
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 HAZİRAN AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

dersinde: 

❖ Kitabımızın sonunda bulunan Cambridge Pre A1 Starters sınavına hazırlık yapmak için 

hazırlanmış her üniteye özel etkinlikleri tamamladılar.  

 

❖ Öğrenciler dinleme yaparak İngilizce isimleri öğrenip meslekleri ile eşleştirme yaptılar.  

Nick is a waiter. – Nick garsondur.  

May is a doctor. She is next to Anna. May doktordur. May, Anna’nın yanındadır.  

 

❖ Şehirlerde bulunan önemli yerlerin nerelerde olduğunu dinledikleri metinden öğrendiler 

ve resimleri dinledikleri bilgilere göre boyadılar.  

Where is the library? Kütüphane nerede?  

The library is in front of the castle. – Kütüphane kalenin önünde.  

 

❖ Teneffüslerde ve boş zamanlarında yaptıkları aktiviteleri tekrar ettiler. Resimlere 

dikkatli bakarak dinledikleri metne göre uyun resimlere işaret koydular. Dinleme 

metinlerinden sonra birbirlerine sorular sordular.  

What do you do at break time? – Teneffüslerde ne yaparsın?  

I eat fruit. I like strawberries.  – Meyve yerim. Çilekleri çok severim.  

 

❖ Vahşi hayvanların nerelerde yaşadıklarını tekrar ettiler. Verilen resimleri dinleme 

metnine göre numaralandırdılar.  

It’S big and grey. It lives in a group. – Büyük ve gridir. Grup halinde yaşar.  

It’s an elephant. – Fil.  

 



   

❖ Verilen resimlere bakarak objelerin ve insanların nerede oldukları 

hakkında konuşturlar. Dinleme metni yardımıyla verilen sorulara tek 

kelimelik bir isim ve bir numara yazdılar.  

What’s the girl’s name?   Lucy    - Kızın adı ne ? Lucy 

How old is she? 7 – Kaç yaşında? 7 

 

❖ Resimdeki objelerin kaç tane olduklarını, nerelerde olduklarını ve 

resimdeki çocukların neler yaptıkları hakkında konuştular. Dinleme 

metnini dinleyerek bahsedilen objeleri bahsedilen renklere boyadılar. 

Colour the paintbrush blue- Boya fırçasını maviye boya. 

 

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

içerisinde Skills dersinde: 

 

❖ Kitaplarımızdaki Cross-Curricular etkinliklerini tamamladılar. 

❖ Farklı materyallerin (tahta, odun, yün, çamur) doğada hangi nesnelerden 

geldiğine dair etkinlikler tamamladılar; dinleme ve tekrarlama etkinlikleri 

ile öğrendikleri kelimeleri pekiştirdiler. 

❖ Oyun tarzında sıralı biçimde kalktıkları etkinlikler ile son iki ay içinde 

gördükleri konular ve temel konum (üst, alt, yanında), renkler, sayılar, 

gruplandırma ile ilgili resim yorumlama, soru-cevap, boşluk tamamlama 

etkinlikleri ile derslerini tamamladılar. 

 

 

Saygılarımızla    

Yabancı Diller Zümresi  

 

 


