
 

 

Bu ay Hayvanlar ünitesini çaışmaya başlayacağız. Bir çok ebeveyn 

çocuğuna İngilizce konusunda nasıl yardımcı olacağını soruyor. Eğer ebeveyn 

İngilizce bilmiyorsa zor olacaktır ama imkansız değil. Bu süreçte en önemli 

şeylerden biri, çocuğun ana dilinin zengin ve güçlü olduğundan emin olmaktır ve 

bu, çok sayıda hikaye okuyarak yapılabilir. Uyku öncesi kitap okuma Gece 

öyküsü, çocuğunuzla edebiyat yoluyla etkileşime girmenin harika bir yoludur. 

Bir hikayeyi okumak , dinlemek ve konuşmak, bir çocuğun dikkatine ve 

konsantrasyonuna odaklamak için zevkli ve  harika bir yoldur. Aynı zamanda 

daha sonraki okumalarının başarılı olması için alt yapı oluşturacaktır. 

Hayvanlar hakkında çocukların sevebileceği bir çok hikaye bulunmaktadır. Bir 

başka yolu ise çocuklarınıla beraber şarkı söylemek ve dinlemektir. Aşağıdaki 

şarkı listesi sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. 

Let’s go to the zoo 

Yes, I can (animal song) 

Old Macdonald had a farm 

Walking in the jungle  

This month, we will be studying animals at .  Many parents ask 

how they can help their child with their English and this is quite 

difficult if the parents don’t know English, but not impossible.  One 

of the most important ways is to make sure the child’s first language 

is rich and strong and this can be done by reading lots of stories. The 

nightly story is a wonderful way of interacting with your child 

through literatre – reading and listening and talking about a story is a 

great way to focu s  a child’s attention and concentration in an 

enjoyable way. It also lays the groundwork for reading success later 

on. There are many  stories about animals which children love.  

Another way is to listen and sing along  with your child to the songs 

listed below.  

Let’s go to the zoo 

Yes, I can (animal song) 

Old Macdonald had a farm 

Walking in the jungle  

 

What did we learn in February? 

CLOTHES: 

tshirt,coat,jacket,shorts,skirt,pants,shoes, dress 

,tie. 

Seasons:Winter,fall,spring,summer 

Types of weather: snowy,sunny,rainy,hot,cold 

Structures: This is a(hat). / 

What are you wearing? I’m wearing black (pants 

How is the weather today? / 

 It’s (snowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp: Are you happy? Yes / No 

Revision of numbers: From 1 to 5.  

 

 

 

YEŞİL 

SINIF 

TED KONYA KOLEJİ ANAOKULU 

PRIVATE KINDERGARTEN 

ENGLISH TIME 

WELCOME MARCH 

HOŞGELDİN MART 

ŞUBAT ayında neler öğrendik? 

Kelimeler:Tişört,mont,ceket,şort,etek,pantolon,ayakkabı 

,çorap 

 Mevsimler: Sonbahar,kış,ilkbahar,yaz 

Hava Durumu:Karlı,yağmurlu,güneşli,soğuk,sıcak 

Sol,sağ,yukarı,aşağı 

Cümler yapıları: Bu bir (şapka) / Bugün ne giydin? Bugün 

(siyah)(pantolon)giydim. 

Bugün hava nasıl?- Hava (karlı) 

Bugün hava nasıl?/   Bugün hava (karlı) 

 

 

Burası (mutfak) mı?/ Evet/Hayır. Şu an (oturma 

odasındayım.) 

 

 

 

 


