
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 MAYIS AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

❖ 8. Ünitemiz ‘What’s fun about making things?’ ünitesinde 10 yeni obje ismi öğrendiler.  

 

 

 

 

 

❖ Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içinde kullanabilmeleri için ‘Do you like makig….?’ 

Yapmayı sever misin kalıbını öğrendiler.  

Do you like making bracelets? Yes, I do. / Bilezik yapmayı sever misin? Evet severim.  

Do you like making calendars? No, I don’t. / Takvim yapmayı sever misin? Hayır sevmem. 

❖ Hikâye okuma dersinde 6 yeni malzeme ismi örendiler.  

 

 

 

 

 

❖ Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içerinde kullanabilmeli için ‘Can you pass me that 

/those ….please?’ Bana onu / onları uzatır mısın kalıbını öğrendiler.  

Can you pass me that glue please? Here you are. / O yapıştırıcıyı uzatır mısın?  

Can you pass me those colouring pens please? / O keçeli kalemleri uzatır mısın?  

1. photo frame- çerçeve 

2. decorations- dekorasyon 

3. cake- kek 

4. bracelet – bilezik  

5. mask - maske 

    6. calendar – takvim  

    7. box – kutu 

    8. card – kart 

    9. puppet – kukla 

    10. badge - rozet 

1. scissors – makas 

2. glue – yapıştırıcı  

3. paints – boyalar 

4. paintbrush – suluboya fırçası 

5. crayons – pastel boyalar 

6. colouring pens – keçeli kalemler.  



   

❖ Edebiyat ve kültür dersinde Almanya’nın meşhur siyah orman kekinin 

yapılışını öğrendiler.  

❖ Değerler eğitimi kapsamında yaratıcı olmanın öneminden bahsettiler.  

❖ /th/ sesini çıkartmayı ve /th/ sesi ile başlayan ve bu sesi içeren kelimler 

düşündüler.  

❖ Ünite sonu değerlendirme videolarını izleyip videodaki soruları 

cevaplandırdılar.  

❖ Ünite sonu mini booklarını tamamladılar.  

                      SKIILS 

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

Skills dersinde: 

 

❖ Hava durumlarıyla ilgili Activity Book kitabındaki etkinlikleri 

tamamladılar. 

❖ Farklı materyallerle ilgili kelimeler öğrendiler (yün, odun, çamur vb) 

ve öğrendikleri materyallerin hangi nesnelerin yapımında kullandığıyla 

ilgili etkinlikler tamamladılar. 

 

 

 

Saygılarımızla    

Yabancı Diller Zümresi  

 

 


