
2. SINIF İNGİLİZCE DERS BİLGİLERİ 

İlkokul 2. Sınıf müfredat programımız Oxford Discover 1 serisi üzerinden CEFR ( Common European 
Framework of Reference for Languages)- Ortak Çerçeve Program A1 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt 
kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir. Derslerde, serinin temaları üzerinden hedef dil bilgisi 
yapılarının temaların içine gizlenerek dilin ana dil öğrenme modelinde olduğu gibi edinimi 
amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                             
İngilizce 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 sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model 
olup,  öğrencileri de dil kullanımına teşvik etmektedirler.     

İngilizce müfredat programımız 4 temel dil becerisine ‘Listening’-Dinleme, ‘Spoken Interaction’- Karşılıklı 
Konuşma , ‘Spoken -Production’ – Konuşma, Reading –Okuma, Writing- Yazma eşit ağırlık verilerek 
yürütülmektedir. Oxford Discover serisi  ile özellikle ‘Communicative Approach’- İletişimsel Yaklaşım 
Metodu ve ‘Task- Based Learning’ - Proje Bazlı Öğrenme ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yürütülür. 
Kitabımız öğrencilerimize sunduğu farklı yazın türünde edebi metinler ile öğrenciye zengin dil girdisi 
sağlamaktadır. Özellikle Reading- Okuma becerisi stratejileri ( Predicting from pictures- resimlerden yola 
çıkarak tahmin etme), Predicting from Titles / Headings-( başlıklardan yola çıkarak tahmin etme), Reading 
for the Main Idea and Details ( Ana fikir ve Detay bulmak için okuma) etkin bir şekilde öğrenciler ile 
çalışılmaktadır.                                                                                                                                                                                        
Programımızda dünya literatüründen seçilmiş, yaş grubunun ilgileri doğrultusunda olan hikayeler ile de 
özellikle ‘Values Education’- Değerler Eğitimi Çalışmaları da desteklenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                   
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 
yürütülmektedir. 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 hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                 
Günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış dijital kütüphane Reading A- Z 
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. 
Bu program ile aynı zamanda öğrencilerin bağımsız okuma alışkanlığı edinmesi ve bu alışkanlığı hayatlarına 
entegre etmeleri amaçlanmaktadır.                                                                                                                                       
Yazma Programımız ise öğrencilerimizin ‘Yazma Portfolyoları’ üzerinden hedef dilde farklı yazın türlerinin 
öğretildiği çalışmalar içermektedir.                                                                                                                                      
İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge English Language Assessment – Below CEFR 
Level  A1 Dil Seviyesinde Cambridge English Starters –uluslararası sınavına hazırlar. Öğrencilerin dil 
gelişimleri , süreç odaklı çalışmalar ile değerlendirilir. 



 

 


