
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

Sayın velimiz,  

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

dersinde: 

❖ 7. Ünite edebiyat ve kültür dersinde ‘The Three Brothers and the Barn’ isimli 

Litvanya’nın geleneksel bir hikayesini okudular. Hikâyenin sonun tahmin etmeye 

çalıştılar.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında her insanın farklı olduğunu ve birbirimizin 

farklılıklarına saygı duymamız gerektiği hakkında konuştular.  

❖ Yazma dersinde çoğul kelimelerden sonra gelen tırnak işaretinin aitlik belirttiğini 

öğrendiler.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videolarını izleyip ünitenin dilbilgisi kurallarını ve 

kelimeleri tekrar etmiş oldular.  

❖ 8. ünitemiz ‘How can we explore the past?’ ünitesinde şehirlerde ve ülkelerde 

karşılaşabileceğimiz yerleri öğrendiler.  

 

 

 

 

❖ Ünite kelimelerinin ve dilbilgisi kurallarının tekrar edildiği ünite şarkısını dinlediler 

ve eşlik ettiler.  

❖ Geçmiş zamanda vardı / yoktu kalıbını öğrenip, yeni öğrendikleri kelimeleri cümle 

içerisinde kullandılar.  

There was a shopping centre. – AVM vardı.  

There weren’t any strrets. – Sokaklar yoktu.  

 

• wood- odun / ormanlık 

• street- sokak 

• field- tarla / saha 

• pavement – kaldırım 

• flats – apartman dairesi 

• shopping centre- AVM 

• gate- kapı / giriş 

• motorway – otoyol 

• path- yol 

• farm - çiftlik 



  

 

❖ Hikâye okuma dersimizde yetişkinlerin neler yaptıkları hakkında konuşup altı yeni kelime 

öğrendiler.  

 

 

 

 

❖ Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içerisinde kullanabilmeleri için kelimelerin geçmiş 

zamandaki hallerini öğrendiler.  

My mum worked in a shop. – Annem markette çalıştı. 

My grandpa didn’t marry with my grandma- Dedem anneannemle evlenmedi.  

❖ Çapraz müfredat dersimizde is aile ağaçları hazırlayıp ailelerini sınıfa tanıttılar.  

❖ Edebiyat kültür dersinde Slovenya’daki Predjama Kalesi hakkında bilgiler içeren bir e-

mail okudular ve sorulara cevaplar verdiler.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında tarihi yerleri temiz tutmaları ve oraları korumaları 

gerektiğinden bahsettiler.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videolarını izleyip ünite dilbilgisi kalıplarını ve kelimeleri tekrar 

etmiş oldular.  

SKILLS 

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

❖ 36.Ünite olan Great Games Great Hobbies ile oyun ve hobiler ile ilgili etkinlikler 

tamamladılar. 

❖ 37. Ünite olan Let’s Play ile oyunlarda yapılan eylemleri (atmak, koşmak, zıplamak vb) 

ifade etmeyi öğrendiler. 

❖ 38. Ünite olan My Favorites ile en sevdikleri renkler, oyunlar, yemekler ve içecekler gibi 

farklı alanlarda kendilerini ifade etmeyi öğrendiler. 

❖ 40. Ünite Night and Day ile günün farklı zamanlarında hangi eylemleri yaptıklarını ifade 

etmeyi öğrendiler. 

❖ 41. Ünite Trains, Boats and Planes ile farklı vasıtalara kimler biner, nereden giderler ve ne 

hızda gittikleri üzerine ifadeler öğrendiler. 

 

                             Saygılarımızla 

                   Yabancı Diller Zümresi  

• live in a house – evde yaşamak 

• study – ders çalışmak 

• travel – seyahat etmek  

• work – bir işte çalışmak 

• marry – evlenmek 

• raise a family – aile geçindirmek 


