
Here is what we have done so far... 

MORNING ROUTINES 
In the morning, before we start our lessons, we all 
sing the routine songs together:  
“Teddy’s Ready”,  
“How is the weather today?”,  
The Numbers Song”,  
“Days of the Week”,  
“Hello Song!” with the accompanying gestures.  
 
UNIT 1 — My School 
 
TEDdy Books 
 
 
In this unit we learnt about classroom objects, 
shapes, numbers and colors with the structure 
of “I have...” and “Do you have..?”  
 
 
Here are the words we learnt: pencil, pen, book, 
notebook, eraser, ruler, sharpener, scissors, glue, 
crayon, pencil case, schoolbag, sellotape, paper, 
table, chair, marker, classroom, school. 
Red, blue, yellow, orange, green, purple, brown, 
black, white, burgundy, grey, lilac. 
 
Circle, square, rectangle, diamond, oval, triangle, 
heart, star.We also learnt boy and girl. 
We studied mostly from our TEDdy Books. 
 
 
 
 

 

SABAH RUTİNLERİ 
Hergün sabah derslere başlamadan önce hep birlikte 
sabah rutinlerimizi şarkılarımız söyleyerek gerçekleş-
tiriyoruz.:  
“Teddy’s Ready”,  
“How is the weather today?”,  
The Numbers Song”,  
“Days of the Week”,  
“Hello Song!”  
 
UNIT 1 — My School 
 
TEDdy Books 
 
Bu ünitemizde sınıfta kullandığımız araç gereçleri, 
şekilleri, sayıları ve renkleri ’I have’’ “Do you have..” 
kalıplarıyla öğrendik. 
 
 
Öğrendiğimiz kelimeler: kurşun kalem, tükenmez ka-
lem, kitap, defter, silgi, cetvel, kalemtıraş, yapıştırıcı, 
boya kalemi, kalemlik, okul çantası, bant, kağıt, masa, 
sandalye, tahta kalemi, sınıf, okul. 
Renkler olarak kırmızı, mavi, sarı, turuncu, yeşil, mor, 
kahverengi, siyah, beyaz, bordo, gri, lila renklerini öğ-
rendik. 
 
Daire, kare, dikdörtgen, dörtgen, oval, üçgen, kalp, 
yıldız şekillerini öğrendik. Ayrıca boy ve girl kelimele-
rini öğrendik. 
Bu çalışmalarımızda daha çok kitaplarımızdan yarar-
landık. 
 

Şimdiye kadar yaptıklarımız... 



 
 
 
After studying certain classroom object words, we cre-
ated a big school bag and decided what should be in the 
bag. We drew the items and stuck them in the bags. 
 
 

 
 
 
 
 
Additionally, we colored each school object differently 
and placed them on the road to the TED school. We na-
med them one by one. You can see our project work on 
the wall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sınıf araç-gereçlerini öğrendikten sonra büyük 

bir okul çantası yaptık ve içinde neler olması ge-

rektiğine karar verdik. Araç-gereçleri çizdik.  

 

 
 
 
 
Başka bir aktivemizde ise okul için gerekli araç 
gereci çizdik, boyadık ve TED okulu yoluna yerleş-
tirdik. Projemizi okul duvarımızda görebilirsiniz. 
 

 

Ayrıca  kalemlerimizi kullanarak ksilifon ile kendi mü-
ziğimizi yaptık. 

We also played xylophone by using our pencils as a 
stick and made our own music. 



Music and Movement: We listened to the unit song 

called “Shapes” and danced along. You can find the ly-

rics for the song in the blue box down below. 

 

 

Yo, purple oval, yellow star, orange diamond, red heart 

Purple oval, yellow star, orange diamond, red heart 

These are the shapes and colors. 

These are the shapes and colors. 

Yo, purple oval, yellow star, orange diamond, red heart 

Purple oval, yellow star, orange diamond, red heart 

 

 
We played “Memory game’’with flashcards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We prepared our game cards and played “TEDdy Lingo”. 
 

 
Ünite kartlarıyla hafıza oyunu oynadık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oyun kartlarımızı hazırladık ve “Teddy Lingo” oyu-
nunu oynadık. 

 
 
 

Muzik ve Hareket: Ünite şarkısı olan “Şekiller” 

şarkısını dinledik ve beraber dans ettik. Şarkının 

sözlerini yandaki mavi kutuda bulabilirsiniz. 
 

Story Time:We made up our mini story books and 
read aloud to our friend. We also read “Abracadabra!” 
Story book in the reading corner of our school and ac-
ted it out. 

Hikaye zamanı: Mini hikaye kitabı yaptık ve yük-
sek sesle arkadaşlarımıza okuduk. Ayrıca 
‘’Abracadabra’’ hikaye kitabımızı kitap köşemizde 
okuduk ve canlandırdık. 



In our programme, our kindergarteners 

and volunteers from the 9th grade stu-

dents meet for shared activities. The 

first one of these meetings happened 

in October. During our game, they sha-

red the joy of learning together and 

had a lot of fun. 

Buddy programımızda, anasınıfı öğrenci-

lerimiz lise 9.sınıfta okuyan gönüllü abi 

ve ablalarıyla ortak etkinliklerde bir 

araya gelmektedirler. Bu buluşmalardan 

1.sini ekim ayında gerçekleştirmiş bulun-

maktayız. Oyunumuz boyunca öğrencile-

rimiz karşılıklı paylaşımlarda bulundular 

ve bolca eğlendiler. 


