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Temel Kavramlar 
 • Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı 

yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış 
değişikliği oluşturma sürecidir.  

• Yaşantı : Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik 
göstererek edindiği bilgi, tutum ve becerilerin tümü. 

• İstendik : Önceden plânlanmış; belli bir amaç (hedef) 
doğrultusunda; kasıtlı; istenilen. 

• Davranış : Bir organizmanın etkiye gösterdiği tepki; bireyin 
görülen görülmeyen tüm hareketi. 

• Süreç : Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp 
gitmesi. 
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öğrenme öğretme 

• Öğrenme:  

Kalıcı davranış değişikliği 

• Öğretme:  

Öğrenmeye kılavuzluk etme 



“Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.” 
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                                                        ÖĞRETEN 

          KASITLI 

 

KASITSIZ 

PLANLI EĞİTİM BİREYSEL ÖĞRENME 
 ÖĞRENEN  1. Örgün Eğitim   

      2. Yaygın Eğitim 

 

  

YAKALANMIŞ RASGELE/TESADÜFİ 

ÖĞRENME ÖĞRENME 



ÖĞRENME 
 Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli bir 

davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır.  

 Büyüme, hastalık, ilaç kullanma, yorgunluk 
sonucunda bireyde meydana gelen davranış 
değişiklikleri öğrenme değildir.  

 Bununla birlikte her bir öğrenme teorisinin öğrenmeyi 
kendi açısından tanımladığı görülmektedir.  



Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 

* olgunlaşma     

* yaş ve zekâ, 

* güdülenme,    

* hazırbulunuşluk 

* duyu organları,      

* önceki öğrenilenler   

* dikkat 

* alışkanlıklar 

* genel uyarılmışlık hâli ve kaygı 



 Olgunlaşma: Organizmanın büyüyerek kendisinden 
beklenen davranışı sergileyebilecek hâle gelmesidir. 
Diğer bir tanıma göre öğrenme yaşantılarından 
bağımsız vücut organlarının kendilerinden beklenen 
işlevi yerine getirebilecek düzeye gelmesi için geçirdiği 
biyolojik bir değişimdir. 

 

Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 



 Gelişme: Gelişme, kişinin yaşadığı bilişsel, duyuşsal, 
psikomotor ve sosyal kazanımları sonucunda belli 
davranışları giderek daha iyi yapabilecek konuma 
gelmesidir. Gelişme tek yönlüdür. Hep ileri doğrudur. 
Değişim ise iyiye ya da kötüye doğru olabilir. 

 

Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 



 Yapılan araştırmalar, olgunluk düzeyinden önce 
bireye yaptırılan ya da öğretilmeye çalışılan 
durumların bireyler üzerinde olumsuz etkiler 
bıraktığını ortaya koymuştur: “İki yaşlarında 
pateni öğrenebilen ikizler, altı yaşında paten 
üzerinde durmayı bile becerememişlerdir.”  

 

Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 



 Hazır bulunuşluk: Olgunlaşma ve öğrenme sonucu 
kişinin belli bir davranışı sergileyebilecek hâle 
gelmesidir. Örneğin, dört işlem problemi çözecek 
öğrencinin bilişsel olarak olgunlaşmasının yanında 
daha önceden dört işlem konusunda ön öğrenmelere 
de sahip olması gerekmektedir. 

 Hazır Bulunuşluk: Olgunlaşma + Ön bilgiler 

 Yazı yazmayı öğrenebilmesi için çocuğun daha önce 
çizgi alıştırmaları yapmış olması gerekmektedir. İlk 
yaşantıların öğrenci üzerinde olumlu ve olumsuz 
etkileri bulunabilmektedir. (Olumlu ve olumsuz 
transfer) 

 

Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 



 Duyu Organları: Duyu organlarının yetersizliği ya da 
özürlü oluşu, uyarıcıların yetersiz algılanmasına neden 
olmakta ve bireyin öğrenmesi de istenilir ölçüde 
gerçekleşememektedir.  

 

Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 



 Zeka: Çoklu zeka teorisi. Çoklu zeka teorisine göre bireyler 
sözel/dilsel, matematiksel/mantıksal, görsel/uzamsal, 
bedensel, müziksel/ritmik, sosyal/kişilerarası, 
bireysel/özedönük ve doğacı zeka türlerine sahiptir.  

 Her insanda bu zeka türlerinin tümü olmasına rağmen 
profili kendine özgüdür: kimilerinde bedensel zeka yüksek, 
kimilerinde mantıksal ya da başka zeka yüksektir.  

 Bireysel farklılıkların başında zeka gelmektedir.  

 Öğrencinin sahip olduğu yetenekler dikkate alınmalı ve her 
bir öğrencinin yeteneğine uygun çalışmalar yaptırılmalıdır.  

 

Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 



 Dikkat: Psiko-fizik enerjinin tek bir noktada 
toplanmasına dikkat denir. Dikkati sağlamak için 
öğrencide ilgi ve ihtiyaç uyandırılmalı, diğer taraftan 
uyarıcının dikkat çekiciliği arttırılmalıdır.  



Dikkati etkileyen iç etkenler: 
 Büyüklük 

 Tutarsızlık 

 Yoğunluk: Yüksek ses 

 Olağan dışılık: 

 Duygu: Duygusal yaşantılar 

 Kişisel önem: 

 Yaş: Yaş arttıkça dikkat artmaktadır. Küçük yaşlarda 
dikkat çok az olduğu için dersler öğretmenler 
tarafından oyun haline getirilerek sunulmalıdır. Her 
10-15 dakikada bir fıkra ya da farklı etkinlikler ile 
öğrencinin dikkati derse çekilmelidir.  

 



 Genel Uyarılmışlık Hali ve Kaygı: Çok yüksek ve çok 
düşük kaygı öğrencilerin dikkatlerini öğrendikleri 
konu üzerinde toplamalarını engeller. Normal kaygı 
duyan bir öğrenci ise genel uyarılmışlık halinde 
bulunmakta ve öğreneceği konuya karşı kayıtsız 
kalamamaktadır.  

 Çalışılan ortam da genel uyarılmışlık halini 
etkileyebilmektedir. Yatakta veya gevşeme hali 
oluşturan herhangi bir ortamda ders çalışmak 
genellikle uyanıklığı ortadan kaldırmakta ve 
dolayısıyla verimi düşürmektedir.  

Öğrenmeyi Etkileyen İç Etkenler 



 * öğretmen 

 * haftanın günleri ve günün saatleri, 

 * yoksunluk,  

 * hava durumu,  

 * fiziki ortam 

 * ışık ve gürültü,  

 * psikolojik ortam,  

 * öğrenilecek konu 

 * öğrenme yöntemi,  

 * uyarım. 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



ÖĞRETMEN 
 Öğretim etkinlikleri içinde öğretmenin önemli bir yeri 

vardır. 

 Genel kültür 

 Özel alan eğitimi 

 Pedagojik formasyon 

 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 öğretmen 

 Genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon 
 

AMA ASIL ÖNEMLİSİ 

? 
ÇOCUĞU SEVMEK 

 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Yoksunluk  

 Birey belli bir olgunluğa eriştiğinde yeterli miktarda 
uygun uyarıcıların verilmemesi öğrenmeyi olumsuz 
etkilemektedir. Örneğin kurumlardaki bebeklerin 
oturma, emekleme ve yürüme gelişimlerinde geç 
kaldıkları gözlenmiştir. Çünkü bakıcı birçok çocukla 
ilgilenmek zorunda olduğu için anne kadar çok 
uyarıcıyı çocuğa iletememektedir.  

 Yoksunluk uyarıcı yoksunluğunun yanında duygusal 
yoksunluğu da içermektedir.  

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 

Yoksunluk 



 Hava durumu: Dikkatin dağılmaması için hava şartlarının 
uygun olması gerekmektedir.  

 Alışkanlıklar:  

 Işık ve gürültü: Soldan sağa doğru okunan-yazılan 
alfabeye dayalı öğrenme ortamında ışığın soldan gelmesi 
okuma ve yazmada akıcılığı arttırmakta, gözün yorulmasını 
önlemektedir.  

 Psikolojik ortam: Öğretim yöntemleri çeşitlendirilmeli, 
öğrencilere söz hakkı verilmeli, öğrenciler tüm yönleriyle 
tanınmalı, empati, saygı, mahremiyetin korunması 
ilkelerine dayalı öğrenme ortamı oluşturulmalıdır.  

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Öğrenilmiş çaresizlik:  

 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Öğrenilecek Konu ve Öğrenme Yöntemi: 
Öğrenilecek konu anlamlı olmalıdır.  

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Öğrenilecek konunun kolay öğrenilmesi, onun anlamlı 
olmasının yanında, algısal ayırt edilebilirliğinden ve 
kavramsal olarak gruplandırılabilirliğinden 
kaynaklanmaktadır. Algısal ayırt edilebilirliği, 
konunun dikkat çekiciliği ile yakından ilişkilidir.  

 Öğrenilecek olanın gruplar haline getirilerek 
bütünleştirilebilme özelliği ise kavramsal 
gruplandırma olarak isimlendirilmektedir. 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Algısal bakımdan ayırt edilebilen ve fazla çağrışıma 
sahip konular, algısal seçiciliği az ve fazla çağrışıma 
sahip olmayan konulara oranla daha kolay öğrenilir.  

 Algısal olarak örgütlenebilen, sınıflandırılabilen 
konular daha kolay öğrenilir.  

 Kısa ve anlamlı konuların tümdengelim, uzun ve 
karmaşık konuların ise tümevarım yöntemleriyle 
öğrenilmesi daha yararlı olmaktadır. 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Katılma ve geribildirim  

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Hafıza destekleyici ipuçları: Yerleşim, zincirleme, 
anahtar kelime yöntemi  

 Yerleşim yöntemi: Bireyin çok iyi bildiği bir yer ile 
hatırlaması gereken bilgileri eşleştirmesi 

 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Zincirleme yöntemi: Burada hatırlanması gerekenler 
birbiri ile ilişkilendirilecek şekilde öykü haline getirilir. 
Örneğin iletkenlerin neler olduğunun öğrenildiği bir 
durumda şöyle bir öykü oluşturulabilir:  

 Katılarda basıncın kuvvet arttıkça arttığı, alan arttıkça 
azaldığını öğrenmek için şöyle bir imaj oluşturulabilir:  

 Uçağın içinde dar bir alanda üstümde kuvvetli bir 
basınç hissettim. Hızla uçaktan dışarı fırladım. 
Dışarıda büyükçe bir alanda üstümdeki basınç azaldı, 
rahatladım.  

 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



 Anahtar kelime:  

 Yabancı dil öğretiminde. “Van şehrinde bir göl vardır.”  

 “Çocuklar taylara kravat bağlamışlardı.” tie (kravat) 

 

 

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



Uyarım ve algı:  

Algı: Duyusal verileri örgütleyip anlamlandırarak 

çevremizdeki nesne ve olaylara anlam verme sürecidir. 

Uyarıcılar arasında daha büyük, daha parlak, daha çok 
tekrar eden, diğer uyarıcılardan daha farklı olan ve 
daha çok hareketli uyarıcılar dikkati daha çok 
çekmekte ve algılanmaktadır.   

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler 



Eğitimde; 

•  “niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı  
eğitimin amaçlarını;  

“nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  
öğretim yöntemlerini;  

“ne ile öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  
eğitim araç ve gereçlerini;  

“eğitimin sonunda ne kadar öğrettik?” 
sorusunun cevabı ise  

ölçme ve değerlendirme  

konusunu oluşturur. 
www.mehmetzekiaydin.com 



AMACIMIZ NE? 

www.mehmetzekiaydin.com 



BİLİŞSEL    

 



DUYUŞSAL 

 



PSİKOMOTOR/BECERİ/DEVİNSEL 



SİZCE 
 

AMACIMIZ NE OLMALI? 

HANGİSİNE AĞIRLIK 
VERMELİ? 

www.mehmetzekiaydin.com 



AMACIMIZ DEĞİŞİR. 

• AMACIMIZ MUHATABIMIZA GÖRE DEĞİŞİR. 



ŞEVKLENMEK, ŞEVKLENDİRMEK  

 

• GÜDÜLENME, GÜDÜLEME 

• (MOTİVASYON) 

 



Güdülemek  (Motive etmek) 

• İhtiyaç: Fizyolojik ve psikolojik dengenin bozulmasından doğan 

eksikliktir. 

• Dürtü: Fizyolojik ihtiyaçların organizmayı harekete geçirmesine 

dürtü denir. 

• Güdü (motiv): Bireyi bir amaca ulaşmak için harekete geçiren onun 

• yaptığı davranışı güçlendiren ve etkinleştiren güce güdü denir. 

• Güdü, davranışa enerji ve yön veren güçtür; bu güç organizmayı 

etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, 

arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır.  

• Güdüleme, kısaca insanı bir iş yapmaya sevk etmek, 

harekete geçirmek ve isteklendirmek 

(şevklendirmek) anlamına gelmektedir. 



Güdü 
 

• Güdü, davranışa enerji ve yön veren güçtür; 
bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için 
harekete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, 
arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri 
kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, 
cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü, 
bilme ve başarma isteği gibi insani dürtülere 
ise ihtiyaç denir.  

44 
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Güdü 

• Temel olarak güdülenmenin iki amacı vardır:  

•1. hayatta kalmak 
•2.başarı 

• İnsan hayatta kalmak için güvenliğe, 
beslenmeye, barınmaya ihtiyaç duyar. Bunlar 
günlük hayatımızın temel fiziksel ihtiyaçlarıdır. 
Bu temel ihtiyaçlar giderilirse bizler başarı, 
duygusal tatminler, kişisel gelişim, değerli 
olmak, kabul edilmek gibi diğer ihtiyaç 
alanlarına bakmaya başlarız ve bu ihtiyaçların 
giderilmesine yöneliriz. 
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 Saygı 

Sevme ve aidiyet 

Güvenlikte 

olma 

Fizyolojik 

ihtiyaçlar 

Kendini gerçekleştirme 



İnsanların ihtiyaçları 

• kendini gerçekleştirme 

 

• saygınlık 

 

• ait olma, sevgi 

 

• güvenlik 

 

• fizyolojik 
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kendini gerçekleştirme 

• İdeallerini gerçekleştirme 

• Yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacı 

• Başarma 

• Bağlanma 

• Yarışma 

• Güç 

• Manevi doyum 

• Yaptıklarının karşılığını görme 
 

www.mehmetzekiaydin.com 



GÜDÜLER 
• Başarma: Güçlükleri yenme, ilerleme ve geliştirme arzusuna başarı 

güdüsü denir. Başarma güdüsü, bir işi ya da davranışı istenen ölçülere 

göre hatta ondan daha iyi yapma isteğiyle kendini gösterir. 

• Bağlanma: İnsanlarla ilişki kurma dürtüsüdür. Bağlanma güdüsü ile 

insanlar, dostluk, arkadaşlık, aranılmak, övülmek, saygı görmek 

isterler. Bu güdü, yardım etme ve bağımlılık güdüsüyle yakından 

ilişkilidir. 

• Yarışma: Çocukken yarışmaya yöneltilen bir insan yetişkinlik çağında 

da yarışmaya ihtiyaç duyar ve hep yarışma ortamları arar. 

• Güç: Başka insanların davranışlarını denetleyebilme, buna karşılık  

kendi davranışlarını istediği gibi ve denetimsiz yapabilme isteği güç 

güdüsünü ifade eder. 

 



GÜDÜLER 

• Dışsal güdü, bireyin dışından gelen etkileri içerir. Bir 
kişinin yaptığı bir hayır dolayısıyla arkadaşları 
tarafından övülmesi buna örnektir. 

• İçsel güdü ise bireyin içinde var olan ihtiyaçlarına 
yönelik tepkilerdir. Merak, bilme ihtiyacı, yeterli 
olma isteği, gelişme arzusu içsel güdülere örnek 
gösterilebilir  



İnsanları güdüleme süreci 

 İnsanları güdüleme birdenbire ve 

kendiliğinden oluşan bir olay değildir. 

İnsanları güdülemek için onların bazı 

özelliklerinin bilinmesi ve daha sonra 

aşama aşama hareket etmek gerekir. 

 



 

İnsanları güdülemede kullanılan 

özendiricilerden bazıları şunlardır: 
 • Maddi gelir, gelecek garantisi, yükselme imkanları, 

cazip teklifler, yapılmaya değer bir iş, uygun statü, 

kişisel yetki ve güç kazandırma, özel hayata saygı, 

kararlara katılım, adaletli ve sürekli bir disiplin 

sistemi benimseme, amaç birliği sağlama, iyi 

iletişim kurma, başarıyı ödüllendirme, boş zamanları 

değerlendirme konusunda uğraşlar belirleme, 

cezadan ziyade olumlu pekiştirme kullanma.  



 

İnsanları güdülemede etkili olan 

davranışlardan bazıları şunlardır: 

 
 

• - İnsanlara görüşlerini belirtme ve bilgi paylaşma fırsatı vermek, 

• - İnsanları dikkatle dinlemek, 

• - İnsanlara sevgi ile yaklaşmak ve onlara gülümsemek, 

• - İnsanlara saygı ve kabul anlamında olumlu sözsüz mesajlar iletmek, 

• - İnsanları samimi olarak övmek, 

• - İnsanların dünya görüşlerine ve değer yargılarına saygı göstermek, 

• - İnsanları dinledikten sonra yapıcı önerilerde bulunmak, 

• - İnsanların isteklerini ve ihtiyaçlarını anlayışla karşılamak, 

• - Bütün insanlara mümkün olduğunca eşit davranmak, 

• - Çok kolay sinirlenmemek, 

 



İnsanları güdülemede etkili olan 

davranışlardan bazıları şunlardır 
• - İnsanların düşüncelerini açıklayabilmeleri için onlarla aynı seviyeye 

inmek, 

• - Konuşma konusunu, konuşanın konuşması bitmeden değiştirmemek, 

• - İnsanlara, samimi, açık ve dürüstçe sorular sormak, 

• - İnsanların güvenini sarsıcı davranış ve konuşmalar yapmamak, 

• - İnsanlara, aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğunu dürüstçe 

• açıklamak, 

• - İnsanları zorlayıcı meselelerde yapıcı bir tutum sergilemek, 

• - İnsanlara gelişi güzel söz vermemek, söz verdiğinde de sözünü 

• tutmak, 

• - Toplum içinde yapıcı ve neşeli şakalar yapmak, 

• - İnsanlara içten bir ilgi göstermek. 

 



“ NE KADAR BİLİRSEN BİL, 

ANLATABİLDİKLERİN, 

KARŞINDAKİNİN 

ANLAYABİLECEĞİ KADARDIR.”  

     Hz.Mevlânâ 



•Din eğitimcilerinin 

kullandıkları güdüleme 

araçlarının en önemlisi? 
 



 
Din eğitimcilerinin kullandıkları 

güdüleme araçlarının en önemlisi 
 

AHİRET 

CENNET 

CEHENNEM  
 



•İnsanları güdülemede 

en önemli özendirici 

“insana insan gibi 

davranma”dır. 



Dikkat  

• Öğrenmeye etki eden bir diğer 

etken de dikkattir.  

• Bilincin belirli bir noktada 

toplanması hâline dikkat 

denilmektedir. 
 



Güdülenme, algı ve dikkat süreçlerini 

etkileyen temel etkenlerdendir. 

 

• Bu nedenle, güdülendikleri konuda seçici algı ve 
dikkat gösterirler. Konuşmacının dinleyicinin 
dikkatini sağlamak için ilk planda ele alması 
gereken, onların güdülenmesini sağlamaktır. 

•  Örneğin, yetişkinler, neyi öğrenmek 

isterlerse, onu öğrenirler.  



• Dikkat 

• İnsanlar belirli bir anda duyu organları 

vasıtasıyla sayılamayacak kadar çok 

uyarıcıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, 

bu uyarıcılardan sadece birkaçı algılan-

maktadır. 

• Güdüleme ve olgunlaşma gibi çeşitli 

etkenler, neyin algılanacağı konusunda 

etkili olmaktadır. Öğrenmenin iyi olması 

için kişinin de konuya karşı dikkatli olması 

gerekir. Bu da pekiştirme ve kaygılandırma 

yoluyla güdüleyerek sağlanabilir.  

 



Dikkat 

• Kişi dikkat için, konuşulan 

konularda kendisi için bir 

fayda görmelidir. 

• Konunun önemi anlatılarak da 

güdülenme sağlanabilir ve 

böylece dikkat artırılabilir. 
 



Dikkat 

 
• İçinde bulunduğumuz durum 

ve yaşama alanımız seçici 

dikkatimizi yönlendirir. Söz 

gelimi, aç olduğumuzda 

yiyeceklere karşı daha dikkatli 

olmak, içinde bulunduğumuz 

durumun bir etkisidir. 
 



 Bir şeyi iyi öğrenmek için, onu duymak, 

görmek, onunla ilgili sorular sormak, 

başkaları ile görüş alış verişinde bulunmak 

gerekir. 

Biliyoruz ki, öğrenciler en iyi, yaparak 

öğrenirler. 

O halde sınıfınızı canlandırarak,  

Öğrencilerinizi neşelendirerek ve 

ferahlatarak 

 öğrenmeyi aktif duruma getirmeniz 

gerekmektedir. 

Öğrenme neden Aktif olmalıdır? 



NASIL ÖĞRENİYORUZ? 

Ne duyduysam, unuttum.   

Ne görürsem, hatırlarım. 

Ne yaparsam, anlarım. 



Ne duyduysam unuttum. 

Ne duyar ve görürsem, biraz hatırlarım. 

Ne duyar, görür ve onunla ilgili soru sorar 

veya birisi ile tartışırsam, anlamaya 

başlarım. 

Ne duyar, görür, tartışır ve yaparsam, bilgi 

ve beceri kazanırım. 

Başkasına ne öğretirsem, iyice öğrenirim. 

Bu söylemi aktif öğrenmeye uyarlayacak 

olursak; 



Sonuç olarak 
        Anlatılan konu ne kadar ilgi 

çekici olursa olsun, 

       Öğrenciler ne kadar dikkatli 

dinlerlerse dinlesinler ve 

      Öğretmen bilgiyi ne kadar 

sıralı ve yavaş anlatırsa  

anlatsın,  

     dinleyerek öğrenme sınırlı 

kalmaktadır. 



Aktif yöntem, dersi anlatmamak 
bizzat öğrencinin derse katılarak 

öğrendiği yöntemlerdir. 

Ders anlatmamak, ders işlemek 

demektir. 

Aktif  yöntem nedir? 



Ders anlatmak 

Ders işlemek 

NE FARK VAR? 

 



Ders anlatmak 

YASAKLANDI. 

Bundan sonra, 

ders anlatılmayacak 

DERS İŞLENECEK! 

 

 



PEKİ DERSİ NASIL AKTİF İŞLEYEBİLİRİZ. YANİ 
ÖĞRENCİYİ DERSE NASIL AKTİF OLARAK 

KATABİLİRİZ. 
 

AKTİF YÖNTEM 



BİLİŞSEL (ZİHİN) 
DUYUŞSAL (GÖNÜL) 
DEVİNİŞSEL (BEDEN) 
 

AKTİFLİK 



Şaka yapın.  Şakalar, 

kelime oyunları ve nükteler, 

kelimelerin ve durumların 

farklı perspektiflerden 

değerlendirilmesi olduğu 

için düşünmeyi sağlar. 



Alışılmadık sorular sorun.  
“Bütün arabaları sarıya boyarsak ne 

olur? “ 

İnsanlara uçma becerisi nasıl 

kazandırabiliriz?” 

”Dünyanın bir tarafı daima gece diğer 

tarafı daima gündüz olsa neler olur?” 

 gibi tek cevabı olmayan ve ilginç 

fikirler üretmeye yönelten  

sorular düşünmeyi geliştirir. 



Öğrencilere ne anlama geldiğini 

söylemeyi öğretin. 

Dikkatlice seçilmiş kusursuz kelimeler 

fikirleri kesinleştirir. 

 “Dostluk ve arkadaşlık kavramları 

arasındaki fark nedir?” 

 “Bir kişi niyet etmeden namaz kılsa ne 

olur?” 

gibi sorular kavramların ve kelimelerin 

taşıdıkları anlamların ortaya konması, 

kişilerin ne düşündüğünün açıkça ortaya 

konması açısından çok yararlıdır. 



Yazmak çok okumuş, bilgili kişilerin yaptığı 

bir etkinliktir.  

Yazmak sistematik düşünmeyi kazandırır. 

  Düşüncelerimiz, kağıt üzerine dökmeye 

geçinceye kadar net değildir.         

   Öğretmen, öğrencilerini okudukları kitap 

üzerindeki görüşlerini yazmaları için, o gün 

öğrendiklerini geçmiş bilgileri ile nasıl 

yorumladıklarını ve güncel olaylar 

üzerindeki düşüncelerini yazmaları için 

teşvik etmelidir. 

Yazın ve yazdırın veya konuşturun.. 



Öğrencilerin kendilerini  başkalarının 

yerine koymasını isteyin. 
 Başkalarının nasıl düşündüğünü ve 

hissettiğini anlamaya çalışma 

alışkanlığını geliştirin. 

Bunun için bir konuyu başkalarının 

perspektifine göre yazmak  

veya  

bir öyküdeki karakterin bakış açılarını ve 

olayı açıklamaktır. 



Teknik 1 :      

Evet Ama Neden? 
Öğrencilere bir cevabın neden doğru olduğunu 

sorun. 

Örnek:       Örtünmek niçin gereklidir? 

Her iki soruda temel bilgilerin 

bilinmesinin yanı sıra  sorular bu 

bilgilerin kullanılmasını gerektirir. 



Teknik 2 :      Faydası Nedir? 
Bilginin kullanılmasına odaklanmış sorular sorun. 

Örnek:     Örtünmenin faydası nedir? 

“Neden” sorularının bir başka yararı da öğrencilerin 

kısa süre sonra sadece cevap vermenin dışında 

kendi kendilerine soru sormalarını da sağlar.  



Değiştirmek: 

 Bir olay, öyküyü vb. biraz 

değiştirerek sorun. 

Örnek:    Ağustos böceği ile 

karınca masalında hep suç 

ağustos böceğinde mi? 



Yerine Geçirmek: 

 Bir şeyi bir başka şeyin 

yerine geçirerek sorun. 

Örnek:     Ekmeğin arasına 

elma koyarak tost yaparsak 

tadı nasıl olur? 



Büyütmek:  
Bir  konuyu  eklemeler yaparak, 

çoğaltarak, genişleterek veya 

küçülterek sorun. 
Örnek: Hakkını yediğiniz bir 

arkadaşınızla kıyamet gününde 

karşı karşıya geldiniz ve o size 

hakkını helal etmiyor. Ne 

yapacaksınız? 



Ters Çevirmek:  
Olayları tam tersinden sorun. 

 

Örnek:         Sabah yatıp akşam 

kalkarsak neler olur? 



Nedir? Yerine Neden? 

        Öğrencileri dikkatli bir analize 

yönelten birden fazla doğru cevabı olan 

sorular sorun. 
  

Örnek:  Mekruhun tanımını yaptırmak 

yerine bir cümle içerisinde uygun 

yerdeki boşluğun bir kelime ile 

doldurulmasını isteyin ve neden bu 

kelimeyi kullandığını sorun. 



ÖĞRENCİLERİN SORU SORMASINI TEŞVİK 

EDİN  

    Öğrenciler sordukları sorularla bilgi 

almak, diğer öğrencilere farklı bir bakış 

kazandırmak veya onlara fikir vermek için 

soruları kullanırlar. Öğrencilerin sorduğu  

sorular, öğretmenin yanlış anlaşılan ve 

karıştırılan yerleri belirlemesine yardımcı 

olur. 



Soru sormak riskli bir iştir.  

   Sınıf arkadaşları arasında aptal yerine 

düşme, 

   öğretmeni zor durumda bırakmak için 

soru sormak gibi yanlış anlaşılma riski 

vardır. 

Bu nedenle, herkesin birbirine güven 

duyduğu ortamda öğrenciler rahatlıkla 

soru sorabilirler. 





Yaratıcılık Teşvik Edilerek 

 

Yaratıcılık, “İnsanların bilişi, duyguları, eylemleri ve 

sezgilerini de kapsayan tüm işlevlerinin sentezidir.” 

 Yaratıcı kişiler farklı bakış açısına sahiptir. 
 

  Problemlere ne olması gerektiğinden çok 

nasıl olması gerektiği konusunda odaklanırlar. 

 

Öğrencilerde  yaratıcılığın  

desteklenmesi için:  



Rol yapma:  

 Öğrencilerin kendilerini bir 

başkasının yerine koyması 

istenir. Onun açısından bakarak 

konuyu incelemesi söylenir. 

  Böylece düşüncelerini  

yazılı veya sözlü olarak  

açıklama fırsatı sağlanır. 



HAYAL GÜCÜNÜ 

GENİŞLETEREK: 
Hayal gücü doğal akıcılığı olan bir 

düşünme biçimidir ve çok hassastır. 

Küçümsendiğinde veya eleştirilerek, 

ilgisizlikle dinlendiğinde hemen durur. 

 Hayal gücü, yaratıcılığın aracı olduğu 

için hassasiyetle dinlenmeli ve 

önemsenmelidir. 



Bazı Öneriler 

• 1. Konuşmada ilginç, şaşırtıcı, merak 

uyandırıcı sorular sorun. 

• 2. Konuşmayı mümkün olduğu kadar aktif, 

araştırıcı, heyecanlı, yararlı hâle getirin. 

• 3. Dinleyiciler arasında zeka, sosyo-

ekonomik-kültürel geçmiş, dine, camiye, 

hocalara karşı tutum açılarından bireysel 

ayrılıklar olduğunu her zaman dikkate alın. 

 



Bazı Öneriler 

•  4. Dinleyicilerin temel ihtiyaçlarını 

doyurmalarına yardımcı olun. 

• 5. Dinleyicilerle ilgilendiğinizi ve onların 

sizin cemaatiniz olduğunu hissettirin. 

• 6. Fiziksel (ortamın) şartlarını hesaba 

katın. 

• 7. Dinleyicilere mümkünse seçenekler 

sunun. 

 



Bazı Öneriler 

• 8.Bütün dinleyicilerin az da olsa saygınlık 

kazanabilecekleri konuşmalar yapın. Her 

dinleyicinin takdir edilme ihtiyacını 

karşılayacağı konular bulmaya çalışın. 

• 9.Dinleyicilere sorumluluk vererek, 

kendileriyle yarıştırarak onların başarı 

güdüsünü geliştirici etkinlikler bulmaya 

çalışın. 

 



Bazı Öneriler 

• 10.Olumlu yanları vurgulayarak, 

sonuçlar hakkında geri bildirim verin. 

• 11.Olumlu benlik geliştirmelerine 

yardımcı olun. 

• 12. Dinleyicileri, araştırma yapmaya 

ve kendi kendilerine de öğrenmeleri 

konusunda cesaretlendirin. 



Ders anlatmak 

Ders işlemek 

NE FARK VAR? 

 



Ders anlatmak 

YASAKLANDI. 

Bundan sonra, 

ders anlatılmayacak 

DERS İŞLENECEK! 

 

 



ŞİMDİ OYUN 

ZAMANI GELDİ 

www.mehmetzekiaydin.com 



Bazı Dikkat Çekme Yolları 

• 1. Konuşmaya başlarken dinleyiciler 

standart bir ipucuna şartlanmalıdır.   

“Hamd ve salavat” gibi. 

• 2. Konuşmaya başlarken önce dikkati 

dağıtan ses ve görüntüler ortadan 

kaldırılmalıdır. 

• 3. Konuşmaya herkes sustuktan  sonra 

başlanmalıdır.  

 



Bazı Dikkat Çekme Yolları 

• 4. Göz kontağı mümkün olduğu kadar sık 

sağlanmalıdır.  

• 5. Sessizliğin nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. 

Göz kontağıyla birlikte kullanılabilecek sessizlik 

dinleyicilerin dikkatini yoğunlaştırır. 

• 6. “Şimdi anlatacaklarım, ……………… 

açısından çok önemli. Hiç duydunuz mu? Biliyor 

musunuz?” türünden cümleler kurmak yararlı 

olabilir. 

 



Bazı Dikkat Çekme Yolları 

• 7.Ses tonu, bazen yüksek, bazen yumuşak 

bazen fısıltı biçiminde kullanılmalıdır. 

• 8. Bazen dramatik gösteriler yapmak 

dinleyicilerin dikkatini yoğunlaştırabilir. 

• 9. Bir sonraki konuşmayla ilgili 

heyecanlandırıcı bilgi vermek dikkati 

sürdürmek açısından yararlı olabilir. 

 



•Kur’an’da dikkat 

çekme yöntemleri 



•Sünnette dikkat 

çekme yöntemleri 
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• http://video.mynet.com/habervideo/Boyle-
vaaz-gorulmedi/1048492/ 

 

http://video.mynet.com/habervideo/Boyle-vaaz-gorulmedi/1048492/
http://video.mynet.com/habervideo/Boyle-vaaz-gorulmedi/1048492/
http://video.mynet.com/habervideo/Boyle-vaaz-gorulmedi/1048492/
http://video.mynet.com/habervideo/Boyle-vaaz-gorulmedi/1048492/
http://video.mynet.com/habervideo/Boyle-vaaz-gorulmedi/1048492/
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Yapılandırmacı Yaklaşım ve Çoklu Zeka Sistemi’nin Özü Nedir? 

• Yapılandırmacı Yaklaşım, 
“herkesle anladığı dille 
konuşmak” diye 
özetlenebilir. 

 

• Çoklu Zeka Sistemi de 
herkesle anladığı dille 
konuşma’nın araç 
gereçlerini bize sunar. 

 

www.mehmetzekiaydin.com 



  

    Bu problemi çözerken bir sonraki slaytta verilen tabloda  
birinci sütuna sizin için uygunsa X işareti koyun. İkinci sütuna  
bu maddeyi kaçıncı derecede seçtiğinizi rakamla belirtin.  
Üçüncü sütunda ilgili zeka alanlarının baş harfleri kısaltılarak  
verilmiştir.     

Bir elektrikçi ve bir tesisatçı çalışmalarının karşılığını 
almak için ödenek kuyruğunda beklemektedir. Bunlardan 
biri, diğerinin oğlunun babasıdır. Nasıl olur? 

www.mehmetzekiaydin.com 



EYLEM 

Problemi birkaç kez okudum. 

Kafamda problemi resimleştirdim.  

Kağıda çizerek resimle yapmaya çalıştım. 

Mantıksal işlemler yürüttüm. 

İhtimalleri sıralayıp onları tek tek sıraladım. 

Yanımdakiyle konuşarak anlamaya çalıştım. 

Yardım aradım. 

Vücudumu ya da başkasının vücudunu örnekleyerek yaptım. 

Adamı ve fotoğrafı somutlaştırarak anlamaya çalıştım. 

Kendi içimden konuşarak yaptım. 

İşleme başlamadan önce zihnimde hazırlık yaptım. 

X Derece 
Zeka  
alanı 

S/D 

G/U 

G/U 

M/M 

M/M 

KA 

KA 

B/K 

B/K 

İ 

İ 
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ÖĞRENMENİN 

8  

FARKLI YOLU 

Mantıksal – Matematiksel  
Sözel – Dilsel  

Kişisel 

Sosyal Doğacı 
Müziksel 

Bedensel 

Görsel 

www.mehmetzekiaydin.com 
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Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki 

kompleks anlamları değerlendirme, kelimelerdeki 

anlamları ve düzenleri kavrayabilme, ikna 

edebilme, şiir okuma, mizah ve hikaye anlatma, 

gramer bilgisi, mecazi anlatım, benzetme, soyut ve 

simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma 

gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili 

kullanma becerisidir. 

www.mehmetzekiaydin.com 



Fıkra, hikaye ve masal anlatmayı 

sever. 

Hafızası kuvvetlidir. 

Kelime oyunlarını sever. Kelime 

hazinesi zengindir. 

Sözel olarak, iyi iletişim kurar. 

Okuma ve yazmayı  sever. 

Baskınsa; 

Eğer Bir Kişide 

www.mehmetzekiaydin.com 



Sözel zekaya sahip insanlar; 

kelimelerle oynayarak, yazarak, 

okuyarak, konuşarak, mizah 

kullanarak, ikna ederek, tartışarak 

daha iyi öğrenirler. 

Edebiyat, Yazarlık, Şair, Arşivcilik, Hatip, Dil Bilim, 

Hukuk, Siyaset 

www.mehmetzekiaydin.com 



Resimler, imgeler, şekiller ve 

çizgilerle düşünme, üç 

boyutlu nesneleri algılama ve 

muhakeme etme becerisidir.  

www.mehmetzekiaydin.com 



BASKINSA; 

Resimler ve şekillerle 

düşünür. 

Harita, tablo ve diyagramları anlar. 

Sanat ve proje aktivitelerini 

sever. 

Çok hayal kurar. 

EGER BIR KİŞİDE 

www.mehmetzekiaydin.com 



İmgeleri düzenleyerek, zihinsel resimler 

oluşturarak, haritalara bakarak çizerek, desen 

oluşturarak, hayal ederek, kısaca görerek 

öğrenme.  

Ressam, Artist, Fotoğrafçı, Mühendis, Kameraman, 

Mimar, Heykeltıraş, Tasarımcı, Dekoratörlük, İzci, 

Rehber gibi meslek alanlarında başarıyla 

çalışabilirler.  

www.mehmetzekiaydin.com 



Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, 

faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, 

ritimler üretme becerisidir.Ritmik ve 

fonal kavramları tanıma ve kullanma, 

çevreden gelen seslere ve müzik 

aletlerine karşı duyarlılık 

kapasitelerini içerir.  
www.mehmetzekiaydin.com 



BASKINSA; 
Melodileri kolaylıkla 

tanır. Enstrüman çalar. 
Çalışırken tempo, ritim tutar. 

Seslere karşı duyarlıdır. 

EĞER BIR KİŞİDE 

www.mehmetzekiaydin.com 



Melodi ve ritim yaratarak, empati 

kurarak, seslere duyarlı olarak, 

enstrüman kullanarak, müziğin yapısını 

kavrayarak öğrenme.  

Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, Orkestra şefi, 

Müzik eleştirmeni gibi alanlarda 

başarıyla çalışabilirler.  

www.mehmetzekiaydin.com 



İnsanın kendi duygularını, duygusal 

tepki derecesini, düşünme sürecini 

tanıma, kendini değerlendirebilme ve 

kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme 

becerisidir.  

www.mehmetzekiaydin.com 



Özgürlüğüne düşkündür. 

Bireysel çalışmalardan zevk alır. 

Kendisi hakkında düşünmeyi sever. 

Başarı ve başarısızlıklarından zevk alır. 

BASKINSA; 

EGER BIR KİŞİDE 
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Yoğunlaşarak, duygu ve düşüncelerinin farkına 

vararak, ruhsal gerçekliklerin farkına vararak, 

düşünmeyi düşünerek, benliğini geliştirerek, özgün 

bireysel etkinlikler yaparak   

Yazar, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Dini 

lider, Sanatçı, İş Adamı, Ressam, Heykeltıraş 

vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.  

www.mehmetzekiaydin.com 



Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç 

çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, 

hipotezler üretme, problem çözme, 

eleştirel düşünme, sayılar, geometrik 

şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, 

bilginin parçaları arasındaki ilişkiler 

kurma becerisidir.  

www.mehmetzekiaydin.com 



Nesnelerin nasıl 

çalıştığına dair 

sorular sorar. 

Hızlı bir şekilde 

zihninden işlem yapar. 

Matematik çalışmalarını sever. 

Strateji 
oyunlarını, mantık 
bulmacalarını 

sever. 

BASKINSA; 

EĞER BİR KİŞİDE 
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Akıl yürüterek, soyut modelleri 
tasarlayarak, sayılarla düşünerek, 

problem çözerek, deneyler yaparak, 
ilişkileri ve bağlantıları kurgulayarak 

daha iyi öğrenirler. 

Muhasebe, satın alma, matematik ve 
mühendislik bilimleri, bilim adamı, istatistik, 

bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri 
alanlarında başarılı çalışmalar yürütebilirler. 
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(Beden, hareket ve denge zekasıdır.) 

Hareket, jest ve mimiklerle kendini ifade 

etme, beyin – vücut koordinasyonunu 

etkili bir biçimde kullanabilme 

becerisidir. 

www.mehmetzekiaydin.com 



Eğer Bir Kişide, 

Baskınsa; 

Bir veya birden 

çok sporla uğraşır. 

Uzun süre hareketsiz 

oturamaz. 
Söylenenden çok yapılanı 

hatırlar. 
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Zihinle bedeni birleştirerek, mimiklerle, 

dokunarak, dans ederek, drama yaparak, üç 

boyutlu tasarımlar oluşturarak daha iyi 

öğrenirler. 

Spor, dans, heykeltıraş, teknik direktör, 

oyunculuk, cerrahlık, pandomim, 

sanatçılık gibi alanlarda başarıyla 

çalışabilirler. 
www.mehmetzekiaydin.com 



(İnsan, ilişki ve uyum zekasıdır.) 

Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, 

sözel ve sözsüz iletişim kurma, 

insanların duygu, düşünce ve 

davranışlarını anlama, paylaşma, 

yorumlama ve ifade edebilme 

becerisidir. 
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Eğer Bir Kişide 

Baskınsa; 
Arkadaşları ile birlikte olmaktan 

hoşlanır. Doğal lider olarak 

davranır. 
İkna becerisine sahiptir. 

Kulüp, dernek ve komitelerde 

zevkle çalışır. Çok arkadaşı vardır. 

Dinlemeyi ve konuşmayı sever. 
www.mehmetzekiaydin.com 



İşbirliği yaparak, grup oluşturarak, sineri 

oluşturarak, empati kurarak, oyun 

oynayarak daha iyi öğrenirler. 

Öğretmenlik, yönetim, işletme, 

danışmanlık, psikologluk, rehberlik 

uzmanlığı ve politika gibi alanlarda 

başarıyla çalışabilirler. 
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(Doğa, çevre ve canlı zekasıdır.) 

Doğadaki tüm canlıları tanıma, 

araştırma ve canlıların 

yaratılışları üzerine düşünme ve 

yorum yapabilme becerisidir. 
www.mehmetzekiaydin.com 



Eğer Bir Kişide 

Baskınsa; 

Araştırma yapmayı sever. 

Doğadaki canlıları incelemeyi 

sever.  

İnsanın varoluşunun nedenlerini 

düşünür. Doğadaki bağlantıları 

görür ve ilgi duyar. 
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Doğayı gözlemleyerek, konuları doğayla 

özdeşleştirerek ve doğayla bağlantı 

kurarak daha iyi öğrenebilirler. 

Zooloji, botanik, organik kimya, biyoloji, 

jeoloji, meteoroloji, arkeoloji, çiçekçilik, tıp, 

fotoğrafçılık, dağcılık ve izcilik gibi alanlarda 

başarıyla çalışabilirler. 
www.mehmetzekiaydin.com 



1. Resim yorumlama çalışması 

2. Yaratıcı yazma çalışması 

3. Reklam-slogan yazma çalışması 

4. Anı yazma çalışması 

5. Cümle tamamlama çalışması 

6. Gazete haberi yazma çalışması 

7. Örneklendirme çalışması 

8. A-Z çalışması 

9. Tanımlayıcı cümle çalışması 

10. Cümle üretme çalışması 

11. Sözcük türetme çalışması 

12. Akrostiş çalışması 

13. Venn şemasında verilen bilgileri  listeleme 

14. Kavram haritası 

 15. Çift sütun çalışması 

 16. Soru bankası oluşturma çalışması 

 17. Bulmaca çözme çalışması  

18. Bireysel okuma (sesli ve sessiz) 

SÖZEL-DİLSEL 
ZEKA 

GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA  

1. Zihin haritası çalışması 

 

2. Resimleme çalışması 

 

3. Resim yorumlama çalışması 

4. Akış haritası çalışması 

 

5. Tanıma dayalı resimleme  

 

6. Hikaye haritası çalışması 

 

7. Kupür sergileme çalışması 

8. Poster oluşturma çalışması 

9. Slogan yazma çalışması 

10. Zaman çizelgesi çalışması 

 

11. Grafik yorumlama çalışması  

12. Gözlem çalışması 
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KİŞİLERARASI ZEKA  

1. Röportaj yapma çalışması 

 
2. Çatışma çözme çalışması 

 
3. Kişiyi-nesneyi bul çalışması 

 
4. Diyalog tamamlama çalışması 

 
5. Telefon etme çalışması 

 
6. Eşli tartışma çalışması 

 
7. Grup paslaşması çalışması 

 
8. Tek kelime söyle çalışması 

 
9. Nesi var çalışması 

 
10. Eşli öğrenme çalışması 

 
11. Akvaryum çalışması 

 
12. Evet-hayır çalışması 

 
13. Grup portfolyo çalışması 

 
14. Beyin fırtınası çalışması 

 
15. Altı şapka çalışması 

 
16. Toplu okuma çalışması 

 

İÇSEL ZEKA  

1. Önceliklerin listelenmesi 

 

2. Sen olsaydın çalışması 

 

3. Durum savunma çalışması 

 

4. Hoşlandığım-hoşlanmadıklarım  

    çalışması 

 
5. Ne hissediyorsun çalışması 

 

6.Kişisel deneyimle ilişkilendirme  

   çalışması 

 
7. Alternatif değerlendirme  çalışması 

 

8. Alternatif oluşturma çalışması 

 

9. Neler öğrendim çalışması 

 

10. Benzerlikler oluşturma çalışması 

 

11. Bireysel portfolyo çalışması 
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MANTIKSAL MATEMATİKSEL ZEKA  

1. Kavram haritası çalışması 

 
2. Neden sonuç çalışması 

 
3. Kavram eşleştirme çalışması 

 
4. Kuralı bul çalışması 

 
5. Çift kutulu tüme varım çalışması 

 
6. Grafik yapma çalışması 

 
7. Problem üretme ve çözme çalışması 

 

8. Kronolojik sıralama çalışması 

 
9. Kanıt yazma çalışması 

 
10. İlişkiler oluşturma çalışması 

 
11. Yalanı bul çalışması 

 
12. Kör sıralama çalışması 

 
13. 5N 1K çalışması 

 
14. Balık kılçığı çalışması 

 
15. Hikaye problemi oluşturma çalışması 

 

16. Talimat yazma çalışması 

 

BEDENSEL KİNESTETİK ZEKA  

1. Vücut grafiği çalışması 

 

2. Nesneyi tanı çalışması 

 

3. Mimle canlandırma çalışması 

 

4. Rol canlandırma çalışması 

 

5. Kesme, yapıştırma çalışması 

 

6. Deney yapma çalışması 

 

7. İşaret dili kullanma çalışması 

 

8. Oyun hamuru çalışması 

 

9. Yap-boz çalışması 

 

10. Kukla çalışması 

 

11. Farklı mekanda ders yapma  

     çalışması 
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MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKA  

1. Ritimlerle ilişkilendirme çalışması 

 

2. Ritimle tanıma çalışması 

 

3. Besteleme çalışması 

 

4. Efekt oluşturma çalışması 

 

5. Konuyla ilgili şarkı çalışması 

 

6. Efekt dinleme çalışması 

 

7. Fon müziği kullanma çalışması 

 

DOĞA ZEKASI  

1. Kategorilere ayırma çalışması 

 

2. Matris çalışması 

 

3. Hat düzeninde kategori 

çalışması 

 4. Özellik yazma çalışması 

 

5. Gezi-gözlem sonuçlarını yazma  

    çalışması 

 

6. Koleksiyon hazırlama çalışması 

 

7. Doğa ile ilişkilendirme çalışması 

 

8. Dinle-yaz-tartış çalışması 

 

9. Grid çalışması 

 

10. Kümeleme çalışması 
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ÖĞRENMENİN 

8  

FARKLI YOLU 

Mantıksal – Matematiksel  
Sözel – Dilsel  

Kişisel 

Sosyal Doğacı 
Müziksel 

Bedensel 

Görsel 

www.mehmetzekiaydin.com 
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AMACIMIZ NE? 

www.mehmetzekiaydin.com 



SİZCE 
 

AMACIMIZ NE OLMALI? 

HANGİSİNE AĞIRLIK 
VERMELİ? 

www.mehmetzekiaydin.com 



AMACIMIZ 
 

SEVDİRMEK 

İKNA ETMEK 

BİLGİLENDİRMEK 

www.mehmetzekiaydin.com 



PEKİ NASIL SEVDİRİRİZ? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLÂHÎ 
SÖYLEMEK 

    

 

       

1 İLAHÎ = 1 SAAT DERS 
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Sevdim seni Mabuduma, canan diye sevdim. 

Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. 

 

Evladı ıyalden geçerek ben Ravzana geldim. 

Ahlakını methetmede Kur’an diye sevdim. 

 

Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından. 

Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim. 

 

Mahşerde nebiler bile senden medet ister. 

Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. 



Medine’nin Yollarında 

Medine yoluna vardım, 

Can Muhammed’i aradım, 

Onu görmekmiş muradım, 

Medine’nin yollarında, Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

*** 

Yeşil kubbe görünüyor, 

Kervan nura bürünüyor, 

İçimde hasret bitiyor, 

Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

*** 

Resulullah çağırıyor, 

Gönül sanki çıldırıyor, 

Bastığım yerler yanıyor, 

Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

 



Gül yüzünü rüyamızda 

• Gül yüzünü rüyamızda  
Görelim ya Rasulellah  
Gül bahçene dünyamızda  
Girelim ya Rasulellah  
  
Sensin gönüller sultanı  
Getiren yüce Kur'anı  
Uğruna tendeki canı  
Verelim ya Rasulellah  

•   
Aşkınla yaşarır gözler  
Hasretinle yanar özler 
Mubarek ravzana yüzler 
Sürelim ya Rasulellah 
  



YÜCE KİTABIM 

  

 Elimde Kur'an, 

 Dilimde Kur'an, 

 Benimle her an, 

 Yüce Kitabım. 

 

 Rabbimin sözü, 

 Her şeyin özü, 

 Uyarır bizi, 

 Yüce Kitabım. 

 

 Seni okuyan, 

 Sesini duyan, 

 Mutlu her zaman, 

 Yüce Kitabım. 
 
  

 HAZIRLAYAN: HATİCE AKTÜRK 

 



• Konu:  

• Temizliğin önemi. 

 

• Hazırlayan: 
• FATMA ÇORUMLU 

 

 



•TEMİZLİK 
İMANDAN’DIR 





 



Su ve sabunla temizlik güzel  

El yüz yıkamak  şap şap şap şap 

 

 
  



Her gün diş fırçala fış fış fış fış 
 



Her hafta banyoda foş foş foş foş 
 



A L L A H  T E M İ Z  Ç O C U K L A R I  H E P  
 S E V E R !  

  



ÇOK ÇOK ÇOK SEVER! 
 



A L L A H  T E M İ Z  Ç O C U K L A R I  H E P  
 S E V E R !  

  



Su ve sabunla temizlik güzel  

El yüz yıkamak  şap şap şap şap 

 

 
  



Her gün diş fırçala fış fış fış fış 
 



Her hafta banyoda foş foş foş foş 
 



A L L A H  T E M İ Z  Ç O C U K L A R I  H E P  
 S E V E R !  

  



ÇOK ÇOK ÇOK SEVER! 
 



EN İYİSİ OL 

 

• Dağ tepesinde bir çam 
olamazsan, vadide bir çalı ol; 
fakat dere kenarındaki en 
büyük çalı sen olmalısın. 

• Ağaç olamazsan çalı ol, çalı 
olamazsan, bir ot parçası ol, bir 
yola neşe ver. 

• Bir mis çiçeği olamazsan, bir saz 
ol, fakat gölün içindeki en canlı 
saz sen olmalısın. 

• Hepimiz kaptan olamayız, tayfa 
olmaya mecburuz, 

•       

• Burada hepimiz için bir şeyler var. 
•  Yapacak büyük işler var, küçük 

işler var. 
•  Yapacağımız iş, bize yakın olan 

iştir. 
•  Cadde olamazsan patika ol. 
•  Güneş olamazsan yıldız ol. 
•  Kazanmak veyahut kaybetmek 

ölçü ile değildir. 
•   

• Sen her neysen onun en 
iyisi olmalısın. 
 











TEŞEKKÜRLER… 



. 
 

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 
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