
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz, 

1.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Haziran ayı içerisinde İngilizce 

dersinde:  

❖ 8. ünitemiz ‘What are our homes like?’ ünitesinde evimizde olan 10 yeni eşya ismi 

öğrendiler.  

 

 

 

 

❖ Ünitenin dilbilgisi kurallarının ve kelime tekrarlarının olduğu ünite şarkısını dinleyip 

eşlik ettiler.  

❖ Yeni öğrendikleri cümle içinde kullanabilmeleri için ‘in -içinde / on- üzerinde / under- 

altında’3 yer edatı öğrendiler.  

Where is the pencil? – Kalem nerede?  

It’s on the table. – Masanın üzerinde.  

 

❖ Hikâye okuma dersinde evimizin bölümlerini öğrendiler. Evimizin bölümlerinin 

tanıtıldığı ünite hikayesini okudular.  

 

 

 

 

 

 

❖ ‘Var’ anlamında kullanılan ‘There is  / There are’ dilbilgisi kuralını öğrenip cümleler 

kurdular.  

In my house, there is a garden – Evimde bahçe var. 

In my house, there are two bedrooms. – Evimde 2 yatak odası var.   

❖ There is / There are kalıbını pekiştirebilecekleri bir tekerleme şarkısı öğrendiler.   

• picture- resim 

• wardrobe- giysi dolabı 

• bed- yatak 

• clock- saat 

• bookcase- kitaplık 

• plant- bitki 

• television- TV 

• table- masa 

• sofa- koltuk 

• cushion- yastık 

• kitchen – mutfak 

• living room – salon 

• dining room – yemek odası  

• bathroom- banyo 

• bedrom- yatak odası  

• garden- bahçe 



     
❖  Edebiyat ve kültür dersinde farklı ev türlerinden bahsedip bot evler hakkında bir 

mektup okudular.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında odalarını temizlemelerin ve toplamalarının öneminden 

bahsettiler.  

❖ -ing ekinin sesletimini pekiştirmeleri için yeni bir tekerleme öğrendiler.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videolarını izleyip içerisindeki soruları cevaplayarak 8. 

üniteyi tekrar etmiş oldular.  

SKILLS 

1.sınıf öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Haziran ayı içerisinde Skills 

dersinde:  

❖ Haziran ayı içerisinde Skill dersinde kitapta tamamlamamız gereken Cross-Curricular 

etkinliklerini tamamladılar. 

❖ Öğrenciler daha önce gördükleri konular üzerinden, konuşma ve analiz pratiği 

yapabilecekleri etkinliklerle oyun şeklinde soru cevap ve yorumlama etkinlikleri 

yaptılar. 

❖ Etkinliklerde yaş grupları ayrımı yapma, farklı ev türlerinden bahsetme, farklı gelişim 

kademelerinden bahsetme ve temel renk, sayı, konum (üstünde, yanında vb) kendi 

aralarında sıralı biçimde sorular cevaplayarak dönemi tamamladılar.  

 

 

 

          Saygılarımızla  

         Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 

 

 

 

 


