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

U N I T 6 Yünit 6 Ünite 6 
Ailem - My Family (may femıli) 

4 to 5 age (for tu fayf eyç) 

2. Kur / 2nd Grade 

(Sekınd Gıreyd) 

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. 

Türkçe-İngilizce 

Bebek ne demek? 

What does bebek mean? 

Vat daz bebek 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 ) 

İngilizce-Türkçe 

Baby ne demek? 

What does baby mean? 

Vat daz beybi miin? 
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Bebek-Baby-Beybi 

Baba-Father-Fadır 

Anne-Mother-Madır 

Çocuk-Child-Çayld 

Abi-Brother-Bıradır 

Kızkardeş-Sister-Sistır 

Dede-Grandfather-Gırendfadır 

Nine-Grandmother-Gırendmadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bir kesenin içine aile resimleri doldurulur. 

Sırayla öğrenciler keseden birer resim 

çeker ve çektikleri resmin kime ait 

olduğunu, “Who is she /he?” (erkek-dişi 

kavram farkını pekiştirmek için he /she 

denmesi teşvik edilir) diye sorar. “He is my 

father.” vb cevabı veren öğrenci bu sefer 

keseden resim çeker ve aynı prosedür 

uygulanmaya devam eder. 
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Ailem - My Family (may femıli) 
 
 
 
 
 

 

Mommy and daddy 

Sister and brother 

Grandma and grandpa 

My family 

I love my family! 

 
Mommy and me 

Daddy and me 

My family 

I love my family! 

 
Sister and me 

Brother and me 

My family 

I love my family! 

 
Grandma and me 

Grandpa and me 

My family 

I love my family! 

 
I love my family 

I love my family 

And my family loves me! 

Mami end dedi 

Sistır end bıradır 

Gırendma end gırendpa 

May femıli 

Ay lav may femıli! 

 
Mami end mi 

Dedi end mi 

May femıli 

Ay lav may femıli! 

 
Sistır end mi 

Bıradır end mi 

May femıli 

Ay lav may femıli! 

 
Gırendma end mi 

Gırendpa end mi 

May femıli 

Ay lav may femıli! 

 
Ay lav may femıli! 

Ay lav may femıli! 

End may femıli lavs mi! 

Anneciğim ve babacığım 

Kız kardeşim ve erkek kardeşim 

Büyükannem ve büyükbabam 

Benim ailem 

Ailemi seviyorum! 

 
Anneciğim ve ben 

Babacığım ve ben 

Benim ailem 

Ailemi seviyorum! 

 
Kız kardeşim ve ben 

Erkek kardeşim ve ben 

Benim ailem 

Ailemi seviyorum! 

 
Büyükannem ve ben 

Büyükbabam ve ben 

Benim ailem 

Ailemi seviyorum! 

 
Ailemi seviyorum! 

Ailemi seviyorum! 

Ve onlarda beni seviyor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretilecek Şarkı 

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

37 
English Kıds Academy 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiki ile Timmy çok mutlu ve heyecanlı 
uyanmış. Uzakta yaşayan kuzenleri misafirliğe 
geleceği için içleri kıpır kıpırmış. Çocuklar 
odalarını toplayıp oyun için hazırlanırken; 
Mother Shake (MADIR ŞEYK) ve Father 
Billy (FADIR BİLİ) kahvaltı hazırlıyorlarmış. 
Tam da o esnada üst üste bir korna sesi 
duyulmuş düt düütt düütttt! Pencereden 
bakmaya giden Kiki: ‘’Yaşasın, yaşasııın!’’ 
diye bağırmış. Merakla Kiki’nin yanına 
koşan Timmy pencereden kimin geldiğini 
görünce ‘’Kooş!’’ diyerek fırlamış. Arabadan 
inen GRANDFATHER(GIRENDFADIR) 
ve GRANDMOTHER(GIRENMADIR) el 
sallıyormuş. Dede ve ninelerinin sürpriz 
yaptığını anlayan Smiley Family (SIMAYLİ 
FEMILİ) çok sevinmiş. Onları karşılamak için 
evden çıkan Timmy ve Kiki bir arabanın daha 
geldiğini ve içinden inen kuzenlerini görünce 
sevinç çığlıkları atıp birbirlerine sıkı sıkı 
sarılmışlar. 

Masanın etrafında toplanan ve birbirlerini 
çok özleyen Smiley Family (SIMAYLİ FEMILİ) 
hep birlikte çok mutlu bir kahvaltı yapmış. Onca 
zaman sonra biraraya geldikleri için kahvaltı 
sonrasında fotoğraf albümlerine bakmak için 
salona geçmişler. Çocuklar kapmışlar ellerine 
birer fotoğraf ve sormaya başlamışlar bu kim 
bu kim diye. Eski kıyafetler içinde ailelerinin 
gençlik hallerini görmek pek hoşuna gitmiş 
çocukların. 

“Küçükken size de bilmece sorarlar mıydı?” 
demiş birden Kiki. Öyleyse seçtiğim fotoğrafta 
kim çıkarsa bize bir bilmece sorsun diye 
oyuna çevirivermiş işi. Gözlerini kapatıp ilk 
seçtiğinde babasının askerlik fotoğrafı gelmiş 
eline. Father Billy (FADIR BİLİ) sormuş hemen 
bilmecisini; 

 

 

 

 

 

 

 
Ağacın gövdesi 

Kumun rengi 

Söyleyin bakalım nedir bunun İngilizcesi? 

Tüm çocuklar hep bir ağızdan cevap 
vermişler: 

“KAHVERENGİ” neydi neydi 

-“BROWN!” (BIRAUVN) 

O gün bilmecelerle, şakalarla gülüşerek 
geçirmişler tüm günü ve ailelerinin çocukluk 
yaramazlıklarını dinlemek pek keyifliymiş 
doğrusu. 

 

 

 

 

 
 

SORULAR 

1) Misafir olarak kimler gelmişti? 
(büyükanne, büyükbaba, hala, enişte, kuzenler) 

2) Kahvaltıdan sonra ne yaptılar? ( albümlere 
bakıp, bilmeceler sordular) 
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U N I T 7 Yünit 7 
Vücudum - My Body (may badi) 

Ünite 7 
4 to 5 age (for tu fayf eyç) 

2. Kur / 2nd Grade 

(Sekınd Gıreyd) 

 

 

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

Bana burnunu göster lütfen! 

 

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

 

Here it is. Hiyır it iz. 
İşte burada. 

 

Türkçe-İngilizce 

Göz ne demek? 

What does göz mean? 

Vat daz göz miin? 
 

 

 

İngilizce - Türkçe 

Eye ne demek? 

What does eye mean? 

Vat daz ay miin? 

Gözünüzü göstererek! 

Bu ne? What is this? Vat iz dis? 

CEVAP: Bu benim gözüm.This is my eye. 

Dis iz may ay. 

 

 

 

Vücudum-My Body-May Badi 

Kafa-Head-Hed 

Saç-Hair-Heer 

Göz-Eye-Ay 

Kulak-Ear-iyır 

Burun-Nose-nooz 

Ağız-Mouth-Maut 

Parmak-Finger-Fingır 

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

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

Vücudum - My Body (may badi) 
 
 
 
 
 
 
 

 

One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap! 

Point your finger up, point your finger down, 

Put it on your head! 

One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap! 

Point your finger up, point your finger down, 

Put it on your nose! 

One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap! 

Point your finger up, point your finger down, 

Put it on your chin! 

One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap! 

Point your finger up, point your finger down, 

Put it on your arm! 

One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap! 

Point your finger up, point your finger down, 

Put it on your leg! 

One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap! 

Point your finger up, point your finger down, 

Put it on your foot! 

Put it on your leg! 

Put it on your arm! 

Put it on your chin! 

Put it on your nose! 

Put it on your head! 

Now let’s wave good bye 

Good bye! 
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Öğretilecek Şarkı 

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

Vücudum - My Body (may badi) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van lidıl fingır, van lidıl fingır, van lidıl fingır, tep tep tep! 

Point yor fingır ap, point yor fingır davn, 

Put it on yor hed! 

Van lidıl fingır, van lidıl fingır, van lidıl fingır, tep tep tep! 

Point yor fingır ap, point yor fingır davn, 

Put it on yor nooz! 

Van lidıl fingır, van lidıl fingır, van lidıl fingır, tep tep tep! 

Point yor fingır ap, point yor fingır davn, 

Put it on yor çin! 

Van lidıl fingır, van lidıl fingır, van lidıl fingır, tep tep tep! 

Point yor fingır ap, point yor fingır davn, 

Put it on yor arm! 

Van lidıl fingır, van lidıl fingır, van lidıl fingır, tep tep tep! 

Point yor fingır ap, point yor fingır davn, 

Put it on yor leg! 

Van lidıl fingır, van lidıl fingır, van lidıl fingır, tep tep tep! 

Point yor fingır ap, point yor fingır davn, 

Put it on yor fuut! 

Put it on yor leg! 

Put it on yor arm! 

Put it on yor çin! 

Put it on yor nooz! 

Put it on yor hed! 

Nav lets veyv gudbay! 

Gudbay! 
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Öğretilecek Şarkı 

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

Vücudum - My Body (may badi) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bir küçük parmak, bir küçük parmak, bir küçük parmak, değdir değdir değdir! 

Parmağınla yukarı göster, parmağınla aşağı göster, 

Parmağını kafana koy! 

Bir küçük parmak, bir küçük parmak, bir küçük parmak, değdir değdir değdir! 

Parmağınla yukarı göster, parmağınla aşağı göster, 

Parmağını burnuna koy! 

Bir küçük parmak, bir küçük parmak, bir küçük parmak, değdir değdir değdir! 

Parmağınla yukarı göster, parmağınla aşağı göster, 

Parmağını çenene koy! 

Bir küçük parmak, bir küçük parmak, bir küçük parmak, değdir değdir değdir! 

Parmağınla yukarı göster, parmağınla aşağı göster, 

Parmağını koluna koy! 

Bir küçük parmak, bir küçük parmak, bir küçük parmak, değdir değdir değdir! 

Parmağınla yukarı göster, parmağınla aşağı göster, 

Parmağını bacağına koy! 

Bir küçük parmak, bir küçük parmak, bir küçük parmak, değdir değdir değdir! 

Parmağınla yukarı göster, parmağınla aşağı göster, 

Parmağını ayağına koy! 

Bacağına koy! 

Koluna koy! 

Çenene koy! 

Burnuna koy! 

Kafana koy! 

Şimdi el sallayarak güle güle diyelim! 

Güle güle! 
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Kiki’nin en sevdiği oyun akşam eve yorgun 
gelen babası ile doktorculuk oynamakmış. 

Zil çalar çalmaz hemen kapıyı açarak 
babasını karşılar, sonra koşarak odasına gider, 
doktor çantasını alır ve babasının koltuğa 
oturmasını sağlarmış. Kiki : 

“HEAD ( HED)” deyince babası, başını 
koltuğa yaslar; Kiki de babasının başını ovarmış. 

“FOOT ( FUT)” deyince ayağını uzatır, 

“EYES ( AYS)” deyince gözlerini açıp 

kapatır, 

“EARS (İYIRS)” deyince iki kulağını başıyla 
beraber bir sağa bir sola döndürürmüş. 

 
Kiki de yavaşça babasının koltuk altına 

derece koyar, babasının ateşini ölçermiş. 

Kiki babasını muayene ettikten sonra 
başlarmış konuşmaya: 

“Ateşin yok baba! Gerçekten çok sağlıklısın. 
Sadece biraz yorgunsun, onun da ilacı bende 
saklı.” 

Kiki babasına NOSE, NOSE, NOSE (NOOZ) 
diye bağırınca, babası burnunu Kiki’ye doğru 
uzatır, o da babasının burnuna kocaman 
bir öpücük kondururmuş. Sonra babasının 
yorgunluğu geçer, ‘hanimiş Kiki’nin kalbi’ 
diyerek Kiki’yi kucağına alıp kocaman sarılıp, o 
gün başından geçenleri anlatırmış... İşte bu da 
Kiki’nin en sevdiği oyunmuş. 

 

 

 

 

 

 
SORULAR 

1) Kiki’nin en sevdiği oyun neymiş? (babasıyla 
doktorculuk oynamak) 

2) Kiki babasını nerde taşırmış? (çocuk 
kalbinde) 
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Story (Sıtori) A1 


