
 

4-5 YAŞ AYLIK VELİ BÜLTENİ 
02.11.2020 

SAYIN VELİMİZ 

Öğrencimiz Mimi's Wheel 2 Plus kitabında bulunan Hello (Merhaba) ve Classroom (Sınıf) ünitesini 
tamamladı. 
 
Hello (Merhaba) ünitesinin teması aile bireyleri, renkler ve sayılardır. Öğrencimiz ‘Hello I’m Mimi’ şarkısını 
dinledi. Öğrencimiz bu ünitede renkleri, sayıları, aile bireylerini ve kitabın ana kahramanlarını öğrendi. 
Classroom (Sınıf) ünitesinin teması sınıf materyalleridir. Öğrencimiz “Fun with paint” (Boya ile eğlence) 
hikayesini dinledi. Hikâyede, Mimi, Dylan’a okulda en sevdikleri yerlerin resimlerini çizerken yardım 
ediyor. Dylan’ın okul için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin oluyor ve ona resim yaparken 
iyi davranmaya dikkat ediyor. 

Çocukların bu ünite boyunca öğrendiği; 
 
Kelimeler: Mummy, daddy, sister, brother, colours (blue, green, orange, pink, red, yellow), 
numbers (1- 6), crayons, glue, paint, paper, pencil, pencil case, school bag, scissors 
 
İçerik sözcükleri: Ball, car, doll, teddy, train 
 
Anahtar Dil Yapıları:  
“What’s your name?”, “Hello, I’m Mimi”,  
“Have you got your pencil”, “Yes, I have”, “No, I haven’t”,  
“I have got red scissors.” 

Öğrencimiz Mimi’s Wheel Student’s Book 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 sayfalarını tamamladı. 
Öğrencimiz bu ünitede çevresindeki dünya hakkında daha fazla şey öğrenmekle birlikte nazik olmanın 
değerini de öğrendi. 
 
Öğrencimiz çeşitli dil oyunları oynadı ve etkinlikler yaptı. Aynı zamanda bir çocuk tekerlemesi ve ünite 
şarkıları söyledi. Öğrencimiz, ünite boyunca öğrendiği şarkıları sizlere söylemesi ve canlandırması için 
teşvik edebilirsiniz. Öğrencimizin öğrendiği tekerlemeyi ve sınıf içerisinde öğrendiği şarkıları aşağıda 
görebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Have you got your school bag? 
 
Have you got your school bag, school bag? 
Yes, I have. Hurray. 
Have you got your pencil case, pencil case? 
No, I haven’t. Not today. 
 
Have you got your scissors, scissors? 
Yes, I have. Hurray. 
Have you got your glue, glue? 
No, I haven’t. Not today. 
 
Have you got your paints, paints? 
Yes, I have. Hurray. 
Have you got your paper, paper? 
No, I haven’t. Not today. 
 
 
One Little Finger: https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&index=6&list=RDhFuUF3gNlFc 
 
Baby Shark: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&list=RDXqZsoesa55w&start_radio=1  
 
If You are Happy: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&list=RDXqZsoesa55w&index=2  
 
Wheels on the Bus: https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo  
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