
We celebrated our 100 days with a big party. 

100. günümüzü büyük bir partiyle kutladık. 

Here what we have done so far… İşte bu ünitede öğrendiklerimiz... 

TEDdy’s Ready: We learnt about occupations 
first. (doctor, nurse, dentist, teacher, vet, police 
officer, fire fighter, cook and astronaut). We asked 
“What is she?”  and answered “She is a(n) …” or “He 
is a(n)…” according to the gender. Then, we learned 
about the places of work (school, police station, fire 
station, restaurant, hospital)  We talked about what 
they want to be in the future and drew our future 
photos.We formed sentences such as “I want to be 
a(n) ….”  

TEDdy’s Ready:  İlk olarak meslekler konusunu 
öğrendik. (Doktor, hemşire, diş doktoru, öğretmen, 
veteriner, polis memuru, itfaiyeci, aşçı ve astronot). 
“Onun mesleği nedir?” diye sorduk ve “O bir …”tir.” 
diye ceva verdik. Sonra, çalışma yerlerini öğrendik 
(Okul, polis karakolu, itfaiye istasyonu, restoran, 
hastane). Gelecekte ne olmak istediklerini konuştuk 
ve gelecekteki fotoğraflarımızı çizdik. “Ben … olmak 
istiyorum.” şeklinde cümleler kurduk. 



Arts& Crafts: After we learned about places of 
work, we created a town with our buddy parters on a 
large craft paper together. They drew buildings, colo-
red them and we drew our future jobs. In the end, we 
had a great town together. 

Kesme & Boyama: Çalışma yerlerini öğrendikten son-
ra büyük bir el işi kağıdında liseli partnerlerimizle be-
raber bir şehir oluşturduk. Büyükler kağıt üzerine bi-
nalar yaptı, boyadı ve küçükler de gelecekte olmak is-
tedikleri meslekleri çizdiler. Birlikte harika bir şehir 
ortaya çıkarttık. 

Game time:Red light,  green light- bus, bus train– find 
the missing car and dance ostrich game  gibi bir çok 
oyun oynadık.  

Game time: We played lots of game such as ;  red 
light, green light- bus, bus train– find the missing car 
and dance ostrich game …  

Story Time:We made our mini story books and 
read aloud to our friend. We also read “Grandpa’s 
hat” Story book in our classes and acted it out. 

Hikaye zamanı: Mini hikaye kitaplarımızı yaptık ve yük-
sek sesle arkadaşlarımıza okuduk. Ayrıca ‘’Grandpa’s Hat’’ 
adlı hikaye kitabımızı sınıflarımızda okuduk ve canlandır-
dık. 


