November 24th, 2017

NEWS FROM 2ND GRADE ENGLISH
What we have

Since our last bulletin 2nd graders have completed not just one but two
whole units in our Guess What! books.

done so far...

TRANSPORT
The transport unit has allowed us to explore different
methods of transport that you can find around the world; helicopter,
motorbike, train and tractor to name just a few. Students also
discussed things that they have and haven’t got, the value of taking
turns and looked into categorizing transport according to where they
go; land, sea or air. To review the unit, students created their ‘dream
transport’. Many of you might need to reconsider your next car
purchase; it turns out hot air balloons are back in fashion!

Now that Raz-Plus is up and
running we will be assigning more
HALLOWEEN
homework
from this resource as it
provides students wonderful themed
reading across many different levels.
So far we have assigned Mongo and
Cutie alongside our skills lessons. It is
important that students regularly
look at Raz-Plus and check their

HALLOWEEN
On Monday the 1st of November we had a
super spooky day to celebrate Halloween. Students
looked amazing, thank you so much for all your
support to make it such a successful day. In our 2nd
grade classes we also looked at the familiar story
‘Room on the Broom’.

assignments as we often do follow up
activities related to the book in the
following lessons. If you have any
difficulties gaining access at home
please get in touch so that we can
resolve this.

PETS
Pets is always a favorite topic amongst students and this unit was no exception.
First we looked at naming the different animals and then we learnt the irregular plural
forms of the words, then we looked at different describing words that can be used to
describe animals and people. We looked at the value of being helpful in a story where
‘Aunt Su’ had lost her cat. Finally we looked at what animals need; food, water and
shelter. The students created wonderful group projects for different animals in their
ideal habitats.
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2. SINIF İNGİLİZCE’DEN HABERLER
Son bültenimizden bu yana Guess What! kitaplarımızdan bir değil tam iki

Şimdiye kadar
öğrendiklerimiz

tane ünite bitirdik.

ULAŞIM

…

Ulaşım ünitesi bize dünyada bulabileceğimiz farklı ulaşım
araçlarını keşfetme şansı tanıdı. Helikopter, motor, tren, ve traktör
bunlardan bazıları. Öğrenciler ayrıca sahip oldukları ve olmadıkları
şeyleri sırayla tartıştılar ve ulaşım araçlarını hava, deniz ya da kara
olarak sınıflandırdılar. Üniteyi pekiştirmek için hayallerindeki ulaşım
araçlarını yaptılar. Birçoğunuzun bir dahaki sefer satın alacağı
arabayı tekrar düşünmesi gerekebilir. Sıcak hava balonları tekrar
moda olacak gibi görünüyor!

Artık

Raz-Plus

kitap

okuma

sistemini kullanmaya başladık. Sistem
farklı seviyelerde mükemmel konularda
kitap okumamıza olanak sağladığından,
buradan daha fazla çalışma vermeye
başladık.
Bu zamana kadar skills
derslerinde “Mongo and Kutie” kitabını
ödev verdik. Öğrencilerin Raz-Plus
hesaplarını düzenli olarak kontrol

CADILAR BAYRAMI
1 Kasım Pazartesi gününü Cadılar Bayramını
süper ürkütücü bir şekilde kutlayarak geçirdik.
Öğrencilerimiz mükemmel gözüküyorlardı. Bu günün bu
kadar başarılı olmasındaki destekleriniz için çok
teşekkür ederiz. İkinci sınıf derslerimizde tanıdık
olan “Room on the Broom” hikayesini okuduk.

etmeleri,
daha
sonra
derslerde
kitaplarla ilgili etkinlikler yaptığımızdan
önemlidir. Eğer evde sisteme girişte
sorun
yaşarsanız
lütfen
sorunu
çözebilmemiz için bizimle iletişime
geçin.

Evcil hayvanlar konusu çocuklar arasında en sevilen konulardan bir tanesi. İlk
olarak farklı hayvanların isimlerini ve sonra bu isimleri çoğul yapmayı öğrendik. Daha
sonra hayvanları ve insanları betimlemek için kullanılan sıfatları öğrendik. “Aunt Su”’nun
kedisini kaybettiği hikâyede yardımseverlik değerini işledik. Son olarak, hayvanların
neye ihtiyaçları olduğunu öğrendik; yiyecek, su ve barınma. Öğrenciler farklı hayvanları
kendi yaşam alanlarında anlatan mükemmel grup projeleri yaptılar.
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What we’ve learnt so
far…

NEWS FROM 2ND GRADE
It’s holiday time now! We have learned so many things so far!

Vocabulary:


We have learned the animals at the zoo. We now know how to say and write “zebra,



monkey, snake, hippo, parrot, tiger, bear and crocodile”.
We have learned about the different places in town. We now know what our town has
got: playground, hospital, cinema, swimming pool, park, bus stop, cafe, shop, street and
train station.
Phonics:



We have practiced consonant clusters at the beginning of the words like: train,
grandpa, great, dragon.

We have practised the letter sound ie and its alternative spellings. For example: Mike,pie,
sky
Grammar points:




We have learned new sentence
structures to talk about our likes and
dislikes.
I like .. / I don’t like… ,
He /She likes… / doesn’t like…



We can say what a town has got or
hasn’t got.

Ask me where I am and I can
answer you with the sentence
“I am in the box.” Because I
have learned how to say “in, on,
under, in front of, behind,
next to and between”.

Last month we dressed up for Halloween and we learned about
a different tradition. It was so fun and scary! Everybody came to
school with different costumes and there was a contest. The winners
got prizes!

We have learned about different animal groups and
completed a project in class. We now know that mammals’
babies drink milk and they have fur, crocodiles and lizards are
reptiles. Birds have wings but insects don’t!
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Şimdiye kadar neler
öğrendik…

İKİNCİ SINIFTAN HABERLER
Tatil zamanı geldi! Şimdiye kadar pek çok şey öğrendik!

Kelime Bilgisi:


Hayvanat bahçesindeki hayvanları öğrendik. Şimdi artık “zebra, maymun, yılan, su aygırı,
papağan, kaplan, ayı ve timsah” kelimelerini nasıl yazacağımızı ve okuyacağımızı biliyoruz.



Bir şehirdeki farklı yerlerin isimlerini öğrendik. Şimdi artık bizim şehrimiz nelere sahip
biliyoruz; oyun parkı, hastane, sinema, yüzme havuzu, otobüs durağı, kafe, market, sokak
ve tren istasyonu.

Ses Okuma Bilgisi:
 Kelimelerin başındaki ünsüz kümelerinden bazılarının söylenişini öğrendik: train, grandpa,
great, dragon.
 “ie” sesinin farklı kelimelerde farklı hecelerle pratiğini yaptık. For example: Mike,pie, sky

Dilbilgisi konuları:


Sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler
hakkında konuşabileceğim,z cümle
yapısını öğrendik..
I like .. / I don’t like… ,
He /She likes… / doesn’t like…



“has got / hasn’t got” cümle yapısıyla
bir şehirde nelerin var olup nelerin

Bana nerede olduğumu sor ve
ben
de
sana
“Kutunun
içindeyim.” cümlesiyle cevap
verebilirim. Çünkü ben “içinde,
üstünde,
altında,
önünde,
arkasında, yanında ve arasında”
demeyi öğrendim.

olmadığını artık söyleyebiliyorum.

Geçen ay Cadılar Bayramı için giyindik ve farklı bir gelenek
hakkında bilgi edindik. Çok eğlenceli ve korkunçtu. Herkes okula farklı
kostümlerle geldi ve bir yarışma düzenlendi. Kazananlar ödüller aldı.

Farklı hayvan grupları hakkında bilgiler öğrendik ve
sınıfta proje yaptık. Şimdi memeli hayvanların yavrularının süt
içtiğini ve kürklerinin olduğunu, timsahların ve kertenkelelerin
sürüngenler olduğunu biliyoruz. Kuşların kanatları var fakat
böceklerin yokmuş!

