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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

      Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Uygulama Önerileri   

•  Bilinenden bilinmeyene doğru gidiniz. Özellikle Türkçe ve Fransızcada ortak olan sözcüklerden 
yararlanarak derse başlayınız (Örn. docteur, zèbre, gorille). Çocukların sevdiği ve bildiği medya ve 
kültür ögelerine de öncelik veriniz.  

•   Çocuklara Fransızcanın kolay ve çok zevkli olduğunu elden geldiğince hatırlatınız. 

•  Çocukların yaptıkları hataları anında düzeltmeyiniz.   Hataları not ederek ve sık sık kendiniz doğ-
ru kullanarak sınıfa hatırlatınız.  

•    2. sınıf ders programında gerek sözcük gerekse yapı çeşitleri en az seviyede tutulmuştur.  Bunun 
iki temel nedeni vardır.  Birincisi öğrencilere yaptırılan etkinliklerle Fransızcayı sevdirerek motivas-
yonlarını ve dile olan ilgilerini artırmak. İkincisi ise içerikten çok iletişime ağırlık vermek dolayısıyla 
derslerde etkinlikler eğlenceli ve öğretici geçiyorken öğrencilerle bol bol doğal ortamda soru yanıt ve 
tekrar tekrar kullanım yoluyla iletişim kurmaya gayret ediniz. 

 •   Ders programı sarmal olarak düşünülmeli ve öyle uygulanılmalıdır. Önceki konuları ve etkin-
likleri sık sık hatırlatarak öğrencilerin bilgilerini canlı tutunuz.  Örneğin;  6. modül işlenirken arta  
kalan zamanda 2. modülde yer alan şarkıyı ve içeriği öğrencilere hatırlatınız, şarkıyı hep beraber 
söyleyip eğleniniz.  

•   Öğrencilere sık sık evlerinde ailelerine öğrendikleri şarkıları söylemelerini öneriniz.  Velilerle 
görüşerek öğrencileri yüreklendirmelerini ve onları takdir etmelerini hatırlatınız.  

•   Fransızca konuşurken “gros titres ”  kullanmaya özen gösteriniz (bir fikri ya da mesajı iletmek için 
yalnızca birkaç içerik sözcüğünü kullanmak ki çoğunlukla nesnelerin vurgu ve tonlama ile zen-
ginleştirilerek isimlendirilmesi yoluyla olur). Örnek:   “As-tu soif?”  «De l’eau?»  /  “Est-ce que c’est 
drôle?”  «Drôle?»   /  “Sortez vos crayons.”  «Vos crayons!»  /  “C’est facile, n’est-ce pas?” 
«Facile, hein?»  

•   2. ve 3. sınıf ders programlarında 4 temel beceriden okuma ve yazma öğretimi geliştirilmesi gere-
ken hedefler arasında değildir. Öğrencilerin Fransızca defterleri olmamalıdır.   Öğrenciler şarkıları 
dinleyerek ve tekrar ederek öğrenmelidirler. Şarkı sözlerini ya da sözcükleri öğretmek için okuma ve 
yazma yolu seçilmemelidir. 

 •   Öğretmenin sesli okuması bu düzey öğrenciler için ilgi çekicidir. Onlara şarkı sözlerini dahi dra-
matizasyon ve mimik-jest kullanarak, taklit ederek ve vurgulamalara dikkat ederek okuyunuz. 

 •   Üniteler arasında geçiş akıcı olmalıdır. Her ne kadar sırayla gidilecek olsa da bir sonraki ünite 
önceki ünitede öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli ve böylece birbirlerine entegre edilmelidir. 

•   Kültürel farkındalıklara dikkat ediniz. Bunu yaparken eğitimsel  ve kültürel olarak  çocuklarda 
yanlış davranış  ve alışkanlıklar  oluşturabilecek etkinlik ve hareketlerden uzak  durunuz  (gıdalara; 
“böööğğğ, yuk! öööö” demek gibi).   
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                ORGANİZASYON  
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    ŞEMASI
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ÜNİTE  1 : Les Mots Transparents

TANIŞMA: Öğrenciler “bonjour” denilerek selamlanır. Öğrencilere başlayan öğretim yılında Fran-
sızca dersinin birlikte görüleceği söylenir. Öğrencilere ders kitabının ilk iki sayfası  açtırılıp resim-
ler incelettirilerek Fransızca ve Türkçedeki benzer kelimelere değinilip Fransızcayı kolayca öğrene-
ceklerine dair öğrenciler motive edilir. Yeni bir dil öğrenmenin öğrencilere kazandıracaklarından 
bahsedilir.

DERSİN İŞLENİŞİ1  
(Dinleme-Konuş-
ma)
 
 Öğretmen 
tarafından öğrenci-
lere Dinleme Metni 
1’deki görseller, 
görsel okuma yap-
tırılarak resimlerin 
anlattıklarının 
öğrenciler tarafın-
dan belirtilmesi 
sağlanır. Ders ki-
tabı sayfa 4 ve 5’te 
görselleri yer alan 
kelimeler CD’den 
dinletilir ya da öğ-
retmen tarafından 
seslendirilir. 
Kelimeler öğrencilere toplu olarak tekrar ettirilir. Öğrencilere görsellerden yararlanarak kelimeler 
tek tek söyletilir.
 Ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10’daki kartların öğrenciler tarafından incelenmeleri istenir. Öğ-
rencilerden kartları Fransızca görsel okuma yapmaları istenir. Öğrencilere, “1 numaralı resimde ne 
görüyorsunuz?” şeklinde yönergeler verilerek bütün görseller üzerinde çalışmaları sağlanır.

Dinleme Metni 1:  

 C’est une ambulance. C’est un ballon. C’est un docteur. 
C’est un gorille. C’est un hôtel. C’est l’internet. C’est un film. C’est 
une danse. C’est  l’électricité. C’est un microphone. C’est une 
lampe. C’est un kilo. C’est un passeport. C’est une radio. C’est une 
télévision. C’est un zèbre. C’est un garage. C’est une université. 
C’est un restaurant. C’est un train. C’est un pique-nique. C’est une 
vidéo. C’est le judo. C’est un wagon. C’est un café. C’est un yaourt. 
C’est un kangourou. C’est un yo-yo. C’est un sport.  C’est le yoga. 
C’est un lavabo.  C’est une note. C’est le football. C’est un 
orchestre.
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1.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)

 Çalışma kitabı 4, 5, 6 ve 
7’deki kelimeler öğretmen tarafın-
dan seslendirilir ve öğrencilerin 
adı geçen kelimeleri görsellerden 
bularak kutucuklara işaretlemele-
ri istenir.
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  Les Mots

  Dadi dadi voilà une ambulance
  Tock tock voilà un ballon
  Mmmm voilà un café
  At choum! voilà un docteur
  Une danse d’électrique
  Le football, un film
  Un gorille, un garage, un hôtel
  L’internet, le judo, un kangourou, un kilo
  Une lampe, un lavabo, un microphone
  Une note, un orchestre, un pique-nique
  Un passeport, une radio, un restaurant
  Un sport, une télévision, un train 
  Une université, une vidéo, un wagon
  Un yo-yo, un yaourt, le yoga, eeeet voilà un zèbre

3.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)

 Çalışma kitabı sayfa 8 ve 9’daki 1. Ünite görse-
linin verildiği yapboz öğrencilere yaptırılır.

4.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)
 “Les Mots” şarkısı CD’den dinletilir 
ya da öğretmen tarafından seslendirilir. Ça-
lışma kitabındaki görsellerden yararlanılarak 
tekrarlarla şarkı öğrencilere öğretilir. Öğ-
retilen şarkı, öğrencilere topluca ve tek tek 
söyletilir.

Kelimeler: 
 C’est une ambulance. C’est un ballon. C’est un café. C’est un docteur. C’est une danse. C’est  
l’électricité. C’est le football. C’est un film. C’est un gorille. C’est un garage. C’est un hôtel. C’est 
l’internet.  C’est le judo.  C’est un kangourou. C’est un kilo.  C’est une lampe.  C’est un lavabo. C’est 
un microphone.  C’est une note.  C’est un orchestre. C’est un pique-nique.  C’est un passeport. C’est 
une radio.  C’est un restaurant. C’est un sport. C’est une télévision. C’est un train. C’est une 
université. C’est une vidéo. C’est un wagon. C’est un yo-yo. C’est un yaourt. C’est le yoga. C’est un 
zèbre.

2.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)
 
 1. Etkinlik’ te kullanılan ön ve arka yüzeylerinde ünitede yer alan kelimelerin görsellerinin 
olduğu kartlar öğretmen tarafından öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler,  öğretmenin söylediği kelimeyi 
dinler. Kelimenin görseli kimde ise o kelimeyi diğer öğrencilere göstererek kelimeyi tekrarlar ve ken-
di kartının arkasında bulunan kelimeyi söyleyerek kimde olduğunu sorar. Kelimeler tamamlanınca-
ya kadar oyun devam ettirilir. 
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ÜNİTE  2 : La Rencontre
DERSİN İŞLENİŞİ 1 (Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen sınıfa girerek “Je m’appelle Lütfi.”  diyerek kendini gösterir. Daha sonra parmağıy-
la sınıftan bir öğrenciyi göstererek “Comment tu t’appelles?” diye sorar ve öğrenci adını söyleyinceye 
kadar soruyu birkaç kez tekrarlar. Sonra ders kitabının 12 ve 13. sayfalarını açmaları istenir. İlgili 
sayfadaki görsellerden yararlanılarak tanışma cümleleri öğrencilere söyletilir. İlgili metin öğretmen 
tarafından birkaç kez seslendirilir ve öğrencilere toplu olarak tekrar ettirilir. Öğrencilerin ikişerli 
tahtaya gelip öğrenilen kelimeleri kullanarak aşağıdaki diyaloğu yapmaları istenir. Bu etkinliği tüm 
öğrencilerin dönüşümlü olarak yapmaları sağlanır.
             
  Diyalog:
 - Je m’appelle  Uzun.
 - Je m’appelle Sevimli.
 - Je m’appelle Hızlı.
 - Comment  tu t’appelles?
 - Je suis Yavaş.
 - Je suis Uçan.
 - Je suis İri.

NOT: Bir sonraki derste işlenecek olan hâl ve hatır sorma konuşmalarını daha iyi anlayabilmeleri 
için öğrencilere, görsellerdeki adı geçen hayvanların isimleri üzerlerine yazdırılır.
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   1. öğrenci: Bonjour Ali!
                            2. öğrenci: Bonjour Mehmet.
                           1. öğrenci: Comment ça va?                       
                             2. öğrenci: Ça va merci. Et toi, comment ça va?
                           1. öğrenci: Bien, merci.                                              
  1. öğrenci: Comment tu t’appelles?
   2. öğrenci: Je m’appelle Ali.
  1. öğrenci: Je suis Mehmet. 
  1. öğrenci: Salut Ali.
   2. öğrenci: Salut Mehmet.
                           1. öğrenci: Comment ça va ?
                      2. öğrenci: Ça va merci. Et toi, comment ça va?
                           1. öğrenci: Bien, merci.
   1. öğrenci: À bientôt!
   2. öğrenci: À bientôt!

DERSİN İŞLENİŞİ 3  (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 14 ve 15’teki görseller öğrencilere inceletilir. Neler gördükleri birkaç istekli 
öğrenciye söylettirilir. Kelimeler, CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir. 
Kelimeler, öğrencilere toplu ve bireysel olarak tekrarlatılır. 

 - Bonjour! Salut!
 - Bonne journée!
 - Bon après-midi!
 - Bonsoir!
 - Bonne nuit!
 - Au revoir!
 - À bientôt!

DERSİN İŞLENİŞİ 2 (Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen, bir önceki derste öğrenilenleri tekrar amaçlı her öğrenciye “Comment tu 
 t’appelles?” sorusunu sorar. Öğrencilere hâl ve hatır sormayı öğrenecekleri söylenerek ders kitabının 
12 ve 13. sayfaları açtırılır. İlgili metin, CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir.
 
 Dinleme Metni:
                   Uzun    : Comment ça va?
                  Yavaş     : Ça va bien. Merci.
                  Uçan     : Ça va merci. Et toi, comment ça va?
                 Sevimli  : Bien, merci.

1.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)

 Öğrencilerin ikişerli tahtaya gelerek aşağıdaki diyaloğu canlandırmaları istenir. Bu etkinliği 
tüm öğrencilerin dönüşümlü olarak yapmaları sağlanır. (Karagöz –Hacivat oyunları gibi öğrenciler 
söyleyemedikleri sözcükleri jest ve mimikleri ile de açıklayabilirler.)
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 Daha sonra ders kitabı sayfa 16’daki görseller 
öğrencilere inceletilerek öğrencilerin öğrenilen 
selamlaşma sözcüklerini sıra arkadaşlarıyla 
canlandırmaları sağlanır.

1.ETKİNLİK  
LABİRENT 

 Çalışma kitabı sayfa 12’de yer alan görseldeki 
arı labirent içerisinde ilerlerken karşılaştığı hayvanlar-
la tanışması öğrenciler tarafından canlandırılır.
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2.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)

 Öğrencilerin ikili gruplar oluşturarak öğrendikleri diyalogları canlandırmaları istenir.
 - Bonjour! 
 - Bonjour!
 - Je m’appelle  ………… Comment  tu t’appelles?
 - Je suis ……… Comment ça va?
 - Ça va merci. Et toi, comment ça va?
 - Bien, merci.

DERSİN İŞLENİŞİ 4 (Dinleme-Konuşma)

           Ders kitabı sayfa 17’deki görsellerin öğrenciler tarafından incelenmesi istenir. İlgili 
görsellerin anlattığı selamlaşma eyleminin ülkeden ülkeye farklılar içerdiği öğrencilere kavratılır. 
Daha sonra ders kitabı sayfa 18’de yer alan ülke bayrakları öğrencilere inceletilir ve bu bayrakların 
ait oldukları ülkeler söylenir. Farklı ülkelerin selamlaşma sözcükleri öğrencilere CD’den dinletilir 
ya da öğretmen tarafından seslendirilir. Selamlaşma sözcükleri, öğrencilere toplu ve bireysel olarak 
tekrarlatılır.

2.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen seslendirdiği selamlaşmanın hangi ülkeye ait olduğunu sorar ve öğrencilerden 
çalışma kitabı sayfa 13’teki selamlaşmanın ait olduğu ülkenin bulunduğu bayrak kutucuğunu işaret-
lemelerini ister. 

 
 Hello!
 Salaam!
 Hallo!
 Hi!
 Hola!
 Guten Tag!
 Ciao!
 Ahlan we Sahlan!
 Hej!
 Ni hao!

1.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 18’de yar alan ülke selamlaşmaları öğretmen tarafından seslendirilir ve öğ-
rencilerin selamlaşma kelimesi söylenen ülke bayrağını işaretlemeleri istenir.
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3. ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)

 Çalışma kitabı sayfa 14’deki görseller-
de yer alan ülke haritaları öğretmenin verdiği 
selamlaşma yönergeleri doğrultusunda öğren-
cilere boyatılır.

 
 Hello!
 Salaam!
 Hallo!
 Hi!
 Hola!
 Guten Tag!
 Ciao!
 Ahlan we Sahlan!
 Hej!
 Ni hao!



26

Ö
ne

ril
en

 S
ür

e:
 

3H
aft

a-
 6

 S
aa

t



27

ÜNİTE  3 : Dans la Classe

DERSİN İŞLENİŞİ 1  (Dinleme-Konuşma)
 
 Ders kitabı sayfa 20 ve 21’deki görseller öğrencilere inceletilir. Öğrencilerin görsellerde gör-
düklerini anlatmaları istenir. Öğrencilerin yorumunu dinledikten sonra buranın bir sınıf olduğu ve 
sınıf içerisinde yapılan bazı hareketlerin işleneceğini anlatılır.
 Öğrenci 
ders kitabı sayfa 
22’deki soru sor-
ma görseli öğren-
cilere gösterilerek 
öğrencinin ne 
söylemesi gerek-
tiği sorulur. Bu 
etkinlik sınıfta 
canlandırmayla 
öğrencilere yaptı-
rılarak öğrencile-
rin: “Pouvez-vous 
répéter?”  deme-
leri sağlanır. Öğ-
renci ders kitabı 
sayfa 20’de yer 
alan, öğrencinin 
sınıfa geç kalması 
figürü öğrencile-

DERSİN İŞLENİŞİ 2 (Dinleme-Konuşma)

 Öğrenci ders kitabı sayfa 22’de yer alan açık pen-
cere figürü gösterilerek “Ouvre la fenêtre.” yönergesi ile 
öğrencinin pencereyi açması istenir. 
 Öğrenci ders kitabı sayfa 22’de yer alan kapalı 
pencere figürü gösterilerek “Ferme la fenêtre.” yönergesi 
ile öğrencinin pencereyi kapatması istenir.
 Öğrenci ders kitabı sayfa 23’te yer alan kapalı 
kapı figürü gösterilerek “Ferme la porte.” yönergesi ile 
öğrencinin kapıyı kapatması istenir.
 Öğrenci ders kitabı sayfa 22’de yer alan açık 
kapı figürü gösterilerek “Ouvre la porte.”  yönergesi ile 
öğrencinin pencereyi açması istenir. 
 Bu etkinlik her öğrenciye yaptırılarak konu pe-
kiştirilir.

re gösterilerek öğrencinin ne söylemesi gerektiği sorulur. Bu etkinlik sınıfta canlandırmayla öğrenci-
lere yaptırılarak öğrencilerin; “Excusez-moi! Je suis désolé.” demeleri sağlanır.
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DERSİN İŞLENİŞİ 3 (Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen, ders kitabı sayfa 23’teki görseli göste-
rerek “tourne à droite" yönergesini verir ve öğrencilere 
uygulatır. 
 Ders kitabı sayfa 23’teki görseli göstererek “tourne 
à gauche" yönergesini verir ve öğrencilere uygulatır. 
 Öğrenciler, sınıf oturum sıralarına göre 3 ya da 4 
gruba ayrılarak öğrencilere yarışma yaptırılır.
 Öğretmen, “tourne à droite” ve “tourne à gauche”  
diyerek öğrencilerin sağa sola dönmelerini ister. Bu hare-
ketleri doğru yapan grup alkışlanır.

 
DERSİN İŞLENİŞİ 4 (Dinleme-Konuşma)
 
 Öğretmen tarafından ders kitabı sayfa 24’de yer 
alan ilgili figürlerin incelenmesi istenir. Daha sonra bu 
figürlerin ne anlattığı sorularak öğrencilere anlattırılır. 
 Ders kitabı sayfa 24’deki görsel tanıtılarak 
“assieds-toi” yönergesi verilir. Sayfa 24’deki görselde ifade 
edilen “Lève-toi” yönergesi verilir.  
 “Asseyez-vous.”, ”Levez-vous.” cümleleri çoğul ol-
duklarından dolayı öğretmen, öğrencilere sınıf içinde deve 
– cüce oyunu oynatarak cümleleri kavratır.
 Öğretmen tarafından sınıfta gürültü olduğu esna-
da ders kitabı sayfa 24’deki görsele dikkat çekilerek işaret 
parmak ağza götürülüp “Silence! S’il vous plaît.”  denir ve 
gerektiğinde tekrar edilir.                      
 “Assieds-toi.“, ” Lève-toi.” cümleleri tekil oldukla-
rından dolayı öğrenciler ikili olarak tahtaya kaldırılarak 
cümleleri söylemeleri ve uygulamaları sağlanır. Uygulama 
sonrası birbirlerine “Merci!” derler ve ders kitabı sayfa 
24’deki görsel gösterilerek Merci!” kelimesi öğrencilere 
kavratılır.
 Öğrencilere, ders kitabı sayfa 24’deki görseller 
yeniden inceletilerek görsellerin anlatmış olduğu ifadeler 
istekli öğrencilere söylettirilir.
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1.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)

 Çalışma kitabı sayfa 17’deki “merci” kelimesinin veril-
diği yapboz öğrencilere yaptırılacaktır. Resimde anlatılan ifade 
olan “merci”, istekli öğrencilere Fransızca olarak söylettirilir.

2.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)
 
 Öğretmen, 
çalışma kitabı sayfa 
19 ve 20’deki görsel-
lere ait yönergeler 
öğretmen tarafından 
söylenir ve öğrenci-
lerin doğru görseli 
bularak işaretlemele-
ri sağlanır.

3.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
 
 Çalışma kitabı sayfa 22 ve 23’teki maske yapma 
etkinliği aşağıdaki yönergeler verilerek yaptırılır:
             
  Colorie ... Découpe ... Dessine ... Colle ... Pose... 
Associe ... Prends ... ... le masque   Tourne ... ... à droite. ...
 à gauche. 
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1.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)
 HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM

 “Les Jours de la Semaine” şarkısı CD’den dinle-
tilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir. Ders kitabı 
sayfa 25’deki görsellerden yararlanılarak tekrarlarla şarkı 
öğrencilere öğretilir. Öğretilen şarkı, öğrencilere topluca 
ve tek tek söyletilir.
  
 Les Jours de la Semaine
 
 lundi lundi
 mardi mardi
 mercredi mercredi
 jeudi jeudi
 vendredi 
 jeudi jeudi
 vendredi
 samedi dimanche
 samedi dimanche
 la semaine a sept jours
 la semaine a sept jours
 la chanson est finie
 hahahahahaha

DERSİN İŞLENİŞİ 5  (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 25’teki haftanın günlerini an-
latan görselin öğrenciler tarafından incelenmesi istenir. 
Daha sonra haftanın günlerinin isimleri CD’den dinleti-
lir ya da öğretmen tarafından seslendirilir. Öğrencilerin 
söylenenleri tekrar etmesi istenir. Bir kaç kez tekrar 
yaptırıldıktan sonra bireysel olarak öğrencilerden hafta-
nın günlerini saymaları istenir.
 Günler :
 
 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 Samedi
 Dimanche

4. ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
BOYAMA

 Çalışma kitabı sayfa 21’deki görsel öğrencilere boyattırılır. Daha sonra görselin ifade ettiği 
Fransızca cümle öğrencilere söylettirilir. (Pouvez-vous répéter?)
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ÜNİTE 4 : Les Nombres

DERSİN İŞLENİŞİ 1 (Dinleme-Konuşma)
 
 Ders kitabı sayfa 28 ve 29’daki tekil ve çoğul konusunu içeren görseller öğrencilere inceletilir. 
İlgili sayfada görselleri yer alan kelimeler CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir. 
Kelimeler öğrencilere toplu olarak tekrar ettirilir. Öğrencilere görsellerden yararlanarak kelimeler 
tek tek söyletilir. 
   
   Kelimeler: 

  un tableau - des tableaux    
  une table - des tables 
  un crayon - des crayons
  un sac - des sacs

  un ciseaux- des ciseaux
  un livre - des livres  
  une gomme - des gommes 
  une colle - des colles 

1.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)
 
 Çalışma kita-
bı sayfa 26 ve 27’deki 
boyama etkinliği 
öğrencilere yaptırılır.
Bu etkinlikte yer alan 
nesnelerin görselleri-
nin bazıları boyanmış 
bazıları da boyanma-
mıştır. Öğrencilere 
boyanmamış nesneler 
boyattırılır. Boyama-
sı yapılan nesnelerin 
Fransızcası istekli 
öğrencilere söyletilir.
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DERSİN İŞLENİŞİ 2 
(Dinleme-Konuşma)
 
 Ders kitabı sayfa 30 
ve 31’de yer alan sayılarla 
ilgili görseller öğrencilere 
inceletilir. Sayıların Fransız-
caları CD’den dinletilir ya 
da öğretmen tarafından ses-
lendirilir. Tek tek ve topluca 
tekrarlar yaptırılarak öğren-
cilere sayıların kavratılması 
sağlanır.

1.ETKİNLİK
 (Dinleme-Konuşma)

 Çalışma kitabı sayfa 32’deki balon saymaca etkinliği, 
gönüllü öğrencilerden başlayarak sınıfta yaptırılır. Öğrencilere 
görsellerdeki balonlar Fransızca yüksek sesle saydırılır.

2.ETKİNLİK 
HAYDİ BOYAYALIM

 Çalışma kitabı sayfa 30 
ve 31’deki sayıları içeren görsel-
ler öğrencilere boyatılır. Öğren-
cilerden boyadıkları sayıların 
Fransızcalarını söylemeleri 
istenir.
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4.ETKİNLİK  
 
 Çalışma kitabı sayfa 28’deki 1’den 10’a 
kadar olan sayı kartlarını öğrencilerden kesme-
leri istenir. Öğretmen tarafından öğrencilerden 
söylediği rakamı bu kartlar arasından bulup 
göstermeleri istenir. Bu etkinlik bireysel ve 
toplu halde oyun şeklinde yaptırılır. 

5.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)
 
 Silme Oyunu 
Bu, öğrencilerin sayıları eğlenerek öğrenip 
düzgünce telâffuz edebilecekleri bir oyundur. 
 Uygulaması oldukça kolay olan bu 
oyunun tüm öğrencileri kapsayarak sınıf 
içinde belli bir etkileşim sağlaması da canlılık 
getirir. Öğretmen, bu oyunda tahtayı sınıf 
oturumuna göre 3 ya da 4 bölüme ayırarak 
isimler verir. Tahtada her bölüme 1’den 10’a 
kadar  olan sayılar düzensiz olarak yazılır.  
Öğretmen, her gruptan öğrencileri sırayla 
tahtaya kaldırarak tahtada yazılı olan sayı-
lardan birini söyler. Tahtada olan öğrenciden 
söylediği sayıyı kısa sürede bulup silmesini 
ister: Dix! Effacez, s’il vous plaît! 

3.ETKİNLİK 
        
 Öğretmen tarafından karışık olarak 
Fransızca söylenen sayıların çalışma kitabı 
sayfa 29’da yer alan kutu bulmacaya öğrenciler 
tarafından yazılması istenir. Her sayı söylen-
dikten sonra öğrencilerin yazdıkları sayılar 
öğretmen tarafından kontrol edilir.

 Oyun, öğrencilerin tek tek tahtaya kalkarak sayıları bulup silmesi ile devam eder. Doğru 
olarak silinen her sayı için gruba 10 puan yazılır. Tahtadaki tüm sayılar silinip oyun bittiğinde 
grupların toplam puanları hesaplanır ve birinci olan grup ilan edilir.  
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1.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM
 
 “Les Nombres’’ şarkısı CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafın-
dan seslendirilir. Tekrarlarla şarkı öğrencilere öğretilir. Öğretilen şarkı, 
öğrencilere topluca ve tek tek söyletilir.

  
  Les Nombres 

  Un Deux Trois
  Un Deux Trois
  Quatre Cinq
  Quatre Cinq
  Six Sept Huit
  Six Sept Huit
  Neuf
  Dix
  Neuf
  Dix

 
DERSİN İŞLENİŞİ 4 (Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen tarafından sınıfta birkaç öğrenciye Türkçe yaşı 
sorulur. Daha sonra “Quel âge as-tu?” sorusu sorularak Fransızca yaş 
sorma ve cevaplama kalıpları öğretilir. Aşağıdaki Fransızca yaş sorma ve 
cevaplama kalıpları bireysel ve toplu olarak tekrar ettirilir :
 
 - Quel âge as-tu?
 - J’ai 7 ans.

DERSİN İŞLENİŞİ 3 (Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen tarafından aşağıdaki yönergelerle ders kitabı sayfa 28‘deki etkinliklere bakarak 
görsellerde yer alan nesnelerin sayıları sorulur ve öğrenciler tarafından cevaplandırılması istenir.    
 
 Il y a combien de tableaux ?         2 tableaux
 Il y a combien de tables?               3 tables
 Il y a combien de crayons?            4 crayons
 Il y a combien de sacs?                  5 sacs
 Il y a combien de ciseaux?            6 ciseaux
 Il y a combien de livres?                7 livres
 Il y a combien de gommes?           8 gommes
 Il y a combien de colles?                9 colles    
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ÜNİTE 5 : Les Couleurs

DERSİN İŞLENİŞİ  1 (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 34 ve 35’te yer alan renkleri gösteren balon görselleri ile ilgili sözcükler 
CD’den dinletilerek ya da öğretmen tarafından seslendirilerek öğrencilerin de bu renkleri tekrarla-
maları istenir. Bu seslendirmeler birkaç kez sınıfça yaptırılır, daha sonra öğrencilere bireysel olarak 
tekrarlatılır. 
Verilecek Renkler: Noir – Vert – Marron – Rose – Bleu - Jaune – Rouge – Orange – Violet – Blanc.
Daha sonra Méchant Bébé üzerinden renkler tanıtılır. 

DERSİN İŞLENİŞİ 2 (Dinleme-Konuşma)
  
 Öğrencilere öğrendikleri renkler tekrar ettirilir. 
En sevdikleri rengi ya da renkleri nasıl ifade edecekleri 
farklı renk tekrarlarıyla öğretilerek öğrencilere sevdik-
leri renk ya da renkler tek tek söyletilir. Öğrencilerin 
söylediği renklerin tahtada çetelesi tutularak en çok 
sevilen renk belirlenir.

     -  Qui es-tu?
     - Bonjour, je suis 
          Méchant Bébé.
             Je suis jaune.
 Bu karakterden yola 
çıkılarak öğrencilere  Qui 
es-tu? sorusu sorulup diğer 
renkler için de aynı etkinlik 
uygulatılır.
 Je suis noir.                                                              
 Je suis blanc.                                                              
 Je suis bleu.                                   
 Je suis marron.                               
 Je suis vert.
 Je suis orange.
 Je suis rose. 
 Je suis violet.
 Je suis rouge.

1.ETKİNLİK 
HAYDİ BOYAYALIM
 
 Çalışma kitabı sayfa 39’daki  boyama etkinliği 
öğrencilere inceletilir. Öğrencilere, boyalarda gördükleri 
renklerin isimleri Fransızca olarak söyletilir. Daha sonra  
istedikleri renklerde çalışmanın boyanması öğrenciler-
den istenir. 
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  J’aime le noir.
  J’aime le blanc.
  J’aime le bleu.
  J’aime le marron.
  J’aime le vert.
  J’aime l’orange.
  J’aime le rose.
  J’aime le violet.
  J’aime le rouge.
  J’aime le jaune.
  J’aime le rouge et le bleu.

 Aynı etkinlik, öğrencilere en sevmedikleri renk ya da renkleri nasıl ifade edecekleri farklı 
renk tekrarlarıyla öğretilerek uygulatılır. Öğrencilere sevmedikleri renk ya da renkler tek tek söyleti-
lir.
  Je n’aime pas le noir.
  Je n’aime pas le blanc.
  Je n’aime pas le bleu.
  Je n’aime pas le marron.
  Je n’aime pas le vert.
  Je n’aime pas l’orange.
  Je n’aime pas le rose.
  Je n’aime pas le violet.
  Je n’aime pas le rouge.
  Je n’aime pas le jaune.
  Je n’aime pas le noir et le blanc.

DERSİN İŞLENİŞİ 3
(Dinleme-Konuşma)

 Öğrencilerin önceki 
temalarda isimlerini öğrenmiş 
oldukları nesneler gösterilerek 
tekrarlar yaptırılır. Ders kitabı 
sayfa 34 ve 35’teki görsellerdeki 
renkler sorularak öğrencilerin 
cevap vermeleri sağlanır.

1.ETKİNLİK  

 Öğrencilerden çalış-
ma kitabı sayfa 34 ve 35’teki 
balıkları sevdikleri renklerle 
boyamaları istenir. Boyamasını 
bitiren öğrencilerin boyadıkla-
rı renkleri söylemeleri sağlanır.
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 C’est de quelle couleur ?
  - Vert.
  - C’est vert.

  - Noir.
  - C’est noir.

  - Blanc.
  - C’est blanc.

  - Bleu.
  - C’est bleu.

  - Marron.
  - C’est marron.

 - Orange.
 - C’est orange.

 - Rose. 
 - C’est rose. 

 - Violet.
 - C’est violet.

 - Rouge.
 - C’est rouge.

 - Jaune.
 - C’est jaune.

 
 Aynı etkinlik, ders kitabı 2. ünite sayfa 18’deki ülke bayraklarının renkleri öğrencilere sorula-
rak da tekrarlatılır. Öğrencilere bayraklara baktırılarak renkleri söyletilir.
                         
 C’est de quelle couleur?                                                                                                 
 C’est rouge et blanc. (Türkiye)
 C’est bleu, blanc et rouge. (Fransa)
 C’est jaune et rouge. (İspanya)
 C’est orange et jaune. (Çin)                                                                   
 C’est blanc, bleu et rouge. (İngiltere) (Slovakya)
 C’est noir, orange et jaune. (Almanya)
 C’est blanc, vert et rouge. (İtalya)
 C’est blanc, noir, jaune et rouge. (Mısır)

DERSİN İŞLENİŞİ 4 (Dinleme-Konuşma)

 Renkleri öğretmen tarafından belirtilen boya kalemlerinin kaç tane olduğu sorulur. Tekrar-
larla soru kalıbı öğrencilere kavratılır ve cevap vermeleri sağlanır.

             -  Combien y a-t-il de crayons noirs?
 -  Dix.

 -  Combien y a-t-il de crayons verts?
 -  Sept.

             -  Combien y a-t-il de crayons blancs?
 -  Trois.

 -  Combien y a-t-il de crayons bleusW?
 -  Huit.

             -  Combien y a-t-il de crayons marrons?
 -  Deux.
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1.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)

 Öğrencilerin öğrendikleri renk, sayı ve kelimelerle sahip oldukları nesneleri tanımlamaları 
istenir. Her öğrenciye tek tek söz verilerek örnekler vermeleri sağlanır. Öğrencilerin aşağıdaki örnek 
cümlelerdeki gibi sayı ve renk içeren cümleler kurmaları istenir.
 J’ai un livre rouge.  
 J’ai deux Bob l’Éponge jaunes.
 J’ai trois colles violettes.  
 J’ai quatre ciseaux bleus.
 J’ai cinq crayons verts.  
 J’ai six sacs noirs.
 J’ai sept yo-yo orange.  
 J’ai huit gommes blanches.
 J’ai neuf masques marron.  
 J’ai dix ballons roses.

2.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)
RENK KARELERİ 
 
 Öğretmen tarafından 
çalışma kitabı sayfa37’deki renk 
karelerini öğrencilerden işa-
retlenen yerden kesmeleri ve 
çalışma kitabı sayfa 36’daki  öğ-
retmenin söylediği rakamların 
bulunduğu karelerin içerisine 
yapıştırmaları istenir.

 -  Combien y a-t-il de crayons oranges?
 -  Quatre.

             -  Combien y a-t-il de crayons roses?
 -  Cinq.

 -  Combien y a-t-il de crayons violette?
 -  Un.

 -  Combien y a-t-il de crayons rouges?
 -  Neuf.

             -  Combien y a-t-il de crayons jaunes?
 -  Six.

 Aynı etkinlik, önceki temalarda öğrenilen kelimelerle de tekrarlatılır. (sacs, livres, tables, 
colles, gommes, tableaux, etc…)
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5.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
GRUP OYUNU

 Sınıf üç gruba ayrılır. Her gruba Fransızca bir renk ismi verilir. Öğretmen hangi rengi söy-
lerse o grup ayağa kalkar. Eğer gruptan bir kişi bile ayağı kalkmazsa o grup elenir. Bu oyun gruplara 
yeni renk isimleri verilerek oynanmaya devam edilir.

6.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
ŞARKI SÖYLEYELİM

 Aşağıdaki şarkı birkaç kez öğrencilere CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendi-
rilir. Daha sonra öğretmen eşliğinde toplu ve bireysel söyletilerek şarkının öğrenmesi sağlanır.

 
LES COULEURS

Noir, bleu, marron, vert, orange
Rose, violet, rouge, blanc, jaune

Que j’aime les couleurs
Que j’aime les couleurs

C’est de quelle  couleur?
Rouge 

C’est rouge
Blanc

C’est blanc

Noir, bleu, marron, vert, orange
Rose, violet, rouge, blanc, jaune

Que j’aime les couleurs!
Que j’aime les couleurs!
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ÜNİTE 6 : Les Actions

DERSİN İŞLENİŞİ (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 38 ve 39’da yer alan Les Actions etkinlikleri ile ilgili görseller öğrencilere in-
celetilir. Görseller, öğrencilere yorumlatılır. Daha sonra görsellerle ilgili kelimeler CD’den dinletile-
rek ya da öğretmen tarafından seslendirilerek öğrencilerin tekrarlamaları istenir. Bu seslendirmeler 
birkaç kez sınıfça yapılır daha sonra bireysel tekrarlatılır. Etkinlikler gönüllü öğrenciler tarafından 
canlandırılır. 

  Kelimeler:

  Allez on ...  
        ... danse. (fare)
        ... saute (karınca)
        ... grimpe.  (kuala) 
        ... joue à (cache-cache). (goril ve deve kuşu) 

 Öğretmen tarafından gösterilen görselin Fransızca karşılığı öğrencilere söyletilir. Öğretmen 
tarafından Fransızcası söylenen görsel, istekli öğrenciler tarafından gösterilir. 

 
 ... court.  (kertenkele)
 ... chante.  (kuş)
 ... glisse.  (ördek)
 ... se balance.  (ayı)
 ... marche.  (kaplumbağa)
 ... vole.  (kuş)
 ... tourne.  (fil)
 ... nage. (gözlüklü ördek)
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2.ETKİNLİK  (Dinleme-Konuşma)
 
 Öğrencilerden “Les Actions” konusuyla ilgili görsel-
ler hazırlamaları istenir. Gönüllü öğrenciler sırayla tahtaya 
kaldırılarak çizmiş olduğu görselleri tanıtırlar. Öğrenilen 
hareketin görselleri havaya kaldırılarak sınıfça hareketin 
ismi yüksek sesle tekrar ettirilir. Bu oyun tekrarlanarak oy-
nanır.

Est-ce que tu danses?  
—Oui, je danse.  

Est-ce que tu sautes?  
—Oui, je saute.

Est-ce que tu joues à (cache-cache)?  
—Oui, je joue à (cache-cache). 
 
Est-ce que tu cours?  
—Oui, je cours.  

Est-ce que tu chantes?  
—Oui, je chante.

Est-ce que tu glisses?  
—Oui, je glisse.  

 Ders kitabı sayfa 38 ve 39’da yer alan “Les Actions” konusunun görselleri öğretmen tarafın-
dan gösterilerek öğrencilere söyletilir. Daha sonra bu etkinlikler öğrencilere soru olarak yöneltilir ve 
öğrencilerin olumsuz cevap vermeleri sağlanır.

Est-ce que tu danses?  
—Non, je ne danse pas.  

Est-ce que tu glisses?  
— Non, je ne glisse pas.  

1.ETKİNLİK 
 ÇENTİKLEME

  Çalışma kitabı sayfa 42’de yer alan çentikleme etkin-
liği öğrencilere yaptırılır. Öğretmen öğrenilen sözcükleri 
söyler, öğrenciler sözcüklerle ilgili görselleri bularak yuvar-
lak içine alır.
            Öğretmen tarafından gösterilen görselin Fransızca 
karşılığı öğrencilere söyletilir. Fransızcası söylenen görsel, 
istekli öğrenci tarafından gösterilir.

Est-ce que tu te balances?  
—Oui, je me balance.  

Est-ce que tu marches?  
—Oui, je marche.

Est-ce que tu voles?  
—Oui, je vole.
  
Est-ce que tu tournes?  
—Oui, je tourne.

Est-ce que tu nages?  
—Oui, je nage.  

DERSİN İŞLENİŞİ 2 (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 38 ve 39’da yer alan “Les Actions” konusunun görselleri öğretmen tarafın-
dan gösterilerek öğrencilere söyletilir. Daha sonra bu etkinlikler öğrencilere soru olarak yöneltilir ve 
öğrencilerin cevap vermeleri sağlanır.



45

1.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
 YAPBOZ
 
 Çalışma kitabı sayfa 43’de yer alan yapboz etkinliği öğrencilere yaptırılır. İşaretli kareler öğ-
renciler tarafından kesilerek soru işaretinin bulunduğu uygun kutucuğa yerleştirilerek yapıştırılır.

 TAKLİT OYUNU

 Öğretmen tarafından gönüllü 
öğrenciler tahtaya çıkarılır. Danse, saute, 
grimpe, cours, chante, glisse, balance-toi, 
marche, vole, tourne, nage yönergelerin-
den birini söyleyerek öğrencilerden bu 
yönergeleri yapmaları istenir.

 
 HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM
 
            Allez 
 
  Allez allez allez
  Allez on danse
  Allez allez allez
  Allez on saute
  Allez allez allez
  Allez on joue
  Allez allez allez
  Allez on court
  Allez allez allez
  Allez on chante
  Allez allez allez
  Allez on glisse
  Allez allez allez
  Allez on se balance
  Allez allez allez
  Allez on marche
  Allaz allez allez
  Allez on vole
  Allez allez allez
  Allez on tourne
  Allez allez allez
  Allez on nage

Est-ce que tu sautes?  
— Non, je ne saute pas.

Est-ce que tu grimpes?  
— Non, je ne grimpe pas.  

Est-ce que tu joues à (cache-cache)?  
— Non, je ne joue pas de (cache-cache). 
 
Est-ce que tu cours?  
— Non, je ne cours pas.  

Est-ce que tu chantes?  
— Non, je ne chante pas.

Est-ce que tu te balances?  
— Non, je ne me balance pas.  

Est-ce que tu marches?  
— Non, je ne marche pas.

Est-ce que tu voles?  
— Non, je ne vole pas.
  
Est-ce que tu tournes?  
— Non, je ne tourne pas.

Est-ce que tu nages?  
— Non, je ne nage pas.  
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ÜNİTE 7 : Les Parties du Corps

DERSİN İŞLENİŞİ 1 (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 42 ve 43’teki görseller öğrencilere inceletilir. Görsellerle ilgili kelimeler 
CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir. Bu görsellerden yararlanılarak öğrencilere 
vücudumuzdaki organların Fransızca karşılığı verilir. Bu organların Fransızca tekil ve çoğul olarak 
ifadesi kavratılır. Öğretmen tarafından vücut üzerinde organlar gösterilerek Fransızcaları söylenir. 
Öğrencilerin tekrarlamaları istenir. Bu etkinlik yapılırken tekil ve çoğul kelimelerin söylenişine öğ-
rencilerin dikkati çekilir. Öğretmen tarafından gösterilen vücut bölümlerinin topluca söylenmesi ile 
tekrarlar yapılır. Daha sonra istekli öğrencilerden başlanarak öğrencilerin tek tek öğrendikleri vücut 
bölümlerini göstererek Fransızca isimlerini söylemeleri sağlanır.

  Kelimeler:

  Une oreille - des oreilles
  Un oeil – des yeux
  Un doigt – des doigts
  Une main – des mains
  Un bras – des bras
  Une jambe – des jambes
  Un pied – des pieds
  Une tête
  Une bouche
  Un nez

  
 Öğrencilere ders  kitabı sayfa 42 ve 43’teki vücudun bölümlerinin isimleri 1. tekil ve çoğul 
şahıs söylenişine göre tekrarlatılır.
 mon oreille – mes oreilles
 mon oeil – mes yeux
 mon doigt – mes doigts
 ma main – mes mains
 mon bras – mes bras
 ma jambe – mes jambes
 mon pied – mes pieds
 ma tête
 ma bouche
 mon nez
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1.ETKİNLİK
KESELİM YAPIŞTIRA-
LIM!

 Çalışma kitabı 
sayfa 46 ve 47’deki vücu-
dumuzun bölümlerinin 
eksik parçalarının isim-
leri öğretmen tarafından 
Fransızca söylenir, öğren-
ciye ilgili görsel sırasıyla 
buldurulur, kestirilir ve 
öğrencilerin eksik par-
çaları vücudumuz görse-
linde yerine yapıştırması 
sağlanır. 

DERSİN İŞLENİŞİ 2 (Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen tarafından ders kitabı sayfa 44 ve 45’teki vücudumuzun bölümleri görsellerinden 
yararlanılarak “Qu’est–ce que c’est?” sorusu sorulur ve öğrencilerin vücudun bölümlerini içeren 
cevapları vermesi sağlanır. Etkinlik tüm öğrencilerin soru sorup cevap vermesiyle sonlandırılır.

– Qu’est–ce que c’est?
– C’est mon doigt.
– Qu’est–ce que c’est?
– C’est mon oreille.
– Qu’est–ce que c’est?
– C’est mon oeil.
– Qu’est–ce que c’est?
– C’est ma main.
– Qu’est–ce que c’est?
– C’est mon bras. 
– Qu’est–ce que c’est?
– C’est ma jambe. 
– Qu’est-ce que c’est?
– C’est mon pied. 
– Qu’est-ce que c’est?
– C’est ma tête.
– Qu’est–ce que c’est?
– C’est ma bouche.
– Qu’est–ce que c’est?
– C’est mon nez.

Not: Kesim Sıralaması: Öncelikli olarak öğrenci tarafından göz, kulak, ağız, burun bölümleri kesilir 
ve baş bölümüne yapıştırılır. Sonra baş bölümü kesilerek vücuda yapıştırılır ve boyun bölümü ekle-
nir. Geri kalan kol, el, bacak ve ayak bölümleri vücuda yerleştirilerek görsel tamamlanır.
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 Öğretmen tarafından ders kitabı sayfa 42 ve 43’teki vicudumuzun bölümleri görsellerinden 
yararlanılarak “Qu’est–ce que c’est?” sorusu sorulur ve öğrencilerin vücudun bölümlerini içeren 
cevapları vermesi sağlanır. Etkinlik tüm öğrencilerin soru sorup cevap vermesiyle sonlandırılır.

 – Qu’est–ce que c’est?
 – Ce sont mes oreilles.
 – Qu’est–ce que c’est?
 – Ce sont mes yeux.
 – Qu’est–ce que c’est?
 – Ce sont mes doigts.
 – Qu’est–ce que c’est?
 – Ce sont mes mains.
 – Qu’est–ce que c’est?
 – Ce sont mes bras.
 – Qu’est–ce que c’est?
 – Ce sont mes jambes.
 – Qu’est–ce que c’est?
 – Ce sont mes pieds.

DERSİN İŞLENİŞİ 3 (Dinleme-Konuşma)
 
 Öğrenciler, öğretmen tarafından tek tek tahtaya kaldırılarak aşağıdaki yönergeler söylenir ve 
öğrencilerin yönergeleri uygulaması istenir. Bu etkinlik sınıftaki tüm öğrencilere uygulanır.

  
  
 Regarde mon nez.
 Regarde ma tête.
 Regarde ma bouche.
  
 Montre ton nez.
 Montre ton oreille.
 Montre ton oeil.
 Montre ton doigt.
 Montre ta main.
 Montre ton bras.
 Montre ta jambe.
 Montre ton pied.
 Montre ta tête.
 Montre ta bouche.

 
 Lève ta main.
 Lève ton bras.
 Lève ta jambe.
 Lève ton pied.
 Lève ta tête.

 Touche ton nez.
 Touche ton oreille.
 Touche ton oeil.
 Touche ton doigt.
 Touche ta main.
 Touche ton bras.
 Touche ta jambe.
 Touche ton pied.
 Touche ta tête.
 Touche ta bouche.

 Öğrenciler, öğretmen tarafından tek tek tahtaya kaldırılarak aşağıdaki yönergeler söylenir ve 
öğrencilerin yönergeleri uygulaması istenir. Bu etkinlik sınıftaki tüm öğrencilere uygulanır.

 Regarde mes mains.
 Regarde mes bras.
 Regarde mes jambes.

 Regarde mes oreilles.
 Regarde mes yeux.
 Regarde mes doigts.
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 Regarde mes pieds.

 Montre tes oreilles.
 Montre tes yeux.
 Montre tes doigts.
 Montre tes mains.
 Montre tes bras.
 Montre tes jambes.
 Montre tes pieds.

 Lève tes doigts.
 Lève tes mains.
 Lève tes bras.
 Lève tes jambes.
 Lève tes pieds.

 Touche tes oreilles.
 Touche tes yeux.
 Touche tes doigts.
 Touche tes jambes.
 Touche tes pieds.

OYUN ZAMANI
 
 Öğretmen yukarıdaki  emir cümlelerinden uygun olanları örnekteki gibi “Montre tes yeux. 
Touche ta tête. Lève ta main.” şeklinde  söyler ve öğrenciler sınıfça uygun hareketi yapar, yanlış 
hareketi yapan öğrenci oyun dışı kalır.

2.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
 Çalışma kitabı sayfa 
49 ve 50’deki boyama etkinliği 
öğrencilere yaptırılır. Öğretmen 
tarafından vücudun bölümleri 
örnekteki gibi “la main jaune” 
şeklinde  söylenerek öğrencile-
rin ilgili bölümü istenilen renge 
boyaması sağlanır. Bu etkinlik 
vücudumuzun bölümlerindeki 
diğer görsellerinde  istenilen 
renge boyanması sağlanarak 
yaptırılır. 

ŞARKI SÖYLEYELİM !
 “Les Parties du Corps” şarkısı CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir. Ders 
kitabı sayfa 42 ve 43’teki görsellerden yararlanılarak tekrarlarla şarkı öğrencilere öğretilir. Öğretilen 
şarkı, öğrencilere topluca ve tek tek söyletilir.
 Les Parties du Corps

 J’ai des oreilles.
 J’ai des yeux.
 J’ai des doigts.
 J’ai des mains.
 J’ai des bras .
 J’ai des jambes.
 J’ai des pieds.

 
 
 Seulement
 J’ai une tête.
 J’ai un nez.
 J’ai une bouche.
 Je les aime tous.
 Je les aime tous.
 Je les aime tous.
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ÜNİTE 8 : Les Animaux Domestiques

DERSİN İŞLENİŞİ 1 (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 48’deki konuyla ilgili 
görseller üzerinde öğrencilerin düşünmeleri sağ-
lanır. Görsellerdeki evcil hayvan isimleri CD’den  
dinletilir ya da öğretmen tarafından  seslendirilir. 
Öğrencilerin tekrarlamaları istenir. Bu etkinlik 
yapılırken tekil ve çoğul kelimelerin söylenişine 
öğrencilerin dikkati çekilir. Aşağıdaki evcil hay-
vanların isimleri öğrencilere tek tek söyletilir.

 
 Kelimeler:
 un oiseau - des oiseaux 
 un lapin - des lapins
 une tortue - des tortues
 un poisson - des poissons
 un chien - des chiens 
 un chat - des chats         

       
        Öğretmen tarafından, öğrenciler tahtaya kaldırılarak elindeki (çalışma kitabı sayfa 52 
ve 53’deki görseller bu etkinlikte kullanılır.) tekil hayvan resimleri gösterilir ve hangi hayvan olduğu 
sorularak öğrencilerin cevaplamaları istenir. Ders kitabı sayfa 49 ve 50’deki bu etkinlik, tüm öğrenci-
lere dönüşümlü olarak yaptırılır.
 Qu’est-ce que c’est?  
 — C’est un chat.

 Qu’est-ce que c’est?  
 — C’est un oiseau.

 Qu’est-ce que c’est?  
 — C’est un chien.

 Qu’est-ce que c’est?  
 — C’est un poisson.

OYUN ZAMANI
TAKLİT

 Öğretmen tarafından, öğrencilere öğrenilen hayvanların sesleri çıkartılarak taklitleri yapılır. 
“Qu’est-ce que c’est?” sorusunu sorarak  gönüllü öğrencilerden taklidi yapılan hayvanın Fransızca 
isminin söylenmesi istenir.Yine öğretmen tarafından öğrenilen hayvanların Fransızca isimleri söyle-
nir, öğrenci söylenen hayvanın taklidi yapılarak sesi çıkartılmaya çalışılır. Doğru cevap veren öğren-
ci alkışlanarak ödüllendirilir. 
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 Qu’est-ce que c’est?  
 — C’est un lapin.
 Qu’est-ce que c’est?  
 — C’est une tortue.

         Öğretmen tarafından, öğrenciler tahtaya kaldırılarak elindeki (çalışma kitabı sayfa 52 ve 53’deki 
görseller bu etkinlikte kullanılır.) çoğul hayvan resimleri gösterilir ve hangi hayvanlar olduğu soru-
larak öğrencilerin cevaplamaları istenir. Ders kitabı sayfa 51’deki bu etkinlik tüm öğrencilere dönü-
şümlü olarak yaptırılır.

 
 Qu’est-ce que c’est?  
 — Ce sont des chats.

. Qu’est-ce que c’est?  
 — Ce sont des chiens.

 Qu’est-ce que c’est?  
 — Ce sont des poissons.

 Qu’est-ce que c’est?  
 — Ce sont des lapins.

 Qu’est-ce que c’est?  
 — Ce sont des tortues.

DERSİN İŞLENİŞİ 2 (Dinleme-Konuşma)

         Ders kitabı sayfa  49, 50 ve 51’deki görsel-
ler öğrenciler tarafından incelenir. Hayvanların 
bulundukları yeri ifade eden Fransızca kelimeler 
öğretmen tarafından seslendirilir. Öğrenilen yeni 
kalıplar bireysel ve toplu olarak öğrencilere tekrar 
ettirilir. Görsellerden yararlanılarak  “Où sont les 
oiseaux?” (Kuşlar nerede?) ve “Où est l’oiseau?” 
(Kuş nerede?) şeklinde tekil ve çoğulları içeren 
sorular sorulur  ve öğrencinin cevaplaması istenir. 
Bu etkinlik sınıftaki tüm öğrencilere uygulanır.

 Où est l’oiseau?
 —L’oiseau est sur un arbre.

 Où sont les oiseaux?  
 —Les oiseaux sont sur un arbre.  
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 Où est le chat?  
 — Le chat est devant la maison.  

 Où sont les chats?  
 — Les chats sont devant la maison. 

 Où est le poisson?  
 — Le poisson est dans l’aquarium.  
 
 Où sont les poissons?  
 — Les poissons sont dans l’aquarium.

 Où est le lapin?  
 — Le lapin est derrière l’école.   

 Où sont les lapins?  
 — Les lapins sont derrière l’école.   

 Où est la tortue?  
 — La tortue est sous la table.

 Où sont les tortues?  
 — Les tortues sont sous la table.
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1.ETKİNLİK 

 Çalışma kitabı sayfa 52 ve 53’teki görsellerle 
ilgili Fransızca konuşma kalıpları tek tek öğretmen 
tarafından söylenir ve  öğrencilerden öğretmenin 
söylemiş olduğu sözcüklerle ilgili görseli bulup yu-
varlak içerisine alması istenir. Aynı görsellerden ya-
rarlanarak  “Où est….? ve Où sont…..?” kalıplarıyla 
oluşturulan sorular sorularak öğrenciden uygun 
görseli bulup Fransızca karşılığının verilmesi istenir.

2.ETKİNLİK 
 YAPBOZ

 Çalışma kitabı sayfa 55’deki yapboz etkinliği 
öğrencilere yaptırılır. Karışık olarak verilen görsel 
parçaları, öğrenciler tarafından uygun yerlerinden 
kesilip görseli  tamamlayacak şekilde sıraya konarak 
yapıştırılır. Daha sonra öğrencilerden görselde anla-
tılanı Fransızca ifade etmeleri istenir. (Les poissons 
sont dans l’aquarium.)
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HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM!

  “Chanson des Animaux” şarkısı CD’den 
dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir 
ve tekrar ettirilir. Şarkı bir kaç kez sınıfça söyle-
nir. Bu uygulama öğrenciler şarkıyı kavrayana 
kadar devam eder. Şarkı gönüllü öğrenciler tara-
fından drama şeklinde canlandırılarak söylene-
bilir. 

 Chanson des Animaux

 Qu'est-ce que c'est?  
 — C'est un chat.
 Qu'est-ce que c'est?  
 — C'est un oiseau.
 Qu'est-ce que c'est?  
 — C'est un chien.
 Qu'est-ce que c'est?  
 — C'est un poisson.
 Qu'est-ce que c'est?  
 — C'est un lapin.
 Qu'est-ce que c'est?  
 — C'est une tortue.
 Où sont les animaux?
 Où sont les animaux?
 Heeheeheeheeheehee!

3.ETKİNLİK 
EŞLEŞTİRME

 Öğrencilerden çalışma kitabı sayfa 
54’deki  görsellerde verilen sayılar ve bu sayılara 
karşılık gelen hayvanları bularak eşleştirmele-
ri istenir. Daha sonra bu sayılar ve hayvanlar 
öğrencilere Fransızca yüksek sesle söyletilerek 
öğrenilen yeni kelimelerin pekiştirilmesi sağla-
nır.
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 Not: Öğrencilerin; görsellerden, jest ve mimiklerden yararlanarak Fransızca anlatılmak iste-
neni Türkçe karşılığı verilmeden anlaması sağlanır.

ÜNİTE 9 : Les Fruits

DERSİN İŞLENİŞİ 1 (Dinleme-Konuşma)

 Öğrencilere ders kitabı sayfa 54 ve 55’de yer alan meyveler inceletilir. Öğretmen tarafından 
bu meyvelerin neler olduğuna öğrencilerin dikkati çekilir. Meyve isimleri birkaç kez CD’den dinle-
tilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir. Bu çalışma, öğrencilere önce sınıfça daha sonra birebir 
tekrarlatılır. Meyve isimleri kitap üstünde gösterilirken tekil ve çoğul olduklarına dikkat çekilir.

Kelimeler :

  un abricot - des abricots
  une orange - des oranges
  un citron - des citrons 
  une pêche - des pêches 
  une banane - des bananes
  une poire - des poires 
  une pomme - des pommes
  une fraise - des fraises
  un fruit - des fruits

1.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)

 Çalışma kitabı sayfa 62 ve 62’de yer alan görseller öğrencilere inceletilir. Bu görsellerin Fran-
sızca isimleri öğretmen tarafından söylenir. Fransızca ismi söylenen meyve, öğrenciler tarafından 
halka içine alınır. (Bu etkinliğin görseli kılavuz kitabı sayfa 60’da yer almaktadır.)

DERSİN İŞLENİŞİ 2 (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 54 ve 55’de tanıtılan meyveler ile ilgili öğrencilerin “seviyorum, sevmi-
yorum” şeklinde görüşleri alınır. Öğretmen tarafından görsellerden elmalar gösterilerek güleç bir 
şekilde “J’aime les pommes.” denir ve böylece öğrencilere Fransızca bir şeyi sevme kalıbı öğretilmeye 
çalışılır. Bu örnekleme, diğer meyvelerle de yapılarak yeni öğrenilen kalıbın pekiştirilmesi sağlanır.  
Öğretmen tarafından örnek olarak ders kitabındaki görsellerden muz gösterilir, somurtarak “Je 
n’aime pas la banane.” denilerek muzun sevilmediği öğrencilere anlatılmaya çalışılır. Bu örnekleme, 
diğer meyvelerle de yapılarak “Je n’aime pas ….” kalıbı öğrencilere öğretilmeye çalışılır. Basit sorular 
sorulur ve öğrencilerden cevap vermeleri istenir. Bu çalışma, aşağıdaki diyalog ile etkinleştirilerek 
öğrencilerin bu sözcükleri kavramaları pekiştirilir.
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Dialogue 1:                           

 — Est-ce que tu aimes les pommes?
 — Oui, j'aime les pommes. 
 — Non, je n'aime pas les pommes.
                                                    
 — Est-ce que tu aimes les bananes?
 — Oui, j'aime les bananes.
 — Non, je n'aime pas les bananes.

 — Est-ce que tu aimes les oranges?
 — Oui, j'aime les oranges.
 — Non, je n'aime pas les oranges.

 — Est-ce que tu aimes les pêches?
 — Oui, j'aime les pêches.
 — Non, je n'aime pas les pêches.

 — Est-ce que tu aimes les citrons?
 — Oui, j'aime les citrons.
 — Non, je n'aime pas les citrons.

 — Est-ce que tu aimes les fraises?
 — Oui, j'aime les fraises.
 — Non, je n'aime pas les fraises.

 — Est-ce que tu aimes les poires?
 — Oui, j'aime les poires.
 — Non, je n'aime pas les poires.

 — Est-ce que tu aimes les abricots?
 — Oui, j'aime les abricots.
 — Non, je n'aime pas les abricots.
 
 — Est-ce que tu aimes les fruits?
 — Oui, j'aime les fruits.
 — Non, je n'aime pas les fruits.

 
 Yukarıdaki örnekleme, aynı şekilde “Je mange des pommes. Je ne mange pas de pomme. 
Est-ce que tu manges des pommes?” kalıplarıyla da yaptırılır.

Dialogue 2:
 
 — Est-ce que tu manges des pommes?
 — Oui, je mange des pommes. 
 — Non, je ne mange pas de pommes.

 — Est-ce que tu manges des citrons?
 — Oui, je mange des citrons.
 — Non, je ne mange pas de citrons.

 — Est-ce que tu manges des bananes?
 — Oui, je mange des bananes. 
 — Non, je ne mange pas de bananes.

 — Est-ce que tu manges des oranges?
 — Oui, je mange des oranges.
  — Non, je ne mange pas d’oranges. 

 — Est-ce que tu manges des pêches?
 — Oui, je mange des pêches. 
 — Non, je ne mange pas de pêches.

 — Est-ce que tu manges des fraises?
 — Oui, je mange des fraises.
 — Non, je ne mange pas de fraises.

 — Est-ce que tu manges des poires?
 — Oui, je mange des poires. 
 — Non, je ne mange pas de poires.

 — Est-ce que tu manges des abricots?
 — Oui, je mange des abricots.
 — Non, je ne mange pas d’abricots.

 — Est-ce que tu manges des fruits?
 — Oui, je mange des fruits. 
 — Non, je ne mange pas de fruits.

1.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
 
 Öğrencilerden gönüllü olanlar tahtaya kaldırılır. Öğrenciden sevdiği meyveyi tahtaya çizmesi 
istenir ve çizdiği meyveyi “J’aime la banane.” şeklinde söyleyerek tanıtması istenir.
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1.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
ÇENTİKLEME

 Çalışma kitabı sayfa 60’da yer alan görsellerin Fransız-
ca isimleri (elma, portakal, kayısı, armut, limon, muz) öğret-
men tarafından söylenir. Fransızca ismi söylenen meyvenin 
görseli öğrenci tarafından bulunarak sol üst köşesindeki yu-
varlak içine çentik konur. Bu sayfada yer alan meyve isimleri 
bireysel ve topluca öğrencilere söyletilir.

DERSİN İŞLENİŞİ 3 
(Dinleme-Konuşma)

 Öğrencilerden 
sevdikleri meyvelerin 
resimlerini çizmeleri 
istenir. Çizilen meyve 
resmini “Colorie le 
fruit.” yönergesiyle 
boyamaları sağlanır. 
Boyanan meyveleri 
“Coupe le fruit.” yö-
nergesiyle kesmeleri 
istenir. Kesilen mey-
veleri “Montre-moi.” 
yönergesiyle öğretmene 
ve sınıfa göstermeleri 
istenir. 

2. ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)    
BOYAYALIM, KESELİM VE YAPIŞTIRALIM!
 
 Çalışma kitabı sayfa 61‘deki görsellerde neler gördük-
leri Fransızca olarak öğrencilere söyletilir. Öğretmen tara-
fından verilen “Colorie les citrons.” – “Colorie les pommes.” 
yönergeleriyle bu meyveleri boyamaları istenir. “Coupe les 
pêches!” – “Coupe les pommes!” yönergeleriyle bu meyveleri 
kesmeleri istenir.

 Daha sonra “Mange le fruit.” yönergesi verilerek jest ve mimik hareketleriyle çizilen ve kesi-
len meyvenin yenmesi istenir. Bu şekilde ilgili kelimelerin öğrenciler tarafından kavranması sağlanır.
 Öğrencilerin dikkati ders kitabında mevcut olan meyve resimlerine çekilip “Montre moi les 
pommes!” denerek öğrencinin o meyveyi ya da meyveleri göstermesi istenir. Bu etkinlik, tüm öğren-
cilere değişik meyveler gösterilerek tekrarlatılır.
 Öğretmen tarafından sınıfa getirilen meyve figürleri öğrencilere dağıtılır. Herhangi bir mey-
ve istenerek “Donne-moi des bananes!” – “Donne-moi des pommes!” yönergeleriyle öğrencilerin bu 
meyveleri öğretmene vermesi sağlanır. Çalışma kitabı sayfa 58 ve 59’da bulunan meyve resimlerine 
öğrencilerin dikkati çekilerek “Mange des pommes!” – “Mange des poires!” yönergeleriyle bu mey-
veleri yeme hareketi yapmaları istenir.
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   3.ETKİNLİK

 HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM!

 Les Fruits
 J’aime les fruits
 J’aime les fruits
 Mange les fruits
 Mange les fruits

 Je mange une pomme
 Je mange des pommes
 Je ne mange pas de banane
 Je ne mange pas de bananes

 J’aime les fruits
 J’aime les fruits
 Mange les fruits
 Mange les fruits

 Donne-moi une orange
 Donne-moi des pêches
 Montre-moi un citron
 Montre-moi des fraises
 
 J’aime les fruits
 J’aime les fruits
 Mange les fruits
 Mange les fruits

 Coupe une poire
 Donne-moi des poires
 Coupe un abricot
 Donne-moi des abricots

Proje ödevi:
                   
  1. Öğrencilerden, meyve ağaçlarından 
oluşan bir bahçe yapmaları istenir. Bu bahçede 
yapmış oldukları ağaçlardaki meyve isimlerini 
sınıf arkadaşlarına söylerler.
                 
 2. Öğrencilerden, bir marketin manav reyo-
nunu çizerek buradaki meyveleri sınıf arkadaşla-
rına tanıtmaları istenir.

 3. Öğrencilerden, bir sepet üzerine meyvele-
ri çizmeleri ve çizdikleri meyve isimlerini arka-
daşlarına söylemeleri istenir.

 
 Öğrenciler tarafından kesilen bu mey-
veler yine çalışma kitabı sayfa 61’de zürafanın 
önünde duran boş sepetin içine yapıştırılarak 
yerleştirilir. Bu etkinlik, bütün sınıfa yaptırılır. 
Öğrencilerden sepetin içine koydukları mey-
velerin neler olduğunu Fransızca söylemeleri 
istenir.
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ÜNİTE 10 : Les Animaux

DERSİN İŞLENİŞİ 1 (Dinleme-Konuşma)

 Öğrencilere ders kitabı sayfa 58, 59, 60, 61, 62 ve 63’de yer alan hayvan görselleri inceletilir. 
Öğretmen tarafından bu hayvan isimlerinin Fransızca nasıl söylendiğine öğrencilerin dikkati çekilir. 
Hayvan isimleri CD’den dinletilir ya da öğretmen tarafından seslendirilir ve birkaç kez öğrencilere 
tekrar ettirilir. Bu çalışma önce sınıfça tekrarlanır. Daha sonra öğrencilere birebir tekrarlatılır. Hay-
van görselleri kitap üstünde gösterilirken isimlerin tekil ve çoğul olduklarına dikkat çekilir.

      Kelimeler:
  une poule - des poules 
 une vache - des vaches 
 un âne - des ânes 
 un canard - des canards 
 un éléphant - des éléphants 
 une grenouille - des grenouilles 
 un cheval - des chevaux 
 un lion - des lions 
 un singe - des singes 
 un crocodile - des crocodiles
 un serpent - des serpents 
 un ours - des ours 
 un loup - des loups

1.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)

 Öğretmen 
tarafından öğrenilen 
hayvan isimlerin-
den biri söylenir. 
İstekli öğrencilerden 
Fransızcası verilen 
hayvanın sesini çı-
karmaları ya da taklit 
etmeleri istenir. Yine 
öğretmen tarafından, 
öğrenilen hayvan-
lardan birinin sesi 
çıkarılır veya taklidi 
yapılır. Öğrenciler-
den taklidi yapılan 
hayvanın Fransızca 
ismini söylemesi 
istenir. Etkinlik tüm 
öğrencilerle devam 
ettirilir.
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2.ETKİNLİK 
(Dinleme-Konuşma)
EŞLEŞTİRELİM

 Öğretmen tarafından öğrencilerden çalışma kitabı 
sayfa 68’de bulunan etkinlikte tekili verilen hayvan görselinin 
çoğulunu bulup eşleştirmesi istenir. Örneğin öğretmen tara-
fından “un lion” denir, öğrencilerden öncelikle aslan görselini 
bulmaları daha sonra çoğulunu bularak eşleştirmeleri istenir. 
Öğretmen tarafından tekili ile çoğulu eşleştirilen hayvanların 
Fransızcası yüksek sesle söylenir. Aynı şekilde diğer eşleştir-
meler de yaptırılır. Yine çalışma kitabı sayfa 66 ve 67’de yer 
alan etkinlikte  sol tarafta rakamlar ve bu rakamlara sayıca 
denk gelen sağ tarafta hayvan resimleri verilmiştir.

 
 Öğretmen tarafın-
dan öğrencilerden, öğret-
menin Fransızca yönerge-
sine uygun sayılara denk 
gelen hayvanları bulup sayı 
ile hayvanları eşleştirmesi 
istenir. Çalışma bittikten 
sonra sayılar ve sayılara 
denk gelen hayvanlar Fran-
sızca yüksek sesle bireysel 
ve topluca öğrencilere 
söylettirilir.
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DERSİN İŞLENİŞİ 3 (Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 64, 65, 66 ve 67’teki gör-
seller öğrencilere inceletilir. Görsellerle ilgili öğ-
rencilerin görüşleri alınır. İlgili sayfanın görselleri 
ile ilgili kelimeler birkaç kez CD’den dinletilir ya 
da öğretmen tarafından seslendirilir. Bireysel ve 
toplu olarak öğrencilere tekrar ettirilir. Öğretmen 
tarafından, öğrencilere görseller karışık olarak 
gösterilerek sorulur ve öğrencilerin cevaplaması 
sağlanır.

Not: Görsellerle ilgili Fransızca verilen kelimelerin, Türkçe karşılığı verilmeden jest ve mimiklerle 
öğrencinin anlatılmak isteneni anlaması sağlanır.

“Qu’est-ce que tu aimes?” ve “ Qu’est-ce que tu n’aimes pas?” soruları sorularak konunun pekiştiril-
mesi sağlanır.
Öğretmen tarafından gönüllü öğrencilerden ikişerli tahtaya çıkarılır ve aşağıdaki diyaloğu yapmaları 
istenir:
  Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? 
  J'aime les singes mais je n'aime pas les serpents.
  J'aime les poules mais je n'aime pas les vaches.
  J'aime les ânes mais je n'aime pas les canards.
  J'aime les éléphants mais je n'aime pas les grenouilles.
  J'aime les chevaux mais je n'aime pas les lions.
  J'aime les crocodiles mais je n'aime pas les ours.
  J'aime les loups mais je n'aime pas les serpents.

DERSİN İŞLENİŞİ 2 
(Dinleme-Konuşma)

 Ders kitabı sayfa 58, 59,60, 61, 62 ve 63’deki görseller öğrencilere tekrar inceletilir. Öğrenci-
lerden bu görsellerdeki hangi hayvanları sevip hangilerini sevmediklerini söylemeleri istenir. Öğret-
men tarafından güler yüzle “J’aime les singes.” denerek görsellerden maymun işaret edilerek gösteri-
lir. Öğrencilerin jest ve mimiklerden Türkçe karşılığı verilmeden maymunların sevildiğinin anlaması 
sağlanır. 

1.ETKİNLİK (Dinleme-Konuşma)
ÇİZELİM-BOYAYALIM

 Öğrencilerden, çalışma kitabı sayfa 65’deki 
resim çizmek için ayrılan çerçeve içerisine sevdik-
leri hayvan resimlerini çizmeleri, istedikleri renge 
boyamaları ve çizdikleri görselleri arkadaşlarına 
göstererek Fransızca isimlerini söylemeleri istenir.
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  Cümleler:
  
  1) Le canard peut voler.
    L’âne ne peut pas voler.

  2) Le cheval peut courir.
    Le serpent ne peut pas courir.

  3) Le singe peut sauter.  
             L’éléphant ne peut pas sauter.

  4) La grenouille peut nager.
 Le lion ne peut pas nager.
  
Peux-tu courir? 
  — Oui, je peux. 
  — Non, je ne peux pas. 
  — Je peux courir mais je ne peux pas 
voler.

  Je suis une grenouille, je peux nager.
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ETKİNLİK 3 (Dinleme-Konuşma)
ÇENTİKLEME

 Çalışma kitabı sayfa 68de yer alan etkinlik-
te öğrencilerden ilgili görsellere çentik koymaları 
istenir. Öğretmen tarafından aşağıdaki Fransızca 
cümleler sırasıyla söylenir ve öğrencilerin cümle-
ye  uygun görseli bulup ve sol üst köşede bulunan 
yuvarlağa çentik koyması istenir.

 Cümleler: 

  1) Le cheval peut courir.
    Le serpent ne peut pas courir.

  2) Le canard peut voler.
    L’âne ne peut pas voler.

  3) La grenouille peut nager.
 Le lion ne peut pas nager.
 
  4) Le singe peut sauter.  
             L’éléphant ne peut pas sauter.

ETKİNLİK  4(Dinleme-Konuşma)
 Çalışma kitabı sayfa 69’daki boyama et-
kinliği öğrencilere yaptırılır. Öğretmen tarafından 
meyve isimleri söylenerek ilgili bölümü istenilen 
renge boyaması istenir. 
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 ŞARKI SÖYLEYELİM

 Qu'est-ce que tu aimes? 

Qu'est-ce que tu aimes? 
Qu'est-ce que tu aimes?  
J’aime les animaux.
J’aime la poule, la vache, l’âne.
 
Qu'est-ce que tu aimes?  
Qu'est-ce que tu aimes? 
J’aime les animaux.
J’aime le canard, l’éléphant, la grenouille.
 
Qu'est-ce que tu aimes?  
Qu'est-ce que tu aimes? 
J’aime les animaux.
J’aime le cheval, le lion, le singe.

Qu'est-ce que tu aimes? 
Qu'est-ce que tu aimes? 
J’aime les animaux.
J’aime le serpent, le crocodile, l’ours et le loup.

Proje ödevi:
 
 1. Öğrencilerden, sevdikleri hayvan re-
simlerini ve yaptıkları hayvanların isimlerini sınıf 
arkadaşlarına söylemeleri istenir.
 2. Öğrencilerden, istedikleri hayvan re-
simlerini çizerek boyamaları ve çizdikleri hayvan 
resimlerini drama yoluyla canlandırarak sınıf 
arkadaşlarına tanıtmaları istenir.
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