
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

dersinde:  

❖ 3. ünitemiz olan ‘What’s fun about museum?- Müzelerin nesi eğlencelidir?’ ünitesinde 

öğrenciler müze kelimeleri öğrendiler; go on a tour- geziye çıkmak, study Stones- 

taşları incelemek, dig up bones – kemik/fosil bulmak için kazı yapmak, make a 

sculpture- heykel yapmak, copy a painting- bir resmi kopyalamak, look at the moon- 

Ay’a bakmak, learn about planets- gezegenler hakkında bilgi edinmek, visit the gift 

shop- hediyelik eşya dükkanlarını gezmek, watch a video- video izlemek, g oto the 

cafe- Kafe’ye gitmek. 

❖  Yeni öğrendikleri müze kelimelerini cümle içinde kullanabilmeleri için ‘want- 

istemek’ kalıbını öğrendiler. Bu kalıbı kullanarak sorular sorup cevaplar verdiler; Do 

you want to watch a video? – Video izlemek ister misin? Yes, I do / No, I don’t. (isterim 

/ istemem) 

❖ Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içinde kullanabilmeleri için ‘be going to ‘kalıbını 

kullanarak gelecek zamanda cümle kurmayı öğrendiler. I’m / I’m not going to g oto a 

cafe tomorrow.- Yarın kafeye gideceğim/ gitmeyeceğim.  

❖  Müzede uymamız gereken 6 yeni kural öğrendiler; touch- dokunmak, run around – 

etrafta koşmak, shout- bağırmak, whisper – fısıldamak, listen to the guide- rehberi 

dinlemek, eat a takeaway- atıştırmalık yemek.  

❖ Müzede uymamız gereken kuralları cümle içerisinde kullanabilmeleri için must’ 

mustn’t – yapmalısın / yapmamalısın kalıplarını öğrendiler; You mustn’t run around. – 

Etrafta koşmamalısın. You must whisper. – Fısıldayarak konuşmalısın.  

❖ Eski Mısırda kullanılan hiyeroglif sayıları öğrendiler ve Mısır kültürü hakkında bilgi 

sahibi oldular.  

❖ Edebiyat dersinde, 65- 70 milyon yıl önce yaşamış dinozorlar hakkında bir panel 

okudurlar ve Black Beauty isimli dinozor hakkında detaylı bilgiler edindiler.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında öğrenmenin sadece okullarda değil çok farklı yerlerde de 

olabileceği hakkında konuştular.  

❖ Ünite tekrar videosunu izleyip, videoda bulunan sorulara cevap verdiler ve ünitenin 

tamamını tekrar etmiş oldular.  

 

 



 

SKILLS 

4.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Aralık ayı içerisinde Skills dersinde:  

❖ 6.Ünitimiz My Neck, My Shoulders ile vücudun bölümlerini öğrendiler. 

❖ Daha uzun, daha kısa gibi karşılaştırma sıfatlarını öğrendiler.  

❖ Görseller üzerinden vücut kısımları ve sıfatlar ile ilgili yorumlar yaptılar. 

❖ 7.Ünitemiz What’s The Weather Like ile hava durumları, mevsimler ve kıyafetler ile 

ilgili kelimeler öğrendiler.  

❖ Dinleme etkinlikleri ile hava tipleri bilgilerini pekiştirdiler, 

❖ En sıcak ve en soğuk mevsimlerin hangileri olduğu hakkında yorumlar yaptılar.  

❖ Soy ağacına bakarak yorum yapmayı ve amca, hala, büyükanne ve büyükbaba gibi 

kelimeleri tekrar ederek bilgilerini pekiştirdiler.  

❖ Boşluk doldurma ve boyama etkinlikleri yaptılar. 

❖ Dinleme etkinlikleri yaparak istenilen eşyaların tespitlerini yaptılar. 

 

         Saygılarımızla 

        Yabancı Diller Zümresi 

 


