
4. SINIF İNGİLİZCE DERS BİLGİLERİ  

İlkokul 4. Sınıf müfredat programımız Oxford Discover 3 serisi üzerinden CEFR ( Common European 
Framework of Reference for Languages)- Ortak Çerçeve Program A2 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt 
kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir. Program hedef dilde öğrencilerin özellikle konuşma ve yazma 
becerilerinde kendilerini doğru ve akıcı ifade etmelerine önem vermektedir.   

 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  Identifying Facts and Opinions – (Bir metinde 
gerçek olguları ve fikirleri bulma), Identifying Cause and Effect-( Bir metinde sebep-sonuç ilişkisi kurma), 
Reading for the Main Idea and Details ( Ana fikir ve Detay bulmak için okuma) , Sequence of Events- 
(Olayları metindeki oluş sırasına göre sıralama), Making an Inference- (Bir metinde çıkarımda bulunma) , 
Summarizing- ( Bir metni özetleme) etkin bir şekilde öğrenciler ile çalışılmaktadır.                       

 Programımız dünya literatüründen seçilmiş  edebi metinler ile öğrencilerin karakter, olay yeri ve zamanı 
betimleme gibi bir takım edebi unsurlar ile tanışmalarını amaçlar. İngilizce derslerinin zevkli geçmesini 
sağlayacak çeşitli dil oyunları, aktiviteler, şarkılar, el-işi çalışmaları, canlandırma, ikili ve grup çalışmaları, 
internet-barkovizyon,  akıllı tahta gibi teknolojilerin kullanıldığı, modern İngilizce pop şarkı ve İngilizce 
video görselleri ile yapılan etkinliklerin tercih edildiği öğrenci merkezli ders ortamları yaratılmaktadır. 

 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.   Günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış 
dijital kütüphane Reading A- Z ve TumbleBooks Library derslere Okuma- Yazma programı hedefleri 
doğrultusunda 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 sağlamakta ve 
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. Özellikle ‘Process Writing’ – ‘Süreç Odaklı Yazma’ ilkeleri doğrultusunda 
öğrenciler yazım sürecini, hikayeleri ve kurgu olmayan metinlerin özelliklerini inceleme fırsatı bulurlar. 

Müfredat programı,  öğrencilerin dil öğrenim sürecinde  hem araştırma becerileri hem de sözlü sunum 
becerilerini  geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge English Language Assessment –A2 Dil 
Seviyesinde Cambridge English Flyers – uluslararası sınavına hazırlar. 

Öğrencilerin dil gelişimleri , süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalar ile değerlendirilir. 

 

 



 

 

  


