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ETKİNLİK  KÜNYESİ
Ders : Türkçe
Sınıf: 7
Süre: 2 Ders Saati
Kazanım:                          
T.7.1.4.Dinledikleri/izlediklerine
yönelik soruları cevaplar.          
                                               
T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
                                               
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
                                               
Öğrenme alanı: Dinleme, yazma
                                                          
Strateji: Not alarak dinleme, katılımlı dinleme
Yöntem – Teknik: Soru- cevap tekniği
                                      
Araç – Gereç: Bilgisayar destekli öğretim, çalışma kâğıdı
                               



HAZIRLIK 

 Öğrencilerinize şu soruları yöneltiniz:

1. Çevrenin korunması niçin önemlidir?
2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? 
3. Atıkların doğaya verdikleri zararlar neler olabilir?
4. Geri dönüşüm hakkında neler biliyorsunuz?



ETKİNLİK

Öğrencilerinize okyanus kirliliği hakkında video dinletilir.
(https://youtu.be/G7MRVNgdoDc )Dinlerken not almasını istenir. 

İzledikleri/dinledikleri videodan hareketle öğrencilere şu sorular yöneltilir:

1. Okyanus kirliliğinin sebebi ne imiş?
2. Plastik neden çevreci bir malzeme değilmiş?
3. Okyanus çöpleri deniz canlıları için nasıl tehlikelere yol açıyormuş?
4. Plastik çöplerin, okyanusları kirletme dışında ne gibi zararları varmış?
5. Dünya üzerinde her yıl çıkan plastik çöp miktarı ne kadarmış?
6. Plastikler nasıl geri dönüşüme kazandırılıyormuş?

Daha sonra metin türlerinden bilgilendirici metnin özellikleri açıklanır.
Deneme türü ile ilgili bilgiler verilir.  Alıştırma yapılır. Öğrencilerden çalışma
kâğıdında verilen görsellerden hareketle "Atıkların doğaya verdiği zararlar"
hakkında deneme yazması istenir. 



              
                D�nled�ğ�n�z/�zled�ğ�n�z met�nle �lg�l� aşağıdak� soruları cevaplayınız.

               1. Okyanus k�rl�l�ğ�n�n sebeb� ne �m�ş?

               2. Plast�k neden çevrec� b�r malzeme değ�lm�ş?

             3. Okyanus çöpler� den�z canlıları �ç�n nasıl tehl�kelere yol açıyormuş?

            4. Plast�k çöpler�n, okyanusları k�rletme dışında ne g�b� zararları varmış?
       

              5.  Dünya üzer�nde her yıl çıkan plast�k çöp m�ktarı ne kadarmış?

              6. Plast�kler nasıl ger� dönüşüme kazandırılıyormuş?



BİLGİLENDİRİCİ METİNLER

Bilgilendirici metinler; bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, düşündürmek,
yönlendirmek, tanıtmak, öğretmek amacıyla kaleme alınan metinlerdir.

EBA'dan konu ile
ilgili animasyonu

açalım.



Giriş Bölümü
Okuyucuya konunun tanıtıldığı bölümdür. Bu nedenle okuyucunun dikkatini çekmesi
amacıyla giriş paragrafının kuvvetli ifadelere sahip olması gerekir. Giriş bölümü, genellikle
tek paragraftan oluşur.
Gelişme Bölümü
Giriş paragrafını takip eden birkaç paragraftan oluşabilir. Bu bölümde konu her yönüyle ele
alınır, açıklanır, tartışılır ve adım adım sona yaklaşılır.
Sonuç Bölümü
Giriş ve gelişme bölümünde anlatılanların bir sonuca bağlandığı bölüm olarak karşımıza
çıkar. Ele alınan konuyla ilgili olarak bir hüküm verilmek isteniyorsa bu bölümde ifade
edilir.

Bilgilendirici metinlerde, metnimizi oluştururken giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini dikkate

alarak yazımızı yazmalıyız. 



        *     Yazar herhangi bir konudaki görüşlerini kesin yargılara varmadan anlatır.

        *     Yazar düşüncelerini ispatlamak zorunda değildir.

        *     Yazar; konu seçiminde, anlatımında özgürdür ve samimi bir dil kullanır.

        *     Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslup kullanır.

DENEME

Bir yazarın herhangi bir konuda kişisel görüş ve yaklaşım sergileyerek, düşünceleri

kanıtlama gereği duymadan, kendisiyle konuşuyor gibi bir üslupla kaleme aldığı metin

türüne deneme adı verilir. Deneme yazarı, okuyucunun fikrini hesaba katmadan, dilediği

konuyu dilediği gibi yazar.



Aşağıda, konusu çevre kirliliği olan deneme türünde yazılmış bir metin verilmiştir. Metni okuyalım.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ





Çalışma kâğıdında ver�len görsellerden hareketle
“Atıkların doğaya verd�ğ� zararlar” hakkında
deneme yazınız.
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