
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz, 

1.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Ocak ayı içerisinde İngilizce dersinde:  

❖ 3. Ünitemiz olan ‘What do we like about animals? – Hayvanlar hakkında neyi 

seviyoruz?’ ünitesinde öğrenciler çeşitli vahşi ve çiftlik hayvanlarının isimlerini 

öğrendiler;  

fish : balık       snake : yılan      tortoise: kaplumbağa      rabbit : tavşan    cat: kedi 

dog: köpek       spider: örümcek   mouse: fare     hamster: hamster      bird: kuş 

cow: inek       chicken: tavuk     donkey: eşek     duck: ördek   goat: keçi    sheep: koyun 

❖ Hayvanlar birden fazla olduğu zaman sonuna -s ekleyip çoğul yapmayı ve bazı düzensiz 

kelimeleri çoğul yaparken aynı kalıp bazılarının ise değiştiğini öğrendiler. 

snakes : yılanlar      tortoises: kaplumbağalar      rabbits : tavşanlar    cats: kediler 

dogs: köpekler       spiders: örümcekler   hamsters: hamsterlar      birds: kuşlar  

cows: inekler       chickens: tavuklar     donkeys: eşekler     ducks: ördekler   

 goats: keçiler     

Düzensiz kelimeler: fish : balık(lar)       mice- fareler      sheep: koyun(lar) 

❖ Oluşturdukları çoğul kelimelerle cümle kurmayı öğrendiler.  

They are rabbits – Onlar tavşandır.  

They are cats – Onlar kedidir.  

❖ Hayvanlar hakkında öğrendikleri yeni kelimeleri cümle içinde kullanabilmeleri için 

seviyorum ve sevmiyorum kalıplarını öğrendiler.  

I like snakes: Yılanları severim.  

I don’t like cows: İnekleri sevmem.  

❖ Cross- curricular dersinde geometrik cisimleri öğrenip, geometrik cisimleri kullanarak 

ördek ve inek resimleri yaptılar.  

circle: daire      square: kare      triangle: üçgen        rectangle: dikdörtgen       oval: oval 

❖ /s/ sesini öğrenip, /s/ sesi ile başlayan kelimeler düşündüler.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videosunu izleyip, videodaki soruları cevaplandırdılar.  

❖ Ünite kelimeleri ve dilbilgisi kurallarının olduğu ünite şarkısını dinlediler.  

❖ Aktivite kitaplarının arkasında bulunan ‘mini book’ sayfalarını keserek kitap haline 

getirip, içerisindeki boşlukları doldurup ünite kelimelerini ve dilbilgisi konularını tekrar 

ettiler.  

 



      

SKILLS 

1.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Ocak ayı içerisinde Skills dersinde:  

❖ TEDLY’S Day At The Park kitabımızı okumayı tamamladılar. 

❖ TEDLY’s Day At The Park kitabının en son sayfasında bulunan boyama 

etkinliğini tamamladılar. 

❖ Ekran üzerinden yansıtılan cümleleri okudular ve öğrencileri motive etmek için 

kalp şeklinde puanlar verildi. 

❖ Bright Ideas 1 kitaplarında bulunan Literacy & Culture – Edebiyat- Kültür 

dersinde Brezilya’da bulunan hayvanlar ve hayvanların sahip olduğu renkler 

hakkında konuştular.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında yağmur ormanlarının önemi ve yağmur 

ormanlarında yaşayan hayvanların hangileri olabileceği hakkında fikirler 

ürettiler.  

 

 

          Saygılarımızla  

         Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


