
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ŞUBAT AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

  4.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Şubat ayı içerisinde İngilizce dersinde:  

❖ 5. Ünitemiz olan ‘What’s great about a zoo?’ ünitesine on  hayvan ismi öğrendiler.  

 

❖ Hayvanlarım yaşam alanlarını öğrenip sorular sorup cümleler kurdular.  

        

- Do lizards live in water? – Kertenkeleler suda mı yaşarlar? 

- No, they don’t. Lizards live in the desert. Hayır, kertenkeleler çölde yaşarlar.  

 

❖ Dilbilgisi dersinde daha önceki ünitelerde öğrendiğimiz gelecek zaman ekiyle soru sormayı ve 

bu soruya cevap vermeyi öğrendiler.  

- Where are they going to go? – Nereye gidecekler? 

- They are going to go to the zoo. – Hayvanat Bahçesine gidecekler.  

- What are they going to do? – Ne yapacaklar?  

- They are going to draw lizards. – Kertenkele resmi çizecekler.  

 1. frog- kurbağa 

2. lizard- kertenkele 

3. tiger- aslan 

4. bat- yarasa 

5. chimpanzee- şempanze 

 1. rhino- gergedan 

2. panda- panda 

3. sea lion- deniz aslanı 

4. alligator- timsah 

5. kangaroo- kanguru 

 1. on land – karada 

2. in water – suda 

3. in forests- ormanlarda 

4. in the mountains- dağlarda 

5. in rivers- nehirlerde 

6. in lakes – göllerde 

7. in the desert – çölde 

8. in Turkey – Türkiye’de 



 
 

SKILLS 

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

❖ 14.Ünite olan Our homes ile evleri hakkında konuşmayı öğrendiler. 

How many rooms? Four Rooms. (Kaç oda – Dört Oda) 

Favorite Room ? Living Room (En sevdiğin oda – oturma odası) 

❖ Evin konumu hakkında sorular sormayı öğrendiler. (What is the adress?  Where is your 

house?) (adres nedir? evin nerede?)). 

❖ 15.Ünite olan At Our School ile okuldaki nesneler ve etkinlikler ile ilgili kelimeler 

öğrendiler. (Board, rubber, pages (tahta, silgi, sayfalar)). 

❖ Fotoğraflardan yola çıkarak okulda yapılan eylemlerin neler olduklarını öğrendiler.  

( writing on board, reading book (tahtaya yazma, kitap okuma )). 

 

 

 

         Saygılarımızla 

        Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 


