
Önkoşullar

adımlar -  Nesne  tanımlama  -  Bayan  
Adamson  hakkında  sunum

Joy  Adamson'ın  hayatını,  kredisini  ve  mirasını  tanıtın  (Afrika'yı  ve  oradaki  vahşi  
yaşamını  tanıtın)

-  Bir  oyun  "Farklılıkları  bul"

resimler,  haritalar,  fotoğraflar  ve  nesneler)

Ders  planı  yapısı

-  Joy  Adamson'ın  resimleri  –  çıktısını  almak  için  (ek  1)  -  
metinleri  kesmek  –  Joy  Adamson'un  hayatı  hakkında  kontrol  ile  bilgi  2.  sayfa  

resmi  –  çıktısını  almak  (ek  2)  -  metinleri  kesmek  için  plastik  folyo  -  farkları  
bulmak  resim  –  yazdırılacak  (ek  3)  -  Afrika  ile  ilgili  resimler  ve  diğer  öğeler  -  
bilgisayar  veya  dizüstü  bilgisayar

-  JA  hakkında  bir  metin  yapmak  için  paragrafları  sıralama

Dersin  Adı:  Joy  Adamson

11-15  yaşında

-  Motivasyon  (sınıfta  dolaşmak  ve

Zaman

Amaçları

öğrencilerin  yaşı

45  dakika



Ders  ne  hakkında  olacak?  Tahmin  etmeye  çalış…

Dersin  tutumu

Öğrenciler  sınıfta  dolaşır  ve  sınıfa  dağıtılan  materyalleri  (konu  olarak  Afrika  ile  çok  sayıda  fotoğraf  ve  resim,  kedigiller,  dişi  aslanlar,  

boyama  ekipmanları,  Joy  Adamson'ın  yaşadığı  döneme  ait  eski  zaman  fotoğrafları,  haritalar)  gözlemlerler.  Afrika  hakkında  kitaplar).  

Projektörde  veya  bilgisayarda  Kenya'nın  ulusal  bayrağı  gösterilir.  Öğrencilerin  görevi,  tüm  bunları  bir  bağlama  oturtmak  ve  dersin  

konusunu  tahmin  etmektir….

Öğrenciler  gruplara  ayrılacaktır  (gruplar  renklere  göre  ayrılacaktır)

Öğrenciler  dersin  ne  hakkında  olacağını  tahmin  etmeye  çalışmalıdır.  Bu,  öğrencilerin  dikkatini  daha  fazla  çekmesi  gereken  bir  tür  

yeni  öğretim  tutumudur.  Sorulara  dayalıdır.  Bir  öğretmen  ders  sırasında  birkaç  kez  öğrencilerin  dersin  ne  hakkında  olduğunu  

öğrenip  öğrenmediğini  sorar…  ve  etkinlikler  tek  tek  tahmin  ettiklerini  doğrular.

İşte  bilgisayardan  çalan  fon  şarkısı:  https://www.youtube.com/watch?

v=b0NQh3pPv7o&t=10s)

Tahmin  etmeleri  gerekir…  Afrika'yla  ilgili,  Afrika'daki  vahşi  hayvanlarla,  Joy  Adamson'la  ilgili,  vb.

MOTİVASYON

JOY  ADAMSON  HAKKINDA  BİR  METİN  YAPMAK  İÇİN  PARAGRAFLAR  SİPARİŞ  ETMEK

Öğretmenin  sorusu?

Bu  aktivite  Joy  Adamson'ın  hayatını  tanıtmayı  amaçlamaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=b0NQh3pPv7o&t=10s


Öğrenciler  kesilen  metinleri  düzelterek  diğer  tarafta  doğru  resmi  oluştururlar.

Her  grup,  sınıfı  kesilen  metinler  için  arar  (ek  2)

Bu  aktivite,  Afrika'yı  daha  iyi  tanımayı,  Afrika'nın  nasıl  hissedebileceğine  dokunmayı,  Joy  Adamson'ın  yaşadığı  bir  çevre  
hakkında  daha  iyi  bir  fikre  sahip  olmayı  amaçlıyor.

Kesilen  metinleri  mantığa /  metin  parçalarına /  göre  doğru  sıraya  koyar.  Onları  folyoya  yerleştirin  -  ters  çevirin  ve  
diğer  taraftaki  resme  göre  cevabın  doğru  mu  yanlış  mı  olduğunu  bilir.

NESNE  TANIMLAMA

Masanın  üzerine  Joy  ile  ilgili  eşyalar  yerleştirilmiş  (objeler  resim  paleti,  Opava  haritası,  Kenya  bayrağı,  fotoğraf  Viyana,  
kalem,  1910,  aslan  resmi,  Elsa  isimleri,  Frederika,  film  olabilir).  Joy  ile  ilgili  olmayan  birkaç  nesne  de  vardır  (örneğin:  
cep  telefonu,  lastik,  kalemtıraş  vb.).  Öğrenci,  Joy  Adamson  ile  ilgili  bir  madde  seçmeli  ve  maddenin  neden  onunla  ilgili  
olduğunu  açıklamalıdır.

Öğretmen  cevapların  doğru  olup  olmadığını  değerlendirir  ve  bir  tartışma  yaratır  -  resimlerde  ne  görürler,  resimlerin  
ve  öğelerin  ortak  noktaları  nelerdir,  İngilizce  kelimeleri  uygularlar  -  kedigiller,  aslan,  leopar,  çita  ve  öğrencilere  “Ne  
söyleyebilirsiniz?”  Diye  sorar.  onlar  hakkında?  ….



Ek  1  –  Joy  Adamson'ın  resimleri

(1)  öğretmen  tarafından  çeviri  ve  yorum  içeren  bir  dizi  slayt  (Çekçe  sunum

MALZEMELER

dil:  https://slideplayer.cz/slide/2847262/)

Ek  2  –  diğerini  kesme  ve  sağa  koyma  metni  (ikinci  sayfa  kontrol  içindir)

SON  ÖZET

JOY  ADAMSON'UN  SUNUMU

Öğretmen  bunlardan  birini  veya  her  ikisinin  kombinasyonunu  kullanabilir:

Şimdi,  tüm  öğrenciler  için  dersin  Joy  Adamson  hakkında  olduğu  açıktır.  Teyit  olarak  ve  bilgiyi  derinleştirmek  için  onun  

hakkında  bir  video  veya  slayt  gösterisi  var.

Öğretmen  dersi  ve  Joy  Adamson'ın  kişiliğinin  önemini  özetler.

BİR  OYUN  “FARKLILIK  BUL”

Her  grup  bir  Afrika  yerlisinin  resmini  çeker  (ek  3)  ve  birlikte  10  fark  bulmaya  çalışırlar.

Ek  3  –  farklılıkları  bulun

(2)  JOY  hakkında  İngilizce  belgesel  film  https://www.dailymotion.com/video/xf0o1a

Joy  Adamson'ın  video  sunumunda  2:20  dakika  başlıyor  ve  yaklaşık  8:00  dakika  sürüyor  -  bir  öğretmenin  ihtiyacına  veya  

sınıfın  ilgisine  göre  uzunluk  değiştirilebilir.

https://slideplayer.cz/slide/2847262/
https://www.dailymotion.com/video/xf0o1a

