
 

English as an Additional Language Team 

Okullar bir süre kapalı olacak– evde çocuğumun İngilizceyi 

öğrenmesine nasıl yardımcı olabilirim? 

İnternet öğrenimi 

Çocuğunuzun laptop, tablet ya da akıllı telefonu ile bütün gün geçirmesini istemezsiniz ama 

İngilizceyi öğrenmelerine yardımcı olacak bazı iyi internet siteleri vardır – 30 dakika ya da 1 saat 

internette öğrenim yapmaları gerçekten iyidir! 

 Learning Village (Öğrenim Köyü) – çocuğunuzun 

giriş şifresi varsa, evde bilgisayar ya da tableti 

kullanarak “Learning Village” adlı programa 

girmeye devam edebilecektir.  Günde sadece 30 

dakika öğrenim için büyük bir fark yapar. 

https://www.learningvillage.net/user/login  

 British Council Learn English Kids (Çocuklar için 

İngilizceyi Öğrenin): 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  

Özellikle dinleyebileceğiniz, okuyabileceğiniz ve 

seyredebileceğiniz hikayeleri içeren ‘Listen and watch’ (Dinleyin ve Seyredin) bölümü çok iyidir. 

 British Council Learn English Teens (Gençler için İngilizceyi Öğrenin): 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/   

 ‘Yetenekler’, ‘Gramer’ ve ‘Dil Bilgisi’ bölümleri daha büyük yaştaki çocuklar için çok iyidir.  

 Cbeebies (oyunlar güzel!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games 

 Bitesize (lokma büyüklüğünde): https://www.bbc.co.uk/bitesize  

Öğrenim kaynaklarını görmek için, geçerli yaş grubunu tıklayın.  

Okuma 

Çocuğunuzun her gün kitap okumasını sağlayın.  İngilizce ya da kendi ana dilindeki 

kitapları okusun. Çocuklar ana dilinde iyi okuyabilirlerse, İngilizcede 

okuyabilmelerine yardımcı olacaktır. Çok sayıda kitaplarınız yoksa, çocuğunuz en 

sevdiği kitabı yüksek sesle okusun. Böylece çocuk okuma üzerinde odaklanabilir ve 

güzel anlatım ile diksiyonu kullanarak hikayenin kulağa ilginç gelmesini sağlayacaktır. 

TV ve filmleri 

Çocuklarının uzun süre ekran önünde durmalarını istemiyoruz ama günde bir iki saat kaliteli TV 

programlarını seyrederlerse, dil yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.  Bu programları tavsiye 

ederiz: 

 CBeebies – bu programların çoğu 6 yaş ve daha küçük 

çocuklar için uygundur. 

 CBBC – bu programların çoğu her yaştaki çocuklar için 

uygun (18 yaştan büyük olan ‘büyük çocuklar’ dahil!)  

 Filmler – çocuğunuz ana dilinde okuyabilirse, alt yazılı 

filmleri seyredebilirler (Disney filmlerinin çoğu dil gelişimine 

uygundur).  Çocuğunuz ana dilinde okuyamazsa, sevdiği bir 

film önce kendi diline dublaj yapılmış versiyonu 

seyrettikten sonra İngilizcede tekrar seyredebilir.   

https://www.learningvillage.net/user/login
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
https://www.bbc.co.uk/bitesize
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İngilizcede yeni sözcükler öğrenmek 

 Evin içinde bulunan nesnelerin İngilizce isimlerini söyleyin ve tarif etmeye çalışın. 

Örneğin, a hard shiny colander (sert, parlak bir süzgeç), a soft, fluffy blanket (yumuşak, 

tüylü bir battaniye).  Bilmediğinizin nesnelerin adlarını öğrenmeye çalışın.  

 Pencerenin dışındaki nesneler – aynı şeyi dışarıya bakarak yapın. 

Bahçeniz varsa, kaç tane obje isimlendirip tarif edebileceğinizi sayın. 

Mümkünse, dışarıya çıkın ve aktif olamaya çalışın!  

 Öğrendiğiniz yeni sözcükleri listeye yazın ve beraber bunları 

tekrarlayın.  İngilizceniz iyiyse de birçok günlük kullanımındaki 

nesnelerin isimlerini bilmeyebilirsiniz!   

Hafıza oyunları oynamak 

‘I went to the shops and bought a …’  (‘Alış verişe çıktım ve ….aldım’) adlı oyunu 

oynayın. Alabileceğiniz bir şeyi düşünün, örn. bir elma.  Çocuğunuz bunu 

tekrarlar ve ona başka bir şey ilave eder: 

 Ebeveyn (ya da kardeş): I went to the shops and bought a banana (Alışverişe 

gittim ve bir muz aldım). 

 Çocuk: I went to the shops and bought a banana and an apple (Alışverişe 

gittim ve bir muz ve bir elma aldım). 

 Ebeveyn (ya da kardeş): I went to the shops and bought a banana, an apple and a carrot 

(Alışverişe gittim ve bir muz, bir elma ve bir havuç aldım). 

 Child: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of beans. (Alışverişe 

gittim ve bir muz, bir elma, bir havuç ve bir kutu fasulye aldım). 

Bunu devam etmeye çalışın!  

Yazı yazma – bazı fikirler 

Her gün en az birkaç dakika yazı yazmak çocuğunuzun İngilizcede yazmayı 

hatırlamasına yardımcı olacak. Çocuğunuz kendi dilinde yazı yazabilirse, 

önce onu yapıp sonra yazdıklarını İngilizceye çevirebilirler. 

Çocuklar bunları yapabilirler:  

 Günlük tutmak – havanın nasıl olduğu, yedikleri yemek, televizyonda 

seyrettikleri programlar vb. basit konuları içerebilir. 

 Resimleri anlatabilirler – tarif edilebilecek İlginç resimleri bulmak için 

gazetelere, kitaplara ve dergilere bakın. 

 En sevdiği kitaplar ve filmlere dayalı hikayeler yazabilirler.  

 

Çocuğunuzun İngilizcesi çok az ise, yazmaya denemeden önce resimleri 

çizip kendi ana dilinde anlatabilir. 

 


