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Dear Parents,

After returning from the half term break we have

been revising shapes, colours and numbers. We have

worked on parts of the house and objects around the

house. We have learnt about basic prepositiıons such

as on, in next to, under and behind. We have worked

on clothes suitable for different seasons and learnt

the phrases put on and take off. We have also learnt

`what are you wearing?` We will continue to work on 

these structures and will revisit them from time to

time.

We will also begin to learn the names of animals and

groups of animals.

You will find what we have learned below to 

enhance the connection between school and 

home.

Regards,

Bahar BAŞ

Yahia BELAKHDAR

Sevgili Veliler,

Yarıyıl tatilinden döndükten sonra şekiller, renkler ve 

sayıları revize ettik. Evin bölümleri ve evin etrafındaki 

nesneler üzerinde çalıştık. Üzerinde,  içinde, yanında, 

altında ve arkasında gibi temel edatları öğrendik. 

Farklı      mevsimlere uygun kıyafetler üzerinde çalıştık 

ve giy-çıkar gibi sözler öğrendik. `Ne giyiyorsun?` gibi 

kelimeler öğrendik ve bu yapılar üzerinde çalışmaya 

devam edeceğiz, ve zaman zaman onları tekrar 

gözden geçireceğiz.

Ayrıca hayvanların isimlerini ve hayvan guruplarını da 

öğrenmeye başlayacağız.

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.)

What will we study in March?

•To talk about animals, their sounds and pets and to
say `My favourite pet is..` (Hayvanlar, sesler ve evcil 

hayvanlar hakkında konuşmak ve 'En sevdiğim evcil 

hayvanım..' demek.)

•To talk about different types of food. (Farklı yiyecek 

türler hakkında konuşmak.)

•To revise body parts, parts of a house and clothes. 
(Vücut bölümleri evin kısımlarını ve kıyafetleri revize 

etmek.)

Suggested Web-Sites (Önerilen Web 
Siteleri)
https://www.youtube.com/watch?v=
Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=r
D6FRDd9Hew

My House 

Bedroom- Yatak odası

Kitchen- Mutfak

Living Room-salon

Bathroom-Banyo

Sofa-Koltuk

Table-Masa

Chair-Sandalye

Lamp-Lamba

Television-Televizyon

Toilet-tuvalet

Bath- kuvet

Mirror- Ayna

Sink-lavabo

My Family
Mummy/mum 

(anne)
Daddy/dad

(baba)
Brother (erkek 

kardeş)
Sister (kız kardeş)

Clothes
Trousers -pantolon

T-shirt- Tişört
Shoes-ayakkabı

Sunglasses-güneş 
gözlüğü

Shorts-şort
Jumper-kazak

Skirt-etek
Dress-Elbise

Socks- çorap


