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ĠNGĠLĠZCE DERSĠNDE
VELĠLERĠN YAPMASI GEREKENLER
Yabancı dil eğitimi, hem akademik başarı hem kişisel gelişim anlamında günümüzde
tartışmasız önemini korurken, çocuklarımızın İngilizce dersinde başarılarını artırmaları için
velilerimizin de yapabileceklerine dair bazı noktaları sıralamaya çalışacağım:
-

Genel olarak İngilizce dersi görseller, oyunlar ve şarkılarla desteklenebildiğinden
çocuklar tarafından sevilen bir ders ise de, çocuklarımızın İngilizce dersinde daha
başarılı olabilmesi için okuldaki ve kurstaki İngilizce dersleriyle yetinmemeleri
gerekmektedir.

-

Yabancı dilde başarı sağlamak için en güzel çalışma yöntemlerinden biri İngilizce
hikayeler okumak ve dinlemektir. Çocuğumuzun sınıf seviyesine göre İngilizce
hikayeler edinip, bu hikayeler düzenli olarak okunursa ve yavaş yavaş kitapların
seviyesi yükseltilirse (kitapların üzerinde Level 1, Level 2, Level 3… şeklinde
belirtilir.) faydalı olacağı muhakkaktır. İçeriğinde hikayeyle ilgili aktiviteler ve
hikayelerin seslendirmeleri de mevcut olan hikayelerin alınması daha yararlı olacaktır.
Seslendirmeleri hikaye kitabını takip ederek dinlemek hem eğlenceli olacaktır, hem de
telaffuzu öğrenme açısından çok faydalıdır. Bu hikayeler, yabancı dilde okuma,
dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yardım eder. Çocuğumuzun ilgisini
çeken kitapları almamız yayın adından daha önemlidir. Okulumuzda İngilizce

derslerinde isteyen her öğrenciye bir hikaye kitabı verilmekte, dönüşümlü olarak
kitapların tamamını okumaları sağlanmaktadır.
-

Kelime bilgisi yabancı dil öğrenmenin temel şartı olduğundan, öğrencilerimizin
okudukları metinlerde bilmedikleri kelimeleri bulmaları ve yazmaları ve varsa
kitaptaki alıştırmaları yapmaları İngilizce gelişimleri açısından son derece önemlidir.
Bu noktada telaffuz konusu karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yanlış telaffuz
öğreniminin düzeltilmesinin çok zor olduğu göz önünde bulundurularak öğrenciler
dictionarycambridge.org gibi dijital sözlüklerden faydalanabilirler.

-

Kelime bilgisinin geliştirilmesi amacıyla bir kelime defteri ya da kelime kutusu
oluşturulabilir. Söz konusu deftere her gün belli sayıda kelime (ders kitabından ya da
okunan kitaplardan) yazılarak öğrenilebilir. Tercih edilebilecek diğer bir yöntem de,
işlediğimiz ünitelerle ilgili kelime kartları hazırlanarak kelime kutusu
oluşturulmasıdır. Bu kelimeler öğrencilerin defter ve kitaplarından bulunabilir.
Öğrenci kendi el yazısıyla küçük küçük kestiği açık renkli fon kağıtlarının bir tarafına
kelimenin İngilizcesi, diğer tarafına Türkçesini yazar. Üzerine “Word Box”
yazacakları bu kutudan günde 5-10 kelime oyun şeklinde çalışılabilir. Böylece kelime
hazineleri gelişecek ve sene içinde kaç kelime öğrendiklerini de fark edeceklerdir.
Ayrıca hazır kelime kartları da alınabilir.

Veli Olarak Çocuğumla Nasıl Çalışırım,
Ona Nasıl Yardım Edebilirim?

-

Öncelikle çocuklarımızın ödevlerine yardım etmemeliyiz. Yardım etmemiz hem
öğrencilerimizin kendi kendine başarabilme yeteneğinin gelişmesini hem de
öğretmenin öğrenme düzeyini fark etmesini engeller. Yapılabilecek en iyi yardım,
çocuğumuzu defter, ders kitabı, kaynak kitaplar, sözlük gibi kaynakları kullanmaya ve
işlediğimiz konuları tekrar etmeye sevk etmemiz olacaktır. Hata yapmak da
öğrenmenin bir parçası olduğundan yapılamayan boş kalmalıdır. Mükemmeliyetçi,
özgüven eksiği olan, mutsuz bireyler yetiştirmemek ana gayemizdir. Nitekim
dersimizde en önem verdiğimiz nokta, yabancı dile duyulan önyargının kırılması ve
çaba harcandığı sürece başarılı olunacağı düşüncesinin verilmesidir.

-

Diğer bir konu, internet ortamında yer alan bazı kaliteli öğretim sitelerinden
yararlanılmasıdır. Üyelik sistemiyle çalışan bu sitelerde işlediğimiz tüm konular
çocukların ilgisini çekecek şekilde anlatımı, alıştırmaları, öğretici oyunları, videoları

vb. materyallerle mevcuttur.
kullanılabilmektedir.

Bu

platformlar

tablet

ve

telefonlardan

da

-

Dijital ortamda yararlanılabilecek diğer bir konu ise Android telefon ve tabletlere
indirebileceğimiz İngilizce öğrenme programlarıdır. Busuu Kids, Word Fun World,
Duolingo, LearnEnglishKids, Englis For Kids, Learn English 6000 Words, Memrise
gibi uygulamalar İngilizce öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirecektir.

-

Ayrıca www.youtube.com sitesinde çocukların ilgisini çekecek birçok şarkı ve
İngilizce çizgi filmler mevcuttur. “Songs for Kids” ya da “English Cartoons”
kelimeleri aratılarak bu materyallere ulaşılabilir. Diğer bazı örnek kanallar ise Dream
Englis Kids, KidsTV123, EnglishKidsTV…şeklinde sıralanabilir.

Herşey geleceğimiz; çocuklarımız için. Onlar için harcanan her çaba olumlu bir karşılık
bulacaktır.

