
1. Kurs – Team C 
 
Matematik 
 
Ben, Almanca ve kendi dilimde 20‘ye kadar sayabiliyorum. 
Ben, rakamlari yazabiliyorum. 
Ben, bana gösterilen parmak sayilarini hemen görebiliyorum. 
Ben, toplama yapabiliyorum. 
Ben,cikarma yapabiliyorum. 
Ben sevdigim sayilari ezbere biliyorum. 
 
Eger bir Matherad kitabim varsa: 
 
Ben, sari bölümdeki alistirmalari yapiyorum. 
Ben, kendi kafamdan alistirmalar yapiyorum. 
Ben, matherad kitabindaki yesil ve kirmizi bölümleri calismiyorum. 
 
Almanca: 
 
Ben, ses tabelasindaki harfleri ve resimleri taniyorum. 
Ben, bir alisveris listesi yaziyorum. 
Ben, sevdigim oyuncaklarla, hayvanlarla, arkadaslarimin isimleriyle, yemeklerle ve okul 
esyalariyla bir kelime listesi yaziyorum. 
Ben, aylari ve haftanin günlerini biliyorum. 
Ben adimi ve soyadimi yazabiliyorum. 
Ben Zebra defterimde calismaya devam ediyorum. 
Ben Lupen deferimde calismaya devam ediyorum. 
Ben kitaplari ve resimli kitaplari sesli okumaya calisiyorum. 
 
Ipad/ Cep Telefonu 
 
Ben, Anton uygulamasinda alistirmalar yapiyorum. 
Ben Zebra yazi tabelasi uygulamasinda  alistirmalar yapiyorum. 
 
Serbest Calisma: 
Ben zar oyunu oynuyorum. 
Ben hafiza oyunu oynuyorum. 
Ben makasla kesme caslimalari yapiyorum. 
Ben bir tane ilkbahar resmi hazirliyorum- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Team C - 2. Kurs 
 
Matematik 
 
Eger Matherad kitabim varsa: 
 
Ben, Matherad kitabinin yesil bölümünü calisiyorum. 
Ben Matherad kitabindaki mavi ve sari bölümlerinin eksik yerlerini yapiyorum. 
Ben, 1x1 carpim tablosunu ezberliyorum. 
 
Eger baska bir matematik defterim varsa: 
 
Ben, o matematik defteriyle calismaya devam ediyorum. 
Ben abaküs ile alistirmalar yapiyorum. 
Ben, para ile hesaplamalar yapiyorum. 
 
Almanca: 
 
Eger  Zebra defterim varsa: 
 
Ben, Zebra Balon defterindeki sayfa 67-85‘i yapiyorum. 
Ben,roket defterindeki sayfalari calisiyorum. 
Ben metindeki ve kelime listesindeki isimleri buluyorum. 
Ben, metindeki ve kelime listesindeki fiileri buluyorum. 
 
Herkes icin: 
 
-Ben metinleri sesli okuyorum. 
-Ben bir kitap okuyuyorum ve  okuma günlügüme bunu yaziyorum. 
-Ben bir tane korku hikayesi,bir tane macera hikayesi, bir mektup ve bir rapor yaziyorum. 
-Ben yazdigim hikayeler üzerinde calisiyorum ve tekrar aynisini yaziyorum. 
-Ben yazim kurallari defterinde calisiyorum.(Lupenheft) 
 
Ipad/ Cep telefonu: 
 
Ben, Anton uygulamasi ile calisiyorum. 
 
Serbst  Arastirmalar: 
 
Bir konu düsünüyorum ve o konu hakkinda arastirma yapiyorum. 
1. Ben bilgilerimi topluyorum (Beyin firtinasi) 
2. Ben arastirma sorulari topluyorum. 
3.Ben bilgiler arastiriyorum. 
4. Ben bir sunum hazirliyorum. 
5. Ben sunumumu prova ediyorum. 
 
Türkce: 
 
Ben  Pilot calisma kitabinda calisiyorum. 
 
 
 



Team C - 3. Kurs 
 
Matematik 
 
Eger Matherad kitabim varsa: 
 
Ben, Matherad kitabinin yesil bölümünü calisiyorum. 
Ben Matherad kitabindaki mavi ve sari bölümlerinin eksik yerlerini yapiyorum. 
Ben, 1x1 carpim tablosunu ezberliyorum. 
 
Eger baska bir matematik defterim varsa: 
 
Ben, o matematik defteriyle calismaya devam ediyorum. 
Ben abaküs ile alistirmalar yapiyorum. 
 
Herkes icin: 
 
Ben saatlerle alistirmalar yapiyorum. 
Ben kafamdan hesaplamalar yapiyorum. 
 
Almanca: 
 
Eger  Zebra deferim varsa: 
 
Ben, Zebre Balon defterindeki sayfa 25-49‘u yapiyorum. 
Ben,roket defterindeki sayfalari calisiyorum. 
Ben metindeki ve kelime listesindeki isimleri buluyorum. 
Ben, metindeki ve kelime listesindeki fiileri buluyorum. 
 
Herkes icin: 
 
-Ben metinleri sesli okuyorum. 
-Ben bir kitap okuyuyorum ve  okuma günlügüme bunu yaziyorum. 
-Ben bir tane korku hikayesi,bir tane macera hikayesi, bir mektup ve bir rapor yaziyorum. 
-Ben yazdigim hikayeler üzerinde calisiyorum ve tekrar aynisini yaziyorum. 
-Ben yazim kurallari defterinde calisiyorum.(Lupenheft) 
 
Ipad/ Cep telefonu: 
 
Ben, Anton uygulamasi ile calisiyorum. 
 
Serbst  Arastirmalar: 
 
Bir konu düsünüyorum ve o konu hakkinda arastirma yapiyorum. 
1. Ben bilgilerimi topluyorum (Beyin firtinasi) 
2. Ben arastirma sorulari topluyorum. 
3.Ben bilgiler arastiriyorum. 
4. Ben bir sunum hazirliyorum. 
5. Ben sunumumu prova ediyorum. 
 
Türkce: 
Ben  Pilot calisma kitabinda calisiyorum. 



                       C Grubu-  Calisma Görevleri 
 
 
4.Kurs: 
 
Matematik: 
 
Ben, Matherad kitabindaki yesil bölümü calisiyorum. 
Ben, mavi ve sari bölumdeki  eksik sayfalari calisiyorum. 
Ben, 1x1 carpim tablosunu ezbere ögreniyorum. 
Ben carpma ve bölme ile alistirmalar yapiyorum. 
Ben kafamdan alistirmalar yapiyorum. 
Ben gönye ve pergel ile kitabin  mor bölümünde alistirmalar yapiyorum.(Sayfa: 102-108) 
Ben, matematik alistirma defteriyle  calisiyorum. 
 
Almanca: 
 
Ben, Zebra Balon defterinde 66.-69. ve 15.-17. sayfalari calisiyorum. 
Ben, roket defterindeki sayfalari calisiyorum. 
Ben metinleri sesli okuyorum. 
Ben bir kitap okuyuyorum ve  okuma günlügüme bunu yaziyorum. 
Ben bir tane korku hikayesi,bir tane macera hikayesi, bir mektup ve bir rapor yaziyorum. 
Ben yazdigim hikayeler üzerinde calisiyorum ve tekrar aynisini yaziyorum. 
Ben yazim kurallari defterinde calisiyorum.(Lupenheft) 
 
Ipad/ Cep telefonu: 
 
Ben, Anton uygulamasi ile calisiyorum. 
 
Serbst  Arastirmalar: 
 
Bir konu düsünüyorum ve o konu hakkinda arastirma yapiyorum. 
 
1. Ben bilgilerimi topluyorum (Beyin firtinasi) 
2. Ben arastirma sorulari topluyorum. 
3.Ben bilgiler arastiriyorum. 
4. Ben bir sunum hazirliyorum. 
5. Ben sunumumu prova ediyorum. 
 
Türkce: 
 
Ben,  Pilot calisma kitabinda calisiyorum. 
 
 
 
 
 
 


