
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TED POLATLI KOLEJİ 

2020- 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MAYIS AYI 

İNGİLİZCE GÜNLÜĞÜMÜZ 

 Sayın velimiz,  

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

❖  7. Ünitemiz ‘Where can w ego shopping?’ ünitesinde, alışveriş yapabilecekleri yerlerin 

isimlerini öğrendiler.  

 

 

 

 

❖ 6. Ünitede öğrendiğimiz kalıpları tekrar edebilmek için yeni öğrendikleri kelimeler ile 

cümleler kurdular.  

It’s a place where you can buy bread. – A baker’s. (Ekmek aldığın yerdir. – Fırın) 

❖ 1. Ünitede öğrendiğimiz geçmiş zaman kalıpları ile neden sonuç cümleleri kurmayı 

öğrendiler.  

Why did you go to the greengrocer’s? – To buy some carrots. / I went to the 

greengrocer’s to buy some carrots.  

Manava neden gittin? – Havuç almak için gittim.  

❖ Ünitemizin hikâye okuma dersinde marketten satın alabilecekleri birkaç malzeme 

öğrendiler. 

 

 

 

❖ Sayılabilen ve sayılamayan yiyeceklerin miktarını ve ne kadar ihtiyaçları olduğunu 

söylemeyi öğrendiler.  

1. baker’s – fırın 

2. chemist’s – eczane  

3. travel agent’s – seyahat 

acentası 

4. greengrıcer’s – manav 

5. bookshop- kitapçı 

6. sports shop – spor mağazası  

7. toy shop- oyuncak mağazası  

8. newsagent’s- gazete bayileri 

9. florist’s – çiçekçi  

department store – büyük mağaza 

 

1. A bottle of water – Bir şişe su 

2. A tin of tuna – bir conserve ton balığı  

3. A carton of milk- bir karton/ kutu süt 

4. A packet of biscuits- bir paket bisküvi 

5. A bag of flour – bir kutu un 

6. A jar of tomato sauce – bir kavanoz domates sosu 



 
How many bananas do we need? – Ne kadar muza ihtiyacımız var?  

We need a lot of bananas. – Çok fazla muza ihtiyacımız var.  

How much cheese do we have? -Ne kadar Peynirimiz var?  

We don’t have much cheese. – Çok fazla peynirimiz yok.  

 

SKILLS 

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

❖ . 34. Ünite What did you do then ile günlük temel eylemlerle kelime bilgilerini 

genişlettiler. 

❖ Resim yorumlayarak uygun fiilleri bulmaya çalıştılar. 

❖ Resim sıralama ve her resimdeki adımı açıklama etkinlikleri tamamladılar. 

❖ 35. What a Morning Ünite ile sabah rutinlerinden bahsettiler ve sabah geç kalkmakla 

ilgili bir hikâye oluşturdular. 

❖ Eşleştirme etkinlikleri ile kelimeleri pekiştirme yaptılar. 

❖ 36. Ünite Could You Do It ile yapmak istedikleri işlerden bahsetmeyi öğrendiler. 

❖ Dinleme etkinlikleri ile yapılmak istenen işlerle ilgili farklı karakterlerle ilgili sorular 

cevapladılar. 

 

 

 

         Saygılarımızla 

        Yabancı Diller Zümresi 

 

 

 


