
MAVİŞ TOPUM

Babamla el ele tutuşmuş, 
Kaldırımda yürüyorduk. 
Çevremize, insanlara, 
Vitrinlere bakıyorduk.

Bir dükkânda çeşit çeşit 
Topları görünce durdum, 
“Babacığım bana bir top 
Alır mısın?” diye, sordum.

Oynayacak yer yok diye, 
Babam almak istemedi.  
“Apartman dairesinde 
Top oynanmaz yavrum.”  dedi. 

Teşekkür ettim babama. 
Maviş topu kucakladım. 
Hemen orada, kaldırımda 
Top zıpladı, ben zıpladım.

Tekerleme söyleyerek 
Evde yere vurdum pat pat. 
Alt kattaki teyze, kızdı, 
“Oyna fakat biraz dikkat! ”

Ama ben de haklı idim. 
Evde oyuncağım çoktu. 
Hatta birkaç arkadaşım, 
Oynayacak yerim yoktu.

Bir park varsa da uzaktı, 
Oraya götüremezlerdi... 
“Evde uslu uslu otur, 
Tek başına oyna!” derlerdi.

Kaldırımlar insan dolu, 
Caddelerde arabalar. 
Büyüklerim, amcalarım, 
Nerde oynasın çocuklar?

Hasan KALLİMCİ
Dünya Sizlere Emanet

Maviş Topum4
Dinleme Metni
Metnin türü: Şiir
Süre : 9 ders saati, 2 ders saati serbest okuma

Maviş Topum

ETKİNLİK1.

Aşa€ıda verilen oyunlar ne olabilir? Altlarına yazınız.
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ETKİNLİK2.

ETKİNLİK3.

Aşa€ıda verilen toplar hangi spor dallarına ait olabilir? Altlarına 
yazınız.

Şiirde ortaya konan sorun nedir? Niçin?
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METİN İŞLEME SÜRECİ

A. HAZIRLIK
1. Ön Hazırlık
a. Öğretmen Hazırlığı
• Dilekçe örnekleri hazırlayıp sınıfa getiriniz.
• Ders araç ve gereçlerinizi hazırlayınız. 
b. Öğrenci Hazırlığı
• Öğrencilerinizden sınıfa oyun tekerlemeleri, boya 

kalemleri, resim defteri, Türkçe defteri, resimli sözlük, 
İlköğretim Okulları için Yazım Kılavuzu ve dosya kâğıdı 
getirmelerini isteyiniz 

• Metni dinletmek için CD ve CD çalar hazırlayınız.

2. Zihinsel Hazırlık
a. Ön Bilgilerini Harekete Geçirme
 Öğrencilerinizin ön bilgilerini harekete geçirmek 

için aşağıdaki soruları yöneltiniz. 
• Nasıl bir yerde (kırsal bir alanda, ormanlık bir 

alanda, bir kasabada, çok gelişmiş ve yüksek binaların 
olduğu büyük bir kente vb.) ve ne zaman yaşamak ister-
siniz? Niçin?

• Yaşadığınız yerde rahat oyun oynayabiliyor mu-
sunuz?

 Soruların yanıtlanmasından sonra 1. etkinlikte 
verilen görselleri inceleyerek bu oyunların adlarını yaz-
malarını isteyiniz. Yapamayan öğrencilerinizin arka-
daşlarınızdan yardım almasını sağlayınız. Daha sonra 2. 
etkinliği uygulatınız.

B. ANLAMA
1. Dinleme
a. Dinleme
Dinleme kurallarını hatırlatarak öğrencilerinize, şiiri 

dinlemeye hazır olup olmadıklarını sorunuz. Şiiri vurgu, 
tonlama ve telaffuza dikkat ederek metni dinlemeleri ge-
rektiğini belirtiniz. Okumanız bitince şiirin konusunu 
belirlemelerini ve şiirin konusuna uygun farklı başlıklar 
bulmalarını isteyiniz.Anlamını bilmedikleri sözcükleri 
defterlerine yazmalarını söyleyiniz. 

b. Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma
Şiirde belirledikleri anlamı bilinmeyen kelimeleri 

yüksek sesle okumalarını isteyiniz. Yüksek sesle okunan 
her kelimenin anlamı üzerine konuşunuz. Daha sonra an-
lamı bilinmeyen kelimeler için resimli sözlük kullandırı-
nız. Bu kelimelerle cümle kurmalarını isteyiniz. 

2. Metni İnceleme
	Aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerinizle şiirin 

içeriği hakkında konuşunuz. 
 • Metnin başlığı nedir?
• Çocuk, babasından ne istemiş?
• Altta oturan teyze neden kızmış?

	Öğrencilerinizi, şiirde anlatılan sorunun ne oldu-
ğunu bulmaları için 3. etkinliği yapmaya yönlendiriniz. 
Yazdıklarını arkadaşlarına okutarak ortak bir sonuca var-
malarını sağlayınız. 

C. ZİHİNDE YAPILANDIRMA

1. Günlük Hayatla İlişkilendirme
	Öğrencilerinizden aşağıda verilen soruları yanıt-

lamalarını isteyerek öğrendiklerinin günlük hayatlarında 
kullanılmasına yardımcı olunuz: 

• Mahallede ve okulda arkadaşlarınızla hangi oyun-
ları, nerede oynuyorsunuz?

• Oyun oynamakta zorluk çektiğiniz zaman ne ya-
pıyorsunuz?

• Yollarda oyun oynayan arkadaşlarınız var mı? Bu 
durumda siz ne yapıyorsunuz?

	4. etkinliğe, oynadıkları oyunlardan birinin ku-
rallarını anlatmalarını isteyiniz. Yazdıklarını daha sonra 
sınıf ortamında paylaşmalarını sağlayınız.

2.  Araştırma
Öğrencilerinizden büyüklerinin, küçükken  oyna-

dıkları oyunları araştırmalarını isteyiniz. Araştırma sonu-
cunda edindikleri bilgileri belirlenen günde arkadaşlarına 
sunmalarını sağlayınız. 

Maviş Topum

ETKİNLİK5.

ETKİNLİK4.

Arkadaş grubunuza yeni biri katıldı. Her zaman oynadı€ınız 
oyunu bilmiyor. Bu oyunun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandı€ını 
yazarak anlatınız.

Belediyeden oyun parkı ve yeşil alan istemek için bir dilekçe yazı-
nız.
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Ç. KENDİNİ İFADE ETME 

1.  Zihinsel Hazırlık
a. Ön Bilgileri Harekete Geçirme-Konu Belirleme
Öğrencilerinize “Oyun oynarken büyüklerinizden 

hiç uyarı aldınız mı? Çocuklar oyunlarını nerede oyna-
malıdır?” vb. sorularla öğrencilerinizi diğer  çalışmalara 
hazırlayınız. Öğrencilerinizle konuşma, yazma, görsel 
sunu konularını belirleyiniz. Aşağıdaki konuları önerebi-
lirsiniz:

Örnek Konular

• Çocukların oyun alanları ile ilgili bir konuşma 
yapmanız istenseydi neler anlatırdınız? Niçin? 

• Belediyeden oyun parkı ve yeşil alan istemek için 
bir dilekçe yazınız. 

• Saklambaç oyununu oynayınız. 

b. Amaç Belirleme

Öğrencilerinizden konuşma, yazma, görsel sunu 
amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Amaç belirlemede 
zorlanan öğrencilerinize yardımcı olunuz.

c. Tür ve Sunu Şeklini Belirleme

Öğrencilerinizden, konuyu anlaşılır kılmak için 
neler yapılması gerektiği konusunda sunularını ve sunu 
türünü belirlemelerini isteyiniz. Çalışmalarını tür ve sunu 
şekline göre bireysel ya da grupça yapmaları için gerekli 
ortamı hazırlayınız.

2. Kuralları Gözden Geçirme
Konuşmalarında ve yazılarında uymaları gereken 

kuralları hatırlatınız. Onlara yapacakları bu çalışmalarda 
mutlaka kurallara uymaları gerektiğini söyleyiniz. 

3. Konuşma, Yazma, Görsel Sunu
a. Konuşma 
Konu: Çocukların oyun alanları ile ilgili bir konuşma 

yapmanız istenseydi neler anlatırdınız? Niçin? 
İşleniş 
• Konuşma kurallarını hatırlatınız. 
• Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere 

anlatacak şekilde bir konuşma izlemelerini isteyiniz. 
• Konuşma yaparken kendilerine güvenmelerini, 

dinleyici grubunu ve bulundukları ortamı dikkate almala-
rını, bir fikre katılıp katılmadıklarını nedenleriyle ortaya 
koymalarını söyleyiniz. 

• Konuşurken arkadaşlarına sorular sorabilecekle-
rini belirtiniz.

• Dinleyici konumundaki öğrencilerinizden ko-
nuşma biçimini, içeriğini ve konuşma ortamını değerlen-
dirmelerini isteyiniz.

b. Yazma
Konu: Belediyeden oyun parkı ve yeşil alan istemek 

için bir dilekçe yazınız. 

İşleniş 
• Çalışmalar öncesinde gereken hazırlıkları tamam-

lamalarını sağlayınız. 
• Sınıfa getirmiş olduğunuz dilekçe örneklerini ta-

nıtınız. Dilekçe yazımı üzerinde durunuz.
• Yazılarında resimli sözlük ve İlköğretim Okulları 

için Yazım Kılavuzu’ndan yararlanmalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi  5. etkinliğe yönlendiriniz.
• Çalışma sırasında ve sonrasında öğrencilerinizi 

değerlendiriniz. 
c. Görsel Sunu
Konu: Saklambaç oyununu oynayınız. 
İşleniş 
• Sınıf ortamını sunum için hazırlayınız. 
• Oyunun kurallarını hatılatınız.
• Öğrencilerinizden birini bu oyun için ebe seçip 

dışarı çıkarınız. 
• Sınıftaki  öğrencilerinizden birine de saklanma 

görevi  veriniz.
• Ebe içeri girince tuttukları arkadaşlarının özellik-

lerini saymalarını isteyiniz (sakin, uzun boylu, sarı saçlı, 
siyah gözlü vb.). 

• Bu oyuna, ebe seçilen kişinin arkadaşını bulun-
caya kadar devam etmesini sağlayınız. 

ç. Söz Varlığını Kullanma
Bildikleri oyunları anlatmalarını isteyiniz. Konu-

şurlarken yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya teşvik 
ediniz. Ardından öğrencilerinizden defterlerine bildikleri 
bir oyunu yazmalarını isteyiniz.

D. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
	Metin işleme süresi boyunca öğrendiklerini de-

ğerlendirmek amacıyla öğrencilerinize şu ana kadar öğ-
rendikleri ile ilgili ne tür çıkarımlar yaptıklarını sorunuz. 
Yanıtlarını dinledikten sonra onlara “Oyun ile derse 
ayıracağınız zamanı nasıl dengeliyorsunuz?” sorusunu 
yöneltiniz. Öğrencilerinizi konuşmalarında düzgün cüm-
leler kurup kurmadıkları yönünde değerlendiriniz. 

	Öğrencilerinizi, öğretmen kılavuz kitabının so-
nunda verilen “Görsel Sunum Becerileri Öz Değerlen-
dirme Formu, s. 224” ile değerlendiriniz.
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