
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MART AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

❖ Öğrenciler 5. ünitenin ‘zoo world’ isimli hikâyede hayvanat bahçesi görevlilerinin 

yapması gerekenleri öğrendiler. Öğrendikleri yeni kelimeleri ‘have to / has to / don’t 

have to / doesn’t have to ‘kalıplarını kullanarak cümle içerisinde kullandılar.  

 

 

 

Zoo keepers have to clean the cages. – Hayvanat bahçesi çalışanları kafesleri 

temizlemelidir.  

❖ Cross- curricular dersinde kamufle olan hayvanlar hakkında bilgiler edindiler ve 

videolar izleyerek kamufle olmuş hayvanları bulmaya çalıştılar.  

❖ Edebiyat dersinde, hayvanat bahçesinde doğan bir hipopotam hakkında bilgi edindiler. 

Nesli tükenen hayvanlar hakkında konuşup araştırmalar yaptılar.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında bütün hayvanları korumamamız ve yardım etmemiz 

gerektiği hakkında konuştular.  

❖ Kültür dersimizde ‘dağ tavuğu’ isimli nesli tükenme tehlikesi olan kurbağalar hakkında 

bilgiler edinip sorular cevapladılar.  

❖ Yazma dersinde, yeni bir paragrafa ne zaman başlamaları gerektiğini ve metinleri 

paragraflara bölmenin okumayı nasıl kolaylaştırdığını öğrendiler.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videolarını izleyip videolardaki soruları cevaplandırarak, 5. 

ünitenin dilbilgisi ve kelimelerini bir kez daha tekrar etmiş oldular.  

❖ 6. ünitemiz olan ‘ Where do people work?’ ünitesinde insanların nerede çalışabilecekleri 

hakkında konuştular ve 10 yeni yer ismi öğrendiler.  

1. clean the cages – kafesleri temizlemek  

2. help the vet- veterinere yardım etmek 

3. look after the hippos- hipopotamlar ile ilgilenmek  

4. observe the meerkats – Mirketleri incelemek 

5. wash the elephants- filleri yıkamak  

6. feed the bears – ayıları beslemek 



 
 

 

 

 

 

 

SKILLS 

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

❖ 21.Ünite Here and There in Town tamamlandı.  

❖ Bulundukları yerlerdeki yapabilecekleri etkinlikler ile ilgili sorular çözdüler (Otobüse 

binme, doktora gitme, markete gitme vb) 

❖ Dinleme etkinlikleri ile farklı resimlerde belirli bir işi yapan kişiyi buldular. 

❖ 22.Ünite A Trip To The City tamamlandı. Bu ünite içinde şehir ve kırsal yerleşkeler 

arasındaki kaba farklara değindiler. (Şehir daha kalabalık, köy daha sakin, şehir 

gürültülü, vb) 

❖ Şehirlerde ve köylerde farklı konumlarda iş yapanları bulmak için dinleme etkinliği 

yaptılar. 

❖ 23.The World Around Us ünitesi tamamlandı. Bu ünite aracılığıyla doğa ile ilgili 

bilgilerini arttırdılar. Dağ, tırmanma, ağaç, yaprak, göl, ırmak gibi doğa ile ilgili 

kelimeler öğrendiler. 

❖ 24.Ünite Travelling, Texting Phoning ünitesi tamamlandı. Ünite içerisinde doğal 

ortamlarla ilgili kıyaslamalar yaptılar. (Bulutlu, bulutsuz, yapraklı, yapraksız vb). 

 

         Saygılarımızla 

        Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 

1. sports center – spor salonu 

2. tourist office – turist ofisi  

3. supermarket - süpermarket 

4. town hall – belediye binası  

5. market - market 

6. university- üniversite  

7. bus station- otobüs terminali  

8. fire station – İtfaiye  

9. bank – banka  

10. post office – postane  


