hepsi bulunannarın lafetmä becermeklerini geliș�rmää deyni kararlı kantarlamasını saalêêr. Fantaziya 
yara�cılık ruhunu havezlendirer, ezberlik gelișmesini, demekli  lafetmesini, yazdırmakları, 
görüntülerin, litertura tekstlerin içindekiliini interpretațiyalamak, verili örnää görä masal yaratmak 
h.b. becermesini olușturêr.

 
Dikatlık

Dikatlık - çevredän gelän bilgilerin seçimni ișlenmesi. Ușakların konțentre olması periodu yaș 
özelliinä sıkı baalı. Küçük ușakta (3-4 yașta) 5-7 minut tutêr, orta yașta ușakta (4-5 yașta) 20-25 minuda 
kadar, büük ușakta (5-7 yașta) 45-50 minut alêr. 

Dikatlık fizika yada psihika obyek�n meraklandırılmasında, angısına o doorudulu, lafedilmiș 
eniliklerindä temellener. İnsanın hepsi çalıșmaklarında dikatlık türlü-türlü gösteriler. Okulöncesi 
ușaklarda dikatlıın terbietmesi konkret spontan hem istemsiz dikat istemesini hem abstrakt dikatlıına 
döndürmesini izleer.  

Dikatlıın önemli rolü var:  dooru açıklamak alıșkannıını fone�ka, leksika, grama�ka aspek�ndä 
olușturêr, akın�lı sözleșmeyi havezlendirer, defektli lafetmeyi, seslerin sölemesini h.b. doorudêr, 
düșünmeyi havezlendirmää deyni zenginnetmäk temelindä hem dilin ișlenmesini,    grama�ka 
strukturalarını sırayca üürenmää deyni önemli olêr.
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џ Ak�v hem neetli yara�cılık gösterimnerin anali�ka-sinte�ka ișlemelerini ilerleder, angıları 
pek çeșitli hem zengindir. 

џ İstemni dikatlıı lääzımnêêr, ki çalıșmaların gelișmesinä taa çok vakıt seçilsin. Konțentre 
olması periodu 5-7 yașında ușaklarda 45-50 minut alêr. 

Ana dili, dillerin paralel üürenilmesinin temeliydir

Dilin gelișmesi düșünmenin gelișmesinä sıkı baalı. Dil - en önemli becermeklerindän birisiydir, 
angısını ușak kullanêr, ii terbietmäk okulöncesi kurumunda baș elemen� sayılıp. Dil üürenmesi bir 
proțes�r, çalıșmak�r, angısı kiși tara�ndan büük kuvet isteer. Onun için  sözleșmenin kabul etmäk 
tehnikası hem açıklaması en zor insan becermeklerindän birisiydir, angısının üürenmesi için çok yıl 
lääzım. Bu etapta dil ușaan kișilik gelișmesinin çalımıydır, mo�vleri, interesleri hem becermekleri 
esaba alıp.

Psiholog N.Jinkin belirder, ani lafetmäk - intelektual gelișimin kanalıydır. Nekadar taa erken bir 
dil üüreniler, okadar taa kolay hem doludan bilgilär asimile olaceklar [28].

Bilgilär, yap�klar, fenomennär, informațiya - düșünmenin materialıydır. Fikir çalıșması  insanın 
bașka çalıșmaklarınnan yardımnanêr, açıklamanın zenginnenmesini hem üüselmesini lääzımnêêr, 
angısı düșünmenin pozi�v gelișmesinä etkilener. Önemliydir, ki asimiläțiya edilmiș  dil lääzım bircikleri 
real sayımnıklan dolu olsun. Doorusu,  bu element düșünmäk hem lafetmäk arasında karșılıklı ilișkiyi 
saalêêr.  

Dil gelișimi butürlü aspektleri kaplêêr: fone�ka, leksika, grama�ka hem seman�ka ilerlemesi. 
Biliner, ani okulöncesi ușaklar lafetmektä ii ortak�rlar, diil ani çok soruș koyêrlar, ama ani onnar 
annatmaa pek severlär. Bu iș ana-bobaya hem üüredicilerä ușaklarda komunika�v kompetențiyalarını 
geliș�rmää pek yardımnêêr. 

Eer üç yașta ușakların ak�v sözlüü 800-1000 laf kaplarsaydı (ana dilindä), al� yașta, belliki, 
kontekstli dil zorlanêr, 3500-4000 laf kaplêêr. Bu iși lääzım bilelim ozaman, açan ușaa bașka bir dildä 
üüretmää isteeriz.   

Yabancı dillerin üürenilmesi için uzmannar belliederlär, ani bir konkret laf sayısı bilärsän, 
sayılmêêr ki dili bilersin. Önemliydir, o leksika birciklerini la�irleșmelerindä, cümlelerdä nekadar taa 
sık kullanasın,  çünkü lafların 70 % cümlelerdä taa çok maanası var. Urgulandı, ani temel uurda ak�v 
sözlüü yabancı dili üürenmää deyni 400-500 la�ır. 

Lafların ayırı bilmesi dillerin üürenilmesindä bir önemli obyek�v yok nicä olsun, çünkü bu geniș 
bir problema. Taa ak�v zorladılêr ideya komunika�v çalıșmaklarını yazıda hem sözdä  kullanmaa. 
Aslıdan, dillerin üürenilmesindä bu benzeșmäk en produk�v sayılêr. 

İnsan lafetmesi individualdır leksika sayısı hem kullanılması uuruna görä, grama�ka 
strukturalarına görä, nicä seslär çıkarılêr, lingvis�ka kolaylıkların hem baalan�ların kullanılmasına 
görä, ișitmä kolaylıına görä h.b. Bu individual insan harakteris�kaları diil sade ana dilinä, ama bașka 
dilä dä baalı. 

Ușaan sözleșmesi dilin hepsi aspektlerinä görä individualdır
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Üürenmäk için mo�vațiya ilktän aylä kurumunda peydalanêr. 

Kimi aaraș�rıcılar la�nda durêrlar, ki ușaan lafetmesi kendi fikirlerini açıklayabilsin deyni peyda 
olêr, açıklamak formalarını sa belirli impuls olușturêr. Bu lafetmäk aspek�ni psihologlar lafetmenin 
mo�vațiyası gibi adladılar. Mo�vațiya diil sade düșünmäk hem afek�vlik sayılêr, angılarını ușak 
açıklayabilir, ama onnarlan paylașmak istemesi; burada laf gider iç impuls için düșünmeklerin hem 
duyguların açıklamasında. Ușaklarda sözleșmäk mo�vi peyda olêr ozaman, açan emoțiyalara, güçlü 
impresiyalara, terbiedici, üüredici tara�ndan teklif edilän subyektä interesi var. Aslı, ki söz mo�vi 
gerçek komunika�v situațiyalarından bașka ușakların tara�ndan olușturulêr. 

Aaraș�rıcıların bakıșına görä, lafetmäk istemektän peyda olêr, hem hepsi söz gelișimin  etapları 
bu lääzımnıkta temellener. Büüklär ușaa devamnı komunika�v proțesinä katêrlar. Dil lafederäk 
üüreniler, çünkü sistema�ka söz etkileri yolunnan imik içinä girer.  

Okulöncesi yaștan ușaklarda türlü çalıșmaklara farklı intereslär peyda olêr: modellemäk, 
resimnemäk, yapı düzmäk. Psihologika bakıșına görä, bölä iș çeșitlilii ușaklarda söz çalıșmakların  
etaplarına görä söz becermeklerin ierarhizațiyalamasını lääzım olușturulsun.    

Bölä, pedagog mo�vațiya olușturmasını saalêêr. Mo�vațiyalı çalıșmayı önderip, büüklär beklenän 
bașarılara varmasını saalêêr. Üürenmäk için çalıșmaklar sözün yardımınnan  geçiriler. Hepsi bu tekliflär 
akumulațiya proțesindä herbir ușaa ayırı lääzım sayımnı olsunnar, kär etersiz hazırlık ta olsa sistema�ka 
üürenmesi için. Bu koșullar bilinçli üürenmesinin aspek�nä baalı, ama diil komunika�v aspek�nä.    

Biliner, ani bașka bir dil üürenilmesindä ușak büüklerin sistemasından farklı bir sistema kullanêr,  
da dilin asimile edilmesi taa kolay geçer. 

Tä neçin belirli momentlerdä uygunsuzluk duygusu peyda olêr, ana-bobadan ușaa geçip. Bölä 
durumnarda ușaklara annatmaa önemliydir, ani herbir bașka dili küçüktän lääzım üürenmää da ozaman 
bölä situațiyalarda, nicä anası hem bobası, bulunmayaceklar. Hep okadar, aaraș�rıcılar söleеrlär, ani 
büüklär diil lääzım ellerini kolversinnär, kuvetsizlensinnär, yabancı dilini üürenmää deyni [28]. 

İnsanda iki ezberlemäk mehanizması var, angıları üürenmeyi etkileеr: birlerindä bildirmäk 
(haberlemäk) ezberlii var, angısı  temel annamaklar bilmesinä baalı, hem olaylar yada bașka dilin 
sözlüündän laflar, lafedän dildän kaarä, öbürlerindä proțeduralı ezberlii var, becermeklerin hem 
alıșkannıkların olușması için kullanılan, deyelim, nicä bisikletada gezi. Butürlü üürenmäk bilinçsizlii 
gerçekleșer. Bașka dilin grama�ka kurallarını üürenmää deyni, insan proțeduralı ezberlemesinä 
danıșêr, angısı erken gelișer. Bildirmäk sistemasına, angısı sözlüün üürenilmesinä karıșêr, gelișmeyä 
deyni taa çok zaman lääzım. Bölä, ușaklarda proțeduralı sisteması taa ii gelișimni, nekadar bildirmäk; 
bu üzerä ușaklar proțeduralı ezberlii kullanabilirlär, bildirmäk ezberliini  inkär etmeyeräk, hem taa 
kolay yabancı dillerin grama�kasını üürenerlär.    

Mo�vațiya, dillerin paralel üürenilmesindä bașarı için ön koșul

 Mo�vațiya - inasanın bütün çalıșmakların kuvedi, angısı hızlılık verer hem üürenmäk proțesini 
kolaylaș�rmaa, ușak kuvedini intensifikațiyalarak, hem dika�nı konțentre ederäk, üürenmeyä 
durumunu hazırlayarak. Üürenmäk için mo�vațiya ilktän aylä kurumunda peydalanêr, ușaklar ana-
bobaların, kardașların sora terbiedicinin tutumnarını kavrayıp, savașmak hem mobilizațiya 
modellerini düzüp, kendi koyulu neetlerinä vermää deyni.  
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Paralel üürenmäk proțesindä dil etkileșmesi 

Ușaan lafetmesi, kendi fikirlerini açıklayabilsin deyni, peyda olêr, açıklam  formalarını sa belirli a
impuls olușturêr.  

Buradan soruș çıkêr: ikinci dil ayledä lafedilän modelinä görä lääzım üürenilsin. Nıșannêêrız: eer 
ușak ana dilini ilktän “lingvis�ka vakuum” içindä  üürenärseydi, sora ikinci dil öncedän olmușlara görä 
etkilenecek.    

Ușak ikinci dili taa kolay üürener, nekadar büüklär. Psihologikada hem pedagogikada ön koșullar 
var, ki bir bașka dilin erkenni üürenilmesindä olumnu bașarıları kazanmaa deyni hem küçük ușaklarda 
bilingvizmayı/monolingvizmayı uygunnaș�rmaa deyni, onnar da lääzım ișlesinnär, normal çalımı 
esaba alarak, angısında ușak ilk dili üürener, bu bölümdä spețialistlär urgulêêr . 

İkinci dildä erkenni sözleșmäk bir bölük baalan� yaradêr, angıları iki yada taa çok dillerin paralel 
üürenilmesini kolaylaș�rêr, olay aslında çoçukların tara�ndan urgulandı, bilingvalı aylelerdän olarak, 
angıları  yașamanın ilk beș yıl, iki heptän farklı struktura tara�ndan dili stressiz hem karıșıklıksız, 
zorluksuz üürenerlär. Bu yașa kadar görüner, ani, dillerin üürenilmesinä, durumnarına, statuslarına 
bakmayarak, programa ölä, nicä üüretmäk proțesin sıralıı, gidimi.  

Problemanın özü onda, ani ilk dildä lafedenin söz becermeklerini olușturêr hem ikinci dilin 
üürenilmesinä etkileer, kendi özelliklerini ”yollayıp”. İlk dil etkisi annamak proțesini gösterer, hem  dil 
üüre�mesinä lingvis�ka uurunda, kulturada yolu açêr. 

Format, angısı dillerin paralel üürenilmesini okulöncesi uurunda teklif eder, ilk, rețep�v �piydir. 
Baștan ușaklar ișlemäk hem aklında tutmak sadä cümlelär uurunda üürenerlär, özelliklän izinneri, 
açan laflar, sadä strukturalar içleș�riler hem asimile ediler, kendi cümlelerini kurmak becermekleri 
olușturêr.  

Büüklerdä dillär üürenmesinin belirli kaliteleri var. Psihologika özelliklerinä görä büüklär pay 
olêrlar: intui�v/sensorlu �pi (bilgi intuițiyaya temellener, büüklär kuralları kendileri açabilerlär dilleri 
üürenmää deyni) hem logika-rațional �pi (logika bilgiyä yardımnêêr, onnar, kim üürener grama�ka 
kuralların öncä gösterilmesini).   

Büüklerin hem ușakların arasında dillär üürenilmesindä farklık:

Ш Kendi-kendini özelleș�rmää. Büüklär üürenmäk proțesinin bașarıları için cuvapçıydır.

Ш Üürenmäk için konkret mo�vleri var. 

Ш Öz çalıșması. Bilgileri doldurmak, çalıșmayı diiș�rmäk.   

Ш Üürenmenin kullanılabilmesi farklıydır. Büüklär taa belirli interes dillär üürenilmesinä 
göstererlär. 

Ш Üürenmäk perspek�vası hem periodu farklıydır. Büüklär șindilik için üürenerlär, ki bu 
moment lääzım, ușaklar gelecää deyni üürenerlär.  

Ш Büüklerdä kri�ka düșünmesi olușturulu, ușaklarda sa gelișim proțesindä bulunêr. 
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Aylä – ușak bașçası ortaklıı 

Aylä en eski soțial kurumuydur, angısı yașamanın ilerlemesini hem gelișmesini saalêêr, 
individual intereslerä hem soțial neetlerinä ilgi kurup; aylenin gelișim istoriyası - o ilerlemenin hem 
diișilmeklerin istoriyası. Aylä bir uygun ortalık, neredä ușak ilerleer, er, neredä soțial gelișmesinä temel  
koyulêr, çerçevä, neredä annașılêr, ki seviler hem sevmää üüreniler. 

Aylä - ilk soțial terbietmäk instanțiyası, neredä ușak terbiediler hem becerilär, bilgilär 
olușturulêrlar, yașamakta erini bulmaa deyni.  

Uygun ortaklıın önderilmesi bu iki terbietmäk özun arasında – okulöncesi/okul kurumu hem aylä – 
ii olur, ki ana-boba terbietmäk orușlarından uzak olmasınnar, çünkü ana-boba ”ustalıı” çok ișlerä s
üüreder. Bir ii ana-boba olmaa deyni hiç kolay diildir, hererdä zorluklar.  

Ana-boba ușakların tara�ndan saygılansınnar, becermeklerinä inansınnar deyni, ii bir bașlan� 
olabilir çalıșmaklarda ortak olsunnar, da ușak bașçası terbietmäk programasına görä  ușaan 
gelișmesini saalasın.  

Ușak bașçası üüretmäk sistemasında ilk basamak�r, bunun için ana-bobalar terbietmäk 
programasına lääzım baștan ka�lsınnar, çünkü sade butakım ortaklık alıșkannıını ușak bașçasınnan 
olușturaceklar hem, özelliklän, üürediciylän/terbiediciylän (gagauz yada romın dilindä). 

Ușak bașçası – aylä ortaklıı ușak bașçası hem aylä arasında olumnu baalan�ların  kurulmasını  
saalêêr, sistemanın birleșmesinä yardım eder, angıların ușaklar üzerinä faydalı etkisi olabilir ozaman, 
açan terbiediciyi ana-bobaya bir nasaat için danıș�ını görerlär.   

Hepsi ana-bobalar ușak bașçasından ușakları için haberlär bekleerlär. Onnar terbietmäk  
programasının neetleri için lääzım bilsinnär hem karar almasında pay alsınnar. Ana-bobalar ușakların 
bașarıları için lääzım üürenmiș olsunnar, hem dä ne ușak bașçası ușaan problemaları hem kaliteleri için 
annêêr, biler. 

Terbiedici ana-bobaya fikir verecek nicä ușaklara evdä yardım etsinnär, çünkü ana-boba 
üürenmektä ek yardımını lääzım teklif etsin. Ortaklık, uygun terbietmäk etkilerini hem hepsi faktorları 
saalamak, angıları ușaklar üzerinä etkileerlär, en büük istemäk�r hem lääzım realize edilsin. Bu  
bölümün problemaları çok�pliydir.     

Ușak bașçası – aylä ortaklıı çok forma tanıyêr, angıları ușaan terbiedilmesinä hem büümesinä, iki 
terbietmäk faktorunu uyumnayarak, ge�rer: ana-bobaylan toplan�lar, angılarında ușak bașçasının en 
önemli çalıșmak aspektleri açıklanêrlar; tombarlak masa toplan�ları; görüm propagandası –  
terbietmäk temalarına görä çeșitli materialları haberlemäk, ușak bașçasına vizit yapmak;  derslerdä, 
gezilerdä, ekskursiyalarda, yortularda ușaklarlan birliktä pay almak. 

Ana-bobaların paralel terbietmäk proțesinä  ka�lması

Ușaklar küçüktän iki (üç tä) dil kolaylıklan üürenäbilerlär ozaman, açan onnara  terbiedicilär hem 

IV. BİRLİKTÄ ÜÜRENERİZ: ANA-BOBA-UȘAK ORTAKLII

Anatar annamaklar: soțial terbietmäk instanțiyası, terbietmäk programası, terbietmäk 
                                     etkilikleri, bilingva (ikidilli) dili 
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ana-boba yardım  ederlär. Önemliydir, ki ușaa lääzım üreklendirelim bașka bir dil üürensin, hem, belli 
olarak, bașka bir kultura üürensin. Ușaa deyni önemliydir büüklär ona yardım etsinnär hem 
kantarlamak yapsınnar.   

Üüretmäk uzmannarı teklif ederlär, ki ana-boba türlü çalıșmalara, kultura olaylarına, çeșitli 
oyunnara ka�lsın. Kiyatlar, CD-lär, video kasetalar dillerin üüretmäk proțesi çalıșmaklarında bir önemli 
yardımdır. Eer ana-boba dili bilärseydi, angısını onun ușaa aslında üürener, onunnan konușarsaydı, 
lafları, eni la�irleșmelerini üüredäbilir, ușaa zorlatmadaan. Ana-bobalar kendi bilingva olduunu 
ilerledäbilerlär, ușaan lingvis�ka becermeklerini geliș�rärkän. Biliner, ki, bilingvizma ușakları nega�v 
tara�ndan gücendirmeer. Tersinä, ușakların gelișmesi üzerinä olumnu bir etkisi var.  

Ușaklar en ii üürenerlär ozaman, açan güvenniydirlär da yannıșlık yapmaa korkmêêrlar. Kimär 
kerä türlü laflar çıkardêrlar, çünkü yara�cıydırlar. Bu iși onnar severlär hem, taa sık, dillerin 
üürenilmesindä çıkartmakların pozi�v efek� var. Ușak bișey yannıș sölediseydi, hemen doorutmaa diil 
lääzım, çünkü ușaan gelișmesinä pek ii diildir. Ușaklar, angılarını sık doorudêrlar, lafetmää hem 
annatmaa havezini kaybederlär.  

İi biliner, ani üürenmäk hızlılıı taa faydalıydır, açan ana-bobalar evdä türlü çalıșmaklarlan 
üürenmäk proțesinä yardım ederlär. Ana-bobaylan ortak olmak ușak bașçası terbietmäk 
programasında ușaan gelișmesini saalêêr. Ana-bobalar ușakların bașarılarınnan meraklanêrlar, da 
onnar terbietmäk progamasının neetlerini lääzım bilsinnär, angı beklenän neetlärdir. Ana-bobaların 
türlü çalıșmaklarında pay alması öncüllär yaradêr ușaan potențialını taa ii üürenmäa deyni, intereslär 
dolayı, terbietmäk proțesindä karșıgelän problemalarınnan.  

Ușaklara örnek lääzım verilsin. Ana-bobalar ușaklara deyni önemli örnek�r. Kimi ușaklar ana-
bobanın havezini yabancı dilini dooru üürenmää görerlär da bunu örnek olarak kullanêrlar. Eer ușak 
bașçasında benzeyän çalıșmaklara ka�larsa, ozaman taa havezliydirlär dilin üürenilmesindä bașarılı  
olsunnar. 

Bu sırada ușaklar da nıșannêêrlar, eer ana-bobalar ana dilini sayımnarsaydılar hem 
ilerledärseydilär, ozaman onnar bilingvizmayı da üüselderlär. Ușak, iki dildä sözleșip, angılarında taa 
sora lafedäbilir, büük bir zenginnää saabi olêr, onun personal hem profesional yașamasında fayda olêr. 
Bu saabilii ondan kimsey alamaz, çalamaz. 

Faydalı nasaatlar: 

џ Ușaa üreklendirin hem baașlayın bașka bir dil üürenmää istedii için.

џ Ana-boba pozitv örneeni geliș�rin, angısı ușaklan birliktä üürener.

џ Hertürlü erkenni bilingvizmaya yardım edin.
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V. ROMIN HEM GAGAUZ DİLLERİN PARALEL/EȘZAMANNI ÜÜRENMÄK 
PROȚESİNDÄ LAFETMÄK KOMPETENȚİYASININ OLUȘTURMASI 

Sözleșmenin hem dilin gelișmäk alıș�rmakların içindä hem ana dilinin, hem dä ikinci dilin 
okulöncesi etapında sözleșmenin temel elementlerini tanımak, paalılıkların belliedilmesi hem 
konktret konteks�ä, real yada yaradılı sözleșmä situațiyalarında prak�ka yapması çok önemliydir. 

Dillerin ses (sonor) kolaylıkları belirli birim sistemasıydır. Onnar sonor kolaylıklarına grupa 
olêrlar (ses, kısım, fone�ka la� h.b.) hem diil sonor ses kolaylıklarına (urgu hem intonațiya). 

Dilin fone�ka aspek� geli mesindä, u akların lafetmesindä iki uygunnuk esaba alınêr: ș ș
fonema�ka i itmesinin geli mesi hem sölemenin olu turması.   ș ș ș

Okulöncesi ya ta fone�ka sisteması olu mak durumundadır, bu üzerä, dilin sonor aspek� ș ș
bütün olu mak durumuna hem i itmä annaması kompeten iyalarına baalı.  ș ș ț

Fonema�ka ișitmesi söz dika�nda temellener da lafetmäk ses elementlerini bașkalaș�rêr.    

Fonema�ka ișitmesi seslerin ayırmasına yardımcı olêr, kär taa nicä sölemesini üürenmedä n. ä

Bașka tara�an, ölä ușaklar var, angıları sesleri dooru çıkarêrlar, ama etersiz dooru annamak 
becerikliinin üzerinä, kimi sesleri ana dilindän bașka seslärlän karıș�rêrlar (ters kullanêrlar r erinä l, l 
erinä r, z - j, j - z, s - ș, ș - s h.b.). Bu olêr ozaman, açan bir üürenilecek dil üüreniler hem ozaman, açan 
yabancı dildä farklı seslär var, ana dilindä seslerinä harakteris�kalı olmayan, benzämeyän. 

 Bu neetlän fonema�ka ișitmesinin prak�ka ișlenmesi seslemektä kabul edilmesini üüseltmäk 
hem  sesleri tanımak için, herbir sesi hem la� dooru sölemäk için er alêr, dilin fone�ka tara�nı 
iileș�rmäk, sesleri hem ses grupalarını açık, tamannı hem güvenni sölemesi nee�ndä. 

Romın dilinin fonema�ka sistemasında büük zorluklar yoktur, çünkü herbir bukva nasıl yazılêr, 
ölä dä okunêr.  Ama var kimi harakteris�kalar, angıları ișitmä annaması hem romın, hem gagauz dilindä 
sölemäk kompetențiyasının gelișmesindä dikatlı olmamızı isteer. Üürenilecek dillär için bunnarı 
lafedecez: 

Romın dili
 

Gagauz dili
 

Anatar annamalar: fone�ka sisteması, fonema�ka ișitmesi, ișitmä annaması, sölemäk, vokal, 
                                  konson, sesbirleșmeleri 

5.1. İșitmä annamak kompetențiyasının olușturması 

      urgu;·� 
konsonnarın taa çe�n sölenmesi (d,t,n);
spețifika vokallar hem konsonnar: ă,î, ț, ș;  
romın dilinä harakteris�kalı ses grupaları: 
ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi; 

·��urgu; 

spețifika vokallar hem konsonnar;·��

gagauz dilinä harakteris�kalı uzun vokallar: ·��
aa, ää, oo, öö, uu, üü, ee, ii, ıı

konson dönmeleri: b-p, d-t, g-k, c-ç;·��
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İșitmä - katlı bir proțes�r. Seslärkän, sözlü mesajları kabul ederiz, lafedenin neetlerini 
yaraș�rêrız, kär sözlü hem dä sözsüz mesajlara reakțiyayı da.  

İșitmäk - seslemäk proțesinin bir payıdır da üç etapa görä gelișer: 

џ Sonor (ses) dalgalarının kabul edilmesi 

џ İmiin kabul etmesi uurunda sesleri annamak 

џ Seslemäk asoțiațiyaları

 Ușaklarda lafetmektä annamak kompetențiyalarını olușturmak hem ișidilmișä adekvat 
davranmak -  buydur seslemenin nee�.  

 Üürenilecek dildä lafetmäk becermeklerinin olușturması okulöncesi uurunda sayılêr ișitmäk 
annamasının hem lafetmesinin becermeklerini geliș�rmäk.  

İșitmäk annaması - ilk becermäk, angısını ușaklar taa anaokulunda üürenerlär. İșidip, ușaklar 
hem ana dilini (gagauz) hem millet dilini (romın) üürenerlär.  

İșitmäk  sesleyicinin tara�ndan sözleșmeyi kabul etmäk hem çözdürmäk ișlemiydir.‒

İșitmäk - kompleksli bir proțes�r, angısı sözlü mesajların, lafedenin neetlär yaraș�rmasını hem 
sözlü yada sözsüz mesajlar üzerinä reakțiyasını açıklêêr.

İșitmäk seslemeyä ilgili, ama seslemenin sade bir payını gösterer da üç etapa görä gelișer:  

џ sonor dalgalarını kabul etmäk

џ imiin kabul etmesi uurunda sesleri annamak 

џ seslemäk asoțiațiyaları

Sölemäk

İ itmäk annamasının geli �rmesi hem sölemenin olu turması bir araya gelerlär. Bir dildä ș ș ș
lafedennär ba ka dildä lafedennerindän farklanêrlar, sesleri özel söleyip.   ș

Sölemäk ‒ o  bir dildä seslerin spețifikalı ar�kuläțiya çalımıydır.  

Sesleri dooru çıkarmaa deyni, sölemäk organnarı kaavi, eterli las�kli lääzım olsunnar, angıları 
çabuk düzenni hem çeșitli kıpırdamaların yapılmasına izin verer. Sölemäk organnarını kaaviletmää 
deyni, butürlü sınıșları yapabiliriz: aazını açmak hem kapamak, yanaklarını șișirmäk hem bir zamanda 
emmäk, mimika, grimasa yapmak, aazın dıșında dilin ritmika oynatması, gülümsemäk h.b.  

Sözlü ț ș ar�kula iya kıpırdamalarını üürendiktän sora, kimi sesleri sınırlamak sını larına geçäbiliriz, 
örnek:  

vokal grupaları (di�ong, tri�ong); 
ilk konson grupaları: sc-,șc-, st-, pt- h.b.

·��vokal dönmeleri: ä-e, a-ê.
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Kim nesoy ses çıkarêr?

J-J-J-J-J-J Z-Z-Z-Z-Z-Z Ş-Ş-Ş-Ş-Ş-Ş

İșitmäk annaması kompetențiyalarını geliș�rmää deyni, üüredici butürlü kolaylıklar kullanabilir: 
ușak yada ana-boba tara�ndan yannıș sölenän lafları tekrarlamak, bu ișä dika�nı џ
çekmeyeräk, ama seslerin dooru sölemesinin formasını hem diișilmiș sesleri üzä çıkarmak; 
ușak yada ana-boba tara�ndan yannıș sölenän lafları dooru tekrarlamak, dooru sölemesinä џ
dika�nı çekeräk; 
eer ș sölämediseydilär lääzımџ  u ak yada ana-bobası lafları dooru , nekadar taa çok tekrarlamak . 
Bu kolaylık kullanılêr, açan u ak yada ana-boba lafların sonor strukturasını ii aklında tu�ular ș
da onnarı dooru sölemää kolaylıkları var.  

İ itmäk annaması kompeten iyaların olu turmasına hem dooru sölenmesinä deyni, üüredicinin ș ț ș
önemli rolü var. Üüredici hergünkü i indä bunnara  temellensin:  ș lääzım

romın dilindä sesleri, onnarın ar�kulațiya çalımnarını esaba alarak, dooru sölemäk; џ
original verili seslerdän lafların olușmasında alıșkannık geliș�rmäk;  џ
iileș�rmäk hem yoketmäk kimi ses sölemesi e�șmemezliini (kaçırılmıșları, inversiyaları, џ
uzaltmaları). 

Sölemenin üürenilmesi sözlü etapında tür  metodika prințiplerini lääzım izlesin: bu lü

sölem  sınıșlarında kullanılan material zorluuna görä lääzım seçilsin; џ äk

sonor modelleri dooru, natural düzülüydür, zorluk elementlerini bellietmeyeräk; џ

seslär ayırı üürenilmeerlär, onnar laflarlan birliktä üüreniler hem dä laflar kısa cümlelerdä џ
kullanılêr; 

sözlü periodunda seslerin grafika gösterilmesi lääzım diil, çünkü olur karıș�rsınnar; џ

bu period uzunnuunda lafetmenin normal ritması diișilmeer.џ

La�a hem cümledä seslerin baalılıı ritmaya hem intonațiyaya saalanêr. İlk alıș�rmaklarından bir 
sölemeyi kullanmak için, ritma hem akțent ii olur, çünkü ikinci, yabancı dilin sölem  sistemasına äk
l uydurmaa. Teklif ediler birär problema üürenilsin, bir tema içindä olarak (örnek: Benim evim)ääzım 

Urgu probleması üzerinä, nıșannêêrız, ki ușaklar hem dä kimi büüklär romın dilinin fonema 
sistemasını kullanmaa savașêrlar, urguları nicä ana dilindä kullanıp. Urgunun dooru kullanılmasını 
üürenärkän, üüredici türküleri, kısa șiirleri kullanabilir, angılarında urgu nıșannanacek (ve-e-eselă - 
vese-e-elă; a-a-avșam – avșa-a-a-m). 

Romın dilindä dooru sölemeyi geliș�rmä , üüredici bu elementleri lääzım urgulasın: ä deyni
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Romın dili Gagauz dili

Romın hem gagauz dillerin vokal hem konson sistemasına giriș

Bir dildä problemalı vokalları hem konsonnarı üüretmää deyni, dört etaplı modeli kullanabiliriz: 
kabletm , tekrarlamak, kontekst türlülüü hem seçimi. äk

1. Kabletmäk sayılêr:

vokalın/konsonun ayırı sölenmesi; џ

bir la�n içindä sesin çıkarılması; џ

ușakların dika�nı çekmäk, ki konkret sesi la�a tanısın;  џ

bașka laflarda hep o sesi bulsun, tanısın. џ

Açan ușaklar sesleri kullanmaa becerdilär, kaaviletmäk sınıșlarına geçeriz. 

Sesleri barabar söleeriz: џ

t-ț, t-ț, t-ț, t-ț, t-ț, t-ț, 

a-ă-â, a-ă-â, a-ă-â

Ușaklara çi�li laflar veriler, angılarında problemalı vokallar hem konsonnar var, örnek: tată-țară, 
cat-cât, par-păr.

Kimär kerä olur, ki hep o ses iki la�a da kullanıldı, kimär kerä dä diil. Ușaklar bu iki sesin 
birtürlülüünü yada farklıını lääzım açıklasınnar. 

· Kabletmenin bașka bir kaaviletmäk sınıșını vereriz: sesleri sayıya görä birtakımnaș�rmaa. İlk 
ses 1 nomerd  olur, ikinci – 2 nomeri kabul edir. Üüredici laf örneklerini verer, angılarında sıravardır bu ä
iki ses var, ușaklar sa onnarı lääzım iden�fikațiyalasınnar. 

2. Eer ușaklar problemalı sesleri ar�k dooru sölärseydilär, ozaman onnarı tekrarlasınnnar. 
Üürenilmiș lafların sölenmesinä tekrarlamak, angılarında isteyän ses var, lafları resinmärlän 
uydurmaya yada kolay bir sözleșmeyä, temellener. 

3. Kontekstlerin türlülüü seslerin bașka da laflarında kullanılmasını, üürenilmiș, bilinir laflardan 
kaarä, açıklêêr. 

romın dilindä spețifikalı vokallar:  ă, î , e;џ
sesli-sessiz konson karșılıı џ

      p-b, t-d, c-g, s-z, ș-j;
benzeyän grafiklän seslär: џ

      a-ă-â, i-î, s-ș, t-ț;
i sesin sölenmesi lafların sonunda, nicä:  џ
elevi, școli h.b.
romın dilindä spețifikalı ses grupaları: џ

      ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi;
ilk konson  grupaları: џ

      sc-, șc-, st-, -pt, pr-, scr-, str- etc.

urgu son kısımdadır;џ
spețifikalı vokallar hem konsonnar џ

       ä, ö, ü, ê, c (dj);
gagauz dilinä harakteris�kalı  vokal џ
grupaları (uzun vokallar) 

      aa, ää, oo, öö, uu, üü, ee,ii, ıı
konson dönmeleri: p-b (dip-dibi), џ

       t-d (but-budu), k-g (renk-rengi), ç-c (uç-ucu);
vokal dönmeleri: ä-e (gecä-gecelär), џ

      a-ê ( topla-toplêêr).
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4. Seçim, adekvat lafetmäk situațiyasında lafların seçilmesinä danıșêr. Situațiyayı taa kolay 
kontrol etmä  hem ușaa üüretmää problemalı sesleri kullanabilsin deyni, resimni kartoçkalar ä
verilecek. 

İșitmenin gelișmesi  hem lafetmäk  seslerin annaması  için alıș�rmaklar 

Sesleri dooru sölemäk için türlü kontekstleri kullanmamız lääzım, seslerin mehanika 
sölenmesini olușturmaa deyni. Teklif ediler: 

1. imitațiya sınıșları, angılarında seslär, ses grupaları, laflar sade tekrarlanaceklar; 

2. karșılık ses çi�leri yada sonorca  (pat-bat, șoc-joc, pană-pînă, �p-țip, h.b.); 

3. kısa cümleleri aklında tutmak sınıșları, soruș-cuvap modelinä görä kurulmuș (çok faydalı olur 
bir resimä görä annatmak); 

4. diișilmeli, enidän düzülmeli, doldurmalı strukturalı sınıșlar;  

5. sölenmiș sesleri, grupa seslerini, lafları türlü lafedennerinnän ișitmäk; 

6. seslerin hem ses grupaların  geliș�rmesi resimnerä görä. Üüredici resimni kartoçkaları 
hazırlêêr, problemalı lafları esaba alıp, angılarında zor sölenän seslär hem ses grupaları var.  

Butürlü sınıșlar da kullanılabilir: 

dolay seslerin tanınması (deyelim: anatar sesi, çan sesi, mașinaların gürültüsü, biri-birinin џ
seslerini tanımak h.b.). 

sesleri ayırtmak, tanımak -  seslerin özelliklerini ayırtmak: kısa-uzun seslerin tanınması, sesli џ
yada sessiz (örnek: k sesini sölärkän, ușaklar urêrlar, sesä ss sı-sı-sı yapêrlar, eer la�a sesi 
uzun ișidärsän, benim ardıma tekrarla, eer diil sä, sus!”), avaz oyunu (deyelim: ”O sesi annat, 
angısını la�a uzun ișidersin!”);

İki sesi ayırtmak (örnek: trenin hem yılanın resimnerini göstereriz. „Kimin sesini ișidersin: s- sz?” џ
Hep ölä ișlär olêrlar c-cs, z-zs, d-t, k-g, k-t, m-n, b-g seslerin ayırmasında);  

Seslerin analizi (örnek: ” ..... sesini bașta mı, ortada mı, sonunda mı ișidersin?”, lafların џ
kurulması (sesin bașta, ortada, sonunda bulunması));  

İșitmäk  ritmi geliș�rän oyun sınıșları – ritmi, muzıkayı, kıpırdanmayı bir araya ge�rmäk: џ
ușak hem kıpırdanêr, hem dä lafeder; 

İșitmäk  ezberlemeyi geliș�rän oyun sınıșları – ritmika sınıșları olușturulu hronologiya sıra џ
üzerinä gösterimneri kaavileder, kısa seslemäk ezberlemeyi geliș�rer (örnek: Ușaklar çevrä 
düzerlär, herbiri hayvan adını söleer, ama oyuna ka�lêr ozaman, eer ondan öncä sölenmiș 
hayvan adını kullanarsaydı).  

Cümledä topikayı tanımak için yardımcı alıș�rmaklar – lafların topikası hem sözleșmäk  џ
öze�nin arasında baalan�yı belirtmäk (örnek: annamak beceriklii, cümlelerdä lafların 
topikasını doorutmak);   

Temel lafları kurulu laflardan ayırtmak  için yardımcı alıș�rmaklar  - (örnek: kıpırdanma џ
oyunnarın yardımınnan lafların peydalanmasını annamak: izinnerin yapılması: Yazalı kalem  
korobkasına koy, kalem korobkasının üstünä h.b.) 

Sözleșmäk hem solumak seslerin imitațiyasınnan birleș�rili – sınıșları masal çerçevesinä џ
birleș�rmäk (deyelim: „Mașinaya oturunuz, motoru yollandırınız!” – Derin solumak - 
„brrrrrr” – soluun verilmesi dudakların oyukluunnan); 



un șoarece (bir sıçan)                                 doi șoareci (iki sıçan, sıçannar)

un iepure (bir tavşam)                              doi iepuri (iki tavșam, tavșamnar) 

Seslerin dooru sölenmesi prak�ka alıș�rmaklarından sora olușêr hem sölenmäk üzerinä 
güvensizlik üzerinä, hem dä dolayımızın etkilii üzerinä. 

5.2. Sözlü becermäk kompetențiyaların olușturması. Lafetmäk  

Dillerin paralel üürenilmesi proțesindä, haberleșeräk, ușaklarda sözlü mesajı annamak 
becermekleri hem fikirlerini sözlü açıklamak kompetențiyasının olușturması hem gelișmesi izlener. 
Romın hem gagauz dillerin bir zamanda  üürenmäk kurrikulum'unda okulöncesi terbiedilmesi iki 
etaplıydır: ișitmäk/annamak hem sözlü mesajları cannandırmak.  
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Dudakların hem dilin uygun pozițiyası – dudakların kolay kıpırdaması (örnek: „o”- dudakların џ
tombarlak forması, „e” dudakların daralması), dudakların birleșik oynaması (örnek: 
dudakların uzaklașması, tombarlak olması: „u-i-u-i”, dudakları kapamak, tombarlak 
formasına ge�rmäk: „m-u-m-u”).

Cümlä ritminin annamak becermeklerini, ritmi hem la�, laf urgusunu geliș�rmäk için oyun џ
sınıșları – ar�kulațiya organnarını hızlı çalıș�rmak üüreneriz, söleyișleri, ușaklara deyni kaavi 
ritmli șiirleri söleyeräk, yada maanasız kısımnarın sölenmesinnän alıș�rmalar yapabiliriz 
(örnek: „ga-gá-ge-gé-gu-gi-go” h.b.). 

La�n sonunda seslerin dooru sölenmesi hem sesin maanasını annamak için sınıșlar: џ

Sözlü haberleșmäk sözlü becermekleri gelișmesinä hem komunika�v davranıșların 
olușturmasına yardımcı olêr, ak�v seslemeyi, ișbirliini geliș�rer.   

Sözlü haberleșmäk fikirin serbest, spontan açıklanmasınnan harakterize olêr. 

Anatar annamaklar: lafetmäk, sözlü haberleșmäk, sözlü haberleșmäk kompetențiyası  
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Dillerin eșzamannı üürenilmesinin ilk etapında sözleșmenin özetleri kullanılan sözlü mesajın 
açıklanmasını (laf, cümlä, dialog), konkret, aktual sözleșmäk situațiyalarını ayırıp, görmäk tedarıkların 
yardımınnan, bilinir situațiyalarda kolay dialogların kurulmasını („Ayledä”, „Ușak bașçasında”, 
„Magazindä” h.b.), annatma, soruș, șașma cümlelerin, kolay sorușların hem cuvapların kurulmasını 
h.b. saalêêr. Okulöncesi periodunda butürlü diișilmekleri (lafetmäk  aktları) teklif ediler: bașlatma,  
koruma yada söz diișilmesinin sonucu; bir kișinin yada obyek�n iden�fikațiyalanması; geniș sorușların 
hem cuvapların kurulması; kim olduunu yada aylä kișileri/tanıdıkları için informațiyasının teklif 
edilmesi; kimi obyektlerin forma hem kullanılması için informațiyasının verilmesi; bir resimni olay 
yada yap�klar için annatmak; kendi fikirlerini açıklamak h.b.  Sesleyip, lafedip (okulöncesi ușakların 
uurunda), okuyup hem yazıp (bașka uurda), sözleșmäk terminini cannandırêrız, angısı dilin belli 
olmasını gösterer, onun yardımınnan sözleșmäk proțesi olêr. 

Komunika�v ak� sözleșmäk situațiyasının çerçevesindä realize olêr. İnformațiyayı vermäk hem 
kabul etmäk, bir nasaat, izin, uyandırma, bir istedii açıklamak, kișiarası, moral, emoțional ilișkileri 
annatmak sözleșmäk kompetențiyalarını geliș�rer. 

Terbietmäk-lafetmäk için onnarda komunika�v kompetențiyalarını olușturêr, kim üürener, 
angıları  görülür davranıșlarda meydana çıkarılêrlar, nicä: 

- dooru hem annayıșlı cümlelerdä, sözleșmäk annatmalarında fikirini açıklamak; 

- verilän kolay mesajların maanasını zoorluksuz çözdürmäk; 

- bir mesajı dikatlı seslemäk da onu uygun kabul etmäk; 

- bașka ușaklarlan hem büüklärlän baalan� kurmak; 

- arkadașlarınnan haberleșmäk; 

- sözlüü zenginnetmäk, ak�v yapmak; 

- mesajın açıklamasında demekli intonațiyayı hem dooru sölemeyi kullanmak; 

- çeșitli oyunnnarda, lafetmeklerdä pay almak; 

- sorușlar kurmak hem cuvaplamak; 

- resimnerin temelindä yaratma realize etmäk; 

- dialoglara ka�lmak, replikalar kurmak; 
annatma tekstelerini yaratmak, real yada fik�v olaylara temellenip;   

- resimnerä görä annatmalar gerçekleș�rmäk;

- lafların, cümlenin maanasını annamak. h.b.

Durgunarsaydık ușakların sözlü haberleșmesindä, herzaman onnarın iki dildä üürenilmesi 
lä zım esaba alınsın: bir tara�an, sözlü mesajı kabul etmäk becerikliini neetleyelim, bașka tara�an, ä
sözlü mesajların açıklamasına danıșalım. 

Geniștän açıklarkan, açan lafederiz, ișidilmiș, annașılan, kabul edilmiș olmamızı isteeriz, hem, 
bitki-bitkiyä, bir reakțiya debreș�relim (davranıșın, gütmenin diișilmesi). 

Sözlü haberleșmäk kompetențiyası bir komunika�v konteks�ä önemli neetleri geliș�rmäk 
hem sesleyiciyä annașılan olmak sayılêr. 

Pay alannarın sayısına görä, dialoglu yada monologlu söz olur. Herbir söz �pindä  haberleșmesinin 
psihologika hem lingvis�ka özellikleri var.  

Dialog  o bir en kullanılan sözlü forması dilin realize edilmesindä,  strukturalarını ‒ sözleșmäk 
cannandırmak çalımnarıydır, angıları sözle meyi kolayla �rêr.  ș ș
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Dialog strukturalı yada serbest olabilir. Dialogu hertürlü situa iyalarda geni letmää var nasıl ț ș
okadar, nekadar minimum bir dialog ortaa var.  Serbest dialog spontan birleșer hem genișlener. 
Geneldän, dialog forması dillerin üürenilmesindä en uygundur. 

Monolog ‒ o bir lafetmäk forması, angısında lafedän sesleyiciyi katmêêr. 5-6 yașında ușak 
monologlu dili intensiv kullanmaa bașlêêr. Bu yașta ușakların fonema�ka proțesinin gelișmesi sona 
geler da ușaklar sözleșmenin morfologika, grama�ka hem sintaksis aspektlerini üürenerlär. 
Monologlu sözleșmäk logika düșünmeyä zorladêr, da bir intelektual kuvet koyulmasını l zımnêêr. ää
L.Șçerba pay tutêr, ki herbir monolog, nekadar da küçük olmasa, özel sözleșmäk  terbiedilmesini 
isteêr, buna okul öncesindän temel koyulêr. 

Monologlu lafetmesinin gelișim çalımnarı taa çok sözü enidän cannandırmak harakterindä 
olur. Doaloglu lafetmäk sä sözün ak�v yapılmasının hem cannandırılmasının çalımnarında 

temellener.    

Hem dialoglu, hem monologlu lafetmäk sözlü dilin üürenmäk çalımnarıydır, angısının nee� 
lafetmäk becermeklerinin olușturması. 

Dialoglu lafetmeyi üürenmäk için teklif ediler: 
bir model dialog kurulması için sınıșlar; џ
sorușlar hem cuvaplar; џ
dialogu cannandırmak; џ
dialogu bașarmak;џ
replikaların diișilmesi yada kullanılması; џ
rollü oyun; џ
görmäk; џ
lafetmäk. џ

Reproduk�v uurunda lafetmäk becermeklerinin gelișmesindä logika monologlu lafetmesinin en 
bașarılı çalımnarı buydurlar: annatmak (bir teks�, bir olayı); enidän annatmak; resimä görä okumak; 
ezberlemäk, bir obyek�n, koleganın yada personajın yazdırılması; komentariyalı resim yapması h.b.
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VI. DİLLERİN PARALEL/EȘZAMANNI ÜÜRENMÄK PROȚESİNDÄ 
LİNGVİSTİKA KOMPETENȚİYASININ OLUȘTURMASI

Biliner, ki bir yabancı dilin üürenmäk proțesinin önemli nee�: lingvis�ka lafetmäk kompetențiyanın 
Evropa Dilleri Ortak Çerçevä Programasına görä olușmasıydır: üüretmäk, üürenmäk, kantarlamak  
(CECRL), birkaç parçadandır: lingvis�ka payı, soțiolingvis�ka payı hem pragma�ka payı, herbir pay 
bilgilerdän, becermeklerdän, alıșmaklardan kuruluydur [4, s.18].

Hep o Evropa lingvis�ka poli�ka dokumen�ndä lingvis�ka kompetențiyası ölä kimpetențiya, 
angısı bir kișiyä, lingvis�ka kolaylıklarını kullanıp, çalıșsın izin verer. Bu leksika, fone�ka, morfologika, 
sintaksis alıșmaklarını hem bilgilerinı, hem bașka da dil sistemasının ölçülerini, kaplêêr. Lingvis�ka 
kompetențiyanın oluşması hem gerçekleșmesi uygun komunika�v kompetențiyasını olușturêr. 
Lingvis�ka kompetențiyası kendibașına olarak bakılamaz, ama onun olușması hem gerçekleșmesi 
l zımnı lafetmeyä bütün kompetențiyalarlan sıkı olarak realize ediler. ää

6.1. Fone�ka kompetențiyasının olușturması 

                    Anatar annamaklar: fone�ka kompetentențiyası, fonema, fonema�ka işitmesi, 
                                                         sonor (ses) bircii, sölemäk. 

Fone�ka kompetențiyası, lingvis�ka kompetențiyasının önemli segmen�ydir, onun ilk damarıydır. 
O üürenilän dilin sonor birciklerini annamaa hem sölemää neetleer, fone�ka özelliklerini bilmää, 
angıları fonemalarını, lafların fone�ka kompozițiyasını hem frazanın fone�kasını ayırdêr.    

Herbir dil fone�ka hem fonologika sistemasına görä harakterize ediler, buna görä o kișiyä, angısı 
ikinci dili üürenecek, fonologika sistemasının tekrarlamak hem kaaviletmäk sınıșları l zımdır, ää
bukvaları hem sesleri, urguyu hem intonațiyayı.

İlk adım fone�ka kompetențiyasının kazanılmasında: lafların kısımnara bölünmesi, afikslerin 
kullanılması, küçüldek formasının kurulması, șiirlerin ezberlenmesi, angıları ritmä hem rifmaya 
temellener h.b.

Fonemanın dooru sölenmesi bir sıra denemeklerdän, yannı lıklardan hem doorusuzluklardan  ș
realize olêr, öncä subyek�n sölemäk modeli akıl olarak modelinnän iden�fika iyalê r (lafetmäk ț ê
dolayından alınmı ) da ses büüklerin yardımınnan kaavilener. Fonema lafetmesindä kaavileneräk, ș
sölemäk becermekleri dä mahanikç  olêr, türlü ar�kul iya pozi iyalarında hem dä fone�ka hem ä äț ț
fonologika kombina iyalarında öz düzennemeyi kurup: -kinestezik hem .  ț motorik ișitmäk

Ușaklarlan dilin fone�ka sistemasının üürenmmesi bir sıravardı sistemasına görä vokalların hem 
konsonnarın alıș�rmasında, akus�ka hem ar�kuläțiya harkteris�kalarına görä ses becermeklerin 
geliș�rmesindä temellener.  

Çalıșmakların çalımnarına baalı olmayan, kimi fone�ka/fonologika aspektlerinnän ușakların hep 
o bilgi sırasına danıșêr: 

Anatar annamaklar: lingvis�ka lafetmäk kompetențiyası, sözleșmäk kompetențiyası,  
leksika kompetențiyası, grama�ka kompetențiyası. 
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sesin/ses grupalarının imitațiyası (yada tekrarlanması);  џ
seslemäk hem annamak; џ
bir ușak tara�ndan imitațiyalamak;  џ
horlu tekrarlamak.џ

Fone�ka elementlerinin üürenmäk strategiyaları 

Bir dilin fone�ka sistemasını üürenärkän, çok zaman lääzım, özelliklän, nekadar kurrikulum'da 
veriler, taa çok o ușaklara deyni, angıları romın dilini yada bir bașka dil, yabancı dili olarak, üürenerlär.  
Nekadar taa çok çalıșmaklar lääzımdır, ki koyulu neetleri kazanmaa. Zeedä hem çeșitli oyunnar, herbir 
fone�ka problemasına adanmıș sınıșlar kullanılacek, taa ușaklar isteyän uura e�șmedään, ki dilin 
fonologika sistemasını kavrasınnar.  Butürlü çalımnar olur:  üüredicinin örnää; horlu yada individual 
tekrarlaması; açıklamak; sesin kıynaș adı (șșș - yılan sesi); doorutmak; göstermäk (resim, dooru 
sölemäk, ar�kuläțiya h.b.). Örnek:  

1 çalıșma. Birliktä söleeriz:

b – p, b – p, b – p, b – p, b – p,

ba – pa, ba – pa, ba – pa, ba – pa,

bo – po, bo – po, bo – po, bo – po, h.b.

2 çalıșma. Tekrarlêêrız:

r – rrrrrrrr; s – sssssss, j – jjjjjjjjjjjjjjjj, 

a – aaaaa; e – eeeeee, o – ooooooooo, h.b.

3 çalıșma. Sesläyin hem tekrarlayın.

4 çalıșma. Sesläyin hem nıșannayın maavi kalemnän lafları, angıları Ç bukvasınnan bașlêêrlar, 
hem dä eșillän,  K  bukvasınnan bașlayan.  
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Leksika kompetențiyasının olușturması/gelișmesi ușaan paralel üürenilmesindä dilin 
terbiedilmesinä anatar olêr. O yok nasıl realize olsun bașka becermeklerin (kompetențiyaların) 
olușmasından ayırı, ama sözlük lääzım üürenilsin, ușaan yaș özelliini  hem dä öz grupasının 
komunika�v istediklerini esaba alarak. 

Leksika kompetențiyası - kișinin becermekleri türlü sözleșmäk situațiyalarında lafetmää deyni 
eterli, bir dilin sözlüünü kullanmak, annanılêr.  

Dilin ak�v hem pasiv sözlüü

Herbir dilin leksika fondu var, ama da diil hepsi lafların lafetmäk proțesindä aarlıı var. Kimi lafların 
büük komunika�v önemlilii var, bașkaların taa az. Kimi laflar taa sık kullanılêrlar, kimileri ama taa siirek.  

Lingvis�ka çalıșmaklarında laflar kullanılêrlar ak�v hem pasiv sözlüündä.  

Ak�v sözlüü hepsi produk�v uurunda kullanılan lafları bir dildä komunika�v neetlerini 
açıklamaa deyni kaplêêr. Laflar, angıları ak�v leksikaya girerlär, öz laflarıydır, onnarsız lafetmeyi 
annamaa yok nicä. 

Pasiv sözlüü ușaklarlan hepsi bilinir lafları, sade o ölçüdä, angısında yabancı dildä tekstlerdä 
annayabilir, kaplêêr. Bu lafların maanasını ușak geneldän biler, ama cannandırılêr, sade açan onnarı 
ișider. 

Leksika seçimi 

Ki okulöncesi ușaklar üürenilän dili verimni kullansınnar, leksika bagajının minimumunu 
kavrasınnar lääzım. Bu üzerä hergünkü situațiyalarda kullanılan  fundamental leksikasının lafları lääzım 
üzä çıkarılsın.  Leksika kompetențiyasının olușması için üüredici türlü didak�ka strategiyalarını lääzım 
kullansın hem dä ușakları türlü üürenmäk situațiyalarında lafların maanasını iden�fikațiyalasınnar 
üüretsin. 

tuz güneș masă ev

6.2. Leksika kompetențiyasını olușturmak 

Anatar annamaklar: leksika kompetențiyası, ak�v hem pasiv sözlüü, 
leksika birciklerin seçmä kriteriyaları, sözlüü üürenmäk prințipleri, 

sözlüü eni birciklerinin üürenilmesinin didak�ka proțesi. 

5 çalıșma. Ne görersin?
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Leksika birciklerin seçim kriteriyaları

Sözlüü geliș�rmäk çalıșmalarında üüredici lafların nasıl seçim yapılması kriteriyalarını lääzım 
açıklasın: 

Sık kullanılan  kriteriyası (yada sta�s�ka kriteriyası) џ

İlk er veriler o laflara, angıları lafetmektä en sık kullanılêrlar. La�n sık kullanılması hergünkü 
yașamak situațiyalarında hem herbir üüretmäk etapında temanın sınırlarında belirdiler. 

Tema�ka kriteriyası џ

Laflar seçilmiș olur, üüretmäk neetlerini esaba alıp. Ușakların leksika gelișmesi için önemli laflar 
kurrikulum temalarına görä seçilecek (Ușak bașçası, Oyunnar hem oyuncaklar, Hayvannar hem kușlar, 
Transport kolaylıkları h.b.), bu minimal leksikayı ușak lääzım bilsin, ki  ak�v pay alsın komunika�v 
situațiyalarında, hem dä çalıșmak istediklerinä yada üüretmäk proțesinä girän lafları bilsin. 

Bașkalaș�rmak sayımnıı џ

Bașkalaș�rmak sayımnıı annêêrız la�n becermesi bașka la�n kurulmasına deyni (aylä lafların) 
temel olması. Terbiedici ölä laflar seçer, angılarından nekadar taa çok eni laf kurabiliriz (deyelim, 
romıncada: florare, floricică, a înflori, florăreasă, florar, Florin, Florica; gagauzçada: çiçek, çiçecik, 
çiçekçi, çiçeklik, çiçekli). 

Kombinatorika becermesiџ

Üürenärkän bir yabancı dil, üüretmäk proțesindä ölä laflar lääzım seçilsin, angıları bașka 
laflarlan kolay birleșerlär. Butürlü, ușaklar onnarı çeșitli birleșmelerdä, cümlelerdä kurmaa hem 
kullanmaa becereceklär, az laf kullanıp (deyelim, romıncada:  zi – frumoasă, lungă, scurtă, de naștere, 
de iarnă h.b.; gagauzçada: ilin gün, gözäl gün, gün duuması).  

Poliseman�ka harakteri џ

Leksika birciklerinin seçilmesindä poliseman�ka laflarına, angıları sözleșmektä sık kullanılêrlar 
hem komunika�v bakıșından önemlilii var, ilk er verilecek (örnek, romıncada: proaspăt - pâine, pește, 
produse lactate, fructe h.b.; față  - parte a capului, față de pernă, fața casei h.b.; gagauzçada: ilin yol!,  
ilin gün!, ilin gecä!, ilin torba).

Lafların gösterim dizisi

Laf seman�ka interpretațiyalarına hem terbietmäk yaklașımnarına açık�r. Bu üzerä, ii olur, 
ușaklara lafları sıravardı vermää, da bunnar esaba alınacek: 

la�n sözleșmäk harakteri (kolay/zor laf); örnek, romıncada: La�n aviator taa kolay џ
sölenmesi, nekadar la�n ploaie, ikisindä dä ama hep o vokal sayısıydır, çünkü la�a ploaie di�ong var; 
gagauzçada zor sölener o laflar, angıların sonuna birkaç afiks eklener: karımca – karımcalanmaa, 
karımcalanmıș; takıș - takıș�rtmaa, takıș�rdıynan, sarmısak – sarmısaklasaydık;   

la�n büüklüü (seslerin/bukvaların sayısı); örnek, laf copac la�n copilărie öncesindän veriler, џ
angısında üç bukva taa zeedä, da bu kolay aklında tutmaa yardım edecek; gagauz dilindä laf ușak la�n  
oyuncak (ușaan oyuncaa) öncesindän verilecek;  

fonologika asoțiațiyaları (la�a hep o fone�zma var rus/gagauz yada bașka dildän џ
leksemasınnan); örnek, romıncada  temă și  suc;  gagauzçada: dolap, limon;   

la�n seman�kası (maanası) (la�n konkret yada abstrakt annaması var); örnek: romın dilindä: џ
scaun (konkret) hem idee (abstrakt); gagauz dilindä: skemnä (konkret) hem fikir (abstrakt);  
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Terbiedici lääzım esaba alsın, ki okulöncesi ușaklarında leksika kompetențiyalarını (becermeklerini) 
olușturmak için, kalan becermeklerdän, ișitmä annaması hem sözleșmäk, lääzım ayırı olsun. 

Sözlük üürenilmesinin temelinä koyulu  prințiplär 

Ш Sözlüün  üürenilmesi - o bir yabancı dilin üürenilmesi paralel üürenmäk proțesindä öz 
etapıydır.   
Ш Lafların üürenilmesi konteks�ä gerçekleș�riler. 

Laflar ayırı üürenilmeerlär, çünkü bir la�n sayımnıı yok. Laflar kontekstä baalıydır. Bunu esaba 
alıp, lafların maanası bir lingvis�ka yada situațiyalı konteks�ä açıklanêr. Poliseman�ka lafların 
maanası koneks�ä sınırlandırılêr; grama�ka instrumentli laflar (statyalar,  yardımcı ișliklär; gagauz 
dilindä: ardlaflar, yardımcı ișliklär h.b.), angıların maanası konteks�ä belli olêr; laf maanasına, 
formasına hem erinä görä  bütün cümlenin olușturulmasına ka�lêr. 

Butürlü, laf dildän ayırı bir bircik sayılamaz, ama nicä bir konkret strukturasının bütünneș�rici 
elemen�ydir. 

Ш La�n üürenilmesi, kompleks bircii olarak 

Sayılêr, ki bir la�n üürenilmesindä formasını, maanasını hem konteks� lääzım biläsin. 
Okulöncesi etapında, özel olarak, la�n sonor forması açıklanêr, sora da leksika maanası, ki taa sora 
grama�ka maanasınnan hem grama�ka maanasının açıklamak çalımnarınnan alıșkannaa zaman 
kullanılsın.  

La�n forması hem maanası didak�ka çalıșmasının yardımınnan gerçekleș�riler. Bu baalan�da, 
lääzım esaba alalım, ki taa çok momentlerdä iki la�n yazılı  maanaları: biri ana dilindän, öbürü 
üürenilecek dildän, onnarın birtürlü kullanılması sayılmaz. 

Ш Lafların seslemäk sözlü  üürenilmesinin zaman özellikleri.  

Bu prințipä görä, ki taa çe�n hem uzun zamana aklında kalsın, herbir la� lääzım ișitmää, sölemää 
hem annamaa. 

Ш Konteks�ä maananın iden�fikațiyalama becermeklerin oluturması. 

Konteks�ä laf maanasının iden�fikațiyalanması bir kompleks proțesiydir, angısı geniș bilgileri 
cümlenin kurulmasına görä hem laflararası seman�ka-sintaksis ilișkilerinä görä empirika uurunda 
neetleer. 

Ш Bir çalıșmanın geçirilmesindä 3-5 leksika bircii üürenilsin teklif ediler.

Ш Eni laflarlan prak�ka sınıșların geçirilmesi çalıșmak sırasında gerçekleș�riler. 

Ш 6-8 çalıșmak sırasında leksika bircikleri tekrarlanêrlar hem kaavilenerlär.

Sözlük bircikleri herzaman lääzım tekrarlansınnar, ki eni leksikayı ușakların ak�v sözlüünä 
güvenni girdirelim. Bunun için, faydalı olur türlü sınıș �plerini kullanalım, angıların nee� lafların 
mehanika hem bilinçli kullanılması. 

Herbir unudulmuș laf eni olêr, angısını enidän lääzım üürenelim.    

Sözlüktä eni lafların üürenilmesindä didak�ka proțesi џ

Sözlüün eni lafların üürenilmesindä didak�ka proțesi birkaç etapa bölüner, angıları așaadakı 
tablițada gösterili. 
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2. La�n seslemäk   
    görümünü  
    iden�fikațiyalamak

3. La�n maanasını  
     üürenmäk

4. Eni strukturalarda  
     la�n kullanılması

1. Bir komunika�v situațiyasında eni la�n prezentațiyası 

Bu etapın nee�: okulöncesi ușakları la�n dooru urgu koyulmasına hem sölenmesinä alıș�rmaa, 
orfoepika özelliklerinä alıș�rmaa da sora ușakları türlü çalıșmaklarda lafları üürenmää kabul etsinnär, 
cannadırsınnar hem kullanabilsinnär.  

2. La�n seslemäk görümünü iden�fikațiyalamak – la�n sölenmesi 

La�n seslemäk görümünü iden�fikațiyalamak seslemäk üürenilmesinin temelini saalêêr hem 
terbiedici/üüredici tara�ndan laflı ișitmesindä kabul ederäk gerçekleș�riler hem ușaan tara�ndan 
sölemesinnän (tekrarlamasınnan) butürlü sıraya görä: 

a. laf ilkin konteks�ä (la�irleșmelerindä, cümlelerdä) sölener, intonațiyayı, urguyu esaba alıp; 

b.  laf ayırı sölener. 
Zor sölenän laflar kısımnara bölüner;

c. laf horda tekrarlanêr üüredicidän sora. 

Lafların tekrarlanması formal imitațiyalı diil lääzım olsun, ama laflardakı seslerin dooru, açık 
sölenmesi lääzım olsun. 

3. La�n maanasını üürenmäk 

Seman�zaițya, la�n seman�ka içindekilii için informațiyayı haberlemäk çalımıydır, onun 
lafetmektä dooru kullanması görümündä.

Okulöncesi yașında ușaklara la�n seman�zațiyası için iki �p kolaylıı kullanılêr:

a. La�n maanasının açıklanması görümnüü, intui�v kolaylıkların yardımınnan (örneklär veriler). 

b. La�n maanasının açıklanması lingvis�ka kolaylıkların yardımınnan (laf açıklamakları).  

a. La�n maana açıklanması görümünü intui�v kolaylıkların yardımınnan 

 Obyektlerin, resimnerin, çalıșmakların gösterilmesinä intui�v seman�zațiyası da deniler, la�n 
içindekiliinin açıklaması intui�v kolaylıkların yardımınnan: obyek�n gösterilmesi; figuracıkların 
kullanılması; resimin, görüntünün, fotonun gösterilmesi; mimikanın hem jestlerin yardımınnan 
çalıșmakların uygulanması; görüntülerin kıpırdamalı gösterilmesi; gerçekliin dooru izlenmesi h.b.  

Görüntü, obyektleri adlayan hem duygulu gösterilän lafların maanasının “vizualizațiyasını” 
saalêêr.  

 Obyektlerin hem resimnerin gösterilmesi açıklamasında kullanılêrlar: 

1. Bir komunika�v 
    situațiyasında eni 
    la�n prezentațiyası

1 tablița.  Sözlüün eni lafların üürenilmesindä didak�ka yolu 
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џ konkret adlıkları, familiar lafları h.b. 
џ renkleri hem onun tonnarını, formasını, büüklüünü h.b. belliedän nıșannıkları.
џ kimi ișhallıkların, baalayıcıların, afikslerin: sola, saaya, önündä, üstündä, al�nda, yanında 

h.b. 

 Bunnarın maanası çevirilmeer, ușaklara obyekt, resim gösteriler; örnek, romıncada: acesta 
este un creion, creionul este roșu; aceasta este o floare,  floarea este galbenă  h.b.;  gagauzçada: bu bir 
kalem, bu kalem kırmızı (kırmızı kalem); bu bir çiçek, bu çiçek sarı (bu sarı çiçek). 

Jestlär hem mimika ișliklerin maana açıklamasında kullanılêrlar, angıları bir kıpırdama yada 
obyektlerin durumunu göstererlär; deyelim, romıncada: a deschide ușa, a s�nge lumina, a sări, a 
plânge, a dormi h.b.; gagauzçada: kapuyu kapamaa, atlamaa, aalamaa, uyumaa h.b.

b. Lingvis�ka kolaylıkların yardımınnan la�n maana açıklanması 

Sinonimnerin kullanılması 

Sinonimnerin kullanılması lafların seman�zațiyası için uygun bir kolaylık�r. İlkin ar�k bilinän 
laflar kullanılacek. Okulöncesi etapında sinonimika çi�lerin kullanılması teklif ediler. Örnek, romın 
dilindä: a fugi – a alerga; zăpadă – nea –  omăt; a alege  – a selecta  h.b.; gagauz dilindä: ayırmak – 
seçmäk, boyar – zengin – çorbacı – saabi, devirmäk – aktarmak h.b. 

Antonimnerin kullanılması 

Antonimiya nicä bir seman�zațiya kolaylıı kullanılabilir. Örnek, romıncada: bun – rău, frumos – 
urât, greu – ușor,  a se ridica – a se așeza h.b.; gagauzçada: kaavi – yu�a, çe�n – yımıșak, kalkmak – 
oturmak h.b. 

Lafların açıklanması perifraza yardımınnan 

Perifraza - la�n maana açıklanmasında bir yoldur enidän açıklamasının yardımınnan; örnek, 
romıncada: floare mică – floricică;  copil mic – copilaș; fără încălțăminte – desculț h.b.; gagauzçada: 
küçük çiçek – çiçecik; küçük ușak – ușacık; ayakkabsız – yalınayak h.b. 

Bașkalaș�rmak analizi 

La�n seman�zațiyası hısım laflara görä yapılêr, bașka laflarlan, formal bașkalaș�rmak hem hısım 
lafların ilișkilik temelindä. 

Bașkalaș�rmak ilișkilerin kullanılması (kurmak) la�n maanasını çözdürmäk için çalım olarak 
kabul ediler, açan ușaklar afikslerin hem prefikslerin (romın dilindä) sayımnıklarını annayaceklar. La�n 
maanasını annamaa deyni, lääzım temel la�nı bilmää.

Örnek: afikslerin yardımınnan butürlü laflar kurabiliriz: 
џ küçüldek formasında: çiçecik, kızçaaz, tavșamcık, kușçaaz h.b.
џ soy: moldovan, romın, gagauz, rus, franțuz h.b. 

Genel terminin belirtmesi yada la�n bir seman�ka grupasına ka�lması görüner seman�ka 
ilișkilerin temelindä. 

Örnek: mebel – skemnä, dolap, masa, koltuk, divan ...; 

       meyvalar – alma, erik, șe�eli, armut, kirez...;  

       ruba -  fistan, gölmek, aba, pantolon ... . 
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Konteks�ä la�n maanasını tanımak

Bir la�n maanasını çözdürmäk kontekst çevresindä annașılêr, sintagma�ka ilișkilerini bellietmäk 
hem konteks�n içindekiliinä analiz yapmak. Lingvis�ka konteks� poliseman�ka birciklerin 
seman�zațiyasında çok önemliydir, lafların açıklanması, deyelim, slav fondundan (avtobus – 
автобус; çaynik – чайник; șapka – шапкa).

Lafların açıklanması üürenilecek dil kaynakların yardımınnan 

Lafların maana açıklanması üürenilecek dilin yardımınnan uygun olacek ozaman, açan la�n 
maanasını resimnerin kullanılmasınnan, situațiya örneklerinnän açıklayamayacez, yada, açan bașka 
kolaylıklar eterli diil.   

Bölä çalım teklif ediler ozaman, açan iki dilin annamakları uymêêrlar. (Deyelim: toamna – осень, 
осенью h.b.) yada, açan annamak bir dildä bir laflan açıklanêr, bașka dildä laf grupalarınnan. Örnek, 
romıncada: a lua masa – обедать; faceți cunoș�nță – знакомьтесь h.b.; gagaauzçada:  imäk - a lua 
masa; kabul etmäk – a accepta h.b. 

Talmaçlık 

La�n   doorudan   çevirilmesi   yapılêr,   açan   abstrakt   annamakların   seman�zațiyasının, 
la�irleșmelerinin h.b. eri var, açan bașka çalımnar yoktur, bi�. 

Lafların taa uygun seman�zațiyası için lingvis�ka hem görüm kolaylıkların birleșmesi önemliydir,  
bütün analiz yapan kolaylıkların ka�lması görmäk, ișitmäk, motorlu h.b. 

4. Eni strukturalarda la�n kullanılması (la�n belirtmesi) 

La� çalıș�rmak/fiksațiyalamak butürlü uurlara görä gerçekleș�riler: laf, la�irleșmesi, cümlä,  
kontekst türlü çalımnarın hem tehnikaların yardımınnan. 

Annamak hem imitațiyalı sınıșlar çalıș�rılêr, ki ayırı kullanılan la�n dooru sölenmesi  
becermeklerini hem annamaklarını olușturalım, sora da la�irleșmelerindä, cümlelerdä, frazalarda. 
Dooru sölenmesinin kontrol edilmesi için horda hem individual tekrarlamaklarda çalıș�rılêr. 

Kaaviletmäk sınıșları öncedän üürenilmiș leksikasının tekrarlanmasını hem eni laflarda 
kullanılmasını uygunnaș�rêr. Alıș�rmaklar, angıları bir konkret leksikayı kullanêrlar, onun belirtmesinä 
yardım ederlär. Minimal bircii, leksikanın kaaviletmäk sınıșların çerçevesindä, cümlä sayılêr, çünkü 
leksikanın üürenilmesi grama�ka mehanizmaların üürenilmesindän ayırı bakılmaz.   

Leksika kompetențiyalarını olușturmak/geliș�rmäk için birkaç çalıșma örnekleri teklif ederiz: 

1 çalıșma. Zarzavatları adlayın:
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2 çalıșma. Zeedä obyek� bulunuz:

3 çalıșma. Üç obyekt resimnäyin, angılarında gösterili renklär var:

4 çalıșma. Söläyin, kim ne yapêr:

Kırmızı  

 

Eșil

Maavi

Turuncu 

(Oranj)

5 çalıșma. Sorușları cuvaplayın:  

Neylän 
dinnenmää 
gideriz? 
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Kiminnän 
dinnenmää 
gideriz? 

Nereyi 
dinnenmää 
gideriz? 

6 çalıșma. Barabar oynayalım. ”Ne görerim?”

7 çalıșma. Dolap içinä rubaları erleș�rin. Söläyin, nereyi ne koyêrsınız: 

Sandinin dolabı Mașinin dolabı
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 8  çalıșma.  Resimneri izläyin. Söläyin, ne yapabilersiniz hem ne dä yapabilämeersiniz: 

9 çalıșma. Bir aylä fotosuna görä ayleniz için annadın. 

Model:
- Bu benim ayläm. 
- Bu benim anam. 
- Bu benim bobam. Bobam polițis�r. 
- Bu Viktoriya, benim büük kızkardașım. O okulda üürener. O okulcu. 
- Bu benim manim. O hastahanedä (hasta evindä) ișleer. O doktorun yardımcısıydır. 

10 çalıșma. Resimneri sıra-sıra erleș�rin. Angı rubaları hem ayakkaplarını herbir yıl 
zamanında kullanêrsınız?  

Model: Kıșın suuk hem kaar yaayêr. Kıșın aba, șapka, uzun pantolon giiyerim. Ayaklarıma çizmä 
giiyerim. 

6.3. Grama�ka kompetenţiyasını oluşturmak 

Anatar annamaklar: grama�ka, grama�ka kategoriyaları, grama�ka kompetențiyası 

Herbir komunika�v ak� bütün dil birimnerinin, grama�kal olarak, dooru kullanılmasını 
lääzımnêêr.  

CECRL'ya görä, grama�ka kompetențiyası maana açıklamasının hem annamasının becermeklerini 
gösterer, ii düzülü frazaları kurup hem tanıyıp, bu prințiplerä görä, ama diil onnarın ezberlämemesini 
hem açıklamamasını, nicä çe�n formulaları.  
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Sade lafları hem lafların maanasını annamak sayılmêêr, ki sözleșmäk annayıșlı olacek. Lafların 
arasında grama�ka ilișkilerini annamaa çok önemliydir, bu spețialistlerin fikiriydir. Eer grama�ka 
formaların maanasını ușak annamarsaydı, o ideyayı da, cümlenin maanasını da kavrayamayacek. 
Grama�ka maanasının annașılması insanı düșündürer. 

Yakın kırk dildä grama�ka strukturaların asimiläțiya yolları ușaan tara�ndan aaraș�rıldı, hep o 
çıkıșları yapıp: ușak dilin sistema�ka harakterini bilgidä duyêr da grama�ka kurallarını genelleș�rer 
(örnek: la�an топором  olêr ложечком; лопатом, yada  - Ce-i aceea?.- Fus. - A ian fusește dintr-
însul...;  am adunat, am mâncat varian�ndan  fugat, scotat  olêr (14, s.105). 

Biliner, ki herbir dilin sistemasında kurallar var, angılarına lafların çoyu baalı, ama kural dıșı da 
var. Ușak kuralı genelleș�rer da kural dıșı laflarında kullanêr (șeker - șekerlär, tuz – tuzlar; человек – 
человеки; vânt-vânți, sânt-sânți (analogiaya görä cînt-cânți). 

O ezberlämeer bir bölük laf çokluk sayısında, ama aklında tutêr morfemayı, angısının 
yardımınnan çokluk sayısını kullanêr (romın dilindä: -le, -i; gagauzçada: -lar/-lär). Hem cümlelerin dä 
kurulmasında bununnan karșı geleriz: ușak çok laf hem sintagma aklında tutamêer, sade shemaları 
(yardımcı lafları), buna temellenip, bir bölük cümlä kurabiler. Örnek: üüredicinin gelmesi, üüredici 
geldi, üüredici gelip h.b. sade bir „iç (intern) yapımına” (subyekt + iș) uygundur, angısı bașka 
komunika�v situațiyalarında bașka “dıș rubalarını giinäbiler”: çocuk okuyêr, aaç eșerer h.b. 

Okulöncesi ușaklar grama�ka kurallarını üürenmeerlär, adlık, nıșannık, hallamak h.b. nedir 
bilmeerlär, ama lafetmektä bu kuralları izleer, çünkü dolayında model lafetmeyi ișider, oyun 
sınıșlarında kullanêr, yannıș variantları doorudêr. 

Grama�ka bilgileri iki bölümdän düzülü (biri-birinä baalı hem diil herzaman biri-birindän  sınırlı), 
angıları dilin, grama�kanın iki uurunda uygun: 

- morfologiya, neredä  saalanêr, angısı sintaksis birciklär fleksiya birciklerin  uurunu
kurulmasının lääzımnıınnan istener (Örnek: h.b.);  copilul, copiii, florile, dulapului 

- sintaksis, neredä  saalanêr (örnek: ). Sintaksis sintaksis birciklerin uuru Ușak resim yapêr
üürener, nicä cümlä, fraza kurulmasında laflar hem lafların formaları kullanılêrlar, ki fikirleri 
dooru, annayıșlı açıklamaa.  

Bunnar fleksiyalardan dıșarı kullanamazlar (örnek: Copilul -  copil la�ndan geler;  merge- șindiki 
zaman, III üz, birlik sayı, infini�v formasından – a merge h.b.).

Dilin paralel gelișmesi hem asimiläțiyası obyek�v olarak bakılmêêr, angısı romın yada gagauz 
dilindä sade özel çalıșmaklar yapêr, ama bütün üüretmäk – terbietmäk proțesinin çalıșmakların hem 
bitnik faktorların yardımınnan realize olêr. Örnek:  Ne üülendä iyeriz? yada  Resimdeki imekleri 
yazdırın. 
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Bu fikirä görä nıșannayalım, ki gagauz/romın dili yașamak situațiyalarında dilin literatura 
kurallarına görä lääzım olsun.   

Lafetmäk açık olêr, açan cümledä lafların birleșmäk genel kuralları izlener. 

Fleksiyalamak - lafların bi�mnerini soya (romıncada), sayıya, hala, üzä görä diiș�rmäk. 

Örnek: romıncada: băiat-băieți - sayı; o bunică – un bunel – soy; cartea  prietenei,  trandafirul 
vecinului – hal; eu  desenez, el desenează, noi desenăm...- üz h.b.). Gagauz dilindä: çocuk – çocuklar – 
sayı; arkadașımın kiyadı – hal hem saabilik kategoriyası; bän giderim, o gider, biz gideriz... – üz; gagauz 
dilindä soy kategoriyası yok.  

Grama�kanın en büük bölümneri (morfologiya hem sintaksis) biri-birinnän sıkılıkta bulunêrlar: 
lafların forma diișilmekleri türlü sintaksis ilișkilerini hem funkțiyalarını annadêr, ama la�irleșmeleri 
söz payların gerçekleș�rmesini saalêêr.  Grama�ka strukturasız sözlük yok nicä olsun, Al. Graur söleêr:  
ilk insannar da, lafedärkän, fikirleri açıkladılar, ayırı annamakları, lafları kullanmadılar. Bu üzerä, 
nıșannêêrız, ki grama�ka sözlüktä kullanıldı.  

 Gerçekleș�rili bir dil için lafetmää deyni, herbir insan, ușak ta, söz paylarını  dooru kullansın.  

Grama�ka kompetențiyası grama�ka kurallarına, normalarına hem dil sözlerinä baalı. 

Dillerin paralel üürenmäk proțesindä lääzım adlıklardan çekedelim, angıları obyektleri adlêêrlar. 
Obyektlär olarak, annêêrız: hayvannar (ayı, tavșam), obyektlär (kiyat, masa), eșillik (salkım, gül), 
fenomennär (lüzgär, kısmet), iș (kıpırdamak, girmäk), durum (șennik, küsü), ilișkilär (baalan�, 
serbestlik), özelliklär (iilik, gözellik) h.b. Onnar sayıya görä diișerlär (birlik, çokluk), hal (temel, saabilik, 
doorudak, gösterek, erlik, çıkıș) hem saabilik formasına görä  (benim gülüm, senin gülün, onun gülü 
h.b.). Sora da bașka söz paylarına geçiler. 

Söz paylarının forma diișilmesi, nicä adlıın örneendä gördük, romın dilinin grama�ka 
özelliklerinin olduunu gösterer da üüredicilär bunnara dikatlı lääzım olsunnar. Çünkü romın hem 
gagauz dillerini paralel üürenecez, așaadakı tablițada dillerin grama�ka özelliklerini teklif ederiz. 

Romın dili
 

Gagauz dili
 

Adlıın soyu (feminin, masculin hem neutru 
(orta), bir soy formalı adlıklar.)

Adlıkların çokluk sayısı (türlü fleksiyalar - 
copaci, flori, mese, dulapuri, case, păsările, 
ochi)

İșliklerin fleksiyası (urgu nıșannanmêêr, kimi 
formaların omonimiyası – ișlik hem aderlik, 
ișlik-ișlik, yardımcı ișliklär h.b.)

Soy kategoriyası yok

Çokluk sayının afiksi:  –lar/ -lär: ușak – ușaklar; 
çokluk afiksi kullanılmêêr, açan adlıın önündä 
sayılık yada ișhallık kullanılêr: iki kedi (două 
pisici), çok kedi (multe pisici),  kaç kedi var? 
(câte pisici sunt?) 

Gagauz dili aglu�na�v bir dildir. Laf diiș�rän hem 
laf kuran afiksleri (eklär) la�n sonuna eklenerlär: 
av-avcı-avcılık-avcılıkta-avcılıktan h.b.
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Ușakların tara�ndan lafetmenin grama�ka strukturaların  üürenmesindä semnifikațiyalı 
olannara görä gerçekleșer. Lafların formaları, konkret maanası ușakların logika düșünmesinnän 
ilișkilendirilmeer, annașılı diil, onnarın üürenilmesindä büük zorluklar yaradılêr. 

Dilin olușturmasında ușak ilktän lafları ayırı söleer, nicä, adlıkları. Sora adlıklar ișliklärlän birliktä 
kullanılêrlar da kısa, sadä cümlelär kurulêrlar. 

 Taa sora adlıkların yanında nıșannıklar peyda olêr, ișliklerin yanında bașka laflar. Bölä, ușaklar 
geniș cümlelär kurêrlar. Eer ușakları ii yola doorudarsaydık, onnar kendileri lafları logika sırasına 
erleș�receklär da geniș cümlelär hem tekstlär kuraceklar.  

ADLIKLAR

TEXT İŞLİKLÄR

NIŞANNIK
LAR

KATLI
CÜMLÄ

SADÄ
CÜMLÄ

BAŞKA
LAFLAR

DİLİN
OLUŞMASI

1 Figura. Dil olușması [13] 

Romın dili
 

Gagauz dili
 

Cümlä paylarının topikası h.b. İșlik cümlenin sonundadır

Nıșannık adlıın önündädir: gözäl çiçek (floare 
frumoasă)

Büük grupalarda ușaklar üürenilän dilin hepsi özel söz paylarının kullanılmasını lääzım 
üürensinnär; obyektlerin hem fenomennerin arasında ilișkileri açıklayabilsinnär, cümlelerin 
strukturasını sadä cümlelerdän (dar hem geniș) frazalara dalsız hem dallı zorlaș�rıp (örnek: - Anam 
yıkêêr. Ne yıkêêr? – Anam rubaları yıkêêr.- Kimin rubalarını yıkêêr? – Kardașımın rubalarını yıkêêr. – 
Rubaları neylän yıkêêr?  h.b.)

Grama�ka koompetențiyasının olușturmak strategiyaları 

Ușakları grama�ka strukturalarınnan tanıtmaa deyni, türlü çalımnar var. Kär bir dä grama�ka 
fenomeni olarak, birkaç metoda var nicä danıșalım. Kimär kerä olur iki-üç metodu birleș�relim ușak 
grupalarına baalı olarak, angıları üürenerlär üüredicinin istediklerinä görä.  
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2.  çalıșma  Bän çok söleerim, sän bir sölä.  

                    Model: yapraklar - yaprak

1. İmitațiyalamak  – aklında tutmak – okulöncesi ușaklara birkaç la�irleșmesi, sadä temel 
cümlelär veriler, angılarını lääzım aklılarında tutsunnar. 

2. Model strukturalarını çalıș�rmak
3. Söz oyunnarı 
4. Alıș�rmaklar h.b. 

Örneklär

1. çalıșma e  Bän bir söle rim, sän çok sölä.  

                    Model:  skemnä – skemnelär

3.  çalıșma  O  yada un? (bu romın dilindä)
                    Model: o bunică – un bunel 



7 çalıșma.  Sorușları cuvapla. Manim ne yapêr? Kiminnän lafeder? Neçin lafeder? Ne lafeder? 
Onunnan lafetmää isteersin mi? Ona ne sölemää isteersin? 

Model: Manim telefonda sözleșer.
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4. çalıșma  (Al, a, ai, ale) cui?

Model: al cui?

Bunun nee� saabilik halında adlıkları dooru kullanma  becermeklerini olu turmaa hem dä k ș
geni�v ar�klisini kullanmaa, sayıda hem soyda adlıklan uygunna �rmaa.  ș

U aklara obyektlerin görüntüleri teklif ediler, obyektlär, angıları türlü soyu hem sayıyı ș
göstererlär. Bir u ak grupası soru  kurêr (Örnek: Al cui este pixul? (Kalem kimindir?) Ale cui sunt ș ș
caietele? (Te�erlär kimindir?)). U ak, angısı söleer, soru ların kurulmasının dooru olduuna ș ș
komentariya verer hem soru ları cuvaplê r. Panoda fragmentli görüntülär veriler (gaga, kuyruk, ș ê
tekerlek, kanat h.b.). Kimindir? soru a u aklar dolu cuvap verelär (Örnek: Kuyruk ) da șun ș horozundur.
görüntüyü erinä koyêr. 

 5 çalıșma. Görüntülerdän obyektleri/ kișileri yaraș�rın:

Model: Büük kalem – küçük kalem 

6 çalışma. Kim ne yapêr ? 

                   Model: Kız düzer.
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8 çalıșma.   Doldur

Ușaklara situațiyalar teklif ediler, angılarını laflarlan, frazalarlan, resimnärlän dolduraceklar da 
sora sözleșeceklär. 

Model: Hepsi                                                                                                                düștülär.

 
 

Çiçek kurudu, çünkü ..., Açan ușak bașçasına geldim, Vani... Güz. șHepsi ____  ____ dü tülär. 
Aaçta sade bir____ kaldı. Alma aacında çok ____ var, alma aacın al�nda sa  ____ var.

Tekst panoya erle �rilecek, u aklar sa, angıları yannı lıkları doorudêrlar, resimneri adlıkların ș ș ș
birlik yada çokluk olduuna görä erle �rerlär.  ș

Dillerin paralel üürenilmesindä ușaklar kimi terminnerin annamasını hem kullanılmasını 
üürenerlär: ses, kısım, laf, cümlä, tekst h.b. 
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7.1. Konțepțiya nıșannarı 

Okulöncesi ușaklarda paralel üürenilmesindä çalıșmaklar lääzım çeșitli hem yara�cı olsunnar, 
özelliklän, ak�v hem interak�v çalımnarına temellensin, çünkü ușaklar taa hızlı hem kolay üürenerlär, 
açan üürenmäk proțesinä hepsi ka�lêr: ușak – terbiedici, ușak – ana-boba, birkaç ușak.  

Spețialistlär sayêrlar, ki ușak dili söz çalıșmakların yardımınnan taa ii üürener. Ușak mimikayı 
kullanêr, drama�ze eder, türkü çalêr, resim yapêr, türlü obyktleri, kiya�an figuraları, plas�lindän 
realize eder. Bölä prak�ka çalıșmaklarınnan gagaz yada romın dillerindä ușaklar ”sesleyip, görüp, 
imitațiya edip hem çalıșmakları gerçekleș�rip”, dili üüreneceklär. 

Ușaklar sesleyip, görüp, imitațiya edip hem çalıșmakları gerçekleș�rip üürenerlär. 

Üüredici formal, diil formal hergünkü situațiyalarında ușaklarlan sade üürenilän dildä lafedecek, 
üürenilmiș lingvis�ka fenomennerini nıșannayacek, üürenän dildä kolay izinneri verecek h.b. 

Paralel üürenmäk birleșmeli yada denemäk çalıșmalarınnan gerçekleșer. Bu çalıșmaların 
çerçevesindä sözün hem sözleșmenin terbiedilmesinä urgu koyulacek, literatura-ar�s�k 
terbiedilmesi, muzıka terbiedilmesi, incäzanaat terbiedilmesi çalıșmaklarında genișlenecek. 

џ sözlüün üürenilmesi
џ frazaların
џ cümlelerin
џ dialoglarin
џ monologlarin

џ türkülerin üürenilmesi

џ masallarin
   drama�ze edilmesi
џ gerçekleş�rmäk
џ gölgä teatrasi
џ kukla teatrasi
џ sofra teatrasi

џ kolaj yapmasi
џ resimnerin 

gerçekleş�rilmesi
џ plas�lindän, 
    çamurdan, kiya�an 
    predmetlerin
    yapilmasi

2 figura.  Paralel üürenmäk proțesinin strukturası

VII.  PARALEL (EȘZAMANNI) ÜÜRENMÄK PROȚESİNİN 
METODOLOGİYA ASPEKTLERİ

Anatar annamaklar: paralel üürenmäk proțesi, birleșmeli (integrațyalı) çalıșmaklar, 
paralel üürenmesinin prințipleri, paralel üürenmäk çalıșmalarını kurmak  

Muzıka 
terbiedilmesi

Incäzanaat
terbiedilmesi

Sözlüün 
terbiedilmesi

Literatura-ar�s�k 
terbiedilmesi
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Hepsi bu söz çalıșmakları ușaklara üürenän dilin sözlerini taa kolay edinmäk için yardım edecek, 
üürenmäk proțesini hoș hem șen yapacek. 

Yabancı dildä sözün hem lafetmenin gelișmesi proțesindä 5-7 yașında ușak yakın 500 laf 
üürenäbilir. O lafetmektä sözlüün birciklerini tanıyabilecek hem sayımnayacek, angıları adlêêrlar:  
obyektlerin hem yaratmaların adlarını, ev hem yaban hayvannarın, zanaatların, renklerin hem 
tonnarın, güüdä parçaların, natura fenomennerin, ișin hem durumun, kalitenin hem derecenin 
adlarını h.b. söleyäbilecek; üürenilän dildä sesleri, kısımnarı, frazaları annayabilecek hem  
söleyäbilecek. Kolay cümlelär dä kurabilir (örnek: Bu ayı. Ayı daada yașêêr.); sorușlar (örnek: Bu kim? 
Masa neredä? h.b.); dialoglarda nıșannara görä, 3-4 cümleli monologlarda, kısa sözleșmelerdä pay 
alabilir. 

Hep bu zaman ușak karșımaanalı lafları lääzım üürensin hem dooru kullansın: küçük - büük, kısa 
– uzun, kolay - zor h.b.; adlıkların formalarını, ișliklerin hem çokluk sayısında aderlikleri; bellisiz hem 
belli ar�klilerin formalarını (örnek: Acesta este un măr. Mărul este roșu. (Bu bir almadır. Alma 
kırmızıdır.)); ardlafların sayımnıını (romıncada): sub, pe, lângă h.b..; ardlafların sayımnıını  
(gagauzçada): ev önündä, masa al�nda, ev yanında h.b.; ișhallıkları: așaa, yakında, yukarı, sola, saaya 
h.b.; biliner, ani romın dilindä nıșannık adlıın yardımınnan belliediler (örnek: floare albastră, cer 
albastru h.b. (maavi çiçek, maavi gök)). 

Önemli, ki ușak lääzım annasın, ani hem sözleșmäk, hem dä sözleșmenin formaları situațiyaya, 
erä hem zamana baalı, lääzımnı durumnarda seslemäk dikatlıını hem fone�ka ișitmesini bellieder, 
yazdırêr, açıklêêr hem soruș koyêr, annadêr. Ușak sözün yardımınnan duygularını, emoțiyalarını, 
fikirlerini, istediklerini lääzım açıklasın, saygılı danıșma kompetențialarını bellietsin (yalvarmak, șükür 
dememezlii, sıkın� h.b.). Örnek: romın dilindä: Te rog, dă-mi o ciocolată. Îmi plac bomboanele. Nu-mi 
place terciul h.b.; gagauz dilindä: Yalvarêrım, sıcak giyin, çünkü bu gün dıșarda suuk. 

Sözlü sözleșmäk sözsüz sözleșmäk araçların yardımınnan mimika hem jestlär  mutlak lääzım 
gerçekleș�rilsin. Butürlü, ușak üürenilän dilin sözlüünü taa tez hem kolay üürenecek. 

Romın hem gagauz dillerinin üürenmäk proțesi türlü literatura-ar�s�k terbiedilmesi 
çalıșmaklarında genișlener, angıları șiirlerin, bilmeycelerin, masalların, dastannarın, annatmaların 
üürenilmesini neetleer.  

Dastannar hem masallar annamayı hem ișbirliini kolaylaș�rêr, çünkü teatr pyesalarına hem dä 
rollü oyunnara ișlenmiș olabilir. 

Ușak bölä çalıșmaklarda verili teks� taa dikatlı sesleyecek (demekli sölenmiș, okunmuș, 
annadılmıș) hem terbiedicidän sora tekrarlayacek (individual yada horda); duygulu mesajlan 
sorușları cuvaplayacek (șiir, masal, annatma); kısa masalların, annatmaların içindekiliini sorușlu yada 
sorușsuz enidän annadacek; küçük, kolay șiirleri demekli annadacek, terbiediciylän yada 
kendibașına, resimnerä temelleneräk, kısa masallar, annatmalar, belmeycelär h.b. kurabilecek. Bölä, 
literatura tekstlerindä gözäl literatura söz örnekleri var, angılarını okulöncesi ușaklar lääzım 
üürensinnär. 

Tekst içindekilerini kaaviletmäk için hem dä ușakların sözünü çalıș�rmak için iș �pleri 
kullanılabilir: masalın, annatmanın, olayların içindekiliini drama�ka kolaylıkların yardımınnan 
açıklamak, tekstlerin annadılmasını izleyip yada diiș�rip; dizilerin realize olması kukla teatrası, gölgä 
teatrası, sofra teatrası yardımınnan.   

Dili olușturmak için birleșmeli çalıșmkalar muzıka terbiedilmesi dizisindä dä gerçekleș�riläbilir. 
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Yabancı dilin üürenilmesindä türkü efek�v hem faydalı instrumen�r. 

Yabancı dilin üürenilmesindä türkü önemli instrumen�r. Sözün terbiedilmesi çalıșmaklar 
çerçevesindä muzıkanın kullanılması aaraș�rıcıların hem üüredicilerin taa sık dika�nı çeker.   

Yabancı dilin üürenilmesindä türkülerin kullanılması için en görümnü mo�vlär bunnardır: 
aklında tutmayı kolaylaș�rmak hem sözlüünü kaaviletmäk, sölenmeyi çalıș�rmak, lingvis�ka 
strukturalarını türkülerin tekrarlı kullanması yardımınnan üürenmäk, duygulu ka�lmasınnan 
mo�vațiyalamak. Bu sölenmișä görä türkülär seslemäk becermeklerinin iileșmesini saalêêr, ușakların 
emoțiyalarını hem gütmesini etkileer hem mo�vațiya üzerinä pozi�v efek� var.

Aklında tutmak için: 

Dillerin paralel üürenilmesi çalıșmaklar çerçevesindä türkülerin kullanılması: 

џ ”atmosfera” yaradêr  șaka üürenmäk durumunu; 

џ ușak grupasını uslandırmak yada çalıș�rmak çalımıydır;  

џ üürenilecek dildä sölenmesinin hem intonațiyanın çalıș�rması için çok ii bir çalımdır;   

џ kullanılan sözlük türkü çerçevesindä taa kolay ezberlener, ușaklara bilinän halk dilinä yayılêr;

џ grama�kanın hem sözlüün zevkli hem raatlı üüretmesinä üüredicilerä yardım eder ;   

џ türkü sıraları kolay ezberlenerlär ; 

џ ușaklar türkü tekstlerini evdä hısımnara, ana-bobalara okuyabilerlär; 

џ türküylän ușaklar üürenilän dilin kulturasının türlü aspektlerini üürenäbilerlär.

Türkü intonațiyalanması zamanında ușaklar dans edäbilerlär, teks�n mesajına ilgili güüdä 
demekliini hem muzıkanın diișikliini belliederlär. Muzıka tekstlerindä lafların yada șiir sıraların 
tekrarlanması sözlüün, la�irleșmelerin, cümlelerin ilin kaavilenmesinä yol açêr.  

Örnek: Yortu türküsü

Yolcaazlar ne aydınnı!
Yolcaazlar ne aydınnı!

Krêçun–Dädu, ol yakınnı, 
Ge�r bizä baașıșını.
İçerdä kim oturêr?
İçerdä kim oturêr?

Çorbacılar oturêrlar, 
Sofra bașında durêrlar. 

Koladayı bekleerlär,
Koladayı bekleerlär.
Koladacılar gelerlär,

Kısmet sizä ge�rerlär!

KOLADA



50

ROMIN HEM GAGAUZ DİLLERİNİN PARALEL ÜÜRENİLMESİ
METODOLOGİYA GİDİ

Nıșannayalım, ki bașlankı etapta ușaklardan sade imitațiyalasınnar, göstersinnär, ne annadılar, 
türküyü sölämedään, istener, taa sora birkaç kerä çalıșmanın tekrarlamasından hem enilenmesindän 
sora ușakların çoyu türkü sölemää bașlêêrlar. 

 Bașka bir faydalı çalım dilin olușmasında plas�ka  terbiedilmesi. 

Ușaklardan teklif ediler, ki kimi obyektlerin adlanmasını, tekstlerin özünü resim yardımınnan 
açıklasınnar da sora resimnerini annatsınnar. Olabilir ușaklara teklif edelim, ki türlü formalı, 
strukturalı, renkli obyektleri resimnesinnär; obyektlerin modellerini yapsınnar; kolaj, aplikațiyalar 
düzsünnär h.b.  

Örnek. Tema ”Meyvalar hem zarzavatlar”.  Meyvaların hem zarzavatların renkli resimnemesi 
yada plas�lindän yapılması sözlüün birciklerini aklında tutmasına yardımnayacek (alma, armut, sepet, 
armut aacı, erik aacı h.b.), lafların formasını (alma – almalar/iki alma, kırmızı alma/iki kırmızı alma 
h.b.) hem dä incäzanaat terbiedilmesinä baalı lafları aklında tutsun (albom, �rça, kalem, yaprak, 
resim, resimnemäk, renk, renkli, renklemäk h.b.), belirli izinnär (Albomu kapayın! Bir alma resimnäyin! 
Renkläyin! Dikat olunuz! Kırmızı rengi kullanınız h.b.).  

    Bir alma           İki alma Kırmızı alma  İki kırmızı alma

Bir çadır           İki çadır Kırmızı çadır İki kırmızı çadır

Ușaklara teklif ediler tekrarlasınnar, ne yap�klarını annatsınnar, soruș koysunnar, biri-birinnän 
lafederäk meraklansınnar. Örnek: Bu ne?, Ne söledi?, Tekrarla, Tekrarlêêrız, Ne yapêrsın?, Ne 
resimneersin?, Burayı gel! h.b. Butürlü durumda ușaklar zorluksuz dili bir zamanda dil „duygusunnan” 
kaavilederlär. 

Ușaklara pazzla, dolay obyektlerin ar�s�k-sanaat çalımnar arasında ilișkilär, türlü demekli 
kolaylıkları (forma, struktura, renk; nokta, çizi, incäzanaat kompozițiyası) hem incäzanaat 
yaratmaların içindekiliini gerçekleș�rsinnär teklif ediler. 

Rejim çalıșmalarında paralel üürenilmesi 

Ușak bașçasında ușakların türlü alıș�rmaları var, onnarın yardımınnan ușak üürener, 
davranıșları, annamakları, becermekleri hem baalan�ları olușturêr. Paralel üürenmesi lingvis�ka 
üüretmäk proțesini rejim çalıșmalarında genișletmesini isteer, angısına gün geçișleri girer:  ușakların 
varması, sabaa gimnas�kası, sabaa bulușması, sabaa imeeyi, personal temizlik alıșkannıı, disțiplina 
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Gün 
çalıșmakları Romın dili Gagauz dili

Ușakların 
varması

 Bună dimineața!
Mă bucur să vă văd!  etc.

 
 

Sabaa 
gimnas�kası 

  

Sabaa imeeyi
Üülen imeeyi 
Avșam imeeyi 

 

hem düzennik alıșkannıı, üülen imeeyi, dıșarda gezi yapması, gün uykusu, uykudan sora gimnas�kası, 
sertleș�rmä/proțeduraları, avșam imeeyi, evä dönmesi. Hepsi bu çalıșmaklar ”günkü dildä” realize  
olmalı, üürenilecek dilin biri – romın yada gagauz.

 Örnek: 

Personal 
temizlik 
alıșkannıı

Sabaa hayır olsun!
Buluștuumuza sevinerim! h.b.

Gimnas�ca veselă
(Copii arată ambele mâini și execută 
mișcările sugerate de text. În �mp ce 
arată mâinile și degetele copii fac mici 
rotații.)

Mâinile am ridicat
Sus-jos, sus-jos

Și din palme batem 
Unu-doi, unu-doi

Apoi capul îndreptăm
Unu-doi, unu-doi

Apoi spatele-aplecăm
Unu-doi, unu-doi

Tropa, tropa, mai vioi
Jos-sus, jos-sus

Noi vom crește mare.

Șennik gimnas�kası
(Ușaklar iki elini dä göstererlär da tekstä 
görä oynadêrlar. Ellerini hem 
parmaklarını gösterärkän, ușaklar 
dönerlär.)

Ellerimizi kaldırdık
          Yukarı-așaa, yukarı-așaa

Auçlarımızı düüyeriz 
Bir-iki, bir-iki

Kafamızı doorudêrız
Bir-iki, bir-iki 

Sora arkayı yannadêrız
Bir-iki, bir-iki 

Topa, topa, taa uyanık
Ayaklarımızı düüyeriz,

Așaa-yukarı, așaa-yukarı
Büük ușaklar oluruz. 

Mergem la masă.
Nu vorbim la masă.
Mâncăm totul din farfurie.
Eu mănânc. Eu beau suc.
Supa este fierbinte. Supa este rece. 
Ceaiul este fierbinte. Ceaiul este rece.
Ciorba este gustoasă. 
Terciul este gustos.
Eu am mâncat tot din farfurie.
Eu am băut laptele din cană.
Mulțumesc. Mulțumesc pentru masă.
etc.

İmää gideriz.
İyärkän ses çıkarmêêrız.
Çinilerimizi boșaldêrız.
Bän iyerim. Bän meyva suyu içerim.
Çay hașlak. Çay suuk. 
Çorba tatlı.
Bän çanaamı boșal�m.
Çașkadan südü iç�m.
Saa olun. h.b.

Spălăm fața. Spălăm mâinile.
Ștergem fața cu prosopul.
Fața este curată. Mâinile sunt curate.

Üzümüzü yıkêêrız. Ellerimizi yıkêêrız.
Üzümüzü peșkirlän sileriz. 
Üzümüz temiz. Ellerimiz temiz.
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Dilin üürenmäk proțesi ușak bașçasında bütün programasına lääzım yayılsın, hem evdä dä. Bu 
üzerä ana-bobalar dili üürnmäk için çevreyi kullanabilerlär. Faydalı olur, ki analar ușaklarlan 
lafetsinnär, panayırdän, magazindän ne aldılar; kümestän, saraydan, auldan hayvannarı, kușları 
adlasınnar; içerdä obyektleri erleș�rsinnär hem ne yapêr açıklasınnar h.b. 

Ana hem boba ușaklan birliktä lääzım oynasınnar, interesini göstersinnär, bașarıları 
üreklendirsinnär, üürenilecek dildä sözleșip.  

7.2. Dilin paralel üürenilmesinin prințipleri 

Dilin paralel üürenilmesinin temelindä uzmannık literaturasından prințip sırası durêr. 

Ușak - üürenmenin bașıydır.џ

Küçük yaștan yabancı dilin üürenilmesindä ușaan istedikleri urgulanêr. 

Ușak -  üürenmesinin bașıydır.

Terbiedici yada üüredici ușakların istediklerini/lääzımnıklarını lääzım bilsin hem esaba alsın da 
buna görä emoțional, soțial hem ilerledici becermeklerini kabartsın. Üürenmäk neetleri, temaları, 
içindekileri, formaları hem strategiyaları bölä tamannandırılı, ki lääzım ușaan yașamasına baalı olsun. 
Onnar ușaan hergünkü yașamasında lääzım önemli hem faydalı olsunnar. Kullanılmıș tedarıklar ușaan 
yaș hem gelișim uuruna görä  lääzım seçilsinnär.     

Yabancı dilin hem kulturasının üürenilmesindä intensiv üürenmektän kaarä, “usluluk” ta lääzım 
teklif edilsin, meditațiya hem dika�n gelișmesi için. Ușak zorlu diil hemen lafetsin, çünkü o sesleer, 
annêêr, üürener da reakțiyasını gösterer sade bir vakı�an sora, üürenilän dildä lafların, sintagmaların, 
frazaların  imitațiyasınnan yada onnarı cümlelerä, dialoglara, küçük tekstlerä katêr.   

Dilin üürenmäk proțesinä örneklerin hem resimnerin yardımınnan lääzım yardım edilsin, 
çalıșmalar logika, seçmeli hem individualize edilmiș lääzım olsun, nicä yaklașım, kendini gütmäk, çalım 
hem çalıșmak kullanılmıș, ki annamak hem kullanmak proțesini yardım etmäk için. 

Dil bilgilerini geliș�rmä proțesindä yannıșlıkların var olması normaldır da feedback 
strategiyaların yardımınnan lääzım alınsınnar. Söz gösterimnerini diil lääzım kes�relim yada takta görä 
doorudalım, ki  ușaklar sıkınmasınnar, kapanmasınnar.  

Gün 
çalıșmakları Romın dili Gagauz dili

  
 

* * *
Mama mea m-a învățat
Ca să fiu mereu curat

Serile și dimineața
Să mă spăl pe mâini și față
Pe urechi mă spăl, pe gât

 E destul numai atât?
Nu-i destul, căci peste zi
Mă pot iarăși murdări.

Ter�plik
Paklık sevärsä bir ușak.
Üstü-bașı temiz, parlak, 

Yıkanmadık o hiç gezmäz, 
Kulaa, �rnaa kir hiç bilmäz!

                                (N.Arabacı)
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Sözleșmäk yolunun yardımınnan üürenmäk.џ

Pedagoglar hem psihologlar sayêrlar, ki yabancı dilin taa kolay üürenilmesi sözleșmäk yolunun 
yardımınnan tamannanêr. “Bir yabancı dil daymalı sözleșmenin yardımınnan üüreniler. Bu 
üürenmenin temeliydir, da diil o strukturalı, klasika metodu, açan dersi bașlêêrız da sonuna kadar 
götüreriz. Ușak dayma üürener, çok iș yapıp – gider, bișeyä bakêr, oynêêr. Hepsi bu kıpırdamalar 
üürenilän dildä sözlüydür da o dilin kabul etmesinä yardımnêêr” (Aurelia Stănkulescu).  

Bir insan – bir dil (bir ana (ya boba) – bir dil)џ

Bu prințip terbiedicilärlän, ana-bobalarlan, hısımnarlan gerçekleș�riler. Önemliydir, ki hepsi 
situațiyalarda bir lafetmä dili kullanılsın – eni dilä bütündän dalmak. Eer ușaklan üürenilän dildä 
(romın yada gagauz) lafetmää bașladıysadınız, bașka dilleri sözä karıș�rmayınız. Büüklär yabancı 
dildän ana dilinä lafları saburlu lääzım çevirsinnär, eer görünärseydi dä, ani ușak ne için laf gider pek 
annamêêr. Açıklamalar genä dä üürenilän dildä yapılêr. Buna görä ușak iki dilin arasında farkları taa tez 
annayacek, dillerin lingvis�ka birciklerini taa siirek karıș�racek.  

Terbiedici yada üüredici sade üürenilän dildä sözleșecek, ama ușakların ana dilindä danıșmaklarını 
inkär etmeyecek. 

 Soțial hem aylä ortaklıı șüpesiz ușaan kișilik gelișmesini etkileer. Paralel üürenilmesindä dil 
terbiedilmesi için, ayledä üürenilän dildä lafedän makar bir kișinin olması önemliydir. Bu mo�v ușaa 
zorladêr dili/dilleri üürensin, avantajlı durum olêr, özelliklän, açan aylä kișilerin arasında sözleșmektä 
bu eni „instrument” kullanılêr.  

Oynayarak üürenmesi џ

Üürenmäk proțesi taa kolay geçer, eer iilenceli, komik, duygulu gerçekleș�rilärseydi. Nekadar 
çalıșmaklar taa iilenceli, șen, türlü-türlü yara�cı ișlärlän, okadar ușakların havezi ișitsinnär hem 
üürensinnär var. 

Üürenmäk lääzım olsun ușak yașamasının bir payı, raatlı, stressiz realize edilsin, ama zor/katlı  da 
lääzım olsun. 

Üüredicilär ușaklara deyni uygun, korkusuz bir atmosfera lääzım kursunnar, da ușakların havezi, 
s�mulu olsun türlü-türlü çalıșmalara ka�lsınnar. 

Okulöncesi ușakların üürenmäk proțesi lääzım oyun formasında geçsin. Oyun kullanarak, 
ușaklarda emoțional baalan�lıı yaradılêr, emoțiya sa üürenmenin kapusuydur.  

Emoțiya üürenmenin kapusuydur.  

Oynnarın yardımınnan üürenmäk proțesi ușaklara da, büüklerä dä (terbiediciyä, üürediciyä, 
ana-bobaya) iilenceli, șen olêr. 

Oyunun yardımınnan ușak bilgi kabul eder, imitațiyalêêr, dolay dünnesini kendisinä deyni açêr 
(deduk�v üürenmesi), kuralları hem ilișikleri açêr. 

Paralel  üürenmäk  proțesindä  büüklär  ușaa  zorlatmayaceklar,  düșünmeyä  kendilerini 
urmayaceklar, eer ușak suskunsaydı yada yavaș üürenärseydi, bașka ușaklan yaraș�rmasın, çünkü 
herbir ușak individualdır.  Ușakların çoyuna iki dili çalıș�rmaa deyni taa çok zaman lääzım, nekadar bir 
dil, da bekleerlär taa güvenni olmadaan, ki lafetmää bașlayacek. 
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 80 % üürenmäk problemalarından stresä baalı.

Büüklär lääzım esaba alsınnar, ki ușak üürenilän dili ”yutsun” zaman lääzım, da sade sora 
lafetmää bașlayacek.   

”Teklifli ortalıkta” üürenmäk џ

”Teklifli ortalıkta” üürenmesi gerçeklener, ușaan üürenmesinä uygun olarak.  ”Teklifli ortam”  
duygulu havezlendirmeyi saalêêr: resimnär, renklär, oyunnar, oyuncaklar, pazzlılar h.b.. 

Uygunsaydı, dilin üürenilmesi bir ortamda geçirilir, deyelim, hep o odada yada terbietmäk 
zalında, ki ușaklar dikatlı olsunnar hem kendilerini sıksınnar uygun bir meydan lääzım  kuralım.  

Üürenmäk eri lääzım ölä donadılmıș olsun, ki lääzımnı material uygun olsun hem kullanması 
kolay olsun, da üürenmenin gidimi engelsiz olsun, hem ne ușaklarda, ne dä üüredicilerdä raatsızlık 
hem emoțiya bașlamasın.  

Romın hem gagauz dilini paralel üürenmesindä üüretmäk proțesi maasuz donanmıș erlerdä 
lääzım gerçeklensin, angıları gagauz hem romın halklarının kulturasını, adetlerini hem tradițiyalarını 
gösterecek, butakım, ușak bu eri üüretmäk proțesinä baalêr.   

Vakıdın düșünceli plannanması (konkret zaman içindä çalıșmakların geçirilmesi), annayıșlı 
strukturalar, kimi alıșkannıkları katması yada ușakların erlerini koruması üzerinä  üürenmäk proțesini 
mehanikçä yapêr hem ușaan güvenni olmasını yardım eder.

Eksperimental üürenmesi  џ

  "Sölä bana da bän unudacam, üüret da aklıma ge�recäm, çalıș�r beni da üürenecäm". 
Çin söleyiși

Üürenmäk metodu prak�kayı, rezulta�n kabul edilmesini, rezulta�n interpretațiyalanmasını 
hem taazä kabul edilmiș bilgilerin kullanılmasını gelecek çalıșmalarda saalêêr. Haliz üürenmäk sayılêr 
o, angısını sän kontrol edersin, prak�ka yapıp. Herbir bilgi denemeklärlän bașlêêr. Eksperimental 
üürenmesi paralel üürenmesindä dilin olușmasına deyni uygun bir çalım olêr.

İnsannar informațiyayı aklında tutêrlar:

10% ne okuyêrlar; џ
20% ne ișiderlär;џ
30% ne görerlär;џ
50% ne ișiderlär hem görerlär;џ
70% ne sözlüü tekrarlêêrlar hem yazêrlar;џ
90% ne sözlüü tekrarlêêrlar hem eksperiment yapêrlar. џ

Dilin bütün fazaların üürenmäk etaplarında lääzım nekadar taa çok üürenmäk kanalları 
kullanılsın, ki üürenmäk ișitmä, görmä, dokunma, kokma hem davranma kolaylıklarınnan 
duygulu/birleșmeli realize edilsin. 
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Üürenmenin baș yolları: göreräk, ișideräk, dadarak, duyarak, kokarak hem 
yaparak üürenmäk.  

џ Yaparak üürenmäk  

Makar ki tradițional terbiedilmesi ușakları oturarkan üürensinnär üreklendirer, ama șindi biliner, 
ki taa çok üüreneriz, açan erimizdän kıpırdanêrız – akılı hem güüdeyi hep bir zamanda kullanêrız! 
Bunun için önemliydir, ușakları üreklendirelim, dili üürenärkän, erindä durmasınnar, kıpırdasınnar, 
ișlerini mimikaylan göstersinnär, personajları imitațiyalasınnar, dans etsinnär h.b. 

İșlärkän üürenmäk - ölä üürenmäk, angısının yardımınnan ușak ”yaparak üürener” – ”yapêrım 
hem ne yap�klarımı üürenerim”. Verili çalıșmaklar türlü rollü oyunnarın, yara�kların, yapmıșların, 
drama�ze etmäk yardımınnan gerçekleșer. Örnek: sa�cı – alıcı (Meyva hem zarzavat  magazinindä), 
medik – hasta (Doktorda), ana – ușak (Kufnedä (imäk hazırlêêrız)) h.b. 

İșbirlii sırasında ușak üürenilän dildä sözleșmää üürener. 

 Aaraș�rarak 

 Dokunarak üürenmäk 

 Dadarak üürenmesi 

  Kokarak üürenmesi 

Ușak eni lafları taa kolay üürener, eer obyektleri aaraș�rarsaydı, dokunarsaydı, dadarsaydı, 
kokarsaydı. Bölä, obyektä karșı reakțiyası gerçekleșer, la�n içindekiliini hem formasını ilișkiler. 

Bunun için ușakları lääzım üreklendirelim obyektleri aaraș�rsınnar, dokunsunnar, koksunnar, 
datsınnar hem duygularını açıklasınnar. Örnek: Ușaklara obyektlär, imeklär, meyvalar teklif ediler da 
onnarı aaraș�rsınnar/dokunsunnar, datsınnar, koksunnar hem dä eni üürenilän dildä ad versinnär. 

Ușak obyek� aaraș�rêr, dokunêr da söleer, ne görer, duyêr. – Bu bir erik. Erik sarıydır. џ

Ușak dadêr. – Erik datlıydır. џ

Ușak kokalêêr. – Erik gözäl kokêr. џ

Not: Oyun açık ya kapalı gözlärlän geçiriläbilir. 

7.3. Paralel üürenmäk çalıșmaklarını proektlemäk 

Didak�ka proektlemesi kompleks öncelemä çalıșmasıydır, ani üüredici ușaklarlan barabar bir 
üürenmäk çalıșmakların, temaların çerçevesindä gerçekleș�rmää isteer. 

Didak�ka sıralıın proektlemesi kimi etapların tamannamasını, sorușları cuvaplayıp, isteer:  
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Etap  Soruș  Cuvap  

 
 
 
I Etap   
 

Ne yapacam? 

 

 
 
 
II Etap   
 

Neylän yapacam? 

 

 
III Etap 

 

 

Nicä yapacam?
 

Nasıl bilecäm, eer ne 
yapmaa lääzımsaydı, 
gerçekleș�rildiseydi?

IV Etap 

Paralel üüretmesi okulöncesi etapında hep o proektlemä �plerinä okulöncesi kurumuna deyni 
danıșêr: 

yıllık (semestra) proektlemesi; џ
tema�ka proektlemesi; џ
paralel üürenmäk çalıșmasını proektlemäk. џ

Yıllık (semestra) proektlemesi ilk iș, angısını üüredici üüretmäk yılın bașlan�sında realize џ
eder. Bu üüretmä-üürenmä-kantarlama çalıșmaklara genel bakıș, hem becermekleri, içindekilikleri 

Neetlerin, kompetențiyaların kurulması hem iden�fikațiya-
lanması üürenmäk çalıșmaklarında gerçekleș�riler (konkret 
ișlär, angıları lääzım gerçekleș�rili olsunnar). 

Neetlär lääzım annayıșlı açıklansınnar, çalıșmak ișliklerin џ
kullanması yardımınnan.  

Neetlär göstereceklär ușak ne bilecek, ne yapabilecek hem ne 
becermeklär belliedecek çalıșmaklardan sora. 

Neetlerin realize edilmesi için lääzımnı material hem 
terbietmäk kaynakların erleș�rilmesi:   

üürenmenin içindekiliini bellietmäk; џ
insan kaynakları (ușaklar, ana-bobalar, musaafirlär h.b.: џ
onnarın önceki üürenmäk becermekleri, annamaları hem 
alıșkınnıkları, üürenmenin mo�vațiyası h.b.); 
material kaynakları: meydan, tedarıklar, üüre�m џ
kolaylıkları h.b.;
serbest zaman terbietmäk için.  џ

Op�mal üüretmä-üürenmä metodologiyasının 
iden�fikațiyalanması: 

ușaan lääzımnıklarına baalı uygun metodların hem џ
tehnikaların seçilmesi;
üüretmäk organizațiyası adekvat formaların kurulması џ
(individual, grupada, frontal) hem onnarı kurikuluma görä  
üüretmesini gerçekleș�rmää deyni birleș�rmäk 
(individualize edili/farklanmıș).

Kantarlama sistemasının kurulması, angısı ușakların 
üürenmektä ilerlenmesini belliedecek: 

becermeklerin, neetlerin yardımınnan kantarlama џ
metodların hem tehnikaların özetlemesi, uygunnukta 
bulunan ușakların yaș özelliklerini esaba alarak. 
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Becermeklär
  

Üürenmä 
bircikleri

 

İçindekilär
 

Saatların 
sayısı  Vakıt

 
Üürenmä 

çalıșmaları/
didak�

 

 

Notlar İșitmä 
becermesi Sözleșmäk Komunika�v Lingvis�ka

A.

Vokabular  
bircikleri

Verbal 
modelleri

Komunika�v 
neetleri

Didak�ka 
strategiyaları

  

 

 

 

 

 

 

 

B.

  

 

 

C.

üürenmäk bölümnerinä (temalarına) daadarak hem seçeräk gerçekleșer, angıları sıraycasına erleș�rili 
hem onnarın semestra yada üüretmäk yılın uzunnuunda kabul edilmesi izlener. 

Yıllık proek�ni hazırlarkan, beș önemli adım var: 
I.    Becermeklerin hem içindekiliklerin arasındakı ilișkilerini gerçekleș�rmäk. 
II.   Üürenmää temalara içindekilikleri paylaș�rmak.
III.  Üürenmää temaların sırasını seçmää. 
IV.  Üürenmää temaları tamannamak için uygun zaman seçmää. 
V.    Tema�kaya görä üürenmäk-üüretmäk-kantarlamak strategiyalarını bellietmää. 

Romın hem gagauz dillerin paralel üürenilmesi kurukulumu yıllık proektlemesinä izmet edecek. 
Kurikulumda beliedili becermeklär (ișitmä hem lafetmä becermekleri) realize edilmesinä deyni 
lääzımnıydır, içindekiliklär orienta�v, teklifli harakterliydir, angıları ușak grupalarına, grupadakı 
duruma, üüredicinin bakıșına,  ana-boba tekliflerinä görä doldurulêrlar.     

Yıllık didak�ka proektlemesi administra�v dokumen� gibi sayılêr, angısı kurikulumun 
elementlerini (becermeklerini hem içindekiliklerini) kișileș�rilmiș șekildä birleș�riler, bir üürenmäk-
üüretmäk yıl uzunnuunda üüredicinin tara�ndan op�mal zaman seçilmesinnän, didak�ka 
strategiyaların spețifikațiyalamasınnan, angıların yardımınnan didak�ka gidimi gerçeklener.   

Yıllık proek�n modeli: 

Becermeklär
Üürenmä 
bircikleriİșitmä 

becermesi
Sözleșmäk

İçindekilär

Komunika�v Lingvis�ka

Saatların 
sayısı Vakıt

  

 

 

  
Becermeklär

Üürenmä 
bircikleriİșitmä 

becermesi
Sözleșmäk

İçindekilär

Komunika�v Lingvis�ka

Saatların 
sayısı Vakıt

Sözlük 
bircikleri

Söz
modelleri

Komunika�v 
neetleri

Strukturalar/
Cümlelär

Didak�ka 
strategiyaları

Tema�ka proektlemesi didak�ka sıralıı, angısı bir temaya/subyektä görä temellener, gün/a�a џ
içindä olușturulêr, angısının bakılmasına hem realize edilmesinä deyni çok kurikulum dalı 
lääzım ka�lsın.  

Romın hem gagauz dillerinin paralel üürenilmesindä butürlü tema�ka proektlerini teklif ederiz: 
Ușak bașçası (ușak oyuncakları hem oyunnarı), Aylä (hısımnar hem onnarın zanaatları), İnsanın dıș 
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ÜÜRETMÄK GELİȘMELERİ 

ÜÜRENMENİN ÖNDERİLMESİ  

DİDAKTİKA 
STRATEGİYALARI ÜÜREDİCİNİN 

İȘİ 
ÜÜRENCİNİN 

İȘİ 

durumu (giiyimnär, ayakkabı, güüdä payları), Ev, İmeklär, Meyvalar hem zarzavatlar, İnsanın dostları: 
ev hayvannarı hem kușları, Yıl zamannarı.  

Tema�ka proektlerin sayısı ușakların, ana-bobaların, terbiedicilerin lääzımnıklarına, 
intereslerinä, becermeklerinä görä saalanacek. Herbir proektä 1-3 a�a, maksimum 5, seçilecek. 

Paralel üürenmäk çalıșmasını proektlemäkџ

Aaraș�rıcılar sayêrlar, ki paralel üürenilmesinin proțesindä dil bilgileri ilerlenerlär, dilin 
üürenilmesi dä ișbirliinnän, disțiplinaarası olarak gerçeklener, angısı dilin üürenilmesini onun türlü 
situațiyalarında kullanılmasına sıkı baalêêr. 

Bölä, paralel üürenmesindä uygun didak�ka proektlemesi ișbirlii yolun yardımınnan  
gerçeklener. Bütünneș�rili didak�ka proek� bir üüretmäk yoluydur; becermeklär, dilin terbiedilmesi 
proțesinin özel neetleri hem yabancı dil sözleșmesi  strukturalı çalıșmaklara baalı, angıların 
yardımınnan onnar op�mal durumnara görä gerçekleș�rilerlär.

Carol Read sayêr, ki bir yabancı dilin kabul edilmesi gerçekleșer ozaman, açan iș/ders,    
kontekstli hem aslı olayın payı olarak, halizliinnän geçiriler; zevkli hem iilenceli; uygun; soțial; ușak 
tara�ndan yapılan hem ușaan olan annayıșlı nee� olêr (ușak için); ușaan tara�ndan bilinän ișlerin 
temelindä gerçekleșer; adekvat debreș�rmeli (ușak için); yardım edän hem üreklendirili;  logikalı; 
duygulu; ak�v hem unudulmaz yașamak olayları var; özel, farklı cuvaplar saalêêr; akıl terbiedilmesini 
esaba alêr; raatlı hem sıcak atmosferalı hem eer ușakta gerçekleșmä, bașarı duygusu varsaydı, o 
üürenmää isteer. [18, sayfa 24]

Paralel üürenmesindä, özelliklän, ișitmä hem lafetmä dili urgulanacek nicä üürenilän obyekt. 

Birleșik proektlerin modelleri: 

A. Üüretmäk olayların temelindä didak�ka proek�n kurulması 

1. Dikatın çekilmesi. 

2. Neetlerin haberlenmesi. 

3. Bilgilerin aktual edilmesi. 

 

5.  Üürenmäk proțesinin önderilmesi.

4.  Üürenmäk davalarının hem situațiyaların 
    haberlenmesi.

7.  İlerlemenin forma�v kantarlaması. 

6.  Bașarıların kazanılması hem feedback'ın  
    gerçeklenmesi.  

8. Tutma hem transfer saalaması 
    (evdeki ișin verilmesi). 
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Olur nıșannayalım, paralel üürenmäk çalıșmaların gelișmesi hem proektlemesi zor bir proțes, 
angısında hepsi elementlär önemliydir, bișey önemsiz sayılmaz, düzensiz olamaz: üüredicinin 
profesional kompetențiyası, ușak grupaların  menecmen�, çalıșmakların vakıdı hem sıralıı, ușak 
grupasının büüklüü, didak�ka kaynakları hem materialları, tedarıklar hem kabine�n düzennenmesi 
lingvis�ka üüretmäk çalıșmakları için, üüretmäk – üürenmäk – kantarlamak kullanılan strategiyaları 
olêrlar.   

Ш Üüredicinin profesional kompetențiyası 

Paralel üürenmäk didak�ka proektlemesindä baș pozițiyayı terbiedici/üüredici tutêr. Onun 
lääzım becermekleri  hem insannık, pedagogika, profesional  kaliteleri olsun: ușak grupasını hem 
herbir ușaa ayırı ii bilsin; grupaya hem herbir ușaa deyni gelișim neetlerini kararlasın,  anaya hem 
bobaya da, angıları paralel üüretmesinä ka�lêrlar; kurikulumun isteyișlerini ușakların hem büüklerin 
özelliklerinä görä erleș�rsin, uygunnaș�rsın; uygun kaynakları kullansın hem analize etsin hem eni 
kaynakları aaraș�rsın, bulsun; programanın ilerlenmä nee�nä görä terbietmä meydanını düzennesin; 
ana-bobaylan hem bașkalarınnan da ortak olmasını havezlendirsin;  üüretmäk/üürenmäk 
çalıșmaklarında raatlı hem pozi�v klimat kursun; hepisinnän efek�v sözleșsin – ușaklarlan, ana-
bobaylan, administrațiyaylan, bașka üüredicilärlän, terbiedicilärlän.    

Paralel üürenmesindä romın dili üüredicisinin hem gagauz dili üüredicisinin arasında lääzım 
verimni, faydalı ișbirlii olsun. Açan neetlär, kompetențiyalar hem içindekiliklär bir türlüydür, 
üüredicilär dayma  lääzım lafetsinnär lingvis�ka üüretmäk proțesini sinhronize etmää deyni. 

B.  Proiectarea în baza evenimentelor instruirii

TERBİ ETMÄK GELİȘMELERİ  
İȘİN 

İÇİNDEKİLİİ
 

DİDAKTİKA STRATEGİYALARI  

KANTARLAMAKMetodlar/
tehnikalar

 Material  Organizația
formaları 

Organizațiya momen�

Dika�n çekilmesi

Bilgilerin enidän aktualize edilmesi

Temanın hem neetlerin haberlenmesi

Üürenmenin önderilmesi
 

Kantarlamak

İșin sonu

C.  Üürenmä hem düșünmä çerçevesindä proektlemäk
                            Ha�rlama/Annayıșın gerçekleșmesi/Düșünmä/Genișletmä

Didak�ka sıralıın etapları Üüredicinin iși Ușaan iși

HATIRLAMA

ANNAYIȘIN GERÇEKLEȘMESİ

DÜȘÜNMÄ

GENİȘLETMÄ
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 Terbiedici/üüredici, ani lingvis�ka terbiedilmesini geliș�rer, sayısız hem çeșitli bilgileri 
disțiplinada, angısını götürer, hem üüsek pedagogika kulturası, tak�, önemli becermeklär lääzım 
olsun, angıları didak�ka gidimin gelișmesi ustalıında konkre�ze olêr. Uygun bir üüredici olmadaan, 
üürenmäk bașarısı istenilän beklemeklerä ge�rmeyäbilir. 

Ш Ușak grupalarının hem büüklerin menecmen�

Ușak grupaların menecmen�ni olușturmaa deyni, lääzım uygun bir atmosferayı kurmaa.   Son 
rolü terbiedicinin/üüredicinin, angısı lingvis�ka üüretmesini saalêêr, bunun için lääzım:  

- ușaklar hem ana-bobalar arasında olumnu ilișkilär kurulsun; 

- annayıșlı sınırlı kurallar teklif edilsin, ama mo�vleri, angılarına deyni lääzım kullanılsın, hepsi 
annasın; 

- çalıșmakların gelișmesindä herbir  ușak/büüyü lääzım bilsin, ne onu bekleer, ne lääzım yapsın yada 
yapmasın; 

- haklar hem sorumnuklar olsun, angıları herzaman açıkça okulöncesi yașta kurulmêêrlar, 
baalan�lar hem davranıșlar dolayı, terbiedici yada üüredici annayıșlı yapêr ne ușaklarda 
kantarlamaa isteer hem ne dä gerçekleșmesi için istämeer;   

- ușaklara/büüklerä saygı göstermää lääzım, herbir insanın, angısı üüretmäk proțesindä pay alêr, 
individual özellilikleri üüretmäk proțesindä zorlukları esaba alınsın;  

- baașıș sisteması olsun, angısı ușakların davranıșlarını geliș�recek hem kaaviledecek, onnara lääzım 
baașlanılsın ”yıldızçıklar”, “gülän suratçık” , „noktalar”, „notalar”, h.b. [18, 27 sayfa]

Shelly Vernon nıșannêêr problemaları, angılarınnan üüredicilerin hem terbiedicilerin  çoyu karșı 
gelerlär, ani okulöncesi ușaklarlan ișleerlär, açıklayıp, ki ușaklar: kısa bir zaman dıkatlı oldular; tez 
unudêrlar; ana dili bilgilerinä saabi olmêêrlar; üürenmäk, bilmäk için lääzım mo�vațiya olsun; kimileri 
çok utancak, korkêrlar insan önündä (bașka da ușakların, terbiedicinin, üüredicinin önündä) fikirlerini 
açıklasın; farklı ritm içindä gelișerlär, benzeyän grupalarında  farklı gelișim uurunda ușaklardan olușêr 
hem bașka da.  Bu maanada lääzım kullanılsın faydalı üüretmäk tehnikaları, metodları hem üürenmäk 
çalıșmakları, ama diil ölä çalıșmaklar, angılarını geçirmää deyni sade zamanı doldurmaa lääzım, 
bișeylän zanaatlı olsunnar deyni. [18, 25 sayfa]. 

Spețialistlär, bu problemaları çözdürmää deyni, bir çözüm dizisi açıklêêrlar: her 5-10 minut 
içindä dil üürenmesi gidimi çerçevesindä ișleri lääzım diiș�rmää; dinamika hem șamatalı çalıșmakları 
kullanmaa sta�ka hem suskun ișlerin erinä; lingvis�ka birimnerini lääzım tekrarlamaa, kontrol etmää 
hem devamnı kaaviletmää; iș instrukțiyalarını da h.b. Örnek, lääzım kısa oyunnar kullanılsın, ki 
üürenilmiș lafları hem sözleri tekrarlamaa; çok türkü kullanılsın; rifmalı sıralar hem șiirlär; modellemä 
hem rollü çalıșmaklar teklif edilsin h.b.  

Atmosfera lääzım raatlı hem dostlu olsun, ușakları lääzım baașlamaa hem üreklendirmää, 
büükleri dä. 

Çalıșmaklar lääzım taa çok ușak oyunnarına benzesinnär hem davranıșlarlan dolu olsunnar. 
Teklif ediler, ki oyunnar dikatlı seçilsinnär, angılarında baașıșlanacek diil bir kiși, ama hepsi kazanacek, 
ki ușakların arasında konkurențiyayı, stresi, üürenmeyä havezsizliini yoketmää. 

Lingvis�kada terbietmä dersleri lääzım bakılsınnar nicä türlü denemeklär hem çalıșmaklar, 
ani annamak, saburluk hem çe�nnik üstlener. Bu maanada uzmannar teklif ederlär taa ilk 
çalıșmakların geçirilmesindä ușaklara deyni temel kurallar kararlansın, kurallar üürenilän dilinin 
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kullanılması bakımında, resursların (kaynakların) kullanılması hem pay edilmesi, genel davranıș, 
odada kurallar. 

Üürenmäk çalıșmaklarında okulöncesi uurunda yazmak hem okumak diil lääzım urgulansın, bu 
becemeklär taa geç, sora gelișeceklär, taa büük yașta, lääzım konțentre edelim seslemeyä, ișitmeyä 
hem annamaya, sözlüün gelișmesinä hem sadä cümlelerin kabul edilmesinä. Hep bu sırada, 
sözleșmenin gelișmesinä lääzım konțentre edelim, bașlayıp bir la�an, cümledän yada kısa 
la�irleșmelerindän, geneldän soruș - cümlä formasından bașlayıp; abstrakt konțepțiyalar 
kullanılmasınnan da konkret ișlerä hem yap�klara dikat verilsin.   

Örnek olarak, aylä için temalardan bașlayabiliriz nicä selemneșmäk hem cuvaplar, zaman, a�a 
günneri, renklär, sayılar, formalar, hayvannar, meyvalar, iyecek hem içeceklär, güüdä payları, giiyimnär, 
günnük lafetmemizdä kullanılan cümlelär hem la�irleșmelär (Sabaa hayır olsun, Kalın saalıcaklan, 
Saa olun, Saygılı üüredici h.b.). Önemliydir,  ișlerin pozi�v tara� üzä çıkarılsın. 

Ușaklara taa ii sölensin, ne ötää dooru lääzım yapsınnar, ne dä yapmasınnar. Üüredicilär lääzım ii 
hazırlansınnar herbir çalıșma çeșidinä. Eer derstä bișeylär ters gi�seydi, beenmärseydi, meraklı 
diilseydi, lääzım durgunsun da bașka bișeylär yapsın; utancak ușakları çalıșmaya katsın, yardım edip 
ona, kendi açıklasın; “real obyektlär“ kullanılsın nicä giiyimnär, maskalar hem bașka da lääzımnı 
obyektlär rollü oyunnarını geçirmää deyni, drama�zațiyalamalar yada masallar. Açan üüredici dersä 
real obyektleri ge�rämeer, odada bulunan obyektleri kullanêr, yada görüntülär, fotolar ge�riler, 
genelliklän, renkli real obyektlär.  

Hepsi gelișmiș çalıșmalarda romın hem gagauz dili üüredicisi lääzım nekadar taa çok lafetmektä 
üürenilän dili kullansın, angılarını kontekstli situațiyalarında ușaklar anayabileceklär.  

Ш Çalıșmakların vakıdı hem sıralıı 

Yapılı aaraș�rmalar açıkladılar, ki pozi�v rezultat kabul etmäk için paralel üürenmesindä 
bütünneș�rili didak�ka çalıșmakları hergün 25 minu�an maksimun 45 minuda kadar lääzım 
gerçeklensinnär. Grupanın uuruna, ușakların individual özelliklerinä, teklif edilän içindekiliklerä, 
izlenän neetlärä görä üüredici, terbiedici karar alacek, nekadar zaman lääzım, ki üürenmäk 
çalıșmaklarını geliș�rmää.  Fizika hem psihika yorgunnuunu öngörmää deyni, teklif ediler 10-15 minut 
dinamika pauzaları, fizika ișlemeleri geçirilsin.  

Romın hem gagauz dillerinin paralel üürenilmesindä teklif ediler, ani çalıșmaklar hergün realize 
olsunnar, diișip, bir gün – romın dili, öbür gün – gagauz dili. Üürenmäk neetleri hem içindekiliklär iki 
dilä dä birtürlü olaceklar. Bu çalıșmakların zamanında  ușaan kompleks gelișimi herbir bölümdä 
izlenecek: kogni�v, soțial-afek�v, psihomotor.  

Ш Ușak grupaların büüklüü 

 Op�mal dil üürenmesini organize etmesindä önemli, ki ușaklar lääzım individual hem farklı 
bakılsınnar. Bu üzerä, ușak grupaları kalabalı. Spețialistlerin bakıșına göra grupada lääzım 12-15 ușak 
olsun. Grupalar, neredä az ușak yazıldı, üürenmäk için pek uygun diildir, çünkü azlık üürenmäk 
proțesini zorladêr, deyelim, oyun gelișmesindä, komunika�v situațiyaların realize edilmesindä h.b. Eer 
grupalar kalabalısaydılar, ușakların çoyu çalıșmaklarda çi�-çi� lääzım ișlesinnär..  

Ш Lingvis�ka üüretmesinin çalıșmakları için tedarıklar hem odanın düzennemesi 

Önemli bir problema terbietmäk proțesindä küçük yașlılarda odanın düzennemesi, neredä 
plannanmıș çalıșmaklar geçirilecek. Odanın donatması lääzım lingvis�ka terbiedilmesi için natural 
hem diri olsun, ușaa deyni yakıșıklı, güvenni hem duygulu ortamı olsun, ama hep o zaman 
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terbiedicilerin hem üüredicilerin dä yara�cılıını, uygunnuunu hem profesional becermeklerini esaba 
alıp.   

Odada kullanılan materialların içindekilii ușaa herzaman mesajlar lääzım göndersin. Eer ușaklar 
efek�v çalıșmaklara ka�larsaydılar, mebel da düzgün lääzım olsun ölä, ki gelișmeyi uygunnaș�rsın. 
Genelliklän, mebel düzennener, ani ușaklar kendi arasında hem dä üüredicinin hem ușakların arasında 
sözleșmeyi saalasınnar.  

Çalıșmakların olușturma eri okulöncesi ușaklara deyni - masa yanında yada parke�ä, palacıın 
üstündä oturup. Skemnelär lääzımnı manipula�v çalıșmaklarında, ama bir masal seslemää yada türkü 
çalmaa deyni, erdä yas�k üstündä oturup, taa faydalı geçer. Ușak bașçası odalarında masaları da 
kullanabiliriz, türlü-türlü ișlerä görä onnarı erleș�rip. Ușaklar türlü obyektleri, oyuncakları elindän 
geçirerlär, resimneerlär, model yapêrlar yada masa üstündä obyektleri yapêrlar da paralel üürenilän 
dili sözleșmektä kullanêrlar. 

Ш Didak�ka materialları hem kaynakları 

Önemli bir adım, ki didak�ka materialların hem kaynakların listesini kurikulumda saalanan 
herbir temaya görä hazırlamaa hem iden�fikațiyalamaa. Paralel üüretmäk-üürenmäk proțesindä 
ilustra�v yardımcıları kullanılabilerlär (görüntü, planșet, poster, muläj, fișalar h.b.), hem tehnika 
tedarıkları: magnitofon, kompyuter, televizion, proektor h.b.  

Hep ölä türlü material kaynakları tema�ka dekorlarda kullanılabilir. Örnek, „Doktorda”  
temasına görä var nasıl odayı bölä donadalım: enserä halat hem șapka asıp, oyuncakları doktorda  
kullanılabilir (fonendoskop, ilaçlar, termometr h.b.) yazal, yaprak h.b. 

Diil taa az önemli integrațiyalı çalıșmakların olușması için lääzımnı materiallar. Örnek, türküyü 
üürenmää deyni, CD hazırlamaa lääzım; incäzanaat terbiedilmesini olușturmaa deyni, lääzım renkli 
kalemnär, �rçacıklar, boyalar, plas�lin h.b. hazırlansın. 

7.4. Paralel dil üürenilmesindä gelișim strategiyaları

Dilin terbietmäk proțesi paralel üürenmesindä ak�v hem interak�v metodlarında lääzım 
temellensin, didak�ka oyununu urgulayıp, angısının hakı olacek üürenilän dili kullansın. 

Önemli, ki üüretmäk strategiyaları kișinin hem ușak grupaların özelliklerinä dayansınnar, 
havezlendirsinnär hem kișinin arasında ilișkileri uygunnandırsınnar hem denemäk üürenmeyi 
üreklendirsinnär. Farklılașmanın hem individualizațiyalamasının lääzımnı durumu: lääzım herbir 
ușaan individual özelliklerini bilmää: yaș uurunu, angı hastalıkları geçirdi, nicä görer, nicä iyer h.b.   

Didak�ka oyunu

Didak�ka oyunu - ak�v bir metod, angısına ușaklar terbietmäk harakterli oyunnarına ka�lêrlar. 
Oyunnu üürenmäk pek hoș, zevkli olêr, havezli hem yımıșadıcı atmosfera yaradêr.   

Üüredici didak�ka oyunun gerçekleșmesi için butakım durumnarı lääzım esaba alsın: 
џ oyunnar lääzım öncedän plannı olsunnar, ama oyun zamanında spontan iș tä lääzım esaba 

alınsın hem öne�lsin; 
џ didak�ka neetleri annayışlı olsun; 
џ oyunnar yaș özelliinä hem oyuncuların sayısına görä olsunnar; 
џ oyunun açıklaması için belirli bir sırası saalansın; 
џ resimnär kullanılsın, terbietmäk proțesindä „davranmak örnää” uygunnansın; 
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џ oyunnar lääzım çekici, iilenceli sonuna kadar olsunnar; 
џ oyunnar lääzım herzaman oyun situațiyalarına baalı olsunnar, ușaklar duysunnar, ki 

oynêêrlar, ama üürenmeerlär; 
џ oyunnar lääzım emoțiya, merak duygularını uyandırsınnar. 

Didak�ka oyunun strukturası kaplêêr: oyuna hazırlanmak situațiyası; oyun situațiyası; 
üüretmäk iși hem oyun; oyun kuralları; oyun ișleri; üüretmäk – terbietmäk rezulta� hem oyunun 
rezulta�.       

Okulönceki etapında dilin terbiedilmesindä türlü oyun �pleri kullanılabilirlär butürlü 
kriterielerä görä: 

a) sözleșmä formasına görä, raport vermesi yolunnan sözleșmä uurunda: 

ь yazılı/sözlü didak�ka oyunnarı: İzinsiz laf, Nasıl ......., Bozuk telefon, Kim ne iș yapêr 
(zanaatlar), uygun resimnän doldur, Bil, kim geler, Ha�rlar ...... masaldan, h.b.

ь sözsüz  didak�ka oyunnarı (jest, mimika, bakıș, ön h.b. – kolay imitațiyalı oyunnar):  Mim, 
Mim yapmaktan sora ne obyekt/kiși/ hayvan olduunu çözdürün, yapmayı çözdürün, Bilmeycä 
(Pazzlalar) davranıșlarlan/jestlärlän, Ne yapêr, Personajı tanıyın h.b.; 

ь karıșık didak�ka oyunnarı: Ekransız (bozuk) televizion, Geziyä gideriz, Hiç da, hiç tä diil, Kim 
davetsiz musaafir?, Gülümsemä örnää, Darsıklık örnää h.b. 

b) Üürenmenin içindekiliinä görä:

ь sözleșmä didak�ka oyunnarı: Nicä selemneșeriz?, Nicä saalıcaklașêrız?, Sorușları cuvapla, 
Obyek�/görüntüyü yazdır, Ne bän görerim? İki görüntü arası diișiklikleri bul h.b.  

ь lingvis�ka didak�ka oyunu dil bölümünä görä seçili;

- fone�ka/fonologika oyunnarı: Ne iși�n?, Benimcä sölä, Benimcä tekrarla, Ses oyunu, 
Ses evi, Nasıl yapêr...? İlk ses angısıydır...?, Obyektleri/görüntüleri bul, angıları butürlü 
seslän ... bașlêêr, Kısım oyunu, Bozuk telefon h.b.; 

- leksika oyunnarı: Lafları nazlandıracez, Oyun/Cücaların dünnesiı/Dev adamnarın 
dünnesi, İlkyaz/yaz/güz/kıș sözlüü, Zeedä la� bul, Onun aylesi ..., Çi� bul, Büülü korobka, 
Seslä hem uydur h.b. 

- morfologiya oyunnarı: Bän bir söleerim, sän çok sölä, Bän çok söleerim, sän bir sölä, 
Kimindir?, Nasıldır...?, Kim yapêr?, Ne yapêr?, Zaman tekerlää/Bu gün, dün, yarın..., 
Nezaman yap�n/yapêrsın/yapacan?, Kiminnän?, Neylän?, Obyektleri yaraș�rın h.b. 

- sintaksis  oyunnarı: Cümleleri devam ediniz, Ne neredädir?, Kim ne yapêr, Var, yok h.b.; 

ь literatura didak�ka oyunnarı – masallara/�kralara/literatura tekstlerä danıșêr: Dädunun 
kızı hem babunun kızı, Hoca Nastradin için �kralar, Masalı/personajı tanı, Angı masaldan 
personajdır?, Görüntüleri masaldan düzennä h.b.; 

c) İș kurulmasına görä: 

ь individual didak�ka oyunnarı: Görüntüleri uydurun, Dolașık görüntülär, Pazzlılar, Loto, 
Bingo, Masallar/resim/karıșık panolar h.b.; 

ь kolek�v/frontal didak�ka oyunnarı: Bän bir sölerim, sän çok sölä!, Bașka türlü sölä, Yabanı 
hem avcı, Kayıp obyektlär, Davetsiz personaj, Kelebekleri tutêrız h.b.; 
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ь grupada didak�ka oyunnarı: Masal kuralım, Dostlarımızı dolașalım, Devamna, 
Kartoçkaları erleș�relim h.b.;  

d) üüre�m-terbietmäk gidimin etapına görä, funkțional sayımnıın ilerlenmesinä görä vardır: 

ь eni bilgileri açmak didak�ka oyunnarı: Adı nedir?, Kimdir? Nasıldır? Var..., yok...;  

ь dika�nı çekmäk didak�ka oyunnarı: Neredädir? Sölä kim...?, Mim, Büülü sopacık, Ne bileriz 
... için? h.b.;  

ь öncedän asimile edilmiș bilgilerin (enidän) aktualize edilmesi, kaaviletmä, (enidän) 
sistemneș�rmä didak�ka oyunnarı: Kimindir?, Nazlandır..., Erleș�r, Uygun renk kullan, Akvarium h.b.;  

ь kantarlama didak�ka oyunnarı: Sor, adla, cuvapla!; Küçük terbiedicilär oyunu, Da – diil, 
Yannıșlıı doorut, Biyaz top – kara top – boz top h.b.  

e) Kullanılmıș didak�ka materialına görä (yada diil): 

ь intui�v/didak�aka materiallarlan oyun: Görüntüyü cannandırmak, Loto, Pazzlılar, Büülü 
kesecik, Dekorlu teatra oyunu h.b.;    

ь didak�ka materialsız oyunnar: Da hem/yada diil, Nicä bir ..., Sölä nasıldır, Sölä ne yapêrlar, 
Bozuk telefon h.b.; 

f) üüredicinin ka�lmasına görä: 

ь önderli oyunnar (terbiedicinin/üüredicinin tara�ndan): Benimcä tekrarla, Yannıșlıı doorut, 
Dooru lafedelim, Tekerlek neredä durdu? h.b.; 

ь yarıönderili oyunnar: Ne bilersin .....için?, Oyuncaklan torbacık, Sölä tez hem ii, sölä taa tez, 
Personajı/masalı tanı h.b.   

Oyunnarın önderilmesi butürlü etaplara görä saalanêr: 

- tanı�cı-hazırlık – ușakların dika�nı çekmäk neetleer, oyun yapmaa havezlendirer;  

- funkțional – didak�ka oyunun hepsi strukturalı komponentlerin funkțiyalarının 
gerçekleș�rilmesini saalêêr: ușakları oyun elementlerinä alıș�rmak hem oyunun düzgün 
örümesini ilerlemäk (öncedän ”örnek oyunu”); 

- final – didak�ka oyunun sonunu hem rezultatlarını genelleș�rmäk. 

Örnek:

џ 1 oyun. Büülü kesecik. Sölä, büülü keseciktä ne var? Çıkarılan obyek� adla/yazdır. 

џ 2 oyun. Kim taa tez? İzläyin hem yaraș�rın. Așaadakı resimnerdä beș farklık bulun. 
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џ 3 oyun.  Loto.  La� sesläyin da sölenmiș obyek�n üzerini biyaz yapraklan kapadın. 

 
   

Sözleșmäk 

Sözleșmäk bilgilerin ilerlenmesi dar�șmaların, dialogun yardımınnan (soruș-cuvap), ki belirli 
içindekilikleri kabul etmäk, kaaviletmäk, kantarlamak, didak�ka metoduydur. Üürenciyä fikirini 
açıklamaa, kazanılmıș bilgileri kullanmaa yardım eder.

Sözleșmenin iki forması var: katehe�k hem evris�k. 

Evris�k sözleșmesi eni bilgilerin düșünceli kazanılmasını saalêêr. Bu forma bilgilerin 
aaraș�rılmasına hem annamasına kolaylık verer. Dialoglu söz ușaklara fikirlerini açıklamaa 
havezlendirer. 

Katehe�k sözleșmesi ușakların aklında tutmasına, belirli bilgileri enidän açıklamak becermeklerinä 
danıșêr. 

Okulöncesi etapında sözleșmä-oyun sık kullanılêr. Ușak türlü situațiyalarda, komunika�v 
kontekstlerindä, angılarında o pay tutêr hem dä soruș alıcısı gibi (büüklerdän yada ușaklardan) bu 
sözleșmä formasını gerçekleș�rer. Sözleșmäk metodun kullanılmasında sorușların kaliteli olmasına, 
içindekilik hem dä forma tara�ndan lääzım dikatlı olalım. Sorușlar annayıșlı, kısa, logika (kolay sorușlar – 
zor sorușlar; reproduk�v sorușlar – produk�v sorușlar; genel sorușlar – detalli sorușlar; içindekili 
sorușlar – yardımcı/genișlemä sorușlar h.b.); ușaan yaș özelliinin sözlüünä, kișilik özelliklerinä, romın 
hem gagauz dillerin literatura normalarını saygılarak,  dooru intonațiya konturlarınnan, lääzım ușaklara 
deyni model gibi olsunnar.  

Örnek: 

1 çalıșma: Görüntüleri izläyin. Verili modelä görä dialog kurun. 

Model: 

- Resim derslerindä kalem sana lääzım mı? 

- Da, lääzım. Ya sana? 

- Da, bana da resim derslerindä kalem lääzım. 
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2 çalıșma: Sorușları cuvaplayın.

Model:

- Sabaa imeesindä ne iyersin?

- Sabaa imeesindä sütleș hem ekmek piinirlän iyerim.

- Ne içersin?

- Sabaa imeeyindä çay içerim.

üülen imeeyi

avșam imeeyi

sabaa imeeyi

Denemä

Denemä rețep�v-duygu proțesindä obyektlerin spețifika özekllikleri, yara�kları, natura 
fenomenneri, proțesi, durumu, iși h.b. iden�fikațiyalama metoduydur. Denemä özelliklerin, 
informațiyaların, içindekiliklerin açıklanmasını neetleer. 

Denemä butürlü gerçekleșäbilir: önderili, yarıönderili yada kendibașına. Üüredici ușaklara bir 
informațiyanın denemesindä hem açıklamasında yardımnêêr.   

Bu metodun sayımnıı ușaklarda ”aaraș�rma” becermesini gerçekleș�rer (obyektlerin, 
yara�kların, fenomennerin h.b. belirli elementlerini açmak) hem dä meraklıı uyandırêr, dikatlı 
olmasını konkret ișlerä/içidekiliklerä geliș�rer, saburlu olmaya, denemäk duygusuna üüreder h.b. [10, 
141 sayfa].

Verili zaman ușakların kișilik hem yaș özelliklerinä  lääzım uygun olsun.

Denemä metodu okulöncesi etapında belirli elementlerin iden�ikațiyalamasını isteer, deyelim, 
renk, ölçü, forma, dat h.b., da diil denemeklän ilgili hepsi harakteris�kaları. Lääzım nıșannayalım, ki 
obyektlerin, yara�kların, görüntülerin çokduygulu denemesi önemliydir. Deyelim: Denä (sölä), bu 
alma mı osa armut mu?; Denä (sölä), nicä bän yapêrım, nicä bän lafederim; Denä (sölä), içerdä ne var; 
Denä hem sölä obyektlär neredädir h.b.  

Denemenin önderilmesi sözlän (sorușlar, urgular, fikirlär h.b.) hem dä sözsüz (mimika, jest) 
elementlär sayımnıın yardımınnan gerçekleșer.

Yazdırma - obyektlerin, yara�kların, natura fenomenerinin elementlerini sistemalı, düzenni 
prezentațiyalanması didak�ka metodu. 

Yazdırma denemäk (görmäk) temelindä gerçekleș�riler. Ușak yada büüklär gördüklerini, 
duyduklarını, iși�klerini h.b. sözleș�rer. Hem obyektleri, real görüntüleri, hem resimneri, filmaları, 
çizgi filmaları yazdırabiliriz. Deyelim, Kișiyi, hayvanı, obyek�, gördüün eri yazdır; meyva suyunu 
içärkän, ne duyêrsın h.b. Așaada yazdırma ”algoritmasının”, yazdırma etaplarını teklif ederiz.

Yazdırma

Benim topum
Bu top. 

Top küçük, renkli, yımıșak. 
Top yukarı �rlêêr.

Top oyununu pek severim. 

Örnek.  Gör, dokun hem topu yazdır.
             (bir top gösteriler)
Model. 
- Bu nedir ? 
- Bu top. 
- Top nasıldır ? 
- Top renkliydir (tombarlak, büük, küçük, eni, eski, gözäl, 

çe�n, yımıșak).
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Annatma

Annatma - annatmak yolunnan elementlär dizisini prezentațiyalamak didak�ka metodu.  

Okulöncesi etapında dili terbietmäk çalıșmalarında annatma metodun kullanılmasında butürlü 
prințiplär izlensin teklif ediler: uygunnuk prințipi (kullanılan sözlük, tekstlerin, epizodların ușakların 
yaș özelliinä, gelișim uurunda  lääzım olsun); annadıcının hem sesleyicinin ”annatma” önderilmesinä 
ak�v, subyek�v ka�lma prințipi (annadılı yașadıklar, genel/yaradılı ruh durumu); açıklık prințipi 
(annatmalı analiz, interpretațiyalamak, personajları, epizodları yaraș�rmak h.b. çalıșmaların realize 
edilmesinä yardımnêêr). [11, 58 sayfa].  

Annatma metodu türlü çalımnarın yardımınnan gerçekleșäbilir: uygun annatma, enidän 
annatma (resimnerä, obyektlerä, sözlü cümlelerä h.b. görä), verilän bașlan�ya görä annatma; enidän 
annatma (kimi subyekt/personaj elementlerini diiș�reräk).

Resim

Resim sözlü dili grafika olarak gösterilmesi didak�ka metoduydur.

Bu metod ușaklara deyni açıklama kolaylıı olarak kullanılan bir alterna�v lafetmäk formasıydır.

Resimnerin kullanılması üüretmäk-terbietmäk çalıșmalarında stresi azaldêr, mo�vațiyalêêr, 
ușakları üüreklendirer resim yardımınnan kendilerini belirtsinnär, duyduklarını, düșünmeklerini 
açıklasınnar (bu iș ilk etapta pek önemliydir, çünkü ușakların dili okadar gelișmeli taa diildir). Örnek: 
Sevimni personajı/masaldan istediin görüntüyü resimnä; ana için kutlama; alma/aaç/alma aacı; 
er/sevdiin yıl zamanı h.b. 

Resim dili kantarlama kolaylıı gibi dä kullanılabilir diil sade nicä bir çalıșmak, ama nicä bir iș, 
angısı ușaa deyni türlü informațiyayı verer (kendini sıkmak becermesi, dikat olmak uuru, annamak, 
istedikleri, gerçeklii göstermäk için manerası h.b.). [10, 103 sayfa].

- Top ne yapêr ?
- Top yukarı atlêêr/�rlêêr (setka içinä girer). 
- Top oyununu seversin mi ? 
- Da, bän top oyununu severim. 
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VIII.  PARALEL/EȘZAMANNI ÜÜRENMÄK PROȚESİNDÄ 
BECERMEKLERİN KANTARLAMASI

Kantarlama üüretmesi proțesin önemli komponen�ydir, karar almaa, ușaan ișini iileș�rmää hem 
doorutmaa izin verer. Olay dizisinin final (son) noktasıydır: 1) neetlerin nıșannanması, 2) programanın 
kurulması hem gerçeklenmesi, 3) rezultatların ölçülmesi, 4) onnarın kantarlanması. Kantarlama 
temelindä terbetmäk neetlerin gelișmä proțesi enilenecek, bölecä, kantarlamanın ilișkilik rolü, ters 
baalan�lık, opera�v feed-back vardır, geçmiș hem soradakı etap arasında. Kantarlama diil lääzım 
bakılsın sade nicä bilgilerin kontrolü yada obyek�v ölçümü kolaylıı gibi, ama nicä ilerlemäk, gelișmäk 
yolu gibi. 

Kantarlama üürenmesi proțesinä üst üstä gelmeyän etapıydır, ama pedagogikanın  bütünneșik 
çalıșmalar ak�ydır. Okulöncesi ușakların çalıșmalarını kantarlarkan, lääzım  spețifikayı esaba alalım:  

џ kantarlama ișin genișlenmesi kontrol etmektän hem rezultatların kantarlamasından  
proțesin kantarlamasına, strategiyalarına kadar, angıları kimi sonuçlara ge�rdi; diil sade 
ușakların becermeklerini kantarlamaa, ama içindekilikleri, metodları, neetleri, üürenmäk 
situațiyalarını; 

џ esaba almaa bașka nıșannarı da, nicä kendini gütmää, ușaan kișilii, baalan�ları h.b.; 
џ pozi�v rezultatları kantarlamak hem nega�v olannarı takazalamamak; 
џ auvtokantarlama, biri-biri arası kantarlama hem kontrollü kantarlama yardımınnan ușaa  

döndürmää, ki terbiedicinin ortaa olsun;  
џ belliedilän neetlerä hem insan topluluun gelișmesinä deyni sonuçlara raport yapması h.b.  

Okulöncesi kantarlaması, becermeklerin kantarlaması hem ölçülmesi yanında, ani ușakların 
kazanılmıș sözlüünü saalêêr, paralel üürenilmesindä üüredici ișin forma�v aspektlerini izleer, 
diiș�rmäk için kolaylıkları, üüre�m proțesi içindä ușakların baalan�larını hem davranıșlarını 
konkre�ze eder. Bir bölük ișin kantarlaması açıklêêr, angıları kurikulumda koyulu neetlärlän belirliydir. 
Terbiedicinin bakıșına görä kantarlama funkțiyaları saalêêr: 

џ koyulu neetlerin gerçekleș�rilmesini esaba alarak, informațiyanın toplanması; 
џ yapılan ișlerin kontrol edilmesi; 
џ organize edilmesinin, yapılmasının, içindekiliin olur olduunu uygun kurulması, grupaya yada 

grupadakı kișilerä görä adekvat (uygun) startegiyaların seçilmesi;  
џ kimi boșlukları, zorlukları, geeri kalannarı bulmak, çünkü onnarın temelindä bilgileri enidän 

kazanmak için programa kurulêr (bütün grupada, küçük yada individual grupalarında); 
џ öncelemäk, proektlemäk, organize etmäk hem bilimi öndermäk, bașka üüre�m paylarına  

uygun olarak. 

Okulöncesi ușaa deyni kantarlamanın spețifika funkțiyaları bunnardır:  
џ belirtsin, kaaviletsin yardım eder, bilgileri tekrarlayarak hem pozi�v çe�nnederäk aklında 

tutsun, angılarını kantarlamak bellieder, hem onnarı sistemalara integre etsin;  
џ kendi kuvedinä inansın nega�v davranıșlarından a�lsın; 
џ üürenmeyi öndereräk hem s�mul vereräk, bilgi kazanmaya interesinä yardım eder; 
џ avtokantarlama becermeklerin kurulmasını saalêêr hem kendini göstermää hevezlendirer; 
џ aylä hem ușak bașçası arasında ilișiklerin çe�nnenmesini, kaavilenmesini saalêêr.

Didak�ka situațiyalarının, kantarlama neetlerinin türlülüü kimi strategiyaların katmasını söleer, 
angıları kantarlama proțesinä kantarlamak yapêr. Bölä, ușak bașçasında butürlü kantarlama formaları  
lääzım kullanılsınnar:   
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Kantarlama sözlüü yada grafikayı gerçekleș�riler  hem gerçek, obyek�v diagnos�ka kurêr. 

2) Forma�v (devamnı) kantarlama üürenmesindä, afek�v kaynaklardan peydalanıp (belirsizlik, 
dooruluksuz inan, gamsızlık), diiș�rimneri öngörmäk yardımnêêr. Forma�v kantarlamasının hem 
üüredicinin, ușakların ișlerinä ka�lması vardır. Ușak taa ii üürenecek, eer kantarlama sonuçlarını uygun 
kullanırsaydı hem kantarlama maanasını annarsaydı. Bu bir devamnı kantarlamak�r. Butürlü 
kantarlama formasını hepsi șindiki ușak bașçası çalıșmalarında buluruz hem onnar çeșitliydir: 

- ușaan tutumunu devamnı izlemäk, türlü isteklerindä reakțiyalarını ansızdan kavramak, bir 
iștän bașka ișä geçärkän, ilerlemä bașarılarını nıșannamak;  

- uşakların kazanılmış başarılarını herzaman butürlü laflarlan baaşlamak: bravo!, çok ii!; 

- üürenmektä engelleri hem zorlukları aşmaa deyni, bölä lafları kullanarak, etmäk, 
üreklendirmäk: taa ii dä yapabilirsin!, taa bir kerä denä! 

Kantarlama - üürenmäk proţesinin payıdır hem uşakları üürenmeyä havezlendirir.

1) İlk kantarlama,  bașlankı üürenmäk etapında ușaan dil bilgilerini genel uurda kantarlaması, 
uur, angısı terbietmeyä yol gösterer. Didak�ka gidimin proektlemesindä belirli șartları, argumentleri 
hem  onun  bașarılı olmasını kurêr. Hep o zamanda ilk kantarlama sonuçları sırasında kazanılmıș 
rezultatlar bașlankı uurunnan yaraș�rma uuru da olêr. Önemliydir, ki hep o neetlerin gerçekleşmä 
uuru yaraş�rılsın.

3) Sonuç kantarlaması, kantarlama yardımınnan bașarı uuru belliedilmiș istediklerinnän ilișkidä 
nıșannanêr, angıları uzun bir üürenmäk period bașında kuruldu (tema, semestra, yıl).  Rezultatlar 
ușaklara verilän kalifikațiyalarda, klasifikațiyalarda yada yardım etmeklerindä açıklanêr. Ușak 
bașçasına gelärkän, ilk kantarlama için lafedecez, onun duvarlarından çık�ı zaman, final kantarlama 
için söz gidecek, açan final psiho-pedagogika fișasını (kișilik profili, bilgi bagajı, intereslär hem 
üürenmä kolaylıkları) okula yazılmasını teklif etmäk için doldurmalı.   

Hazırlık grupasında kantarlamanın geçirilmesindä esaba alınacek : 

a) uygun atmosferayı gerçekleş�rmäk; 

b) başarıların minimum uurunu erleş�rmäk, semestra sonunda minimum uurunu esaba alarak; 

c) kantarlama �pini hem kullanılan item kategoriyalarını seçmäk. 

Herbir terbietmäk bölümündä üüredici kimi promgramadakı neetlerini alır da ușakların 
özelliklerinä hem üürenmäk  situațiyalarına görä uygunnaș�rır, onnarı didak�ka logika yazılmasına 
deyni sıraya hem ierarhiyaya görä erleș�rir. 

Kantarlama kolay olsun deyni, üüredici:  

ь kendi hem ușak için çalımnarı yazdıracek, angılarında beklenän davranıș belli olacek, 
kolaylıklar, angıların yardımınnan edinmiș bașarılar uuru (minimum, orta, maksimum) üzä 
çıkacek;  

ь bilgi toplama instrumentlerinä hem metodlarına danıșacek, angıları kaliteli sonuçlara 
ge�rer; 
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Okulöncesi ușaklara kantarlamakta nota koyulmêêr. 

Çünkü romın hem gagauz dillerinin üürenilmesinä danıșılêr, çalıșmakların  çoyu sözlü olacek: 
dialog, sözleșmäk, rollü oyun, çeșitli lafetmäk situațiyaların düzülmesi h.b. Taa siirek bölä iș olabilir, 
nicä: Renkläyin resimi, angısı ...., Resimnäyin ..... hem ....... komentariya yapın, Așaadakı resimnerdä ... 
çevreläyin h.b., ama kantarlama nee�ni „açıklamak uurunu ölçmäk” unutmayacez, da ișin grafika yada 
yazılı gelișmesinä dikatlı olacez. Renklämedään öncä, ușak  lääzım lafları sölesin, çünkü bu aspek� 
kantarlêêrız.   

Ușaan yaș özelliinä görä hem dillerin (romın hem gagauz) paralel üürenilmesini esaba alarak, 
butürlü kantarlama metodları olabilir: 

Sözleșmä (önderili yada yarıönderili) bizi meraklandıran promblemalarına dayanêr, angısının 
rezultatlarına sora enidän kantarlamak yapılêr hem sistemaya koyulêr. 

Örnek:  Tema: „ En ii annadıcı” 

Ușaklara butürlü sorușlar danıșılêr:

- Kim yazdı masalı „Dädunun kızı hem babunun”? 

- Taa angı halk masallarını bilersiniz? 

- Masaldan „Dädunun kızı hem babunun” personajları söläyin. 

- Kaç kız var masalda?

- Dädunun kızı nasıldır? Ya babunun? 

- Kiminnän yolda karșı gelerlär?  

- Pozi�v personajlar için annadınız. Neçin onnarı pozi�v sayêrsınız? 

- Kim nega�v? Neçin? h.b. 

Test - standartlı iș, angısı çeșitli plannar üzerindä psihofizika özellikleri için informațiya verer.   

Örnek: Tema: „Ev hayvannarı”

Çi� seçimni itemnär 
Nasıl dooru ?
o İki tavșam gördüm. yada  İki tavșamnar gördüm. 
o Bir resim izleeriz. Üüredici iki cümlä kurêr. Bir cümlä resimäbaalı, öbürü diil. Ușak dooru 

varian� seçer. h.b. örneklär.

Çoklu seçimni itemnär 
Herbir hayvanın imeesini bul. Birleș�r.

ь neetlerä danıșarak, bilgileri kaliteli kantarlamak; 

ь egoțentrizma, subyek�vizma belirmesindä, arkadașların yada kendi sonuçları saburlu 
olaceklar.  
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Dooru mu osa yannıș mı? 

Tema:  „Meyvalar hem zarzavatlar”

Eer doorusaydı - eșillän boya, eer dooru diilseydi - kırmızıylan boya. 

1.  Alma meyvadır. 

2.  Salatalar eșildir. 

3. Patlacannar aaçta büüyerlär.

Olay çalıșması

Tema: „ Ana hem sırniklär” 

„ ‒ Ana, oynama sırniklärlän! söleer anası. Zerä çok korkunçlu. Yanabilirsin. Ușaklara onnarlan 
oynamaa olmaz! Ama kız anasının laflarını hiç seslemää istemäzdi. Okadar merak edärdi, nicä bir sırnik 
sopası yanacek! Ne korkunç olabilir? düșünürdü kızçaaz. Onnar büüktür, uzundur. Tutușturacam 
birisini, biraz yandıktan sora, tez süündürecäm, sırnii erinä koyacam, da mamu hiç annamayacek, ki 
onnara dokundum. Mamusu içeri girdiynän, ne görer! Perdeleri ateș kaplamıș. Üstlerinä su tez a� da 
ateși süündürmää e�ș�rdi. Kız korkudan anasının nasaatlarını seslemää söz verdi.” 

Sorușlar: 

‒  Ne için annadılêr? 

‒  Mamusu kızına ne nasaatladı? 

‒  Ana ne yap�? 

‒  Perdeyi ateș içindä gördüynän, mamusu nasıl davrandı?

‒  Neçin düșünersiniz, ani perdä yanmaa bașladı?  

‒  Kız yanıldı mı osa yanılmadı mı? Neçin? 

‒  Eer anası gelmeyäydi, ne olabilirdi? 

‒  Bașka bir sonucu düșünün.

‒  Neçin ana-bobaların nasaatlarını  lääzım  sesleyelim? 



72

ROMIN HEM GAGAUZ DİLLERİNİN PARALEL ÜÜRENİLMESİ
METODOLOGİYA GİDİ

Bașka metodlar da geniș kullanılabilirlär: 

Denemäk metodu, alıșık durumnarında davranıșları gözleyeräk, ușak için verileri üürenmää 
kolaylaș�rêr (kimär kerä dä provokațiyalı, maasuz kurulan durumnarda, ki belirsiz aspektlerin üzerinä 
olușturmaa).    

Sözleșmäk, plannı sorușlara hem interpretațiyalı cuvaplara görä terbiedicinin hem ușaan 
arasında dialogtur. 

Ușak hem ana-boba arasında dialog, psihologika hem fizika gelișmesini, bilgi uurunu, ușakların 
alıșkannıklarını tanımaa deyni. 

İș sonuçların üürenilmesi. Resimnär, yapılı obyektlär, kolajlar, modellär h.b. yorumnanêr. 

Oyunnar hem ușakların ișleri. Bașka çalıșmaklarlan kantarlanêr, çünkü zordur belliedelim, 
nekadar ușakların bașarılarından herbir iș formasına borçlu. 

Yukarda nıșannanmıș ișlär, kantarlamayı olumnu yapêrlar, terbietmäk proțesini düzenneș�rip.  

Çünkü alıș�rmalar ușak bașçasında forma�v-terbietmäk harkterliydir, perspek�v sonuçlu, ani 
kısa bir zamanda konkre�ze edilmäz, sade adım-adım olarak, bașka faktorlarlan birliktä (aylä, okul, 
ortalık, insan topluluu). Özelliklän, iki dilin paralel üürenilmesindä kantarlamak  fragmentliydir, 
tamannanmamıș�r, kimi rezultatların da taa geç peyda olması için.  

Okulöncesi ușakların kantarlanması zordur da kısa zamanda sade prognozlara izin verer, ama 
üüredicilerä hem ușaklara pek önemliydir, ki bilgi uurunu kișilik gelișmesindä, individual olmasını hem 
iștä faydalıını bilsin, kristal olmasına ama uzak�r.   

Ușaklar birär-birär lääzım kantarlansın, üüredici ușaan laflarını lääzım aklında tutsun, 
yannıșlıkların doorudulması alınmêêr nicä yazılı ișlerdä. Yara�cılıı, spontannıı, serbestlik, kri�ka 
duygusunu, avtokantarlama çalımını obyek�v kantarlamaya baalamaa taa zor.  

Önemliydir, ki herbir ișin sonunda ușaklar kendi rezultatlarını üüseltsinnär, annaș�ımız kurallara 
görä davransınnar. Bölä, hepsi bu kantarlamak formalarına hem sonuçların kantarlamasına görä, 
ușaklar yavaș-yavaș kendi-kendilerini kantarlasınnar, dooru, ii yapılı ișlerini açıklasınnar, ne eni 
edindilär, becerikli olêrlar, ama yoklukları da lääzım doldursunnar. Ana-bobalar periodika 
bulușmalarda, ușakların çalıșmalarına ka�larak, resimnerin, fișaların, kutlamaların, kar�naların 
yardımınnan ușakların rezultatlarını üürenäbilirlär,  bölecä terbietmäk çalıșmalarına ilgilendirmesini 
ar�rarak hem ana-bobaların terbietmektä ortak olmasını çekeräk. 

Hazırlık grupalarında ușakların sözleșmesini  hem dil gelișmesini kantarlayarak,   I klaslarda 
terbietmäk proțesinin op�mizațiyasına hem yol göstermesinä lääzım yardımnamaa. 
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TEKLİFLÄR

Nasıl üüredicilär hem ana-bobalar ușaklara dillerin paralel üürenilmesindä 
yardımnayabileceklär? 

1. Romın hem gagauz dilinä hodulluk hem pozi�v baalan�larını göster.  Bakmayarak ona, angı 
çevredä ușak gelișer, önemliydir, ki ana-bobalar, üüredicilär hodulluk hem pozi�v tutumunu üürenilän 
dillerä göstersinnär.  

2. Ușaannan hergün lafet. Ușaklan hergünkü  lafetmäk dilinin gelișmesinä üreklendirir.  

3. Ana dilinä saabi olsun yardımna. Evdä ușaklan ana dilindä konuș. Ona örnek ol, ana dilindä 
lafedärkän. Nekadar taa ii ușak ana dilinä saabi olacek, okadar taa kolay ona olacek yabancı dili 
üürensin.  

4. Saburluunu göster. Hiç bir dä dil kısa zamanda üürenilmeer, olur, ki ușak çok az yada hiç 
lafedämäz  kısa zaman periodunda. İșidilmiș lafları hem frazaları ușak yavaș-yavaș annamaa bașlêêr.  
Sora, kısa cümleleri kurmaa becerer, kär ii kurulu olmasa da.  

5. Herbir denemektä, herbir situațiyada ușaa üreklendirmää yardımna. 

6. Üürenilän  dili herzaman ușak ișitsin kolaylıklar teklif eder. Bir ușaa deyni, ki iki dili bol-bol 
kullansın, nekadar taa sık onu ișitsin hem lafetsin, fikirini açıklasın kolaylıı olsun. 

7. Romın hem gagauz dillerindä masal oku. Dilin üürenilmesindä bu faydalı bir metod. 

8. Dillerin üürenilmesinä yardım et. Açan hem ana, hem dä boba hep o dildä lafederlär, 
bilingvizmaya yardım etmää deyni plannı iș hem kuvet  lääzım. Ana hem boba strategiyaların 
kullanılmasında bir fikirä lääzım gelsinnär, angıları ușaa bașka bir dil üürensin üreklendirecek. 
Deyelim, avșam imeeyindä ingliz dili kullanılêr, vannada yıkanarkan, anası romın dilindä sözleșer, 
bobasınnan sport oyunnarı gagauz dilindä geçerlär. İi olur ușaklan lafedärkän, dillär bir cümledä 
karıșmasınnar. 

9. Soțial ișlererindä, birlik olaylarda hem bașka da ișlerdä pay al, angıları insannarı, romın hem 
gagauz dillerindä lafederlär, birleș�rer. Bu ușak  lääzım  prak�ka yapsın hem annasın, ani bu iki dil 
faydalı hem önemli, yardım edecek.  

10. Çeșitli situațiyalarda romın hem gagauz dilindä lafetsin üreklendir, havezlendir, deyelim, 
doktora, bibliotekaya, teatraya gidärkän, bu sözleșmeyi kolaylaș�racek. Nekadar taa çok komunika�v 
kolaylıklarını teklif ediniz. Aaraș�rmak kolaylıklarını teklif ediniz.  

11. Romın  hem gagauz dilindä birliktä kiyat okuyunuz, muzıka sesläyiniz, film izläyiniz. 
Butürlü ișlär lingvis�ka becermeklerini iileș�recek hem kulturaarası annamasına yardım edecek.     

12. Musaafirlää hem geziyä git. Hısımnarı dolașın, angıları romın hem gagauz dilindä lafederlär. 
Aylä insannarınnan bu iki dili kullanmaa deyni, bașka erlerdä kalmakları organize edin.  

13. Ușak nekadar taa çok lafetsin üreklendirin, kär yannıș lafedärsä dä, utanmasın. Ușaklar 
yanılmaa korkêrlar, da bol-bol lafetsin deyni, nekadar taa çok o dildä sözleșsin. 

14. Tekrarlanan fonun seslemäk metodunu kullan – üüretmektä yıl denemekleri gösterdilär, ki 
tekrarlanan fonu evdä seslemää o bir iș ter�pi, angısı dili üürenmää yardım eder. Tekrarlanan fonun 
seslemäk annaması becermekleri istämeer. İlktän ușak pek annamêêr, ne ișider, bunu o iyärkän, 
oynarkan, yıkanarkan yada uyumaya hazırlanarkan sesleyecek. Butürlü fikir devamnı çalıș�rılêr. 7 
yașına kadar neuronnu yollar olușturulêrlar, fikirin uuru üüsek�r, bu üzerä küçüklär yabancı dili hep 
okadar kolay üürenerlär, nicä dä ana dilini. 
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SÖZLÜK

gagauzça rusça

ayarlamaa

belirtmää 

çaadaş

denemäk

erginnik

eterli

etkilemää

geliș�rmää

geliş�rmäk

gerçekleş�rmää

gösterim

güvenni

iilenceli

ilişki

işbirlik

kaynak

olay

oluşmak

ortam

öncül

öngörmää

özet

özetlemää

realize etmää

saalamaa

verimni

yorumnamaa

выбирать

bellietmää

современный

попытка, проба, опыт

зрелость

достаточный

влиять

развивать

ilerlemäk

осуществлять

представление

доверительный

развлекательный

развлекательный

сотрудничество

источник

событие

формирование

среда, обстановка

предпосылка

предусмотреть

итог, резюме

суммировать

реализовать

обеспечивать

плодотворный

интерпретировать
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