
NİSAN 

BÜLTENİ 2-3 YAŞ/1.KUR 

APRIL BULLETIN 

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

 

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.  

 

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.  

 

Nisan Ayında “Garaj” CD si 

üzerinden derslerimizi iş-

leyeceğiz!!! 



Tekrar Edilecek Üniteler 
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Ev eşyaları-House Materials 

Yatak-Bed 

Sandalye-Chair 

Masa-Table  

Televizyon-Television  

Telefon-Telephone  

Çocuğa Sorunuz: 

Türkçe-İngilizce 

Yatak ne demek? 

What does yatak mean? 

İngilizce-Türkçe 

What does bed mean? 

Eşyayı göstererek! 

Bu ne?What is this? 

CEVAP: Bu yatak.This is bed. 



 

BÜYÜYÜNCE HANGİ MESLEĞİ YAPACAĞIM? 

Bir gün Ahmet’e amcası büyüyünce hangi mesleği yapmak istediğini 

sordu. Bu soru Ahmet’in çok merakını uyandırdı. Acaba hangi mesleği 

yapmak istiyordu? Hayallere daldı :  

Ben bir  teacher’im (öğretmenim), çocukları eğitirim 

Ben bir doctor’ım (doktorum), insanları iyileştiririm 

Ben bir policeman’im (polisim), insanları korurum 

Her mesleğin ayrı güzelliği var diye düşündü ama karar vermek ger-

çekten zordu. Belki de  biraz erkendi. Ama bir şeyden emindi, hangi 

mesleği yaparsa yapsın onu en iyi şekilde yapmaya çalışacaktı. 

 

 

MASALLAR-STORIES 

A1-A2 
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TAŞITLAR A1 

Her gün annem beni car (araba) ile okula bırakıyor, okul çıkışı babam bus 

(otobüs) ile beni eve götürüyor. 

Abim motorsiklet sürüyor ama beni gezdiremiyor. Benim bisikletim var ve 

arkadaşlarımla sokakta kullanıyoruz. 

Ailem ile tatile gittiğimizde plane’e (uçağı) biniyoruz, denizde boat 

(tekne)  kiralıyoruz ve bol bol geziyoruz. 

Her kış tatilinde anneannem ve dedem bize train ile (trenle) geliyorlar. 

Ben büyünce ehliyet alacağım ve car (araba) kullanacağım.  

Bütün araçları çok severim. Her zaman kullanırken dikkatli olmalıyız. Ken-

dimize, başka insanlara ve hayvanları zarar vermeden kullanmalıyız. 

Çocuklara sorunuz:  

Senin en sevdiğin vehicle (taşıt) hangisi? 

Benim en sevdiğim araç plane (uçak). Benim en sevdiğim araç uçak. 
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MASALLAR-STORIES 

A1-A2 



MESLEKLER 

JOBS 

 

Polis-Policeman 

Öğretmen-Teacher Doktor-Doctor 



Taşıtlar-Transport 
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