November 24th, 2017

OUR 1ST GRADE ENGLISH NEWS
Since our last bulletin, we rounded off our Unit 1 in Guess What! by looking at different materials;
wood, glass, plastic, rubber and metal. Thank you for all of your support with the recycled toilet roll animal
project, they looked amazing! Then we moved onto Unit 2…

TOYS
Students learnt the names of different toys that we play with then we
spent some time playing in groups with different toys, learning how to be
polite and share toys with our friends. Finally we investigated into toys
that are electric and not electric. Robots were a real favourite so
students were also given the opportunity to build their own classroom
robot.

PHONICS

AUTUMN
All classes have also
spent some time observing the
changes that we are seeing
outside as the season has

Our TED phonics programme is now up and running
and we have now looked at the letters E, L, A, K and I.
We will be learning the letters in the same order they
are learning them in Turkish so that they can quickly
differentiate between the different sounds that each
letter makes in the different languages.

changed into Autumn. We
have looked into why leaves
change colour and all students
completed a leaf investigation
looking at the different
colours we see in this season.

Unit 3 Guess What! Family
We have just started learning about the names of different family
members and this unit will continue after the holiday.

NOTES;

In addition to the holiday homework we

will also assign all of the related phonics books on
Raz-Plus for the letters we have learnt so far. It would be
really helpful if students could revise these letters and
sounds over the holiday. For extra practice you can also
download the app Starfall which we have been using in
class to play letter related games.
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1. SINIF İNGİLİZCE HABERLERİ
Son bültenimizden bu yana Guess What! kitabımızdan tahta, cam, plastik, lastik ve metal gibi farklı
materyalleri tanıyarak birinci ünitemizi bitirdik. Tuvalet kâğıdı rulosundan hayvanlar yaptığımız geri
dönüşüm projesine verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Hepsi çok mükemmel oldular! Daha sonra 2.
Ünitemize başladık…

TOYS
Öğrenciler bazı oyuncakların isimlerini öğrendiler. Daha sonra farklı
oyuncaklarla gruplar halinde oyun oynayarak zaman geçirirken kibar olmayı
ve arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmayı öğrendiler. Son olarak elektrikli
olan ve olmayan oyuncakları incelediler. Robotlar favori oyuncaklarıydı. Daha
sonra kendi sınıf robotlarını yaptılar.

PHONICS

SONBAHAR
Mevsim
yaparken
dışarıda

sonbahara
geçiş
bütün sınıflarımız
gördüğümüz

değişiklikleri

TED phonics programımız artık başladı ve bu zamana
kadar E, L, A, K ve I harflerini öğrendik. Harfleri
Türkçe’de öğrendikleri sırada öğreneceğiz. Bu sayede
öğrenciler her bir harfin farklı dilde çıkardığı sesi hızlıca
ayırt edebilirler.

gözlemleyerek

biraz
zaman
harcadılar.
Yaprakların
neden
renk
değiştirdiklerini inceledik ve
bütün öğrenciler bu mevsimde
gördüğümüz farklı renklere

Guess What! 3. Ünite Aile
Farklı aile üyelerinin isimlerini öğrenmeye henüz yeni
başladık. Bu ünite tatilden sonra da devam edecek.

bakarak yaprak incelemelerini
tamamladılar.
.

NOTLAR;

Tatil ödevimize ek olarak raz-plus online

kitap okuma sisteminden öğrencilerimizin bu zamana kadar
öğrendikleri harflerle ilgili bütün phonics kitaplarını ödev
vereceğiz. Öğrencilerimiz tatil boyunca bu sesleri ve
harfleri tekrar ederlerse bu onlar için çok faydalı olacak.
Ekstra çalışma için harflerle ilgili oyunlar içeren, sınıfta da
kullandığımız Starfall uygulamasını da indirebilirsiniz.
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OUR 1ST GRADE ENGLISH NEWS
VOCABULARY
What we’ve
learnt
so far!

We’ve focused on;


classroom objects (Pen, pencil, book, notebook,
scissors, rubber, desk, ruler, bag and pencil
case),



numbers (1-10),



colors (red, blue, pink, purple, yellow, green,
black and white),



some toys (doll, kite, bike, go-kart, car,
monster, computer game, plane and ball) and



shapes (triangle, square, rectangle, circle,
parallelogram).

GRAMMAR
We’ve learned;


Pronouns (he, his, she, her, it, its, me, mine,
yours, hers, his, its)



The usage of ‘a, an’.

Songs: Toys Song.

PROJECTS;
We’ve completed two projects:


The Shoe Box; The aim of the project is to talk about a famous person that the students
like.



Making a Tangram; The students worked on shapes and they learnt about shapes.

24 Kasım 2017

1. SINIF İNGİLİZCE HABERLERİ
KELİME BİLGİSİ
Şu ana
kadar neler
öğrendik!



Sınıf nesneleri (tükenmez kalem, kurşun
kalem, kitap, defter, makas, silgi, sıra,
cetvel, çanta ve kalem kutusu),



Sayılar (1-10),



Renkler (kırmızı, mavi, pembe, mor, sarı,
yeşil, siyah, beyaz),



Bazı oyuncaklar (oyuncak bebek, uçurtma,
go-kart, araba, canavar, bilgisayar oyunu,
uçak, top) ve



Şekiller (üçgen, kare, dikdörtgen, yuvarlak,
parelel)

DİLBİLGİSİ
 Zamirler (ben, benim, sen, senin, o, onun)


‘a,an’ kullanımı.

Şarkılar: Oyuncaklarla ilgili şarkılar.

PROJECTS;
İki tane proje tamamladık.


Ayakkabı Kutusu; Projede öğrencilerin sevdikleri ünlü kişiler hakkında projeyi tamamlamaları
ve sınıfta konuşmaları amaçlanmıştır.



Tangram; Öğrenciler şekiller üzerinde çalışarak öğrendikleri bilgileri pekiştirdiler.

