TÜRKÇE ANLATIMLI TEMEL FİNCE KURSU
SONBAHAR 2022
SINIF A

: Perşembe 18.30 - 20.00

SINIF B

: Cumartesi 10.00 - 11.30

*Uymayan haftalarda esneklik olaraktan A sınıfı öğrencileri Perşembe günü katılamıyorsa Cumartesiye, B
sınıfı öğrencileri Cumartesi katılamıyor ise Perşembe gününe katılabilecektir.
**Ders videoları kayıt altına alınıp öğrencilere gönderilecektir. Videoyu izleyip anlamadığınız veya ek
olarak sormak istediğiniz noktaları Whatsapp üzerinden sonra sorma imkanınız olacaktır.
Süre

: 13 Hafta

Eğitim platformu

: Zoom Meetings ve Google Jamboard (beyaz tahta olarak kullanıyoruz)

Sınıf kapasitesi

: Minimum 12, maksimum 22 öğrenci

Kayıt ve ödeme son tarih : 25 Ağustos
Ücret

: Koperatif üyelerine 55 euro, diğer katılımcılara 65 euro

Ödeme şekli

: Türkiye İş Bankası hesabına TL veya EURO

DERS PROGRAMI
1. Hafta

1/3 Eylül

Alfabe, telafuz, sayılar, şahıs zamirleri, soru kelimeleri

2. Hafta

8/10 Eylül

3. Hafta

15/17 Eylül

4. Hafta

22/24 Eylül

5. Hafta

29 Eylül / 1 Ekim

6. Hafta

6/8 Ekim

7. Hafta

13/15 Ekim

8. Hafta

20/22 Ekim

9. Hafta

27/29 Ekim

Soru ekleri, olmak (olla) fiili, aidiyet hali, sahiplik zamiri,
günler ve gündelik terimler
Zaman dilimleri ve terimler, karşılaşma durumları, kendini
tanıtma/tanışma, renkler
Ses düşmesi, iyelik ve tamlama halleri, sıfatlar, bu nedir
kavramı
Yer bildirim halleri: nerede (missä/millä), tüm çoğul hali (tmonikko) , gıda ve günün oğünleri
Yer bildirim halleri: nereden (mistä/miltä), temel fiiller,
diller ve kendini anlatabilme
Yer bildirim halleri: nereye (mihin/minne), iyelik halinin ek
almış hali, araçlar ve adessive (bişeyle - millä) durumu
Yönler ve coğrafik terimler, ses düşmesi (ileri seviye
kurallar), fiil tipi 1 ve 2
Fiil tipi 3, aylar, hava durumları, saat ve zaman

10. Hafta

3/5 Kasım

11. Hafta

10/12 Kasım

12. Hafta

17/19 Kasım

Fiil tipi 4 ve 5, vücudumuz ve mesleki durum halleri ve
terimler
Fiil tipi 6, karşılaştırma halleri (komparatiivi), duyu, duygu
ve durum halleri
Emir kipi, Fince’de partitif/çoğul halleri, bağlaç ve edatlar

13. Hafta

24/26 Kasım

Genel tekrar, öğrencilerin yazılı veya sözlü sunumu (2dk)

* Dersler: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma pratiği içermektedir.
**Her haftanın konusuna uygun kelime hazni geliştirici pratikler yapılacaktır.
***Ders materyalleri hafta başlarında emaille gönderilecek ve okul.fince.fi’ye yüklenecektir.

