
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

 2. sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Aralık ayı içerisinde İngilizce dersinde:  

❖ Kitabımızın büyük projesi olan ‘A garden collage’ projesini tamamladır; dergilerden, 

kitaplardan, gazetelerden ve internetten buldukları resimler ile hayallerindeki bahçeyi 

tasarladılar ve bahçelerinin sunumunu yaptılar.  

❖ 4. ünitemiz olan ‘How can we be healthy? – Nasıl sağlıklı olabiliriz’ ünitesini tamamladık.  

❖ Ünitemiz dahilinde on yeni spor ve aktivite öğrendiler; play handball – hentbol oynamak, 

do trampolining- trambolinde zıplamak, play rugby – Rugby oynamak, do gymnastics – 

Jimnastik yapmak, play badminton – badminton oynamak, play baseball – beyzbol 

oynamak, go swimming- yüzmeye gitmek, do athletics – Atletizm yapmak, go mountain 

biking- dağ bisikleti sürmek, go rowing- kürek çekmek.   

❖ Yeni öğrendikleri spor ve aktiviteleri cümle içinde kullanabilmeleri için geniş zamanda 

hangi sporları yapıp yapmadıklarını söylemeyi ve arkadaşlarına sorular sormayı öğendiler; 

Do you play badminton? – Badminton oynar mısın? Yes, I do.- Evet, oynarım. No, I don’t. 

– Hayır oynamam.  

❖ Teneffüslerde arkadaşları ile yapabilecekleri altı yeni aktivite öğrendiler; eat fruit – meyve 

yemek, eat sweets – şekerlemeler yemek, drink milk- süt içmek, drink lemonade- limonata 

içmek, do exercise- egzersiz yapmak, go outdoors- bahçeye/ dışarıya çıkmak.  

❖ Teneffüs aktivitelerini cümle içinde kullanmaları için geniş zamanda birbirlerine sorular 

sordular; Do you drink milk? – Süt içer misin? Yes, I do- Evet içerim. No, I don’t. – Hayır 

içmem.  

❖ Teneffüs kelimelerinden ve öğrendiğimiz dilbilgisi kurallarından oluşan bir tekerleme 

dinlediler.  

❖ Sağlıklı vücudun sinyallerinin neler olduğunu öğrendiler; strong bones- güçlü kemikler, 

shiny hair- parlak saç, good teeth- sağlıklı dişler, healthy skin- sağlıklı dişler.  

❖ Edebiyat ve kültür dersinde, kaplumbağa ve tavşanın hikayesini dinlediler ve okudular.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında bir işe başladıklarında yapıkları işe vakit ayırıp özenli bir 

şeklide tamamlamaları gerektiği hakkında konuştular.  

❖ Ünite değerlendirme videosunu izleyip, soruları cevaplandırdılar.  

❖ Aktivite kitaplarında buluna ‘mini book’ları tamamlamadılar.  

 

 



   

  SKIILS 

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

Skills dersinde: 

 

❖ Öğrencilerimiz Tedly’s At Home kitabını bitirdiler. 

❖ Ev içerisinde yapılmaması gereken davranışlar hakkında konuştular 

(ev içinde top oynamama, kardeşlerine iyi davranma) 

❖ Hava durumlarından bahsettiler. (rainy-yağmurlu) 

❖ Ev içerisindeki düzen hakkında konuştular 

❖ Eşyaların türleri, renkleri ve pozisyonları hakkında konuştular. 

❖ Tedly’s Day At Home kitabının arkasındaki boşlukları tamamladılar. 

❖ Aralık ayının sonuna doğru Tedly’s Day At Messy’s House kitabına 

geçiş yaptılar. 

 

 

Saygılarımızla    

Yabancı Diller Zümresi  

 

 


