
Learning Design for: Türkçe 

Context 

Topic: Zıt Anlam, Eş Anlam ve Söz Sanatları 

Total learning time: 4 hours 

Designed learning time: 4 hours 

Size of class: 30 

Description: 04.11.2019 / 08.11.2019 

Mode of delivery: Blended 

Aims 

Okuduğu metinde zıt anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar yapar. 

Outcomes 

Knowledge: Okuduğu metinde Zıt Anlam, Eş Anlam ve Söz Sanatları bulur. Bununla ilgili 

çalışmalar yapar. 

Comprehension: Öğrendikleri bilgileri okuduğu metinlerde kullanılır ve uygulamasını yapar. 

Application: Web 02 araçlarında ürünler üreterek bunların çıktılarını arkadaşlarına sunar ve bu 

çıktılarla ilgili bilgilendirici tartışmalar yaparlar. 

 

Teaching-Learning activities 

Okuduğu metinde zıt anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar 

yapar.(1.ders) 

Read Watch Listen 15 minutes 30 students Tutor is available F2F 

Konu ile ilgili açıklamalar yapılarak öğrencilerin ilgisi derse çekilmeye çalışılacak. Öğretmen 

öğrencilerin ilgilisini çektikten sonra sunum yöntemi ile ders anlatımına başlanacak. 

(Etkileşim Alanı) 

 

Read Watch Listen 20 minutes 30 students Tutor is available F2F 

Anlatım yöntemi ile ders devam edecek, gerekli noktalarda öğrencilere söz hakkı verilerek 

dersten kopmaların ününe geçilecektir. 

(Etkileşim Alanı) 

 

Read Watch Listen 5 minutes  students Tutor is available F2F 

Öğretmen gerekli bilgileri verdikten sonra dersini toparlar ve bitirir. 

(Etkileşim Alanı) 



 

Okuduğu metinde zıt anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar 

yapar.(2.ders) 

Read Watch Listen 5 minutes 30 students Tutor is available F2F 

Ders başında kısa bir tekrar yapılarak öğrencilerin bilgilerini tazelemeleri sağlanacaktır. Mustafa 

Kemal'in Kağnısı adlı metin sesli ve sessiz okuma yöntemleri ile konuşacaktır. Daha sonra 

öğrencilerin gruplara ayrılmaları istenecektir. 

 (Geliştirme Alanı, Araştırma Alanı, İş Birliği Alanı) 

 

Discuss 25 minutes 6 students Tutor is not available Online 

''Mustafa Kemal'in Kağnısı'' adlı metin ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. (Okuduğu metinde zıt 

anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar yapar.) Elde ettikleri bilgilere 

öğretmen sunumdan önce geri bildirimler verecektir. 

 (Geliştirme Alanı, Araştırma Alanı, İş Birliği Alanı) 

 

Discuss 10 minutes 6 students Tutor is not available Online 

Öğrenciler kendi aralarında bir grup sözcüsü seçecekler ve elde ettikleri bilgileri arkadaşlarına 

sunacaklar. 

 (Geliştirme Alanı, Araştırma Alanı, İş Birliği Alanı) 

 

Okuduğu metinde zıt anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar 

yapar.(3.ders) 

Read Watch Listen 5 minutes 30 students Tutor is available F2F 

Geçen ders ile ilgili sunumlar hakkında kısaca bilgilendirme yapılacak. Öğrencilerin gruplara 

ayrılmaları istenir. 

 

Investigate 25 minutes 6 students Tutor is not available Online 

Öğrenciler oluşturdukları gruplarla beraber internet üzerinden araştırmalar yapmaya başlarlar 

ve notlar alırlar. Bilgiler günlük hayatta nerede kullanılır. Daha başka eş anlamlı ve zıt anlamlı 

kelimeler var mı? Şiirde söz sanatlarının yeri ve önemi nedir? gibi sorulara cevaplar aramaya 

çalışacaklar.  

 (Geliştirme Alanı, Araştırma Alanı, İş Birliği Alanı) 

 

Discuss 10 minutes 6 students Tutor is not available Online 

Öğrenciler elde ettikleri bilgileri arkadaşları ile paylaşacak ve onların da fikirlerini öğrenmiş 

olacaklar. 

 (Geliştirme Alanı, Araştırma Alanı, İş Birliği Alanı) 



 

Okuduğu metinde zıt anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar 

yapar.(4.ders) 

Read Watch Listen 5 minutes 30 students Tutor is available F2F 

Bu derste web 2.0 araçları kullanılacağı için öğretmen öğrencilerden gruplara ayırmalarını ister. 

 

Practice 35 minutes 6 students Tutor is not available Online 

Öğrencilerin powton, plickers, bubbl. us, stop motion, canva gibi web 2.0 araçları ile ilgili 

ürünler çıkarmaları istecektir. 

 (Geliştirme Alanı, Üretim Alanı, İş Birliği Alanı) 

 

Okuduğu metinde zıt anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar 

yapar.(5.ders) 

Read Watch Listen 5 minutes 30 students Tutor is available F2F 

Öğretmen sınıfta öğrencilerine rehberlik edecektir. Sorun yaşadıkları yerlerde bilgilendirme ve 

dönütler verecektir. 

 

Practice 35 minutes 6 students Tutor is not available Online 

Dersin sonunda öğrenciler ürünlerini tamamlamaları beklenir. Ürünlerini tamamlayan 

öğrenciler sunum yapmak üzere hazırlıklara başlayacaklardır.  

(Geliştirme Alanı, Üretim Alanı, İş Birliği Alanı) 

 

Okuduğu metinde zıt anlam, eş anlam ve söz sanatları bulur. Bununla ilgili çalışmalar 

yapar.(6.ders) 

Read Watch Listen 5 minutes 6 students Tutor is available F2F 

Öğrenciler sunumlarını yapmak için hazırlıklarını yapacaklar. 

 

Read Watch Listen 35 minutes 6 students Tutor is available Online 

Öğretmen öğrencilerin sunumlarını izler. Öğretmen ve öğrenciler yapılan sunumlara dönütlerini 

verirler.  

(Sunum Alanı, Etkileşim Alanı) 

 

  



Representations of the learning experience 

 

Learning through Minutes % 

 Acquisition (Read, Watch, Listen) 100 42 

 Investigation 25 10 

 Discussion 45 19 

 Practice 70 29 

 Collaboration 0 0 

 Production 0 0 

 

  



 

 Minutes % 

 Whole class 55 23 

 Group 180 77 

 Individual 0 0 

 

 

 

 

 

 Minutes % 

 Face to face 65 27 

 Online 175 73 

 Minutes % 

 Teacher present 100 42 

 Teacher not present 140 58 


