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Paalı dostlar!

Sizin elinizdä bulunêr üüretmäk kiyadı, angısının neeti onun adından belli olêr – 
„Niku hem Länka gagauz dilini üürenerlär”.

Bu kiyadı var nasıl kullansın diil sade üüredicilär hem okulöncä ușaklar (5-7 yașın-
da), ama onnarın ana-bobaları da. 

Haliz buradan da bu kiyadın enilii hem paalılıı çekiler, çünkü üürenmäk proţesindä 
iki tarafın „barabar yașaması”, ana-bobaların hem ușakların barabar çalıșması belli 
olêr. Bu çalıșmak geçecek dostluk, saygılık atmosferasında, neredä ana-bobalar diil 
davacı, ne dä kontrol edicilär, ama üürenmäk proţesinin partnörları. 

Kiyadın içindekilii 8 büük temadan kurulu: Bän uşak başçasındayım, Bän hem 
benim ayläm, Benim evim, Transport kolaylıkları, Yılın zamannarı, Beendiim 
zanaatlar, Bän Moldova Respublikasında yaşêêrım, Hoşçakal, uşak başçası! 
Herbir tema birimi dä 3-4 zanaata/ dersä payedili.

Urgulêêrız, ki bu etapta önemnidir ișidilän informațiyayı/mesajı kabul etmää 
hem sözleșmäk kompetențiyasını olușturmaa - okulöncä ușaklara deyni, bunnar 
temel aspektlärdir. Büüklär dä saburlu olup, bașka becermeklerini olușturup, ko-
laylaștıraceklar ușaan üürenmäk proțesini. 

Leksika, lingvistika fenomennerini, sözleșmäk modellerini üürenmää deyni, çeșitli 
sınıșlar kullanılêrlar, angıları temellenerlär interaktiv-komunikativ metodlarına. 
Hepsi bu elementlär kolay üürenilecek integrir çalıșmaların yardımınnan:  didaktika 
oyunnarı, dramatizaţiyalar, masallar, türkülär, șiirlär rollerä görä oyunnar hem da 
bașka çalıșmaların yardımınnan. 

Audio materiallar, parlak renkli resimnär, personajlar Niku, Länka hem onnarın 
dostları (Anä, Kosti, Doyna, Mihaela h.b.) yardımcı olaceklar ușakların meraklıını 
kaldırmaa gagauz dilini üürenmää deyni. 

Bütün üürenmäk proțesi üüredicilerin tarafından gerçekleștirilecek, çünkü onnar 
proektin çevresindä bir sıra treninglerin süresindä, ii metodologiya uurunda hazırlık 
kablettilär, zamandaș metodlarınnan tanıștılar.

Avtorlar
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Seläm! 
Bän Dan.

Seläm! 
Bän dä Aleks.

NİKUYLAN HEM LÄNKAYLAN  
GAGAUZ DİLİNİ ÜÜRENERİZ

Zaman 
hayır olsun! 
Benim adım 

Kristi.

Seläm! 
Benim adım 

Doyna.

Zaman hayır 
olsun! Benim 
adım Kosti.

Seläm! 
Bän Anä.

Seläm, uşaklar! Bän Niku. 
Bunnar benim dostlarım. On-
narlan barabar gagauz dilini 

üüreneriz.

Hadi tanışalım! 
Seläm! Bän Länka!

Seläm! 
Bän Mihaela.
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SABAA HAYIR OLSUN!1.1.

BÖLÜM 1
BÄN UŞAK BAŞÇASINDAYIM

1. Resimä bakın. Dikatlı sesläyin da tekrarlayın.

2. Sesläyin. Modelä görä konuşun.

Seläm! Bän Niku. 
Senin adın ne?

Seläm, bän Doyna. 
E, senin adın ne?

Seläm! Bän Länka. 
Senin adın ne?

Seläm! Benim da adım 
Kosti.

A

B

Kalın saalıcaklan!

Seläm, 
Doyna.

Seläm, 
Niku! Seläm, bän 

Mihaela.

Seläm. Bän Sandu. 
Senin adın ne?

Sabaa hayır olsun, 
uşaklar! Buyur, gir!Sabaa hayır 

olsun, dostlar!



7

3. Çiftlerdä işläyin. Hadi tanışalım!

4. Örnää görä kendinizi tanıştırın.

5. Rollerä görä oyun. Var mı nicä gireyim? Var mı nicä çıkayım?

Örnek:
– Zaman hayır olsun! Bän Dan.
– E, senin adın ne?
– Zaman hayır olsun! Benim adım Doyna. 
– Sän kaç yașındaysın?
– Bän altı yașındayım.

Örnek:
– Seläm. Benim adım Mihaela.
– E, senin adın ne?
– Seläm. Benim adım Aleks. Sän kaç yașın-
daysın?
– Bän edi yașındayım.

A B

Seläm! 
Benim adım Kosti.

Bän ii bir çocuk.

Zaman hayır olsun! 
Bän üüredici.

Seläm! 
Benim adım Anä.

Bän ii bir kız.

Örnek A:
– Tuk, tuk, tuk! (ișidiler) Var mı 
nicä gireyim?
– Sabaa hayır olsun! Buyur, gir. 
Senin adın ne?
– Benim adım Mașa.

Örnek B:
– Tuk, tuk, tuk! (ișidiler) Var mı 
nicä çıkayım?
– Dur, beklä!

Aklımızda tutalım:
girmää
çıkmaa

– Seläm! 
– Sabaa hayır olsun!
– Buyur, gir!
– Dur, beklä!

– Senin adın ne? 
– Benim adım Aleks.
– Var mı nicä gireyim?
– Var mı nicä çıkayım?
– Buyur, gir! / Dur, beklä!
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1. Sesläyin, resimä bakın hem tekrarlayın.

2. Resimä bakın. Sorun hem cuvap verin.

UŞAK BAŞÇASINDA NE YAPÊRIZ?1.2.

– Niku ne yapêr?
– Niku bir uçak 

resimneer.

– Kosti ne yapêr?
– Kosti bir ev 

düzer.

– Mihaela ne 
yapêr?

– Mihaela bir 
șișiriga renkleer.

– Doyna ne 
yapêr?

– O oynêêr.

– Dan ne yapêr?
– O gagauz dilini 

üürener.

Örnek:
– Länka ne yapêr?
– Länka bir șișiriga renkleer.

Ne yapêr?
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3. Resimnerä bakın. Sesläyin. Gösterin dooru D  mu, osa Y  yannış mı.

4. Sesläyin. Okçaazlarlan birtleştirin. Kim hem ne yapêr, söläyin.

1  Kosti bir kırmızı mașina resimneer. 2  Länka bir maavi çiçek resimneer. 3  Niku bir eșil 
uçak resimneer. 4  Mihaela bir sarı șișiriga resimneer. 5  Dan bir mor tren resimneer.

1

2

3

4

5

Niku renkleer. Kosti düzer. Mihaela resimneer. Dan oynêêr. Doyna gagauz 
dilini üürener.D D D DY Y Y Y

D Y
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5. Sesläyin hem tekrarlayın.

6. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

7. Çiftlerdä işläyin. Bän söleerim, sän dä devam et.

Neylän oynêêr?

Doynada bir kukla var.
O kuklaylan oynêêr.

Nikuda bir maşina var.
O maşinaylan oynêêr.

Kostidä bir robot var.
O robotlan oynêêr.

Örnek A.
– Doyna, ușak bașçasında sän ne yapêrsın?
– Bän kuklaylan oynêêrım.
– E, sän ne yapêrsın?
– Bän gagauz dilini üürenerim.

Örnek B.
– Kosti, sän ușak bașçasında ne 
yapêrsın?
– Bän resimneerim. 
– E, Aleks ne yapêr? 
– Aleks mașinaylan oynêêr.

Aklımızda tutalım:
resimnemää
renklemää
düzmää
oynamaa
üürenmää

Dan gagauz dilini üürener.
Bän bir uçak resimneerim.
Niku bir ev düzer.
Kosti bir kırmızı mașina renkleer.
Doynada bir kukla var.
Doyna kuklaylan oynêêr.

– Dan ne yapêr?
– Dan oynêêr.
– Neylän oynêêr?
– O toplan oynêêr.
– Sän ne yapêrsın?
– Bän kuklaylan oynêêrım.

Örnek B.
– Bän ușak bașçasında resimneerim.
– Bän ușak bașçasında resimneerim 
hem renkleerim.
– Bän ușak bașçasında resimneerim, 
renkleerim  hem oynêêrım.

Örnek A:
– Bän ușak bașçasında oynêêrım.
– Bän ușak bașçasında kuklaylan 
oynêêrım.
– Bän ușak bașçasında kuklaylan 
hem toplan oynêêrım.
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1. Sesläyin hem aklınızda tutun.

HADİ SAYALIM!1.3.

sayêr kirpi,

kim bizä geldi?

kendinä bul eș.

kirpicik, geeri 
dön.

2. Resimä bakın. Çiftlerdä işläyin. Sayın. Sorun hem cuvap verin.

Kaç var?
Örnek:

Kaç kız var?
Altı kız var.  

Kaç cocuk var?
Üç çocuk var.
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Örnek A:
Onbir șișiriga var.

3. Örnää görä söläyin.

onbir oniki

ondört onbeş

onüç

Örnek B:
Ondört eșil skemnä var.
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Örnek:
Kostidä üç kalem 
var.

4. Sayın da söläyin.

Örnek: 
– Länka, sän saymaa bilersin mi?
– Da, bän saymaa bilerim.
– Länka, sölä kaç skemnä grupada var?
– Grupada on skemnä var.

6. Kim taa hızlı! Yarışmak. Sıralayın grupada predmetleri, sayın kaç onnar?

Aklımızda tutalım:
grupa
ușak
kalem
saymaa

onbir
oniki
onüç
ondört
onbeș

– Niku, sän saymaa bilersin mi?
– Da,  bän saymaa bilerim. 
– Kaç ușak var?
– Beș ușak var.
– Kaç șișiriga Anäda var?
– Anäda altı șișiriga var.

5. Resimnerä bakın. Sesläyin hem tekrarlayın.
11 onbir șișiriga

12 oniki mașina

13 onüç kub

14 ondört tren

15 onbeș ayıcık

15
12

13

14
11
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NE GÜN BÜÜN?1.4.

1. Sesläyin hem aklınızda tutun. 2. Şiiri sesläyin hem tekrarlayın.

HAFTADA KAÇ GÜN VAR?

Hafta geçti - annamadım,

Günneri sayamadım.

Yardım edin, ușaklar,

Günneri saymaa: Pazertesi, Sali, 

Çarşamba hem Perşembä,

Cumaa hem Cümertesi,

Bitkidä – Pazar.

Kaç günnän hafta dolar?

Bir haftada kaç gün var?

Sofiya Koca

Haftada edi gün var: Pazertesi, Sali, Çarşamba, 
Perşembä, Cumaa, Cumertesi, Pazar.
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54

6

7

CumaaPerşembä

Cumertesi

Pazar

1
Pazartesi

2
Sali

3
Çarşamba

Örnek:
– Pazertesi günü Niku nereyi gider?
– Pazertesi Niku ușak bașçasına gider.

3. Resimä bakın. Ne gün hem nereyi Niku gider?

Nereyi gider?

4. Sorun hem cuvap verin.
Örnek: 

– Seläm, Anä. Ne gün büün?
– Seläm, Dan. Büün sali.
– Nereyi gidersin? 
– Bän musaafirlää giderim, büün Vitänın duuma 
günü.

Nereyi gidersin? 

Aklımızda tutalım:
pazertesi
sali
çarșamba
perșembä
cumaa
cumertesi
pazar

İlk gün pazertesi.
İkinci gün sali.
Üçüncü gün çarșamba.
Dördüncü gün perșembä.
Beșinci gün cumaa.
Altıncı gün cumertesi.
Edinci gün pazar.

– Seläm, Kosti. Büün sali. Nereyi gidersin?
– Bän futbola giderim.
– Sän nereyi gidersin?
– Bän da maliyä giderim.
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KANTARLAMAK
1. Resimnerä bakın. Sesläyin. Dooru mu osa yannış mı?

1

1

2

2
3

3

4

4

5

5

6

6

2. Resimä bakın.

 A. Kim hem ne uşak başçasında yapêr? 

 B. Grupada ne var? Predmetleri sayın.

Doyna kuklaylan oynêêr.

Niku bir uçak resimneer.

Länka bir ev resimneer.

Mihaela bir ev düzer.

Dan gagauz dilini üürener.

Anä hem Dan kaçêrlar.

D
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Biz artık becereriz:
 Selemneşmää:

– Sabaa hayır olsun!
– Seläm, Niku!

 Hafta günnerini sıralamaa:

Pazertesi, sali, çarșamba, perșembä, 
cumaa, cumertesi, pazar.

 Kendini tanıştırmaa:

Bän Anä./Benim adım Anä.

Günneri sormaa:

– Ne gün büün?
– Büün cumaa.

 Bir insan için informațiya istemää:

– Senin adın ne?

 Hergünkü çalışmaları sölemää:

– Cumaa günü ne yapêrsın?
– Cumaaya muzeya giderim.

 Sormaa hem cuvap vermää, grupa-
da ne yapêrız:

– Ne yapêrsın?
– Bän resimneerim.
– Kosti ne yapêr?
– Kosti ev düzer.
– E, Dan ne yapêr?
– Dan oynêêr.

 Predmetlerin/ insannarın sayısını 
açık sölemää:

– Kaç ușak var?
– On ușak var.
– Länkada kaç șișiriga var?
– Länkada altı șișiriga var.

 Neylän oynêêrız sölemää:

– Dan neylän oynêêr?
– Dan toplan oynêêr.
– Sän ne yapêrsın?
– Bän șișirigaylan oynêêrım.

 Grupada ne var yazdırmaa: 

Grupada edi masa, ondört skemnä, iki 
dolap hem bir kilim var.

 11-dän – 15-dän saymaa:

Onbir, oniki, onüç, ondört, onbeș

 Uşak başçasında ne yapêrız, 
sölemää:

Ușak bașçasında bän resimneerim, 
oynêêrım, gagauz dilini üürenerim.

 Predmetlerin sayısını göstermää:

Üç skemnä
Edi kırmızı kalem

 Kimsä girsin/ yada girmesin izin ver-
mää:

– Var mı nicä gireyim?
– Buyur, gir. / Dur, beklä.
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Bu benim 
mamum.Bu benim 

bobam.

TANIȘALIM2.1.

BÖLÜM 2
BÄN HEM BENİM AYLÄM

1. Resimä bakın. Dikatlı sesläyin hem tekrarlayın.

2. Resimnerä bakın. Sorun hem cuvap verin.

Örnek A: 
– Bu kim?
– Bu Nikunun dädusu.

Örnek B: 
– Bu kim?
– Bu Nikunun malisi.

Bu kim?

Seläm, dostlar! 
Bän Niku. Bu 

benim ayläm.

Bu bän. Bu benim 
kızkardaşım, bu da 

benim kardaşım.

Bu benim 
dädum.

Bu benim 
malim.
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3. Resimnerä bakın. Sesläyin. Dooru mu, osa yannış mı?

A. Kostinin aylesi küçük. Onun 
aylesindä 4 kişi var: mamusu, 

bobası, Kosti hem onun 
kızkardaşı.

B. Doynanın aylesi büük. Onun 
aylesindä 6 kişi var: mamusu, 

bobası, Doyna, iki kardaşı hem 
bir kızkardaşı.

• Kostinin aylesi büük. D  Y
• Onun aylesindä 4 kiși var. D  Y
• Kostidä bir kızkardaș var. D  Y
• Kostidä bir kardaș var. D  Y

• Doynanın aylesi küçük. D  Y
• Onun aylesindä 6 kiși var. D  Y
• Doynada bir kardaș var. D  Y
• Doynada bir kızkardaș var. D  Y

Aklımızda tutalım:

kiși
dostlu

Bu benim ayläm.
Benim aylemdä beș kiși var.
Benim ayläm büük.
Benim ayläm dostlu.

– Bu kim?
– Bu benim kardașım.
– Bu kim?
– Bu Nikunun dädusu.
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1. Şiiri dikatlı sesläyin hem tekrarlayın.

BÖLÄ BENİM AYLÄM2.2.

Örnek: 
Bu benim dädum. O ișçi.

Örnek: 
Bu benim malim. O yalpak.

Bu kim? O nesoy?

2. Soruşlara cuvap edin.

Albomda kim var? Kim șen? Kim ișçi?
Kim ortada? Kim yalpak? Kimdä kukla var?

3. Resimnerä bakın. Sorun hem cuvap verin.

BENİM AYLÄM

Albomda fotograflar,
Herbir sayfada onnar,
Şen kardașım, 
Yalpak kızkardașım.
Bakın, bän dä ortada.
İșçi mamum burada,
Dädum, malim hem bobam -
Bu benim bütün ayläm!
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Örnek: 
Senin boban nesoy?
Benim bobam kaavi.

Senin mamun nesoy?
Benim mamum gözäl.

Senin boban nesoy? Senin mamun nesoy?

4. Resimnerä bakın. Şen mi osa küsülü mü? Sesläyin dä okçaazlan gösterin.

Baka șen. Mamu șen. Mali küsülü. Dädu küsülü. Kızkardașım küsülü. Kristi șen. Länka șen.

5. Çiftlerdä işläyin. Aylenin kişileri için sorun hem cuvap verin.
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Örnek: 
Bu benim bobam. Benim bobam kaavi. Bu benim mamum. Benim mamum ișçi hem gözäl. 
Bu benim kardașım. O diil haylaz, o ișçi. Bu benim kızkardașım. O șen. Bu bän. Bu benim 
ayläm!

6. Sölä nesoy senin aylän.

Bobam

Mamum

Kardașım

Ayläm

Kızkardașım

Kızkardașım

Aklımızda tutalım:
yalpak
kaavi
șen ≠ küsülü
haylaz ≠ ișçi

Benim mamum gözäl.
Benim kızkardașım diil 
haylaz, o șeremet.
Benim dädum kaavi.

– Bu kim?
– Bu benim malim.
– Senin malin nesoy?
– Benim malim ii.
– Senin boban nesoy?
– Benim bobam kaavi.
– Senin mamun nesoy?
– Benim mamum gözäl.
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1. Resimä bakın. Dikatlı sesläyin hem tekrarlayın.

2. Resimä bakın. Söläyin, kim hem ne yapêr.

PAZAR GÜNÜ AYLEDÄ2.3.

Örnek: 
Mamu sofrayı koyêr.
Mali gözlemä getirer.

Dädu kiyat okuyêr.
Niku toplan oynêêr.

Buyurun 
sofraya!

İsteerim!

Bän dä 
isteerim!

Büün pazar. Bütün aylä toplu. Länka musaafirlää geldi. Niku bobasınnan toplan 
oynêêrlar. Dädu kiyat okuyêr. Mamu hem kızkardaşım sofrayı koyêrlar. Malim datlı 
gözlemä sofraya getirer. O sorêr: „Gözlemä isteersiniz mi?” Niku: „İsteerim!” Mamu 

sofraya çaarêr: „Buyurun sofraya!”

Kim hem ne yapêr?

İsteeriz!

Gözlemä 
isteersiniz mi?
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3. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Örnek A: 
– Dan, bomboni isteersin mi?
– Da, isteerim. Saa ol!

Örnek B: 
– Länka, biskviti isteersin mi? 
– Da, isteerim.
– Yok, biskviti istämeerim.
– Bän isteerim bir alma.

Örnek C: 
– Kosti, alma isteersin mi?
– Da, isteerim alma.

Örnek D: 
– Mihaela, süt 
isteersin mi?
– Yok, süt 
istämeerim. Bän 
isteerim su.

Su isteersin mi? Da, isteerim. Yok, istämeerim.
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4. Resimnerä bakın. Bulun, kim hem ne isteer.

5. Grupalarda iş. Didaktika oyunu „Sän ne isteersin?”

6. Didaktika oyunu „Mim”. Bän söleerim, sän dä göster.

Benim kızkardașım șen. Dädum küsülü. Bobam imää yapêr. Mamu sofrayı koyêr. Benim kar-
dașım toplan oynêêr. Mali datlı gözlemä getirer.

Aklımızda tutalım:
dondurma
biskviti
imää yapmaa
sofrayı koymaa
barabar

Mamu imää yapêr.
Mali gözlemä getirer.
Kızkardașım sofrayı koyêr.
Baka kiyat okuyêr.
Niku bobasınnan top oynêêr.

– Bomboni isteersin mi?
– Da, isteerim bomboni.
– Süt isteersin mi?
– Yok, süt istämeerim. Su isteerim.
– E, sän ne isteersin?
– Bän alma isteerim.

Örnek: 
– Bän süt isteerim. Sän ne isteersin?
– Bän gözlemä isteerim. Sän ne isteersin?

Örnek: 
– Mamu ne isteer?
– Mamu bir kiyat isteer.

Sän ne isteersin?
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1. Resimä bakın. Sesläyin hem tekrarlayın.

Büün yortu. Nikunun duuma günü. O 7 yașında oldu. Malisi ona bir kiyat baașladı. Çok 
yıllara, Niku! Bobası ona bir futbol topu baașladı. Duuma günün kutlu oslun, Niku! Kutlêêrız!

2. Resimä bakın. Sorun hem cuvap verin.

DUUMA GÜNÜM2.4.

Örnek: 
– Kim yortuya geldi?
– Malim yortuya geldi.
– Malin sana ne baașladı?
– Malim bir kiyat baașladı.
– Ne söledi?
– ÇOK YILLARA, NİKU!

Kim duuma gününä geldi?

Ne baaşladı?

Kutlêêrız!

Çok yıllara!

Duuma günün 
kutlu oslun!
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3. Tanıyın, kim hem ne baaşış Nikuya getirdi.

4. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

5. Resimnerä bakın. Duuma günündä ne yapêrsınız, söläyin.

6. Türküyü „Çok yıl yaşayasınız!” sesläyin, barabar çalın.
ÇOK YIL YAŞAYASINIZ!

Çok yıl yașayasınız, çok yıl yașayasınız!
Çok yıl, çok yıl, çok yıl, çok yıl, çok yıl yașayasınız!
Çok yıl, çok yıl, çok yıl, çok yıl, çok yıl yașayasınız!

Örnek A: 
– Sän kaç yașındaysın?
– Bän altı yașındayım. E, sän?
– Bän edi yașındayım. Duuma 
günündä ne baașıș isteersin?  
– Bän bir kukla isteerim.

Örnek B: 
– Seläm. Sän altı yașındaysın 
mı?
– Diil, bän diilim altı yașında. 
Bän edi yașındayım. E, sän?
– Bän dä edi yașındayım.

Örnek: 
– Doyna ne baașladı?
– Doyna bir albom baașladı.

Dans ederiz. Oynêêrız. Çizgili filmleri 
bakêrız. Tort iyeriz.

Aklımızda tutalım:
yortu
baașıș
kiyat
baașlamaa
kabletmää

Duuma günü
Çok yıllara!
Seni duuma gününnän 
kutlêêrım!
Duuma günün kutlu olsun!

– Kaç yașındaysın?
– Bän altı yașındayım.
– Doyna ne baașladı?
– Doyna bir uçak baașladı.
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KANTARLAMAK
1. Resimä bakın. Doynanın aylesinnän tanıştırın. Kim o hem nesoy?

2. Resimnerä bakın. Kim hem kaç yaşında, söläyin.
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Biz artık becereriz:

 Aylenin kişilerinnän tanıştırmaa:
Bu mamu.
Bu baka.

 Kaç yaşımızdayız sölemää:
– Kaç yașındaysın?
– Bän edi yașındayım.

 Aylenin kişilerinnän tanışmak için 
informațiya istemää:

– Bu kim?
– Bu benim dädum.
– Bu kim?
– Bu benim malim.

 Kim duuma günümüzä geler hem ne 
baaşış getirer sölemää:

– Kim duuma gününä geler?
– Malim duuma günümä geler.
– Malin ne baașıș sana getirdi?
– Malim bana bir kiyat baașladı.

 Aylenin kişilerini yazdırmaa:
ii, gözäl, kaavi, șen, küsülü, ișçi, haylaz
Benim kızkardașım ișçi.  
Benim kardașım kaavi.

 Belli etmää, kim hem ne baaşış verdi:
– Anä ne baașladı?
– Anä bir albom baașladı.

 Kim bu belli etmää:
– Bu benim kızkardașım.
– Bu senin mamun.

 Kutlamaa:
– Çok yıllara!
– Duuma günün kutlu olsun!
– Saalık!

 Aylä kişileri için nesoy olduunu sor-
maa:

– Senin boban nesoy?
– Senin mamun nesoy?
– O nesoy?

 Kim hem ne isteer sormaa:
– Dașa çokolata isteersin mi?
– Da, çokolata isteerim./Da, isteerim.
– Diil, istämeerim.
– Sän ne isteersin?
– Bän bomboni isteerim.
– Boban ne isteer?
– Bobam gözlemä isteer.

 Aylä kişilerinnän tanıştırmaa: 
Bu benim ayläm. O büük hem dostlu.  Ayle-
mizdä 6 kiși var: dädu, mali, mamu, boba, 
bän hem benim kızkardașım. Bu benim ma-
mum. Bu benim bobam. Bu benim malim 
hem dädum. Bu da kızkardașım.

 İstediimizi sölemää:
Bän bomboni isteerim.
Doyna dondurma isteer.
Bän meyva suyunu isteerim.
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SÄN NEREDÄ YAŞÊÊRSIN?3.1.

BÖLÜM 3
BENİM EVİM

1. Resimä bakın. Sesläyin da tekrarlayın.

– Länka, sän neredä yașêêrsın?
– Bän Viktoriya sokaanda yașêêrım.

– E, senin adresin nesoy?
– Bän yașêêrım Kara Çoban sokaanda, 3-сü ev, giriș 2.

Bän Kara Çoban 
sokaanda yaşêêrım.

Niku, sän neredä 
yaşêêrsın? 
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2. Resimä bakın. Dialog kurun.

Örnek A:
– Sän neredä yașêêrsın?
– Bän Komrat kasabasında yașêêrım. 
– Angı sokakta?
– Bän Gaydarji sokaanda yașêêrım.
– Evin nomeri nesoy?
– Evin nomeri 7, giriș 3.

Örnek B: 
– Länka neredä yașêêr?
– Länka kasabada yașêêr. 
– Angı sokakta?
– Viktoriya sokaanda yașêêr, evin nomeri 5, giriș 2.
– Doyna neredä yașêêr?
– Doyna Vasilioglu sokaanda yașêêr, evin nomeri 9.

Sän neredä yaşêêrsın? Niku neredä yaşêêr?

3. Çiflterdä işläyin. Sorun hem cuvap 
verin.

Örnek:
– Kosti, sän çokkatlı evdä mi yașêêrsın?
– Da, bän çokkatlı evdä yașêêrım. E, sän 
Doyna?
– Bän ikikatlı evdä yașêêrım.
– Adresin nesoy?
– Bän Vasilioglu sokaanda yașêêrım, ev 9.

4. Söläyin, neredä yaşêêrsınız.

Örnek: Benim adım Mihaela. Bän Komrat kasabasında yașêêrım, Vasilioglu sokaanda, evin 
nomeri 5. Bizim ev eni, üüsek.
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5. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

6. Cümleleri sesläyin. Dooru mu osa yannış mı? 

Niku birkatlı evdä yașêêr. D   Y

Niku Viktoriya sokaanda yașêêr, ev 3, giriș 2. D   Y

Doyna çokkatlı evdä yașêêr. D   Y

Doyna Vasilioglu sokaanda yașêêr, ev 3, giriș 2. D   Y

Aklımızda tutalım:
adres
birkatlı ev
çokkatlı ev
nomer
giriș

Bän Avdarma küüyündä yașêêrım. 
Bän çokkatlı evdä yașêêrım.
O Komrat kasabasında yașêêr.
Aleks Mihay Eminesku sokaanda 
yașêêr, ev 15, giriș 3.

– Sän neredä yașêêrsın?
– Bän Komratta yașêêrım.
– Adresin nesoy?
– Vasilioglu sokaa, ev 8.

Örnek:
– Mihaela, senin malinnän dädun 
neredä yașêêrlar?
– Benin malimnän dädum küüdä 
yașêêrlar.
– Angı küüdä?
– Avdarma küüyündä.
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NE VAR HEM NEREDÄ BULUNÊR?3.2.

1. Sesläyin, resimä bakın hem tekrarlayın.

Bän Kosti. Komrat kasabasında yașêêrım, Tretyakov sokaa, ev 5. Bizim ev çokkatlı. Bän 5-ci 
katta yașêêrım. Bizdä bir salon, iki yatak odası, bir kufnä hem bir dä baya odası var.

2. Dooru mu osa yannnış mı?

Kosti Komrat kasabasında yașêêr. D   Y

Kosti çokkatlı evdä yașêêr. D   Y

Ev üçkatlı. D   Y

Kosti 5-ci katta yașêêr. D   Y
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3. Resimä bakın. Sorun hem cuvap verin.

Örnek C:
– Krivat nesoy?
– Krivat küçük.
– Tablo nesoy?
– Tablo gözäl.
– Kilim nesoy?
– Kilim eni.

Örnek B:
– Tablo neredä?
– Tablo duvarda.
– Kilim neredä?
– Kilim erdä.
– Kukla neredä?
– Kukla krivadın üstündä.

Örnek A:
– Cap-cap neredä?
– Cap-cap dolabın içindä.
– Dolap neredä?
– Dolap duvarın yanında/ 
köședä.

Neredä? Nesoy?
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4. Sesläyin hem birleştirin. Ne hem neredä bulunêr.

6. Kendi odanızı yazdırın. 

Örnek: Benim odam gözäl hem uygun. Odamda bir yatak, bir masa, iki  skemnä, bir dä 
sergen var.  Masa ortada bulunêr. Krivat duvarın yanında bulunêr.

Aklımızda tutalım:
duvar
sergen
tablo
erdä
baya odası
üüsek

Benim içerim küçük hem uygun. 
İçerdä bir yatak, bir masa, iki  
skemnä, bir dä sergen var.  Masa 
ortada bulunêr. Krivat duvarın 
yanında bulunêr.

– Krivat neredä?
– Krivat duvarın yanında.
– Tablo neredä?
– Tablo duvarda.
– Kilim nesoy?
– Kilim eni.

Dolap salonda.
Tablo yatak odasında.
Masa kufnedä. 
Yatak ușak odasında.

1

A

B

C

2

3

4
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1. Resimä bakın, sesläyin hem tekrarlayın.

Niku evdä. Länka Nikuda musaafirliktä. Onnar salonda. Salon büük hem gözäl. Salonda 
bir dolap, bir divan, bir televizor, iki skemnä var. Duvarda bir tablo var. Sergendä kiyat 
hem bir vaza var.

2. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

BİZDÄ MUSAAFİRLİKTÄ3.3.

Model C:
– Salon nesoy?
– Salon büük hem gözäl.

– Ev nesoy?
– Ev üüsek.

Örnek A:
– Niku neredä?
– Niku evdä.

Örnek B:
– Kaç kiși salonda var?
– Salonda dört kiși var.

Neredä? Kaç?

Nesoy?
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3. Resimä bakın. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Örnek B:
– Divan nesoy?
– Divan eni.

– İçer nesoy?
– İçer pak.

Örnek A:
– Odada ne var?
– Odada bir divan var.

– Dolapta ne var?
– Dolapta bir triko var.

Ne var? Nesoy?
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4. Resimä bakın. Predmetlär neredä? Sorun hem cuvap verin.

5. Mebeli erleştirin.

Örnek:
– Vaza neredä?
– Vaza masanın üstündä.
– Oyuncaklar neredä?
– Oyuncaklar koltuun üstündä.

Odada ne var? Neredä bulunêr?

Neredä?

Aklımızda tutalım:
pak
islää
lampa
koltuk

Evdä islää. Oda pak. Top masanın 
altında. Kiyatlar sergendä. 
Oyuncaklar koltuun ustündä. 

– İçerdä ne var?
– İçerdä bir koltuk var.
– Koltuk nesoy?
– Koltuk eni.
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1. Resimä bakın. Dialogları sesläyin hem tekrarlayın.

2. Çiflerdä işläyin. Birleştirin, sorun hem cuvap verin.

TEMİZLEERİZ/TERTİPLEERİZ3.4.

– Länka ne yapêr?
– Länka temizleer.
– Fistanı nereyi koyêr?
– Fistanı dolaba koyêr.

– Niku ne yapêr?
– Niku ayak kaplarını çıkarêr.
– Ayak kaplarını nereyi koyêr?
– O ayak kaplarını dolaba koyêr.

Örnek A:
– Länka fustayı nereyi koyêr?
– Länka fustayı dolaba koyêr.

Örnek B:
– Niku uçaa nereyi koyêr?
– Niku uçaa kutuya (korobkaya) koyêr.
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3. Resimä bakın. Dialog kurun.

4. Çiflerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Örnek:
– Länka, ne 
yapêrsın?
– Bän temizleerim.
– Fistanı nereyi 
koyêrsın?
– Fistanı dolaba 
koyêrım.

Örnek A:
– Uçak neredä? 
– Uçak masa üstündä.

Örnek B:
– Mașina neredä?
– Mașina dolapta.

Örnek C:
– Skemnä neredä?
– Skemnä masanın yanında.
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5. Didaktika oyunu. Bän söleerim hem yapêrım.

6. Resimä bakın. Yardım edin Nikuya temizlemää.

Örnek A:
Bän uçaa kutu içinä koyêrım.

Örnek B:
Bän trikoyu dolabın içinä koyêrım.

Örnek:
Niku, gölmeeni 
dolabın içinä koy!

Aklımızda tutalım:
emeni
ayak kaplar
çıkarmaa
kutu
koymaa

Niku ayak kaplarını çıkarêr.
Länka temizleer.
O fistanı dolabın içinä koyêr.
Niku, oyuncakları kutuya 
koy!

– Länka, fistanı nereyi koyêrsın?
– Bän fistanı dolabın içinä koyêrım.
– Niku, ayak kaplarını nereyi koyêrsın?
– Bän ayak kaplarım dolabın içinä 
koyêrım.
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KANTARLAMAK
1. Resimä bakın. Doynanın odasını yazdırın.

2. Sesläyin hem gösterin, nereyi predmetleri koyêrız.

Saat duvarda. Vaza masanın yanında. Top masanın altında. Oyuncaklar koltuun üstündä. 
Mașinalar skemnenin altında.
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Biz artık becereriz:

 Sölemää, neredä yaşêêrız:

– Bän Komrat kasabasında yașêêrım, Gay-
darji sokaanda, evin nomeri 3, giriș 2, apar-
tament 2.

 Odaları adlamaa:

Bizim apartamenttä bir salon, iki yatak 
odası, bir kufnä hem bir baya odası var.

 Adres için informațiya istemää:

– Sän neredä yașêêrsın?
– Bän Komrat kasabasında yașêêrım.
– Angı sokakta?
– Gaydarji sokaanda.
– Angı ev?
– Ev 7.

 Sölemää, neredä predmetlär bu-
lunêrlar:

Yatak duvarın yanında bulunêr.
Tablo duvarda bulunêr.
Kilim erdä bulunêr.

 Odamızı yazdırmaa:

Benim odam küçük hem uygun.
İçerdä bir yatak, bir masa, iki skemnä, bir 
sergen var. 

 Predmetleri yazdırmaa:

Salon büük.
Yatak küçük.
Tablo gözäl.
Kilim çokrenkli.

 Belli etmää, evdä nesoy:

Salon büük hem aydınnık.
Evdä islää.

 Sormaa, kim hem ne yapêr: 

– Länka ne yapêr?
– Länka temizleer.
– Fistanı nereyi koyêr?
– Fistanı dolaba koyêr.

 Kimisä temizlesin teklif etmää: 

– Niku, donnarı dolabın içinä koy!
– Länka, fustayı skemnenin üstünä koy!
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1. Sesläyin, resimä bakın hem tekrarlayın.
– Anä neylän ușak bașçasına geler?
– Anä mașinaylan geler. 

– E, Kristi neylän geler?
– Kristi biçikletaylan geler.

– Dan yayan mı geler?
– Da, o yayan geler.

2. Sesläyin cümleleri. Dooru mu, osa yannış mı?

Anä ușak bașçasına avtobuslan geler. D  Y

Kristi ușak bașçasına biçikletaylan geler. D  Y

Dan samokatlan geler.     D  Y

3. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

UŞAK BAŞÇASINA NEYLÄN GELERSİN?4.1.

Örnek:
– Ușak bașçasına neylän gelersin?
– Bän avtobuslan gelerim.

– E, sän, neylän gelersin?
– Bän biçikletaylan gelerim.

BÖLÜM 4
TRANSPORT KOLAYLIKLARI

UŞAK BAŞÇASI
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4. Sesläyin hem uygun resimi kapayın.

1 Bu troleybus. Troleybus maavi.

2 Bu mașina. Mașina maavi.

3 Bu avtobus. Avtobus sarı.

4 Bu mikrobus. Mikrobus boz.

5. Didaktika oyunu „Şen konuşmak”.

Aklımızda tutalım:
biçikleta
avtobus
mikrobus

Bu bir maavi troleibus.
Bu bir maavi mașina.
Avtobus sarı.
Mikrobus boz.

– Anä ușak bașçasına neylän geler?
– Anä mașinaylan geler. 
– Kristi neylän geler?
– O biçikletaylan geler.

1

Örnek:
– Seläm, Dan.  Bu ne?
– Bu troleybus.

– Troleybus nesoy?
– Troleybus kırmızı.

– Troleybuslan nereyi gidersin?
– Țirka giderim.
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BİZ AVTOBUSLAN GİDERİZ4.2.

1. Sesläyin, resimä bakın hem tekrarlayın.
– Doyna avtobuslan mı gider?
– Da, o avtobuslan gider.
– Avtobus nesoy?
– Avtobus eni hem komfortlu.

– Kim avtobuslan gider?
– Dan avtobuslan gider.
– Nereyi avtobus gider?
– Avtobus bayırlara gider.

2. Resimä bakın. Sorun hem cuvap verin.

– Kim malisinä gider?
– Niku malisinä gider.

– Niku neylän malisinä geler?
– O mikrobuslan geler.

– Mikrobusta çok mu yolcu var?
– Da, çok yolcu var.

DURAK
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3. Çiftlerdä işläyin. Bakın resimä. Sorun hem cuvap verin.

4. Didaktika oyunu „Şen gezi”.

Örnek:
– Denizä neylän gidersin?
– Bän denizä trennän giderim.

Nereyi gidersin?

Bayırlara neylän gidersin?

Denizä neylän gidersin?

Neylän gidersin?

Örnek: 
– Nereyi gidersin?
– Bän ţirka giderim.
– Neylän gidersin?
– Mașinaylan giderim.
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5. Resimnerä bakın. Söläyin, kim hem neylän gider.

6. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

7. Resimnerä bakın. Transport kolaylıklarını adlayın. Onnar nesoy, söläyin.

Aklımızda tutalım:
gitmää
yayan gitmää
eni
komfortlu
yolcu

Dan yayan gider.
Niku mikrobuslan gider.
Länka ţirka mașinaylan gider.
Troleybus büük.
Avtobus eni hem komfortlu.

– Denizä neylän gidersin?
– Bän denizä trennän giderim. 
– Parka neylän gidersin?
– Samokatlan giderim.

Örnek: 
– Malinä neylän gidersin?
– Yayan giderim.
– Parka neylän gidersin?
– Samokatlan giderim.

Örnek B:
Bu bir troleybus.
Troleybus büük.
Troleybusta çok yolcu var.

Örnek A:
Bu bir avtobus.
Avtobus eni hem komfortlu.
Avtobusta yolcu yok.

Örnek A:
– Länka ţirka neylän gider?
– Länka ţirka maşinaylan gider.

Örnek B:
– Dan bibliotekaya yayan mı gider?
– Da, yayan gider.
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1. Sesläyin, resimä bakın hem tekrarlayın.

DİKAT! YOLU GEÇERİZ!4.3.

2. Sesläyin hem tekrarlayın.

O yolu geçer.        Bän yolu geçerim.

Kristi zebradan yolu 
geçer. Bän dä zebradan 
yolu geçerim.

Dan eșil renktä yolu 
geçer. Bän dä eșil renktä 
yolu geçerim.

Länka dikat yolu geçer. 
Bän dä dikat yolu 
geçerim.

– Doyna ne yapêr?
– Doyna yolu geçer.
– Angı renktä yolu geçer?
– O eșil renktä yolu geçer.
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3. Sesläyin hem birleştirin resimneri.

Eșil renk. Anä  dikat yolu geçer.

Kırmızı renk. Niku erindä durêr.

Sarı renk. Mihaela bekleer.

4. Didaktika oyunu „Büülü sfetofor” Sesläyin cümleleri. Uygun rengi gösterin.

1

3

2

Bän erimdä durêrım.

Bän dikatlıyım/ Bän bekleerim.

Bän yolu geçerim.
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5. Didaktika oyunu „Renkli sözleşmäk”. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

– Svetoforun kaç rengi var?
– Svetoforun üç rengi var.
– Angı rengi var?
– Kırmızı, sarı hem eşil.
– Angı renktä yolu geçersin?
– Bän eșil renktä yolu geçerim.
– Angı renktä erindä durêrsın?
– Kırmızı renktä durêrım.

6. Hadi oynayalım „Svetofor”!

Aklımızda tutalım:
svetofor
geçmää
dikat
erindä durmaa
zebra

Kristi zebradan yolu geçer.
Bän dä zebradan yolu geçerim.
Dan eșil renktä yolu geçer.
Bän dä eșil renktä yolu geçerim.

– Svetoforun kaç rengi var?
– Svetoforun üç rengi var.
– Angı renktä yolu geçersin?
– Bän eșil renktä yolu geçerim.
– Angı renktä erindä durêrsın?
– Kırmızı renktä durêrım.

Eşil
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1. Sesläyin, resimä bakın hem tekrarlayın.

– Niku neylän taatilä gider?
– Niku uçaklan taatilä gider.

– Kristi neylän taatilä gider?
– Kristi trennän taatilä gider.

– Anä neylän taatilä gider?
– Anä avtobuslan taatilä gider.

2. Sesläyin da aklınızda tutun.

Nicu     taatilä gider.

Cristi  taatilä gider.

TAATİLÄ NEYLÄN GİDERİZ?4.4.

Ana   taatilä gider.
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3. Resimnerä bakın. Kim? Nereyi? 
Neylän taatilä gider?

Örnek:
Länka mașinaylan denizä gider.

4. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

5. Şen sözleşmäk. Sorun hem cuvap verin.

– Kosti, sän trennän mi taatilä gidersin? – Neylän taatilä gidersin?
– Diil, bän trennän taatilä gitmeerim. – Bän uçaklan taatilä giderim.

Aklımızda tutalım:
taatilä gitmää 
taatil

Länka denizä mașinaylan gider.
Mihaela bayırlara trennän 
gider.

– Niku neylän taatilä gider?
– Niku uçaklan taatilä gider.
– Sän trennän mi taatilä gidersin?
– Da, bän trennän taatilä giderim.

Örnek B:
– Sän uçaklan mı taatilä gidersin?
– Diil, bän uçaklan taatilä 
gitmeerim.

Örnek A:
– Sän trennän mi taatilä gidersin?
– Da, bän trennän taatilä giderim.

Kim?

Nereyi?

Bän avtobuslan taatilä giderim.Sän avtobuslan mı taatilä gidersin?
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KANTARLAMAK
1. Resimnerä bakın. Transport kolaylıklarını tanıyın hem yazdırın.

2. Sesläyin hem birleştirin.

Niku uçaklan 

taatilä gider.

Doyna 

avtobuslan 

taatilä gider.

Länka trennän taatilä gider.

Anä avtobuslan 

taatilä gider.

Kristi 
mașinaylan taatilä gider.
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Biz artık becereriz:

 Transport kolaylıklarını tanımaa hem 
nereyi gideriz sölemää:

– Bu ne?
– Bu mikrobus.
– Nereyi mikrobuslan gidersin?
– Bän mikrobuslan bayırlara giderim.

 Transport kolaylıklarını yazdırmaa:

Bu troleybus.
Troleybus büük.
Troleybusta çok yolcu var.
Bu avtobus.
Avtobus eni hem komfortlu.

 Kim hem neylän gider, sölemää:

Doyna avtobuslan gider.
Länka mașinaylan gider.
Niku mikrobuslan gider.
Kristi biçikletaylan gider.
Mihaela samokatlan gider.
Dan yayan gider.

 Neylän uşaklar uşak başçasına geler-
lär, sormaa:

– Anä neylän ușak bașçasına geler?
– Anä mașinaylan ușak bașçasına geler.
– Kristi neylän ușak bașçasına geler?
– Kristi biçikletaylan ușak bașçasına geler.
– Dan neylän ușak bașçasına geler?
– Dan yayan gider.

 Obyektlerin renklerini tanımaa:

Troleybus maavi.
Mașina maavi.
Avtobus sarı.
Mikrobus biyaz.

 Angı renktä yolu geçeriz, annamaa:

– Doyna angı renkä yolu geçer?
– O eșil renktä yolu geçer.

 Svetoforun renklerini sormaa hem 
sölemää:

– Kaç renk svetoforda var?
– Svetoforda üç renk var.
– Angı renklär?
– Kırmızı, sarı hem eșil.

 Neylän taatilä gideriz sormaa hem 
sölemää:

– Niku neylän taatilä gider?
– Niku uçaklan taatilä gider.
– Kristi neylän taatilä gider?
– Kristi trennän taatilä gider.
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KIŞ GELDİ!5.1.

BÖLÜM 5
YILIN ZAMANNARI

1. Resimnerä bakın. Sesläyin hem tekrarlayın.

– Kosti, kıș aylarını sırala.
– Kıș ayları: dekabri, yanvar, fevral.

Kıș geldi. Dıșarda suuk. Kaar yaayêr.

kızak

kaar topu

kaar 
adamı

2. Seslayin hem 
tekrarlayın.

 P S Ç Pş C Cr Pz

 P S Ç Pş C Cr Pz

 P S Ç Pş C Cr Pz
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3. Resimä bakın da sesläyin. Kaldırın kartoçkayı , dooruysaydı hem , diilseydi 
dooru.

Kıș geldi.   

Kıș ayları: dekabri, yanvar, may.   

Dıșarda sıcak.   

Kaar yaayêr.   

Çok kaar var.   

4. Bän söleerim, sän dä devam et.

Kıș 
Kıș ayları: dekabri, yanvar
Dıșarda 
Kaar 
Çok 
Niku yapêr 

5. Çiftlerdä işläyin. Sorun da cuvap verin.

Örnek:
– Angı yılın zamanı șindi?
– Kıș.
– Dıșarda hava nesoy?
– Dıșarda suuk.
– Kaar yaayêr mı?
– Da, kaar yaayêr.
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6. Resimnerä bakın. Kim hem ne yapêr, söläyin.

– Doyna ne yapêr?
– Doyna kaar adamını yapêr.
– Niku ne yapêr?
– Niku kaardan top yapêr.
– Kosti ne yapêr?
– Kosti kızaklan kayêr.

O ne yapêr?

Aklımızda tutalım:
suuk
kaar yaayêr
kaar adamı
kaar topu
kıșın suuk
pek gözäl

Kıș geldi.
Dıșarda suuk.
Kaar yaayêr.
Kaar adamını yapêêrım.
Kızaklan kayêrım.
Kaar topunnan oynêêrım.

– Kıșın ne yapêrsın?
– Kaardan top yapêêrım.
– Kaar adamını yapêêrım.
– Kızaklan kayêrım.
– Kıșı beenersin mi?
– Da, kıșı pek beenerim.

7. Çiftlerdä işläyin. Sorun da cuvap verin.

- Sän ne yapêrsın? - Kışı beenersin mi?
- Da, kışı pek beenerim.

Örnek B:
– Sän ne yapêrsın?
– Kızaklan kayêrım.
– Kıșı beenersin mi?
– Da, bän kıșı beenerim.

Örnek C:
– Sän ne yapêrsın?
– Kaardan top yapêrım.
– Kıș gözäl mi?
– Da, kıș pek gözäl.

Örnek A:
– Sän ne yapêrsın?
– Kaar adamını yapêrım.
– Sän kıșı beenersin mi?
– Da, bän kıșı beenerim.
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1. Resimnerä bakın. Sesläyin hem tekrarlayın.

2. Sesläyin. Kaldırın kartoçkayı , dooruysaydı hem , diilseydi dooru.

Kușlar sıcak taraflardan dönerlär.   
Aaçlar açêrlar.   
İlkyazın kızaklan kayêrım.   
İlkyazın çiidemnär açêrlar.   
Hava suuk.   
İlkyaz ayları: mart, dekabri, may.   
Hava sıcak.   

3. Bän söleerim, sän dä devam et.

İlkyaz ayları: mart ,   
İlkyazın dıșarda 
Hava 
Aaçlar 
Kușlar sıcak taraflardan 

İLKYAZ GELER5.2.

Dışarda 
sıcak.

Aaçlar 
açêrlar.İlkyaz 

geler.

Kuşlar sıcak 
taraflardan 

dönerlär.

İlkyaz ayları: mart, 
april, may.
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4. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Örnek A:
– Doyna, sana ciidem baaşlêêrım.
– Saa ol!
– Sän dä saa ol!

Örnek B:
– Niku, sana martacık baaşlêêrım.
– Pek gözäl! Saa ol!
– Sän dä saa ol!

Aklımızda tutalım:
sıcak
çiidem
kușlar
dönerlär
geeri
yısıdêr
șılêêr

İlkyaz geler.
Dıșarda sıcak.
Güneș yısıdêr/șılêêr.
Çiidemnär peydalanêrlar.
Hava yısınêr.
Aaçlar açêrlar.
Kușlar sıcak taraflardan dönerlär.
İklyaz ayları:  mart, april, may.

– Nezaman aaçlar açêrlar?
– İlkyazın aaçlar açêrlar.
– Nezaman kușlar sıcak tara-
flardan dönerlär?
– Kușlar sıcak taraflardan dö-
nerlär ilkyazın.

Örnek A:
– Angı yıl zamanı șindi?
– İlkyaz.
– Dıșarda hava nesoy?
– Dıșarda sıcak.
– İlkyaz ayları nesoy?
– İklyaz ayları: mart, april, may.

Örnek B:
– Nezaman çiidemnär 
peydalanêrlar?
– İlkyazın çiidemnär 
peydalanêrlar.
– Nezaman aaçlar açêrlar?
– İlkyazın aaçlar açêrlar.
– Nezaman kușlar sıcak 
taraflardan dönerlär?
– İlkyazın kușlar sıcak taraflardan 
dönerlär.

6. Didaktika oyunu 
„Büülü kutu”. Ayır 
bir baaşış da sölä, ne 
baaşlêêrsın.

5. Resimnerä bakın. Sesläyin hem 
tekrarlayın.
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1. Resimnerä bakın. Sesläyin hem tekrarlayın.

2. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

HOŞ GELDİN, YAZ!5.3.

Örnek:
– Angı yıl zamanı șindi? 
– Yaz.
– Dıșarda hava nesoy?
– Dıșarda pek sıcak.
– Nereyi yazın gideriz?
– Yazın denizä gideriz.
– Yaz ayları angı?
– Yaz ayları:  iyün, iyül, avgust.

Yaz geldi. Dıșarda pek sıcak. Yazın çok șen. Yazın denizä gideriz. Yaz ayları: iyün, iyül, avgust.

P S Ç Pş C Cr Pz
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3. Resimä bakın hem soruşlara cuvap verin.

4. Resimä bakın. Söläyin kim, nereyi hem neylän gider.

Nereyi gider? Kiminnän gider? Neylän gider?

– Dan neylän geziner?
– Dan biçikletaylan geziner.

– Mihaela neylän geziner?
– Mihaela samokatlan geziner.

– Dan neredä?
– Dan parkta.

– Doyna nereyi gider?
– Doyna denizä gider.

– Doyna kiminnän gider?
– Doyna malisinnän gider.

– Neylän denizä gider?
– O avtobuslan denizä gider.
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5. Sorun hem cuvap verin.

6. Oyun „Büülü mikrofon”. Sorun hem cuvap verin.

Yazın ne yapêrsın?

Yazın dondurma 
iyerim.

Bän samokatlan gezinerim.

Yazın bän oynêêrım.Bän kirez iyerim.

Bän biçikletaylan gezinerim.

Bän denizä giderim.

Aklımızda tutalım:
pek sıcak
deniz
dondurma

Yaz geldi.
Dıșarda pek sıcak.
Yaz ayları:  iyün, iyül, avgust.
Doyna denizä gider.

– Doyna nereyi gider?
– Doyna denizä gider.
– Doyna kiminnän denizä gider?
– Doyna malisinnän hem dädusun-
nan denizä gider.
– O neylän denizä gider?
– O avtobuslan gider.
– Sän kiminnän oynêêrsın?
– Bän dostlarımnan oynêêrım.

Örnek A:
– Niku ne yapêr?
– Niku oynêêr.
– Kiminnän Niku 
oynêêr?
– Niku Länkaylan 
hem Anäylän 
oynêêr.

Örnek B:
– Yazın ne yapêr-
sın?
– Oynêêrım.
– Kiminnän 
oynêêrsın?
– Dostlarımnan 
oynêêrım.
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1. Sesläyin, resimnerä bakın da tekrarlayın.

2. Sesläyin, resimnerä bakın. Dooruysaydı, şamarlarınızı urun, diilseydi dooru, 
bacaklarınızı.

Dıșada suuk/serin.
Kușlar sıcak devletlerä uçêrlar. 
Güzün çok kaar yaayêr.
Yaamur yaayêr. 
Yapraklar düșerlär.
Güz ayları:  sentäbri, oktäbri, fevral.
3. Bän söleerim, sän dä devam et.

Güzün hava 
Güz ayları: sentäbri 
Yapraklar 
Kușlar 
Güzün çok 

GÜZ GELDİ5.4.

Güz ayları: sentäbri, 
oktäbri, noyabri.Güz geldi. Dıșarda suuk. Yaamur yaayêr. Yapraklar düșerlär.

Güzün çok meyva hem 
zarzavat var.
Kușlar sıcak devletlerä 
uçêrlar.

 P S Ç Pş C Cr Pz
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4. Sesläyin da yazdırılmış resimi şamarlan kapayın.

Kușlar sıcak devletlerä uçêrlar. Doyna hem Anä armut toplêêrlar. Dan hem Kristi erik 
toplêêrlar. Kosti hem Mihaela armut iyerlär. Yapraklar düșerlär.

5. Resimnerä bakın da cuvap verin.

6. Oyun „Büülü mikrofon”.

Aklımızda tutalım:
yaprak
serin/suuk
zengin
yaamur yaayêr
tatlı 
olmuș
düșmää

Yaamur yaayêr. Yapraklar düșerlär.
Kușlar sıcak devletlerä uçêrlar. 
Güzün çok meyva hem zarzavat var.
Kristi erik toplêêr. 
Güz ayları: sentäbri, oktäbri, 
noyabri.

– Dıșarda hava nesoy? 
– Dıșarda serin mi/suuk mu?
– Almalar nesoy?
– Almalar tatlı.
– Angı meyvaları beenersin?
– Bän armut beenerim.

Nesoy?

Angı meyvaları beenersin?

– Alma nesoy?
– Alma tatlı.

– Zerdeli nesoy?
– Zerdeli olmuș. – Almalar nesoy?

– Almalar datlı.

Bän alma beenerim. Bän zerdeli beenerim. Bän erik beenerim.

– Zerdelilär nesoy?
– Zerdelilär tatlı.
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KANTARLAMAK
1. Bakın resimnerä dä söläyin, ne görersiniz. Sıralayın yıl zamannarını.

2. Bakın resimnerä. Söläyin, ne yapêr uşaklar.
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Biz artık becereriz:

	Duyguları için informaţiya istemää:

– Sän kıșı beenersin mi? 
– Da, bän kıșı beenerim.

	Obyektleri, oluşları yazdırmaa:

Kıș geldi.
Kıș ayları:  dekabri, yanvar, fevral.
Dıșarda pek suuk.
Kaar yaayêr.
Çok kaar var.

	Obyektlär hem olaylar için infor-
maţiya istemää:

– Länka ne yapêr? 
– Länka kaar adamını yapêr. 
– Kıșın hava nesoy?
– Kıșın suuk.

	Baaşış baaşlamaa:

Sana bir martacık baașlêêrım.

	Şükür etmää: 

Saa ol! Çok gözäl.
Sän dä saa ol!

	Bir insan için informaţiya istemää:

– Doyna nereyi gider?
– Doyna denizä gider.
– Doyna kiminnän gider?
– Doyna malisinnän hem dädusunnan 
gider.
– O neylän denizä gider?
– O avtobuslan gider.

	Nesoy meyvalar sormaa hem 
sölemää:

– Almalar nesoy?
– Almalar datlı.
– Zerdelilär nesoy?
– Zerdelilär olmuș.
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BARABAR OYNÊÊRIZ6.1.

BÖLÜM 6
BEENDİİM ZANAATLAR

1. Sesläyin hem tekrarlayın.

2. Yukardakı resimnerä bakın. Sesläyin hem kapayın.

Länka ip atlêêr. Doyna biçikletaylan geziner. Kosti bir kalä düzer. Anä kuklaylan oynêêr. Niku 
saklanêr. Kristi kaçêr.

3. Çiftlerdä iş. 1-ci sınıştan resimnerä bakın. Sorun hem cuvap verin.

Örnek A:
– Kim ip atlêêr?
– Länka ip atlêêr.

Örnek B:
– Länka ne yapêr?
– Länka ip atlêêr.

4. Bakın resimä. Sorun hem cuvap verin.

Örnek:
– Onnar ne yapêrlar?
– Onnar ip atlêêrlar.

– Onnar ne yapêrlar?
– Onnar kaçêrlar.

– Onnar ne yapêrlar?
– Onnar kalä düzerlär.

Kim?

Ne yapêr?

Onnar ne yapêrlar?

Länka ip 
atlêêr.

Kosti bir kalä 
düzer.

Niku 
saklanêr.

Kristi 
kaçêr.

Doyna biçikletaylan 
geziner.

Anä 
kuklaylan 

oynêêr.
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5. Sesläyin, tekrarlayın hem birleştirin.

Kosti neylän oynêêr? Doyna neylän oynêêr?

Kosti bir ayıcıklan oynêêr. Doyna bir tavșamcıklan oynêêr. Kosti uçaklan oynêêr. Kosti tren-
nän oynêêr. Doyna kuklaylan oynêêr. Kosti kublan oynêêr. Doyna mașinaylan oynêêr. 

6. Dinamika oyunu. Sesläyin, tekrarlayın hem gösterin.

Bän yavaș gezerim.
Bän hızlı gezerim.

Bän kaçêrım.
Bän atlêêrım.

Bän oynêêrım.
Bän saklanêrım.

7. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Sän ne yapêrsın?
Bän toplan oynêêrım.
Bän ip atlêêrım.
Bän kalä düzerim. 
Bän saklanêrım. 
Bän biçikletaylan gezinerim.

Aklımızda tutalım:
oynamaa
düzmää
atlamaa
kaçmaa
saklanmaa
kalä
ip

Länka ip atlêêr.
Doyna biçikletaylan geziner. 
Kosti kalä düzer.
Anä kuklaylan oynêêr.
Niku saklanêr. 
Kristi kaçêr.

– Onnar ne yapêrlar?
– Onnar kaçêrlar.
– Onnar ne yapêrlar?
– Onnar ip atlêêrlar.
– Sän ne yapêrsın?
– Bän saklanêrım.
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1. Sesläyin, bakın hem tekrarlayın.

2. Yukardakı resimnerä bakın. Sesläyin da resimi kapayın.

Kristi ayı gibi gezer. Dan tavșam gibi kaçêr.
Aleks kurbaa gibi atlêêr. Mihaela makazçık ellerinnän yapêr.

3. Resimnerä bakın. Sorun hem cuvap verin örnää görä.

4. Sesläyin, tekrarlayın hem gösterin.

Niku ayı gibi gezer. 
Doyna kurbaa gibi atlêêr.
Kristi tavșam gibi kaçêr.
Mihaela makazçık ellerinnän yapêr.
Länka șamarlarını düüyer.

Bän dä ayı gibi gezerim. 
Bän dä kurbaa gibi atlêêrım.
Bän dä tavșam gibi kaçêrım.
Bän dä makazçık ellerimnän yapêrım.
Bän dä șamarlarımı düüyerim.

GİMNASTİKA YAPÊRIZ6.2.

Kristi ayı gibi  
gezer.

Dan tavşam gibi 
kaçêr.

Mihaela makazçık 
ellerinnän yapêr.

Aleks kurbaa gibi 
atlêêr.

Örnek A:
– Kristi ne yapêr?
– Kristi ayı gibi 
gezer.

Örnek B:
– Dan ne yapêr?
– Dan tavșam gibi 
kaçêr.

Örnek C:
– Aleks ne yapêr?
– Aleks kurbaa gibi 
atlêêr.

Örnek D:
– Mihaela ne yapêr?
– Mihaela makazçık 
ellerinnän yapêr.
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5. Hadi oynayalım! Bän söleerim, göstererim, siz dä yapêrsınız.

Ellerinizi yukarı! 
Ellerinizi așaa!

Gideriz (Bir adım) ileri!
Gideriz (Bir adım) geeri!

Hızlı gideriz! 
Yavaș gideriz!

Ellerinizi ileri! 
Ellerinizi geeri!

Şamarlarımızı düüyeriz.
Makazçık yapêrız.

Parmaklarımızda gezeriz! 
Tabannarımızda gezeriz!

6. Dinamika oyunu „Ya, karımca, gel bizä”

Ya, karımca, gel bizä, 
Hızlı-hızlı kon sözä.
Sözümüzü sän kestir,
En gözelini ayır.

Aklımızda tutalım:

yukarı
așaa
ileri
geeri
hızlı
yavaș
saa 
sol

Niku ayı gibi gezer.
Doyna kurbaa gibi atlêêr.
Kristi tavșam gibi kaçêr.
Mihaela makazçık yapêr.
Länka șamarlarını düüyer.

Ellerinizi yukarı! Ellerinizi așaa!
Gideriz (Bir adım) ileri!
Gideriz (Bir adım) geeri!
Gideriz hızlı! Gideriz yavaș!
Parmaklarımızda gezeriz!
Tabannarımızda gezeriz!
Ellerinizi yukarı! Ellerinizi așaa!
Şamarlarımızı düüyeriz!
Makazçık yapêrız!
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1. Sesläyin hem tekrarlayın.

2. Resimnerä bakın. Sesläyin hem kapayın. Sorun hem tekrarlayın.

ZOOPARKTA6.3.

Biz zooparka geldik.

Zooparkta bir akvarium var.

Kafestä iki aslan var.

Burada bir göl var.

Ayı uyuyêr.

Kafestä iki 
papagal var.

Kim? Neredä? Ne yapêr?

– Bu kim?
– Bu bir maymun.

– Maymun neredä?
– Maymun aaçta.

– Maymun ne yapêr?
– Maymun bir banan iyer.

Kurbaa atlêêr.
Kaplan oturêr.

Papagal 
türkü çalêr.  

Maymun iyer.
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3. Resimnerä bakın.  Sesläyin hem tekrarlayın.

Aklımızda tutalım:
göl
akvarium
kafes
kurbaa
papagal

Biz zooparka geldik.
Burada bir göl var.
Burada bir akvarium var.
Kafestä iki papagal var.
Kafestä iki aslan var.
Maymun aaçta.

– Maymun ne yapêr?
– Maymun bir banan iyer.
– Kafestä kaç papagal var?
– Kafestä iki papagal var.
– Zooparkta kaç zebra var?
– İki zebra var.

Örnek B:
– Zooparkta kaç zebra var?
– İki zebra var.

Örnek A:
– Kafestä kaç papagal var?
– Edi papagal var.

Kaç?
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1. Sesläyin hem tekrarlayın.

Dıșarda yaamur yaayêr. Güneșçik çıkmıș. Göktä gök kușaa var. Bu Bobiţa. Onda var üç 
kafadar. Onnar: Buburuza, Baltazar hem Fulgușor.

2.  Resimnerä bakın. Sesläyin hem kapayın.

3. Dooru mu, diil mi dooru?

Bobiţada iki dost var.    Dostlar bayırcık düzerlär.   

Bobiţa gök kușaana piner.    Fulgușor bayırcıı resimneer.   

BÄN SEVERİM ÇİZGİLİ FİLMAYI6.4.

Bu Bobiță.Bu Buburuza. Bu Baltazar.

O ne yapêr?

Bu Fulguşor.

Fulgușor bayırcıı 
düzer.

Buburuza bir 
bayırcık resimneer.Bobiță erä düșer.Bobiţă gök kușaana 

piner.
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4. Resimnerä bakın. Sorun hem cuvap verin.

5. Resimnerä bakın. Beş farklık bulun.

6. Sesläyin hem barabar türküyü çalın.

Bobiță hem Buburuză,
Bildiim gibi, onnar dost.
Biri-birinä sevinerlär,
Daada, kırda gezinerlär.
Güneș göktä yısıdêr,
Kırı, bayırı aydınnadêr,
Onnara yol gösterer.
Bobiță hem Buburuză,
Bildiim gibi, onnar dost.

Örnek:
– Niku, bayırcaa pinäbilecän mi?
– Da, pinäbilecän.
– Niku, gök kușaana pinäbilecän mi ?
– Yok, pinämeycäm.

Aklımızda tutalım:
bayırcık
gök kușaa
yaamur yaayêr
pinmää
inmää

Yaamur yaayêr. 
Gök kușaa görüner.
Güneș çıkêr (görüner).
Bobiță bayırcaa piner (tırmanêr).
Fulgușor bayırcıı düzer.

– Länka, bayırcaa pinäbilecän mi?
– Da, bayırcaa pinäbilecäm.
– Niku, gök kușaana pinäbilecän mi?
– Yok, pinämeyecäm.
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KANTARLAMAK
1. Bakın resimnerä. Söläyin kim hem ne yapêr.

2. Birleştirin resimneri hem söläyin: kim hem neredä.
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Biz artık becereriz:
 Bir işi sölemää:

Länka ip atlêêr.
Dan kalä düzer.
Anä kuklaylan oynêêr.
Bobiţă bayırcaa piner (tırmanêr).

 İstediklerä/instrukţiyaya görä yap-
maa:

– Ellerinizi yukarı! Ellerinizi așaa!
– Gideriz ileri! Gideriz geeri!
– Şamarlarımızı düüyeriz!
– Makazçık yapêrız!

 Obyekt için hem türlü olaylar için 
informaţiya vermää:

– Sän ne yapêrsın?
– Bän toplan oynêêrım.
– Bän ip atlêêrım.

 Bir kişi için informaţiya sölemää:

Niku hem Länka ayı gibi gezerlär.
Kosti hem Doyna Kurbaa gibi atlêêrlar.
Anä hem Kristi tavșam gibi kaçêrlar.
Mihaela hem Dan makazçık ellerinnän 
yapêrlar.

 Bir iş için informaţiya istemää:

– Bu kim?
– Bu bir maymun.
– Maymun neredä?
– Maymun aaçta.
– Maymun ne yapêr?
– Maymun bir banan iyer.

 Dooru predmetlerin sayısını 
sölemää:

– Kafestä kaç papagal var?
– İki papagal var.
– Aaçta kaç maymun var?
– Aaçta edi maymun var.

 Obyektin erini sölemää:

– Ayı neredä?
– Ayı kafestä.
– Balık neredä?
– Balık göldä.

 Havanın durumunu sölemää:

Dıșarda yaamur yaayêr.
Güneș çıkêr.
Göktä gök kușaa peydalanêr.

 Personajları, işleri tanımaa:

– O kim?
– O Bobiță.



78

BENİM VATANIM7.1.

BÖLUM 7
BÄN MOLDOVA RESPUBLİKASINDA YAŞÊÊRIM

1. Resimä bakın, sesläyin, sora da tekrarlayın.

2. Birinci sınıştan resimä bakın. Sorun hem cuvap verin.

Seläm! Benim adım 
Länka! Bän Moldova 

Respublikasında, 
Gagauziyada yaşêêrım. 
Burada çok meyva hem 

zarzavat büüyer.
Seläm! Bän Niku! 

Bän Moldova 
Respublikasında 

yaşêêrım. 
Moldova gözäl hem 

zengin.

Örnek A:
– Niku neredä yașêêr?
– Niku Moldova Respublikasında yașêêr.
– Moldova Respublikası nesoy?
– Moldova Respublikası gözäl hem zengin.

Örnek B:
– Länka neredä yașêêr?
– Länka Moldova Respublikasında yașêêr.
– Moldovada angı meyvalar büüyer?
– Moldovada  kirez, șefteli, alma, erik, 
üzüm büüyer.
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3. Birinci sınıştan kartaya bakın. Sorun da cuvap verin.

Örnek A:
– Moldovada angı meyvalar büüyerlär?
– Moldovada üzüm, armut, alma, kirez, 
şefteli, erik büüyer.

Örnek B:
– Moldovada angı zarzavatlar büüyerlär?
– Moldovada kartofi, patlacan, laana büüyer.

4. Çiflerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Örnek A:
– Dan, sän neredä yaşêêrsın?
– Bän Moldova Respublikasında yașêêrım.
– E, senin malin hem dädun neredä 
yaşêêrlar?
– Benim malim hem dädum Moldova Respu-
blikasında, Gagauziyada yaşêêrlar.

Örnek B:
– Mihaela, sän neredä yașêêrsın?
– Bän Moldova Respublikasında yașêêrım.
– Moldova Respublikası senim Vatanın mı?
– Da, Moldova Respublikası benim 
Vatanım.

Moldovada angı meyvalar büüyerlär?

Sän neredä yaşêêrsın? Onnar neredä yaşêêrlar?

Moldovada angı zarzavatlar büüyerlär?



BUCAK

Dünnenin bir köșesi,
Meraklı hem güneșli,
Gagauz insan yașêêr,
Bucak eri sayılêr. 

(Laflar hem muzıka: Mihail Paçi)
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5. Oyun „Bän çekederim, sän dä devam et … ”

6. Türküyü „Bucak” sesläyin. Bir fragmentini ezbere üürenin da barabar çalın.

Örnek:
• Benim adım Niku. 
• Bän Moldova Respublikasında yașêêrım.

• Moldovada çok zarzavat hem meyva 
büüyer.
• Moldova zengin hem gözäl.
• Moldova benim Vatanım.

Aklımızda tutalım:
Moldova Respublikası
Vatan
büümää
üzüm

Seläm! Bän Länka. 
Bän Moldova 
Respublikasında, 
Gagauziyada yașêêrım. 
Burada çok meyva hem 
zarzavat büüyer. Moldova 
Respublikası benim Vatanım.

– Niku neredä yașêêr?
– Niku Moldova Respublikasında 
yașêêr.
– Dan, sän neredä yașêêrsın?
– Moldova Respublikasında yașêêrım.
– Moldova nesoy?
– Moldova gözäl hem zengin.
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1. Resimä bakın. Sesläyin hem tekrarlayın.

2. Yanındakı resimä bakın. 
Sesläyin hem örnää görä 
dialog kurun.

3. Bakın, sesläyin, sora da 
dooru resimi gösterin.

KİŞİNÊU KASABASINDA7.2.

Neredä?

Bu park. Bu Likuriç teatrası.

– Seläm! Bän Doyna. Kișinêu 
Moldova Respublikasının  
baș kasabası. Biz kasabanın 
merkezindä bulunêrız. Bu 
Ştefan çel Marenin (Büük 
Ştefanın)  anmak tașı. Kișinêu 
eșil hem gözäl bir kasaba.

Örnek:
– Doyna neredä bulunêr?
– Doyna Kișinêu kasabasında 
bulunêr.
– Ştefan çel Marenin (Büük Ştefanın)
 anmak tașı neredä bulunêr?
– Anmak tașı kasabanın merkezindä 
bulunêr.

Bu Ştefan çel Marenin (Büük 
Ştefanın) anmak taşı.
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4. Resima bakın. Dialogu sesläyin, sora da tekrarlayın.

5. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Örnek A:
– Seläm, Länka!
– Seläm, Mihaela.
– Sän  nereyi gittin?
– Bän Kișinêu kasabasına gittim.
– Ne gördün?
– Ştefan çel Marenin (Büük Ştefanın) anmak 
tașını gördüm.

Örnek B:
– Seläm, Kosti!
– Seläm, Anä!
– Sän Kișinêu kasabasına gittim mi?
– Da, gittim.
– Ne gördün?
– Merkez parkını gördüm.

Nereyi gittin? Ne gördün?

Örnek:
– Merkez parkına gittin mi? 
– Da, gittim.
– Park nesoy?
– Park gözäl hem pak.
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6. Grupalarda işläyin. Bän çekederim, sän devam et.

Örnek:
Bän Kișinêu kasabasına gittim. Kișinêu Moldovanın  baș kasabası. Orada Ştefan çel 
Marenin (Büük Ştefanın) anmak tașını gördüm. Kișinêu pek gözäl bir kasaba.

Aklımızda tutalım:
baș kasabası
merkez
anmak tașı
teatru
görmää

Bän Kișinêu kasabasına gittim. 
Kișinêu Moldovanın  baș kasa-
bası. Orada Ştefan çel Marenin 
(Büük Ştefanın) anmak tașını 
gördüm. Kișinêu pek gözäl bir 
kasaba.

– Sän Kișinêu kasabasına gittim mi?
– Da, gittim.
– Orada ne gördün?
– Ştefan çel Marenin (Büük Ştefanın) 
anmak tașını gördüm.
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1. Bakın, sesläyin hem tekrarlayın.

2. Yukarkı resimä bakın. Sorun da cuvap verin.

– Doyna ne yapêr?
– Doyna pençeredän bakêr.
– Kim geler?
– Ayaz Dädu geler.

– Niku hem Länka ne yapêrlar?
– Niku hem Länka oynêêrlar.
– Neredä oynêêrlar?
– Onnar çamın dolayında oynêêrlar.

3. Oyun „Bir çuval oyuncak”. Örnää görä dialog kurun.

Örnek:
– Länka, ne baaşış isteersin?
– Bän eni kukla isteerim.
– Niku, e, sän ne baaşış isteersin?
– Bän Lego isteerim.

4. Eni yıl türküsünü sesläyin. Bir fragmentini ezbere 
üürenin. 

Ayaz Dädumuz geldi,
Baașıșları payetti.
Bizä her yıl o geler,
Yortumuzu șenneder.

AYAZ DÄDU GELER7.3.

Ne yapêr?

Ne yapêrlar?

Örnek:
– Angı yıl zamanı șindi?
– Şindi kıș.
– Angı yortuları kutlêêrız 
kıșın?
– Eni Yıl yortularını 
kutlêêrız.
– Kim geler?
– Ayaz Dädu geler.

http://bilingual.antem.org/
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5. Resimnerä bakın. Söläyin, kim hem ne baaşış kabletti.

6. Çiftlerdä iş. Sorun hem cuvap verin.
- Niku, sän ne baaşış kablettin?
- Bän Lego kablettim, e, sän, Länka!
- Bän bir kukla kablettim.
- Koladanız kutlu olsun!
- Kutlu yortular!

7. Oyun ”Sän ne baaşış kablettin?”

Örnek:
Bän bir masal toplumunu kablettim. E, sän?
Bän bir robot kablettim. E, sän?
Bän bir kukla kablettim. E, sän?

Aklımızda tutalım:
Kolada
baașıș
kısmetli
șen
kabletmää

Ayaz Dädu geler!
Doyna șen.
Eni Yılınız kutlu olsun!
Koladanız kutlu olsun!
Kutlu yortular!

– Kosti ne baașıș kabletti?
– Kosti bir robot kabletti.
– Kosti nesoy?
– Kosti șen.

Örnek A:
– Ne baașıș kabletti Kosti?
– Kosti bir robot kabletti. 
– Kosti nesoy?
– O şen.

Örnek B:
– Ne baașıș kabletti Doyna?
– Doyna bir kukla kabletti.
– Doyna nesoy?
– O kısmetli.



Koladanız kutlu olsun! 

Eni Yılınız kutlu olsun!

Kutlu yortular!

86

KANTARLAMAK
1. Cümleleri sesläyin. Dooruysaydı 

cümlä, bu  kartoçkayı kaldırın, diil-
seydi dooru, bunu .

 y Kișinöv Moldova Respublikasının baș 
kasabasıdır.

 y Ştefan çel Mare (Büük Ştefanın) anmak 
tașı kasabanın merkezindä bulunêr.

 y Merkez parkı gözäl hem pak.
 y Moldovada portokal, banan hem 

mandarin büüyer.

3. Resimä bakın. Sorun, kim hem ne baaşış kabletti.

2. Resimä bakın. Eni yıl yortularında ne 
söleeriz?
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Biz artık becereriz:

 Kendimiz için informațiya vermää:

– Seläm, bän Länka! 
– Bän Moldova Respublikasında, 
Gagauziyada yașêêrım.

 Başka insannar için informațiyayı 
belli etmää:

– Dan, sän neredä yașêêrsın?
– Bän Moldova Respublikasında yașêêrım.
– Senin malin hem dädun neredä yașêêrlar?
– Onnar  Moldova Respublikasında, 
Gagauziyada yașêêrlar.

 Başka insannar için informațiya 
istemää:

– Niku neredä yașêêr?
– Niku Moldova Respublikasında yașêêr.

 Başka insannar için annatmaa:

Doyna bir kukla kabletti. 
Doyna șen.

 Bir predmeti/eri tanımaa:

Bu park. 
Bu Ştefan çel Marenin (Büük Ştefanın) an-
mak tașı.
Bu teatru „Likuriç”.

 İstediimizi sölemää:

– Länka, sän ne baașıș isteersin?
– Bän kukla isteerim.
– Niku, sän ne baașıș isteersin?
– Bän Lego isteerim.

 Sormaa hem cuvap vermää:

Moldova Respublikası nesoy?
Moldova Respublikası gözäl hem zengin. 

 Kutlamak sölemää:

Eni Yılınız kutlu olsun!
Koladanız kutlu olsun!
Kutlu yortular!

 Bir oluş için informațiya istemää:

– Sän nereyi gittin?
– Bän Kișinêu kasabasına gittim.
– Ne gördün?
– Ştefan çel Marenin (Büük Ştefanın) anmak 
tașını gördüm.

 Bir oluş için annatmaa:

– Sän Kișinêu kasabasına gittin mi?
– Da, bän Kișinêu kasabasına gittim.
– Ne gördün?
– Parkı gördüm.
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KENDİMİ TANIŞTIRÊRIM8.1.

BÖLUM 8
HOŞÇAKAL, UŞAK BAŞÇASI!

1. Sesläyin hem tekrarlayın.

2. Çiftlerdä işläyin. Sorun hem cuvap verin.

Örnek B:
– Kristi kaç yașında?
– Kristi altı yașında.
– Kristi neredä yașêêr?
– O Komrat kasabasında yașêêr.
– Kristi çizgili filmleri beener mi?
– Da, o çizgili filmleri beener.

Örnek A:
– Mihaela kaç yașında?
– Mihaela edi yașında.
– Mihaela neredä yașêêr?
– O Komrat kasabasında yașêêr.
– Mihaela masalları beener mi?
– Da, o masalları beener.

O Mihaela. Mihaela edi yaşında. 
O Komrat kasabasında yaşêêr. 

Onun gözäl bir aylesi var. O 
masalları beener.

O Kristi. Kristi altı yaşında. O 
Komrat kasabasında yaşêêr. Onun 

aylesi küçük. O çizgili filmleri 
beener.
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3. Sesläyin. Dooruysaydı cümlä bu  kartoçkayı kaldırın, diilseydi dooru bu   
kartoçkayı kaldırın.

 y Mihaela beș yașında.
 y Krisiti Kișinêu kasabasında yașêêr.

 y Mihaela masalları beener.
 y Kristi çizgili filmleri beener.

4. Oyun „Kendimi tanıştırêrım”.

Örnek A:
Benim adım Mihaela.
Bän edi yașındayım.
Bän Komrat kasabasında yașêêrım.
Bendä bir kardaș hem bir kızkardaș var.
Bän oynamaa beenerim.

Örnek B:
Benim adım Dan.
Bän altı yașındayım.
Bän Kișinêu kasabasında yașêêrım.
Benim ayläm dostlu.
Bän resimnemää beenerim.
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5. Kendi dostunnan tanıştır. Soruşlara cuvap et.

6. Oyun „Şen konuşmak”. Sorun hem cuvap verin.

Örnek:

– Senin adın ne?
– Benim adım Kristi.
– Sän kaç yașındaysın?
– Bän altı yașındayım.
– Sän neredä yașêêrsın?
– Bän Komrat kasabasında yașêêrım.

– Senin aylän nesoy?
– Benim ayläm büük.
– Sän ne beenersin yapmaa?
– Bän beenerim oynamaa.

Ne beener?Neredä yaşêêr?Kaç yaşında?Kim o?

Senin adın ne?

Aklımızda tutalım:
benim adım
beenerim
yașêêrım
masal
çizgili filmlär

Benim adım Mihaela. 
Bän edi yașındayım.
Bän Komrat kasabasında 
yașêêrım. 
Bendä bir kardaș hem bir 
kızkardaș var. Bän oynamaa 
beenerim.

– Senin adın ne?
– Benim adım Kristi.
– Sän kaç yașındaysın?
– Bän altı yașındayım.
– Sän neredä yașêêrsın?
– Bän Komrat kasabasında yașêêrım.
– Senin aylän nesoy?
– Benim ayläm büük.
– Sän ne beenersin yapmaa?
– Bän beenerim oynamaa.
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1. Sesläyin hem tekrarlayın.

2. Sesläyin hem resimi kapadın.

3. Oyun ”Mim”. Resimnerä bakın, imitațiya yapın, sora söläyin, ne yapêr herbir uşak.

 y Aleks bir uçak resimneer.
 y Anä türkü çalêr.

 y Aleks kalemneri sayêr.
 y Mihaela „Kalın saalıcaklan!” söleer.

TÄ NE UŞAK BAŞÇASINDA BÄN  ÜÜRENDİM!8.2.

Bän Niku.
Bän resimneerim.
Bän 15-ädän sayêrım.
Bän masal annadêrım.
Bän gagauz dilini 
üürenerim.

Bän Länka.
Bän şiir üürendim.
Bän türkü üürendim.
Bän masal üürendim.
Bän gagauz dilini 
üürendim.

Länka türkü 
çalêr.

Mihaela çok 
masal beener.

Dan bir tren 
resimneer.Anä șiir söleer.Aleks kalemneri 

sayêr.



92

4. Resimnerä bakın. Sorun hem cuvap verin.

5. Oyun „Sölä, ne üürendin?”

6. Oyun „Şen konuşmak”.

Örnek:
 y Bän türkü üürendim.
 y Bän șiir üürendim.
 y Bän haftanın günnerini üürendim.

 y Bän masal üürendim.
 y Bän yılın zamannarını üürendim.
 y Bän gagauz hem romın dillerini üürendim.

Aklımızda tutalım:
șiir
türkü
masal
üürenmää

Bän resimneerim.
Bän 15-ädän sayêrım.
Bän masal annadêrım.
Bän gagauz dilindä 
lafederim.

– Kristi, sän ne üürendin?
– Bän türkü üürendim.
– Länka, sän ne yapêrsın?
– Bän çalêrım.

Sän ne yapêrsın?

Sän ne 
üürendin?

Uşak başçasında ne üürendin?

– Mihaela, sän ne yapêrsın?
– Bän resimneerim.

Kristi, sän ne üürendin?
Bän türkü üürendim.

– Aleks, sän ne yapêrsın?
– Bän sayêrım.

Kosti, sän ne üürendin?
Bän șiir üürendim.

– Länka, sän ne yapêrsın?
– Bän çalêrım.

Doyna, sän ne üürendin?
Bän masal üürendim.
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1. Resimä bakın, sesläyin hem tekrarlayın.

2. Çiftlerdä işläyin. Biri-birinizlän tanışın.

3. Oyun „Bän söleerim, sän dä yap!”

 Resimnä bir top! Bir türkü çal. Kendini tanıștır!
 Onbeșädän say. Haftanın günnerini sölä! Bir șiir sölä!

GAGAUZ DİLİNİ PEK SEVERİM8.3.

Örnek A:
Bän Niku. Bän hazırlık grupasın-
dayım. Bän çok masal bilerim.  Bän 
gagauz dilini pek beenerim.

Örnek B:
Bän Länka. Bän hazırlık grupasın-
dayım. Bän șiir hem türkü bilerim.  
Bän gagauz dilini pek beenerim.

Bu Kristi. O hazırlık grupasında. O 
gagauz dilini üürener. Kristi şiir hem 
türkü biler.

Bu Aleks. O hazırlık grupasında. 
O gagauz dilini üürener. Aleks şiir 
hem türkü biler.
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4. Oyun „Şen konuşmak”.

5. Sesläyin, tekrarlayın hem aklınızda tutun. Oyun peetçilär.

ANA DİLİM

Ana dilim heptän paalı, 
Nicä mamunun lafı,
Pek yalpak hem uygunnu, 
Korumaa lääzım onu!

(Mihail Paçi)

6. Bilmeyceleri tanıyın.
Daada yașêêr,
Daldan dala konêr,
Ceviz kemirer. ( sıncap )

Her sabaa o uyanêr,
Herbir evceezä girer.
Hepsini sevindirer. ( güneș )

Kim erkencä seseder,
Vakıdı da bildirer?  ( horoz )

Sırtcaazı iinä-iinä,
Yok nicä onu sevmää.( kirpicik )

– Sän șiir bilersin mi?
– Da, bän șiir bilerim.
– Sän türkü bilersin mi?
– Bän türkü bilerim.

Aklımızda tutalım:
bilmää
hazırlık grupası

Bän Länka. Bän hazırlık grupasın-
dayım. Bän șiir hem türkü bilerim. Bän 
gagauz dilini pek beenerim.

– Sän șiir bilersin mi?
– Da, bän șiir bilerim.
– Sän türkü bilersin mi?
– Bän türkü bilerim.
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KANTARLAMAK
1. Resimä bakın. Personajlarlan tanıştırın.

  Kim o?
  Kaç yașında?
  Neredä yașêêr?
  Ne beener?

2. Resimä bakın. Kim hem ne üürendi uşak başçasında, söläyin. E, sän ne üürendin?

3. Oyun: „Bän söleerim, sän dä yap”.

 y Haftanın günnerini 
sırala!

 y Moldova 
Respublikasının 
baș kasabasını 
sölä!

 y Bir türkü çal!
 y Bir șiir sölä!
 y Yılın zamannarını 

sırala!
 y Grupada 

ușakları say!



Biz artık becereriz:
 Kendimizi tanıştıralım:

Benim adım Mihaela. 
Bän edi yașındayım. 
Bän Komrat kasabasında yașêêrım.
Bendä bir kardaș hem bir kızkardaș var. Bän 
oynamaa beenerim.

 Bir başka insannan tanıştırmaa:

O Mihaela.
Mihaela edi yașında. 
O Komrat kasabasında yașêêr.
Onun gözäl bir aylesi var. 
O masalları beener.

 Başka insannar için informaţiya 
istemää:

– Kristi kaç yașında?
– Kristi altı yașında.
– Kristi neredä yașêêr?
– O Komrat kasabasında yașêêr.

 Bişey sormaa hem cuvap vermää:

– Senin aylän nesoy?
– Benim ayläm büük.

 Uşak başçasında ne üürendik, 
sölemää:

Bän türkü üürendim.
Bän șiir üürendim.
Bän haftanın günnerini üürendim.
Bän masal üürendim.

 Ne bileriz sölemää:

Bän Länka. Bän șiir hem türkü bilerim.  
Bän haftanın günnerini bilerim.

 Ne beeneriz sölemää:

Bän çizgili filmleri beenerim.
Bän masalları beenerim.

 Ne beeneriz yapmaa sölemää:

– Sän ne beenersin yapmaa?
– Bän oynamaa beenerim.
– Bän resimnemää beenerim.

 Ne bizdä var sölemää:

 Bendä bir kızkardaș var.
Bizim aylä pek dostlu.

 İzinnneri yapmaa:

Kendini tanıștır!
Bir șiir sölä!
Bir aaç resimnä!
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