
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz,  

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

dersinde:  

❖ Öğrendikleri müzik aletlerini cümle içerisinde kullanabilmek için yeni soru kalıpları 

öğrendiler ve birbirlerine sorular sorup cevap verdiler. What does he/she play? Hangi 

müzik aletini çalar? He/she plays the violin. – Keman çalar. When does he / she 

practice? – Ne zaman pratik yapar? – He/ she practises on Tuesdays. Salı günleri pratik 

yapar. Where does he/she perform? Nerede sahne alır? He/she performs at concerts. – 

Konserlerde sahne alır.  

❖ Altı yeni müzik türü öğrendiler; pop, folk, classical, hip hop, rock, reggae.  

❖ Öğrendikleri müzik türlerini cümle içinde kullanabilmeleri için sıklık zarflarını 

öğrendiler ve cümleler kurdular; always- her zaman, often- genellikle, sometimes – 

bazen, never- hiçbir zaman. I never listen to rock music. – Hiçbir zaman rock müzik 

dinlemem. I always dance to pop music. Her zaman pop müzikle dans ederim. 

❖ Meyve ve sebzelerden nasıl müzik aleti yapıldığını öğrendiler bu konu hakkında 

videolar izlediler.  

❖ Edebiyat dersinde Karayipler’de bulunan bir karnaval hakkında bilgi edindiler 

ülkemizde gerçekleşen karnavallar hakkında araştırma yaptılar.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında şehirlerinde gerçekleşen karnaval veya etkinliklerde 

görev almaları gerektiği hakkında sohbet ettiler.  

❖ Ünite değerlendirme videosunda ünitede öğrendiğimiz tüm kelimeleri ve dilbilgisi 

kurallarını tekrar ettiler ve videoda geçen soruları cevaplandırdılar.  

❖ Ünitemizin büyük projesini gruplar halinde tamamladır. Gruplarıyla birlikte çiftlik, 

evcil ve yabani hayvanları gruplandırdılar. Daha sonra, grupça içinden 5 hayvan seçip 

hayvanların özellikleri, nerede yaşadıkları, ne ile beslendikleri hakkında konuşup 

cümleler kurdular. Son olarak herkes grupça karar verilen hayvanlardan birini seçip bir 

poster hazırladı ve bunun sunumunu yaptılar.  

❖ Kitabımızda bulunan yeni yıl süslemeleri konusunda yeni yıl ile ilgili kelimeleri 

öğrenip, yeni yıl süsü hazırladılar.  

 

 

 

 



  

 SKILLS 

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

dersinde:  

 

❖ Animals and Aliens 6.ünitesinde vücut kısımları (göz, kulak, burun, kol, bacak) ile 

ilgili kelime bilgilerini arttırdılar. 

❖ Kelimeye göre -a veya –an kullanımı gördüler. 

❖ Look, Listen, Smile and Draw 7.ünitemizdeki resimler aracılığıyla vücut kısımları ve 

bazı eylemler; oturmak, el sallamak vb. ile ilgili yeni kelimeler gördüler. 

❖ In My Clothes Cupboard 8.ünitemizde kıyafetler ile ilgili kelime bilgilerini arttırdılar.  

❖ Dinleme etkinliği yaparak kıyafetlere göre kişi ayrımı yaptılar. 

❖ Kıyafet renkleri ve çoğul olup olmadıklarına göre “There is, There are” yapısını 

gördüler. 

❖ Funny Monster 9.ünitemizde renkli karakterler aracılığıyla kaç tane “How many” 

sorusunu gördüler. 

❖ Aralık ayının sonlarına doğru Our Families ünitesi ile aile bireyleri ile ilgili kavramları 

gördüler. (Anne, baba, amca, hala, teyze vb) 

 

                             Saygılarımızla 

                   Yabancı Diller Zümresi  


