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Dear Parents,

During March we learnt about animals and the sounds

they make.

We learnt about farm and wild animals and the actions

some of these animals do, such as jump like a kangaroo, 

swim like a polar bear. We revised clothes and learnt

about basic weather expressions such as what’s the

weather like today? It’s sunny, it’s rainy and it’s snowy. We

are also learning the nursery rhyme once i caught a fish

alive with the actions.

You will find what we have learned below to enhance 

the connection between school and home.

Regards

Bahar Baş

Yahia BELAKHDAR

Sevgili Veliler,

Mart ayı boyunca hayvanları ve nasıl ses çıkardıklarını 

öğrendik. Çiftlik ve vahşi hayvanları ve bu hayvanların 

kanguru gibi zıplamak, kutup ayısı gibi yüzmek gibi bazı 

hareketlerini öğrendik. Kıyafetleri revize ettik ve bugün 

hava nasıl? Güneşli, yağmurlu ve karlı  gibi temel hava 

durumu ifadelerini öğrendik. 

Hareketleriyle birlikte balık tekerlemesini öğreniyoruz.

Okul ve ev arasındaki bağlantıyı geliştirmek adına 

aşağıda öğrendiklerimizi bulacaksınız.

Saygılarımızla,

Bahar Baş

Yahia BELAKHDAR

Zeynep ÇİÇEK (Yabancı Dil. Böl. Başk.)

Animals and their sounds. 

(Hayvanlar ve çıkardıkları 

sesler)

What does a cow say?    

(inekler nasıl ses çıkartır?)

What does a tiger say?    

(kaplanlar nasıl ses cıkartır?)

Farm animals (Çiftlik 

hayvanlar)

Cow (inek)

Pig (domuz)

Sheep (koyun)

Horse (at)

Weather

What’s the weather like

today? (Bugun hava 

nasıl?)

it’s sunny (güneşli)

it’s rainy (yağmurlu)

it’s snowy (karlı)

Wild animals (Vahşi 

hayvanlar)

Tiger (kaplan)

Lion (aslan)

Monkey (maymun)

Elephant (fil)

Giraffe (zürafa)

Zebra (zebra)

Snake (yılan)

What will we study in March?

•To revise animals and their sounds
(Hayvanlar ve çıkardıkları sesleri revize etmek ) 

•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=rD6FRDd9Hew

https://www.youtube.com/watch?v=LNmEFt8cQ_U

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=LNmEFt8cQ_U

