
Here is what we have done so far... 

TEDdy Books 
 
In this unit, we learnt about body parts, feelings 
and senses.  
 
Firstly, we studied the face and learnt the fol-
lowing vocabulary items: head, eyes, nose, ears, 
eyebrows, cheeks, chin, hair and hair types (curly 
hair, straight hair, wavy hair)  
 
Then, we moved on with our body parts: body, 
arms, hands, fingers, legs, knees, foot/feet, toes 
with some adjectives such as small, big, long, and 
short. 
 
We learnt to express our feelings with the fol-
lowing adjectives: happy, sad, scared, angry, sleepy, 
sick, surprised, tired  
 
We focused on our 5 senses with the structures “I 
can taste..”, “I can smell,...”, “I can see...”, “I can 
hear...”, “I can touch”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdiye kadar yaptıklarımız... 

TEDdy Kitaplarımız 
 

Bu ünitemizde vücudumuzun parçaları, duygularımızı 

ve duyu organlarımızı öğrendik.  

 

İlk önce, yüzümüzü çalıştık ve şu kelimeleri öğrendik: 

baş, göz, burun, kulaklar, kaşlar, yanaklar, çene, saç ve 

saç şekilleri (kıvırcık saç, dalgalı saç, düz saç)  

 

Daha sonra, vücudumuza geçtik: gövde, kollar, eller, 

parmaklar, bacaklar, dizler, ayaklar, ayak parmaklarını 

büyük, küçük, uzun ve kısa gibi sıfatlarla çalıştık. 

 

Duygularımızı mutlu,  üzgün,  korkmuş,  kızgın,  uyku-

lu, hasta, şaşırmış, yorgun gibi sıfatlarla ifade etmyi 

öğrendik.  

 

5 Duyumuz olan tatma, görme, duyma, koku alma ve 

dokunma duyularını “ I can (see)… “  kalıbıyla ifade 

etmeye odaklandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We made our mini books about our 5 senses. 

We practiced our new vocabulary by telling 

what we can sense and how we can sense with 

our body parts. 

5 duyumuzla ilgili mini kitabımızı oluşturduk. 

Vücudumuzun azalarıyla neleri, nasıl algılayabi-

leceğimizi anlatarak yeni öğrenmiş olduğumuz 

kelime dağarcığımızı pekiştirdik. 



We went out to the garden to find out what 

we can see, hear, touch, smell. We drew the 

things we discovered in our garden on a chart.  

Görebildiğimiz, duyabildiğimiz, koklayabildiği-

miz ve dokunabildiğimiz şeyleri keşfetmek için 

bahçeye çıktık. Bahçemizde keşfettiğimiz şey-

leri bir tabloya çizdik. 



In story lessons, we studied "Monster Land" 

book from our Teddy  book series. In our 

book, we focused on colors, parts of our body 

and our five senses. We revised  the words 

"touch, smell, hear, see". We talked about  

what we could do with our sense organs. 

Story  derslerimizde Teddy hikaye kitapları seri-

mizden ‘’Monster Land’’ kitabımızı işledik. Kitabı-

mızda renkler ,vücudumuzun bölümleri ve beş duyu 

organımız üzderinde durduk.’ 

’Touch,smell,hear,see’’kelimelerini gördük. Duyu 

organlarımız ile yapabildiklerimizi belirttik. 

 

   STORY TIME      HİKAYE ZAMANI 


