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Nasıl oynanır ? : Her öğrenciye , üzerinde aynı soru-

lardan oluşan bir anket kağıdı verilir. Sınıfta dolaşa-

caklar ve soru sorarak kağıtta belirtilen özelliklere 
sahip kişileri bulacaklar. Birini bulduklarında , verilen 
boşluğa adını yazarlar.Tüm kutuları isimlerle dolduran 
kişi bingo diye bağırır ve oyunu kazanır.

Sertifika Töreni
Akım Koleji Yabancı diller bölümü 8. 
sınıf öğrencilerimizi LGS SINAVI'na 
hazırlamak için İngilizce ve İngilizce 
kelime bilgisi sınavları düzenledi.

Bu sınavlar sonucunda Akım Koleji Ortaokul Müdürümüz 
Ozan BOZKUŞ ve Yabancı Diller Kordinatörümüz Vahdettin 
DURAN öğrencilerimize sertifikalarını takdim ettiler.

 Qr Code

You can read the 
newspaper in Turkish by

. .

6.Sınıflarımızla yaptığımız bir diğer aktvitemiz Hava Durumu sunumuydu. Öğrencilerimiz Türkiyede ve 
dünyada bazı şehirlerdeki hava durumu hakkında görseller de içeren eğlenceli videolar hazırladılar. Bir 

televizyon kanalının sunucusu oldular ve hava durumuyla ilgili öğrendikleri kelimeleri kullanarak 
sunum yaptılar. Böylece öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde tekrar etmiş oldular. 

Öğrenciler ne öğrendi ?: Bu oyun sayesinde birbir-
lerini daha iyi tanıdılar ve daha doğal bir bağlamda 
konuşma becerilerini geliştirdiler.

Birini Bul !

the stream
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CASUS AVI
Oyun öğretmen tarafından yönetilir. Öğretmen 
zoomda özel bir oda oluşturur ve linkini tüm 
öğrencilere gönderir. Herkes hazır olduğunda 
oyunun ilk etabını başlangıç butonuna basarak 
başlatır. Grup üyeleri arasında sistem tarafın-

dan gizlice ve rastgele seçilen bir düşman 
casus bulunmaktadır. Diğer takım üyelerine 
aynı resimler verilecektir ve görevleri resimle 
ilgili sorular sorarak casusun kim olduğunu 
bulmaya çalışmaktır. ( Herhangi bir resimle 
alakası olmayan casus dolayısıyla sorulan  
sorulara cevap veremeyecektir ve farkedilecek-

tir) Bu arada casus , nerede olduğunu bulmak 
için diğer üyelerin sorularına ve cevaplarına 
açık vermeden dayanmaya çalışacaktır.

Casus diğer ekip üyelerinin nerede olduğunu öğrenirse veya ekip üyeleri doğru casusu tespit ederse oyun sona erer.  
Öğrenciler bu aktiviteden neler öğrendiler? : Bu aktivite sayesinde öğrenciler oyun esnasında eleştirel düşünme, dilin etkin 
kullanabilme  ve gerektiğinde risk almanın önemini kavradılar.

Akım Koleji Yabancı Diller Bölümü olarak 'Sunumunu Sergile' 
temalı bir sunum projesi gerçekleştirdik.

Bu sunumu gerçekleştirmemizdeki amaç öğrencilerimize özgüven 
kazandırmak ve aynı zamanda seyirci önünde öğrencilerimizin 
İngilizce konuşmalarını ve sunum yapmalarını cesaretlendirmek.

‘‘Proje Sunumu’’

İngilizce derslerinde bir çok etkinlik kullanıyoruz. Yeni bir bölüme 
başladığımızda ilk olarak yeni kelimeleri öğreniyoruz.Sonra alıştırma-

lar yapıyoruz. Bu aktivitede amacımız yaşadığımız çevrede bulunan 
yerler için yeni kelimleri vermekti. 

Check These Word Box kutusunda bulunan kelimeleri kontrol ettik ve 
örnek cümlelerdeki kayıp kelimeleri tamamladık. Öğrencilerimiz 
lokasyonları ve yönlerle ilgili nasıl soru sorup cevap vereceklerini 
öğrendiler. 

Haritaya baktılar ve sorulara cevap verdiler. Bu etkinlikleri dersleri-
mizde hem 5. Sınıf hem de 6. sınıflarda kullanıyoruz. 6. Sınıflar içinde 
bir örneğimiz var.

Mahallemiz

Akım Koleji Yabancı Diller Bölümü, yabancı dil öğren-

menin önemi ve yabancı dil edinme yöntemleri 
konulu öğrenci ve veli seminerleri düzenledi.

Ingilizce Seminerleri
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Almanca Aktiviteler

GELECEGIN

2100
 SEHRI VE SAKINLERI

Akım Koleji olarak geleceğin şehirleri 
         ve insan hayatını nasıl geliştireceği 
                     yönünde sohbet ettik.

      .

            ğrenciler,sınıf arkadaşları ile   
            düşüncelerini paylaştılar. 
Amacımız geleceğe dair tahminlerde 
bulunmaktı. Ayrıca öğrencilerimiz 
gelecekteki hayali şehirlerini tanımla-

dılar.
Bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

1-Şehirlerdeki toplu taşıma daha iyi 
olacak ve caddelerde daha az araç 
bulunacak.
2-Daha fazla modern 3D binalar 
olacak,apartman blokları nehirler 
üzerinde yüzüyor olacak ya da kıyıdan 
uzak olacak ki daha fazla alan olsun.
3-Tahıl üretimi yapmak için bütün 
şehirlerde yatay çiftlikler ve çokça 
yeşil alanlar olacak.
4-Şehirlerde çok fazla mağaza olma-

yacak çünkü insanlar artık online 
sipariş verecekler ve dronlar evlere 
teslimat yapacaktır. 

Ö

El becerisi öğrencilerimizin kendi 
yeteneklerini fark ederek becerilerini 
geliştirmeleri açısından önem taşımak-

tadır. İlkokul 3.sınıflar ile yaptığımız 
uçurtma etkinliğimiz 6 aşamadan 
oluşmaktadır. Buradaki amacımız sanat 
el becerisi ve İngilizceyi harmanlayıp 
dili yaparak yaşayarak öğrenerek 
akılda kalıcı olmasını sağlamaktır. 

Uçurtma Yapma Yöntemleri

Bu projeyle birlikte yeni 
öğrendiğimiz evcil hayvan 
konusunu tekrar etmiş olduk 
ve evimizde, bizimle yaşayan 
evcil hayvanlarımızı tanıttık. 
Böylelikle yeni kelimeler 
öğrendik ve hayvanları tanıttık

Yeni Ülkeler

Öğreniyoruz
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Bu projede günlük hayatta 
giydiğimiz eşyaları tanıttık ve 
bu eşyaların almancalarını 
öğrendik.

Odalarımız

Bu projede yaşadığımız, 
zamanımızı geçirdiğimiz 
odamızı tanıttık. Nerede ödev 
yapıyoruz, nerede uyuyoruz 
bunları gösterdik ve bu etkin-

lik bize almancayı daha iyi 
kullanmayı ve öğrendiğimiz 
kelimeleri kullanma şansı 
verdi

Böylelikle hem yeni kelimeler 
öğrendik hem de en sevdiği-
miz kıyafetleri tanıttık

Giysilerimiz

Bu projemizde merak ettiğimiz 
ülkeleri tanıttık ve bu ülkeler 
hakkında size yeni bilgiler 
anlattık. Tanıttığımız ülkelerin 
başkentleri neresiydi, en ünlü 
yerleri nerelerdi bunları göster-
dik. 

Yeni ülkeler ve kültürler öğren-

mek çok güzeldi.

Evcil 

Hayvanlarımızı
Tanıdık

the stream
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ROPORTAJ ZAMANI
       ideo eğitim için mükemmel bir araçtır.  
       Bu aktivitede öğrencilerimiz kendileri  
       ni tanıtmayı öğrendiler. ‘’Tell Me About 
Yourself’’ hakkında soru sorup cevap 
vermeyi öğrendiler. 

Etkileyici eğlenceli bir öğrenme çevresi 
yaratmak için ve dil öğrenmede güzel bir 
deneyim kazanmak için 5. Sınıflarımız kendi 
Talk Show’ larını hazırladılar. Aileleri ve 
arkadaşları ile röportaj yaptılar. Öğrencileri-
miz gazeteci, misafir, röportajcı olduklarını 
hayal ettiler ve canlandırdılar.

5. Sınıflarımız kendi Talk Show’ larını hazırladılar. Aileleri ve arkadaşları ile röportaj yaptılar. Öğrencilerimiz gazeteci, misafir, röportajcı 
olduklarını hayal ettiler ve canlandırdılar.

V

Spelling Bee yarışması sonun-

da tüm etapları hatasız geçen, 
kelimeleri eksiksiz kodlayıp ilk 
üçe girmeye hak kazanan öğ-

rencilerimize ödüllerini takdim 
ettik.

Bu derste öğrenciler birinin becerileri ve 
genel yetenekleri hakkında konuşmayı 
öğrendiler ve hayvanlar ve grupları ile 
ilgili kelimeleri kullanarak temel basit 
cümleler kurabildiler.
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Bu İngilizce dersinin sonunda öğrenciler 
yer bildiren temel edatları tanıdı ve 
doğru bir şekilde kullandı. Şehirle ilgili 
temel kelime dağarcığına aşina oldu.

İlkokul 2nci sınıf öğrencilerimizle öğrendikleri-
mizi soru cevap şeklinde pekiştirmek. Dil 
konuşurken çekingenlik yaşamadan özgürce 
kendimizi ifa edebilmemizi sağladık. Buradaki 
amacımız öğrencilerimizin yıl boyunca öğren-

diklerini pekiştirmek kalıcı olmasını sağlamak 
eksik olduğu konularda kendilerini geliştirme-

lerine yardımcı olmaktır

Hayvan Grupları Yer Edadları Sunum

Öğrencilerimiz, Eğlenerek İngilizce Pratik Yaptılar

ÖÜİ

the stream
..



Hoslandıklarımız ve Hoslanmadıklarımız
2. Sınıf Uzaktan Eğitim Main Course Dersinde
                  Hoşlandığımız ve Hoşlanmadığımız 
                                           Yemek İsimlerini Öğrendik.

Bu derste öğrenciler yemek hak-

kında konuştular ve tarif ettiler. 
Bir ders öncesi yemek ile ilgili 
kelime dağarcığıyla tanıştılar, 
ardından hangi yiyecekleri sevip 
sevmedikleri hakkında konuştular. 
Daha sonra farklı gıda maddeleri-
nin nasıl sınıflandırılabileceğini ve 

tanımlanacağını düşündüler ve 
grup konuşma etkinliği ile bunu 
uyguladılar. Son olarak, yiyecekleri 
gözden geçirdiler ve hoşlandıkları 
ve hoşlanmadıkları şeyler hakkında 
yaratıcı bir şekilde üçüncü tekil 
şahıs olarak konuşma alıştırması 
yaptılar.)

Günlük Rutinler
         ideolar eğitimde önemlidir.Videoların etkisi kültürümüzde inkar edile
         mez. Bu yüzden öğrencilerimizi kendi videolarını çekmek için cesaretlen-

diriyoruz. İngilizcede özgüveni ve gerekli becerileri geliştirmek için öğrencile-

rimizin pratik yapmaya ihtiyaçları var. Bu eğlenceli video etkinlikleri ile İngiliz-

cede pratik yapıyorlar. 

V

         ünlük rutinleri hakkında konuşmayı öğrendik-

ten sonra bu videolarda alışkanlıklarını ve rutinlerini 
tanımlayarak Simple present tensi kullanıyorlar ve 
oynayarak rutinlerini anlatıyorlar.Bu video sunumları 
öğrencilerimiz için yararlı kelime tekrarı ve dilbilgisi 
tekrarıdır.

G

Oyuncağın

1.Sınıf öğrencileri oyuncak-

ları hakkında konuştular. 
Evlerinde bazı eşyaların 
içine/üstüne/altına oyun-

caklarını koyarak oyuncak-

ların neler olduklarını ve 
nerede olduklarını anlattı-
lar. Ayrıca yer edatlarını da 
tekrar etmiş oldular.
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Alısverısım

3. sınıf öğrencileri yiyecek ve içecekler hakkında konuşmayı 
öğrendiler ve alışverişe giderek market arabalarında neler 
olduğu hakkında konuştular. Sevdikleri ve ihtiyaçları olan 
alışverişi yaparak kelime bilgilerini geliştirerek keyif aldılar.

the stream
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Nerede?
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AKIMAKIM
1. Sınıf 2 takıma ayrılır.

2. Öğretmen soruyu oyun tahtasın-

dan okurken, her takımın bir üyesi bir 
diğeriyle yüz yüze gelir.

3. Doğru cevabı veren takım, tahtanın 
kontrolünü alır ve diğer takımın da  
oynama veya kontrole geçme seçe-

neği vardır.

4. Kontrolü elinde tutan takım, 3 
yanlış cevap  vermeden  önce soru-

nun tüm doğru cevaplarını ortaya 
çıkarmaya çalışır.

5. Takım, tahtada olmayan 3 yanlış 
cevap verirse oynama hakkı diğer 
takıma geçer. 

Öğrenciler çevre sorunlarını anlatan kendi çizdikleri resimler hak-

kında sohbet ettiler. Amacımız, öğrendiğimiz çevre sorunlarının 
neler olduğu ve bu sorunlara uygun çözüm ve önlemlerin neler 
olduğu hakkında konuşmaktı. 

6. Artık kontrolü elinde tutan takım, 
tahtadaki tüm cevapları bulmaya  
çalışır. Cevap tahtada varsa takımın 
puanına puan eklenir yoksa diğer 
takım puanları alır.

7. Her takım tahtadaki soruya cevap 
bulduğunda puanlar toplanır.

8. 2’den 7’ye kadar olan adımlar 
tekrarlanarak oyuna devam edilir.

9. Her takım en fazla puanı toplama-

ya çalışır, en çok puanı toplayan 
takım oyunu kazanır.

Öğrenciler ne öğrendi: Öğrenciler 
takım çalışma stratejilerini ve planla-

ma becerilerini geliştirdiler.

Kelime bilgisi yabancı bir 
dili anlamak ve kullanmak 
için çok önemlidir, bu 
nedenle derslerimizde 
kelime dağarcığına önem 
veriyoruz. 

Gartic PHONE oyununda, 
öğrenciler öğrendikleri 
kelimeleri eğlenceli bir 
çizim ve yazma yöntemi 
ile pekiştirme şansına 
sahip oldular. 

RESMINI TANIT

Gartic PHONE        Favori Tişörtüm

Anaokulumuzda her kademeden öğrencilerimiz ile kendi tşörtümüzü tasarla-

dık. Beyaz tşörtlerimize resim çizdik boyadık ve İngilizce olarak tasarımımız 
üzerinde konuştuk. Kıyafetler konumuzu işledik. Yeni kelimelerimizi ööğren-

dik. Amacımız öğrencilerimizi yeni kelimeleri pekiştirmesini sağlamak ve  
yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamaktır.

MANAV AKTIVITESI

Anaokulumuzda her kademeden öğrencilerimizle birlikte meyve 
sebze ve manav kavramını öğrendik. Bunları sınıfımızda manav 
ortamı yaratarak uyguladık. Hem eğlendik hem kelimelerin 
kalıcı olmasını sağladık . Buradaki amacımız İngilizce konuşma 
becerimizi geliştirmektir. 

the stream
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          pelling Bee, dünyanın en çok bilinen yarışmaların-

dan  biridiri. Yarışmada katılımcılar onlara verilen kelime-

leri hecelerler. Yarışmanın amacı kelime bilgisini genişlet-
mek ve aynı zamanda eğlenerek öğrenmektir.

S

3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz bu sene ilki Mart ayında 
İlkokul İngilizce Kademesi tarafından düzenlenen Spel-
ling Bee yarışmasına katılarak eğlenerek öğrendiler. 
Yarışma çok heyecanlıydı ve öğrenciler dönem boyunca 
kazanılan kelime bilgisi becerilerini sergiledir. Tüm kaza-

nanları tebrik ederiz!

       Show
İngilizce Departmanı olarak, öğrencilerimizin öğrenme süreç-

lerini değerlendirmek amacıyla  Quiz Show düzenledik. Ders 
kitabımızdaki konuları baz alarak sorular hazırladık, içlerinde 
cevapları basit olan ama dikkatle okuyup cevap vermeleri 
gereken sorular da vardı. 

Toplamda 2 takım , her takımda 3 grup vardı, gruplar karşılıklı 
yarışarak 15er soru cevapladı. Verilen her yanlış cevapta baş-

langıç noktasına gitmek zorundaydılar. Böylece hem öğren-

diklerimizi tekrar ettik hem de eğlendik. 

Quiz

Kahoot Aile yarışmamızı Anao-

kulumuza uygulayarak hem 
ailelerimizin eğlenmesini 
öğrencilerimiz ile ortak bir 
etkinlik yapmalarınızı sağladık 
hem de öğrencilerimizin 
öğrendikleri konuları pekiştir-
dik. Ailelerimiz heyecanla 
hevesle birbirlerini geçmek için 
yarıştılar. 

Ebeveyn             ŞovKahootAnaokulu

Sayılar kavramını oyunlarla öğrenme-

ye çalıştık. Öğrencilerimize söylediği-
miz numaraları hızlı bir şekilde bularak 
doğru yere doğru sayıyı koymak 
oynumuzun amacıydı. Bizim burada 
hedeflediğimiz sayıların aklımızda 
kalıcı olmasını sağlamak ve eğlenerek 
öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışarak 
öğrenmelerini de sağlamaktır 

Rakam Oyunları

PORTFOLIO

Anaokulumuzda her kademeden 
öğrencilerimiz ile birlikte yıl 
boyunca öğrendiklerimizi Ailele-

rimizin katılımıyla birlikte onlara 
neler öğrendiğimizi ne kadar 
öğrendiğimizi gösterdik. Öğren-

cilerimizin başarılarını sergilerken 
oldukça heyecanlı ve mutluydu-

lar. Tüm yıl boyunca öğrendikleri-
mizi sergileyebilmek bizim hede-

fimiz oldu. Velilerimizde çocukla-

rını izlemekten çok keyif aldılar. 

the stream
Spelling Bee Yarısması-

Hem eğlendik hem öğrendik . güzel bir aile ortamında fikirlerimizi 
paylaştık.
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Akım

BEKLIYOR!
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Akım Kolejli Olmak için,  Acele Et !Akım Kolejli Olmak için,  Acele Et !

Iyı Bir Gelecek Için  AKIM’lı Ol !Iyı Bir Gelecek Için  AKIM’lı Ol !

the stream

SENISENI
..Akım
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