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Meslekler–

Jobs–Cobs 

Öğretmen-

Teacher-

Tiçır 

Doktor-Doctor-

Daktır 

Mühendis– Engineer– Enciniır 

Polis-Policeman– Polismın 

İtfaiyeci– Fireman– 

Fayırmın 

Hemşire-Nurse-Nörs 

Dişçi-Dentist-Dentis 

Sekreter-Secretary-

Sekreteri 

Çocuğunuza Sorun: 

Türkçe-İngilizce 

Doktor ne demek? 

What does doktor mean? 

Vat daz daktır miin? 

İngilizce-Türkçe 

What does doctor mean? 

Vat daz daktır miin? 

Kişiyi göstererek! 

Bu kişinin mesleği ne?What is his/her 

job? Vat iz hiz/hör cab? 

O bir doktor.He/she  is a doctor. Hi/şi 
iz e daktır! 

Duygular-Feelings– Filings 

Kızgınım-I’m Angry-

Ay em engıri 

 

Üşüdüm-I’m cold-Ay em kold 

Üzgünüm-I’m sad-Ay em sed 

Mutluyum-I’m 

happy-Ay em 

Hepi 

Terli-I’m hot-Ay em hat 

Korktum-I’m scared-Ay em 

sıkerd 

Susadım-I’m 

thirsty-Ay 

em törsdi 

Acıktım-I’m 

hungry-Ay em hangıri 

Yoruldum-I’m tired– Ay em 

tayırd 

Çocuğunuza Sorun: 

Nasıl Hissediyorsun?-How do 

you feel?-Hav du yu fiil? 

Kızgınım-I am angry– Ay em 

engiri 

Taşıtlar-Transport-Tıransport 

Kamyon-Lorry-Lori 

Bisiklet-Bike-Bayk 

Motorsiklet-Motorbike-

Motorbayk 

Tekne-Boat-Boot 

Uçak-Plane-Pileyn 

Otobüs-Bus-Bas 

Araba-Car-Kar 

 

 

 

 

Tiren-Train-Tıreyn 

Çocuğunuza Sorun: 

Türkçe-İngilizce 

Kamyon ne demek? 

What does kamyon mean? 

Vat daz kamyon miin? 

İngilizce-Türkçe 

What does lorry mean? 

Vat daz lori miin? 

Arabayı göstererek! 

Bu ne?What is this?Vat iz dis? 

CEVAP: Bu araba.This is a 

car.Dis iz e kar 

Nisan Ayında “Garaj” CD si üzerin-

den derslerimizi işleyeceğiz!!! 



Tekrar Edilecek Üniteler 
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Evim-My Home-May 

Hom 

Oyun Odası-Playing 

Room-Pileying Rum 

Oturma Odası-Living 

Room-Living Rum 

Mutfak-Kitchen-Kiçın 

/ Banyo-Bathroom-

Batrum 

Garaj-Garage-Garaj / 

Bahçe-Garden-

Gardın 

Yatak Odası-Bed 

Room– Bed Rum 

Çocuğa Sorun: What 

is the name of this 

room ? Vat iz dı 

neym of dis ruum 

?Bu odanın adı ne? 

Let’s go to the 

kitchen-Lets go tu 

dı kiçen-Hadi mut-

fağa gidelim 

Cevap: It is a ………. 

Şekiller– Shapes– Şeyps 

Diktörgen-Rectangle-

Rektengıl 

Daire-Circle-Sörkıl 

Kare-Square-Sıkuer 

Üçgen-Triangle-

Tırayengıl 

Yıldız-Star-Sıtar 

Çocuğa Sorunuz: 

Türkçe-İngilizce 

Kare ne demek? 

What does kare mean? 

Vat daz kare miin? 

İngilizce-Türkçe 

What does square mean? 

Vat daz sıkuer miin? 

Şekilleri göstererek! 

Bu ne?What is this?Vat 

iz dis? 

This is a square. Dis iz e 

sıkuer 

 

Lütfen Dikkat!  

Bu üniteden beklenen 

çocukların günleri 

sadece ritmik olarak 

saymasıdır !!! 

Günler-Days–Deyzz 

Pazartesi—Monday-

Mandey  

Salı-Tuesday-Tuuzdey 

Çarşamba-Wensday-

Vensdey  

Perşembe Thursday-

Törzdey 

Cuma Friday Fıraydey  

Cumartesi Saturday 

Satırdey 

Pazar Sunday Sandey  

Çocuğunuza Sorun: 

Haydi günleri sayalım!  

Let’s count the days! 

Letz kaunt dı deyz! 

 

Bugün günlerden ne? 

What day is today? 

Vat dey iz tudey? 

 

 

E v  e ş y a l a r ı - H o u s e 

M a t e r i a l s – H a u z 

meterials 

Yatak-Bed-Bed 

Resim-Picture-Pikçır 

Halı-Carpet-Karpıt 

Sandalye-Chair-Çeır 

Masa-Table-Teybıl 

Saat-Clock-Kılok 

Televizyon-Television-

Televijın 

Telefon-Telephone-Telefon 

Fotoğraf Makinesi-Camera-

Kamera 

Çocuğa Sorunuz: 

Türkçe-İngilizce 

Yatak ne demek? 

What does yatak mean? 

Vat daz yatak miin? 

İngilizce-Türkçe 

What does bed mean? 

Vat daz bed miin? 

Eşyayı göstererek! 

Bu ne?What is this?Vat iz 

dis? 

CEVAP: Bu bir yatak.This is 

a bed. Dis iz  e bed.  



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? -  Ay em e madır end 

e fadır, e bradır end e sistır. Ay em nevır tayırd of tiiçing. Ay şeer may lav 

vit evribadi. Hu em ay? Ben bir anneyim, bir babayım. Bir abiyim, bir ablayım. 

Öğretmekten hiç yorulmam, çocuklarımı sevgisiz bırak-

mam. Bil bakalım ben kimim? (Teacher-tiiçır-öğretmen) 

 

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

Ben kötüleri yakalar, iyileri korurum. Gece gündüz uyumam hep sizleri korurum. 

Bil bakalım kimim ben? (Police-Polis) 

 

 

* I look after patients, bandage wounds. I wear White coats. Who am I? – Ay luk af-

tır peyşıns, bendıc vunds. Ay veer vayt koots. Hu em ay? Hastalara bakarım, yaraları 

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

 

* I’m the assistant of the doctor, we are inseperable. Stitch, needle, bandaging 

wounds. It is my job to run around. Who am I? – Ay em dı asistınt of dı daktır, vi ar 

insepırıbıl. Stiç, nidıl, bendecing vunds. It iz may cob tu ran eraund. Hu em ay? Ben dok-

torlara yardım ederim, onların ayrılmaz bir parçasıyım. Yaraları dikerim, iğne yaparım, 

yaraları bandajlarım. Bil bakalım ben kimim. (Nurse –nörs- hemşire) 

 

* 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? – Evribadi iz sıkerid ven der iz e fayır. Ay em deer rayt evey. Ay 

em en ekspırt in putting aut fayırs. Hu em ay? Herkes yangından korkar bense tam üstüne giderim. 

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

fayırmen) 

* I take notes. Use computer. Look at the phone. Welcome people with a smile and help them.  Ay 

teyk nots. Yuz kompütır. Luk et dı fon. Velkam pipıl. Ay olveys sımayl end help tu vizitırs. Not alırı 

bilgisayar kullanır, telefona bakarım. İnsanları gülerek karşılar ve onlara yardımcı olurum. Bilin ba-

kalım kimim ben? (Sekreter-Secretary-Sekreteri)  

* 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 dişle-

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

 

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

good. Guess who I am?- Ay bıld hauzıs, roods, biriçs. Ay meyk şips, robots, 

kars. May meth iz veri gud. Ges hu ay em? -Evler, yollar, köprüler inşa ederim. 

Gemiler, robotlar, arabalar yaparım.Matematiğim çok iyidir. Bil bakalım kimim 
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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 (tiiçır’im-öğretmenim), çocukları eğitirim 

Ben bir doctor’ım (daktır’ım-doktorum), insanları iyileştiririm 

Ben bir nurse’üm (nörs’üm-hemşireyim), hastalara yardımcı olurum 

Ben bir vet’im (vet’im-veterinerim), hayvanları iyileştiririm 

Ben bir policeman’im (polismen’im-polisim), insanları korurum 

Ben bir fireman’im (fayırmen’im-itfayeciyim), yangınları söndürürüm 

Ben bir engineer’im (enciniir’im-mühendisim), köprüler yaparım 

Ben bir dentist’im (dentis’im-dişçiyim), dişleri düzeltirim 

Ben bir pilot’ım (paylıt’ım-pilotum), uçakları uçururum 

Ben bir cook’um (kuk’um-aşçıyım), yemek yaparım 

Ben bir secretary’yim (sekreteri’yim-sekreterim), yönetime yardımcı olurum 

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 (ankıl’ı-amcası)  büyüyünce hangi job’u (cob’u-mesleği) yapmak istediğini sordu. 

Bu soru Ahmet’in çok merakını uyandırdı. Acaba hangi jobu yapmak istiyordu? Hayallere daldı :  

I’m a (ay em e-ben bir)  teacher (tiiçır-öğretmen), students’i (sütüdıntz’i-öğrencileri) eğitirim 

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

I’m a nurse (nörs-hemşire), patients’a (peyşıns’a-hastalara) yardımcı olurum 

I’m a vet (vet-veteriner), animals’ı (enimels’ı-hayvanları) iyileştiririm 

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

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

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

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

I’m a pilot (paylıt-pilot), planes’i (pıleynz’i-uçakları) uçururum 

I’m a cook (Kuk-aşçı), food (fuud-yemek) yaparım 

I’m a secretary (sekreteri-sekreter), management’a (menecmınt’a-yönetime) yardımcı olurum 

Her job’un (cob’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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 WHICH JOB WILL I DO WHEN I GROW? 

One day her uncle asked Ahmet which job he wants to do when he grows up. This question aroused 

his curiosity. What job does he want to do? 

He dreamt away :  

I’m a   teacher , I teach students  

I’m a doctor , I heal people  

I’m a nurse , I help patients  

I’m a vet , I heal animals   

I’m a policeman , I protect people  

I’m a fireman , I put out fires  

I’m an engineer , I build bridges 

I’m a dentist, I fix teeth  

I’m a pilot, I fly  planes  

I’m a cook, I make food  

I’m a secretary , I help management  

He realized that each job has a different beauty but it was very difficult to decide. Maybe it was 

too early. One thing he was sure, whatever job he does he will do it well. 

                          WHICH JOB WILL I DO WHEN I GROW? 

Van dey hör ankıl askt Ahmet viç cob hii vantz tu du ven hii gırovz ap. Dis kıvestçın erauzt hiz 

kürioziti. Vat cab daz hii vant tu du? 

Hi dremt evey : 

Ay em e tiiçır, ay tiiç sütüdıntz 

Ay em e daktır, ay hiil piipıl 

Ay em e nörs, ay help peyşınz 

Ay em e vet, ay hiil enimıls 

Ay em e polismen, ay protekt piipıl 

Ay em e fayırmen, ay put aut fayırs 

Ay em en enciniir, ay bild bricız 

Ay em e dentist, I fiks tiit 

Ay em e paylıt, ay fly peynz 

Ay em e kuk, ay meyk fuud 

Ay em e sekreteri, ay help menecmınt 

Hii rielayzt tet iiç cob hes e difırınt biyuti bat it vaz veri difikılt tu disayd. Meybi it vaz tuu örli. 

Van ting hii vaz şuur, vatevır cob hii daz he vil du it vel. 

 

MASALLAR-STORIES 

A3 
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JOBS-DRAMA 

 

Teacher : Good morning children – gud morning çildrın – günaydın çocuklar 

Students : Good morning teacher – gud morning tiiçır 

Teacher : Today our topic is jobs -tudey aur topik iz cobz – bugün konumuz meslekler 

Teacher : Who can tell me his father’s job – hu ken tel mii hiz fadırz cob -kim bana babasının 

mesleğini söyleyebilir 

(Çocukların ailelerinin mesleklerine göre bu bölüm genişletilebilir) 

 

Student1 : My father is an engineer – may fadır iz en enciniir – babam mühendis 

Student2 : My father is a teacher – may fadır iz e tiiçır – babam öğretmen 

Student3 : My father is a policeman – may fadır iz e polismen – babam polis 

Teacher : And now, what job do you want to do and why? – end nav vat cob du yu vant tu du end vay 

– ve şimdi hangi mesleği yapmak istiyorsunuz ve neden  

Student4 : I want to be a doctor to heal people – ay vant tu bii e daktır tu hiil piipıl – insanları iyi-

leştirmek için doktor olmak istiyorum 

Student5 : I want to be a policeman to protect people – ay vant tu bii e polismen tu protekt piipıl – 

ben insanları korumak için polis olmak istiyorum 

Student6 : I want to be an engineer to build bridges – ay vant tu bii en enciniir tu bild bıricız – 

köprüler yapmak için mühendis olmak istiyorum 

Student7 : I want to be a teacher to teach children – ay vant tu bii e tiiçır tu tiiç çildrın – çocukla-

rı eğitmek için öğretmen olmak istiyorum 

Teacher : I’m proud of you – ay em pıraud of yu – 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? -  Ay em e madır end e fadır, e bradır end e sistır. Ay em nevır tayırd 

of tiiçing. Ay şeer may lav vit evribadi. Hu em ay? Ben bir anneyim, bir babayım. Bir abiyim, bir ab-

layım. Öğretmekten hiç yorulmam, çocuklarımı sevgisiz bırakmam. Bil bakalım ben kimim? (Teacher-

tiiçır-öğretmen) 

*  

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

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

* I look after patients, bandage wounds. I wear White coats. Who am I? – Ay luk aftır peyşıns, 

bendıc vunds. Ay veer vayt koots. Hu em ay? Hastalara bakarım, yaraları sararım. Beyaz önlük giye-

rim. Bil bakalım ben kimim? (Doctor-Daktır)  

 

* I’m the assistant of the doctor, we are inseperable. Stitch, needle, bandaging wounds. It is my job 

to run around. Who am I? – Ay em dı asistınt of dı daktır, vi ar insepırıbıl. Stiç, nidıl, bendecing 

vunds. It iz may cob tu ran eraund. Hu em ay? Ben doktorlara yardım ederim, onların ayrılmaz bir 

parçasıyım. Yaraları dikerim, iğne yaparım, yaraları bandajlarım. Bil bakalım ben kimim. (Nurse –

nörs- hemşire) 

 

* 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? – Evribadi iz sıkerid ven der iz e fayır. Ay em deer rayt evey. Ay 

em en ekspırt in putting aut fayırs. Hu em ay? Herkes yangından korkar bense tam üstüne giderim. 

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

fayırmen) 

* I take notes. Use computer. Look at the phone. Welcome people with a smile and help them.  Ay 

teyk nots. Yuz kompütır. Luk et dı fon. Velkam pipıl. Ay olveys sımayl end help tu vizitırs. Not alırı 

bilgisayar kullanır, telefona bakarım. İnsanları gülerek karşılar ve onlara yardımcı olurum. Bilin ba-

kalım kimim ben? (Sekreter-Secretary-Sekreteri)  

* 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 dişle-

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

 

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

Ay bıld hauzıs, roods, biriçs. Ay meyk şips, robots, kars. May meth iz veri gud. Ges hu ay em? -

Evler, yollar, köprüler inşa ederim. Gemiler, robotlar, arabalar yaparım.Matematiğim çok iyidir. Bil 

bakalım kimim ben? (Mühendis– Engineer– Enciniır) 

*  
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OYUN-GAME 

JOBS-COBZ 

 



  

PİKNİK 

                                                 

Bir zamanlar küçük bir kasabada iki arkadaş yaşarmış. İsimleri Tom ve Jackmiş. Güzel bir öğleden son-

ra, ormana pikniğe gitmeye karar vermişler. Onlar çok happy’miş(hepi’ymiş-mutluymuş). Ormana doğru 

yürülerken, Tom çok hot’lamış(hat’lamış-sıcaklamış) ve o ceketini çıkarmış. Sonra birden garip bir ses 

duymuşlar ve onlar çok scared(sıkerıd-korkmuşlar). Jack küçük bir kurbağa farketmiş böylece gülmeye 

başlamışlar ve yollarına devam etmişler. Ama bir süre sonra ikisi de tired(tayırt-yorulmuş),hungry(hangıri-

açıkmış)ve thirsty(törsti-susamışlar). Bu yüzden sepetlerini açmışlar, içinden bir elma, bir sandöviç ve bir 

hamburger çıkmış ama içecek hiç bir şey yokmuş. Jack Tom’a angry(engıri-sinirlenmiş) çünkü sepeti 

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

sırada hava kararmaya başlamış ve onlar cold(kolt-üşümüşler) bu yüzden Tom Jack’e demişki: ‘önemli 

değil, üzülme hadi evlerimize geri dönelim. 

                                               

 

PİKNİK 

                                              

Once upon a time(vans apona taym-bir zamanlar) küçük one(van-bir) kasabada two (tu-iki) arkadaş ya-

şarmış. İsimleri Tom ve Jackmiş. Güzel bir öğleden sonra, forest’a (forıst’a-ormana) pikniğe gitmeye ka-

rar vermişler. Onlar çok happy’miş(hepi’ymiş-mutluymuş). Ormana doğru yürülerken, Tom çok hot’lamış

(hat’lamış-sıcaklamış) ve o ceketini çıkarmış. Sonra birden garip bir ses duymuşlar ve onlar çok scared

(sıkerıd-korkmuşlar). Jack küçük bir frog(furok-kurbağa) farketmiş böylece gülmeye başlamışlar ve yolla-

rına devam etmişler. Ama bir süre sonra ikisi de tired(tayırt-yorulmuş),hungry(hangıri-açıkmış)ve thirsty

(törsti-susamışlar). Bu yüzden sepetlerini açmışlar, içinden bir apple(epıl-elma), bir sandöviç ve bir ham-

burger çıkmış ama içecek hiç bir şey yokmuş. Jack Tom’a angry(engıri-sinirlenmiş) çünkü sepeti Tom 

hazırlamış. Tom çok sad(sed-üzülmüş) ve ‘sorry(sori-üzgünüm), sepete su koymayı unutmuşum’ demiş. 

Bu sırada hava kararmaya başlamış ve onlar cold(kolt-üşümüşler) bu yüzden Tom Jack’e demişki: ‘it’s ok

(itis okey-önemli değil), üzülme hadi evlerimize geri dönelim. 
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MASALLAR-STORIES 

A1-A2 



                                                   
 Picnic 

  

Once upon a time there lived two friends in a small village. Their names were Tom and 

Jack. One fine evening, they decided to go to the forrest for a picnic. They were 

very happy. While they were walking through the forrest, Tom was very hot and he took off 

his jacket. Then suddenly they heard a strange noise and they were very scared. Jack 

noticed that there was a little frog so they started to laugh and they went on their way. But 

after a while both of them were tired, hungry and thirsty. So they opened their basket, 

there were an apple, a sandwich and a hamburger but there was nothing to drink. Jack 

got angry to Tom because he had prepared the basket. Tom was really sad and he said: 

‘ sorry, I forgot to put water into the basket. At the same time it was getting dark and they 

became cold so Jack said to Tom it’s ok, don’t worry let’s go back to our home. 

 

 

 Picnic/Piknik 

Vans apona taym der livt tu firends in e sımol viliç. Deyır neymis vör Tom end Jek. Van 

fayn ivining, dey disayt tu go tu dı forıst for e piknik. Dey vör veri hepi. Vayıl dey vör 

volkink turug dı forıst, tom vas veri hat end hi tuk of his jekıt. Den sadınli dey hört e sıtrenj 

noos end dey vör veri sıkeyırt. Jek notist det der vas e lidıl fırok so dey sıtartıt tu lagut end 

dey vent on deyır vey. Bat aftır e vayıl bot of dım vör tayırd, hangıri, törsti. So dey opın 

deyır basket, der vör en epıl, e sandeviç end e hamburgır bat der vör natink tu dirink. Jek 

gat engıri tu Tom bikaus hi hed pirepayırd dı basket. Tom vas rıli sed end hi seyd: ‘sori, ay 

forgat tu put wotır intu dı basket. Et dı seym taym it vas geding dark end dey bikam kold 

so Jek sed to Tom itis okey, dont vori lets go bek tu aur hom. 
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MASALLAR-STORIES 

A3 



TAŞITLAR A1 

Her gün annem beni car (kar-araba) ile okula bırakıyor, okul çıkışı babam bus (bas-otobüs) ile beni eve 

götürüyor. 

Abim motorbike (motorbayk-motorsiklet) sürüyor ama beni gezdiremiyor. Benim bike’ım (bayk’ım-

bisikletim) var ve arkadaşlarımla sokakta kullanıyoruz. 

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

bol bol geziyoruz. 

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

Ben büyünce ehliyet alacağım ve car (kar-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 (viekıl-taşıt) hangisi? 

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

VEHICLES A2 

Her gün mommy beni car ile (mami beni kar ile - annem beni arabayla) okula bırakıyor, okul çıkışı daddy 

bus ile (dedi bas ile–babam otobüs ile) beni eve götürüyor. 

My brother motorbike (May bıradır-motorbayk - abim motorsiklet) sürüyor ama beni gezdiremiyor. Be-

nim bike’ım (bayk’ım-bisikletim) var ve arkadaşlarımla sokakta kullanıyoruz. 

My family (may femili-ailem ile) tatile gittiğimizde plane’e (pileyn’e-uçağı) biniyoruz, denizde boat (bot-

tekne) kiralıyoruz ve bol bol geziyoruz. 

Her kış tatilinde benim grand mother and grand father (gırand madır end gırand fadır-anneannem ve 

dedem) bize train ile (tireyn ile - trenle) geliyorlar. 

Ben büyünce ehliyet alıcağım ve car (kar-araba) kullanacağım.  

I like all the vehicles (ay layk ol dı viekıls-bütün araçları çok severim). Her zaman kullanırken dikkatli 

olmalıyız. Kendimize, başka insanlara ve hayvanları zarar vermeden kullanmalıyız. 

Çocuklara sorunuz:  

What is your favorite vehicle? (Vat is yor fevirit viekıl?-Senin en sevdiğin araç hangisi)? 

My favorite vehicle is plane. (May fevirit viekıl iz pleyn.- Benim en sevdiğim araç uçak).  
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MASALLAR-STORIES 

A1-A2 



VEHICLES A3 

Every day my mommy takes me by car to  school, when the school finish my daddy brings me back home 

by bus. 

My brother rides a motorbike but he doesn’t take me. I have a bike, me and my friends ride a bike on 

the street. 

When I go to holiday with my family we go on by plane, there we rent a boat and have a trips in the sea.  

Every winter holiday, my grandmother and my grandfather come by train. 

When I grow up I will have a driving licence and drive a car. 

I like all the vehicles. When we drive the vehicles we always should be carrefull. We should not hurt 

ourselves or other people or animals.  

Ask the children: 

What is your favorite vehicle? 

My favorite vehicle is ..... (plane).  

 

VİEKILS A3 

Evri dey may mami teyks mi bay KAR fırom sukul, ven dı sıkul finiş may dedi birings mi bek hom bay bas. 

May bradır rayds e motorbayk bat hi dazınt teyks me. Ay hev e bayk, mi end may frends rayd e bayk on 

dı sitrit.  

Ven ay go tu holidey vit may famili vi go on bay pleyn, der vi rent e bot end hev e trips in dı si. 

Evri vintır holidey may grandmadır end may grandfadır kam bay treyn. 

Ven ay grov ap ay vil hev e dırayving laysıns end drayv e kar. 

Ay layk ol dı viekıls.  Ven vi drayv dı viekıls ve olveys şud bi keriful. Vi şud not hört aurselvs or adır pipıl 

or enimıls. 

 

Ask dı çildırın: 

vat is yor fevirit viekıl? 

May fevirit viekıl iz pleyn. 
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MASALLAR-STORIES 

A3 



DUYGULAR 

FEELINGS-FİİLİNGS 

 

Terli-I’m hot-Ay em hat 

Kızgınım-I’m Angry-Ay em engıri 

Üzgünüm-I’m sad-Ay em sed 

Mutluyum-I’m happy-Ay em Hepi 

Yoruldum-I’m tired– Ay em tayırd 

Üşüdüm-I’m cold-Ay em kold 

Korktum-I’m scared-Ay em sıkerd 

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



MESLEKLER 

JOBS 

COBS 
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Taşıtlar-Transport 

Tıransport 

T
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