
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

❖ 5. Ünitemiz olan ‘Why are animals amazing? – Hayvanlar neden harikadırlar?’ ünitesinde 

vahşi hayvanların isimlerini ve onların yaşam alanlarını öğrendiler.  

elephant: fil       zebra: zebra     giraffe: zürafa       hippo: hipopotam       lion: aslan 

monkey: maymun   crocodile: timsah      penguin: penguen       shark: köpek balığı  

whale: balina.  

Yaşam alanları        on land: karada       in water: suda        in the air: havada     

 in caves: mağaralarda      in the jungle: ormanda        in the desert: çölde    

on the ice: buzda 

❖ Yeni öğrendikleri kelimeler ile sorular sormayı, bu sorulara cevap vermeyi ve cümleler 

kurmayı öğrendiler.  

Do crocodiles live on land? – Timsahlar karada mı yaşarlar?  

Yes, they do. – Evet, karada yaşarlar. No, they don’t. – Hayır karada yaşamazlar.  

They live on land and in water. – Hem karada hem suda yaşarlar.  

❖ Hayvanların doğal yaşamlarında nasıl yaşadıklarını ve neler yiyip yemediklerini öğrendiler. 

eat grass : çimen yemek     drink water: su içmek      like fruit: meyve sevmek     

sleep in a tree: ağaçta uyumak     live in a group: grup halinde yaşamak        

hunt animals: hayvanları avlamak 

❖ Hayvanların doğal yaşamlarında yaptıkları aktiviteleri cümle içerisinde kullandılar.  

A lion (it) lives in a group – Aslan (o) grup şeklinde yaşar.  

A shark (it) doesn’t drink water.  – Köpek balığı (o) su içmez.  

❖ Edebiyat ve kültür dersinde Avustralya hakkında bilgi edinip; haritada yerini bulup 

ülkemizden uçakla kaç saatte gidildiğini öğrendiler. Bazı hayvanların dünyanın sadece 

belirli bölgelerinde yaşadıklarını ve sadece Avustralya’da yaşayan kanguru, koala ve 

Cassowary isimli hayvanları öğrendiler.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında vahşi doğaya ve ağaçlara saygı duymaları gerektiği hakkında 

konuştular.  

❖ /h/ sesini öğrendiler ve /h/ sesiyle başlayan bildikleri bütün kelimeleri söylediler. /h/ sesinin 

pekiştirmesini yapabilmeleri için bir tekerleme öğrendiler;  

 

 



   

  ‘ Here’s a happy hippo and here’s a hungry horse.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videosunu izleyip, videoda bulunan soruları 

cevaplandırdılar.  

❖ Ünite kelimelerinin ve dilbilgisi kurallarının olduğu ünite şarkısını dinleyip 

şarkıya eşlik ettiler.  

 

                    SKIILS 

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

Skills dersinde: 

 

❖ TEDLY’s Day At The Messy’s House kitabını bitirdiler.  

❖ Okuma sırasında ev içerinde bulunan eşyaların renkleri, boyutları ve 

yerleri hakkında konuştular. 

❖ Kitabın son kısmında bulunan boyama etkinliğini tamamladılar. 

❖ Resimler arasında fark bulmaca oyunları ile öğrendikleri kelimeleri 

pekiştirdiler. 

❖ Çoktan seçmeli sorular ile resimler üzerindeki doğru ev eşyasını 

buldular. 

 

 

 

 

Saygılarımızla    

Yabancı Diller Zümresi  

 

 


