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6. Sınıf Performans Ödevi Konuları 

1. Saat maketi hazırlama (Ünite 1 – Life) 

• Mukavva gibi sert bir ürün ile bir saat maketi hazırlanacak. 

• Hazırlanan saat maketi üzerinde saatler konusu anlatılacak. 

• Örnek 15 soru-cevap cümlesi yazılacak. A: What time is it? 
B: It is half past three. 

2. Günlük rutinini anlatan resimli mini bir kitap hazırlama (Ünite 1 – Life) 

• Bir gün anlatılacak. 

• Görsel kullanılacak. 

• Cümleler geniş zaman (The Simple Present Tense) yapısında olacak. 

• Örneğin; I wake up at 7 o’clock. – görsel etc. 
3. Günlük yapılan rutin aktiviteler ile ilgili paragraf yazma (Ünite 1 – Life) 

• En az 5 farklı arkadaş seçilecek. 

• Arkadaşlarınız adına günlük yaptığı rutin aktiviteleri ile ilgili paragraf yazılacak. 

• Arkadaşlarınızın 1 günleri anlatılacak. 

4. 2 haftalık günlük tutma (Ünite 1 – Life) 

• Günlük yapılan şeyler paragraf halinde her gün ayrı ayrı anlatılacak. 

• Cümleler geniş zaman (The Simple Present Tense) yapısında olacak. 

5. Yiyecek-İçecek ile ilgili poster hazırlama (Ünite 2 – Yummy Breakfast) 

• En az 10 adet farklı hayali yaratık çizilecek. 

• Her biri için like/dislike kalıplarını kullanarak hangi yiyeceği-içeceği sevip sevmediği hakkında 

cümleler yazılacak. 

• Örneğin; Creature 1 → Molly likes olives and cheese. (+) – Molly dislikes sausage. (-) 

6. Üç boyutlu buzdolabı (Ünite 2 – Yummy Breakfast) 

• Üç boyutlu bir buzdolabı tasarlanacak. 

• İçi gerçek nesnelerle ya da maket yiyecek içeceklerle doldurulacak. 

• Her bir yiyecek ve içeceğin İngilizce isimleri üzerlerine yazılacak-yapıştırılacak. 

7. Evinizin ihtiyaçları için bir alışveriş listesi hazırlama – Shopping List (Ünite 2 – Yummy Breakfast) 

• Alışveriş listesi hazırlanacak. 

• Görsel kullanılacak. 

8. Kahvaltı sofrası hazırlama (Ünite 2 – Yummy Breakfast) 

• Mukavva gibi sert bir üründen kahvaltı sofrası maketi hazırlanacak. 

• Üzerine gerçek nesnelerle ya da maket nesnelerle kahvaltılıklar yapıştırılacak. 

• Üzerlerine kahvaltılıkların İngilizce isimleri yazılacak-yapıştırılacak. 

9. Üç boyutlu harita oluşturma (Ünite 3 – Downtown) 

• 3-4 sokaktan oluşan bir harita oluşturulacak. 

• Haritada bina isimleri sokak isimleri yer alacak. 

• Yer zarfları (on,in,under,behind,next to,opposite,in front of,between) kullanarak haritadaki bina 

yerleşimlerinin açıklamaları yapılacak. (en az 10 tane.) 
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10. İngilizce bir takvim hazırlama (Ünite 4 – Weather and Emotions) 

• 2019 yılına ait ingilizce takvim hazırlanacak. 

• Defter, afiş, ya da masaüstü kullanımına uygun istediğiniz türde hazırlanacak. 

11. Giysileri tanıtan bir el kitabı hazırlama (Ünite 4 – Weather and Emotions) 

• Kumaş gibi materyallerden yararlanarak görseller oluşturulacak. 

• Hangi mevsimde ne tür giysiler giymeliyiz şeklinde bu giysiler mevsimler başlığı altında yer alacak. 

• Örneğin; “winter” başlığı altında jacket, gloves, scarf etc.) 

12. Hava tahmin raporu hazırlama (Ünite 4 – Weather and Emotions) 

• En az 10 farklı şehir seçilecek.  

• Şehirler hakkında 1 haftalık hava tahmin raporu hazırlanacak. Örneğin; 

 

13. Sözlük ya da kelime kartları hazırlama (Ünite 7 – Occupations) 

• “Occupations” ünitesi ile ilgili sözlük ya da kelime kartları hazırlanacak. 

• Görsel kullanılacak. 

• Can-Can’t (-ebilmek/-ebilmemek) ile cümle kurulacak. 

• Örneğin; Teacher → Görsel → A teacher can teach something students. 

Nurse → Görsel → A nurse can help doctors. 

14. En az 20 sıfatı zıt anlamlarıyla beraber gösteren bir sözlük oluşturma (Ekstra) 

• Görsel kullanılacak. 

• Poster veya kelime kartları şeklinde yapılabilir. 

• Örneğin; 
Fast (hızlı) → Slow (yavaş) → Görsel 
Big (Büyük) → Small (küçük) → Görsel 

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

• BAŞLIK – 10 PUAN 

• İÇERİK VE DÜZEN – 30 PUAN 

• GÖRSEL MATERYAL KULLANIMI VE YARATICILIK – 20 PUAN 

• YAZIM VE İMLA VE DİL BİLGİSİNİN DOĞRU KULLANIMI – 20 PUAN 

• ARAŞTIRMA VE KAYNAK KULLANIMI – 10 PUAN 

• ZAMANINDA ÖDEV TESLİMİ ve ÖDEVİN DOĞRULUĞU – 10 PUAN  
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