
ARC-EN-CIEL

İlkokul Fransızca 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı

Yazarlar
Avni KARAHİSAR

Bakile MUTLU
Songül YİĞİT

Taylan BOZBEY
Tünay TÜRKYENER

 

DEVLET KİTAPLARI 

   DÖRDÜNCÜ BASKI 

……………………., 2019 



Editör
Deniz BOYNUDELİK 

Dil Uzmanı
Dr. Şenol KORKMAZ

Görsel Tasarım
Hüseyin TURGUT

Saadet GENÇ

Program Geliştirme Uzmanı
Saniye ÇOBAN

Ölçme Değerlendirme Uzmanı
Mehmet Akif KARAKUŞ

Rehberlik ve Gelişim Uzmanı
Musa KARABEYESER

......................................................... ......: 6160 

.......................................................................:  599 

 975-11-4080-7

 18.05.2016 5588142  
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ............

 .............. dördüncü defa ..... a



Mehmet Âkif Ersoy 



ANDIMIZ 

Türküm, doğruyum, çalışkanım.  

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi 

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. 

Ey Büyük Atatürk!  

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 

Varlığım Türk varlığına armağan olsun. 

Ne mutlu Türküm diyene! 

   sevmektir.  özümden çok
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3. SINIF / 3ème  NIVEAU

Demander la permission
Donner et réagir à des consignes 
simples

Exprimer des demandes simples
Dénombrer
Dire des consignes à exécuter
Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre le vocabulaire sur les jeux.
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre des nombres de 11 à 30.
• Les élèves doivent être capables de
comprendre des consignes simples et
courtes pour jouer.

Production Orale 
Les élèves doivent être capables de dire 
des nombres de 11 à 30.

Les élèves doivent être capables de poser 
et de répondre aux questions avec le 
lexique acquis.
• Les élèves doivent être capables de
donner des consignes à quelqu’un pen-
dant le jeu.

Stratégies de Remédiation
• Les élèves doivent être capables de
poser des questions pour mieux compren-
dre les consignes du professeur.

Présenter les membres de la famille
Faire des phrases simples

Exprimer la possession

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre les membres de la famille.

• Les élèves doivent être capables de
comprendre des questions sur la famille.

Production Orale

• Les élèves doivent être capables de
répondre aux questions sur la famille.
• Les élèves doivent être capables de
présenter leur famille à partir d’images.

Unité / 
Thème

Unité / 
Thème

Objectifs et Compétences 
communicatives

Objectifs et Compétences 
communicatives

Evaluation

Evaluation

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

1

Jeu de
L’oie

2

Ma
 Famille

demander
répondre
regarder
épeler
lancer
tourner
commencer
s’arrêter
finir
attendre
avancer
reculer
sauter
gagner
perdre

Les nombres de 11 à 30
Est-ce que tu es prêt ?

— Oui, je suis prêt.
Lance le dé !
Est-ce que je peux 
jouer ?
Est-ce que je peux 
continuer ?

Répète s’il te plaît / 
Répétez s’il vous plaît.

Je n’ai pas compris.

une famille - des familles
une mère - des mères
un père - des pères
une sœur - des sœurs
un frère - des frères
une tante - des tantes
un oncle - des oncles
un cousin - des cousins
une cousine - des 
cousines
un grand-père - des 
grands-pères
une grand-mère - des 
grands-mères

Qui est-ce ?
— C’est mon ...
— C’est ma ...
— Ce sont mes ...

Supports
Planche du jeu de l’oie
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons

Activités
Jeu de l’oie
Interactions
Jeux de mémoire
Question - réponse
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons
Jeu de devinette
Activités gestuelles

Supports
Photos de famille
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes

Activités
Dramatisation
Interactions
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Projet
• Les élèves
préparent une
planche du jeu de
l’oie et jouent avec
leurs amis.

Dossier
• Les élèves
commencent à
s’évaluer avec le
portfolio européen
des langues.

Projet
• Les élèves
apportent des
photos
de famille et
préparent un arbre
généalogique.

• Les élèves
enregistrent les
voix de leur famille,
puis présentent
leur
enregistrement
dansl a classe.
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3. SINIF / 3ème  NIVEAU

Décrire des personnages
Exprimer la capacité
Faire des phrases simples

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de
reconnaître la description physique des 
personnages.
• Les élèves doivent être capables de 
comprendre des consignes simples orales 
à partir d’images sur les personnages et 
leur capacité à faire.

Production Orale
• Les élèves doivent être capables de 
décrire un personnage à partir d’images.
• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions sur la 
description.
• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions sur la 
capacité à faire des personnes.

Décrire des actions au présent
Exprimer des sentiments
Faire des phrases simples

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de 
reconnaitre le vocabulaire sur les senti-
ments.
• Les élèves doivent être capables de 
comprendre des consignes simples orales 
à partir d’images sur les actions.

Production Orale
• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions sur 
les sentiments.
• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions sur 
les actions.

Unité / 
Thème

Unité / 
Thème

Objectifs et Compétences 
communicatives

Objectifs et Compétences 
communicatives

Evaluation

Evaluation

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

3

Les
Person-
nages

4

Les 
Senti-
ments

grand(e)/ petit(e)
gros (se) / mince(e)
vieux (vieille) / jeune
fort(e) / faible

nager
voler
courir
grimper
danser
sauter
chanter

Est-ce qu’il est fort ?
— Oui, il est fort.
— Non, il n’est pas fort.

Est--ce qu’elle peut 
courir ?
— Oui elle peut courir.
— Non, elle ne peut pas.

être ...
... faché (s)
... énergétique / fa-
tigué(e)
... heureux (heureuse) 
/ triste
... content(e)
... étonné(e)
... surpris(e)
bien/mal
avoir ...
... faim
... froid
... peur
... chaud

Je suis heureuse.
Je me sens bien.

Que fait Marie ?
— Elle / Il ...
... cuisine.
... crie.
... danse.
Qu’est-ce que tu fais ?
— Je ...
... mange.
... joue.
... chante.
... travaille.

Supports
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes
Flashcards

Activités
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons

Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Supports
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes
Flashcards

Activités
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons
Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Projet
• Les élèves ap-
portent les photos 
de leur famille 
et disent ce que 
les membres de 
famille peuvent 
faire.

• Les élèves 
préparent une af-
fiche sur un héros 
ou un animal qui 
montre ce qu’il 
peut faire.

Projet
• Les élèves 
préparent une 
affiche colorée sur 
ce que les person-
nages font dans 
l’école ou dans
la ville.

• Les élèves appor-
tent leurs photos et 
se décrivent avec 
des actions (C’est 
moi, je nage. C’est 
mon frère, il court. 
etc.).
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3. SINIF / 3ème  NIVEAU

Dire la forme et la taille des objets
Exprimer la quantité
Faire des phrases simples
Dire la couleur des objets
Exprimer la possession

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de re-
connaitre le nom des formes et des tailles.
• Les élèves doivent être capables de 
reconnaitre le nom des jouets.
• Les élèves doivent être capables de 
reconnaitre des consignes simples orales 
à partir d’images sur la forme des objets 
ou des jouets.

Production Orale

• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions sur la 
forme des objets.
• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions sur la 
quantité des objets.
• Les élèves doivent être capables de 
dire le nom et la quantité des jouets qu’ils 
possèdent.

Dire la forme et la taille
Faire des phrases simples
Localiser les objets dans l’espace

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de 
reconnaitredes pièces de la maison.
• Les élèves doivent être capables de 
reconnaitre des consignes simples orales 
à partir d’images sur les pièces de la 
maison.

Production Orale

• Les élèves doivent être capables de dire 
les noms des pièces de la maison.
• Les élèves doivent être capables de dire 
la place des objets dans une maison.

Unité / 
Thème

Unité / 
Thème

Objectifs et Compétences 
communicatives

Objectifs et Compétences 
communicatives

Evaluation

Evaluation

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

5

Les 
Jouets 
Et Les 
Jeux

6

Ma 
Maison

un ballon - des ballons
un cube - des cubes
une voiture - des voi-
tures
une poupée - des 
poupées
un nounours - des 
nounours
un jouet - des jouets
un cerf-volant - des 
cerfs-volants
un lego - des legos
un vélo - des vélos 
des patins
rond, carré
Est-ce qu’il est rond ?
— Oui, il est rond.
— Non, il est carré.
Il est jaune et rond.
Elle est carrée.
Mon ballon est vert.
C’est un vélo jaune.
Combien y a-t-il de 
ballons ?
— Trois.
— Il y a trois ballons.
Est-ce que tu as une 
poupée ?
— Oui, j’ai une poupée.
— Non, je n’ai pas de 
poupée.
J’ai trois ballons et un 
vélo.

la maison
la salle de bain
les toilettes
la chambre
le salon
la cuisine
la salle à manger
un lit - des lits
une chaise - des chaises
une table - des tables
un ordinateur - des 
ordinateurs
un fauteuil - des fauteuils
un canapé - des can-
apés
une télévision - des 
télévisions
une douche - des 
douches
un placard - des plac-
ards
un frigo - des frigos
Est-ce que c’est grand(e) 
ou petit(e) ?
— Oui c’est grand.
— Oui, c’est une grande 
chambre. Où est ...?
— Il est dans la salle de 
bain.
— Il est sous le lit.
— Elle est sur la table.

Supports
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes
Flashcards

Activités
Devinette
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons

Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Supports
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes
Flashcards

Activités
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons
Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Projet
• Les élèves 
préparent un
dictionnaire visuel
sur les jouets avec
leur nom.
a) un ballon noir, 
un vélo rouge, etc.
b) une carte 
carrée, un ballon 
rond, etc.
• Les élèves ap-
portent leur jouet
préféré et le 
présente à leurs 
amis.

Projet
• Les élèves 
dessinent leur  
maison  et 
la présen-
tent   dans la 
classe. 
 
• Les élèves 
apportent des 
images sur la 
maison et les 
décrivent.
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3. SINIF / 3ème  NIVEAU

S’excuser
Localiser
Faire des phrases simples
Localiser les personnages
Indiquer la direction

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre le nom des immeubles de la
ville.
• Les élèves doivent être capables de re-
connaitre des consignes simples orales à
partir d’images sur les places dans la ville.
• Les élèves doivent être capables de
comprendre des questions

Production Orale
• Les élèves doivent être capables de dire
la localisation des immeubles.
• Les élèves doivent être capables de
répondre aux questions.

Stratégies de Remédiation
• Les élèves doivent être capables de
s’excuser quand ils ne peuvent pas répon-
dre aux questions.

Faire des phrases simples
Localiser des objets
Indiquer la direction

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre le nom des moyens de
transport.
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre des consignes simples orales
à partir d’images sur le nom des moyens
de transport.
• Les élèves doivent être capables de
comprendre des questions et des phrases 
sur la localisation.

Production Orale
• Les élèves doivent être capables de
poser et de répondre aux questions sur
les moyens de transport.
• Les élèves doivent être capables de dire
où il va et comment.

Unité / 
Thème

Unité / 
Thème

Objectifs et Compétences 
communicatives

Objectifs et Compétences 
communicatives

Evaluation

Evaluation

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

7

Dans la 
Ville

8

Les
Trans-
ports

la banque
le parc
l’école
le musée
l’hôpital
le cirque
le magasin
le zoo
le cinéma
le théâtre
la gare
Où es-tu ?
— Je suis ...
... au musée.
... dans la classe.

Où est Marie ?
— Elle est à İzmir.

Où est Alex ?
— Il est dans le parc.

Où vas-tu?
— Je vais au cinéma.

Où est le zoo ?
— Le zoo est à côté de 
l’hôpital.
Je suis désolé(e), je ne 
sais pas.

un vélo - des vélos
un bateau - des bateaux
une voiture - des voi-
tures
un bus - des bus
un hélicoptère - des 
hélicoptères
une moto - des motos
un avion - des avions
un train - des trains 
à pied

Où est la voiture ?
— La voiture est dans le 
garage.

Comment vas-tu au 
cinéma ?

— Je vais à ...
... pied / moto / vélo
— Je vais en ...
... bus / voiture

Supports
Plan de ville
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes
Flashcards

Activités
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons
Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Supports
Plan de ville
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes
Flashcards

Activités
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs

Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons
Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Projet
• Les élèves
préparent un plan
de ville avec les
immeubles et le
décrivent.

Projet
• Les élèves
préparent un plan
de ville et produis-
ent des phrases.

• Les élèves ap-
portent des images
sur les moyens de
transport et les
décrivent (la cou-
leur, la quantité,
etc.).
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3. SINIF / 3ème  NIVEAU

Dire la météo
Raconter des actions
Faire des phrases simples
Localiser
Dire les mois

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables d’iden-
tifier la météo.
• Les élèves doivent être capables de
comprendre les actions des personnages.
• Les élèves doivent être capables de
comprendre des questions

Production Orale
• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions à 
partir d’une carte météorologique.
• Les élèves doivent être capables de 
poser et de répondre aux questions sur 
les actions des personnages.

Décrire les animaux
Exprimer la capacité
Exprimer les goûts
Exprimer la quantité
Faire des phrases simples
Dire la couleur

Compréhension Orale
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre le nom des animaux.
• Les élèves doivent être capables de
reconnaitre des consignes simples orales 
à partir d’images sur le nom, la quantité et 
la couleur des animaux.

Production Orale
• Les élèves doivent être capables de
poser et de répondre aux questions sur
les goûts.
• Les élèves doivent être capables de
poser et de répondre aux questions sur la
quantité des animaux.
• Les élèves doivent être capables de
poser et de répondre aux questions sur la
couleur des animaux.

Unité / 
Thème

Unité / 
Thème

Objectifs et Compétences 
communicatives

Objectifs et Compétences 
communicatives

Evaluation

Evaluation

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Supports pédagogiques 
et exemples d’activités

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

Objectifs grammaticaux / 
Lexique suggéré

9

Le 
Temps

10

La 
Nature

Il fait ...
... froid
... chaud
... beau
Il pleut
Il neige
Il y a du soleil
Il y a des nuages
les mois
Janvier, Février, Mars, 
Avril, Mai, Juin, Juillet,
Aout, Septembre, 
Octobre, Novembre, 
Décembre
Alex est à Ankara. Quel 
temps fait-il à Ankara en
Avril ?
— En Avril, il fait froid à 
Ankara.
— Il pleut, en Avril.
Qu’est-ce qu’Alex fait à 
Ankara ?
— Alex marche.
— Alex travaille.
Est-ce qu’il pleut dans le 
désert ?
— Non, il y a du soleil.

une abeille - des abeilles
un dauphin - des del-
phiens
une grenouille - des 
grenouilles
un requin - des requins
une baleine - des ba-
leines
un oiseau - des oiseaux
C’est l’image d’une gre-
nouille. Elle est grande 
et verte. Elle peut sauter.

J’aime / J’adore les 
dauphins. Mais je n’aime 
pas les requins.
Est-ce qu’il y a 3 dau-
phins ?
— Non, il y a un dau-
phin.

— Oui, il y a trois dau-
phins.
Est-ce que la baleine est 
bleue ?
— Oui, elle est bleue.
— Non, elle est grise.

Supports
Carte météorologique
Dialogues
Images
Chansons

Activités
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons
Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Supports
Dessins animés
Affiches
Dialogues
Cartes d’image
Chansons
Poèmes
Flashcards

Activités
Interactions
Jeux de mémoire
Jeux de mimes
Jeux sportifs
Motricité fine : gra-
phisme, découpage
Coloriages et dessins
Marionnettes
Jeux avec les cartes 
d’images
Jeux d’association
Jeux de sons
Activités orales
Activités d’écoutes
Activités gestuelles

Projet
• Les élèves
préparent un
dictionnaire visuel
sur la météo et sur
les actions.

• Les élèves
présentent la 
météo à
partir d’une carte
météorologique
fabriquée.

Examen ou 
Contrôle 

Projets 
 
•Les élèves prépar-
ent un dialogue 
sur les animaux 
puis ils l’enregis-
trent. 
  
•Les élèves prépar-
en un dictionnaire 
visuel sur les 
animaux.
  
Dossier 
• Les élèves 
complètent le port-
folio Européen des 
langues. 
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Écoute et répète

Ders Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Oyun posteri, kelime ve numara kartları, CD.
                 
 Derse Hazırlık :     Oyun posterini tahtaya asınız, öğrencilere poster üzerindeki 

her bir kelimeyi gösterip “Regardez et répondez.” diyerek “Qu’est-
ce que c’est ?” sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerin gördükleri resimleri 
tanıyarak “Un chat, un lapin, une tortue.” şeklinde cevap vermeye 
teşvik ediniz. Kelime kartlarını kullanarak posterdeki tüm resimleri 
“C’est un chat.” şeklinde örnekleyerek diğer tüm resimleri gösterip 
ne olduğunu söyleyiniz ve öğrencilerin tekrar etmelerini sağlayınız. 
Oyun, Nasrettin Hoca’nın Eşeği’ne ulaşmasını sağlayacak bir zar 
oyunudur. Oyunun kurallarını öğrencilerinizin sezgisel olarak al-
gılamaları amacıyla Nasrettin Hoca’yı göstererek “Qui est-il ?” 
sorusu ile “Nasrettin Hoca.” cevabını bekleyiniz, ardından oyunun 
ortasında Nasrettin Hoca’ nın Eşeği’ni göstererek “Qu’est-ce que 
c’est ?” sorusu ile iki resim arasında bağlantı kurmalarını sağlayınız. 
1.Dinleme Metinini bir-iki kez dinleterek öğrencilerin posterdeki her bir 
kelimeyi ve verilen 5 eylemi posterde doğru olarak gösterdiklerinden 
emin olunuz. Avrupa Dil Portfolyosunu öğrencilerinize tanıtınız. Nasıl 
yararlanacaklarını ve nasıl dosyalama yapacaklarını açıklayınız..

Dinleme Metni 1
 1.  une vache
 2.  un âne
 3.  un lion
 4.  un serpent
 5.  un singe
 6.  un ours
 7.  un éléphant
 8.  un lapin
 9.  un chat
10. un cheval
11. un oiseau
12. un chien
13. un poisson
14. une tortue
15. une poule  
16. un canard
17. une grenouille

Proje Ödevi : Her öğrenci Avrupa Dil Portfolyosunu hazırlamaya başlar. Zaman 
zaman bilgilerini günceller.

CD  : Dinleme Metni 1

Unité 1

18. une oie
19. un crocodile
20. un loup
21. un zèbre
22. un kangourou
23. un gorille
24. une pomme
25. une banane
26. une orange
27. une pêche
28. un abricot
29. un citron
30. une fraise
Chante !
Danse !
Saute !
Lève ta main !
Touche tes pieds !
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Découpe, associe et joueUnité 1

Notlar

Ders Süresi  :  40 dk.
Araç Gereçler : Oyun posteri, kelime ve numara kartları, karton zar, sıvı  
      yapıştırıcı, hamur yapıştırıcı.

Derse Hazırlık : Oyun panosunu tahtaya asınız. Öğrencilerin, çalışma 
kitaplarında kesme sayfalarında bulunan, zar resimlerini işaretli 
yerlerden kesip birleştirerek bir zar elde etmelerini sağlayınız. 
Zar üstündeki her bir rakamı okutunuz. Öğretmen Kılavuz 
Kitabında yer alan Nasrettin Hoca görselini kesiniz, arkasına 
hamur yapıştırıcı yardımıyla, oyunun üstünde yürüterek 
kullanmak üzere hazırlayınız. “Est-ce que tu es prêt ?” sorusunu 
öğrencilerinize yöneltiniz. Ve cevaben “Oui, je suis prêt.” yanıtını 
vermeleri için teşvik ediniz.

Hazırladığınız zarı bir kez “Lance le dé !” diyerek yuvarlayınız. 
Gelen rakam yönünde oyun panosunda Nasrettin Hoca resmini 
ilerletiniz. Gelinen kutudaki rakamı öğrencilerinizin okumasını 
sağlayınız, kutudaki yönergeyi gerçekleştiriniz. Kutuda yalnızca 
görsel varsa adını sorup doğru yanıtı alınca tekrar zar atıp 
ilerlemelerini isteyiniz, yanlış cevap aldığınızda 6 kutu geri 
gitmelerini söyleyiniz. Nasrettin Hoca’nın bulunduğu kutulara 
gelindiğinde o hareketleri yaptırınız. Oyunun ortasında eşeğe 
ulaştığınızda “Bravo!”, “C’est fini!” diyerek Nasrettin Hoca 
görselini eşeğin yanına yapıştırınız. Öğrencilerin oyunu serbest 
saatlerinde oynamaları için teşvik ediniz.

Öğrenciler, Öğrenci çalışma kitabında yer alan içi resmedilmemiş 
‘‘Jeu de l’Oie’’ posterine istedikleri görselleri çizerek kendi 
oyunlarını hazırlar ve oynarlar.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  : 
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Écoute et chante 

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç-Gereçler : Ders Kitabı ve CD. 
Etkinlik Hazırlığı : Öğretmen Kılavuz Kitabında  bulunan sayı kartlarını sınıfa

   gösteriniz ve bir kez birlikte sayınız.
Etkinliğin İşlenişi : “Les nombres” şarkısını iki defa dinletiniz, üçüncü defa 

öğrencilerinizin şarkıya eşlik etmelerini sağlayınız. Her sayı 
söylenişinde, ders kitabında doğru sayıyı gösterdiklerine emin 
olunuz. Şarkıda geçen emir eylemlerini, şarkıyı dinlerken 
hareketlerinizle gösteriniz. Öğrencilerinizi, söylenen emir 
eylemini duyduklarında eylemin gerektirdiği hareketi yapmaları 
için teşvik ediniz. Şarkıyı söylerken tüm öğrencilerin hareketleri 
ile şarkıya eşlik etmelerini sağlayınız.

Les Nombres
Onze, douze, treize,  J’aime les fraises.
Quatorze, quinze, seize,  Tu veux des fraises ?
Dix-sept, dix-huit,  dix-neuf,  Lance !
Vingt,  vingt et un, vingt-deux, Avance !
Vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, Recule !
Vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, Saute !
Vingt-neuf et trente !  Tu gagnes !

CD : Şarkı 1 (Les Nombres)

Unité 1
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Découpe, associe et colorie 

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç-Gereçler : Makas, yapıştırıcı, renkli boya kalemleri. 
Etkinlik Hazırlığı : 

Etkinliğin İşlenişi :

”J’aime découper, j’aime associer et j’aime colorier.” diyerek 
hareketlerinizle eylemleri öğrencilerinizin anlamalarına 
yardımcı olunuz. “Est-ce que tu peux découper, (associer, 
colorier)?” diyerek öğrencilere kesilecek resim parçalarını 
gösteriniz. ‘‘Est-ce que tu es prêt ?’’ sorusuna  ‘‘Oui, je suis 
prêt.’’ demeleri için teşvik edip ‘‘On commence.’’ komutuyla  
öğrencilerin resimleri kesmeye başlamalarını sağlayınız. 
Buradaki tüm komutları kitabımızda yer alan tüm benzer 
etkinliklerde kullanarak öğrencilerinizin basit komutları 
anlayarak uygulamalarını sağlayınız.

Nasrettin Hoca’nın yapboz resmini göstererek “Découpe.“ 
komutu ile buradaki her bir kare resmi kesmelerini sağlayınız. 
Kesilen her parça resmin üzerinde yer alan sayılara göre ders 
kitabında yeri bulunan numaraları görsel numaralarına göre 
kesilen her bir resim parçasını “Colle.”  komutu ile yapıştırmalarını 
sağlayınız. Çalışma tamamlandığında “Colorie.” komutu ile 
resmi diledikleri renklerle boyamalarını sağlayınız. Etkinlik 
esnasında her resim parçasındaki rakamları okumalarını 
sağlayınız ve doğru telâffuz ettiklerinden emin olunuz.

Unité 1

Nasrettin Hoca et son âne.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19
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Joue et gagne

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç-Gereçler : Resim ve sayı kartları.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencileri 4 eşit gruba ayırınız. Tahtaya puan tablosu çiziniz. 

“Allez, on joue.” komutu ile oyun oynamaya başlanılacağını
  hissettiriniz.

Etkinliğin İşlenişi : Torbada bulunan kartlardan birini çekerek öğrencilere gösteriniz. 
“C’est combien ?” sorunuza “onze, douze” vb. cevaplar almaya 
çalışınız. Doğru cevabı bulduklarında “Voilà.” diye onaylayınız. 
Daha sonra kartın arkasını göstererek; “Qu’est-ce que c’est ?” 
diye sorunuz. “Un âne, un chien.” vb. yanıtlar almaya çalışınız, 
doğru cevabı bildiklerinde “Oui.” diyerek onaylayınız. Doğru 
bilen gruplara tahtaya çizdiğiniz puanlama tablosunda bir + 
koyunuz. En çok + sı olan oyunu kazanır. 

Unité 1

Trouve la bonne réponse:

Si on a la réponse juste fais un (+)
Si on a la réponse incorrecte fais un (-)

C’est combien ?

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Qu’est-ce que c’est ?
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Dessine et dis

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç-Gereçler : Boya kalemleri.
Etkinlik Hazırlığı : Ders kitabında bulunan numaraları ve birleştirilmeye hazır

 görseli işaret ederek “Qu’est-ce que c’est ?” sorusu ile öğrencilerin
 “C’est une oie.” demelerini ve resmin bütününü hayal etmelerini 
 bekleyiniz. Anlayamadıklarında ‘‘Je n’ai pas compris.’’
 demelerini sağlayınız

Etkinliğin İşlenişi : “Regardez  le dessin et les numéros.” yönergesi ile öğrencilerin
görsele ve sayılara bakmalarını sağlayınız. Ardından “On 
commence.” komutu ile öğrencilerinizin sayıları birleştirme 
lerini isteyiniz. “On relie les chiffres.” komutu ile de boyamalarını 
sağlayınız. Boyama sırasında öğrencilerinizle birlikte sayıları 
tekrarlayınız. 

1

2 3

4

5

6
7

8
9

10
11

13 14

15

16

1718

19

20
21

25
22 23

24

26

27

28

29
30

12

Unité 1

C’est une oie.
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Ma FamilleUnité 2

Bonjour 
Nasrettin 
Hoca !

Bonjour 
Nasrettin Hoca !

Bonjour !

Ders Süresi       : 40 dk.
Araç Gereçler  : Ders afişi,  CD.
Derse Hazırlık   : Ünitenin görselini öğrencilere göstererek CD’den Dinleme Metni

2’yi birkaç defa dinletiniz. Ders kitabında yer alan görseldeki 
kişilerin, neler konuştuğunu CD’yi dinleterek öğrencilerin 
anlamalarını bekleyiniz.
Öğrencilerinizi karşılıklı olarak dinleme metni 2’deki cümle 
kalıpları ile birbirleriyle selamlaşmaları ve hal hatır sormaları için 
teşvik ediniz. İkili-üçlü veya gruplar halinde dinleme metnindeki 
cümleleri kullanabilecekleri ortamlar oluşturunuz.

Dinleme Metni 2  
Bonjour, je suis Nasrettin Hoca ! 
Bonjour Nasrettin Hoca ! 
Comment ça va ? 
Ça va bien. Merci.
 Her öğrenci aile fotoğraflarını kullanarak bir soyağacı hazırlar
Dinleme Metni 2

Proje Ödevi : 
CD :

Dersin İşlenişi :

Écoute et dis
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Unité 2 Regarde et répète

Ders Süresi       : 40 dk.
Araç Gereçler  : Ders afişi.
Derse Hazırlık   : Ders kitabında yer alan afişi gösteriniz, evin salonunda bulunan 

kişileri işaret ederek: ‘’Qui est-ce ?” sorusunu yöneltiniz. 
Öğrencilerinizden “Ali, Ayşe, Nasrettin Hoca.” cevaplarını 
bekleyiniz.

Kitabınızda bulunan Ali ve Ayşe’nin soyağacı afişini tahtaya 
asınız. ‘’Regardez l’affiche.’’ diyerek öğrencilerinizin dikkatini 
afişe yönlendiriniz. Afişte bulunan aile bireylerini işaret ederek 
‘’C’est un père, c’est une mère, c’est une sœur, c’est un frère.’’ 
deyiniz. Öğrencilerinizin cümleleri tekrar etmelerini “Répétez.” 
komutu ile isteyiniz.

Afiş çalışmasından sonra, ders kitabındaki görseli gösteriniz ve 
buradaki aile bireylerini göstererek, almak istediğiniz yanıttan 
farklı sorup “C’est un frère, une sœur, une mère ?” sorularını 
yöneltiniz. Öğrencilerinizin “Non, c’est un père.” yanıtını 
vermelerini bekleyiniz.

Öğrencilerin aile bireylerinin seslerini kaydedip arkadaşlarına 
dinletmeleri istenir. Her sesin kime ait olduğunu “C’est ma 
mère, c’est mon père.” örneklerinde olduğu gibi söyleyip aile 
bireylerini tanıtmalarını isteyiniz.

Dersin İşlenişi     : 

Proje Ödevi :
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Regarde et répèteUnité 2
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Demande et apprendsUnité 2
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Demande et apprends

Etkinlik Süresi : 40 dk. 
Araç Gereçler : Ali ve Ayşe’nin soyağacı görseli.   
Etkinlik Hazırlığı : : Bu dersete öğrencilerden aile bireyleri;anne, baba, büyük- 

anne, büyükbaba, hala, teyze, amca, dayı ve kuzenl olmalar 
istenerek,aile oluşturulur.Oluşan aile sınıf huzuruna davet edilir.

Etkinliğin İşlenişi : Aile ile aşağıdaki benzer konuşmaları gerçekleştiriniz.
-Bonjour Ahmet.
-Bonjour.
-Comment ça va ?
-Ça va bien merci.
-Qui est-ce (Aile bireylerinden birini işaret ederek) Ahmet ?
-C’est mon père, c’est ma mère, c’est mon cousin. vb. 
yanıtları alınız.
-Oui, c’est ta mère, diyerek pekiştiriniz.
-Voilà, c’est  ta famille, diyerek ailesini tanıtmasına 
yardımcı olunuz.

Unité 2

Notlar

26



Dessine et colorieUnité 2
Etkinlik Süresi : 40 dk. 
Araç Gereçler : Boya kalemleri. 
Etkinlik Hazırlığı : Ders kitabında Ali ve Ayşe’nin aile bireylerinin tek tek çizilmiş 
                              resimlerinin yanına, öğrencinin kendi aile bireylerinin resmini  
                              yapmalarını isteyiniz.
Dersin İşlenişi : Ali ve Ayşe’ nin babasının yanına öğrencinin kendi babasının        

resmini çizince  “Qui est-ce ?” sorunuza “C’est mon père.” diyerek 
yanıtlamasını bekleyiniz. Ardından her iki babayı işaret ederek “Ce 
sont des pères.” demelerini sağlayınız. Bu çalışmayı diğer resimler 
için de sürdürünüz.

Ma mère Ta mère Mon père Ton père

Ma grand-mère Ta grand-mère Mon grand-père Ton grand-père
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Écoute et chante Unité 2
Etkinlik Süresi : 40 dk. 
Araç Gereçler : Kelime kartları, CD.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerinizle; anne, baba, kardeş, amca, dayı, hala, teyze, 

büyükanne, büyükbaba, kuzenden oluşan kalabalık bir aile 
oluşturunuz.

Oluşturulan temsili aileye birer kelime kartı vererek rollerini 
dağıtınız. Öğrenciler kelime kartlarına bakarak bu ailenin hangi 
bireyi olduklarını fark ederler.

Ailenin çocuklarından birine “C’est ta famille, alors, qui est-ce 
?” sorusunu yönelterek “C’est ma mère.” yanıtını bekleyiniz. 
Ardından sınıftaki diğer öğrencilerin, ailesini tanıtan öğrenciye 
“Qui est-ce ?” sorusunu yöneltmelerini ve sorulara yanıt almalarını 
sağlayınız. Drama etkinliğini ailenin diğer çocuğu ve ailenin 
annesi, babası ile sürdürünüz. (Anne veya babaya sorulduğunda 
kendi anne ve babasını ve kardeşlerini söylemelerini bekleyiniz, 
amca-hala çocuklarını da; “C’est Ahmet, c’est Fatma.” şeklinde 
tanıtmalarını sağlayınız.)Tanıtımın ardından öğrencileriniz 
ayakta iken “Ma famille” şarkısını dinletiniz, öğrencilerinizin 
şarkıda adı geçen aile bireylerini işaret ederek göstermelerini ve 
şarkıya eşlik etmelerini sağlayınız.
   
Ma Famille 
C’est ma mère, c’est mon père, 
C’est ma sœur, c’est mon frère, 
Ma famille, ma famille, ma famille, j’aime ma famille. 
C’est ma tante, c’est mon oncle, 
C’est ma cousine, c’est mon cousin, 
Ma famille, ma famille, ma famille, j’aime ma famille. 
C’est ma grand-mère, c’est mon grand-père, 
Ma famille, ma famille, ma famille, j’aime ma famille. 

Derse Hazırlık :

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   : Şarkı 2 (Ma famille)

Notlar
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Unité 2 Découpe et colle

Etkinlik Süresi : 40 dk. 
Araç Gereçler : Boya kalemleri, makas, yapıştırıcı, pipet.  
Etkinlik Hazırlığı : Çalışma kitabında bulunan yetişkin figürleri işaret ediniz. Bu 

görsellerin içinden kendi özelliklerine göre (Örneğin çocuk 
erkekse; anne-baba ve erkek çocuk figürlerini seçer, kız 
ise anne- baba, kız çocuk figürlerini seçer.) olanlarını seçip 
boyamalarını isteyiniz. Boyanan bu figürleri işaretli yerlerden   
kesmelerini ve kesilen bu figürleri pipetlere yapıştırmalarını  ve    
birer kukla oluşturmalarını sağlayınız. 

Çalışmasını bitiren öğrencilerin kuklalarını “C’est ma mère,                                           
c’est mon père, c’est moi.” cümlelerini söyleyerek tanıtmalarını 
isteyiniz.

Etkinliğin  İşlenişi :
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Les PersonnagesUnité 3
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Dis et fais Unité 3
Ders Süresi       : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, ünite afişi.
Derse Hazırlık  : Ünite afişini tahtaya asınız.  
Dersin İşlenişi  : Öğrencilerinizin dikkatini afişe çekerek “Aujourd’hui c’est quel 

jour ?” sorusuyla bu günün bir tatil günü “Dimanche.” olduğunu 
söylemelerini sağlayınız. “C’est une famille.” diyerek posterde 
yer alan kişileri gösteriniz. Posterdeki eylemlere dikkat çekmek 
amacıyla öğrencilere “Peux-tu nager, courir, danser, sauter, 
chanter ?” sorularını yöneltiniz. Yönelttiğiniz soruların eylemlerini 
hareketlerle yaparak  öğrencilerinizin tahmin etmelerini ve cevap 
olarak “Oui je peux courir, nager, sauter, chanter.” demelerini 
sağlayınız. Ardından posterde yüzme, koşma, atlama vb. 
eylemleri yapan kişileri göstererek  “Est-ce qu’elle peut courir ?”,  
“Oui, elle peut courir.” soru-cevap çeşitlerini arttırınız. 

Öğrenciler yaptıkları soyağacındaki fotoğrafları göstererek 
aile bireylerinin ünitede geçen hangi eylemleri yapabildiklerini 
söylerler.

Proje   : 

Notlar
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Regarde et disUnité 3

Öğrencilerinizin dikkatini afişte bulunan kişileri işaret ederek 
‘‘Qui est-ce ?’’ sorusunu yöneltiniz. “C’est mon oncle, c’est ma 
tante, c’est mon cousin, c’est ma cousine.” şeklinde cevaplarını 
aldıktan sonra siz de birkaç defa kelimeleri doğru telâffuz 
ederek tekrarlayınız.

Görselde bulunan bazı bireylerin şişman bazılarının zayıf, 
bazılarının yaşlı bazılarının ise genç göründüklerini hissettiriniz. 
Bu kişileri işaret ederek; 
şişman olana ‘‘Il est gros/ elle est grosse.’’ 
narin olana ‘Il est mince/ elle est mince.’’
yaşlı olana ‘‘Il est vieux/ elle est vieille.”
genç olana “Il est jeune/ elle est jeune.’’ 
kuvvetli olana ‘‘Il est fort/ elle est forte.’’ 
zayıf olana ‘‘Il est faible/ elle est faible.’’ 
büyük olana ‘‘Il est grand/ elle est grande.’’ deyiniz ve 
öğrencilerin tekrar etmelerini sağlayınız. Daha sonra “Est-ce 
qu’il est fort ?” sorusunu yönelterek; “Oui, il est fort.” ya da 
“Non, il n’est pas fort.” demelerini sağlayınız. Bu soruları her 
bir hal için tekrarlayınız.

Öğrenciler seçtikleri bir kahramanın veya bir hayvanın ne     
yapabildiğini (Koşan bir at, güçlü bir Süpermen vb.) resmederler.

Dersin İşlenişi  :

Ders Süresi       : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı,ünite afişi.
Derse Hazırlık  : 

Proje Ödevi : 

Notlar
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Unité 3 Dis et montre

Il est gros.
Il n’est pas mince.

Il est jeune.
Il n’est pas vieux.

Il n’est pas grand.
Il est petit.

Il est fort.
Il n’est pas faible.

Il est faible.
Il n’est pas fort.

Elle est petite.
Elle n’est pas 
grande.

Elle n’est pas vieille.
Elle est  jeune.

Elle est vieille.
Elle n’est pas jeune.

Etkinlik Süresi : 40 dk.  
Araç Gereçler : Resim kartları, ders kitabı.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerin dikkatini ders kitabında bulunan kelime kartlarına 

yönlendirerek her bir görselde bulunan nesneyi, sıfatına göre 
söylemelerini bekleyiniz. İri olana ‘‘gros/ grosse’’, yaşlı olana 
“vieux/ vieille“, genç olana “Jeune’’ kuvvetli olana “fort/ forte’’ zayıf 
ve güçsüz olana “faible”, ince olana “mince”, büyük olana “grand/ 
grande’’ deyiniz ve öğrencilerin tekrar etmesini sağlayınız.

Öğrencilerinizin dikkatini resimde bulunan eşleştirmelere 
yöneltiniz. Güçlü ve zayıf eşleştirmesinde; karakterleri  işaret 
ederek “Est-ce qu’il est fort ?“ sorusunu yöneltiniz. “Oui, il est 
fort.” veya “Non, elle n’est pas forte, il est faible.” cevabını 
vermelerini sağlayınız. Bu soruyu her bir karakter için sorara Bu 
soruyu her bir karakter için sorarak (Zıtlık kavramını açıklamadan 
hissettiriniz) eşleştirmeleri tamamlamalarını sağlayınız.

Etkinliğin İşlenişi :
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Etkinlik Süresi : 40 dk.  
Araç Gereçler : Öğrenci Çalışma Kitabı.
Etkinlik Hazırlığı : Ünite görselini açınız. Görseldeki aile bireylerini tek tek gösterip 

“C’est un oncle, il est grand; C’est un cousin, il est gros.” şeklinde 
hatırlatınız, öğrencilerinizin ‘‘Répétez, s’il vous plaît.” komutu ile  
tekrarlamalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizin birkaç defa dinleme metni 3’ü dikkatlice  
dinlemelerini sağlayınız. Ders kitabında bulunan görsele 
dikkatlerini çekip dinledikleri metinde söylenen ifadelerle eşleşen 
resmi doğru gösterdiklerinden emin olunuz. 

Dinleme Metni 3
- C’est mon oncle. 
- Il est fort. 
- C’est ma tante. 
- Elle est faible. 
- Ce sont mes cousins. 
- Ils sont jeunes.
   

Etkinliğin İşlenişi :

CD   : Dinleme Metni 3

C’est mon oncle. 
Il est fort.

C’est ma tante. 
Elle est faible. 

Ce sont mes cousins. 
Ils sont jeunes.

Écoute et disUnité 3
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Unité 3 Écoute et chante

Etkinlik Süresi : 40 dk.  
Araç Gereçler : Kelime kartları, CD.  
Derse Hazırlık :“Grand(e), petit(e), gros(se), mince, vieux (vieille), jeune, 

fort(e), faible” kelimelerinin kelime kartlarını gösteriniz. Kelime 
kartlarını hamur yapıştırıcı ile tahtaya asınız.”Regardez” diyerek 
öğrencilerinize “Est-ce qu’il est fort/ gros/ petit?” vb. soruları 
duruma uygun olarak örneğin “Oui, il est fort.” gibi yanıtlamaları 
için teşvik ediniz.  

“Je danse” şarkısını iki kez dinletiniz ve öğrencilerinizin eşlik 
etmesini sağlayınız.
   
Je danse 
Ma sœur chante, 
Je danse, je danse.
Mon père peut nager,
Je danse, je danse.
Mon frère peut courir, 
Je danse, je danse.
Je suis petite et forte,
Je danse, je danse.
J’aime danser.

Şarkı 3 (Je danse)

Dersin İşlenişi  :

CD   :
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Unité 3 Joue et dessine

Etkinlik Süresi : 40 dk. 
Araç Gereçler : Okul bahçesi ve öğrenciler.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerin okul bahçesinde toplanmalarını sağlayınız. Bir 

önceki derste öğrendikleri  “Je danse” şarkısını söyleyip şarkıdaki 
hareketleri yaparak dans etmelerini sağlayınız.

Ünitede geçen “Voler/ chanter/ courir/ grimper/ danser/ sauter.” 
eylemlerini birer dans figürü olarak yapmaları için teşvik ediniz. 
Sınıfa dönüp çalışma kitabındaki ilgili resimlerin çizgilerini 
birleştirip boyamalarını isteyiniz.

Etkinliğin İşlenişi :
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Regarde et dis 

Etkinlik Süresi : 40 dk. 
Araç Gereçler : Çeşitli fotoğraflar.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerinizin sınıfa çeşitli fotoğraflar getirmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizin getirdiği fotoğrafları inceleyiniz. Uygun 
bulduğunuz resimleri tahtaya asınız. Ardından öğrencilerinizle 
birlikte bu fotoğraflar üzerinde aşağıdaki gibi betimleyici 
konuşmalar gerçekleştiriniz. İlk örneği siz veriniz, ardından 
öğrencilerinizi bu fotoğraflar üzerinde konuşmaları için teşvik 
ediniz. Fotoğraf olarak öğrencilerin beğendiği, sevdiği çizgi film 
kahramanı veya film kahramanlarını kullanabilirsiniz. Böylece 
öğrencilerinizin dikkatini ve ilgisini bu fotoğraflarla çekmeniz 
daha kolay olur.

“C’est Ali, il est jeune, il est fort, il peut courir, il peut grimper, 
il peut nager. Ali ne peut pas danser, il ne peut pas chanter.” 
ve/veya “C’est Ayşe, elle est faible, elle ne peut pas courir, 
elle peut danser, Ayşe est mince, elle peut chanter, elle 
aime chanter. C’est Nasrettin Hoca, il est gros. Il est vieux.  
Est-ce qu’il peut courir ? Non, il ne peut pas courir.” gibi betimleyici 
konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Etkinliğin İşlenişi :

Unité 3

Notlar
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Unité 4 Les Sentiments
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Unité 4 Écoute, répète et écris 

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ünite afişi, ifade maskeleri.
Derse Hazırlık : Öğretmen kitabınızda yer alan yüz ifade maskelerini yüzünüze 

takarak her maskeye uygun ifadeyi “Je suis fâché(e), je suis 
heureux(euse), je suis triste, je suis fatigué(e), je suis content(e), 
je suis étonné(e), je suis surpris(e).” diyerek öğrencilerinizin 
dikkatini çekiniz.

Dersin afişini tahtaya asınız. Afişi inceleyerek “Qu’est-ce qu’il 
fait?” sorusu ile: ‘‘Il (elle) court, vole, grimpe, danse, saute, 
chante.” cümlelerini kurdutunuz. Ardından maskeleri de 
göstererek afişte işaret ettiğiniz karakter için “Est-ce qu’il (elle) 
est fâché (e)? “Oui il (elle) est fâché(e) ve/ veya “Non, il (elle) 
est heureux(euse).” örneğindeki gibi öğrencilerinizin resimde 
bulunan tüm karakterlerin yüz ifadelerinden nasıl olduklarını 
söylemelerini sağlayınız. Ardından Dinleme Metni 4’ü dinleterek 
öğrencilerinizin “Répétez s’il vous plaît.” komutu ile tekrar 
etmelerini sağlayınız.
 
Dinleme Metni 4
Je suis triste, es-tu triste ? 
Non, je suis heureux, elle est triste.
Je suis content, es-tu contente?
Oui, je suis surpris, il est étonné.
Je suis fatigué, es-tu fatigué?
Non, je ne suis pas fatigué, elle est fatiguée.
Je suis fâché, es-tu fâché ?
Non, je ne suis pas fâché, elle va mal.
Alors aujourd’hui tu es très énergique !

Öğrencilerinizin “Gülümseyen çocuk” simgesi gibi basit çizimli 
yüz ifadeleri çizmelerini ve ifadelerin ne anlattığını söylemelerini 
isteyiniz. (Öğrenci Çalışma Kitabında, s.11 de, pek çok yüz 
ifadesi kesilip yapıştırılacak şekilde hazırlanmış olarak yer 
almaktadır.)

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

CD   :  Dinleme Metni 4

40



Regarde et disUnité 4
Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Kelime kartları, şekerler.
Derse Hazırlık : Derse girdiğinizde öğrencileri selamladıktan sonra “J’ai froid.” 

diyerek üşüdüğünüzü ifade edip hırkanızı giyiniz. “Ferme la 
fenêtre s’il te plaît.“ diyerek açık pencereyi kapattırınız. 
O esnada çıkan sesten ansızın irkilerek “J’ai peur.” deyiniz. 
Öğrencilerinize “Est-ce que tu as peur, est-ce que tu as froid 
?” diye sorarak “Oui j’ai froid, j’ai peur.” diye yanıt vermelerini 
bekleyiniz.   

Öğrencilerinizle  aşağıdaki örnek dramatizasyonu geliştirerek; 
dersi yaparak yaşayarak öğretebilirsiniz.      
Öğrencilerinizden birine şekeri işaret ederek ‘‘Est-ce que tu 
aimes les bonbons ?” sorusunu yöneltiniz, ‘‘Oui j’aime.” yanıtını 
bekleyiniz. Aldığınız yanıttan sonra “J’aime aussi.” diyerek 
onaylayınız. Ardından karnınızı acıktığınızı hissettirerek “J’ai 
faim.” deyiniz. Şekeri işaret ederek “Est-ce que je peux manger 
?” diye sorunuz ve aldığınız yanıtlara göre şekeri yiyiniz. Ve 
şekeri sevdiğini söyleyen öğrencinize bir şeker veriniz. Bu 
esnada “J’ai chaud, ouvre la fenetre s’il te plaît.” diyerek camı 
açtırınız ve ellerinizle yüzünüze rüzgar yaparak “J’ai chaud.”  
diye tekrar ediniz.
Bu drama oyunu esnasında gerçekleştirdiğiniz her eylem için 
öğrencilerinize “Est-ce que tu as chaud ?, est-ce que tu as soif?, 
est-ce que tu as faim ?” sorularını durum kartlarını göstererek 
yöneltiniz ve öğrencilerinizden aldığınız “Oui, j’ai soif‘‘ ve ‘‘Oui, 
j’ai faim.” yanıtlarına göre onlara su veya elma veriniz.

Öğrencilerinizden okuldaki veya şehirdeki diğer insanların neler 
yaptıklarını, kitaplardan, dergilerden veya kendi çizimleriyle 
anlattıkları renkli bir afiş hazırlamalarını isteyiniz.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Notlar
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Unité 4 Montre et dis

Ders Süresi             : 40 dk+ 40 dk.  
Araç Gereçler : Ders kitabı, afiş.
Derse Hazırlık : Ders kitabında kampta geçenlerin resmini göstererek yemek 

yapan kız için: “Que fait Meryem?’’ sorusunu yöneltiniz. 
Öğrencilerin resimde kampta çalışan Meryem’e bakarak, ‘’Elle 
cuisine.’’ demelerini sağlayınız. Öğrencilerin telâffuzlarına dikkat 
ediniz.

Kampta geçen resmin afişini tahtaya asınız. ‘’Regardez l’image.’’ 
diyerek dikkatlerini afişteki resme yoğunlaştırınız. Meryem’in 
yemek yaptığını ve ‘’Elle cuisine.’’ demelerini sağlayınız. Daha 
sonra öğrencilerinizden bu örnekleri kamp alanında bulunan 
çocukların yaptıkları aksiyonlara uygun olarak çoğaltmalarını 
isteyiniz. Siz de katkıda bulunarak ‘‘Qu’est-ce que tu fais/ il/ elle 
fait ?” diyerek öğrencilerinizle diyalog oluşturunuz ve ‘’Je chante/ 
elle chante, je joue/ il joue, je mange/ elle mange, je travaille/
il travaille.’’ demelerini, örnekleri çoğaltmalarını sağlayınız ve 
öğrencilerinizin her ifadesinde telâffuzlarına dikkat ediniz.

Öğrencilerden aile fotoğrafları getirmelerini isteyiniz. Getirdikleri 
fotoğraflarda, kişileri tanıtmalarını ve yaptıkları her eylemi ifade 
etmelerini isteyiniz. (C’est moi, je nage. C’est mon frère, il court. 
etc.).

Dersin İşlenişi :

Proje Ödevi  :

Notlar
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Etkinlik Süresi  : 40 dk+ 40 dk.  
Araç Gereçler : CD.
Etkinlik Hazırlığı : “Que fait-il/ elle? ” soru kalıbını kullanarak öğrencilere ilgili 

resimlerde yer alan eylemleri sorunuz. Öğrencilerin “Il (elle) 
danse, cuisine, crie.” demelerini bekleyiniz. “Qu’est-ce que tu 
fais?”  soru kalıbını kullanmak için tahtaya çıkan dört öğrenciden 
yemek yiyen, oyun oynayan, şarkı söyleyen ve çalışan bir 
karakteri canlandırmalarını isteyiniz. Soru karşısında “Je 
mange, je joue, je chante, je travaille.’’ şeklinde cevaplar almaya 
çalışınız.

”Je joue” şarkısını iki kez dinletiniz ve öğrencilerinizin eşlik 
etmesini sağlayınız.
 
Şarkı 4 (Je joue)

Etkinliğin İşlenişi :

CD   :

Écoute et chante Unité 4

Je joue, je suis heureuse.

Je travaille, je suis fatiguée.

Je chante, je suis énergique.

J’ai faim, je suis fâchée.

J’ai froid, je suis triste.

J’ai peur, je suis étonnée.

Je danse, je suis heureuse.

Je joue
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Unité 4 Regarde et montre

Etkinlik Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, duygu ifade kartları, delici, lastik ya da ip. 
Etkinlik Hazırlığı : Öğretmen kitabında bulunan duygu ifade maskelerini işaretli 

yerlerden keserek, kenarlarından bir delici ile deldiğiniz delikten 
lastik ya da ipi geçirip maskeleri hazırlayınız

Öğrencileriniz bu maskeleri takarak ifadeleri dramatize 
etmelerini sağlayınız. 
Örneğin mutlu ifadesini takınan çocuk şarkı söyleyip zıplayabilir, 
üzgün çocuk elleriyle gözlerini silerek hıçkırabilir vb. Bu eylemleri 
gerçekleştirirken durumlarına göre “Je suis fâché/ fâchée, 
heureux/ heureuse, triste, étonné/ étonnée.“ demeleri için teşvik 
ediniz. 

Etkinliğin İşlenişi : 

Je suis fâché(e)Je suis heureux(euse) Je suis triste

Je suis étonné(e)Je suis fatigué(e)Je suis content(e)
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Regarde et trouveUnité 4
Etkinlik Süresi  : 20 dk.
Araç Gereçler : Çalışma Kitabı. 
Etkinlik Hazırlığı : Üniteye ait afişi tahtaya asınız. ‘‘Regardez l’affiche.’’ diyerek 

dikkatlerini afişe yöneltmelerini sağlayınız. Öğrendikleri 
dialogları hatırlatmak amacıyla birkaç resmi göstererek 
‘‘Que fait–il?’’ sorusunu sorunuz. Uygun cevaplar vermelerini 
sağlayınız.
Çalışma Kitabını açtırınız. Tabloyu incelemelerini isteyiniz. 
Tablodaki kişiler ve hareketlerin afiş ile aynı olduğunu 
keşfetmelerini sağlayınız. Tahtadaki afişi işaret ederek  
öğrencilerinize ‘’Qui chante? ’’ sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerin 
tablodaki kişiler sütunundan gösterilen kişiyi bulup hareketleri 
gösteren sütunla eşleştirmesini ve (X) ile işaretlemesini 
sağlayınız. ‘’Qui danse ?’’, ‘‘Qui mange ?’’, ‘‘Qui travaille ?’’ , 
‘‘Qui joue ?’’ sorularını sorarak aynı yöntemle diğer hareketleri 
ve kişileri eşleştirmelerini söyleyiniz. Çalışmayı bu şekilde 
tamamlayınız.

Etkinliğin İşlenişi : 

Qui danse ? 

Qui mange ?

Qui travaille?

Qui joue ?

Qui chante ? 
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Unité 5 Les Jouets et les Jeux 
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Unité 5 Écoute, répète et dessine

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ünite görseli, sınıf eşyaları, öğrencilerin kendi oyuncakları.
Derse Hazırlık : ‘‘Qui aime les ballons?” cümlesi ile elinizde pek çok renkli 

balonla sınıfa giriniz. “J’aime les ballons.” şeklinde kendi 
sorunuzu yanıtlayınız. Aynı soruyu öğrencilerinize yönelterek 
onlardan “J’aime les ballons.” ve/ veya “Non, je n’aime pas 
les ballons.” şeklinde olumlu ve olumsuz cümle kurmalarını 
sağlayınız. Öğrencilerin elindeki diğer oyuncakları benzer 
şekilde konuşunuz.

Öğrencilerinize ünite görselini işaret ederek “Regardez.” 
komutu ile resime bakmalarını sağlayınız. Resimde yer alan 
her bir oyuncağı göstererek önce ne olduğunu “Un ballon.”, 
sonra ‘‘C’est un jouet.” diyerek her bir oyuncağın özel ve genel 
tanımlamalarını yapınız.
Dinleme metni 5’i iki kez dinletiniz ve öğrencilerinizin metni 
dinlerken çalışma kitabında ilgili görseli işaret etmelerini ve 
kelimeleri tekrarlamalarını sağlayınız. Çalışma kitabında yer 
alan etkinliği yaptırınız.

 Dinleme Metni 5
 
 Un jouet- des jouets
 Un ballon- des ballons
 Un cube- des cubes
 Une voiture- des voitures
 Une poupée- des poupées
 Un nounours- des nounours
 Un cerf- volant- des cerfs-volants
 Un lego- des legos
 Un vélo- des vélos
 Un patin- des patins
                  
Ünite resminde yuvarlak ve kare olan oyuncakları göstererek 
“C’est un ballon, il est rond. C’est un lego, il est carré.”  
diyerek iki geometrik şekli ifade eden kelimeleri öğretiniz. 
“Est-ce qu’il est rond/ carré?” sorusu ile “Oui, il est rond/ non, 
il est carré.” yanıtlarını öğrencilerinizin söylemesi için teşvik 
ediniz. Öğrencilerinize öğrendikleri kelimeleri çizip boyadıkları 
görsellerden oluşan bir görsel sözlük hazırlatınız. (Örneğin: siyah 
bir balon, yuvarlak bir balon, kare bir kart, kırmızı bir bisiklet gibi)

Dinleme Metni 5

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

CD   :
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Unité 5 Combien y a-t- il de…?

Un jouet     Des jouets

Un vélo     Des vélos

Une voiture     Des voitures

Un nounours    Des nounours

Un cerf-volant    Des cerfs-volants
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Unité 5 Combien y a-t- il de…?

Un ballon     Des ballons

Une poupée    Des poupées

Un lego     Des legos

Un cube     Des cubes

Des patins     Des patins
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Unité 5  Dis et trouve

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ünite görseli, sınıf eşyaları ve öğrencilerin kendi oyuncakları.
Derse Hazırlık : Öğrencilerinizin ünite görseli dışında sınıf eşyalarını da işaret 

ederek yuvarlak ve kare olan nesneleri “Il/elle est rond/ carré” 
şeklinde tanımlamalarını sağlayınız. Bu tanımlamalara renkleri 
de ekleyebilirsiniz. “Il est rond et jaune.” ve/ veya “C’est un vélo 
jaune, il est rond.” şeklinde örneklerinizi arttırınız.

“Combien y a-t- il de…?” soru kalıbını kullanarak ünite görselinde 
veya sınıfta yer alan oyuncaklarını veya yuvarlak veya kare olan 
eşyalarını “Il y a trois…” diyerek yanıtlamalarını ve gösterilen 
nesnelerin biçim, sayı ve renklerini söyleyebilmelerini sağlayınız.
 
“Est-ce que tu as…? Non je n’ai pas de…Oui j’ai un(e)…” 
diyaloğunu ünite işlenişine göre kullanarak öğrencilerin sahip 
oldukları oyuncakları söyleyebilmelerini sağlayınız.

Öğrencilerinizin sınıfa getirdikleri en sevdikleri oyuncaklarını 
arkadaşlarına tanıttıkları yukarıda belirtilen kelime ve cümle 
kalıplarını kullanarak ikili diyaloglar oluşturmalarını isteyiniz.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Non, je n’ai pas de…
Oui, j’ai un(e)…

Est-ce que
tu as…?
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Unité 5 Dessine et compte

Combien y a-t-il de 
ballons ?

Il y a cinq ballons.

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, çeşitli renklerde balonlar ya da balon şeklinde 

   kesilmiş fon kağıtları.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerinizle birlikte şişirip hazırladığınız siyah, mavi, 

kahverengi, yeşil, turuncu, pembe, mor, beyaz ve sarı balonları 
bir demet haline getiriniz. (Bu renklerde balonlar edinemediğiniz 
takdirde etkinliği bu renklerdeki fon kağıtlarını balon şeklinde 
keserek yapabilirsiniz. Balon ya da kağıtlarınıza, ip veya 
çubuklarla elde tutulabilecek şekilde hazırlayınız.) Etkinlik için 
daha uzun vakit ayırmak isterseniz malzemelerin evde hazırlanıp 
getirilmesiniz sağlayabilirsiniz.

Elinizdeki balonları birer birer öğrencilerinize gösterip her 
balonun rengini söyleyiniz. Örneğin kırmızı balonu kaldırıp 
“C’est un ballon rouge.” deyiniz ve birkaç kez tekrarlayınız. 
Balonların üç tanesini alarak “Combien y a-t-il de ballons ?” diye 
sorunuz ve öğrencilerinizden “Trois.” ya da “Il y a trois ballons.” 
demelerini bekleyiniz. Ardından bu üç balonun renklerini önce 
siz söyleyiniz sonra öğrencilerinize söyletiniz. Etkinliğe diğer 
renkleri söyleyerek (Noir/ bleu/ marron/ vert/ orange/ rose/ violet/ 
rouge/ blanc/ jaune.) devam ediniz. 

Etkinliğin İşlenişi : 
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Unité 5 Découpe, associe et joue

Etkinlik Süresi : 40+ 40 dk.
Araç Gereçler : İki adet renkli A4 kağıdı, ip ve makas.
Etkinlik Hazırlığı : Sınıfa, yönergelerde belirtildiği şekilde yapıp hazırladığınız bir 

uçurtma ile giriniz. “C’est un cerf-volant.”,  “Mon cerf-volant 
est vert/...”, “C’est un cerf-volant vert/...” dedikten sonra; 
öğrencilerinizin her birine iki adet renkli A4 kâğıdı dağıtınız, bazı 
öğrencilerinize bu esnada “Est-ce que tu as un cerf-volant?” 
sorusunu yöneltiniz. ‘‘Oui, j’ai un cerf-volant.” veya “Non, Je 
n’ai pas de cerf-volant.” cevabını almaya çalışınız. Öğretmen 
masasına geçerek “Regardez, s’il vous plaît.” diyerek uçurtma 
yapım yönergesine uygun olarak sizi takip etmelerini sağlayınız.

A4 kâğıdını kısa kenarı uzun kenarının üzerine gelecek şekilde,  
görülen noktalı çizgi üzerinden katlayın. Bu kat açıldığında 
katlanmış kısım bir kare oluşturacaktır. Öğrencilere “Est-ce qu’il 
est rond?” sorusunu yönelterek “Non, il est carré.” Cevabını 
vermelerini sağlayınız. Soruyu “Est-ce qu’il est carré ?” şeklinde 
sorarak “Oui, il est carré.” cevabını vermelerini sağlayınız. 
Yönergeye uygun, uçurtmaların yapımını tamamlayınız. Sizin 
yaptığınız uçurtmanın rengine uygun olarak “Mon cerf-volant 
est vert/ jaune/ rouge …” ve “C’est un cerf-volant vert/ jaune..” 
diyerek belirtiniz. Aynı şekilde her bir öğrencinizin de “Mon cerf-
volant est ….”, “C’est un cerf-volant …” demelerini sağlayınız. 
Sınıfa, “Combien y a-t-il de cerfs-volants dans la classe ?” 
sorusunu yöneltiniz ve bir öğrencinizin saymasını sağlayarak,
“Il y a vingt cerfs-volants.” benzeri cevap alınız. Öğrencilere 
“Est-ce que tu as un cerf-volant ?” sorusu karşısında “Oui, j’ai 
un cerf-volant.”  veya “Non, je n’ai pas de cerf-volant.” cevabını 
almaya çalışınız.

Etkinliğin İşlenişi : 

Notlar
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Unité 5 Découpe, associe et joue

	  

7-Voilà l’image du 
cerf-volant.
  

Découpe

8- Coupe et ajoute la 
ficelle au numéro 2 et 4  
 

Pour la queue 
9- Plie les deux côtés.

10- Découpe des côtés. 
Laisse 1 cm au bout.
  

11- Ouvre la feuille. 
Voilà la queue.

Voilà le cerf-volant !

1- Prends deux feuilles et des 
ciseaux.
 

2- Plie la feuille du côté court sur le 
côté long.

3- Découpe un carré.
 

4- Plie les côtés comme dans 
l’image.
 

5- Examine l’image.

6- Plie encore.

1

2

3

4
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Unité 5

	  

7- İşte uçurtmanın resmi.
  

Kes

8 - Kesilen ipliği 2 ve 4 
numaraya ekle.   

İplik

Kuyruk için

9 - Her iki tarafı katlayın.
 

10 - Kenarları kesiniz.
Uçlarından 1’er cm
katlayınız. 

 
 
11 - Kağıdı açınız 
işte kuyruk.
  

1-İki kağıt ve makas al.
 

 
2- Yanda kalan kısa tarafı uzun 
taraf üzerine katla.

3- Bir kare kesin.

4- Kenarları resimdeki gibi katlayın. 

5- Resmi incele. 

 
      

6- Bir daha katlayın.

1

2

3

4

Découpe, associe et joue

İşte Uçurtma...
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Unité 5 Écoute et chante

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : CD, top, oyuncak bebek, oyuncak araba ve çeşitli oyuncaklar.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerinizden daha önce sınıfa getirmelerini istediğiniz 

oyuncakları hazır bulundurunuz.

Önce topu/ topları göstererek “Combien y a-t-il de ballons?” 
sorusunu sorunuz. Kaç top varsa (Örneğin, il y a trois ballons) 
cevabı sayıya göre veriniz ya da öğrencilerinizi benzer şekilde    
cevap vermelerini teşvik ediniz. Önce olumlu, sonra olumsuz 
‘‘Je n’ai pas de ballons.’’ gibi cümleler kurunuz.  Şarkıda geçen 
diğer materyalleri aynı şekilde belirttikten sonra CD’den şarkıyı 
dinleterek öğrencilerinizin anlamalarını sağlayınız. Şarkıya eşlik 
ettiriniz.

Şarkı 5 (Combien y a-t-il de)

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   : 

Combien y a-t-il de, combien y a-t-il de, combien y a-t-il de ballons? 
Je n’ai pas de ballons, je n’ai pas de ballons, je n’ai pas de ballons. 

Voilà des ballons! 

Combien y a-t-il de, combien y a-t-il de, combien y a-t-il de poupées? 
Je n’ai pas de poupées, je n’ai pas de poupées, je n’ai pas de poupées. 

Voilà des poupées! 

Combien y a-t-il de,combien y a-t-il de,  combien y a-t-il de voitures? 
Je n’ai pas de voitures, je n’ai pas de voitures, je n’ai pas de voitures. 

Voilà des voitures! 

Combien y a-t-il de,combien y a-t-il de,  combien y a-t-il de jouets? 
Je n’ai pas de jouets, je n’ai pas de jouets, je n’ai pas de jouets. 

Voilà des jouets!
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Unité 5 Prépare la poupée

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

17

3

6

9

12

15

18
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Unité 5 Prépare la poupée

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Makas , plastik eldiven, örgü ipi, mürekkepli kalem.

Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerinizden, ders kitabındaki ünite görselinin olduğu 
sayfayı açmalarını isteyiniz. Bir kaç öğrenciye ‘‘Est-ce que tu as 
des jouets?’’ sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerinizin ‘‘Oui, j’ai une 
voiture, j’ai un ballon.’’ şeklinde cevaplar vermelerini sağlayınız. 
Öğrencilerinize ‘‘Est-ce que tu as la poupée ?’’ sorusunu 
yöneltiniz. Aldığınız cevaplar doğrultusunda ‘‘On prépare une 
poupée.’’ deyiniz. 
Çalışma kitabından etkinliğin olduğu sayfayı açmalarını 
sağlayınız. Resimleri incelemelerini isteyiniz. Sizin yapacağınız 
açıklamaları ve vereceğiniz komutları dikkatle dinlemelerini sizin 
yaptıklarınızı uygulamalarını sağlayınız. 

1) Malzemeleri masa üstüne koyunuz. 
2) İpi hazırlayınız ve kesiniz. 
3), 4), 5), 6) İpi başparmağı bağlayınız. 
7), 8) Eldiveni ters çeviriniz. 
9) Plastik eldiveni şişiriniz. 
10) Eldiveni ortadan sıkınız. Boyundan bağlayınız. 
11) Bebeğin baş kısmına ağız, göz ve kaşları çiziniz. 
12) Parmaklarınızı açınız. İpi parmaklarınızda 10-15 defa 
çeviriniz. 
13) İpi kesiniz. İpi parmaklarınızdan çıkarınız. 
14) Resimdeki gibi bağlayınız. 
15), 16) Fazla kısmı kesiniz. 
17) İpi balon üzerine yapıştırınız. 
18) Bebeğimiz hazır. 

1) Mettez le matériel sur la table. 
2) Coupez et préparez la ficelle. 
3), 4), 5), 6) Attachez la ficelle sur le doigt. 
7), 8) Tournez le gant. 
9) Gonflez le gant plastique. 
10) Serrez le gant du milieu. Attachez du cou. 
11) Dessinez sur la tête de la poupée une bouche, des yeux et 
des sourcils. 
12) Ouvrez vos doigts.Tournez la ficelle sur vos doigts 10-15 
fois. 
13) Coupez la ficelle. Sortez la ficelle de vos doigts 
14) Attachez comme dans l’image. 
15),16) Coupez le reste. 
17) Collez la ficelle sur le ballon. 
18) Notre poupée est prête.

Etkinliğin İşlenişi : 
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Unité 6 Ma Maison

La maison
  La salle de bain

  Les toilettes
  La chambre

  Le salon
  La cuisine

 La salle à manger

 
 Un canapé-des canapés

Une télévision- des télévisions
   Une douche-des douches
   Un placard-des placards

Un frigo-des frigos
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Ma Maison

 Un lit-des lits
Une chaise-des chaises
   Une table-des tables

   Un ordinateur-des ordinateurs
   Un fauteuil-des fauteuils

 
 Un canapé-des canapés

Une télévision- des télévisions
   Une douche-des douches
   Un placard-des placards

Un frigo-des frigos
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Unité 6 Écoute et répète

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, afiş, CD.
Derse Hazırlık : Ders kitabında evin bölümlerini gösteren resim üzerinde yer 

alan her nesneyi işaret ederek isimlerini önce kendiniz, ardından 
öğrencilerinizin tekrar etmelerini sağlayınız.

Evin bölümlerini gösteren afişi tahtaya asınız. ‘‘Regardez 
l’affiche.’’ diyerek dikkatlerini afişteki resme yoğunlaştırınız. 
Dinleme Metni 6’yı dinleterek öğrencilerinizin duydukları her 
bölümü afiş üzerinde doğru olarak gösterdiklerinden emin olunuz. 
Nesnelerin çoğullarını gösteren etkinlikte yer alan görselleri 
işaret ederek her bir nesneyi çoğul şeklinde söylemelerini 
sağlayınız. “Un lit-des lits, une chaise-des chaises.“ gibi…
 
Dinleme Metni 6 

La maison
La salle de bain
Les toilettes
La chambre
Le salon
La cuisine
La salle à manger
Un lit- des lits
Une chaise- des chaises
Une table- des tables
Un ordinateur- des ordinateurs
Un fauteuil- des fauteuils
Un canapé- des canapés
Une télévision- des télévisions
Une douche- des douches
Un placard- des placards
Un frigo- des frigos

Öğrenciler kendi evlerinin resmini çizer ve sınıfta evlerini 
tanıtırlar.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

CD   : Dinleme Metni 6
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Unité 6 Regarde et dis

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, afiş.
Derse Hazırlık : Ders kitabında evin bölümlerini gösteren resim üzerinde yer 

alan her nesne için: ‘‘Est-ce que c’est grand ou petit ?’’ sorusunu 
yöneltiniz ve cevap olarak:
-Oui, c’est grand, ya da;
-Oui, c’est une grande chambre, şeklinde cevap vermelerini 
sağlayınız.

Evin bölümlerini gösteren görseli tahtaya asınız. ‘‘Regardez 
l’image.” diyerek dikkatlerini afişteki resme yoğunlaştırınız. 
Evin bölümlerinde bulunan nesnelerin kimisinin büyük kimisinin 
de küçük olduğunu anlamalarını sağlayınız. Bu şekilde: ‘‘Est-
ce que c’est grand ?’’ sorusunu sorunuz ve cevap olarak: 
‘‘Oui, c’est grand.’’ ya da ‘‘Oui, c’est une grande chambre.’’ 
şeklinde cevap vermelerini sağlayınız. Cevapları doğru telâffuz 
ettiklerine dikkat ediniz. Daha sonra ‘‘Où est le lit ?’’ sorusunu 
örnek alarak sorular üretiniz ve cevap olarak; 
“Il est dans la chambre. 
 Il est sous le lit. 
 Elle est sur la table.’’  şeklinde cevaplar vermelerini sağlayınız.

Öğrencilere sınıfa ev resimleri getirmelerini sağlayınız ve 
sınıfta evin bölümlerini sözel tarif etmelerini isteyiniz.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Notlar
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Unité 6 Joue et gagne
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Unité 6 Joue et gagne

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Küçük bir kutu, silgi.
Etkinlik Hazırlığı : 

Etkinliğin İşlenişi : 

Öğrencilerinize  “Ma maison” dersinin çok kısa bir tekrarı ile 
hatırlatmasını yapınız.

Elinizdeki nesneleri öğrencilerinize gösterip ‘‘C’est une gomme 
et une boîte.’’ diyerek dikkatlerini çekiniz. Silgiyi kutunun altına, 
üstüne, önüne, arkasına ve içine koyarak “Où est la gomme ?” 
diye sorarak “La gomme est sur/ sous/ devant/ derrière/ dans la 
boîte.” cevaplarını söyleyiniz ya da öğrencilerinizin söylemesi 
yönünde teşvik ediniz. Saklambaç oyununu oynatmaya hazırlık 
olarak resimlerde görüldüğü gibi kedinin eylemlerini “Le chat 
est dans la chambre/ sous le lit/ sur la table/ devant le fauteuil/ 
derrière la chaise.“ vb. kavramları söyleyip öğrencilerinize tekrar 
ettiriniz. Ardından sınıfta bir öğrencinin bu kavramlara uygun 
olarak saklambaç oyununu oynatınız ve eylemlerin her birini 
tekrar ettirerek söyletiniz.

Notlar
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Unité 6 Écoute et colorie
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Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Cd, çalışma kitabı, kelime kartları.
Etkinlik Hazırlığı : Evin bölümlerine ait eşyaların ve renklerin olduğu kelime 

kartlarını hazırlayınız. Resimlerden birini seçerek ‘‘Qu’est-
ce que c’est ?’’ sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerin  ‘‘C’est 
une chaise.’’ gibi cevaplar vermesini sağlayınız. Ayrıca renk 
kartlarınından birini seçip öğrencilere ‘‘de quelle couleur est-
il?’’ sorusuna ‘‘Rouge, jaune, bleu.’’ gibi cevaplar vermesini 
sağlayınız. Çalışma kitabını açtırınız. Resimleri incelemelerini 
isteyiniz. 
Resimleri iyi kavramlarını sağlamak için her birini göstererek 
‘‘Qu’est-ce  que c’est ?’’  sorusunu  doğru  cevaplamalarını  
sağlayınız. Dinleme metni 7’yi iyi dinlemelerini isteyiniz. 
Dinleme metnini birkaç kez dinletiniz. Birkaç kez dinlettikten 
sonra öğrencilerden istenen boyamaları doğru olarak 
gerçekleştirmelerini sağlayınız. Her cümleden sonra 
boyamalarını tamamlamalarına yetecek kadar süre veriniz.
         
Dinleme Metni 7

1-Colorie la chaise en jaune. 
2-Colorie la table en marron.
3-Colorie le canapé en rouge.
4-Colorie le lit en bleu.
5-Colorie le fauteuil en vert.
6-Colorie le frigo en orange.

Dinleme Metni 7

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   : 

Notlar

Unité 6 Écoute et colorie
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Unité 6 Écoute et chante

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : CD, çalışma kitabı.
Etkinlik Hazırlığı : Öğrencilerinizden daha önce getirmelerini istediğiniz oyuncak 

kedi/ kedileri hazırlayınız.

Kediyi sınıfta masanın üzerine, sıranın gözüne, dolabın üzerine/ 
içerisine, arkasına/ önüne gibi çeşitli yerlere koyarak “Le chat 
est sur la table, il est dans le placard….” deyiniz. Öğrencilerinizin 
eylemleri tahmin ederek söylemeleri için teşvik ediniz. Yeterince 
tekrar yaptıktan sonra CD’den şarkıyı dinleterek, şarkıya eşlik 
etmelerii sağlayınız.  

Mon chat

J’ai un chat, j’ai un chat, j’ai un chat, 
Il est dans la maison, 
Il est dans la salle de bain, 
Il est dans la chambre, 
Miaou, miaou, miaou. 
J’ai un chat, j’ai un chat, j’ai un chat, 
Il est sous le lit, 
Il est sur le frigo, 
Il est derrière le fauteuil, 
Il est devant la télévision, 
Miaou, miaou, miaou. 
Şarkı 6 (Mon chat)

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   : Şarkı 6 (Mon chat) 

Notlar
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Unité 6 Écoute et chante

67



Unité 6 Découpe et colle

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Çalışma kitabı, makas, yapıştırıcı.
Etkinlik Hazırlığı : Ders kitabından üniteye ait sayfayı açmalarını isteyiniz. Evin 

bölümlerini ve her bölümdeki eşyaları hatırlamalarını sağlayınız. 
Öğrencilere birer kez söyletiniz.

Çalışma kitabını açtırınız. Çalışma kitabındaki eşya resimlerini 
kesmelerini isteyiniz. Resimlerin adlarını söyletiniz. Daha sonra 
evin bölümlerini gösteren sayfayı açtırınız. Kestikleri eşya 
resimlerini evin hangi bölümünde olması gerektiğini bulmalarını 
sağlayınız. Kestikleri resimleri ders kitabındaki boş ev görselinde 
uygun bölümlere yapıştırmalarını sağlayınız.

Etkinliğin İşlenişi : 
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Unité 6 Déoupe et colle
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Unité 7 Dans la Ville

Théâtre

L’hôpital
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Unité 7 Dans la Ville

B a n q u e

L’ ecole

Magasin

Parc

Cinéma
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Unité 7 Regarde et dis

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Resim kartları, boş şehir krokisi afişi.
Derse Hazırlık : Afişi tahtaya asınız. ‘‘Qu’est-ce que c’est ?’’ sorusunu  yönelterek 

öğrencilerinizin merak etmelerini sağlayınız. Aldığınız yanıtları 
“C’est un plan de ville.” diye düzeltiniz. “C’est quelle ville ?’’ 
sorusu ile “C’est Istanbul, Paris,  Ankara ’’ vb… yanıtlar ile şehrin 
Paris olduğunu anlamalarını sağlayınız.

“Voilà c’est Paris, c’est un plan de Paris.“ diyerek konuya 
giriş yapınız ve planın üstündeki binaları işaret ederek “C’est 
une banque, c’est un parc.“ vb. şekilde tüm planı inceleyiniz. 
Elinize kitabınızdan kesip hazırladığınız Ali, Ayşe ve Nasrettin 
Hoca figürlerini alarak planda sinemanın, parkın, tiyatronun 
üstüne koyunuz ve sorunuz: “Où est Ali ? Où est Ayşe? Où est 
Nasrettin Hoca? Où es-tu ?“ cevap olarak  “Il est dans le  parc, 
elle est dans la banque, je suis dans la classe.“ şeklinde yanıtlar 
bekleyiniz. Aldığınız yanıtlar eksik ve yanlış ise düzeltiniz ve 
doğru yanıtı tekrar ettiriniz. Ardından ‘‘Où est…?’’ soru kalıbını 
yerleri sormak için de kullanınız. Örneğin: ‘‘Où est le théâtre ?’’, 
‘‘Il est devant le cinéma.’’  şeklinde egzersizlerinizi ‘‘à côté de, 
derrière, devant’’ şeklinde yer bildiren zarflarla çoğaltınız. 

Öğrenciler bir şehir krokisi çizerler. Krokide şehirde bulunan 
binaları yerleştirerek isimlerini üzerlerine yazarlar.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Notlar
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Unité 7 Regarde et montre

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, afiş.
Derse Hazırlık : Ders kitabında Paris’ in önemli yerlerini gösteren harita üzerinde 

Eyfel Kulesi merkez alınarak, öğrenciye orada olduğunu ve 
haritadaki bir yere gitmek istediğini hayal etmesini isteyiniz. 

Paris’in önemli yerlerini gösteren haritayı tahtaya asınız. 
‘’Regardez l’affiche.’’ diyerek dikkatlerini afişteki resme 
yoğunlaştırınız. Daha sonra öğrencilere Paris’te olduklarını 
söyleyerek: “Où vas-tu ?’’ sorusunu yöneltiniz, “Je vais au cinéma, 
théâtre, à la banque.’’ gibi cevaplar vermelerini ve örnekleri 
çoğaltmalarını sağlayınız. Öğrencilerden yerlerini bilemedikleri 
yapıtlar için ‘‘Où est le zoo/ la banque/ la Tour Eiffel ?’’ şeklindeki 
sorulara cevabını bilemediklerinde ’’Je suis désolé(e), je ne sais 
pas.’’ demelerini sağlayınız.

Önceki ders için hazırlanan proje çalışmasına devam edilir.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Notlar
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Unité 7 Écoute et répète

L’ ecole

Salut Noyan, 
où es-tu ?

Je suis devant 
le Musée du 

Louvre.
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Unité 7 Écoute et répète

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Maket ya da gerçek telefon, CD.
Etkinlik Hazırlığı : Ders kitabından etkinliğin resmini açtırınız. Resmi incelemelerini 

isteyiniz. Resimdeki konuşma baloncuklarında yazan “Je suis 
désolé.” ve “D’accord, merci.” cümlelerine dikkat çekiniz.

Dinleme Metni 8’i, her cümleyi ayrı ayrı ve tekrar tekrar dinleterek 
anlamalarını sağlamaya çalışınız. Cümleleri dinletirken ilgili 
resme dikkat çekmeyi ihmal etmeyiniz.

Dinleme Metni 8

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   :

Ali : Salut Noyan, où es-tu ?
Noyan : Je suis devant le Musée du Louvre.
Ali : Où est Ahmet?
Noyan : Il est dans le théâtre.
Ali : Où est Marie ?
Noyan : Elle est dans le cirque.
Ali : Cirque, waouh, où est Ayşe ?
Noyan : Elle est dans l’école.
Ali : Où est Pierre ?
Noyan : Il est dans le zoo.
Ali : Où est le zoo ?
Noyan : Le zoo est à côté de l’hôpital.
Ali : Où est Nasrettin Hoca ?
Noyan : Il est dans la gare. 
Ali : Où est Alex ?
Noyan : Il est dans le parc.
Ali : Où est Metin ? 
Noyan : Je suis désolé, je ne sais pas. 
Ali : D’accord, merci.

75



Unité 7 Découpe et colle

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Makas, yapıştıcı.
Etkinlik Hazırlığı : Ders kitabından şehir krokisi resmini açmalarını isteyiniz. Krokiyi 

incelemelerini ve önemli binaların adlarını ve konumlarını 
hatırlamalarını sağlayınız.

Çalışma kitabından istenilen sayfayı açmalarını isteyiniz. Karışık 
düzende karelere bölünmüş ve numaralandırılmış şehir krokisi 
resmini çizgilerin üzerinden “Découpe.” komutuyla kesmelerini 
isteyiniz. Kesilen parçaları ders kitabındaki boş haritaya 
diledikleri şekilde “Colle.” komutuyla yapıştırmalarını isteyiniz.

Etkinliğin İşlenişi : 

B a n q u e

L’ ecole

Théâtre

L’hôpital

Magasin

Cinéma

76



Unité 7 Joue et apprends

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Kelime kartları, hamur yapıştırıcı.
Etkinlik Hazırlığı : Ünite ile ilgili kelime kartlarını hazırlayınız. Kartları tek tek gösterip  

“Qu’est-ce que c’est ?’’ sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerin “C’est 
l’hôpital.” , “C’est le musée.” gibi cevaplar vermelerini sağlayınız. 
“Où est l’hôpital?“ sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerden “Il est à 
côté de…“ veya “Il est devant …“ vb. cevaplarından uygun olanı 
söylemelerini sağlayınız. Çalışmaya “ Où est …“ sorusunu ve  
“Il est à côté/ devant/ derrière/  sous/  sur...“ zamirlerini cümlede 
kullanarak tamamlayınız.

Öğrencilerinize bir şehir resmi çizdiriniz. Çizdikleri şehirde 
olmasını hayal ettikleri binaları yerleştirmelerini isteyiniz.
Ardından resimler üzerinde aşağıdaki gibi konuşunuz.
                                   
Öğretmen - Qu’est-ce que c’est ? 
Öğrenci     - C’est un musée. 
Öğretmen - Où est le musée ?
Öğrenci   - Il est à côté de … (Verilen cevap karttaki resmin            
    konumuna göre değişecektir) 
Öğrenci  - C’est vrai. Bravo.

Etkinliğin İşlenişi : 

Notlar
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Unité 7 Écoute, chante et colorie

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Banka, park, okul, müze, hastane, sirk, mağaza, hayvanat    
                                   bahçesi, sinema, tiyatro, gar görselleri ve CD.
Etkinlik Hazırlığı : Daha önceden öğrencilerinizden sınıfa getirmelerini istediğiniz, 

park, okul, müze, hastane, sirk, mağaza, hayvanat bahçesi, 
sinema, tiyatro ve gar görsellerini bir araya getirerek hazırlayınız.

Ders kitabının ilgili sayfasını açtırınız. CD’den şarkının ilk kısmı 
olan “Où es-tu ?, Où es-tu ?, Je suis dans la banque.” kısmını 
dinletirken bir taraftan ders kitabındaki ilgili resme dikkat çekiniz 
ve/ veya hazır bulundurduğunuz diğer görselleri gösteriniz. 
Şarkının bütününü aynı biçimde dinlettirerek öğrencilerin 
anlamalarını sağlamaya çalışınız. Öğrencileri şarkıyı söylemeleri 
için teşvik ediniz.

Şarkı 7 (Où es-tu?)

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   : 

Où es- tu?

Où es-tu ? Où es-tu ? 
Je suis dans la banque.
Où es-tu ? Où es-tu ?
Je suis dans le parc.
Où es-tu ? Où es-tu ?
Je suis dans le cirque.
Où est Marie ? Où est Marie ? 
Elle est dans l’école.
Où est Ali ? Où est Ali ?
Il est au musée.
Où est Alex ? Où est Alex ?
Il est au théâtre.
Où est Noyan ?  Où est Noyan ? 
Il est à la gare.
Où est Ayşe ? Où est Ayşe ?
Elle est au cinéma.
Où est le zoo ? Où est le zoo ?
Le zoo est... 
Le zoo est... 
À côté de l’hôpital ? À côté de l’hôpital ?
Où est le magasin ? Où est le magasin ?
Je suis désolé. Je suis désolé. 
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
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Unité 7 Écoute et réponds

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Ünite görselleri.
Etkinlik Hazırlığı : Bu etkinlikte kullanmak üzere ünite ile ilgili kelime kartlarını 

hazırlayınız.

Ünite kelime kartlarını kullanarak, basit ve öğrenciler tarafından 
doğaçlama üretilebilecek aşağıdaki gibi dialoglar oluşturunuz. 
Öğrenciler tesadüfen karşılaşmaktalar ve aralarında aşağıdaki 
konuşmalar geçmektedir.
“- Bonjour Ali, comment ça va ?
 - Ça va bien. Merci. Et toi, comment ça va ?
 - Bien, merci.
 - Où sont Ayşe et Noyan ?
 - Ils sont au musée.
 - Où vas-tu ?
 - Je vais au cinéma.
 - Est-ce que tu aimes regarder les films ?
 - Oui j’aime bien.
 - Où est le zoo?
 - Je ne sais pas. Je suis désolé(e).“ 

Benzer dialogları doğaçlama olarak öğrencilerinizle oluşturunuz. 
Öğrencilerinizin soru sorma ve cevap verme yetilerini 
geliştirmelerini sağlayınız.

Etkinliğin İşlenişi : 

Notlar
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Unité 8 Écoute et répète

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Afiş, kelime kartları.
Derse Hazırlık : Ünite ile ilgili kelime kartlarını tahtaya yapıştırınız.

Dinleme Metni 9’u iki kez dinletiniz. Söylenen kelimeleri tahtada 
yapıştırdığınız resimlerle eşleştirerek işaret ediniz. Ardından 
öğrencilerinizin kelimeleri tekrar etmelerini isteyiniz. Sırayla 
tahtaya bir öğrenci çıkarınız, CD’de telaffuz edilen kelimenin 
tahtadaki hangi kart olduğunu göstermesini isteyiniz. Doğru 
bildiklerinde alkışlatınız.
 
Dinleme Metni 9

Un vélo- des vélos
Un bateau- des bateaux
Une voiture- des voitures
Un bus- des bus
Un hélicoptère- des hélicoptères
Une moto- des motos
Un avion- des avions
Un train- des trains
À pied

Öğrenciler bir şehir planı hazılar ve hazırladıkları şehri 
arkadaşlarına kendi cümleleri ile tanıtırlar.

Dinleme Metni 9

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

CD   :

Notlar
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Unité 8 Regarde et dis

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, afiş.
Derse Hazırlık :  Ders kitabında yer alan resmi incelemelerini ve dikkatlerini 

garajda bulunan arabaya çekiniz ve ardından:
‘‘Où est la voiture ?’’ sorusunu yöneltiniz. 
‘‘La voiture est dans le garage.’’ yanıtını bekleyiniz.

Ders kitabındaki aynı resmin afişi tahtaya asılır ve orada 
bulunan taşıtlar için aşağıdaki gibi sorular yöneltilir: 
“Comment vas-tu au cinéma?” sorusuna “Je vais à pied.” ya da, 
“Je vais en bus” şeklinde diyalog oluştururlar. Bu soru ve cevap 
kalıplarını tüm taşıtlar için uygulatınız.

Öğrenciler İstanbul’da bulunan ulaşım araçlarına ait fotoğraflar 
getirirler. Taşıtların renklerini ve sayılarını ifade ederler.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Notlar
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Unité 8 Regarde et dis

De quelle couleur est 
l’avion ?

Elle est blanche.

Il est jaune.

Il est orange.

Il est bleu.

De quelle couleur est 
le bus ?

De quelle couleur est 
la voiture ?

De quelle couleur est 
le train ? 
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Unité 8 Écoute et chante

Je vais à pied
J’ai un vélo, il est rouge. 

J’ai un bateau, il est vert. 

J’ai une voiture, elle est blanche. 

J’ai un bus, il est jaune. 

J’ai un hélicoptère, il est rose. 

J’ai une moto, elle est noire. 

J’ai un avion, il est orange. 

J’ai un train, il est bleu. 

Vélo, bateau, voiture, bus, 

Hélicoptère, moto, avion, train, 

Et voilà, comment vas-tu au cinéma ? 

Je vais à pied, je vais à pied. 

Comment vas-tu à l’école ? 

Je vais à pied, je vais à pied.
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Unité 8 Écoute et chante

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Oyuncak bisiklet, gemi, araba, otobüs, helikopter, motosiklet, 
      uçak ve tren maketi/ oyuncakları/ görsellerinden edinebildikle-
      rinizden herhangi biri, CD.
Etkinlik Hazırlığı : Daha önceden öğrencilerinizden sınıfa getirmelerini istediğiniz 

oyuncak bisiklet, gemi, araba, otobüs, helikopter, motosiklet, 
uçak ve trenlerin maketi, oyuncağı ya da sadece görselini hazır 
bulundurunuz.

Ders kitabının ilgili sayfasını açtırınız. CD’den şarkıyı hazırlayınız. 
Şarkının ilk kısmı olan “J’ai un vélo, il est rouge.” kısmını 
dinletirken bir taraftan da hem ders kitabındaki ilgili resme hem de 
hazır bulundurduğunuz diğer bisiklet görsellerine dikkat çekiniz. 
Şarkının bütününü aynı biçimde dinlettirerek öğrencilerinizin 
anlamalarını sağlamaya çalışınız ve öğrencilerinizin kendilerinin 
de şarkıyı söylemelerini teşvik ediniz.

Je vais à pied
J’ai un vélo, il est rouge. 
J’ai un bateau, il est vert. 
J’ai une voiture, elle est blanche. 
J’ai un bus, il est jaune. 
J’ai un hélicoptère, il est rose. 
J’ai une moto, elle est noire. 
J’ai un avion, il est orange. 
J’ai un train, il est bleu. 
Vélo, bateau, voiture, bus, 
Hélicoptère, moto, avion, train, 
Et voilà, comment vas-tu au cinéma ? 
Je vais à pied, je vais à pied. 
Comment vas-tu à l’école ? 
Je vais à pied, je vais à pied.

Şarkı 8 (Je vais à pied)

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   :

Notlar
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Unité 8 Devine et associe

AÉROPORT
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Unité 8 Devine et associe

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Çalışma kitabı.
Etkinlik Hazırlığı : Dersin afişini tahtaya asınız. Afişteki araçların isimlerini   

söyleyerek hatırlamalarını sağlayınız. Çalışma kitabından 
istenen sayfayı açmalarını isteyiniz.Soldaki resimlerle sağdaki 
resimler arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini sağlayınız.
                                   
Öğrencilerinizden resimleri eşleştirmelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinizden her birinin eşleştirmelerdeki resimleri 
gösterek “La voiture est dans le garage.”, “Le train est dans la 
gare.”, “L’avion est à l’aéroport.”, “Le bateau est dans le port.” 
demelerini sağlayınız.

Etkinliğin İşlenişi : 

Notlar
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Unité 8 Devine et écris
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Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Çalışma kitabı.
Etkinlik Hazırlığı Dersin afişini tahtaya asınız. Herhangi bir yerin resmini işaret 

ederek ‘‘Qu’est-ce que c’est ?’’ sorusunu yöneltiniz Öğrencilerin 
“C’est un bateau, c’est un avion.“ gibi cevaplar vermelerini 
sağlayınız. Afişteki araçların hepsini öğrencilere söyletiniz.

Çalışma kitabının istenen sayfasını açmalarını ve bulmacayı 
ve resimleri incelemelerini sağlayınız. Alt bölümdeki resimlerin 
adlarını bulmacadaki resme ait numaradaki karelere yazmalarını 
ve bulmacayı tamamlamalarını sağlayınız. Dilerseniz ilk bitiren 
öğrenciye küçük sürpriz ödüller verebilirsiniz.

Etkinliğin İşlenişi : 

Unité 8 Devine et écris

Notlar
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Unité 8 Dessine et colorie

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, çalışma kitabı, boya kalemleri.
Etkinlik Hazırlığı : Etkinlik sayfasını açtırınız. Daha önce anlatmış olduğunuz 

etkinlikler yardımı ile ulaşım araçlarının isimlerini görseller 
yardımı ile tekrarlatınız. 

Etkinliğimizin ilk  resimini gösterip “C’est un bus.“ deyiniz.
Hazır çizilmiş resmin yanına ilgili resimlerden yapabildikleri 
kadar araba, uçak, otobüs ve gemi çizmelerini “Dessine des 
bus.“ yönergesi ile isteyiniz. Ardından ‘‘C’est ma voiture, ce sont 
mes voitures.’’ şeklinde söyletiniz. Ancak çizdikleri bu resimlerin 
kendi hayal ettikleri şekilde olmalarını sağlayınız. Diğer görselleri 
de aynı biçimde anlatıp “Dessine des voitures/ des bateaux/ 
des avions.“ yönergeleri ile çizmelerini isteyiniz. Ardından aynı 
sayfada bulunan hazır çizilmiş resimleri ve kendi çizdiklerini 
‘‘Colorie.’’ komutu ile boyamalarını isteyiniz.

Etkinliğin İşlenişi : 

Notlar
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Unité 8 Dessine et colorie

C’est une voiture. 
Dessine des voitures. 

C’est un bateau. 
Dessine des bateaux. 

C’est un avion. 
Dessine des avions. 

C’est un bus. 
Dessine des bus.
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Unité 9Unité 9 Le Temps
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Unité 9 Le Temps
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Unité 9Unité 9 Regarde et dis

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Afiş, kelime kartları.
Derse Hazırlık : Kelime (yağmur yağan, kar yağan, güneşli ve bulutlu) kartlarınızı 

sınıfın çeşitli yerlerine öğrencilerinizle birlikte asınız. 

Astığınız kelime kartlarının hangi doğa olayını anlattığını mimik 
ve işaretlerinizle anlatarak “Il pleut, il neige, il y a du soleil, il y 
a des nuages.“ diye söyleyiniz. Ardından yağmur, kar, güneş, 
bulut olduğunda havanın soğuk, sıcak veya güzel olduğunu “Il 
fait froid, chaud, beau.“ diyerek anlamalarını sağlayınız. Her 
bir kelime kartına uygun doğa olayının resmini yapmalarını 
isteyiniz ve bu resimleri o kelime kartlarının asıldığı köşelerde 
sergileyiniz.

Öğrencilerinizin bir  hava durumu bildiren ve havanın durumuna 
göre oluşan eylemleri anlattıkları resimler çizip bir görsel sözlük 
hazırlamalarını isteyiniz.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Notlar
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Unité 9 Écoute et répète

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Takvim görseli.
Derse Hazırlık : Takvim görselini tahtaya asınız. Astığınız takvimde hangi ayda 

hangi doğa olayını yaşadığımızı “Il pleut, il neige, il y a du soleil, 
il y a des nuages.’’ diye tekrar ediniz.

Dinleme Metni 10’u iki kez dinletiniz. Öğrencilerinizin metne eşlik 
etmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizi sırayla tahtaya kaldırarak 
metinde geçen her bir satırı anlatan kareyi göstermesini ve 
cümleyi “En avril, il fait des nuages, il pleut.“ şeklinde söylemesini 
sağlayınız. Şarkıdaki cümleyi doğru gösterenleri “Bravo.“ diyerek 
tebrik ediniz.

Dinleme Metni 10

Mars, il y a des nuages, il pleut. 
Avril, il y a des nuages, il pleut. 
Septembre, il y a des nuages, il pleut. 
Octobre, il y a des nuages, il pleut. 
Mai, il fait beau, il y a du soleil. 
Juin, il fait beau, il y a du soleil. 
Juillet, il fait beau, il y a du soleil. 
Août, il fait beau, il y a du soleil. 
Janvier, il fait froid, il neige. 
Février, il fait froid, il neige. 
Novembre, il fait froid, il neige. 
Décembre, il fait froid, il neige. 

Dinleme Metni 10 (Les Mois)

Dersin İşlenişi : 

CD   :

Notlar
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Unité 9Unité 9 Le Temps
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Unité 9 Le Temps

Août
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Unité 9Unité 9 Regarde et dis

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, afiş.
Derse Hazırlık : Ders kitabında Anıtkabir çiziminin olduğu sayfa açınız. Ayşe ve 

Ali’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde Ankara’da bulunduklarını hissettirip “Où sont 
Ayşe et Ali ?” sorusunu yöneltiniz. “Ils sont à Ankara.” cevabını 
bekleyiniz.

Anıtkabir resmi afişi tahtaya asılır. ’’Regardez l’affiche.’’ denilerek 
öğrencilerin dikkatlerini afişteki resme yöneltiniz. Daha sonra 
öğrencilere  “Ayşe et Ali sont à Ankara. Quel temps fait-il à 
Ankara en Avril?” sorusunu yöneltiniz. Cevap olarak “En Avril, il 
fait froid à Ankara.” ya da “Il pleut.” demelerini sağlayınız. Sonra 
da “Qu’est-ce qu’Ayşe et Ali font à Ankara ?”  sorusu yöneltiniz.
“Ils parlent à Anıtkabir.” yanıtını bekleyiniz.

Öğrencilerden hava tahmin çizelgesi hazırlamalarını isteyiniz.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Est-ce qu’il pleut 
dans le désert ?

Non, il y a du 
soleil.
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Unité 9 Regarde et dis

-Qu’est-ce qu’Ayşe et Ali font à Anıtkabir ? 
-Ils parlent.

Oui, il pleut.

Est-ce qu’il pleut  à  
Ankara ?
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Unité 9Unité 9 Écoute et chante

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Mevsim şeridi, yılın ayları ile ilgili görseller, CD.
Etkinlik Hazırlığı : Mevsimler ve yılın ayları ile ilgili görselleri hazırlayınız.

Ders kitabının ilgili sayfasını açtırınız. CD’den şarkıyı hazırlayınız. 
Hazırladığınız görselleri kullanarak öncelikle ayları inceleyiniz. 
Ders kitabındaki görselleri inceleyerek, görsellerin alt kısmında 
bulunan ayların isimlerini tek tek yazdırınız. CD’yi açarak şarkıyı 
dinletiniz ve gerektiği kadar tekrar yaptırınız. Öğrencilerinizin 
anlamalarını sağlamaya çalışınız ve öğrencilerinizin şarkıya 
eşlik etmelerini isteyiniz.

9. Şarkı (Les Mois)

Les Mois

Janvier, février, mars;  j’aime faire du ski.

Avril, mai, juin;  j’aime aller au pique-nique.

Juillet, août, septembre; j’aime nager.

Octobre, novembre, décembre; j’aime aller à l’école.

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   :
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Unité 9 Devine et écris

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Çalışma kitabı, kelime kartları, renkli boya kalemleri.
Etkinlik Hazırlığı : Ders kitabından ünite ait resmi incelemelerini sağlayınız. Kelime 

kartlarını göstererek “Quel est les mois de l’année?“ sorusunu 
yöneltiniz. Öğrencilerin  “C’est le mois de mai, c’est le mois de février,  
c’est le mois de juin.“ şeklinde cevaplamalarını sağlayınız. Böylece 
her ayı  öğrencilere tekrar söyleterek öğrenmelerini sağlayınız.

Çalışma kitabından istenilen sayfayı açmalarını sağlayınız. Sayfadaki 
bulmacayı incelemelerini isteyiniz. Sayfadaki bulmacanın altındaki 
sözcükleri bulmaca içinde bulup sözcüğe ait kutucukları renkli 
kalemlerle boyamalarını sağlayınız..

Etkinliğin İşlenişi : 

J A B D É C E M B R E C

A D J U I L L E T F G D

N E G M A R S H J K O L

V N M O P J U I N R C S

I S A T U V Y A O Û T Z

E A V B C C F D E G O F

R E R H I I É J K L B M

N O I O N O V E M B R E

O O L P R S R S T T E U

U V D Y E Z I A B C C E

D F S E P T E M B R E I

W M A I G X R S I H J U

Trouve les mots suivants : 

JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT, 
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE.
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Unité 9Unité 9 Regarde et montre

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Kelime kartları, mevsim görselleri.
Etkinlik Hazırlığı : Sınıfa  hava durumu belirten kelime kartlarını tanıtınız. Bunları 

sınıfın uygun yerlere asarak, tüm hava olaylarını öğrencilerin 
görmelerini sağlayınız.

Kelime kartları ve takvim görseli ile hava olaylarını söyleyip 
tekrar ettirdikten sonra takvimi inceletiniz. Takvimde aylara 
dikkat çekiniz ve her ayı öğrencilere söyletiniz. Doğru telaffuz 
ettiklerine emin olunuz. Öğrencilerin diledikleri hava durumuna 
göre bir resim yapmalarını isteyiniz ve o resmi “C’est le mois de 
janvier, il fait froid et il y a des nuages.” şeklinde anlatmalarını 
isteyiniz.

Etkinliğin İşlenişi : 

Les Mois

Il est nuageux Il est ensolleillé    Il neige     Il pleut

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

102



Unité 9 Regarde et coche

Etkinlik Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Çalışma kitabı.
Etkinlik Hazırlığı : Öğretmen kitabındaki tabloyu fotokopi ile öğrenci sayısı kadar 

çoğaltınız. Derse ait afişi tahtaya asınız.

Afişteki resimleri işaret ederek “Quel temps fait-il?” sorusunu 
yöneltiniz. Öğrencilerinizin “Il pleut, il neige, il y a du soleil, 
il y a des nuages.” cevaplarını  vermelerini sağlayınız. Bu 
çalışmayı bir çok öğrenci ile tekrar ederek çalışmayı sınıfa 
kavratınız. Öğrencilerinize “Aujourd’hui c’est quel jour ?” 
sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerinizin “Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi, dimanche.“ yanıtlarını vermelerini 
sağlayınız. Ders kitabındaki tabloyu incelettiriniz. Tabloyu 
günlere göre uygun şekilde tamamlamalarını isteyiniz. Bir 
hafta sonra tablodaki verileri sınıfa sunmalarını sağlayınız.

Etkinliğin İşlenişi : 

Les Jours

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI

VENDREDI 

SAMEDI

DIMANCHE 

Il est nuageux    Il est ensolleillé Il neige Il pleut
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Unité 9Unité 10 La Nature
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Unité 10 Écoute, apprends et répète

Ders Süresi  : 40+ 40 dk.
Araç Gereçler : Ünite afişi ve kelime kartları, renk kartları.
Derse Hazırlık : Ünite afişini tahtaya asınız. Elinize renk kartlarını deste halinde 

alınız ve bir öğrencinize dönerek  “Montre-moi le noir/ bleu/
marron/ vert/ orange/ rose/ violet/ rouge/ blanc/ jaune.” diyerek 
renkleri gösterin ve  “Il est jaune“ vb. yanıt vermelerini ve/veya 
“C’est de quelle couleur ?“ diye sorarak “C’est vert“ veya “Vert.” 
demeleri için teşvik ediniz.

Dinleme Metni 11’i öğrencilerinize dinletiniz. Telâffuz edilen her 
bir kelimenin görselini havaya kaldırarak öğrencilerinize 
gösteriniz ve tekrarlatınız.

Dinleme Metni 11
Une abeille- des abeilles
Un dauphin- des dauphins
Une grenouille- des grenouilles
Un requin- des requins
Une baleine- des baleines
Un oiseau- des oiseaux

Ardından ders afişine bakarak işaret ettiğiniz resimdeki hayvanın 
ismini söylemelerini, özelliğini ve ne yapabildiğini  söylemeleri 
için teşvik ediniz. “C’est l’image d’un dauphin. Il est grand et gri. 
Il  peut nager.” veya “C’est l’image d’une grenouille. Elle 
est grande et verte. Elle peut sauter.” gibi yanıt vermelerini 
sağlayınız.

Öğrenciler öğrendikleri hayvanlarla ilgili “C’est l’image d’une 
grenouille. Elle est grande et verte. Elle peut sauter.” gibi 
dialoglar oluşturur ve CD’ye kaydederler.

Dinleme Metni 11

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

CD   :

Notlar
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Unité 9Unité 10 Dis et écris

Ders Süresi  : 40 dk.
Araç Gereçler : Ders kitabı, afiş.
Derse Hazırlık : Öğretmen ders kitabındaki hayvanların olduğu resmi açtırınız. 

Kurbağayı göstererek “C’est l’image d’une grenouille. Elle est 
grande et verte. Elle peut sauter.” şeklinde tanımlayınız.

Hayvanlar afişini tahtaya asınız.’’Regardez les animaux.’’ 
diyerek öğrencilerin dikkatini hayvanlara çekiniz. Daha sonra 
yunus balığını işaret ederek “J’aime/ j’adore les dauphins. Mais 
je n’aime pas les requins.”  Yunus için “Est-ce qu’il y a 3 dauphins 
?” sorusunu yöneltiniz. Cevap olarak “Non, il y a un dauphin.” 
ya da “Oui, il y a trois dauphins.” demelerini sağlayınız. Cevap 
kalıbını tüm öğrencilerin tekrarlamasını sağlayınız. Renklerin 
kavratılması için; “Est-ce que la baleine est bleue ?” sorusunu 
yöneltiniz. “Non, elle est grise.“ demelerini sağlayınız ve birçok 
defa tekrar ettiriniz.

Öğrencilerden “Resimli Fransızca Hayvanlar Sözlüğü” 
hazırlamalarını isteyiniz.

Dersin İşlenişi : 

Proje Ödevi  :

Est-ce que la 
baleine est bleue ? Non, elle est 

noire et blanche. 
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Unité 10 Joue et apprends

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Arı, yunus, kurbağa, köpekbalığı, balina ve kuş oyuncakları,  
     yeterli büyüklükte karton kutu.    
Etkinlik Hazırlığı : Oyuncakları ve öğretmen kitabında ünite ile ilgili resimleri 

keserek hazırlayınız. Resimleri kutunun içine yerleştiriniz. Ders 
kitabından ilgili etkinliği açtırınız. 

Sınıftan herhangi bir öğrenciye kutunun içinden rastgele bir 
hayvan seçmesini isteyiniz. Öğrenciden seçtiği hayvan ile 
ilgili bilgiler vermesini isteyiniz. Örneğin arı resmini çeken 
bir öğrenciye “C’est une abeille, elle est petite.” gibi cümleler 
kurmasını sağlayınız. Diğer öğrencilerinize aynı şekilde kutudan 
bir hayvan resmi seçtirerek anlatmasını isteyiniz.

Etkinliğin İşlenişi : 
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Unité 9Unité 10 Écoute et chante

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Kelime kartları, CD.  
Etkinlik Hazırlığı : Ünite ile ilgili kelime kartlarını hazırlayınız. Şarkıya başlamadan 

önce kelime kartlarını öğrencilerinize göstererek isimlerini 
söylemelerini isteyiniz.

Önceki derslerde hayvanların öğrendiğimiz özelliklerini birkaç 
kez tekrar ettikten sonra CD’den şarkıyı kelime kartları eşliğinde 
dinletiniz. Öğrencilerinizin anlaması için gereği kadar şarkıyı 
tekrar ettiriniz. Şarkıyı öğrencilerinize bireysel ve topluca 
söyletiniz.

Etkinliğin İşlenişi : 

CD   :  10. Şarkı (Vole vole)

Vole vole

L’abeille est petite, vole vole.
Le dauphin est grand, nage nage.
La grenouille est petite, saute saute.
Le requin est grand, mange mange.
La baleine est grande, nage nage.
L’oiseau est petit, vole vole.
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Unité 10 Montre et dis

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Kelime kartları.
Etkinlik Hazırlığı : Sınıfta öğrencilerinizin kendilerinin çizdikleri veya kelime 

kartlarından yararlanarak bir hayvanat bahçesi köşesi 
oluşturunuz.

Öğrenciler gruplar halinde hayvanat bahçesi olarak tasarlanan 
köşeye giderek; “C’est l’image d’une grenouille. Elle est grande 
et verte. Elle peut sauter.“ şeklinde cümleler kurmalarını isteyiniz. 
Her bir hayvanı bu şekilde ilgili kartta belirtilen özelliklerine göre 
(Sayısı, rengi ve sıçrama, uçma, yüzme gibi özellikleri) 
tanımlamalarını isteyiniz.Bu tanımlamaları farklı farklı 
öğrencilerin  yapmalarını sağlayınız. Hangi hayvanı sevdiklerini 
veya sevmediklerini söylemelerini isteyiniz; “J’aime/ J’adore 
les dauphins. Mais Je n’aime pas les requins.“ gibi. Kartlarda 
bulunan hayvan sayılarını sorarak uygun cevaplar vermelerini 
sağlayınız; “Est-ce qu’il y a 3 dauphins ? “Non, il y a un dauphin”,  
“Oui, il y a trois dauphins.” gibi.Ardından hayvanların rengini 
belirtiniz “Est-ce que la baleine est bleue ?” diye sorunuz. “Oui, 
elle est bleue.”, “Non, elle est grise.”  şeklinde yanıtlar bekleyiniz.

Etkinliğin İşlenişi : 
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Unité 9Unité 10 Trouve et dessine

Etkinlik  Süresi : 40 dk.
Araç Gereçler : Çalışma kitabı, kelime kartları.
Etkinlik Hazırlığı : Derste kullanılacak kelime kartlarını hazırlayınız. Kartları 

öğrencilere dağıtınız. Öğrencilerin birbirlerine “Qu’est-ce que 
c’est ?”, “Que fait-il/ elle ?” diye sormalarını  ve “C’est une 
grenouille; elle peut sauter’’, “C’est une baleine; elle peut nager.“ 
demelerini sağlayınız.

Kartları karıştırıp öğrencilere dağıtınız. Öğrencilerden bir 
arkadaşını tahtaya kaldırmasını ve tahtaya kalkan arkadaşına 
elindeki kartı gösterip ”Que fait-il/ elle ?’’ sorusunu sormasını 
sağlayınız. Tahtaya kalkan öğrencinin, karttaki hayvanın 
hareketini taklit etmesini isteyiniz. Başarılı olan öğrencileri 
alkışlatınız. Bu çalışmayı kavrama düzeylerini gözleyebilmek 
için ders kitabındaki  eşleştirme etkinliğini yaptırınız.

Etkinliğin İşlenişi : 

Notlar
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Unité 10 Trouve et dessine

PEUT SAUTER

PEUT COURIR

PEUT VOLER

PEUT  NAGER

Que fait-il/ elle ?
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Nasrettin Hoca: Bonjour ! 
Çocuklar: Bonjour! 

Nasrettin Hoca: Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ? 
Les Histoires 1
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Nasrettin Hoca: Réponds !

Çocuklardan biri:C’est un âne.
Nasrettin Hoca: Gagné !
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Nasrettin Hoca: Est-ce que 
tu es prêt ?
Çocuk: Oui, je suis prêt.
Nasrettin Hoca: Assieds-toi !

Çocuk: Merci.
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Nasrettin Hoca: À bientôt.
Çocuklar : À bientôt.
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Les Histoires Voici ma famille2
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Voici ma 
famille et mes 

cousins.

Voici, mes 
cousins.

Voici, 
ma grand-mère,
mon grand-père.

Voici ma
mère, 

mon père.
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C’est mon oncle. 
Il est fort.

 Il peut courir.

C’est Nasrettin 
Hoca. 

Il est gros.
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C’est ma tante.
Elle est mince.

Ce sont mes
grands-parents. 
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Nasrettin Hoca est à ParisLes Histoires 3

Ayşe: Où est la Tour Eiffel?

Je vais à Paris.
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Nasrettin Hoca: Elle est à Paris.
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Nasrettin Hoca: Voici la Tour Eiffel,
elle est grande.
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Ayşe: Je suis heureuse,  je danse avec Ali.

Que fais-tu Ayşe ?
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Où est Le Musée du Louvre ?

PARİS

F R A N C E

Les Histoires 4

Ayşe:  Où est le musée du Louvre ?
Nasrettin Hoca: Il est à Paris. 
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Ayşe: Est-ce que c’est grand 
ou petit ?
Nasrettin Hoca: Il est grand.

Öğrenciler: Où sont Nasrettin Hoca, Ayşe et son cousin 
?Öğretmen: Au musée du Louvre, à Paris. 
Öğrenciler: Où est Paris ? 
Öğretmen: Paris est en France.
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12 Douze

13 Treize

14 Quatorze

15 Quinze

16 Seize

17 Dix-sept

18 Dix-huit

19 Dix-neuf

20 Vingt

21 Vingt et un11 Onze

22 Vingt deux

23 Vingt-trois

24 Vingt-quatre

25 Vingt-cinq

26 Vingt-six

27 Vingt-sept

28 Vingt-huit

29 Vingt-neuf

30 Trente

Les Activités 
d’Écriture 1
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C'est mon .......
C'est ma ..........
C'est mon .......

Les Activités 
d’Écriture 2
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Il n’est pas fort. Il est fort. 

Les Activités 
d’Écriture 3
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Elle cuisine.

Il joue. Il travaille.

Elle danse.

Les Activités 
d’Écriture 4
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Mon ballon est  vert 
et blanc.

Elle a une poupée. 

Les Activités 
d’Écriture 5

Il y a trois ballons.Il  est jaune et rond. 

C'est un vélo noir.
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Les Activités 
d’Écriture 6

Le chat est dans la salle de 
bain. 

Le chat est sous le 
lit.

Le chat est sur la table. 

Où est le chat ?
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Les Activités 
d’Écriture 7

L’hôpital

Je suis au musée.

Marie est à Istanbul. 

Le zoo est à côté de l'hôpital.
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Il va à pied au cinéma. 

Il va en bus à la maison. 

Les Activités 
d’Écriture 8

Cinéma 
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Les Activités 
d’Écriture 9

Il fait froid à Ankara.Il pleut. 
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Les Activités 
d’Écriture 10

La  grenouille est grande et verte. 

Il aime les dauphins. 
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Les Pages 
à Découper

C’est un dauphin. 

Mais, il n’aime pas les requins. 

Les Activités 
d’Écriture 10
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Les Pages à Découper
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1

2

Le Vocabulaire
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L’ école

Magasin
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Théâtre
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GARE
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L’hôpital

Cinéma
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B a n q u e
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AÉROPORT
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