
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EKİM AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz,  

3.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Ekim ayı içerisinde İngilizce 

dersinde:  

 Edebiyat konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan Hafta sonu yaz 

kamplarında yapılan aktiviteler hakkında bilgi sahibi oldular ve ülkemizde yaz 

kamplarında yapılan aktiviteler ile karşılaştırma yaptılar. 

 2. Ünitemiz olan ‘What are our routines?’ konusunda öğrenciler günlük rutinlerinin 

neler olduğunu söylemeyi öğrendiler ve cümleler kurdular (get up- kalkmak, do my 

homework- ödevlerimi yapmak, wash my face- yüzümü yıkamak, have a shower- duş 

almak, watch TV- TV izlemek, brush my teeth- dişimi fırçalamak, get dressed- 

kıyafetlerini giymek, go to school- okula gitmek, go home- eve gitmek, go to sleep- 

uyumak- I get up at 8 o ‘clock – sabah 8 ‘de kalkarım. I have a shower everyday- Her 

gün duş alırım.) 

 Arkadaşlarının ve aile bireylerinin günlük rutinlerinden bahsetmeyi öğrendiler (She 

watches TV at the weekend- O (kadın) hafta sonları televizyon izler.  He doesn’t brush 

his teeth on Mondays – O (erkek) hafta sonları dişlerini fırçalamaz) 

 Saatler konusunda tam saatleri ve buçuk kavramını öğrenip, günlük rutinleri ile 

birleştirip cümleler kurdular. (She does her homework at half past four- O (kadın) saat 

16.30 da ödevlerini yapar.) 

 Kelime ve hikâye bölümünde hobilerinin neler olduklarını konuştular ve birbirlerine 

sorular sordular ve kısa cevaplar verdiler. (Do you read comics on Wednesdays? 

Çarşamba günleri karikatür kitabı okur musun? No, I don’t (Hayır) Do you have dance 

lessons at the weekend? Hafta sonları dans derslerin var mı? Yes, I do (evet) 

SKILLS 

 Çiftlik hayvanlarını öğrendiler (duck- ördek, sheep- koyun, goat- keçi, fish- balık, 

spider-örümcek, frog- kurbağa) 

 1 ile 20 arasındaki sayıların yazılışlarını ve okunuşları pekiştirdiler.  

 Karışık verilen kelimelerin çözümlemelerin yapıp kelimeleri tekrardan yazdılar.  

 Bir öğrencini sahip olduğu objeleri hakkında dinleme metni dinleyip soruları 

cevaplandırdılar.  

       Saygılarımızla 

       Yabancı Diller Zümresi  


