
Ailem - My Family (may femıli)

Who is she? / Hu iz şi? / Bu kim?
Who is he? / Hu iz hi? / Bu kim?

She is my mother. / Şi iz may madır. / O benim annem.
He is my father. / Hi iz may fadır. / O benim babam.

She is my sister. /Şi iz may sistır. / O benim ablam.
He is my brother. / Hi iz may bıradır. / O benim abim.

Cümleler ve Soru kalıplarıSentences and QuestionsSentınsıs end Kuesçıns

Türkçe-İngilizce

Bebek ne demek?

What does bebek mean?

Vat daz bebek miin?

İngilizce-Türkçe

Baby ne demek?

What does baby mean?

Vat daz beybi miin?

Kişiyi göstererek!

Bu kim? Who is he /she? Hu iz hi/şi?

CEVAP: O bebek. He /She is a baby. Hi/Şi iz e beybi.

Anneni seviyor musun?

Do you love your mother?-Du yu lav yor madır?

“Yes, I do.” (yes ay du-evet )

U N I T Yünit 44 Ünite 4 3 to 4 age (tıri tu for eyç)
1. Kur / 1St Grade

(Först gıreyd)
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KELİMELERVOCABULARY (Vokebulari)

Bebek-Baby-Beybi

Anne-Mother-Madır

Kızkardeş-Sister-Sistır

Baba-Father-Fadır

Abi-Brother-Bıradır
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Mom, dad, mom, dad 
Mom, dad, mom, dad

Brother, sister, brother, sister 
Brother, sister, brother, sister

Grandma, grandpa, grandma, grandpa 
Grandma, grandpa, grandma, grandpa

 I love my family... I love my family, oh yeah, yeah, I do. 
I love my family... I love my family, oh yeah, yeah, it’s true

Ailem - My Family (may femıli)

http://www.englishkidsacademy.com/news/sarkilar/
Öğretilecek Şarkı

Target Song (targıt song)

Öğretilecek ŞarkıSong Of The Month Song Of Dı Mont

Mam, ded, mam, ded
Mam, ded, mam, ded

Bıradır, sistır, bıradır, sistır
Bıradır, sistır, bıradır, sistır

Gırendpa, gırendma, gırendpa, gırendma
Gırendpa, gırendma, gırendpa, gırendma

Ay lav may femıli. Ay lav may femıli. O yee, yee, ay du.
Ay lav may femıli. Ay lav may femıli. O yee, yee, it iz turu.

Anne, baba, anne, baba
Anne, baba, anne, baba

Erkek kardeş, kız kardeş, erkek kardeş, kız kardeş
Erkek kardeş, kız kardeş, erkek kardeş, kız kardeş

Büyükbaba, büyükanne, büyükbaba, büyükanne
Büyükbaba, büyükanne, büyükbaba, büyükanne

Ailemi seviyorum. Ailemi seviyorum. Evet, evet, seviyorum.
Ailemi seviyorum. Ailemi seviyorum. Evet, evet, bu doğru.

English Kıds Academy
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Ailem - My Family (may femıli)

Vücudum - My Body (may badi)

Please show me your nose!
Piliiz şov mi yor nooz! 

Bana burnunu göster lütfen!

Where is your nose?
Ver is yor nooz?
Burnun nerede?

Cümleler ve Soru kalıplarıSentences and QuestionsSentınsıs end Kuesçıns

Türkçe-İngilizce

Göz ne demek?

What does göz mean?

Vat daz göz miin?

Gözünüzü göstererek!

Bu ne? What is this? Vat iz dis?

CEVAP: Bu benim gözüm.This is my eye. 

Dis iz may ay.

İngilizce - Türkçe

Eye ne demek?

What does eye mean?

Vat daz ay miin?

U N I T Yünit 55
Ünite 5 3 to 4 age (tıri tu for eyç)

1. Kur / 1St Grade
(Först gıreyd)
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Kafa-Head-Hed

Göz-Eye-Ay

Kulak-Ear-iyır

Burun-Nose-nooz

Ağız-Mouth-Maut

Vücudum-My Body-May Badi

Öğretilecek ŞarkıSong Of The Month Song Of Dı Mont

Head, shoulders, knees, and toes.

Head, shoulders, knees, and toes.

And eyes, and ears, and  mouth and nose;

Head, shoulders, knees, and toes!

One more time!

Head, shoulders, knees, and toes.

Head, shoulders, knees, and toes.

And eyes, and ears, and  mouth and nose;

Head, shoulders, knees, and toes!

Hed, şoldırs, niiz end tooz,

Hed, şoldırs, niiz end tooz,

End ays, end iyırs end maut end nooz,

Hed, şoldırs, niiz end tooz!

Van mor taym!

Hed, şoldırs, niiz end tooz,

Hed, şoldırs, niiz end tooz,

End ays, end iyırs end maut end nooz,

Hed, şoldırs, niiz end tooz!

Kafa, omuzlar, dizler ve ayak parmakları

Kafa, omuzlar, dizler ve ayak parmakları

Ve gözler, ve kulaklar, ve ağız ile burun

Kafa, omuzlar, dizler ve ayak parmakları!

Bir kez daha!

Kafa, omuzlar, dizler ve ayak parmakları

Kafa, omuzlar, dizler ve ayak parmakları

Ve gözler, ve kulaklar, ve ağız ile burun

Kafa, omuzlar, dizler ve ayak parmakları!

Vücudum - My Body (may badi)

http://www.englishkidsacademy.com/news/sarkilar/Öğretilecek Şarkı
Target Song (targıt song)

KELİMELERVOCABULARY (Vokebulari)
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