
 

What did we learn in February? 

Ocuupations- Transportation  

Clothes weather conditions and sentence structures 

Clothes; socks,panths, shoes, scarf, hat, t-

shirt,jacket,coat,sweater, gloves 

Weather conditions; how’s the weather? / It’s sunny / rainy / 

windy / cloudy / snow. 

How’s the weather today ? 

Preposition review; on / in  

What’ this? / This’s (panths) 

Seasons; summer,winter,fall, spring 

Directions: left and right  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mart ayında neler öğrendik; 

Mart ayı başlangıcı ile ünitemizi takiben hava 

durumları soru kalıplarını ve cevap cümle yapılarını 

kullanma çalışmaları gerçekleştirdik. Hava olayları 

ve diyalogları ile ilgili kelime ve gramer bilgisi 

edinen öğrencilerimiz bir çok farklı aktivite ile 

bilgilerini konuşma egzersizleri içerisinde 

kullanmaya başladı. 

Bunun yanı sıra mevsimlerden ve kıyafetlerden de 

bahsederek kelime haznemizi genişletip hava 

durumuna göre kullanabileceğimiz kıyafetler 

arasında bağlantı kurararak bilgi birikimimiz 

genişlettik.  

 

  

 

 

 

Pek çok çocuğun TEDdy’s Ready interaktif programını kullandığını 

görmek çok güzel. TEDdy’s Ready interaktif programı, derste 

öğrendiğimiz kelime ve cümle yapılarını gözden geçirmek ve devamını 

sağlamak için gerçekten eğlenceli bir yoldur. Unutmayın, daha önceki 

üniteleri tekrar yapmak çok önemlidir, çünkü çocuklar kolayca 

unutabilirler. Gelecek ay (Mart) Teddy'nin okuma kaynaklarını eve 

yollamaya başlayacağız.Bu kaynaklar okulda bizler tarafından okunarak 

tanıtılacak ve sonra fotoğraf ve boyama aktiviteleriyle pekiştirilecektir. 

Çocuklardan ebeveynlerine okutmalarını gerektiğini 

söyleyeceğiz.Bu,çocukların İngilizce cümle kurmaya yelteneceği eğlenceli  

bir zaman dilimi olacaktır.  Çocuğunuzun cümle kurma eğilimlerini takdir 

etmeniz ve kitap bitiminde çocuklarınızla kitap hakkında konuşmanız 

onları daha da şevklendirecektir.  

Herhangi bir sorunuz olduğunda bizlerle okul içerisinde irtibata 

geçebilirsiniz. 

 

 

 

 

Teddy’s Ready 

It’s good to see that so many children are using the 

TR online program.  It’s a really enjoyable way to revise and 

maintain the vocabulary and structures that we learn in class.  

Remember too, that there is value in re-doing the very early 

units because children can forget easily.  Next month (March) 

we will start sending home the Teddy’s Ready Readers.  They 

will be introduced at school in the form of teacher reading 

and then shared reading with  oral and /or picture making 

activities. We will ask the children to then read them to 

parents.  This should be a happy sharing time when children 

may produce the occasional  or phrase  in English. Any 

attempt to do this should be praised for the effort and then 

you can talk to your child about it. 

If you have any questions about this please contact us at 

school  

 

*Transportation songs for kids  

*Occupation songs for kids.  

 

 

 

 

 

 

SARI 

SINIF 

TED KONYA KOLEJİ 

ANAOKULU 

PRIVATE KINDERGARTEN 

ENGLISH TIME 

WELCOME MARCH 

HOŞGELDİN MART 


