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Bekijk de plaatjes, luister en lees Resimlere bak,dinle ve oku.

Beslis: goed of fout? Karar ver,dogrumu?  yanlismi?

Controleer Kontrol et.

Dat kan beter. Probeer het nog een keer! Daha iyi olabilir,bir daha dene.

Dit was: oefening 1 Bu alistirma 1” idi.

Goed Güzel , iyi

Help??? Imdat??? “yardim”

Is het goed of fout? Dogrumu?  Yanlismi?

Kies de goede zin bij het plaatje Resimdeki  uygun cümleyi  sec .

Kies eerst het goed antwoord Önce sec  sonra dogru cevabi ver.

Kies het goed gespelde woord Dogru heceyi bul.

Kies het goede woord Dogru cevabi ver.

Kijk naar het plaatje, lees en kies de goede zin Resime bak,oku  ve  dogru cümleyi  yaz.

Luister en kies het goede plaatje Dinle, ve  resime uygun cümleyi  sec.

Luister en lees. Is het goed of fout? Dinle ve oku dogrumu ? yanlismi?

Luister en typ het woord Dinle ve cümleyi  yaz.

Luisteren en plaatjes Resimlerden birini tikla ve dinle.

Maak de zin af Cümleyi bitir.

Nog een keer Birkere daha tekrarla.

Nog een keer luisteren, én lezen? Klik op het plaatje! Bir kere daha oku ve dinle.Resimi  tikla

Of wil je de volgende oefening doen? Bir sonraki soruyumu yapmak istiyorsun?

Of wil je naar het hoofdmenu? Yoksa ana bölümemi dönmek istiyorsun?

Print het boekje Kitapcigi print yapin. (yazicidan cikartin)

Sorry, dat is nog niet goed. Probeer het nog een keer. Pardon,basarili olamadin bir daha dene.

Terug naar de tekst Derse geri dön.

Terug naar de vraag Sorulara geri dön.

Tip??? Tip???(Ipucu).

Typ het goede woord Dogru cümleyi yaz.

Volgende Sonraki.

Vul de woorden in Dogru cümleyi yaz.

Vul in Dogru kelimeyi  bos bölüme yaz.

Welk woord hoort er niet bij? Hangi kelime buraya uymuyor?

Welk woord is fout? Wat kan niet? Hangi kelime yanlis?hangisi uymuyor.

Welk woord is teveel? Welk woord moet weg? Hangi kelime gereksiz .Gereksiz olani cikart.

Welke antwoorden waren goed/fout Cevabin hangisi dogru ,hangisi yanlis.

Welke vragen waren goed/fout? Sorularin hangisi dogru ,hangisi yanlis?

Welke zin kan niet? Hangi cümle buraya uymuyor?

Wil je de oefening nog een keer doen? bu alistirmayi birkere daha yapmak istermisin?

Woordbeeld Örnek.

Woordenlijst Sözlük.

Zoek bij elkaar. Birbirine uygan kelimeleri  birlestir.

Zoek de goede vraag Dogru soruyu bul.

Zoek de tegenstelling Zitdini ara.

Zoek de zinnen bij elkaar Birbirine uygun kelimeleri  birlesdir.


