
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. PE : Beden Eğitimi 

2. ICT: Bilişim Teknolojileri 

3. Maths: Matematik  

4. English: İngilizce 

5. Geography: Coğrafya 

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

❖ 7. Ünitemiz olan ‘What’s fun about being outdoors?’ ünitesini tamamladık. Bu ünitede 

öğrenciler dışarıya çıktıklarında kullanabilecekleri malzemelerin neler olduklarını 

öğrendiler.  

 

 

 

 

❖ Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içerisinde kullanabilmeleri için yeni dilbilgisi kalıpları 

öğrendiler. Bir eşyanın kimin olduğunu sormayı ve buna cevap vermeyi öğrendiler. 

Whose is this cap? – Bu şapka kimin? 

It’s hers / his / yours / mine.  – Onun(kız/erkek) senin / benim.  

❖ Ünitemizin hikayesinde piknik yaparken tüketebilecekleri yeni sağlıklı ve sağlıksız 

yiyecekleri öğrendiler. Yiyecekleri başka birine teklif etmenin kibarca nasıl sorulacağını 

öğrendiler.  

Would you like some crisps? -  Cips ister misin? 

No, thank you. Crisps aren’t healthy. – Hayır teşekkürler. Cips sağlıklı değildir.  

❖ Edebiyat dersinde, doğa şiirlerinin ve haiku’nun ne olduğunu öğrendiler.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında doğaya iyi bakmamız gerektiği ve bize sundukları için 

değerini bilmemiz gerektiği hakkında konuştular.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videolarını izleyip içerisindeki soruları cevaplandırarak ünite 

kelime ve dilbilgisi kurallarını tekrar etmiş oldular.  

cap- şapka  

guide book – rehber kitap  

water bottle – su şişesi  

sun cream – güneş kremi  

mobile phone – cep telefonu  

coat – mont  

map- harita  

backpack – sırt çantası  

notebook - defter 

magnifying glass – büyüteç  

 



   

                    SKIILS 

2. sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Nisan ayı içerisinde 

Skills dersinde: 

 

❖ Öğrenciler, İngilizce ’deki temel matematiksel işlemlerle ilgili soruları 

cevaplandırdılar.  

❖ Farklı hava durumlarını ifade etme, hava durumlarının hangi mevsime 

göre değiştiği ve hangi hava durumlarında hangi etkinliklerin 

yapılabileceği ile ilgili soru-cevap yaptılar ve etkinlikleri tamamladılar. 

❖ Bir resmi detaylıca incelediler; bir binada kaç kişi olduğu, kıyafetlerinin 

renklerinin ne olduğu ve ne yaptıkları hakkında konuştular.  

 

 

Saygılarımızla    

Yabancı Diller Zümresi  

 

 


