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5. Sınıf Performans Ödevi Konuları 

1. 20 ülkenin bayrağını çizme, boyama ve isimlerini yazma (Ünite 1 – Hello!) 

• 20 tane ülke seçilecek. 

• Bayrakları çizilecek, boyanacak ve ingilizce isimleri yazılacak. 

• Poster çalışması ya da el kitabı şeklinde oluşturulabilir. 

 
2. Haftalık ders programını ingilizce olarak hazırlama (Ünite 1 – Hello!) 

• Kendi ders programını ingilizce olarak hazırlayacak. 

• Ders programına göre diyalog oluşturulacak. 

• Örneğin;  

A: What is your favourite lesson? 

B: My favourite lesson is Maths. 

A: Do you like Science? 

B: I like/don’t like it. 

• En az 10 diyalog oluşturulacak. 

 
3. 3 boyutlu harita oluşturma (Ünite 2 – My Town) 

• 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.) 

• Örneğin; The bakery is next to the cafe.  

 
4. Sevdiğin ve sevmediğin şeylerin olduğu bir poster hazırlama (Ünite 3 - Games and Hobbies) 

• Kendinizle ilgili en az 10 sevdiğin ve 10 sevmediğin şey içerecek. 

• Ayrıca 5 arkadaşınızın sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında cümle kurulacak. 

• Görsel kullanılacak. 

• “like/dislike” yapıları kullanılacak. 

• Örneğin;  
“I like playing chess.” gibi 10 adet sevdiğiniz; 
“I don’t like swimming.” gibi 10 adet sevmediğiniz; 
“Ayşe likes camping.” - “Ayşe doesn’t like playing football.” gibi 10 farklı arkadaşınız adına 
olumlu ve olumsuz cümle kurulacak. 
 

5. Günlük rutinini anlatan resimli mini bir kitap hazırlama (Ünite 4 – My Daily Routine) 

• Bir gün anlatılacak. 

• Görsel kullanılacak. 

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

• Örneğin; I wake up at 7 o’clock. – görsel etc. 
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6. Saat maketi hazırlama (Ünite 4 – My Daily Routine) 

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

• Hazırlanan saat maketiyle birlikte saatler konusu anlatılacak. 

• Örnek 10 soru-cevap cümlesi yazılacak. 
A: What time is it? 
B: It is half past three. 

7. Hastalıklarla ilgili bir poster hazırlama (Ünite 5 – Health) 

• En az 15 hastalık içerecek. 

• Görsel kullanılacak. 

• “Hangi hastalık halinde neye ihtiyacımız olur?” sorusuna cevap olacak şekilde durum-öneri 
cümleleri yazma. 

• Örneğin; 
I have a sore throat. → You shouldn’t drink cold water. 
I have a toothache. → You should see a dentist. 
I have a runny nose. → You should get a napkin. 
 

8. Okulda en sevilen film üzerine anket yapma (Ünite 6 – Movies) 

• Sorular İngilizce hazırlanacak ve cevaplar İngilizce olacak.  

• Örneğin;  
A: What is your favourite movie type? 
B: I like / My favourite movie type is ……. (action, comedy, horror etc.) 

• Sorular en az 30 kişiye sorulacak. (üstteki örnek gibi 30 farklı diyalog anlamına geliyor.) 

• Cevaplar sonucu en çok sevilen film belirlenecek. 
 

9. Davetiye (invitation card) ve takvim (calendar) hazırlama (Ünite 7 – Party Time) 

• 2019 yılına ait bir takvim hazırlanacak ve üzerinde doğum gününüz işaretlenecek. 

• Ayrıca kendi doğum gününüz için bir davetiye hazırlayacaksınız. 

• Doğum günü kartınızda; 
date (tarih), place (yer), time (saat), your name (isminiz) mutlaka olacak. 
 

10. Resimli sözlük hazırlama (Ünite 8 – Fitness) 

• Defterinize yazdırmış olduğum “Fitness” ünitesi kelimelerinden yararlanarak resimli bir sözlük 
oluşturulacak. 

• El kitabı ya da poster şeklinde olabilir. 
 

11. Resimli sözlük hazırlama (Ünite 9 – The Animal Shelter) 

• Defterinize yazdırmış olduğum “The Animal Shelter” ünitesi kelimelerinden yararlanarak 
sadece öğrendiğiniz hayvanlarla ilgili resimli bir sözlük oluşturulacak. 

• Oradan 3 hayvan seçilecek ve seçtiğiniz hayvanlarla ilgili ayrı ayrı 3 tane kitap ayracı yapılacak. 

 

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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