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Dear Parents,

We revised colours and shapes this months and moved

onto using phrases such as ‘yellow triangle’.

We have started to learn parts of the body with songs

and students are now practicing `I have two eyes` 

phrases. Students are also starting to describe the colour

of the body parts for example ‘green eyes’. We have

also started to learn about the five senses where we

looked at the things we can hear, see, smell, touch and

hear. Students have also begun to learn how to express

feelings such as happy, sad, angry and scared.

You will find what we have learned below to enhance 

the connection between school and home.

Regards

Bahar Baş

Yahia Belakhdar

Sevgili Veliler,

Bu ay renkleri ve şekilleri revize ettik ve 'sarı üçgen' gibi 

ifadeler kullanmaya başladık. Şarkılarla vücudun 

bölümlerini öğrenmeye başladık ve öğrenciler artık benim 

`iki gözüm var` cümleleri pratik etmeye başladı. 

Öğrenciler ayrıca, 'yeşil gözler' gibi vücut bölümlerinin 

rengini de tanımlamaya başlıyorlar. Duyduğumuz, 

gördüğümüz, kokladığımız, dokunduğumuz ve işittiğimiz 

beş duyuyu da öğrenmeye başladık. 

Öğrenciler ayrıca mutlu, üzgün, kızgın ve korkmuş gibi 

duyguları nasıl ifade edeceklerini öğrenmeye başladılar.

Okul ve ev arasındaki bağlantıyı geliştirmek adına 

aşağıda öğrendiklerimizi bulacaksınız.

Saygılarımızla,

Bahar Baş

Yahia Belakhdar

Zeynep ÇİÇEK (Yabancı Dil. Böl. Başk.)

Greetings – Farewell
Hello (Merhaba)
Good Morning

(Günaydın)
How are you? (Nasılsın?)
Fine, Thanks and you? 

(İyiyim, teşekkürler, sen?)
Good Bye (Güle Güle)

What’s your name? 
(Adın ne?)

My name is … (Adım … )

Colors
Red (Kırmızı)
Blue (Mavi)

Green (Yeşil)
Yellow (Sarı)
Black (Siyah)

Numbers
One to Ten

(1’den 10’a kadar)

What will we study in December?

• -Revise colours and shapes. (Renkler ve 

şekilleri revize edilecek)

• Family members and parts of the house. 

(Aile üyeleri ve evin bölümleri)

• Furniture items and to identify location (ev 

eşyası ve konum belirleme)

• Clothing and personal belongings ( Giyim 

ve kişisel eşyalar)


