
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz, 

1.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Aralık ayı içerisinde İngilizce 

dersinde:  

❖ 3. Ünitemiz olan ‘How do we have fun? – Nasıl eğleniriz?’ ünitesinde öğrenciler on 

farklı oyuncak ismi öğrendiler; kite- uçurtma, scooter, teddy- oyuncak ayı, doll- 

oyuncak bebek, skipping rope – ip, skateboard, ball- top, yoyo, robot, boat- bot. 

❖ Yeni kelimelerin cümle içerisinde kullanıldığı ünitemizin şarkısını dinlediler.   

❖ Daha önce öğrendiğimiz sahip olmak kalıbıyla cümleler kurdular ve sorular sordular. ‘ 

Have you got a ball? – Topun var mı? Yes, I have – Evet var. No, I haven’t – Hayır 

yok.  

❖ Eğlenmek için yapılacak altı yeni kelime öğrendiler; play fottball- futbol oynamak, 

play tennis- tenis oynamak, ride a horse- ata binmek, run- koşmak, ride a bike- 

bisiklete binmek, rollerblade – paten kaymak.  

❖ Eğlenmek için yapılacak yetenek gerektiren aktiviteleri cümle içinde kullanabilmek 

için (can/can’t ) yapabilirim /yapamam kalıplarını öğrendiler ; I can run; koşabilirim. I 

can’t ride a bike – bisiklete binemem.  

❖ Yapabilirim / yapamam kalıbının pekiştirilmesi için kelime tekrarlarından ve can/ can’t 

kalıbından oluşan bir şarkı dinlediler.   

❖ Sayıları ve toplama işlemini tekrar edebilecekleri futbol oyunu hazırladılar ve bu oyunu 

oynadılar.  

❖ Edebiyat ve kültür dersinde Almanya’da bulunan bir park hakkında bilgi edinip 

insanların parklarda neler yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında konuştular.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında bisiklete binerken hangi güvenlik önlemlerini almaları 

gerektiği hakkında sohbet ettiler.  

❖ Sesletim ve konuşma dersinde /p/ sesini öğrenip bir tekerlemeyi hızlıca söylemeye 

çalıştılar.  

❖ Ünitemizin kelime ve dilbilgisi kurallarının tekrar edildiği ünite değerlendirme 

videosunu izlediler ve videoda sorulan soruları cevaplandırdılar.  

❖ Aktivite kitaplarında bulunan ünite tekrarı yapabilecekleri ‘mini book’ları tamamladır.  

 

 

 

 



      

SKILLS 

1.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Aralık ayı içerisinde Skills 

dersinde:  

❖ Tedly’s Day At School kitabını bitirdiler. 

❖ Tedly’s Day At School kitabı ile okul kuralları olan parmak kaldırıp konuşma gibi 

kuralları deneyimleyerek öğrendiler.  

❖ Okul eşyalarıyla ilgili kelime bilgilerini arttırdılar. 

❖ Okuma parçasında hikayedeki karakterlerin özelliklerini gördüler. (Sabırlı, sabırsız 

vb) 

❖ Eşya düzenlerini ve eşyalarının nerede olduğunu söylemeyi öğrendiler.  (yanında, 

önünde arkasında vb) 

❖ Okul eşyalarıyla ilgili boyama etkinliği yaparak renk bilgilerini pekiştirdiler. 

❖ Aralık ayının sonlarında Tedly’s Day At The Park kitabına geçiş yaptılar. 

 

 

          Saygılarımızla  

         Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla 

Yabancı Diller Zümresi  

 


