
 

Sıfatlar– Adjectives 

Büyük-Big 

Küçük-Small 

Açık-Open 

Kapalı-Closed 

Çocuğunuza Sorun: 

Türkçe-İngilizce 

Büyük ne demek? 

What does büyük mean? 

CEVAP:It means Big 

İngilizce-Türkçe 

What does big mean? 

CEVAP: It means Büyük 

Soru: 

Nasıl gözüküyor? 

What  does it look like? 

Cevap: 

O büyük. Gözüküyor. 

It looks big  
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Mayıs Ayında “Yatak odası” CD si üzerinden derslerimizi işleye-

ceğiz!!! 
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Taşıtlar-Transport 

 

Tekne-Boat 

Uçak-Plane 

Otobüs-Bus 

Araba-Car 

Tiren-Train 

 

 

 

Çocuğunuza Sorun: 

Türkçe-İngilizce 

Uçak ne demek? 

What does uçak mean? 

 

İngilizce-Türkçe 

What does bike mean? 

 

Arabayı göstererek! 

Bu ne?What is this? 

CEVAP: Bu araba.This is a car. 

 

Meslekler–Jobs 

 

Öğretmen-Teacher 

Doktor-Doctor 

Polis-Policeman 

 

 

 

Çocuğunuza Sorun: 

Türkçe-İngilizce 

Doktor ne demek? 

What does doktor mean? 

İngilizce-Türkçe 

What does doctor mean? 

Kişiyi göstererek! 

Bu kişinin mesleği ne?What is his/her job?  

O bir doktor.He/she  is a doctor.  
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Tekrar Edilecek Üniteler 



KARINCA VE FİL 1 

Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar bir karınca ve bir fil çok yakın arkadaşmış. Bu küçük karın-

ca ile büyük filin nasıl arkadaş olur diye soruyorsanız gelin hep beraber okuyalım. Küçük karın-

canın adı Minik, filin adı ise Tombik imiş. Minik ile Tombik gün boyu dere kenarında oyun oynar-

mış. Tombik hortumu ile çimleri sularmış. Islak çimlerde oynamak karıncaların en sevdiği oyun-

muş. Kuru kalan otları da Minik ve diğer karınca arkadaşları temizlermiş. Bu iki yakın arkadaş 

birbirilerine her zaman yardım ederek, saygılı davranırmış. Ağır olan eşyaları Tombik ve hafif 

olanları ise Minik taşırmış. Eğlenceli ve sevgi dolu geçen bir günün sonunda Minik ve Tombik 

yolda kapalı bir kutu ile karşılaşmışlar. Merakla bu kapalı kutuyu incelemişler. Etrafında dönüp 

ne olduğunu tahmin etmeye çalışmışlar.  Bu kapalı ve ağır kutunun içinde ne olabilir ki ? demiş 

Minik. Bu kutu çok hafif , demiş Tombik. Büyük Fil ve Küçük Karınca işbirliği ile bu gizemli ku-

tuyu açtıklarında gözlerine inanamamışlar. İçinde sadece küçük bir kağıt varmış. “ Dış görünü-

şümüz çok farklı olabilir; fakat sevgi her şeyi eşitler. Gerçek sevgi kusurları görmez”.  Minik ve 

Tombik çok duygunmışlar ve birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar. Nasıl mı? Minik’in sevgisi o kadar 

büyükmüş ki , Tombik’in hortumunu sıkıca sarılabilmiş.  

ANT AND ELEPHANT 2 

Once upon a time,  bir ant (karınca) ve bir elephant(fil) çok yakın arkadaşmış. Bu small ant 

(küçük karınca) ile big elephant (büyük fil) nasıl arkadaş olur diye soruyorsanız gelin hep bera-

ber okuyalım. Small(küçük,) karıncanın adı Minik, big (büyük) filin adı ise Tombik imiş. Minik ile 

tombik gün boyu dere kenarında oyun oynarmış. Tombik hortumu ile çimleri sularmış. wet(Islak) 

grasses(çimenler)de oynamak karıncaların en sevdiği oyunmuş. dry (kuru) kalan otları da Minik 

ve diğer small(küçük) karınca arkadaşları temizlermiş. Bu iki yakın arkadaş birbirilerine her za-

man yardım ederek, saygılı davranırmış. heavy (ağır) olan eşyaları Tombik ve light (hafif) olan-

ları ise Minik taşırmış. Eğlenceli ve sevgi dolu geçen bir günün sonunda Minik ve Tombik yolda 

closed (kapalı) bir kutu ile karşılaşmışlar. Merakla bu closed box (kapalı kutu)ı incelemişler. Et-

rafında dönüp ne olduğunu tahmin etmeye çalışmışlar.  this closed (bu kapalı) and (ve) 

heavy(ağır) kutunun içinde ne olabilir ki ? demiş Minik. Bu kutu very light(çok hafif) , demiş 

Tombik. Büyük Fil ve Küçük Karınca işbirliği ile bu gizemli kutuyu açtıklarında gözlerine inana-

mamışlar. İçinde sadece small(küçük) bir kağıt varmış. “ Dış görünüşümüz çok farklı olabilir; 

fakat sevgi her şeyi eşitler. Gerçek sevgi kusurları görmez”yazıyormuş. Minik ve 

Tombik çok duygunmışlar ve birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar. Nasıl mı? Minik’in 

sevgisi o kadar büyükmüş ki , Tombik’in hortumunu sıkıca sarılabilmiş.  

 

 

MASALLAR-STORIES 
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Sıfatlar– Adjectives 

Kapalı-Closed 

Büyük-Big 

Açık-Open 

Küçük-Small 


