
TED TRABZON COLLEGE KINDERGARTEN

6 YEARS

01.01.22
21.01.22

Dear Parents,

During January, we learned about family members

such as mummy,daddy, brother, sister and

grandparents. Students also learned vocabuary

such as house, 

bedroom, living room, kitchen, bathroom and

garden. Students learned furniture items such as 

bed, lamp, carpet, toilet, sink, table, chair and

curtains. Students have started to learn about

clothes and preposition of place such as on the

bed and under the chair and will continue to do so

next term. 

You will find what we have learned below to 

enhance the connection between school and 

home.

Regards

Bahar Baş

Yahia Belakhdar

Sevgili Veliler, 

Ocak ayı boyunca Anne, Baba, Erkek kardeş, Kız 

kardeş ve büyükanne ve büyükbaba gibi aile 

üyeleri hakkında bilgi edindik. Öğrenciler ayrıca ev, 

yatak odası, oturma odası, mutfak, banyo ve bahçe 

gibi kelimelerinide öğrendiler. Öğrenciler yatak, 

lamba, halı, tuvalet, lavabo, masa, sandalye ve 

perde gibi mobilya öğelerini de öğrendiler. 

Öğrenciler, yatak üstü, sandalye altı gibi yer edatları 

ve kıyafetlerini öğrenmeye başladılar ve 

önümüzdeki dönem de öğrenmeye devam 

edecekler.

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)

Light and dark

colours (Açık ve koyu 

renkler)

Numbers
10 to 20

(1’den 20’ye 
kadar)

What will we study in February?

• Revise clothes and simple commands such as 

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

basit komut revize etmek) 

• 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)

• Learn about animals and to say `my favourite

pet is… ` (Hayvanlar hakkında bilgi edinip ve 

'en sevdiğim evcil hayvanım…' ifadesini 

öğrenme).


