
1. SINIF İNGİLİZCE DERS BİLGİLERİ  
 

İlkokul 1. sınıftan başlayarak iyi bir dil öğretiminin temellerini İngilizceyi sevdirerek atmak ve ilerleyen 
sınıflarda bu öğrenmeyi geliştirerek ve pekiştirerek sürdürmek temel amaçlarımız arasındadır. Diğer bir 
amacımız ise;  hedef dilin günlük yaşantı içerisinde kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bunun için, İngilizce 
öğretmenlerimiz birer “ native speaker” temsilcileri olarak davranıp sınıf içinde ve dışında hedef dilde 
iletişim kurarak öğrencilere model olup,  öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.     

 İngilizce müfredat programımız CEFR ( Common European Framework of Reference for Languages)- Ortak 
Çerçeve Program A1 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir.                     
1. dönem öncelikle 4 temel dil becerisinden ‘Listening’-Dinleme, ‘Spoken Interaction’- Karşılıklı Konuşma 
ve ‘Spoken Production’ – Konuşma becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Öğrencilerimizin ana 
dilde okur- yazar olmalarının akabinde hedef dilde 2. dönemde yeni aktiviteler eşliğinde temalar ile ilgili 
kalıp ve kelimeler genişletilerek tekrarlanır; konuşma ve dinleme becerileri okuma ve yazma programıyla 
desteklenir.  Öğrencilere, hedef dilde temalarımız doğrultusunda temel iletişim kurmalarını sağlayacak 
olan kelime ve kalıplardan oluşan konular, uyguladığımız metotlara uygun güncel ders kitaplarının 
üzerinden verilmektedir.                                                                                                                    

Derslerimizde Oxford University Press tarafından hazırlanmış Incredible English Starters ve Incredible 
English 1 kitapları kullanılmaktadır.                                                                                                                                                   
İngilizce derslerinin zevkli geçmesini sağlayacak çeşitli dil oyunları, aktiviteler, şarkılar, el-işi çalışmaları, 
canlandırma, ikili ve grup çalışmaları da programın vazgeçilmez unsurlarıdır.      

 Okuma- Yazma programımız temalarımızla örtüşen ‘Oxford Reading Tree’ okuma kitapları üzerinden 
yürütülür. Bu program özellikle küçük yaş gruplarında okuma yazma becerilerini geliştirmek için bir çok 
seviye seçeneği ile tasarlanmıştır. Program özellikle literatürde tanımlandığı üzere; küçük yaş grubunun 
hedef dilde çok kolay kalıp öğrenebilir gerçeği ile örtüşmektedir. Programdaki  süre gelen karakterlerin 
maceraları ile öğrencilerin hedef dili içselleştirmeleri amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                                              
İlkokul 1. Sınıftan başlayarak günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda Reading A-Z, 
dijital kütüphane kullanımı derslere entegre edilmiştir. Özellikle ana dili İngilizce olan öğrenciler için 
hazırlanmış bu program İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrenci profilinin dil gelişimine çok 
büyük katkı sağlamaktadır. 

 

 

 


