
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz,  

3.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Nisan ayı içerisinde İngilizce dersinde: 

❖ 6. Ünitemiz olan ‘What makes a hero?’ ünitesinde gerçek yaşamdaki kahramanların 

kimler olduklarını, onların özellikleri ve mesleklerini öğrendiler.   

❖ 6. Ünitemizde 10 yeni yetenek belirten kelimeler öğrendiler.  

 

 

 

 

 

❖ Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içerisinde kullanabilmek için yeni 

kalıplar öğrendiler. Bir şeyi yapmakta iyi olmak kalıbı olan ‘good at …ing’ 

kalıbıyla cümleler kurdular.  

I’m good at drawing pictures – Resim çizmede iyiyimdir.  

He is good at writing stories – Hikâye yazmada iyidir.  

 

❖ Ünite hikayemizde kahramanların özelliklerinin neler olduğunu ifade eden 6 yeni 

sıfat öğrendiler.  

 

 

 

❖ Yeni öğrendikleri sıfatları cümle içerisinde kullanabilmeler için üstünlük belirten 

bir kalıp öğrendiler.  

He is the cleverest child in the class. – Sınıftaki en zeki çocuktur.  

I’m the bravest boy in my family. – Ailemdeki en cesur çocuğum.  

 

❖ Cross- curricular dersimizde grafik okumayı; dikey eksen ve yatay eksen 

kavramlarını öğrendiler. Sınıf olarak en sevdikleri derslerin neler olduğunu gösteren 

bir grafik hazırladılar.  

 

write stories – hikaye yasmak  

tell jokes – şaka yapmak  

draw pictures – resim çizmek  

solve problems – problem çözmek  

climb ropes – İpe tırmanmak  

tidy up – toplamak,  düzenlemek 

work in groups – grupça çalışmak  

use your imagination – hayal gücünü kullanmak 

find information – bilgi toplamak 

read maps – harita okumak 

brave- cesur 

strong- güçlü 

clever- zeki  

  

funny- komik  

fit – formda olmak 

kind – kibar, nazik  

 



  

 

❖ Edebiyat dersinde, Dağ Kurtarma Gönüllüleri hakkında bir makale okudular. Bu 

makalede dağlarda mahsur kalan insanlara yardım eden gönüllüler hakkında bilgi 

edindiler.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında herkesin bulunduğu bölgede yardıma ihtiyacı olan insanlara 

yardım edebileceğini öğrendiler.  

❖ Yazma dersinde (‘) kesme işaretinin uzun kelimeleri kısaltmak için kullanıldığını 

öğrendiler.  

cannot – can’t                I would – I’d  

❖ Ünite değerlendirme videolarını izleyip 6. ünitenin kelimelerini ve dilbilgisi kalıplarını 

izledikleri videolar ve cevaplandırdıkları sorular ile tekrar etmiş oldular.  

❖ Kitabımızın 2. büyük projesi ‘A school unifor design’ projesinde zoom üzerinden 

gruplara ayrılıp hayallerindeki üniformaları tasarladılar.  

 

SKILLS 

3.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Nisan ayı içerisinde Skills dersinde:  

❖ 23.Ünite olan At Our School’da okul eşyalarıyla ilgili kelimeler öğrendiler, etkinlikler 

tamamladılar. 

❖ 24.Ünite olan What’s the Class Doing ile okul sırasında gerçekleştirilen eylemlerle ilgili 

hikâye tamamladılar. 

❖ 25. Ünite olan Animal Challenge ile hayvanlar hakkındaki kelime bilgilerini genişlettiler. 

❖ 26. Ünite olan How Many Pets ile evcil hayvanlarla ilgili isim sorma, türlerini sorma kaç 

tane olduklarını sorma gibi kalıpları öğrendiler. 

❖ 27. Ünite olan Food I Really Like ile en sevdikleri yemekleri ifade etmeyi öğrendiler. 

❖ 28.Ünite olan My Favorite Food Day ile günün farklı öğünlerindeki sevdikleri yemekler 

hakkında konuşmayı öğrendiler. 

❖ 29. Ünite olan We’re in the Toy Shop Today ile nesnelerin yerlerinden bahsetmekle ilgili 

etkinlikler tamamladılar. 

❖ 30.Ünite olan Monsters in the Park ile farklı sıfatlarla ifadeleri öğrendiler kırmızı, büyük 

gibi. 

❖ 31.Ünite olan Coming and Going ile farklı vasıtalar ile ilgili kelimeler gördüler. 

❖ Kahoot oynayarak ilk ünitelerdeki kelimelerin kısa bir tekrarını yaptılar. 

 

                             Saygılarımızla 

                   Yabancı Diller Zümresi  


