
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

dersinde:  

❖ 4. Ünitemiz olan ‘How do we spend free time? – Boş zamanımızı nasıl değerlendiririz?’ 

ünitesinde boş zamanlarında ve eğlence parkında yapabilecekleri aktiviteleri öğrendiler.  

make a model: maket yapmak       play cards: kart oynamak       make a film: film 

çekmek        do origami: origami yapmak      plant seeds: tohum ekmek       do a jigsaw: 

yapboz yapmak    make cupcakes: cupcake yapmak      read a magazine: dergi okumak   

do a quiz: sınav olmak       play with friends: arkadaşlarla oynamak  

Eğlence parkı aktiviteleri: go down a slide – kaydıraktan kaymak      go through a 

tunnel- tünelden geçmek      swing on a swing – salıncakta sallanmak       climb a 

climbing frame- tırmanma ağına tırmanmak          climb a climbing wall – tırmanma 

duvarına tırmanmak 

❖ Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içinde kurabilmeleri için ‘En son ne zaman….  

When did you last ….?’ kalıbını öğrendiler.  

When did you last make a model? – En son ne zaman maket yaptın?  

- Last month- Geçen ay.  

When did you last swing on a swing? – En son ne zaman salıncakta sallandın? 

- I swung on a swing yesterday. – Dün salıncakta sallandım.  

❖ Boş zamanlarında yaptıkları aktiviteleri nasıl yaptıklarını söylemeyi öğrendiler.  

slowly: yavaşça      quickly: hızlıca       well: iyi bir şekilde      badly: kötü bir şekilde 

loudly: yüksek sesle         quietly: sessiz bir şekilde 

She swung on a swing quickly.- Hızlı bir şeklide salıncakta sallandı.  

❖ Cross- curicular dersinde İnfografikler kelimesinin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını 

öğrendiler. İndirdikleri uygulama ile kelime bulutları hazırlayan öğrenciler, eğlenceli bir 

şekilde kelimeleri ait oldukları gruplara bölüp daha kolay bir şekilde öğrenebileceklerini 

öğrendiler.  

❖ Edebiyat dersinde ‘ Families for Environment’ isimli bir blog yazısı okudular. Yeni 

Zelenda’da yaşayan Craig isimli bir gencin Dünya Nehir Gününde arkadaşlarıyla 

nehirleri nasıl temizlediklerini ve hangi aktiviteleri yaptıklarını öğrendiler.  

 

 



 

❖ Değerler eğitimi kapsamında doğa için neler yapabilecekleri hakkında konuşup fikir 

birliğine vardılar.    

❖ Ünite kelimelerinin ve dilbilgisi kurallarının bulunduğu ünite şarkısını dinlediler ve 

şarkıya eşlik ederek hem kelime bilgilerini hem de dilbilgisi kurallarını tekrar etmiş 

oldular.  

❖ Yazma dersinde iki cümleyi birleştirirken ‘so’ kelimesinin kullanımını öğrendiler ve 

metin içerisindeki örneklerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldular.  

❖ Ünite değerlendirme videolarında bulunan sorulara cevap vererek ünite kelimelerini 

ve dilbilgisi kurallarını tekrar ettiler.  

 

SKILLS 

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

❖ 11.Ünitemiz Things We Eat and Drink ile yiyecek ve içecek türlerini ve bu türleri 

farklı kategorilere yerleştirmeyi öğrendiler. 

❖ Resimler ile birden fazla yiyecek içerinde gıdanın türüne göre hangisinin nasıl 

diğerlerinden ayrılabileceğini gösteren örnekler çözdüler. 

❖ Bazı gıdaların tanımlarını öğrendiler. (Çorba, milkshake vb) 

❖ 12.Ünitemiz Party Things ile mutfak eşyalarıyla ilgili yeni kelimeler öğrendiler (kâse, 

şişe vb.) 

❖ Dinleme ve boyama etkinlikleri ile öğrendikleri kelimeleri pekiştirdiler. 

❖ Geometrik şekilleri tekrar ettiler. 

❖ 13.Ünitemiz Diffferent Homes ile bir evin genel yapısı ile ilgili konuştular. (Balkon, 

duvar, çatı, baca vb) 

 

 

 

 

         Saygılarımızla 

        Yabancı Diller Zümresi 

 


