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WHAT WILL WE DO ?
02-06 JANUARY

Unit6: OUTDOORS

•
•

Vocabulary: mountain (dağ) ,house (ev) ,tree (ağaç), flower (çiçek) ,lake (göl), bird
(kuş)
Walk (yürüme) ,Wave (el sallama)
Talking about the picture on the book.
Playing flashcard game with the new vocabulary.
Listening to the chant.
Revising I can see…
Sticker activity.
Listen and number the pictures activity.
Playing lucky says game. Çocuklara bu kalıpları söyleyip onlardan hareketlerini
yapmalarını bekliyoruz (Lucky says: ‘hands up,hands down,wash your hands,count to
(1-10) ,dance,stand up,sit down,kick a ball,play the guitar,turn around,touch the
ground,jump,run.’
Can you see a mountain etc.. (Bir dağ görebiliyor musunuz?)
Activity book exercises.
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09-13 JANUARY
Revising the vocabulary with flash cards.
There is a… (mountain,house,tree,flower,lake,bird)
What colour is the…? (….ne renk?)
Practicing ‘There’s a……’ with coloring activity.
Ex: ‘There’s a flower.It’s red.’ (Bir çiçek var.O kırmızı.)
Listening and watching a story and acting it out.
Do you like….(bananas,apples, sausages...)-(….sever misin?) Yes, I do. No,I don’t.
Vocabulary: tent (çadır), fish (balık), boat (tekne) ,river (ırmak)
Listening and singing a song.
Cut out and make exercise.
Activity book exercises.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16-20 JANUARY
Revising the previous subjects.
Vocabulary: shadows (gölgeler) ,sunny (güneşli),cloudy (bulutlu) ,rainy
(yağmurlu),see-saw (tahteravalli) , slide (kaydırak), swing (salıncak).
What’s the weather like? (hava nasıl?)
Listen and number activity.
Are you ready? (Hazır mısınız?)
Listening and singing a song.
Talking about the pictures on the book.(p.56)
Playing a card game with the learnt vocabulary.
DVD lesson.Let’s explore.
Listening to the story.(The Toys 3)
Activity book exercises.

Değerli velim,
Öğrencimizin İngilizce öğrenme sürecinde vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim.İlk
amacım onlara ingilizce dilini sevdirmek eğlenerek öğrenmelerine fırsat tanımak.Yukarıda verdiğim
programa göre kelimeleri ve kalıpları tekrar ettirebilirsiniz.Oxford online practice çalışmalarına evdeki
desteklerinizin devamını dilerim. Öğrencilerimiz bilgisayar üzerinden aktiviteleri yaparken çok
eğleniyorlar ve öğrendikleri bilgiyi kalıcı hale getiriyorlar. Teknik bir sıkıntıyla karşılaştığınızda tarafıma
bildirilmesini rica ederim.
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