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( 4.SINIFLAR OCAK AYI İNGİLİZCE BÜLTENi )
SEVGİLİ VELİLERİMİZ,
Ocak ayı bültenimizde:
1-Ocak ayı boyunca öğreneceklerimiz,
2- Oxford Big Read Yarışması bilgilendirmesi
3-Jumping Clay Kil Hamurundan Max ve Holly yapımı
4-3. İngilizce Yazılı sınavı, sınav konuları ve nereden çalışabilirim?

BEGÜM ÖZGÜ
4. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ/ZÜMRE BAŞKANI
GSM: 0(507) 788 01 81

2-6 JANUARY ( pages from 44 to 49 )
*to identify different daily routines :
( have a shower, brush my teeth, get dressed, have breakfast, brush my hair,
get up, catch the bus, walk to school )

*to use different daily routines in present simple continuous (affirmative,
negative and question) forms with the time expressions :
Ex: I have breakfast at 8 o’clock.
Ex: Every morning, she catches the bus.
Ex: Does he get up early every morning ?
Ex: What time do you go to bed ?
Ex: I don’t brush my hair every night.
*to learn ‘half past, quarter past, quarter to, o’clock’ expressions and put
up them in the affirmative sentences with daily routines :
Ex: I get up at half past seven.
Ex: She has breakfast at a quarter to eight.
Ex: We catch the bus at a quarter past eight.
Ex: Our school finishes at 4 o’clock.

9-13 JANUARY ( pages from 50 to 53 )
*to learn some language for talking about abilities :
Ex: I’m good at playing the guitar.
Ex: Tom is bad at science.
Ex: You’re quite good at tennis.
Ex: They’re very good at windsurfing.
Ex: Are you good at football ?
Ex: What is she good at ?

16-20 JANUARY ( pages from 54 to 55 )
*JUMPING CLAY ACTIVITY

*We’re going to art a clay-dough from our main characters Max and Holly :

*Extensive Reading ‘ White Fang’ and Tiger Territory’
*Reading and answering the questions about the stories

OXFORD BIG READ BİLGİLENDİRME YAZISI
Kitap standımızdan aldığınız kitapları dağıttığımız projeler üzerinde hazırlayıp
teslim etmek için son tarihimiz 9 Ocak Pazartesi’dir. Sınıfımızda kendi aramızda
yapacağımız oylama ile ilk 5’e giren projeler, Oxford University Press’e
gönderilecektir. Hazırlanan tüm projelerin sunumları 13 Ocak Cuma günü
sınıflarımızda yapılacaktır.

JUMPING CLAY AKTİVİTESİ
16 Ocak Pazartesi günü Jumping Clay ekibini okulumuzda ağırlıyoruz. Kil
hamurundan ana karakterimiz olan Max ve Holly’nin anahtarlığını yapıp karşılıklı
konuşturarak drama etkinliği yapacağız.

3. YAZILI SINAVI, KONULARI, NEREDEN ÇALIŞABİLİLİRİM?
*Bilindiği üzere 4. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz resmi eğitim öğretim
programına uygun bir şekilde 1 dönemde 3 İngilizce yazılı yoklama sınavı
olmaktadırlar.
*Ocak ayı içerisinde 3. Yazılı yoklama sınavımız yapılacaktır.
*Sınav tarihi ve zamanı 11 Ocak Çarşamba günü, 3. ders saatidir.
*Konularımız:

‘can,can’t,

have

got,

has

got,

Present

Continuous

Tense

(am,is,are+ing), Present Simple Tense, time expressions.
*Sınav ünitelerimiz Classbook ve workbook kitaplarımızdaki 20-41. Sayfalar
arasında kalan bölümlerden olacaktır.
*Ayrıca belirtilen sayfalar ile ilgili dağıtılan tüm worksheet’ler ve deftere alınan
tüm notlar öğrencimize sınav çalışması yaparken yardımcı olacaktır.
*Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

