
Nasıl Görünüyorum-What    

we look like 

 

 

 

 

 

 

Güzel-Beautiful 

Çirkin-Ugly 

İnce-Thin 

Şişman-Fat 

Temiz-Clean 

Kirli-Dirty 

 

Çocuğunuza Sorun: 

İngilizce-Türkçe 

O nasıl gözüküyor? 

What does she/he look 

like? 

Cevap: O genç gözüküyor. 

He/she looks young.  

Giysilerim-My Clothes 

Tişört-Tee-Shirt 

Gömlek-Shirt 

Pijama-Pyjamas 

Ayakkabı-Shoes 

Pantolon-Trousers 

Şort-Short 

Elbise-Dress 

Çorap-Socks 

Kazak-Jumper 

 

Çocuğunuza Sorun: 

Türkçe-İngilizce 

Tişört ne demek? 

What does tişört 
mean? 

İngilizce-Türkçe 

What does tee-shirt mean? 

Giysinizi göstererek! 

Bu ne?What is this? 

CEVAP: O bir tee-shirt. It is a 

tee-shirt. 

Sıfatlar– Adjectives 

Büyük-Big 

Küçük-Small 

Açık-Open 

Kapalı-Closed 

Dolu-Full 

Boş-Empty 

Ağır-Heavy 

Hafif-Light 

Çocuğunuza So-

run: 

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  

 

MAYIS BÜLTENİ 

4-5 YAŞ/ 2. KUR 

MAY BULLETİN 

Mayıs Ayında “Yatak odası” CD si üzerin-

den derslerimizi işleyeceğiz!!! 
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Duygular-Feelings 

Üzgünüm-I’m sad 

Mutluyum-

I’m happy 

Susadım-I’m 

thirsty- 

Acıktım-I’m 

hungry 

 

Çocuğunuza 

Sorun: 

Nasıl Hissediyorsun?-How 

do you feel? 

Mutluyum-I am happy 

Taşıtlar-Transport 

Bisiklet-Bike 

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 

Mühendis– 

Engineer 

Polis-Policeman 

İtfaiyeci– Fireman 

Dişçi-Dentist 

 

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 



 

CLOTHES-GAME 

Who is missing and what is he/she wearing ? 

 

Çocuklara önce bugün ne giydikleri sorular, yanıtlarken rengi ile söylemeleri istenir 

- What are you wearing today?- bugün ne giyiyorsun? 

- I’m wearing e green jumper. – yeşil bir kazak giyiyorum. 

 

Daha sonra çocuklara gözlerini kapamaları istenir ve içlerinden bir tanesi sınıf dışına 

çıkarılır. 

- Close your eyes please-gözlerini kapat lütfen 

 

Şimdi çocuklara kimin kayıp olduğu ve ne giydiği sorulur, ilk bulanlar yarışmayı kaza-

nırlar. 

- Who is missing? – kim kayıp 

* What is he/she wearing?-ne giyiyor 

 

 

OYUN-GAME 

GİYSİLER-CLOTHES 
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SİRK  

Uzun zaman önce küçük bir kasabada, Emily adında young(genç) ve beautiful (güzel) bir kız yaşar-

mış. Bu kız old(yaşlı) büyük babasıyla yaşarmış ve hiç arkadaşı veya yaşıtı yokmuş. Kız çok sıkılıyor-

muş ama büyük babasının yapabileceği hiçbir şey yokmuş. Bir gün, büyük babası Emily’e ‘bugun senin 

günün, hadi biraz eğlenmek için hazırlan, kasabaya sirk gelmiş’ demiş. Emily çok mutlu olmuş ve en 

sevdiği kıyafetini giymiş. Sirkte Emily’in daha önce hiç görmediği bir sürü hayvan varmış: 

thin(zayıf) ve long(uzun) zürafa, çok fat(şişko) bir fil, beyaz ve clean(temiz) bir kedi, gürültücü ve 

dirty(kirli) bir köpek, çok short(kısa) ve komik bir fare ve çok ugly(çirkin) ama güler yüzlü bir may-

mun. Emily hayvanların şovunu dikkatlice izlemiş ve bu çok eğlenceliymiş. Emily çok eğlenmiş ve 

eğer çevrede arkadaş olunacak kimse yoksa hayvanlarla arkadaş olabileceğini farketmiş. Şov bit-

tikten sonra büyük babasına sarılmış ve ‘yeni arkadaşlarım için çok teşekkürler, seni çok seviyorum 

büyükbaba’ demiş. 

 

 SİRK  

Uzun zaman önce small (küçük) bir kasabada, Emily adında young(genç) ve beautiful (güzel) bir 

girl(kız) yaşarmış. Bu kız yaşlı büyük babasıyla yaşarmış ve hiç arkadaşı veya yaşıtı yokmuş. Kız çok 

sıkılıyormuş ama büyük babasının yapabileceği hiçbir şey yokmuş. One day(bir gün), büyük babası 

Emily’e ‘today(bugun) senin günün, hadi biraz eğlenmek için hazırlan, kasabaya circus(sirk) gelmiş’ 

demiş. Emily çok happy(mutlu) olmuş ve en sevdiği kıyafetini giymiş. Sirkte Emily’in daha önce hiç 

görmediği bir sürü animal(hayvan) varmış: thin(zayıf) ve long(uzun) zürafa, çok fat(şişko) bir fil, 

beyaz ve clean(temiz) bir kedi, gürültücü ve dirty(kirli) bir köpek, çok short(kısa) ve komik bir fa-

re ve çok ugly(çirkin) ama güler yüzlü bir maymun. Emily hayvanların şovunu dikkatlice izlemiş ve bu 

çok eğlenceliymiş. Emily çok eğlenmiş ve eğer çevrede friend(arkadaş) olunacak kimse yoksa hay-

vanlarla arkadaş olabileceğini farketmiş. Şov bittikten sonra büyük babasına sarılmış ve ‘yeni arka-

daşlarım için çok teşekkürler, i love you(seni çok seviyorum) büyükbaba’ demiş. 

 

 

MASALLAR-STORIES 

A1-A2 
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NE ALALIM? 

Ayşe o gün çok mutsuzdu, bir türlü ne giyeceğini karar veremiyordu. “Yeni bir dress’e (elbiseye), 

socks (çorap) ve shoes’a (ayakkabıya) ihtiyacım var” diye düşündü. Aslında yeni bir skirt (etek), 

shirt (gömlek), yaz tatili için swimming süit (mayo) ve t-shirt (tişört) de iyi olurdu ama annesini kız-

dırmak da istemiyordu.   Alışverişe gitmemiz gerekiyor dedi annesine. 

Annesi ihtiyacı olduğunu düşünmüyordu. Alışveriş yerine arkadaşları ile oynayabilirdi . Ayşe çok ka-

rarlıydı. Annesi istemeye istemeye kabul etti. 

Ayşe’nin en sevdiği mağazaya doğru yürüyorlardı. Mağazaya tam girerken kendisi gibi küçük bir kız 

çocuğunun kendilerine seslendiğini duydu, yardım istiyordu.  

Kızın  clothes’u (kıyafetleri) çok kirliydi. Hava çok soğuk olmasına rağmen coat (palto) giymiyor-

du. Üstünde çok eski bir trousers (pantolon) ve jumper (kazak) vardı.  

Ayşe düşündü. Evde o kadar kıyafeti olmasına rağmen alışverişe gitmek istemişti. Oysa bu kızın bir 

tane coat (palto)’u bile yoktu.  

“Galiba bu kızın kıyafete benden daha çok ihtiyacı var, benim yerime ona bir şeyler alabilir miyiz” 

dedi annesine.  

Annesi çok sevinmişti. Hemen mağazadan küçük kıza  coat (palto), cap (şapka), jumper (kazak), 

trousers (pantolon) ve shoes (ayakkabı) aldılar. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım etmek çok 

güzel bir duyguydu. 

  NE ALALIM? 
Ayşe o gün çok sad’di (üzgündü), bir türlü ne giyeceğini karar veremiyordu. “Yeni bir dress’e 

(elbiseye), socks (çorap) ve shoes’a (ayakkabıya) ihtiyacım var” diye düşündü. Aslında yeni bir skirt 

(etek), shirt (gömlek), yaz tatili için mayo ve t-shirt (tişört) de iyi olurdu ama mother’ı (anneyi) kız-

dırmak da istemiyordu. Shopping’e (alışverişe) gitmemiz gerekiyor dedi mother’a (anneye). 

Mother (anne) ihtiyacı olduğunu düşünmüyordu. Alışveriş yerine friends (arkadaşlar) ile oynayabilir-

di . Ayşe çok kararlıydı. Mother (anne) istemeye istemeye kabul etti. 

Ayşe’nin en sevdiği store’a (mağazaya) doğru yürüyorlardı. Mağazaya tam girerken kendisi gibi küçük 

bir girl’ün (kızın)  kendilerine seslendiğini duydu, yardım istiyordu.  

Kızın clothes’u (kıyafetleri) çok dirty’di (kirliydi). Weather (hava) çok cold (soğuk) olmasına rağmen 

coat (palto) giymiyordu. Üstünde çok eski bir trousers (pantalon) ve jumper(kazak) vardı.  

Ayşe düşündü. Home’da (evde) o kadar kıyafeti olmasına rağmen shopping’e (alışverişe) gitmek iste-

mişti. Oysa bu girl’ün (kızın) bir tane coat’u (paltosu) bile yoktu.  

“Galiba bu girl’ün (kızın) clothes’a (kıyafete) benden daha çok ihtiyacı var, benim yerime ona bir şey-

ler alabilir miyiz” dedi mother’a (anneye).  

Mother (anne) çok happy’di (mutluydu). Hemen mağazadan small (küçük) girl’e (kıza)  coat (palto), 

cap (şapka), jumper (kazak), trousers (pantolon) ve shoes (ayakkabı) aldılar. Gerçekten ihtiyacı olan 

insanlara yardım etmek çok beautiful (güzel) bir duyguydu. 

 

 

MASALLAR-STORIES 

A1-A2 

www.englishkidsacademy.com  instagram.com/englishkidsacademy facebook.com/englishkidsacademyeurope 



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. Islak 

grasses(çimenler)de oynamak karıncaların en sevdiği oyunmuş. Kuru kalan otları da Minik ve di-

ğer small(sımol) karınca arkadaşları temizlermiş. Bu iki yakın arkadaş birbirilerine her zaman 

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

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 

A1-A2 
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Giysilerim-My Clothes– May Kıloots 
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Nasıl Görünüyorum-What we look like–Vat 

vi luk layk 

  

Sam is younger than Mike 

Mike is older than Sam 

Yaşlı-Old/ Genç-Young Şişman-Fat/Zayıf-Thin 

Mary is 
fatter 
than 
Sarah  

Sarah is 
thinner 
than Mary 

Uzun-Tall/Kısa-Short 

John is  taller than Peter  

Peter is shorter than John 

Büyük-Big/Küçük-Small Kirli-Dirty/Temiz-Clean 

Güzel-Beautiful/Çirkin-Ugly 

Jeremy 

Jeremy is dirtier than Curt 

Curt is cleaner than Jeremy 
Matt is biger 

than Tim  

Tim is smaller 
than Matt 

Tom 



 

Sıfatlar– Adjectives 

Dolu-Full 

Ağır-Heavy 

Kapalı-Closed 

Büyük-Big 

Açık-Open 

Boş-Empty 

Küçük-Small 

Hafif-Light 


