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DERS: Türkçe
SINIF: 5. Sınıf
TEMA: Vatandaşlık
KONU: “Çiftçinin Oğulları” metni ile ilgili dinleme etkinliği yaptırılır.
KAZANIMLAR:
•
•
•
•
•

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde
bulunur.
T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

MATERYALLER:
•
•

İnternet erişimi olan akıllı tahta, tablet ya da telefon gereklidir.
TRT dinle uygulaması “Bir Değirmencinin Hikayesi” dinleme metni

KAYNAKÇA:
•
•
•
•
•

https://www.turkcede.org/dinleme-etkinlikleri/516-dinleme-etkinlikleri.html
Wordwall uygulaması
TRT Dinle uygulaması
2019 Türkçe öğretim Programı
5.sınıf Türkçe Ders Kitabı

DİNLEME METNİ ETKİNLİKLERİ

TRT DİNLE uygulamasından Adile Naşit ile uykudan önce programından “Bir Değirmencinin
Hikayesi” metnini dinliyoruz.

DİKKAT EDİNİZ!

HAZIRLIK SORULARI
•
•
•
•
•

•

Hikaye dinlemeyi sever misiniz?
Büyükleriniz size hikayeler anlatır
mı?
Çalışmayı sever misiniz?
Bir iş yaparken yardım alır mısınız?
Neden?
Kardeşlerinizle birlikte, anne ve
babanıza yardım eder misiniz?

•
•

Dinleme esnasında sessiz
olunuz.
Dinlediğiniz metinde
önemli yerleri not ediniz.
Metni dinlerken
gözünüzde canlandırınız.

DİNLEME METNİ: BİR DEĞİRMENCİNİN HİKAYESİ
ETKİNLİK: Dinleme sırasında metin yer yer kesilir ve öğrencilere
devamı tahmin ettirilir. En yakın tahmini yapan öğrenci puan
kazanır. İlk olarak metin, karısının değirmenciye bir fikir verdiği
kısımda durdurulur. Bu esnada öğrencilerin tahmin etmesi istenilir.
1.Değirmenciye, karısı sizce ne demiştir? Tahmin ediniz.
Daha sonra değirmencinin çocuklara oynadığı oyun sonunda metin
durdurulur ve öğrencilere verilmek istenen mesaj sorulur.
2. Değirmenci, oğullarına ne mesajı vermek istemiştir.
Metin bittikten sonra öğrencilere bir soru daha sorulur.
3. Siz değirmencinin yerinde olsaydınız, oğullarınıza nasıl bir ders
verirdiniz?

Bir Değirmencinin Hikayesi
https://www.trtdinle.com/show/uykudan-once?id=2034025

BİR DEĞİRMENCİNİN HİKAYESİ
•
•

Bir Değirmencinin Hikayesi boşluk doldurma oyununu oynayınız.
https://wordwall.net/tr/resource/8686119

Dinlediğiniz metnin ana fikri
nedir?
…………………………………
…………………………………
……

Dinlediğiniz metnin ana duygusu
nedir?
…………………………………………

Dinlediğiniz metnin konusu nedir?
………………………………………
………………………………………

Metinle ilgili aşağıdaki boşlukları dolduralım.

OLAY
…………………
…………………
…………………
…………………

YER
………………....
............................

ZAMAN

KARAKTERLER

………………
………………
………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…

Metine yeni başlıklar bulunuz.

TEK KELİME
…………………………….

CÜMLE
……………………………………
………………………………….

KONUŞMA ETKİNLİĞİ
Etkinlik 1: Dinlediğiniz metinde, kendinizi değirmencinin yerine koyunuz. Oğullarınıza
nasıl bir ders verirdiniz, onlara çalışmanın ve yardımlaşarak bir iş yapmanın önemini nasıl
anlatırdınız. Sınıf arkadaşlarınızın önünde hazırlıksız bir konuşma yapınız. Konuşurken ses
tonunuza ve beden dilinize dikkat ediniz.

Etkinlik 2: Etkinliğin adı “Ne Çıkarsa
Şansına” Öğrencilere dinledikleri metin ve
tema hakkında beş tane konu sunulmuştur.
Bu konularla ilgili hakkında konuşma
yapmaları istenir. Konular bir tekerleğin
üzerinde yer almaktadır. Sırası gelen
öğrenci tekerleği döndürür ve çıkan konu
hakkında konuşmasını yapar.
1. Dinlediğiniz metinde, değirmenci
çocuklarına neden böyle bir oyun oynuyor.
2. Bir vatandaş olarak neden çalışmamız
gerekir?
3. Bir iş yaparken yardım almak neden
önemlidir?
4. Baba mesleğini öğrenmek gerekli midir?
Anne ve babanıza yaşlandıklarında bakar
mısınız?
5. Yediğimiz ekmek soframıza gelene
kadar hangi işlemlerden geçer? Kimler
çalışırsa ekmek olur?

https://wordwall.net/tr/resource/8683571

•

Yaptığım Oyunların Ekran Görüntüleri

