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Dear Parents,

During December students learned phrases to talk about

their feelings such as happy, sad, angry and sleepy. 

Students learned family members and drew pictures

about the people in their family such as Mum, Dad, 

Brother and Sister. Students learned about parts of a 

house and simple furniture items in a house, they also

used pictures and flashcards to say what the room is in a 

house and furnitures in each room. During the last week

of December students sang songs about the New Year

and learned words related to winter and the New Year. 

For example,  snowman, Happy New Year and Father

Christmas.

Students began to learn about clothes and simple

commands such as put on and take off. 

You will find what we have learned below to enhance 

the connection between school and home.

Regards

Bahar Baş

Yahia Belakhdar

Sevgili Veliler,

Aralık ayı boyunca öğrenciler, mutlu, üzgün, kızgın ve 

uykulu gibi duyguları hakkında konuşmak için ifadeler 

öğrendiler. Öğrenciler aile üyelerini öğrendiler ve 

ailelerindeki Anne, Baba, Erkek ve Kız kardeş gibi kişilerle 

ilgili resimler yaptılar. Öğrenciler bir evde odanın hangi 

oda olduğunu ve her odadaki basit seviyedeki mobilya 

ismini öğrenmek için ayrıca resimler ve bilgi kartları 

kullandı. Aralık ayının son haftasında öğrenciler Yeni Yıl 

hakkında şarkılar söylediler ve kış ve Yeni Yıl ile ilgili 

kelimeleri öğrendiler. Örneğin, kardan adam, Yeni Yılınız 

Kutlu Olsun ve Noel Baba.

Öğrenciler kıyafetleri ve giy-çıkart gibi basit komutları 

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 January?

• Clothes and simple commands such as 

put on and take off. (kıyafet ve giy-çıkart 

gibi basit komut) 

• Revise Family members and parts of the

house. (Aile üyeleri ve evin bölümlerinı

revize etmek)

• Furniture items and to identify location (ev 

eşyası ve konum belirleme)


