
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MART AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz, 

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

❖ 5. Ünitemizin hikayesinde geçen sebze ve meyvelerin isimlerini öğrendiler.  

 

 

 

 

 

 

 

❖ Do you like…? soru kalıbını öğrenerek arkadaşlarını hangi yiyeceği sevdiklerini 

sordular.  

Do you like lettuce? – Yes, I do. / No, I don’t.  

❖ Edebiyat dersinde aç gözlü bir örümceğin hikayesini canlandırdılar.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında her gün meyve ve sebze yemeleri gerektiğinden bahsettiler.  

❖ Konuşma / Fonetik dersinde /ch/ sesini öğrenip bu ses ile başlayan kelimeler buldular.  

❖ ünite sonu değerlendirme videosunu izleyip videodaki dilbilgisi ve kelime bilgisi 

konularını tekrar ettiler.  

❖ 5. ünitenin mini booklarını tamamladılar.   

❖ 6. Ünitemiz olan ‘How people and animals are different?’ ünitesinde 10 yeni vücudun 

bölümleri kelimelerini öğrenciler.  

 

4. bananas- muz 

5. apples- elma 

6. strawberries – çilek 

1. tomatoes- domates 

2. carrots- havuç  

3. lettuce- marul 

eyes- gözler 

nose- burun 

mouth – ağız 

ears – kulaklar 

tail - kuyruk 

wings- kanatlar 

beak – gaga 

head- baş / kafa 

arms- kollar 

legs- bacaklar 



      

❖ Daha önceki ünitelerde öğrendikleri have got / haven’t got kalıbını kullanarak cümleler 

kurdular.  

I have got a nose. – Burnum var.  

I haven’t got wings. – Kanatlarım yok.  

❖ Ünite Şarkısını dinleyerek yeni öğrendikleri kelimeleri ve dilbilgisi kurallarını tekrar 

ettiler.  

SKILLS 

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

❖ Öğrenciler farklı yaş gruplarıyla ilgili kelimeler öğrendiler. Bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı. 

❖ Öğrendikleri kelimelerin okunuşlarını tekrarladılar. 

❖ Resim etkinlikleri ile eksik olan yaş gruplarını bulup, resimlerini çizdiler. 

❖ Öğrenciler uyumak ile ilgili yeni kelimeler ve farklı canlıların az mı yoksa çok mu 

uyuduklarını öğrendiler. Öğrendikleri kelimeleri tekrar ettiler ve resim etkinliği 

üzerinden resim çizip boyama yaptılar. 

❖ Öğrenciler farklı evler ve ev materyalleri ile ilgili kelimeler öğrendiler, taştan yapılma, 

kiremitten yapılma gibi. Kendi evleri ile ilgili konuştular ve kendi evlerinin resimlerini 

çizdiler. 

 

          Saygılarımızla  

         Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


