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Masal yardım eder uşaklara 

kendilerini hem bütün dä 

dünneyi tanımaa.

(Carol Read, 2011)
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CÜMBÜŞLÄR HEM 
ANNATMALAR





Masalların rolü uşakların yaşamasında

• Masal – o diil sade üürenmäk forması uşaklara deyni, ama görgü dä kazanmak. Uşaklar,
gerçektän, masalın istoriyasınnan yaşêêrlar, kendilerini personajlarlan yaraştırêrlar, onnarlan
ilgilenerlär, eni lafları işidip, üürenerlär, alkında tutêrlar h.b. Üüredicinin davası uşakların
yaradıcılıını (bunun sırasında dilin özellikleri dä) genişletmää deyni, yardımcı olmaa. Pek
faydalı masalların okuması sözleşmäk kompetenţiyasının oluşmasında (aazdan haber)
seslerin hem sözlerin dooru sölemesindä. Masalın okuması uşaklara, tekrarlamak
üüretmesindä önemni rolünü oynêêr. Masal yardım eder hertarafça ilerlesin uşaan fikiri.
Masal – o bir büük aydınnık, şafklı pençerä, angısından uşaan ruh dünnesi zenginnener,
dolêr eni-eni terminnärlän, laflarlan, frazalarlan.

• Masal – nicä bir koorcaaz, tutuşturêr ateşi – uşaan meraklıını.

• Masalların dili adetçä kolay, zengin leksikalı, şıralı, annaşılı. Bu yaratmalarda var çok
sinonim, antonim, frazeologizma, söleyiş, angıların yardımınnan uşakların sözlüü
zenginneer.



Masalları okuyarkan uşaklara, üüredici lääzım bilsin, ki: 

• teksti bütünnä, speţifika detallerini yada bir payını uşaklar kabledäbilir;

• verili modelin strukturasına görä masalı annadabilir; 

• masalda olayları logikayca dizilmesini duyabilir.

Bu etapta neetlär: 

• uşaan dikatlıını artistik literatura tarafından geliştirmää; 

• literatura tekstini bilmää deyni, uşakları meraklandırmaa; 

• kendi masallarını kurmak için, interes uyandırmaa.

Küçük uşakları gagauz dilindä masallarlan buluşturmakta, üüredici lääzım hesaba alsın: 

• uşaklar masalı başka dildä (angısını ii bilerlär) bilsinnär; 

• masalları okuyarkan, türlü metodları (seslemäk, görmäk, duymak, imitaţiya yapmak); yaradıcı kolaylıkları (grafika, 

eskizlär, resimnär, ilustraţiyalar h.b.) rekvizitleri (kuklalar, kostümnar h.b.) mimika, jest, intonaţiya, muzıka kullanmaa; 

• masalı uşaklar taa kolay aklında tutrêrlar, açan annadarkan, okuyarkan, üüredici gösterer resim yada çizgili filmayı, o 

da sayılacek „masalın kartası”;

• masalı üürenmää deyni, üüredici kendisi kararlêêr: laflıın içindekiliini, lingvistika fenomennerini, leksikayı, 

sözleşmäk örneklerini h.b.;

• masalı annadarkan, okuyarkan grupada uşaklar hepsi katılêrlar; 

•masal – o bir efektiv forması türlü intelektual uurunda uşakları üüretmää deyni.



Masallar, cümbüşlӓr hem da annatmalar iki dildӓ dӓ veriler

Faydalar:

• Duumasından masalarlan tanışêrlar.

• Hepsi uşaklar grupada pay alêrlar.

• Masallar bir uygun bir ortam uşaklara kurêrlar, başka-başka 
üürenmäk stillerini hesaba alıp.

• Dünneyi tanıştırêrlar, gerçeklii belli ederlär, uşakların fikirini/ 
bilgilerini geliştirerlär. 




