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Hedef
Öğrenciler, ilgi çekici ve kolay anlaşılır başlıklar kullanmayı ve metinleri alt 
başlıklara ve paragraflara ayırmayı öğrenirler. Metni, başlık, alt başlık ve 
paragraflara ayırarak daha rahat okunur, kolay anlaşılır ve ilgi çekici hale 
getirirler. Metin, kullanılan görsellerle uyumlu olmalı, aynı amaca hizmet 
etmelidir. Öğrenciler metni bu açıdan da incelerler. 

Seçenekler: 

•	 Öğretmen kısa bir hikâye okur ve buna uygun başlığın nasıl olabileceği-
ni sorar. Her öğrenci bir kâğıda bir veya iki başlık önerisi yazar. Öneriler 
sınıf ortamında ele alınır: Hangi başlıklar daha uygun veya daha cazip? 
Neden? Hangi başlıklar daha sıkıcı? Neden? 

•	 Öğretmen, öğrencilerin köken ülkeleriyle, bir şehir veya ülkenin tarihi 
zenginlikleriyle ilgili turistlere yönelik bir reklam afişi veya broşürü hazır-
lama projesini konuşur. Böyle bir afiş için özgün bir başlık ne olabilir? (Za-
man yeterse ortaya konan fikirden yola çıkarak bir afiş de hazırlanabilir.)

•	 Öğretmen, başlığı bulunmayan bir gazete haberini, kısa bir hikâyeyi veya 
resimli bir hikâyeyi sınıfta dağıtır. Öğrenciler, ikili gruplar halinde veya tek 
başlarına, yazıya uygun, özgün ve kolay anlaşılır başlıklar bulmaya çalışır-
lar. Başlık önerileri bir kâğıda yazılır ve sınıf ortamında ele alınır. 

•	 Sınıf ortamında veya aynı seviyedeki öğrencilerle birlikte tartışma: Hangi 
başlıklarla ilgili bir yazı hazırlamak istersiniz? İlgi çekici konu ve konu 
başlıkları düşünün. Öneriler toplanır, tartışılır ve mümkün olduğu ölçüde 
uygulanır. 

•	 4. sınıftan itibaren: Öğretmen, tercihen öğrencilerle birlikte, ilgi çekici 
ve öğrencilerin merakını uyandıran çeşitli kitap isimleri toplar. Ayrıca, 
(gerçekte var olmayan) birkaç sıkıcı kitap ismi de „uydurur“: Örnek: 
„Uslu Kız Ayşe“, „Çiçek Şiirleri“ vb. kitap isimleri sınıf ortamında tartışılır 
ve öğrenciler, ilgi çekici, cazip bir başlık ile sıkıcı, ilgi çekmeyen bir başlık 
arasında ne tür farklar olduğunu bulmaya çalışırlar. 

Seçenekler:

•	 Öğretmen, A4 sayfası büyüklüğünde iki ayrı metni çoğaltarak önceden 
hazırlar. İlk metnin başlığı ve alt başlıkları yoktur, paragraflara neredeyse 
hiç ayrılmamıştır. İkinci metin (bir ülke veya bir hayvan hakkında bilgilen-
dirici bir metin olabilir) ise net ve kolay anlaşılır başlık, alt başlık ve para-
graflara bölünmüştür. Sınıf ortamında tartışma:  2. metin niye daha rahat 
okunuyor ve anlaşılıyor? Alt başlıklar ve paragraflar bize ne sağlıyor? 
Metni görsellerle daha da ilgi çekici hale getirebilir miyiz?

Metni Başlık, Alt Başlık ve 
Paragraflara Ayırma     10

1. Özgün ve Kolay 
Anlaşılır Başlık Bulma: 
Didaktik Fikirler   

2. Metni Alt 
Başlıklara ve Para-
graflara Ayırma   

Hayaletli Şatoya Gezi 

Zindanda Piknik

Tüylü Hayalet Bizi 
Çok Korkuttu

Dönüş Yolunda Sürpriz

Materyal: 
Resimli hikâyeler, 
gazete haberleri vb. 
(bkz. sağ taraf).

Materyal: 
Önceden hazırlanmış 
metinler (bkz. sağ taraf).

20 dk.3.–9. Sınıflar

30 dk.3.–9. Sınıflar
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•	 Öğretmen, 4–5 resimden oluşan bir resimli hikâye dağıtır. Yönerge: İkili 
gruplar halinde çalışarak, bütün hikâyeyi kapsayacak ilgi çekici, uygun bir 
başlık bulun. Her bir resim için uygun bir alt başlık bulun. 

•	 Öğretmen, en fazla 2–3 sayfadan oluşan ve alt başlıkla paragraflara ayrıl-
mamış olan bir metin dağıtır. Yönerge: Metne uygun bir başlık bulun ve 
metni paragraflara bölüp alt başlıklar hazırlayın.

•	 Öğretmen, paragrafları veya bölümleri ayrı şeritler halinde kesilmiş bir 
hikâye dağıtır (her şeritte bir paragraf). Yönerge: Hikâyenin doğru sırasını 
bulun ve şeritleri ona göre sıraya koyun. Hikâyedeki her bölüme uygun 
bir alt başlık bulun; şeritleri doğru sıraya göre bir kâğıda yapıştırın ve 
kâğıda hikâyenin başlığı ile alt başlıklarını yazın.

•	 Öğretmen bir konu seçer. Örnek: “Başkentimiz Hakkında bir Sunum”, 
“Tarih ve Kültürümüzde İz Bırakmış Bir Kişi” veya “İki Kültürlü Yaşam”. 
Yönerge: Bu konuyla ilgili bir metin veya sunum hazırlasanız, nasıl bir 
başlık ve hangi alt başlıkları seçerdiniz?

•	 Yukarıdaki öneriye ek yönerge: Konu başlığına uygun bir metin hazırlayın 
ve uygun alt başlıklarla birlikte en azından 4 ayrı paragraftan oluşan bir 
metin yazın. 

•	 Yukarıdaki önerilerden hareketle, çalışma şu sorularla zenginleştirilebi-
lir:  Görsellerle metni nasıl daha cazip, anlaşılır ve rahat okunabilir hale 
getirebiliriz? Buna uygun metin tasarımı nasıl olmalı?

•	 Öğrenciler, bu etkinlikle ilgili kendi denemelerini de yapmalılar (bilgi-
sayarda çalışmak serbest). Burada verilen örneklerin yanı sıra öğrenciler, 
diğer derslerde kullandıkları çalışma kâğıtları, yazı veya sunumlardan da 
yararlanabilirler.

3. Metne Uygun 
Görsel Bulma  

Öğrenciler, kendi yazdıkları metinleri gözden geçirmeyi öğrenirler. Bir 
yandan, metnin içeriği ile ilgili konular (kelimelerin yerinde kullanılması, 
anlam bütünlüğü, özgün anlatım vb.) gözden geçirilir, diğer yandan metin 
biçimsel açıdan (yazım kuralları, cümle yapısı, doğru gramer kuralları vb.) 
incelenir ve düzeltilir. Metnin dikkatle gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi, 
ana dilin standart yazılı kullanımında yetkinlik kazandırır ve yazılı dile ilişkin 
dil bilincini arttırır. Dil bilincinin karşılıklı etkileşimle geliştiği görüşünden 
hareketle, öğrencinin tek başına çalışması yerine, ikili veya üçlü gruplarda 
çalışması tercih edilir. 

Çoğu öğrenci, karşılıklı etkileşime dayalı metni birlikte gözden geçirme 
yöntemini diğer derslerden biliyor. Ana dil eğitimi dersi için de son derece 
uygun olan bu yöntem, ana dilin standart kullanımında yetkinlik kazandırır 
ve ana dildeki dil bilincini geliştirir.

a) Öğrencilerin daha önce yaklaşık 1 sayfalık bir metin yazmış olmaları 
beklenir. Metnini bitiren öğrenci ilk önce onu düzgün biçimde sesli okumayı 
öğrenir. Sonra bir veya iki arkadaşı ile birlikte, taslak metinleri gözden geçir-
meye ve düzeltmeye çalışırlar. (Seçenek: Metin üzerinde çalışacak grupları 
öğretmen oluşturur).

Metni Gözden Geçirme ve Kendi 
Kendini Düzeltme Teknikleri   11

1. Yazı Konferansı: 
Metni Birlikte Gözden 
Geçirme   

Materyal: 
Yazım kılavuzu veya 
Türkçe sözlük.  

30 dk.3.–9. Sınıflar

30 dk.2.–9. Sınıflar


