
EYLÜL AYI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÜLTENİ 

 

 

Değerli Velimiz, 

Eylül ayında MAIN COURSE dersine, 4.Sınıf konularının kısa bir tekrarı ile 
başlayacağız. Öğrencilerimize alıştırma kâğıtları dağıtarak konuları hatırlayacağız. 
Konularımız: Tekil-Çoğul, Saatler, Ülkeler, Wh- Soruları, There is/There are, This/That, Hava 
Durumları, Meslekler, Can/Can’t, Yer Edatları, Geniş Zaman gibi konular olacaktır. Aynı 
zamanda sınıfta çeşitli oyunlar ve etkinlikler ile bu konuları destekleyeceğiz. (Örneğin; konu ile 
ilgili çubuklarla kelime yazma, kart eşleştirme, Tabu vs.) 

Daha sonra Starter Unit (Başlangıç Ünitesi) ile Own It kitabımıza başlayacağız. Boş 
zamanlar, hobiler ve sporlardan Geniş Zaman (Present Simple Tense) ile bahsedeceğiz. Sıklık 
zarflarını ve like/love/hate fiillerini öğreneceğiz. Kitabımızda yer alan alıştırmaları çözerek 
konuyu pekiştireceğiz. Ardından Ünite 1’ başlayacağız. Filmler ve TV Showları ile Şimdiki 
Zamanı (Present Continous Tense) hatırlayacağız. Ve bu iki zamanı birbiri ile kıyaslayacağız. 
Kitabımızda yer alan alıştırmaları çözeceğiz. Çeşitli etkinlikler ve oyunlarla bu iki konuyu 
pekiştireceğiz. 

Ardından New Cornerstone kitabımızda, hayvanlar, insanlar ve çevre ile ilgili olan 
Ünite 1’e başlayacağız. Okuma parçalarını okuyup yorumlayacağız ve ardından konu ile ilgili 
kitabımızda bulunan dinleme aktivitelerini yapacağız. Konu ile ilgili kelimeleri bu aktiviteler 
yolu ile tekrar edeceğiz. Sevdiğimiz hayvanları, onları neden sevdiğimizi, hayvanların insanlara 
nasıl yardım edebileceğini konuşacağız. 

Ödevlendirme duyurularını, K12 üzerinden Çarşamba ve Cuma 
günleri yapacağım. Çalışma Kâğıdı veya kitap ödevi şeklinde 
düzenli olarak ödevlendireceğim ve takibini de K12 üzerinden 

yapacağım. 

SKILLS 
Skills dersinde temel olarak kullanılacak olan kitap Fun Skills 6 Öğrenci ve Ödev kitabıdır. Eylül 

ayında bu kitaptan iki ünite işlenecektir. Bu ünitelerin isimleri: Team Time ( Takım zamanı)  ve Around 
the House (Evin Etrafında) üniteleridir. Bu ünitelerde konuşma okuma, anlama ve yorumlama, soru 
cevap dinleme, boşluk doldurma, eşleştirme, boşluk tamamlama, yazma, diyalog kurma gibi birçok sınıf 
içi etkinliklerinde aktif rol oynayacaklardır. Fun Skills 6 kitabında ise Eylül ayında takım çalışması, eve 
ait eşyalar temasındaki kelimeler öğrenilecektir.   

 



Eylül ve Ekim aylarında okunacak olan okuma kitabı ise The Wonderful of Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) 
kitabıdır. Bu kitap 64 sayfadan oluşmaktadır. Oz Büyücüsü okuma kitabı 5 bölümden oluşmaktadır. 
Bölümler arasında öğrencilerin okudukları kitabı anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek amaçlı 
yararlı aktiviteler bulunmaktadır. Bu aktiviteler şunlardır: boşluk doldurma, çizme, kelime doldurma, 
yazma, konuşma, yorumlama, puzzle, eşleştirme etkinlikleridir. Öğrenciler, Skills öğretmenine akıllarına 
takılan soruları sorabilecektir, çünkü bu onların öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 

 
ALMANCA 

‘Deutsch ist International’ ünitesi kapsamında uluslararası kullanımı olan kelimelerin 
Almancada da aynı kullanıldığı, sadece Alman diline özel ‘Artikel (der, die, das)’ler ile birlikte 
kullanılması gerektiği açıklanır. Almanca artikellerinin kullanımı ve dil öğrenimi üzerindeki 
etkisinden ve öneminden bahsedilir. ‘der’ , ‘die’ , ‘das’ olmak üzere 3 adet artikel bulunduğu 
açıklanır. Her kelimenin bir artikeli olduğu ve her öğrendiğimiz yeni kelimeyi mutlaka artikeli 
ile birlikte öğrenmemiz gerektiği, çünkü dil bilgisinin ilerleyen konularda artikeller ile 
sağlanacağı özellikle vurgulanır. 

İngilizce ile karşılaştırma yapılabilecek temel konular ile derse giriş yapılır. Selamlaşma 
ve vedalaşma bu konuların başında gelir. İngilizce bilgilerini kullanarak selamlaşma ve 
vedalaşma ile ilgili kısa diyalogları hızlıca kurabileceklerdir.  
Kişi zamirleri yine İngilizce karşılıkları ile birlikte verilir. Bu sayede öğrencinin dile olan ilgi 
ve motivasyonun artmasını sağlamak ve kolay öğrenebileceğine olan inancını aktif tutmak 
hedeflenir. 

Temel cümleler ile kendini tanıtma alıştırmaları yapılır. Alfabenin okunuşu ve heceleme 
alıştırmaları ile telaffuz çalışmaları yapılır. 20ye kadar sayma sayıları açıklanır ve alıştırmalar 
yapılır. Eğlenceli oyunlar ile kendilerini tanıtma, arkadaşlarına temel bilgilerini sorma (ismi, 
yaşı, nereli olduğu gibi) oyunları oynanır. Sayılar ile ilgili çalışmalar yapılır. 
 

İSPANYOLCA 

5 to 9th Week: 

- Introduction: Hello/Bye - Good morning/evening/night 
- What is your name? My name is... 
- What is his/her name? His/Her name is… 
- Numbers 0 to 10.  

12 to 16th Week: 

- Colors (Renkler) 
- What is your favourite…? 
- Where are you from? I am from… 
- Nationalities (Milletler) 



19 to 23rd Week: 

- How old are you? I am… 
- How old is…?  
- How are you today? I am... + Adjectives 
- When is your birthday?  + Months 

26 to 30th Week: 

- Days of the week (Haftanın günleri) 
- Numbers from 10 to 100 
- Professions (Meslekler) 
- What would you like to be in the future?  
- Review of the topics (Konu tekrarı) 

Online aktiviteler, oyunlar ve alıştırma kâğıtları kullanacağız. 

         

 

Mutlu haftalar dilerim. 


