
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

❖  Öğrenciler 6. ünitede öğrendikleri yer isimlerini cümle içerisinde kullanabilmek için 

yeni kalıplar öğrendiler. Bu öğrendikleri yeni kalıbı bir yeri detaylı tanıtmak için 

kullandılar.  

It’s the place where my uncle works. – Amcamın çalıştığı yer.  

It’s the place where they play football. – Futbol oynadıkları yer.  

❖ 6. ünitemizin hikayesi okuyup, film setlerinde çalışsan insanların kimler olduklarını 

öğrendiler.  

 

 

 

 

 

❖ Hikayemizde öğrendikleri yeni kelimeleri cümle içerisinde kullanabilmeleri için yeni bir 

dilbilgisi kuralı öğrendiler.  

He’s the person who tells everybody what to do. – O, herkese ne yapması gerektiğini 

söyleyen kişidir.  

I’m the person who looks after the costumes. – Kostümler ile ilgilenen kişiyim.  

❖ Cross- curricular dersimizde kahvenin nasıl yapıldığını ve kahvenin yapılış aşamasında 

çalışsan insanların görevlerinin neler olduğunu öğrendiler.  

❖ Edebiyat dersimizde İtalyan Dondurma Satıcısının bir gününü nasıl geçirdiği hakkında 

bir makale okudular.  

Stunt person – dublör  

actor – oyuncu  

wardrobe assistant – Kostümlerden sorumlu kişi  

Make- up artist – Makyöz 

director – Yönetmen 

Cameraman- Kameraman 

 

 

 



 
❖ Değerler eğitimi kapsamında emek harcayıp uğraştıkları görevlerden gurur duymaları 

gerektiğini öğrendiler.  

❖ Yazma dersinde ‘that’ bağlacıyla cümleleri birbirine bağlamayı öğrendiler.  

❖ Ünite sonu tekrar ve değerlendirme videolarını izleyip içerisindeki soruları 

cevaplandırarak 6. üniteyi tekrar etmiş oldular.  

❖ Kitabımızın 2. Büyük projesi olan ‘Create a book character’ adlı projeyi zoom 

üzerinden gruplar oluşturarak tamamladılar.  

SKILLS 

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

❖ 25.Ünite Which One is Different ile farklı resimleri özelliklerine göre ayırma 

etkinliklerini tamamladır. 

❖ 26.Ünite Guess Who Lives Here ile ev içerisindeki nesnelerin konumlarını ifade etmeyi 

öğrendiler. 

❖ 27.Ünite Seeing Differences ile farklı nesnelerin hangi alanlarda kullanıldığını belirten 

cümleler yazdılar.  

❖ 28.Ünite Our Busy Holidays ile farklı günlerde neler yapıyoruz, tatillerde neler 

yaptığımız ile ilgili etkinlikler tamamladılar. 

❖ 29.Ünite About Us ile davranışlarımızı nasıl gerçekleştirdiğimizi anlatan (hızlıca, 

yavaşça, iyice, dikkatlice) alıştırmalar yaptılar. 

❖ 30.Ünite About Me ile öğrenciler en sevdikleri filmler, renkler ve dersler hakkında 

fikirlerini yazdılar. 

❖ 31.Ünite Why Sally is Crying ile resim yorumlama yapıp neden sonuç odaklı bir hikâye 

okudular. 

❖ 32.Ünite Mary Goes Shopping ile farklı gıda türlerinden ve ihtiyaçlardan bahsettiler. 

❖ 33.Ünite Last Weekend Last Week ile farklı konumlar ilgili (sinema, market, spor 

merkezi vb) dinleme yaptılar. 

❖ Kahoot oynayarak ilk ünitelerdeki kelime ve yapıların kısa bir tekrarını yaptılar. 

 

 

         Saygılarımızla 

        Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 


