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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.  

Duygular-Feelings 

Üzgünüm-I’m sad 

Mutluyum-I’m 

happy  

Susadım-I’m 

thirsty 

Acıktım-I’m 

hungry 

 

Çocuğunuza So-

run: 

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. 

 

Nisan Ayında “Garaj” CD si üzerinden 

derslerimizi işleyeceğiz!!! 



Tekrar Edilecek Üniteler 
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Şekiller– Shapes 

Daire-Circle 

Kare-Square 

Üçgen-Triangle 

Çocuğa Sorunuz: 

Türkçe-İngilizce 

Kare ne demek? 

What does kare mean? 

İngilizce-Türkçe 

What does square mean? 

Şekilleri göstererek! 

Bu ne?What is this? 

This is square.  

Ev eşyaları-House Materials  

Yatak-Bed 

Sandalye-Chair 

Masa-Table 

Saat-Clock 

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.  



JOBS-DRAMA 

 

Teacher : Good morning children  – günaydın çocuklar 

Students : Good morning teacher  

Teacher : Today our topic is jobs – bugün konumuz meslekler 

Teacher : Who can tell me his father’s job -kim bana babasının mesleğini söyleyebilir 

(Çocukların ailelerinin mesleklerine göre bu bölüm genişletilebilir) 

 

Student1 : My father is an engineer – babam mühendis 

Student2 : My father is a teacher – babam öğretmen 

Student3 : My father is a policeman –babam polis 

Teacher : And now, what job do you want to do and why? – ve şimdi hangi mesleği yapmak istiyorsu-

nuz ve neden  

Student4 : I want to be a doctor to heal people – insanları iyileştirmek için doktor olmak istiyorum 

Student5 : I want to be a policeman to protect people – ben insanları korumak için polis olmak isti-

yorum 

Student6 : I want to be an engineer to build bridges –  köprüler yapmak için mühendis olmak isti-

yorum 

Student7 : I want to be a teacher to teach children – çocukları eğitmek için öğretmen olmak isti-

yorum 

Teacher : I’m proud of you  – sizinle gurur duyuyorum 
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MESLEKLER DRAMA 

JOBS DRAMA 



 

* I’m a mother and a father, a brother and a sister. I’m never tired of teaching. I share my love 

with everybody. Who am I? -  Ben bir anneyim, bir babayım. Bir abiyim, bir ablayım. Öğretmek-

ten hiç yorulmam, çocuklarımı sevgisiz bırakmam. Bil bakalım ben kimim? (Teacher-öğretmen) 

 

* I catch the bads, protect the goods. Do not sleep night and day to protect you. Ben kötüleri ya-

kalar, iyileri korurum. Gece gündüz uyumam hep sizleri korurum. Bil bakalım kimim ben? (Police) 

 

* I look after patients, bandage wounds. I wear White coats. Who am I? -Hastalara bakarım, ya-

raları sararım. Beyaz önlük giyerim. Bil bakalım ben kimim? (Doctor)  

 

* Everybody is scared when there is a fire. I’m there right away. I’m fearless, brave. I’m an 

expert in putting out fires. Who am I? Herkes yangından korkar bense tam üstüne giderim. Ben 

korkusuz ve cesurum. Yangınalrı söndürmekte uzmanım. Bil bakalım ben kimim?(fireman-

itfaiyeci) 

 

* If you do not brush your teeth every day, you have to come to me. If your teeth are rotten. I 

fill or pull it. Guess who I am? Her gün dişlerini fırçalamazsan, bana gelmen gerekir. Çürümüşse 

dişlerin. Dolgu yapar yada çekerim. Bil bakalım ben kimim? (Dentist-Dişçi) 

 

* I build houses, roads, bridges. I make ships, robots, cars. My math is very good. Guess who I 

am? -Evler, yollar, köprüler inşa ederim. Gemiler, robotlar, arabalar yaparım.Matematiğim çok 

iyidir. Bil bakalım kimim ben? (Mühendis– Engineer) 

*  
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OYUN-GAME 

JOBS-MESLEKLER 

 



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 

Ben bir fireman’im (itfayeciyim), yangınları söndürürüm 

Ben bir engineer’im (mühendisim), köprüler yaparım 

Ben bir dentist’im (dişçiyim), dişleri düzeltirim 

Her mesleğin ayrı güzelliği var diye düşündü ama karar vermek gerçekten zordu. Belki de  biraz erkendi. 

Ama bir şeyden emindi, hangi mesleği yaparsa yapsın onu en iyi şekilde yapmaya çalışacaktı 

                            WHICH JOB WILL I DO WHEN I GROW? 

Bir gün Ahmet’e uncle’ı (amcası)  büyüyünce hangi job’u (mesleği) yapmak istediğini sordu. Bu soru Ah-

met’in çok merakını uyandırdı. Acaba hangi jobu yapmak istiyordu? Hayallere daldı :  

I’m a (ben bir)  teacher (öğretmen), students’i (öğrencileri) eğitirim 

I’m a doctor (doktor), people’ı (insanları) iyileştiririm 

I’m a policeman (polis), people’ı (insanları) korurum 

I’m a fireman (itfayeci), fire’ı (yangını) söndürürüm 

I’m an engineer (mühendis), bridge (köprü) yaparım 

I’m a dentist (dişçi), teeth’i (dişleri) düzeltirim 

Her job’un (mesleğin) ayrı güzelliği var diye düşündü ama karar vermek gerçekten 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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PİKNİK 

                                                 

Bir zamanlar küçük bir kasabada iki arkadaş yaşarmış. İsimleri Tom ve Jackmiş. Güzel bir öğleden sonra, 

ormana pikniğe gitmeye karar vermişler. Onlar çok happy’miş (mutluymuş). Ormana doğru yürülerken, Tom 

çok sıcaklamış ve o ceketini çıkarmış. Sonra birden garip bir ses duymuşlar ve onlar çok korkmuşlar. Jack 

küçük bir kurbağa farketmiş böylece gülmeye başlamışlar ve yollarına devam etmişler. Ama bir süre sonra 

ikisi de yorulmuş ,hungry (açıkmış) ve thirsty (susamışlar). Bu yüzden sepetlerini açmışlar, içinden bir elma, 

bir sandöviç ve bir hamburger çıkmış ama içecek hiç bir şey yokmuş. Jack Tom’a sinirlenmiş çünkü sepeti 

Tom hazırlamış. Tom çok sad (üzülmüş) ve ‘üzgünüm, sepete su koymayı unutmuşum’ demiş. Bu sırada ha-

va kararmaya başlamış ve onlar üşümüşler bu yüzden Tom Jack’e demişki: ‘önemli değil, üzülme hadi evleri-

mize geri dönelim. 

                                               

 

PİKNİK 

                                              

Once upon a time (bir zamanlar) küçük one (bir) kasabada two (iki) arkadaş yaşarmış. İsimleri Tom ve 

Jackmiş. Güzel bir öğleden sonra, forest’a ( ormana) pikniğe gitmeye karar vermişler. Onlar çok happy’miş

(mutluymuş). Ormana doğru yürülerken, Tom çok sıcaklamış ve o ceketini çıkarmış. Sonra birden garip bir 

ses duymuşlar ve onlar çok korkmuşlar. Jack küçük bir frog (kurbağa) farketmiş böylece gülmeye başlamışlar 

ve yollarına devam etmişler. Ama bir süre sonra ikisi de yorulmuş,hungry (açıkmış) ve thirsty (susamışlar). 

Bu yüzden sepetlerini açmışlar, içinden bir apple (elma), bir sandöviç ve bir hamburger çıkmış ama içecek 

hiç bir şey yokmuş. Jack Tom’a sinirlenmiş çünkü sepeti Tom hazırlamış. Tom çok sad (üzülmüş) ve ‘sorry

(üzgünüm), sepete su koymayı unutmuşum’ demiş. Bu sırada hava kararmaya başlamış ve onlar üşümüşler 

bu yüzden Tom Jack’e demişki: ‘it’s ok (önemli değil), üzülme hadi evlerimize geri dönelim. 

                                           

                      

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

 

MASALLAR-STORIES 

A1-A2 



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 bike’ım (bisikletim) var ve arkadaşlarımla so-

kakta kullanıyoruz. 

Ailem ile tatile gittiğimizde plane’e (uçağı) biniyoruz, denizde boat (tekne)  kiralıyoruz ve bol bol gezi-

yoruz. 

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. Kendimize, başka insanlara ve hay-

vanları zarar vermeden kullanmalıyız. 

Çocuklara sorunuz:  

Senin en sevdiğin vehicle (taşıt) hangisi? 

Benim en sevdiğim araç plane (uçak). Benim en sevdiğim araç uçak. 

VEHICLES A2 

Her gün mommy beni car ile (annem beni arabayla) okula bırakıyor, okul çıkışı daddy bus ile ( babam oto-

büs ile) beni eve götürüyor. 

My brother (abim ) motorsiklet sürüyor ama beni gezdiremiyor. Benim bike’ım (bisikletim) var ve arka-

daşlarımla sokakta kullanıyoruz. 

My family (ailem ile) tatile gittiğimizde plane’e (uçağı) biniyoruz, denizde boat (tekne) kiralıyoruz ve bol 

bol geziyoruz. 

Her kış tatilinde benim grand mother and grand father (anneannem ve dedem) bize train ile (trenle) ge-

liyorlar. 

Ben büyünce ehliyet alıcağım ve car (araba) kullanacağım.  

I like all the vehicles (bütün araçları çok severim). Her zaman kullanırken dikkatli olmalıyız. Kendimize, 

başka insanlara ve hayvanları zarar vermeden kullanmalıyız. 

Çocuklara sorunuz:  

What is your favorite vehicle? (Senin en sevdiğin araç hangisi)? 

My favorite vehicle is plane. (Benim en sevdiğim araç uçak).  
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MASALLAR-STORIES 

A1-A2 



DUYGULAR 

FEELINGS-FİİLİNGS 

 

Üzgünüm-I’m sad Mutluyum-I’m happy 

Susadım-I’m thirsty Acıktım-I’m hungry 



MESLEKLER 

JOBS 
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Taşıtlar-Transport 
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