
İngilizce eğitimine verilen önem ülkemizde gün geçtikçe 

artmaktadır. Birçok okul anasınıfından itibaren 

öğrencilerine dil eğitimi vermeye başlamıştır. Fakat bu 

çabaya rağmen İngilizce seviyemiz bugün bile 

«Anlıyorum ama konuşamıyorum.» düzeyindedir. Bu 

durumun en önemli nedenlerinden birisi ezbere dayalı 

bir yöntemle öğretilen bilgilerin uygulamaya 

dökülememesidir. Oysa bir dilin öğrenilmesindeki en 

önemli etken o dile günlük hayatımızda yer vermek değil 

midir? 

İngilizceyi yaratıcı drama yoluyla öğrenme 
Çocuğun çevresini oynayarak tanıması, neredeyse doğuştan getirdiği bir özelliktir. Fakat okul 

çağında oynayarak tanıma eylemi birden bire kesilir ve öğrenci pasif, öğretmeni dinleyen biri 

durumuna dönüşür. Bu durum çocuk için öğrenmeyi zorlaştırır. 

İngilizce öğretiminde dramayı kullanmak çocukların oyun ve doğaçlama anında duygu, düşünce ve 

becerilerini en doğal haliyle aktarmalarını sağlar. Böylece çocukların dili teorikte değil de pratikte 

kullanabilmesinin yolu açılır. Atölye çalışmalarında çocuklar dili kullanmaya başladıkça 

üretkenleşirler ve bu da linguistik becerilerini geliştirir. Özellikle doğaçlama tekniğinde çocuklar 

önceden planlanmamış ve seviyelerine uygun diyalogların içine girerek İngilizce konuşmak 

konusunda özgüven sahibi olacaklardır.  Bir bilgiyi öğrenmek ve o bilginin kalıcılığını sağlamak için 

öncelikle istemek ve öğrenmeyi sevmek gerekmektedir. Bu çalışma ile çocuklara İngilizce öğrenmeyi 

isteme ve sevme alışkanlıkları yaşatılarak kazandırılacaktır. 

İngilizceyi Yaşayarak Öğreniyorum! 



İngilizceyi Yaşayarak Öğreniyorum! 

Yaş Grubu: 07-09/10-12 yaş 

Kişi Sayısı: 8 – 12 kişi 

*Her oturum 2 saattir. 

*Toplam 7 hafta düzenlenecektir. 

PROGRAM 

1. Hafta: Tanışma, çalışmanın hedefleri. 

2. Hafta: Renkleri ve sayıları öğrenme ve 

pekiştirme 

3. Hafta: Meyveleri tanıma ve şarkılarla 

mevsimleri öğrenme 

4. Hafta: Gözden geçirme seansı 

5. Hafta: Kendimizi tanıtmayı öğrenme  

6. Hafta: Başkalarını tanıtmayı öğrenme 

7. Hafta: Tüm öğrenilenleri uygulama 

Ekip:   Psikolog ve Drama Lideri Zeynep Arı 
            Psikolog ve Drama Lideri Ebrar Yenice Kanık 
            Uzm. Psikolog Reyhan Nuray Duman 
Program ücreti: 7 haftalık programın toplam bedeli kişi başı 400 TL’dir. 
* Velilere yönelik “İkinci Bir Dil Artık Bize Yabancı Değil” semineri ücretsizdir. 
Yer: Bütüncül Psikoloji, Başakşehir 4.Etap 1. Kısım L40 Daire:2 (4. Etap halk pazarı yakını) 
Kayıt için:  0552 203 43 08 / 0506 325 50 58 

Toplamda 7 hafta sürecek olan 

atölyemizde her dilde en temel olan 

konular ele alınacaktır. Renkler ve sayılarla 

başlayacak olan çalışmamız meyveler ve 

mevsimlerle devam edecek ve karşılıklı 

olarak kendini tanıtmayla son bulacaktır. 

Şarkılardan, oyunlardan ve doğaçlama 

tekniğinden faydalanarak yaz döneminin 

en etkili şekilde geçirilmesi 

planlanmaktadır.  

 

Dil öğrenmenin eğlenceli ve aslında kolay 

olduğunu tecrübe edecek olan çocuklar 

öğrenme konusunda hızlı bir yol kat 

edeceklerdir.  


