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SAYIN VELİMİZ 

Öğrencimiz Mimi's Wheel 3 Plus kitabında bulunan Hello (Merhaba) ve School (Okul) ünitesini tamamladı. 
 
Hello (Merhaba) ünitesinin teması aile bireyleri, renkler ve sayılardır. Çocuğunuz “Hurry Up Mummy” 
(Acele et anne) hikâyesini dinledi. Hikâyede Mimi ve Dylan, işe geç kalan annelerine yardımcı oluyor.  
Mimi ve Dylan “Merhaba”, “Bugün nasılsın?”, “Mutluyum”, “Uykuluyum” gibi kalıpları kullanarak iletişim 
sağlıyorlar. School (okul) ünitesinin teması okul aktiviteleridir. Öğrencimiz “A new friend” (Yeni bir 
arkadaş) hikayesini dinledi. Hikâyede, Mimi, sınıflarına yeni katılan Kanguru Katy’i ağırlamaya yardımcı 
oluyor. Mimi, oyun alanında sıçrama gibi okulda yapabilecekleri tüm eğlenceli şeyleri Katy'e gösterirken 
yeni bir arkadaş edinir. 

Çocukların bu ünite boyunca öğrendiği; 
 
Kelimeler: Mummy, daddy, colours (blue, green, orange, pink, red, yellow), numbers (1- 10), 
colour, count, draw, jump, paint, play, run, sing, think. 
 
İçerik sözcükleri: play football, ride my bike, swim, walk. 
 
Anahtar Dil Yapıları:  
“How are you?”,  
“I am sleepy”, “I’m happy”, “Thank you”,  
“What do you do at school?”  
“I draw/ paint/ run/ jump/ sing/ think at school.”    
 

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. Öğrencimizi, ünite boyunca öğrendiği şarkıları sizlere söylemesi ve canlandırması için 

teşvik edebilirsiniz. Öğrencimizin öğrendiği tekerlemeyi ve sınıf içerisinde öğrendiği şarkıları aşağıda 

görebilirsiniz. 

 

 
 
 
 



 
 
What do you do at school?                                   
What do you do at school, Alex? 
I draw at school. 
I draw at school. 
I paint at school. 
I paint at school. 
It’s fun and it’s cool! 
 
What do you do at school, Lucy? 
I sing at school. 
I sing at school. 
I dance at school. 
I dance at school. 
It’s fun and it’s cool! 
 
What do you do at school, Alex? 
I count at school. 
I count at school. 
I think at school. 
I think at school. 
It’s fun and it’s cool. 
 
 
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  
 
 

Saygılarımızla, 
 

Anaokulu İngilizce Zümresi 
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