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Bu ay hedefimiz tüm çocuklarımızın öncelikle Neden İngilizce
İngilizce ile doğru tanışmaları, günlük kısa dil kalıplarını kullanarak kendilerini tanıtmaları,
selamlaşma sözcüklerini öğrenmeleri, tüm renklerin İngilizcelerini öğrenip, sevdikleri renkleri cümle
içerisinde söyleyebilmeleri; 20’ye kadar ritmik olarak İngilizce sayabilmeleri ve sınıfımızda bulunan
kavramlardan on dört tanesini öğrenmeleri.
Öğrenmeyi pekiştirmek için aile katılımı bölümündeki önerileri uygulayarak çocuklarımızın
pratik yapmasını sağlayabilir, evde İngilizce öğrenme sürecimizi destekleyerek bizlere yardımcı
olabilirsiniz:)
Gün boyunca okulumuzda kullandığımız Ekim hedef yönergelerimizi ekte bulabilirsiniz. Bu
komutları çocuklarımızın söylemesini değil; sadece duydukları zaman anlayıp uygulamalarını
hedeflemekteyiz.Çalışmalarımıza ayrıntılı olarak www.englishkidsacademy.com adresinden bakabilir ve
"20202021eka" şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

UNITS and TARGET VOCABULARY/ ÜNİTELER ve HEDEF KAVRAMLAR
GREETING
S
TANIŞMA
Hello (merhaba)
Good morning (günaydın)
Good bye! (güle güle)
See you! (görüşmek üzere)
What is your name?
(adın ne?)
My name is..(adım)
I’m..(ben..)
How are you? (nasılsın?)
I’m fine, thank you.
(İyiyim, teşekkürler)
How old are you?
(kaç yaşındasın?)
I’m five years old.
(5 yaşındayım.)
Where are you from?
(nerelisin)
I’m from İstanbul.
Nice to meet you! Me, too.
(tanıştığımıza memnun
oldum, bende.)
Good afternoon (iyi günG
ler)
Good evening (iyi akşamG
lar)
Good night! (iyi geceler)

COLOURS

NUMBERS

RENKLER

SAYILAR

SCHOOL OBJECTS
OKUL ARAÇ

SONGS & STORIES
ŞARKILAR & MASALLAR

GEREÇLERİ
Yellow (sarı)
Red (kırmızı)
Blue (mavi)
Green (yeşil)
Orange
(turuncu)
Pink (pembe)
White
(beyaz)
Black (siyah)
Purple (mor)
Brown
(kahverengi)
Grey (gri)
Dark( koyu)
Dark green
(koyu yeşil)
Light(açık)
Light green
(açık yeşil)

One –1
Two -2
Three -3
Four -4
Five –5
Six-6
Seven-7
Eight-8
Nine-9
Ten-10
Eleven– 11
Twelve-12
Thirteen-13
Fourteen– 14
Fifteen– 15
Sixteen– 16
Seventeen-17
Eighteen– 18
Nineteen-19
Twenty-20

Teacher (öğretmen)
Student (öğrenci)
Book (kitap)
Notebook (defter)
Pencil (kalem)
Pen( tükenmez kaP
lem)

Good Morning
(günaydın şarkısı)
Daily Routines
(günlük rutinler şarkısı)
Kiki Making Friends
(Kiki Arkadaş Avında masalı)

Desk (sıra)
Chair (sandalye)
Computer
(bilgisayar)

Colours (renkler şarkısı)
Long Live Rainbow!
(Gökkuşağı Çok Yaşa masalı)

Paint (boya)
Paintbrush (fırça)
Board (tahta)
Bag (çanta)
Window (pencere)
Door (kapı)

Numbers (sayılar şarkısı)
Uncle Hasan’s Numbers
Train (Hasan Amca’nın Sayı
Treni masalı)
School Objects (okul araç
gereçleri şarkısı)
Kiki’s Stage (Kiki’nin Sahnesi
masalı)
***Our guest from England
( İngiltereden Misafirimiz
Draması)
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Eylül & Ekim
Sınıfta Çalışırken
Şimdi İngilizce çalışacağız!

İngilizcesi
Now we will study English!

Hazır mısınız?

Are you ready?

Türkçesi! İngilizcesi!

Turkish! English!

Aferin!

Well done!

Alkışlıyalım!

Clap your hands!

Şimdi oyun zamanı.

It’s time to play.

Sıraya girin lütfen.

Line up. Please.

Sessiz olun lütfen!

Be quiet, please!

Afiyet olsun!

Enjoy your meal!

Haydi ellerimizi yıkayalım.

Let’s wash our hands.

Language Structures and Chunks / Dil Kalıpları
What does kırmızı mean? I t means red. It is red. (Kırmızı ne demek? Red demek, bu kırmızı.)
What colour is this? This is blue. It is pink. (Bu ne renk? Bu mavi, o pembe.)
What colours do you like? I like purple. (Hangi renkleri seversin? Moru severim.)
What is your favourite colour? I like orange. (Favori rengin ne? turuncuyu severim.)
How many fingers do you have? I have ten fingers. (Senin kaç parmağın var? 10 parmağım var.)
What is this? It is a book. (Bu nedir? Bu bir kitap.)
Where is the book? It is here. (Kitap nerede? Işte burada.)
This is my book. (Bu benim kitabım.)
This is a door. (Bu bir kapı.)

&
lü & Ekim
AİLE KATILIMI
* Çocuklarınızdan her sabah yataktan kalkarken “Good morning!”(günaydın), evden ayrılırken
“Goodbye, see you görüşürüz!” (hoşçakal) demelerini isteyebilirsiniz. Şu
diyalogları arabada giderken, evde oynarken çocuğunuzla yapabilirsiniz:
“Hello!” (merhaba)“What is your name?” (adın ne?)“My name is....”
(adım..)“How are you today?” (nasılsın bugün?) “I am fine, thanks.”
(iyiyim, teşekkürler) “How old are you?”(kaç yaşındasın?) I’m 6 years old.(Altı yaşındayım.)
* Odanın köşelerine farklı renkler koyulur ve çocuğunuz odanın ortasına geçer. Söyleyeceğiniz
İngilizce rengin olduğu köşeye koşar. Run to yellow! (sarıya koş) diyebilirsiniz.
* Çocuklarla yaptığınız boyama faaliyetlerinde Türkçeleri ile birlikte İngilizceleri de tekrarlatılır.

What colour is this? (Bu ne renk?) diye sorabilirsiniz. It is blue, it is pink etc. (Bu mavi,bu sarı vb.)
* Çocuğunuzla trafikte giderken arabaları, yolda yürürken adımlarınızı 1’den 10’a kadar sayabilir,
saklambaç oynarken de one, two,three, four, five, six, seven, eight, nine, ten şeklinde söyleyebilirsiniz.
*Parkta sallanırken her sallanma esnasında çocuğunuz ile birlikte 1’den 10’a kadar sayabilirsiniz.

