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2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ayında bu sene kullanacağımız Cambridge Own It! 3 

kitabına başlayacağız. Kullandığımız bu kitapta öğrencilerin İngilizceyi sınıf içinde de 

kullanması için fırsatlar tanınıyor olacak. Öğrencilerimizin İngilizce becerilerinin yanı sıra, 

işlenecek konularla onların genel bilgi düzeylerini ve evrensel konulara olan hâkimiyetlerini de 

geliştirmek hedeflerimiz arasında. Yapılacak olan etkinlikler ve verilecek olan ödevlerle 

öğrencilerimizin bireysel, eşli ve grup olarak çalışmaları teşvik edilecek. Bu şekilde 

öğrencilerimizin otonomluk ve grup içinde çalışma becerilerini geliştirmek de kazanımlarımız 

arasında. 

 

İngilizce dersi kapsamında öğrencilerimiz Cuma ve Salı günleri olmak üzere haftada 2 defa 

ödevlendirilecek. Verilecek olan ödevlerle ders içinde işlenen konular pekiştirilecek ve 

öğrencilerin eksik yönleri tespit edilecek. 

 

2022-2023 eğitim-öğretim yılının hepimiz için kutlu ve iyi bir yıl olmasını diliyorum ve 

şimdiden sizlere gösterecek olduğunuz özveri için teşekkür ediyorum. 

 

Turgut Enes Ateş 

İngilizce Öğretmeni, Ana Ders 
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İngilizce Main Course (Ana Ders) 

Eylül ayında ilk ünitemiz olan Starter Unit (Başlangıç Ünitesi) ile dersimize başlayacağız. 

Sonrasında 1. Üniteye giriş yapacağız. Bu ünitelerde öğrenciler: 

• Present simple tense (geniş zaman) – I run everyday. (Her gün koşarım.) 

• Present continuous tense (şimdiki zaman) – I am running. (Koşuyorum.) 

• Adverbs of frequency (sıklık zarfları) – I never run. (Hiç koşmam.) 

• Present simple for future (Gelecekteki geniş zaman) – We have a lesson next week. 

(Sonraki hafta dersimiz var.) 

• Past simple (geçmiş zaman) – I ran yesterday. (Dün koştum) 

• Used to (eski alışkanlıklar) – I used to run (Eskiden koşardım.) 

Konularını görüyor olacaklar. Bu konular teknoloji, duygularımız ve müzik konularıyla birlikte 

harmanlanarak öğrencilere verilecek. 

 

İşlenen konular çeşitli videolar ve ses dosyaları ile desteklenecek ve öğrencilerin İngilizceyi 

anadil olarak konuşan kişilerden duyma imkânı sağlanıyor olacak. Videolarda öğrencilerin 

farklı aksanlarla İngilizce konuşan kişileri duymasını sağlayıp, onların kültürel farkındalıklarını 

geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
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Bunlara ek olarak öğrencilerimiz bu sene boyunca sadece 

İngilizceyi değil, öğrenmeyi de öğrenecekler. Kitap içinde 

bulunan Learn to Learn (öğrenmeyi öğren) bölümleri 

sayesinde öğrencilerimize hem İngilizce hem de diğer 

derslerde yardımcı olacak not tutma, grupla çalışma, kavram 

haritası ve metin haritası oluşturma gibi yöntem ve teknikleri 

de görecekler.  

 

Öğrenciler her ünitenin sonunda öz 

değerlendirme formları sayesinde kendi 

performanslarını puanlayabilecekler. 

Öğrencilerin kendileri hakkında ne 

düşündüğünü görebilecek ve eksik olan 

kısımları geliştirebileceğiz. 
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İngilizce Skills (Yetenekler) 

Campus kitabımızda 1. Üniteyi başlayacağız  (Different cities/Farklı şehirler) ; bağlamdan 

anlam çıkarma, bilgiyi bulmak için tarama, anahtar kelimeleri anlama, ayrıntılı okuma ve 

söylemi anlama çalışmaları yapılacak 

Vocabulary (kelimeler) 

Writing(Yazma) olarak; hata düzeltme ve şehrimizi tanıtma hakkında paragraf yazma 

çalışmaları yapılacak. 

Grammer (dil bilgisi) konuları olan niceleyiciler, geniş zamanı, sıfatlar, tekil ve çoğul isimler 

öğrenilecek.  

Reading (okuma) 3 farklı ülkeler hakkında metin okunacak. 

Dictation (dikte) çalışmaları yapılacak  

Ödevlendirmeler worksheet (çalışma kâğıdı)  üzerinden yapılacak. 
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Almanca 

Geçtiğimiz seneden öğrendiği bilgiler ile kendisini tanıtması beklenir. Arkadaşları ile 

selamlaşır ve temel seviyede dialog kurabilir. Aile bireyleri, sayılar, tanışma kalıpları ve boş 

zaman aktiviteleri tekrarlanır. Haftanın günleri tekrarlanır, hangi gün hangi dersleri olduğu 

üzerine okuma metinleri okunur, cümleler kurmaları beklenir. 

‘Das Haus’ ünitesi kapsamında evlerini tanıtma alıştırmaları yapılır. Hayalindeki evi çizerek 

cümleler ile açıklaması beklenir. Ünite kelimeleri çıkartılır mutlaka artikelleri ile birlikte 

yazılır ve öğrenilir. Eşyaların Almanca karşılıkları yine mutlaka artikelleri ile birlikte yazılır 

ve öğrenilir. Hangi odada hangi eşyalar kullanılır cümle içerisinde açıklanır. ‘Haben’ ve ‘sein’ 

düzensiz fiillerinin hangi öznede hangi şekilde çekimlendiği açıklanır ve alıştırmalar yapılır. 

‘Akksativ’ yapının cümleye kattığı anlam açıklanır ve ‘haben’ fiilinden sonra kullanılan 

kelimelerin artikellerinin mutlaka akkusativ yapıda çekimlenmesi gerektiği açıklanır. Okuma 

metinleri okunur, dinleme alıştırmaları yapılır. 
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İspanyolca 

İspanyolca dersinde bu ay aşağıdaki konular işlenecektir; 

- Tanışma: Merhaba/görüşürüz – Günaydın/iyi günler/iyi geceler 

- Adın ne? Benim adım… 

- Onun adı ne? Onun adı… 

- 0-10 arası sayılar 

- Renkler 

- Favori şeyin ne? 

- Nerelisin? Ben …’lıyım. 

- Uyruklar 

Derslerimiz esnasında rol yapma aktiviteleri, destekleyici çevrimiçi uygulamalar ve çalışma 

yaprakları kullanacağız. 


