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Dear Parents,

During October we concentrated on our greetings, 

farewells and classroom rules. We practiced

numbers from 1-10, shapes and colours. We started

to learn classroom objects such as pencil, ruler, 

eraser, table, chair, sharpener, scissors and

pencilcase. 

We have recently started to learn the phrase I 

have.. Students have been using this phrase to say 

what they have in their schoolbags and pencil

cases. We have also started to learn My favourite

colour is.. Students have started to say what their

favourite colour is.

You will find what we have learned below to 

enhance the connection between school and 

home.

Regards,

Bahar Baş

Yahia Belakhdar

Sevgili Veliler,

Ekim ayı boyunca selamlaşma, vedalaşma ve 

sınıf kurallarımıza odaklandık. 1-10 arası sayılar, 

şekiller ve renkler üzerinde çalıştık. Kurşun 

kalem, cetvel, silgi, masa, sandalye, kalemtıraş, 

makas, kalemlik gibi sınıf nesnelerini 

öğrenmeye başladık Son hafta sahip olmak 

nasıl söyleneceğiniz öğrenmeye başladık. 

Öğrencilerimiz bunu okul çantalarında ve 

kalemliklerinde ne olduğunu söylemek için 

kullandılar. En sevdiğimiz rengi de öğrenmeye 

başladık. Öğrenciler en sevdikleri rengi 

söylemeye başladılar.

Ev okul arasındaki bağlantıyı geliştirmek adına 

bültenin devamında İngilizce dersinde 

öğrendiklerimiz hakkında detaylı bilgiye 

ulaşabilirsiniz.

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)

Light and dark
colours (Açık ve 

koyu renkler)

Numbers
10 to 20

(1’den 20’ye 
kadar)

What will we study in November?
• Parts of the body (Vücudun bölümleri)
• The five senses (Beş duyu)
• To identify basic adjectives (Temel 

sıfatları öğrenme)
• Shapes and colours revision (Şekiller 

ve renkler)
• Numbers revision (Sayılar)


