
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sınıf Yabancı Diller  

 

Veli Bülteni 



 

 
 

       TEK SCHOOLS ENGLISH BULLETIN 

  

                                                                                                                                     8.10.2021 
 

 

Dear parent, 

This week we continued the unit ‘‘starter  unit and unit 1 ,2’’. We learnt the vocabulary for Numbers and 

feelings and colors , school things, in unit starter and 1. And also we learnt toys and parts of the body . Here is 

the list of the words that we studied: 

 

*Vocabulary Part 
Numbers 1 to 10 1 den 10 kadar sayilar 

Happy Mutlu 

Sad Üzgün 

Cold - cold Soğuk- Sıcak 

Hungry - Thirsty Aç(Acıkmış) – Susuz(Susamış) 

Colors ( Red, Blue,Yellow,Pink,Purple,) Renkler (Kırmızı, Mavi, Sarı, Pembe, Mor,) 

Orange , Green , and Grey Turuncu,Yeşil ve Gri 

School Things ( Pen , Pencil, Pencil case, Ruler) Okul Eşyaları (Tükenmez kalem, Kurşun kalem, Kalem kutusu, Cetvel) 

Doll Oyuncak bebek 

Robot Robot 

Puppet Kukla 

Scooter Mobilet 

Teddy Oyuncak ayı 

Plane Uçak 

Football Futbol 

Rollerblades Paten 

Parts of the body ( Head , Shoulder, Knees and 

Toes , Body) 

Vücudun bölümleri (Baş, Omuz, Diz ve Ayak Parmakları, Vücut) 

 

*Unit overview 

Starter unit :We learnt the vocabulary for numbers –  feelings. . 

Unit 1 : We learnt Colours, Pencil case items . Unit 2 : We learnt Toys and parts of the body. 

 

*Listening Part 

In this part, we listened to the pronunciation of new words and we repeat the new vocabulary. We listened to the 

parts on pages 4,6,10,16,20   and answered them. Then we listened to the tracks again and completed the boxes. 

 

*Speaking Part 

We repeat the new words. And we say the new words. And also we learnt initial sounds of the target words. ( p, r ) 

 

*Functional Language Part 

Unit 1:The teacher started the lesson by asking some questions about feelings: ‘Are you happy?’, etc. Then they 

listened  to story about that 

Unit 2 : The teacher started the lesson by asking questios about toys  and body parts.Then they listened to story 

about that. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

 

 

Değerli velim, 

 

Bu hafta “başlangıç ünitesi ve ünite 1,2” ünitesine devam ettik. Başlangıç ve 1. ünitede Sayılar, duygular ve 

renkler, okul eşyaları ile ilgili kelimeleri öğrendik. Ayrıca oyuncakları ve vücudun bölümlerini de öğrendik. İşte 

incelediğimiz kelimelerin listesi; 

 
Numbers 1 to 10 1 den 10 kadar sayilar 

Happy Mutlu 

Sad Üzgün 

Cold - cold Soğuk- Sıcak 

Hungry - Thirsty Aç(Acıkmış) – Susuz(Susamış) 

Colors ( Red, Blue,Yellow,Pink,Purple,) Renkler (Kırmızı, Mavi, Sarı, Pembe, Mor,) 

Orange , Green , and Grey Turuncu,Yeşil ve Gri 

School Things ( Pen , Pencil, Pencil case, Ruler) Okul Eşyaları (Tükenmez kalem, Kurşun kalem, Kalem kutusu, Cetvel) 

Doll Oyuncak bebek 

Robot Robot 

Puppet Kukla 

Scooter Mobilet 

Teddy Oyuncak ayı 

Plane Uçak 

Football Futbol 

Rollerblades Paten 

Parts of the body ( Head , Shoulder, Knees and 

Toes , Body) 

Vücudun bölümleri (Baş, Omuz, Diz ve Ayak Parmakları, Vücut) 

 

*Üniteye Genel Bakış 

Başlangıç ünitesi :Sayılar – hisler için kelimeleri öğrendik. . 

Ünite 1: Renkleri, Kalemlik ürünlerini öğrendik. Ünite 2: Oyuncakları ve vücudun bölümlerini öğrendik. 

 

 

*Dinleme Bölümü 

Bu bölümde yeni kelimelerin telaffuzlarını dinledik ve yeni kelimeleri tekrar ettik. Öğrenci kitabındaki 

4,6,10,16,20. sayfalardaki kısımları dinledik ve cevapladık. Sonra parçaları tekrar dinledik ve kutuları 

tamamladık. 

 

*Konuşma Bölümü 

Bu bölümde yeni kelimeleri tekrarlıyoruz. Ve yeni kelimeleri söylüyoruz. Ayrıca hedef kelimelerimizin ilk 

harflerinin seslerini de öğrendik. ( p, r ) 

 

 

*Fonksiyonel Dil Kullanımı Bölümü 

Ünite 1: Öğretmen, duygularla ilgili bazı sorular sorarak derse başladı: 'Mutlu musun?' vb. Daha sonra bununla 

ilgili bir hikaye dinlediler. 

Ünite 2: Öğretmen oyuncaklar ve vücut kısımları ile ilgili sorular sorarak derse başladı. Daha sonra bununla 

ilgili hikaye dinlediler. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                       TEK Grundschule Eltern Bulletin 

 08.10.2021 
 

Liebe Eltern, 

 

Im ersten und zweiten Modul haben wir Jana und Dino getroffen. Sie werden uns in jeder 

Unterrichtsstunde begleiten. Wir haben uns die Videos angeschaut und gelernt wie wir uns einander 

begrüßen, nach dem Namen zu fragen, sich vorzustellen und sich verabschieden. Wir haben uns aus 

das Arbeitsbuch Handpuppen gebastelt und die Geschichten nachgespielt.  

Wir gingen zum dritten Modul über und begannen, Farben zu lernen. Wir haben die Farben unserer 

T-Shirts benannt und buntes Eis zubereitet. Lieder gehört und mitgesingt.    

 

Wortliste 

 

Beispiele: 

 

Hallo, Jana. 

Hallo, Dino. 

Wer bist du? 

Ich bin Paul. 

Und du? 

Guten Morgen, Paul. 

Tschüss, Tom. 

Das ist... 

Ich mag... 

Magst du? -Ja. / Nein.  

 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

 

Değerli Velim, 

İlk iki ünitede her derste bize eşlik edecek olan Jana ve 

Dino ile tanıştık. Videoları izledik ve birbirimizi nasıl 

selamladığımızı, adımı sorduğumuzu, kendimizi 

tanıttığımızı ve veda ettiğimizi öğrendik. Çalışma 

kitabındaki el kuklalarımızı hazırladık ve hikayeleri 

yeniden canlandırdık. Üçüncü üniteye geçiş yaptık ve 

renkleri öğrenmeye başladık. T-Shirt’lerimizin renklerini 

söyledik ve renkli dondurmalar hazırladık. Şarkılar dinledik 

ve şarklara eşlik ettik. 

 

 

 

                                                                
Örnek cümleler: 

 

Hallo, Jana. - Merhaba Jana 

Hallo, Dino. - Merhaba Dino 

Wer bist du? - Sen kimsin? 

Ich bin Paul. - Ben Paul’üm. 

Und du? - Peki sen kimsin? 

Guten Morgen, Paul. - Günaydın Paul. 

Tschüss, Tom. - Güle güle / Hoşça kal Tom. 

Das ist… - Bu… 

Ich mag…. - ….. severim. 

Magst du? -Ja. / Nein.-  …...sever misin? -Evet. / Hayır. 

Hallo Merhaba 

ich Ben 

du Sen 

sein Olmak 

und Ve 

wer Kim 

Guten Morgen Günaydın 

Tschüss hoşça kal / güle güle 

rot kırmızı 

orange turuncu 

gelb sarı 

grün yeşil 

blau mavi 

lila mor 

weiß beyaz 

grau gri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sınıf Yabancı Diller  

 

Veli Bülteni 



 

 
 

       TEK SCHOOLS ENGLISH BULLETIN 

  

                                                                                                                                     8.10.2021 
 

 

Dear parent, 

 
We covered unit 1 and 2. We learnt the vocabulary for Families and friends in unit 1 and Feelings, verbs  and animals in unit 

2 . Also we learnt ‘Verb be* am is are’ and This –That – These – Those. Here is the list of the words that we studied: 

 
*Vocabulary Part 

 

Family Aile 

Mother Anne 

Father Baba 

Grandmother Büyük anne 

Grandfather Büyük baba 

Sister Kız kardeş 

Brother Erkek kardeş 

Friend Arkadaş 

Uncle Amca . Dayi 

Aunt Teyze,Hala 

Cousin Kuzen 

Parents Ebeveynler 

Daughter Kız evlat 

Son Erkek evlat 

Animals ( Elephant- Tortoise) Hayvanlar ( Fil- Kaplumbağa ) 

Things we feel ( Scared – Lonely- Sad) Hissettiklerimiz ( Korkmuş – Yalnız- Üzgün ) 

Things we do ( Eat – Play – Sleep) Yaptığımız şeyler ( Yemek – Oynamak – Uyumak) 

 

*Unit overview 
(Unit 1  )We learnt the vocabulary for Family and Friends. Then we learnt Verb be (Am /Is/ Are). 

(Unit 2) We learnt Animals and verbs and feelings. Then we learnt grammar point about ‘This-That-These- Those.’ 

 

*Grammar in Use Part 
We learnt to make sentences using Verb be and This –That – These – Those and we make different sentences with students.. 

 

Examples: 
I am 7 years old.              He is my friend.                   She is beautiful. 

This is a zebra.                These are zebras.                 That is a lion.                     Those are lions. 

 

*Listening Part 
(Unit 1)In this part, we listened to the pronunciation of the family and friends words and we learnt the new vocabulary. We 

listened to the parts on page 8 and 13 and repeat them. Then we listened to the songs about family members. 

(Unit 2) We listened to the pronunciation of the Verbs, feeling and animals. We listened to the parts on page 16 and 18 and 

repeat them. Then we listened to the songs about feelings. 

 

*Reading Part 
In this part, we read and repeat the part on page10. 11. 18. 19 and we learnt some different words. 

 

*Speaking Part 
We made sentences about our families and our friends and also we made sentences with ‘feelings and target verbs. We also 

asked each other questions about family members and examples about that, this. 

 

*Functional Language Part 
(Unit 1)The teacher started the lesson by asking some questions about students family members and friends: Is your family 

big or small?’  Do you have any brother or sister?’, etc. Then students try to answer questions of their workbook. Finally, some 

students acted out the dialogue in front of the class. 

(Unit 2)The teacher started the lesson by asking some questions about classroom stuffs: Is this a pencil?’, etc. Then students 

try to answer questions of their workbook. 

 

 

 

 



 
 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

 

 
 

Değerli velim, 
 

Ünite 1 ve 2'yi ele aldık. 1. ünitede Aileler ve arkadaşlar ve 2. ünitede Duygular, fiiller ve hayvanlar için hedef kelimeleri 

öğrendik. Ayrıca öğrendik 'Fiil be(olmak)* ‘am is are' ve (This)Bu –(That)Şu –(These) (Those)Bunlar – Şunları da öğrendik. 

İşte incelediğimiz kelimelerin listesi: 

 
Family Aile 

Mother Anne 

Father Baba 

Grandmother Büyük anne 

Grandfather Büyük baba 

Sister Kız kardeş 

Brother Erkek kardeş 

Friend Arkadaş 

Uncle Amca . Dayi 

Aunt Teyze,Hala 

Cousin Kuzen 

Parents Ebeveynler 

Daughter Kız evlat 

Son Erkek evlat 

Animals ( Elephant- Tortoise) Hayvanlar ( Fil- Kaplumbağa ) 

Things we feel ( Scared – Lonely- Sad) Hissettiklerimiz ( Korkmuş – Yalnız- Üzgün ) 

Things we do ( Eat – Play – Sleep) Yaptığımız şeyler ( Yemek – Oynamak – Uyumak) 

 

*Üniteye Genel Bakış 
( Ünite 1 ) Aile ve Arkadaşlar için kelime öğrendik. Daha sonra be (am . is. Are) fiilini öğrendik. 

( Ünite 2) Hayvanlar ve fiiller ve hisler öğrendik. Sonra dilbilgisi kullanımı olarak; ‘Bu- Şu- Bunlar- Şunları’ öğrendik. 

 

*Dilbilgisi bölümü 
Olmak(be)fiili ve Bu –Bu – Bunlar – Şunları kullanarak cümleler kurmayı öğrendik ve öğrencilerle farklı cümleler kurduk. 

 

Örnekler; 
I am 7 years old.( 7 yaşındayım.)                         He is my friend. (O-erkek- benim arkadaşımdır.) 

She is beautiful. (O-kız- güzeldir.)                       This is a zebra.( Bu bir zebradır.) 

These are zebras.( Bunlar zebralardır.)               That is a lion.( Şu bir aslandır.) 

Those are lions.(Şunlar aslanlardır.) 

 
*Dinleme Bölümü 
( Ünite 1 ) Bu bölümde aile ve arkadaş kelimelerinin telaffuzunu dinledik ve yeni kelimeleri öğrendik. Sayfa 8 ve 13'teki 

bölümleri dinleme kısımlarını tamamladık ve tekrar ettik. Ardından aile bireyleri hakkında şarkılar dinledik. 

(Ünite 2) Fiillerin, duygunun ve hayvanların telaffuzlarını dinledik. Ve 16. ve 18. sayfalardaki dinleme kısımlarını 

tamamladık ve tekrar ettik. Sonra duygularla ilgili şarkılar dinledik. 

 

 *Reading Bölümü 
Bu kısımda 10. sayfadaki kısmı okuyup tekrarlıyoruz. 11. 18. 19 ve hedef kelimeleri öğrendik. 

 

*Konuşma Bölümü 
Ailelerimiz ve arkadaşlarımızla ilgili cümleler kurduk, duygu ve hedef fiillerle de cümleler kurduk. Ayrıca birbirimize aile 

bireyleri ile ilgili sorular sorduk ve bununla ilgili örnekler verdik. 

 

*Fonksiyonel Dil Kullanımı Bölümü 
( Ünite 1 )Öğretmen, öğrencilerin aile üyeleri ve arkadaşları hakkında bazı sorular sorarak derse başlar: Ailen büyük mü 

küçük mü?’ Kardeşin var mı?’ vb. Daha sonra öğrenciler çalışma kitaplarındaki soruları cevaplamaya çalışırlar. Son olarak, 

bazı öğrenciler diyaloğu sınıfın önünde canlandırdılar. 

( Ünite 2 )Öğretmen derse sınıf malzemeleri hakkında bazı sorular sorarak başladı: Bu bir kalem mi?’ vb. Daha sonra 

öğrenciler çalışma kitaplarındaki soruları cevaplamaya çalışırlar. 



 

Örnek cümleler: 

 
Wer bist du?  

-Sen kimsin? 

Ich bin Paul.  

-Ben Paul’üm. 

Du bist Julia.  

-Sen Julia’sın. 

Ich komme  

-Geliyorum. 

Du bist süß.  

-Tatlısın. 

Wie heißt du?  

- Adın ne? 

Macht nichts. 

-Önemli değil. 

Woher kommst du?  

-Nereden geliyorsun? / Nerelisin? 

Ich komme aus Österreich. 

-Avusturya’dan geliyorum./ Avusturyalıyım. 

Das Auto kommt aus Italien. 

- Araba İtalya’dan geliyor. 

                                                                                       TEK Grundschule Eltern Bulletin 

 08.10.2021 
 

Liebe Eltern, 

 

In ersten zwei Lektionen haben wir Julia, Lisa, Paul und Alex getroffen. Sie werden uns in jeder 

Unterrichtsstunde begleiten. Wir haben uns die Videos angeschaut und gelernt wie wir jemanden 

begrüßen, sich vorstellen, sagen welchen Sport man mag, jemanden rufen, seine Herkunft nennen, 

sich entschuldigen und buchstabieren 

 

 
 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

 

Değerli Velim, 

İlk iki ünitede her derste bize eşlik edecek olan Julia, Lisa, Paul ve Alex ile tanıştık. Videoları 

izleyerek selamlaşmayı, kendimizi tanıtmayı, hangi sporu sevdiğini söylemeyi, birini çağırmayı, 

kökenini söylemeyi, özür dilemeyi ve harfleri kodlamayı öğrendik. 

 

 Öğrendiğimiz kelimelerin listesi de şu şekildedir; 

                                           

 

 

Hallo Merhaba 

ich Ben 

du Sen 

sein olmak 

und ve 

wer Kim 

ja evet 

nein hayır 

kommen gelmek 

süß tatlı 

heißen isim vermek 

wie nasıl 

Mama anne 

Papa baba 

Herr Bay 

Guten Tag İyi günler 

Basketball basketbol 

Polen Polonya 

Tennis tenis 

Fußball futbol 

Tanzen dans etmek 

Schwimmen yüzmek 

Judo judo 

gleich hemen 

Entschuldigung Özür dilerim 

machen yapmak 

woher nereden 

aus -dan, -den 

Das Auto araba 

schauen bakmak 

Österreich Avusturya 

İtalien İtalya 

Spanien İspanya 

Dänemark Danimarka 

Deutschland Almanya 

Polen Polonya 

Tschechien Çekya 

Länder ülkeler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Sınıf Yabancı Diller  

 

Veli Bülteni 



 

 
 

       TEK SCHOOLS ENGLISH BULLETIN 

  

                                                                                                                                     8.10.2021 
 

 

Dear parent, 

 
This month we finished the unit ‘‘How are animals different from one another?’’. We learnt the vocabulary for animals, 

their body parts and their habitats. We also learnt “subject pronouns”, “object pronouns” and “adverbs of frequency”. Here is 

the list of the words that we studied: 

 
*Vocabulary Part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Unit overview 
We learnt the vocabulary for animals, their body parts and their habitats. Then we learnt subject pronouns, object 

pronouns and adverbs of frequency. Then, we used them to talk about our routines and animals. 

 

*Grammar in Use Part 
We learnt to make sentences using object pronouns, subject pronouns and frequency adverbs. Then we talked about 

our routines, the routines of our friends and animals in general. 

 

Examples: 

 
Jennifer usually sleeps earlys one.                Jack and I sometimes go for a walk.                    Lions are always strong. 

She usually sleeps earlys one.                        We sometimes go for a walk.                                  They are always strong  

 

We love animals/We love them.       I play tennis with Richard/I play tennis with him. Lily loves her mother/Lily loves her. 

 

 

 

worm solucan 

berries orman meyveleri 

hunt avlamak 

escape kaçmak 

creep sessizce hareket etmek, sürünmek 

fight kavga etmek 

peck gagalamak 

pinecone çam kozalağı 

squawk viyaklamak (kuşların çıkardığı ses) 

strong güçlü 

clever zeki 

gentle yumuşak, nazik, kibar 

friendly arkadaş canlısı 

scared korkmuş 

patient sabırlı 

smart akıllı 

calm sakin 

fierce hiddetli 

adverbs zarflar (belirteçler) 

subject özne 

object nesne 

pronoun zamir 

skin deri, cilt 

mammals memeli hayvanlar 

amphibians hem karada hem de suda yaşayan canlılar 

scale balık pulu 

gill solungaç 

feather tüy 

wing kanat 

fur kürk 

always her zaman 

usually genellikle 

sometimes bazen 

hardly ever neredeyse hiç 

never hiç, asla 



 
 

 

 

 

 

 

*Listening Part 
In this part, we learned the body parts of the animals and the general vocabulary for animals. We filled in the gaps with the 

correct words (page 8 and 16). After that part, we listened to the pronunciation of the adjectives and we learned new 

vocabulary. Then, we listened to the other track on the same page and answered the questions. Finally, we chose the boxes 

with the correct animals (page 22). 

 

*Reading Part 
In this part, we read the texts “Amazing Animals” (page 10-11) and  “Leo and Lily’s Adventure”  (page 18-19). Therefore, we 

learnt some different words related to our topic. Then we answered the questions about the texts on page 12 and page 20. 

 

*Speaking Part 
First, we learned to express sympathy when our friends feel unwell. Then, we described our favourite animal and our partner 

told us the animal group it belonged to. Afterwards, we made sentences about animals. We also talked about the abilities of 

some animals. 

 

*Functional Language Part 
The teacher started the lesson by asking some questions about habits: ‘Do you always wake up early?’ ‘How often do you play 

football with your friends?’, etc. Then the teacher wrote some examples on the white board. After that, students talked about 

their own routines and their partner’s routines. 

 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

Değerli velim, 

 ‘‘How are animals different from one another?’’ ünitesini bitirdik. Hayvanlar, hayvanların vücut bölümleri ve yaşam 

alanları ile ilgili kelimeler öğrendik. Hayvanlar ile ilgili kelimelerle pratik yaptık. Ayrıca; subject pronouns (özne zamirleri), 

object pronouns (nesne zamirleri) ve adverbs of frequency (sıklık zarfları) öğrendik. Öğrendiğimiz kelimelerin listesi şu 

şekildedir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

worm solucan 

berries orman meyveleri 

hunt avlamak 

escape kaçmak 

creep sessizce hareket etmek, sürünmek 

fight kavga etmek 

peck gagalamak 

pinecone çam kozalağı 

squawk viyaklamak (kuşların çıkardığı ses) 

strong güçlü 

clever zeki 

gentle yumuşak, nazik, kibar 

friendly arkadaş canlısı 

scared korkmuş 

patient sabırlı 

smart akıllı 

calm sakin 

fierce hiddetli 

adverbs zarflar (belirteçler) 

subject özne 

object nesne 

pronoun zamir 

skin deri, cilt 

mammals memeli hayvanlar 

amphibians hem karada hem de suda yaşayan canlılar 

scale balık pulu 

gill solungaç 

feather tüy 

wing kanat 

fur kürk 

always her zaman 

usually genellikle 

sometimes bazen 

hardly ever neredeyse hiç 

never hiç, asla 



 
 

 

 

 

*Üniteye Genel Bakış 
Hayvanlar, hayvanların vücut bölümleri ve yaşam alanları için kullanılan kelimeleri öğrendik. Subject pronouns (özne 

zamirleri), object pronouns (nesne zamirleri) ve frequency adverbs (sıklık zarfları) hakkında konuştuk. Sonra da bu 

öğrendiklerimizi rutinlerimiz ve genel olarak hayvanlar hakkında konuşurken kullandık. 

 

*Dilbilgisi bölümü 
Subject pronouns (özne zamirleri), object pronouns (nesne zamirleri) ve frequency adverbs (sıklık zarfları) kullanarak 

cümle kurmayı öğrendik. Akabinde de öğrendiklerimizi kullanarak rutinlerimiz, arkadaşlarımızın rutinleri ve hayvanlar 

hakkında cümleler kurduk. 

 

Örnekler; 
Jennifer usually sleeps earlys one. (Jennifer genelde erken uyur.) 

Jack and I sometimes go for a walk. (Jack ve ben bazen yürüyüşe çıkarız.) 

Lions are always strong. (Aslanlar her zaman güçlüdür.) 

 

She usually sleeps earlys one. (She = Jennifer) [O her zaman erken uyur.] 

We sometimes go for a walk. (We = Jack and I) [Biz bazen yürüyüşe çıkarız.] 

They are always strong (They = Lions) [Onlar her zaman güçlüdür.] 

 

We love animals. = We love them. (Hayvanları severiz. = Onları severiz.) 

I play tennis with Richard. = I play tennis with him. (Richard’la tenis oynarım. = Onunla tenis oynarım.) 

Lily loves her mother. = Lily loves her. (Lily, annesini sever. = Lily, onu sever.) 

 
*Dinleme Bölümü 
Bu kısımda, hayvanların vücut bölümleriyle ve genel olarak hayvanlarla ilgili bilmediğimiz kelimeleri öğrendik. Sayfa 8 ve 

16’daki boşluklara uygun kelimeleri yazdık. Bu bölümden sonra da sayfa 22’de sıfatların telaffuzuyla ilgili bir parça dinledik, 

yeni kelimeler öğrendik ve soruları yanıtladık. Sonra da aynı sayfada bulunan diğer parçayı dinledik ve alıştırmaları yaptık. 

 

 *Reading Bölümü 
Bu bölümde, sayfa 10-11’deki “Amazing Animals” ve sayfa 18-19’daki “Leo and Lily’s Adventure” adlı metinleri okuduk. Bu 

sayede, konumuzla ilgili pekçok yeni ve değişik kelime öğrendik. Sonra da sayfa 12 ve 20’de bulunan metinlerle alakalı 

soruları cevapladık. 

 

*Konuşma Bölümü 
Bu bölümde öncelikle arkadaşımız kendini halsiz hissettiğinde ona nasıl anlayışla yaklaşıp sorular sorabiliriz, bunu öğrendik. 

Sonra da en sevdiğimiz hayvanı tanıttık ve arkadaşımızdan bu hayvanın ne tür bir hayvan olduğunu söylemesini istedik. 

Sonra da hayvanlarla ilgili cümleler kurmaya devam ettik. Hayvanların yapabileceği ve yapamayacağı şeylerden de bahsettik. 

 

*Fonksiyonel Dil Kullanımı Bölümü 
Öğretmen derse alışkanlıklarımızla ilgili sorular sorarak başladı; ‘Hep erken uyanır mısın?, arkadaşlarınla ne sıklıkla futbol 

oynarsın?... gibi.) Sonra, öğretmen tahtaya örnekler yazdı. Son olarak da öğrenciler kendi rutinleri ve eşleştikleri 

partnerlerinin rutinleri hakkında konuştular. 

 



 

TEK Grundschule Eltern-Bulletin 

 

 

Liebe Eltern, 

 

In der ersten Woche haben wir eine kurze Wiederholung der 2. Klasse gemacht. Dann haben wir mit 

dem ersten Lektion angefangen und wir haben Julia, Lisa, Paul, Felix und Alex getroffen. Sie werden 

uns in jeder Unterrichtsstunde begleiten. Wir haben uns die Videos angeschaut und gelernt wie wir 

jemanden begrüßen, nach dem Namen fragen und sich vorstellen; sagen, wer jemand ist; über 

Freizeitaktivitäten sprechen; sagen, was man macht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

 

 
Değerli Velim, 

 

İlk hafta 2. sınıfın kısa bir tekrarını yaptık. Sonrasında 1. üniteye başladık ve her derste bize eşlik 

edecek olan Julia, Lisa, Paul, Felix ve Alex ile tanıştık. Videolar izledik ve birine selam vermeyi, 

adını sormayı ve kendimizi tanıtmayı, birinin kim olduğunu söylemeyi; boş zaman etkinlikleri 

hakkında konuşmayı öğrendik. 

 

 Öğrendiğimiz kelimelerin listesi de şu şekildedir; 

 

Örnek cümleler: 

 

Ich heiße Lisa. - Benim adım Lisa. 

Wie heißt du? - Adın ne? 

Ich bin Alex. - Ben Alex’im. 

Wer ist das? - Bu kim? 

Das ist Felix. - Bu Felix. 

Felix ist neu. - Felix yeni. 

Spielst du auch Tennis? - Sen de tenis 

oynuyor musun? 

Ja, ich spiele Tennis? - Evet, ben tenis 

oynuyorum. 

Ich spiele Fußball und Tennis. - Ben futbol 

ve tenis oynuyorum. 

Spielst du Fußball? - Futbol oynuyor 

musun? 

Die Musik ist süper. - Müzik süper. 

Die Brille ist toll. - Gözlük mükemmel. 

Was machst du da? - Orada ne yapıyorsun? 

Ich fotografiere. - Fotoğraf çekiyorum. 

Machst du Hausaufgaben? - Ödevlerini mi 

yapıyorsun? 

Nein. Ich spiele Sudoku. - Hayır. Sudoku 

oynuyorum. 
 

 

 

 

 

 

Hallo Merhaba 

ich ben 

du ben 

sein olmak 

und ve 

wer kim 

neu yeni 

Guten Morgen günaydın 

und ve 

Die Frau kadın/bayan 

auch da, de 

spielen oyun oynamak 

Das Computerspiel bilgisayar oyunu 

Das Hobby hobi 

Die Klasse sınıf 

na klar elbette 

super süper 

toll mükemmel 

fotografieren fotoğraf çekmek 

machen yapmak 

Basketball basketbol 

Tennis tenis 

Fußball futbol 

Das Sudoku sudoku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Sınıf Yabancı Diller  

 

Veli Bülteni 



 

 
 

       TEK SCHOOLS ENGLISH BULLETIN 

  

                                                                                                                                     8.10.2021 
 

 

Dear parent, 

 

This month we covered Unit 1 and Unit 2 ‘‘How do people have fun?’’ “Why do people move to new places?” We 

learnt the vocabulary for culture and geography. We also learnt “Adjectives with -ed and    -ing” and  “Gerunds”. 

Here is the list of the words that we studied: 

 

*Vocabulary Part 
festival festival kick atmak (ayak’la) 

Folk dance halk dancı tag ebelemek 

wedding düğün skip sekmek, atlamak 

family reunion aile birleşimi bounce top sektirmek 

fair fuar drop düşürmek 

race yarış plain ova 

team takım lake göl 

winner kazanan canyon kanyon, vadi 

score puan cliff kayalık 

player oyuncu stream akarsu 

envelopes mektup zarfı boa constrictor boa yılanı 

championship şampiyon toss atmak. fırlatmak 

athletes sporcu landing iniş 

bands grup balance denge/ dengelemek 

 

*Unit overview 
We learnt the vocabulary for culture and geography. Then we learnt adjectives with -ing and -ed and Gerunds. 

We also learnt celebrating words and rules of favorite games. Then we learnt Word Families: Nouns and Verbs, 

and Verb Phrases with Get 

 

*Grammar in Use Part 
We learnt to make sentences using -ed and -ing adjectives, sport verbs, Gerunds, verb phrases with get. We also learnt 

to ask and answer questions about our daily routine. 

 

Examples: 
We bounce the ball when we play basketball 

We kick the ball when we play football.  

I like watching TV. 

She likes skipping.  

Dancing to music is fun.  

The game is exciting. I am excited. 

Children get together and play games. 

What’s your favorite sport?  

Why do you like to play it?  

 

*Listening Part 
In this part, in Unit 1 we listened for details about an event, and in Unit 2 we listened for game rules. 

 

*Reading Part 
In this part, in Unit 1 we read the text “Having Fun”: There are some ways people enjoy life all over the world. Then in 

unit 2 we read the text “The Red Rubber Ball”: There are three games children play in different places to have fun. 

 

*Speaking Part 
In this part, in Unit 1 we talked about two pictures, their differences and similarities. In Unit 2 we talked to give 

encouragement. 

 

*Functional Language Part 
The students can describe events, games, pictures. They can ask and answer questions about daily routines, past 

events, game rules. They can make sentences with new words. They can write a play in groups and perform that in the 

class. 

 

 

 



 
 

 

 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

 

 

Değerli velim, 

Bu ay 1. ve 2. uniteleri ‘‘How do people have fun?’’ “Why do people move to new places?” 

tamamladıkçKültür ve coğrafya ile ilgili kelimeleri öğrendik.  -ed ve -ing ile biten sıfatları ve Gerund ları 

öğrendik. Öğrendiğimiz kelimelerin listesi şu şekildedir; 

 

*Kelime Listesi 

festival festival kick atmak (ayak’la) 

Folk dance halk dancı tag ebelemek 

wedding düğün skip sekmek, atlamak 

family reunion aile birleşimi bounce top sektirmek 

fair fuar drop düşürmek 

race yarış plain ova 

team takım lake göl 

winner kazanan canyon kanyon, vadi 

score puan cliff kayalık 

player oyuncu stream akarsu 

envelopes mektup zarfı boa constrictor boa yılanı 

championship şampiyon toss atmak. fırlatmak 

athletes sporcu landing iniş 

bands grup balance denge/ dengelemek 

 

*1. ve 2. Üniteye Genel Bakış 

Kültür ve coğrafya için kullanılan kelimeleri öğrendik. Sonra, ing ve ed ile biten sıfatları ve isim-filleri (Gerunds) 

öğrendik. Ayrıca, kutlamalar ile ilgili kelimeleri ve sevdikleri sporların kurallarını. isim ve fiilleri aynı olan 

kelimeler ve get ile kullanılan kelimeleri öğrendik. 

 

*Dilbilgisi bölümü     

-ed ve -ing ile biten sıfatları, spor fiillerini, isim-filleri, get ile kelime grubunu öğrendik. Wh sorulari sormayı ve 

cevaplar vermeği öğrendik 

 

Örneğin; 

We bounce the ball when we play basketball. (Basketball oynarken topu sektiriyoruz.) 

We kick the ball when we play football. (Football oynarken topu ayakla atıyoruz.) 

I like watching TV. (TV izlemeyi seviyorum.) 

She likes skipping. (Atlamayı/ sekmeyi seviyorum.) 

Dancing to music is fun. (Müzikle dans etmek güzel.) 

The game is exciting. I am excited. (Bu oyun heyecan verici. Ben heyecanlandım.) 

Children get together and play games. (Çocuklar bir araya geldi ve oyunlar oynadılar.) 

What’s your favorite sport? (En sevdiğin spor hangisi) 

Why do you like to play it? (Neden bu sporu yapmayı seviyorsun?) 

 

*Konuşma Bölümü 

Bu bölümde, 1. Ünite de iki resmin farkları ve benzerliklerini anlattık. 2. Ünite de arkadaşlarımızı iyi birşeyler 

yapmak için teşvik ettik.  

 

*Fonksiyonel Dil Kullanımı Bölümü 

Öğrenciler oyunları ve resimleri anlatabiliyor. Günlük rutin, geçmiş zaman, oyun kuralları hakkında sorular 

sorup cevap verebiliyorlar. Yeni kelimeler ile cümleler kurabiliyor ve gruplar olarak oyun yazıp rol yapabiliyorlar. 

 

*Dinleme Bölümü 

Bu bölümde, 1. ünitede etkinlik/spor/ oyunlar ile ilgili bölümü detaylı dinledik) ve 2. ünitede oyunlar ve 

kurallarını dinledik,  

 

*Okuma Bölümü 

Bu bölümde, 1. Ünite de “Having Fun” okuma bölümünü okuduk. (Dünyanın farklı ülkelerin de insanların nasıl 

iyi vakit geçirdiği bir metin) 2. ünite de “The Red Rubber Ball” okuma bölümünü okuduk. (Farklı yerlerde 

çocukların oynadığı üç oyunu anlatan bir okuma metnidir.) 



 
 

 
 

 
TEK Grundschule Eltern-Bulletin 

 

 

Liebe Eltern, 

 
In der ersten Woche haben wir eine kurze Wiederholung der 3. Klasse gemacht. Dann haben wir mit dem ersten 

Lektion angefangen und wir haben Julia, Lisa, Paul, Felix und Alex getroffen. Sie werden uns in jeder 

Unterrichtsstunde begleiten. Wir haben uns die Videos angeschaut und gelernt jemanden auffordern, etwas zu 

tun; sagen, wann etwas stattfindet; sagen, wie spät es ist. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÜRKÇE AÇIKLAMA 

 

 

 

Değerli Velim, 

 

İlk hafta 3. sınıfın kısa bir tekrarını yaptık. Sonrasında 1. üniteye başladık ve her derste bize eşlik 

edecek olan Julia, Lisa, Paul, Felix ve Alex ile tanıştık. Videolar izledik ve birinden bir şey yapmasını 

istemeyi; bir şey olduğunda söylemeyi; saatin kaç olduğunu söylemeyi öğrendik. 

 

Öğrendiğimiz kelimelerin listesi de şu şekildedir; 

 

los sein bir şey olması 

denn da, çünkü 

üben ders çalışmak 

allein yalnız 

fragen soru sormak 

die Mama anne 

lernen öğrenmek 

der Hunger açlık 

 müde yorgun 

aufpassen dikkat etmek 

bitte lütfen 

aufräumen etrafı toplamak 

das Zimmer oda 

mitmachen birlikte yapmak 

mitspielen dirlikte oynamak 

zuhören dinlemek 

der Junge erkek çocuğu/oğlan 

der Spaß eğlence 

spät geç/kaç 

die Uhr saat 

halb yarım 

Viertel nach çeyrek geçiyor 

Viertel vor çeyrek var 

                                                                 

Örnek cümleler: 

 

Was ist denn los? - Ne oluyor? 

Mir ist langweilig. - Sıkıldım. 

Lisa übt Klavier. - Lisa piyano çalışıyor. 

Ich möchte nicht allein spielen. - Yalnız oyun oynamak istemiyorum. 

Dann frag doch Mama! - Anneye sor o halde. 

Ich lerne Deutsch. - Almanca öğreniyorum. 

Ich habe Hunger. Ich esse eine Pizza. Du auch? - Açım. Pizza yiyorum. Sen de ister misim? 

Nein. Ich bin müde. Ich möchte schlafen. - Hayır. Ben yorgunum. Ben uyumak istiyorum. 

Pass auf! Da kommt ein Auto! - Dikkat et! Araba geliyor. 

Räum bitte dein Zimmer auf! - Lütfen odanı topla. 

Ich bastle eine Kette. Machst du mit? - Kolye yapıyorum. Sen de benimle yapmak ister misin? 

Nein. Ich spiele Computerspiele. Spielst du mit? - Hayır. Ben bilgisayar oyunu oynuyorum. Sen 

de oynamak ister misin? 

Hör bitte zu! - Dinle lütfen. 

Wer ist der Junge? - Bu oğlan kim? 

Das ist Alex. - Bu Alex. 

Tanzen-das macht Spaß - Dans etmek eğlenceli. 

Wie spät ist es? - Saat kaç? 

Es ist zwölf Uhr. - Saat on iki. 

Es ist halb acht. - Saat yedi buçuk. 

Es ist Viertel nach eins. - Saat biri çeyrek geçiyor. 

Es ist Viertel vor elf. - Saat on bire çeyrek var. 

 

 


