
 
 

NARLIDERE BELEDİYESİ  NAR ÇİÇEKLERİ ANAOKULU 3 YAŞ SINIFI 

 EKİM AYI İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI 

UNITS: 

GREETINGS( SELAMLAŞMA ) 
 Öğretmenin çocuklarla tanışması, çocukların birbirlerine kendilerini 
rahatça tanıtabilmeleri, birbirlerine isimlerini ve nasıl olduklarını 
sorabilmeleri 

Hello ( Merhaba) / Good morning ( Günaydın) / Good evening / Good 
bye ( Hoşçakal) 
What’s your name ? ( Adın ne ?)  
My name is ... ( Adım ...)  
How are you ? (Nasılsın? )  
I am fine, thank you ( iyiyim- teşekkürler) 
Nice to meet you ( Tanıştığımıza memnun oldum)) 
gibi tanışma ve selamlaşma kelime ve kalıplarının öğretilmesi, 
öğrendikleri kelimeleri cümle içinde kullanabilmelerinin sağlanması ve 
karşılıklı diyaloglar ile pekiştirilmesi desteklenmesi 
 
NUMBERS ( SAYILAR ) 
 1-5 arası sayıların öğretilmesi , görsel   ve dokunsal öğrenme sistemine 
dayalı olarak melodi ve oyunlarla kavratılması, kartlar kullanılarak ve bazı 
hikayelerle desteklenerek öğretilmesi 

Çocuklarla sınıf içinde soru cevap yöntemiyle ve sayı saymaya yönelik 
oyunlarla pekiştirilmesi 
 
COLOURS ( RENKLER )  
Tüm renklerin öğretilmesi, daha önce öğrendikleri kelimeler ile renkleri 
birleştirerek tamlamalar yapabilmeleri, sevdikleri renkleri kısa İngilizce 
cümleler ile ifade edebilmelerinin sağlanması 
red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, white, black etc. 
What colour is it? It is …… 
Ayın Favori Şarkıları : 
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g 
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 
https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg


 
NARLIDERE BELEDİYESİ  NAR ÇİÇEKLERİ ANAOKULU 4 YAŞ SINIFI 

 EKİM AYI İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI 

UNITS: 
GREETINGS( SELAMLAŞMA ) 
 Ögretmenin cocuklarla tanismasi, cocuklarin birbirlerine kendilerini rahatca 
tanitabilmeleri, birbirlerine isimlerini ve nasil olduklarini sorabilmeleri 

Hello ( Merhaba) / Good morning ( Günaydın) / Good evening / Good bye ( 
Hoşçakal) 
What’s your name ? ( Adın ne ?)  
My name is ... ( Adım ...)  
How are you ? (Nasılsın? )  
I am fine, thank you ( iyiym tesekkürler) 
Nice to meet you ( Tanıştığımıza memnun oldum)) 
gibi tanışma ve selamlaşma kelime ve kalıplarının öğretilmesi, öğrendikleri kelimeleri 
cümle içinde kullanabilmelerinin sağlanması ve karşılıklı diyaloglar ile pekiştirilmesi 
desteklenmesi 
NUMBERS ( SAYILAR ) 
 1-10 arası sayıların öğretilmesi , görsel   ve dokunsal öğrenme sistemine dayalı 
olarak melodi ve oyunlarla kavratılması, kartlar kullanılarak ve bazı hikayelerle 
desteklenerek öğretilmesi 

two red balls, 

four blue pencils 

five yellow ducks   etc 
How many ? ( Kaç adet?) 
gibi tamlamalarla sayıların daha önce ogrenilen kavramlarla birleştirilerek 
desteklenmesi. Gecmis yillarda ingilizce egitim alarak sayı saymayı ogrenen ve bu 
basit tamlamalari yapabilen cocuklarla sinif icinde soru cevap yontemiyle ve sayı 
saymaya yönelik oyunlarla pekiştirilmesi 
COLOURS ( RENKLER )  
Tüm renklerin öğretilmesi, daha önce öğrendikleri kelimeler ile renkleri birleştirerek 
tamlamalar yapabilmeleri, sevdikleri renkleri kısa İngilizce cümleler ile ifade 
edebilmelernin saglanması 
red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, white, black etc. 
What colour is it? It is …… 
Ayın Favori Şarkıları : 
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g 
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-
L6q4vbWUhttps://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg


 
 

NARLIDERE BELEDİYESİ  NAR ÇİÇEKLERİ ANAOKULU 5-6 YAŞ SINIFI 

 EKİM AYI İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI 

UNITS: 

GREETINGS( SELAMLAŞMA ) 
 Öğretmenin çocuklarla tanışması, çocukların birbirlerine kendilerini rahatça 
tanıtabilmeleri, birbirlerine isimlerini ve nasıl olduklarını sorabilmeleri 

Hello ( Merhaba) / Good morning ( Günaydın) / Good evening / Good bye ( 
Hoşçakal) 
What’s your name ? ( Adın ne ?)  
My name is ... ( Adım ...)  
How are you ? (Nasılsın? )  
I am fine, thank you ( iyiyim teşekkürler) 
Nice to meet you ( Tanıştığımıza memnun oldum)) 
gibi tanışma ve selamlaşma kelime ve kalıplarının öğretilmesi, öğrendikleri kelimeleri 
cümle içinde kullanabilmelerinin sağlanması ve karşılıklı diyaloglar ile pekiştirilmesi 
desteklenmesi 
NUMBERS ( SAYILAR ) 
 1-20 arası sayıların öğretilmesi , görsel   ve dokunsal öğrenme sistemine dayalı 
olarak melodi ve oyunlarla kavratılması, kartlar kullanılarak ve bazı hikayelerle 
desteklenerek öğretilmesi 

COLOURS ( RENKLER )  
Tüm renklerin öğretilmesi, daha önce öğrendikleri kelimeler ile renkleri birleştirerek 
tamlamalar yapabilmeleri, sevdikleri renkleri kısa İngilizce cümleler ile ifade 
edebilmelerinin sağlanması 
red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, white, black etc. 
What colour is it? It is …… 
SHAPE  
Circle, square, rectangle, triangle, diamond, heart şekilleri etkinlikler ile öğrenirler 
“What shape is it?” sorusuna “It is a (circle)” cevabını vermenin öğrenilmesi sağlanır. 
Ayın Favori Şarkıları : 
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g 
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU 
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4 
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA 

https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA

