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2. GÖREV:
KAŞIK HAVASI!

Usulca mutfağa doğru süzül ve iki tane
tahta kaşık al. Bu görevde bir folklor
detayı öğreneceğiz. Kaşık çalacağız...

İki tane tahta kaşığı parmaklarının arasına tak ve
avcunun içindeki iki kaşığın sırtını birbirine vur.
Böylece kendine bir müzik aleti yapmış olacaksın.
Tatil dönüşü bütün sınıf “Silifke’nin Yoğurdu” türküsünü
açıp, kaşıklarınızı şıklatarak oynayacaksınız.
E oturmaya mı geldiniz siz bu okula?
Ek Görev: Silifke nerededir?
Silifke’nin nesi meşhurdur?
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3. GÖREV:

TOP SEK TİRlarMdaEtopKsektiriyoruz. Başının
Veeee şimdi de saha
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4. GÖREV:

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK
KAHVESİ
Çocuklar kahve içmezler, biliyoruz ama
pişirebilirler! Şimdi diyeceksin ki “İçmediğim
bir şeyi hazırlamayı neden öğreneyim?” ama
ikram diye bir şey var. Misafir ağırlamak bizim
kültürümüzde çok değerli. Misafir gelince önce
“Hoş geldiniz.” deriz ve hal hatır sorarız. Sonra
da “Ne içersiniz, size ne ikram edeyim?” deriz.
Misafirler genellikle çay ve kahve ister. O yüzden
öğrenmekte fayda var. Lütfen kahve pişirmeyi
öğren ve daha iyi kahve yapabilmek için o hafta
eve bol bol misafir davet edin. Her gelene kahve
ikram edin. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır,
derler.  
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5. GÖREV:

ELLERİMİZ KONUŞSUN

Söylemek istediklerini rahatlıkla dile getirebildiğin bir hayatın
var. Arkadaşınla normal bir ses tonuyla sohbet edebilirsin,
onlara sesini duyurmak için yüksek sesle konuşabilirsin, kimse
duymasın diye fısıldayabilirsin de... Ama arkadaşın işitme
engelliyse bunların hiçbirini yapamazsın. Böyle durumlarda
işaret dilini kullanırız. Benim sana vereceğim görev, işaret
diliyle “‘Arkadaş olabilir miyiz?” cümlesinin nasıl söylendiğini
öğrenmen.
HARİKA BİR
TATİL,
ŞAHANE BİR
ÇOCUKLUK
N!
SENİN OLSU
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Ek Görev: Kendi istediğin bir cümleyi de işaret diliyle
öğrenebilirsin. Hatta eğer istersen işaret dilini tamamen
öğrenebilirsin.
Millî Eğitim Bakanlığının işaret dili sözlüğüne bakmayı unutma!
http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/duyurular/1.pdf

