
O K U L  Ö N C E S İ  İ N G İ L İ Z C E



Okul öncesi 
İngilizce eğitiminde

global  
bakış 
açısı



Sequoia; dünya 
çapında kaliteli ve 

innovative (yenilikçi) 
yayınlar üretmek, 

öğrencilerin dinleme, 
konuşma, okuma ve 

yazma becerilerini 
geliştirmek, 

öğrencilerin bireysel 
ihtiyaçlarına ve gelişim 

düzeylerine uygun 
içerik ve program 

sunmak, dil öğretirken 
öğretmenlerin işlerini 

kolaylaştırmak için 
kuruldu.

Sizlerden aldığımız 
destek ve enerji ile 

öğrenci ve öğretmen 
merkezli ürünler 

yayınlamaya devam 
ediyoruz.

W o r l d w i d e 



Çocuğun okula, öğrenmeye ve araştırmaya dair 
olumlu tutumlar kazanabilmesi için kendini değerli 
hissetmesi, akran ve öğretmenleriyle karşılıklı 
etkileşime girebilmesi önemlidir.

Program; çocukların gelişimini çok 
yönlü desteklemeyi hedefler. Bu 

nedenle, bütün gelişim alanlarıyla 
ilgili kazanım ve göstergelerin 
eğitim planlarında dengeli bir 

şekilde ele alınması gerekir.

Sarmal bir program, kazanım ve 
göstergelerin süreç boyunca farklı 
etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar 
ele alınmasını gerektirir. Bu sayede 
kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi 
ve kalıcılığının sağlanması mümkün olur.

Çocuk; oyun aracılığıyla öğrenir. Kendini ve içinde 
yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun 

sırasında ifade eder. Kritik düşünme becerilerini 
oyun içinde kazanır. Çocuğun dili oyundur. Diğer 
bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Oyun aracılığıyla 
öğrenme, bu programın ve okul öncesi eğitimin 

ayrılmaz bir parçasıdır.

Çocuk Merkezlidir

Dengelidir

Sarmaldır

Oyun Temellidir



Çocuğun öğrenme sürecine etkin katılması, 
öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesi ve 
yeni durumlarda kullanması önemlidir. Program; 

çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, 
merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, 

araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak 
öğrenmesini teşvik eder.

Yakın çevre imkanlarını eğitim amaçlı  
kullanmak, günlük hayat tecrübelerinden 
faydalanmak eğitim sürecini hem 
zenginleştirir hem de kolaylaştırır.

Çocukların öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme 
stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı 

yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için 
gerekli fırsatlar sunulmalıdır. Bu amaçla öğrenme 

sürecinde farklı materyaller, farklı yöntem 
ve tekniklerle çocukların bireysel farklılıkları 

desteklenmelidir.

Program; çocuğun fiziksel çevresinin 
ve ailesinin değişken özelliklerine göre 
uyarlanmaya ve bireyselleştirilmeye 
uygundur. Dolayısıyla eğitim sürecinde 
ortaya çıkabilecek günlük ve anlık 
değişimlere göre öğretmenin gerekli 
düzenlemeler yapabilmesine imkan 
vermektedir.

Keşfederek Öğrenme

Gerçek Hayat Temelli

Üretkenliğin Geliştirilmesi

Esnektir



Level 1

Temalar

Unit

Unit 

Unit

Unit

Unit

Unit 

Unit

Unit

Unit

Unit

Hello

My Family

My Colours

My Class

My Numbers

My Animals

My Toys

My Food

My Body

My Clothes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Level 2 Level 3

Sequoia Anaokulu Setleri üç seviyeden oluşmaktadır.  
Level 1 (36-48 ay), Level 2 (48-60 ay), Level 3 (60 ay ve üstü)  
çocuklar için hazırlanmıştır. 

Unit

Unit 

Unit

Unit

Unit

Unit 

Unit
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Hello

My Family

My Colours

My Classroom

My Numbers

My Animals

My Vehicles

My Fruit and Vegetables

My Face

My Clothes
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Unit

Unit 

Unit

Unit

Unit

Unit 

Unit

Unit

Unit
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My Family

My Colours

My School

My Numbers

My Fruit and Vegetables

My Body

My Clothes

My Animals

My Vehicles

My Feelings

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Pupil’s Books
Preschool English

Üç seviyeden oluşur. 3-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerine göre hazırlanmış eğitim 
setleridir. Sevimli karakterler ile çocukların hayal dünyalarına ulaşan ve onları İngilizce 

öğrenmeye teşvik eden harika bir programdır.



Çocukların dil 
öğrenirken dünyayı 
keşfetmelerine 
ve anlamalarına 
yardımcı olacak 
eğitim araçları.

Resimli kartlar, 
posterler, interaktif 
öğretmen 
uygulamaları ve 
video-animasyonları 
ile dil öğrenimini 
zirveye çıkaran bir 
program.



Activity Books
Preschool English

Çalışma Kitapları, Öğrenci Kitapları ile bire bir uyumlu etkinlik kitabıdır. Ünite sonunda 
öğretmen tarafından dersleri pekiştirmek için kullanılır. Çek-Kopar yöntemi ile  

pratik bir kullanıma sahiptir.



Çocuklar; oynayarak 
ve keşfederek  
dinleme ve konuşma 
becerilerini kazanır.

Resimli kartlar, 
posterler, interaktif 
öğretmen 
uygulamaları ve 
video-animasyonları 
ile çocuklar, İngilizceyi 
eğlenerek öğrenir.



Öğretmen Uygulaması

Kitabın her sayfası dijital ortama aktarılmıştır.
Orijinal seslendirme ile çocuklar, İngilizce kelimelerin 

doğru telaffuzunu öğrenir.

Öğ
re
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ayesinde tek tuş ile öğretmenlerim
iz derslerini etkili bir şekilde işliyor.



Sevimli karakterler ile çocuklar, 
İngilizceyi severek öğrenir. Oyunlarla 

kendilerini ve İngilizceyi keşfeder.

Öğretmenler, uygulamayı akıllı tahtada kullanabileceği gibi projeksiyon 
ve bilgisayar yardımıyla  da verimli dersler işleyebilir. 

İnteraktif dijital 
etkinlikler

Orijinal 
seslendirmeler

Videolar

Hikayeler

Oyunlar







Teacher’s Pack

Dijital 
Destekli
Öğretmen 
Uygulaması

Preschool English

Üç seviyeden oluşur. 3-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerine göre hazırlanmış eğitim 
setleridir. Sevimli karakterler ile çocukların hayal dünyalarına ulaşan ve onları İngilizce 

öğrenmeye teşvik eden harika bir programdır.



Teacher’s Books
Derslerin nasıl işleneceğini anlatan klavuz kitaplar. Kazanımlara göre tavsiye edilen 
ekstra oyun ve aktiviteler.



Flashcards
Dil eğitimini ve öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak her seviyede hazırlanmış resimli kartlar. 
Sarmal eğitimi destekler. Çocukların öğrendiklerini peşitirir. Oyun oynama imkanı sağlar. 



Posterler

Öğretmenlerin sınıfta kullanabileceği her seviyede hazırlanmış 
resimli posterler. Sarmal eğitimi destekler. Çocukların dil 
öğrenmelerini kolaylaştırır. 



Sequoia English 
mobil uygulamasıyla  
çocuklar, İngilizceyi  
eğlenerek  
öğreniyor.



Sequoia 
English

Uzman eğitimciler ve psikologlarca 
onaylanmış eğlenceli etkinlikler

2-8 yaş arası çocukların seviyesine 
uygun aktiviteler

500’den fazla interaktif etkinlik

Üretkenlik ve keşfetme becerilerini 
destekleyen eğitici oyunlar

Reklam içermeyen uygulamalar

Çocuklar için % 100 güvenli uygulamalar





Sequoia İlkokul 
ÇOK YAKınDA

W o r l d w i d e 



www.sequoialanguage.com sequoialanguage


