
 

 

 

Ocak ayında neler öğrendik? 

Aile sözcükleri:Anne,baba,kız kardeş/abla,erkek 

kardeş/abi,aile,bebek 

Ev Sözcükleri:Ev,yatak odası,banyo,oturma 

odası,mutfak,  

Mobilyalar: halı,yatak,banyo,buz 

dolabı,klozet,kanepe,televizyon,telefon 

Cümle yapıları: 

O kim? / O benim (annem.) /Bu benim (ailem.) 

(Babam) (mutfakta.) / O (banyoda.) / (Teddy) nerede? 

/Teddy (kanepenin) (üzerinde.) 

 

 

What did we learn in January? 

Vocabulary 

Family words: Mom,dad,sister,brother,baby,family 

House vocabulary:House,bedroom,bathroom,living 

room,kitchen, 

Furniture:Sofa,television,telephone,carpet,bed,bath,

fridge,toilet 

Structures: Who’s (he/she) /Who’s (this)/This is my 

(mom) /This is my (family) 

I’m in my bedroom,livingroom. /  (Dad) is in the 

(kitchen) 

He is in the (kitchen)  /  Where’s (Teddy)   / Teddy 

is on the (sofa.) 

 

Exp: Are you happy? Yes / No 

Revision of numbers: From 1 to 5.  

 

 

 

Evde ve okulda İngilizce şarkı söylemenin önemini göz 

önünde bulundurmak için birkaç dakika harcamak istiyoruz. 

Herşeyden önce, şarkı söylemek eğlenceli bir iştir ve bütün 

çocuklar şarkılardan hoşlanır. Bizim şarkılarımız, basit 

melodilerinden ve  çocukların öğrenmesini istedikleri kelime ve 

cümle yapılarını kullandıkları ve tekrarladıkları için seçilmiş 

şarkılardır. Şarkıları kullanarak, konuşma konusunda utangaç 

hisseden çocuklar da dahil olmak üzere, tüm çocuklar için 

İngilizce seslendirme olanağı sağlıyoruz ve şarkılar ilgi çekici ve 

keyif verici olduğundan çocuklar bunları hatırlayabiliyor ve sınıfta 

söyleyebiliyorlar. Şarkılarımızın çoğunda aynı zamanda hafızayı 

tetikleyen fiziksel eylemler bulunur. Bu ay  YOUTUBE üzerinden 

My Clothes (Kıyafetler) adı altında aşağıda belirttiğimiz şekilde 

alternatif şarkılar bulabilirsiniz.  

*Clothes songs for kids 

 

 

 

We’d like to  spend a few minutes considering the 

importance of singing songs in English both at home and at 

school.  First and foremost, singing songs is enjoyable and 

almost all children enjoy  music. Our songs are chosen because 

of their simple melodies and because they use and repeat the 

vocabulary and structures we want children to learn.   By using 

songs we allow opportunities for all children to vocalise in 

English, including those children who maybe feel shy about 

speaking and because the songs are engaging and enjoyable, 

children can remember them and  sing them outside the 

classroom. Many of our songs also have physical actions which 

trigger  the memory – another aide to learning. This month you 

might like to try some of the songs accessed by keying in on 

Youtube. 

*Clothes  songs for kids  

 

 

 

 

 

 

SARI 

SINIF 

TED KONYA KOLEJİ 

ANAOKULU 

PRIVATE KINDERGARTEN 

ENGLISH TIME 

WELCOME FEBRUARY 

HOŞGELDİN ŞUBAT 


