
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 66 5 to 6 age (Fayf tu Siks eyç)
3. Kur / 3rd Grade

(Törd Gıreyd)
Ünite 6
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Ailem– My Family– May Femıli

Bebek-Baby-Beybi

Baba-Father-Fadır

Anne-Mother-Madır

Çocuk-Child-Çayld

Abi-Brother-Bıradır

Kızkardeş-Sister-Sistır

Dede-Grandfather-Gırendfadır

Nine-Grandmother-Gırendmadır

Kız-Girl-Görl

Erkek Çocuk-Boy-Boy

Amca-Uncle-Ankıl

Hala-Aunt-Aunt

Kuzen-Cousin-Kazın

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.

KELİMELERVOCABULARY (Vokebulari)

Sınıf Etkinliği
Classroom ActivityKılasrum Aktiviti

Ailem - My Family (may femıli)
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Hello, hi, hello, hi, hello, hi!

Grandpa, grandma
Dad, mom

Brother, sister, baby
Family, family

f-a-m-i-l-y
Family, family

I love my family!

Here we go!

Grandpa, grandma
Dad, mom

Brother, sister, baby

Wow! That was fast!
One more time!

Grandpa, grandma
Dad, mom

Brother, sister, baby

Who is he? Grandpa
Who is she?  Grandma

Who is he? Dad
Who is she? Mom

Who is he? Brother
Who is she? Sister
Who is he? Baby

Grandpa, grandma
Dad, mom

Brother, sister, baby

Family, family
f-a-m-i-l-y

Family, family
I love my family!

Goodbye! Great job!

Helo, hay, helo , hay!

Gırendpa, gırendma
Ded, mam

Bıradır, sistır, beybi
Femıli femıli

Ef-ey-em-ay-el-vay
Femıli femıli

Ay lav may femıli!

Hiyır vi go!

Gırendpa, gırendma
Ded, mam

Bıradır, sistır, beybi

Vav! Det vaz fest!
Van mor taym!

Gırendpa, gırendma
Ded, mam

Bıradır, sistır, beybi

Hu iz hi? Gırendpa!
Hu iz şi? Gırendma!

Hu iz hi? Ded!
Hu iz şi? Mam!

Hu iz hi? Bıradır!
Hu iz şi? Sistır!
Hu iz hi? Beybi!

Gırendpa, gırendma
Ded, mam

Bıradır, sistır, beybi

Femıli femıli
Ef-ey-em-ay-el-vay

Femıli femıli
Ay lav may femıli!

Gudbay! Gıreyt cab!

Merhaba, selam, merhaba, selam!

Büyükbaba, büyükanne
Baba, anne

Erkek kardeş, kız kardeş, bebek
Aile, aile
A-i-l-e

Aile, aile
Ailemi seviyorum!

İşte başlıyoruz!

Büyükbaba, büyükanne
Baba, anne

Erkek kardeş, kız kardeş, bebek

Vay canına! Bu gerçekten hızlıydı!
Bir kere daha!

Büyükbaba, büyükanne
Baba, anne

Erkek kardeş, kız kardeş, bebek

Kim bu? Büyükbaba!
Kim bu? Büyükanne!

Kim bu? Baba!
Kim bu? Anne!

Kim bu? Erkek kardeş!
Kim bu? Kız kardeş!

Kim bu? Bebek!

Büyükbaba, büyükanne
Baba, anne

Erkek kardeş, kız kardeş, bebek

Aile, aile
A-i-l-e

Aile, aile
Ailemi seviyorum!

Hoşçakalın! Harika iş, bravo!

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
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SMILEY AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Kiki ile Timmy çok mutlu ve heyecanlı uyanmış. 
Uzakta yaşayan kuzenleri misafirliğe geleceği 
için içleri kıpır kıpırmış. CHILDREN (ÇILDIRIN) 
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 GRANDPA(GIRENPA) ve 
GRANDMA(GIRENMA) el sallıyormuş. Büyükanne 
ve büyükbabanın sürpriz yaptığını anlayan 
Smiley Family (SIMAYLİ FEMILİ) çok sevinmiş. 
Onları karşılamak için evden çıkan Timmy ve 
Kiki bir arabanın daha geldiğini görmüşler. 
UNCLE ve AUNT görünmüş. Tam peki ya 
COUSINS(KAZINS) derken, o sırada arabadan 
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. CHILDREN(ÇILDIRIN) 
kapmışlar ellerine birer fotoğraf ve sormaya 
başlamışlar WHO IS SHE/ WHO IS HE (HU 
İZ Şİ/HU İZ Hİ) 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:
“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)

MASAL
Story (Sıtori) A1
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THE HAPPY DAY OF SMILEY FAMILY

Kiki and Timmy woke up very happy and 
excited. They had butterflies in their stomach 
because of their living far cousins visit. While 
CHILDREN were tidying their rooms to play, 
MOTHER SHAKE and FATHER BILLY were 
preparing breakfast. Just at that time horning 
sound heard. Kiki running towards the window 
shouted “yahoooo, yahoo!” Timmy ran to near 
Kiki with great excitement and when he saw who 
came, he jumped out by saying “run!” 

The GRANDPA and GRANDMA were waving 
their hands. SMILEY FAMILY became very 
happy realising their parents’ surprise. Kiki and 
Timmy who went out to accompany them saw 
another car. Their UNCLE and AUNT appeared. 
Just as they were asking their COUSINS, 
they saw them stepping out from the car and 
they hugged one another tightly and screamed 
happily.

SMILEY FAMILY who missed each other 
very much sitting around the table had a 
great breakfast altogether. They went to the 
living room to look at photo albums because 
they couldn’t see each other for a long time. 
CHILDREN took photos quickly and started to 
ask “Who is she/who is he? The kids liked to see 
their parents’ youth appearance in old-fashioned 
clothes. 

“When you were a little kid, were you used to 
be asked riddles?” said Kiki suddenly. She turned 
it into a game by saying “If so; whose photo I 
pick up will ask us riddles”. She closed her eyes 
and picked up the first photo, which was her 
father’s soldiery time. FATHER BILLY asked his 
riddle very fast. 

“The body of a tree, the colour of the sand, 
lets say what it is in English?”

All the CHILDREN answered altogether: 
“Brown!”

They spent whole day with riddles and 
jokes and had great time. To be honest; it 
was awesome to hear their parents’ childhood 
memories.

QUESTIONS
1) Who came as visitors? (Grandparents, 

uncle, aunt, cousins)
2) What did they do after the breakfast? 

(Looking at photo albums and riddles.)

MASAL
Story (Sıtori) A2
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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?

Here it is. Hiyır it iz.
İşte burada.

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 77 5 to 6 age (Fayf tu Siks eyç)
3. Kur / 3rd Grade

(Törd Gıreyd)
Ünite 7

Kafa-Head-Hed
Saç-Hair-Heer

Göz-Eye-Ay
Kulak-Ear-iyır

Burun-Nose-nooz
Ağız-Mouth-Maut

Diş-Tooth-Tuut
Parmak-Finger-Fingır

Kol-Arm-Arm
Bacak-Leg-Leg
Ayak-Foot-Fuut
El-Hand-Hend

Vücudum-My Body-May Badi

KELİMELERVOCABULARY (Vokebulari)

Vücudum - My Body (may badi)
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Wiggle your fingers 
Blink your eyes

Wiggle your fingers 
Blink blink blink!

Move your hands side to side
Move your hands side to side

Shake your hands one two three
Shake your hands shake with me

Come on and shake shake shake shake shake shake!
Shake shake shake shake shake shake!

Touch your ears, touch your nose
Touch your mouth and chin below

Move your head all around
Move your head all around

Shake your hands one two three
Shake your hands shake with me

Come on and shake shake shake shake shake shake!
Shake shake shake shake shake shake!

Vücudum - My Body (may badi)

Öğretilecek ŞarkıSong Of The Month Song Of Dı Mont
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Vücudum - My Body (may badi)

Vigıl yor fingırs
Bilink bilink bilink!

Muv yor hends sayd tu sayd
Muv yor hends sayd tu sayd!

Şeyk yor hends van tu tırii
Şeyk yor hends şeyk vit mi

Kam on end şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk
Şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk

Taç yor iyırs, taç yor nooz
Taç yor maut end çin bilov

Muv yor hed ol eraund
Muv yor hed ol eraund

Şeyk yor hends van tu tırii
Şeyk yor hends şeyk vit mi

Kam on end şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk
Şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk şeyk

Vücudum - My Body (may badi)
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Vücudum - My Body (may badi)

Parmaklarını oynat
Gözlerini kırp

Parmaklarını oynat
Gözlerini kırp kırp kırp!

Ellerini bir taraftan diğer uca hareket ettir
Ellerini bir taraftan diğer uca hareket ettir

Ellerini salla, bir iki üç
Ellerini salla, ellerini benimle birlikte salla!

Haydi! Salla salla salla salla salla salla!
Salla salla salla salla salla salla!

Kulaklarına dokun, burnuna dokun
Ağzına ve onun altındaki çenene dokun!

Kafanı etrafında çevir
Kafanı etrafında çevir

Ellerini salla, bir iki üç
Ellerini salla, ellerini benimle birlikte salla!

Haydi! Salla salla salla salla salla salla!
Salla salla salla salla salla salla!

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

Smiley Family (SIMAYLİ FEMILİ)nin evinde 
bugün bir hareket varmış. Yarın gösterisi olan 
Kiki ve Timmy’nin heyecanı Mother Shake(MADIR 
ŞEYK) ve Father Billy’i (FADIR Bili)yi de sarmış. 
İki kardeş gösteri için provaya başlamadan önce 
ailece akşam yemeği yemişler ve sonra Kiki, 
Timmy ve Mother Shake(MADIR ŞEYK) sofrayı 
toplamaya başlamış. Father Billy (FADIR Bili) 
ise şömine için odun almaya bahçeye çıkmış. 
Bahçe öyle soğukmuş ki bu Kasım ayında paltosuz 
dışarı çıktığı için hemen burnu akmaya başlamış. 
“Hapşuuu! Hapşuuuu! Ne olursa olsun soğuk havada 
paltosuz dışarı çıkmamalıydım.’’ diye söylenmiş 
kendi kendine Father Billy (FADIR Bili).

Odunları şömineye attıktan sonra banyoya gidip 
Father Billy (FADIR Bili) hem elini hem de yüzünü 
güzelce sabunlamış, yoksa elindeki hareketli 
mikroplar başkalarına bulaşabilirmiş. Yapması 
gereken işleri bitiren Smiley Family (SIMAYLİ 
FEMILİ) şöminenin yakınındaki yuvarlak masanın 
etrafına oturmuş, Kiki ile Timmy yarın gösteride 
söyleyecekleri tekerlemeyi söylemeye başlamış: 

İki kulak, iki göz
Two ears, two eyes (TU İIRS, TU AYS)
Bir burun bir de ağız
One nose, one mouth (VAN NOZ, VAN MAUT)
İki kulak, iki göz
Two ears, two eyes (TU İIRS TU AYS)
Bir burun bir de ağız
One nose ,one mouth (VAN NOZ, VAN MAUT)
Beş, beş, on parmak
Five, five, ten fingers (FAYF FAYF TEN 

FİNGIRS)
Beş, beş, on parmak
Five, five ten fingers (FAYF FAYF TEN 

FİNGIRS)
İki omuz bir de kafa
Two shoulders, one head (TU ŞOLDIRS VAN 

HED)

İki omuz bir de kafa
Two shoulders, one head (TU ŞOLDIRS VAN 

HED)
Bembeyaz dişler
White teeth are great  (VAYT TİİT AR 

GIREYT)                 
Gülümseyince pek güzel
When you smile. (VEN YU SIMAYL)                                               
Mr. And Mrs. Smiley (MİSTIR END MİSIS 

SIMAYLİ) Timmy ile Kiki’nin tekerlemesi bitince 
ayağa kalkıp onları alkışlamış. “Ancak yarın daha 
iyi olmanız için biraz daha çalışmalısınız.” diyerek 
mutfağa geçmişler. Hapşu virüslerine engel olmak 
için portakal sıkıp elma soymaya başlamışlar. “Ne 
de olsa bu soğuk Kasım ayında hapşuu virüslerine 
karşı hepimizin vitamine ihtiyacı var.” deyip 
gülümsemiş Mother Shake. (MADIR ŞEYK) 
CHILDREN (ÇILDIRIN) ise odalarında bir yandan 
elmalarını yiyip bir yandan portakal sularını 
içerken gülüşerek durmadan cümlelerini tekrar 
ediyorlarmış; TWO EARS TWO EYES (TU İIRS 
TU AYS), ONE NOSE ONE MOUTH (VAN NOZ, 
VAN MAUT), FIVE FIVE TEN FINGERS (FAYF 
FAYF TEN FİNGIRS)...

SORULAR
1) Bay Billy hapşu virüsünü nasıl kapmıştı? 

(bahçeye montsuz çıktığı için)
2) Çocukların gösterisinde ikişer tane olan 

organlar nelerdi?(kulak, göz, omuz)

MASAL
Story (Sıtori) A1
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MY BEAUTIFUL BODY

There was an action in SMILEY FAMILY’s 
house that day. The excitement of Kiki and 
Timmy who would have a performance the 
following day affected MOTHER SHAKE and 
FATHER BILLY. The BROTHER and the SISTER 
had their dinner with their family before they 
began to rehearse for their show. The kids 
started to clear the table and their FATHER 
went out to take some wood for fireplace from 
the garden. The garden was so cold that his 
nose began to run quickly because of his going 
out without wearing a coat. “Achoo, achoo; 
I shouldn’t have gone out without my coat.” 
FATHER BILLY said to himself.  

After putting the woods in the fireplace, he 
went to the bathroom and washed both his face 
and hands, otherwise; the mobile microbes on his 
hands could infect others. Finishing households, 
SMILEY FAMILY sat around the table by the 
fireplace and Kiki and Timmy began to say the 
tongue twister which they would perform the 
day after on the stage.

“TWO EARS, TWO EYES
ONE NOSE, ONE MOUTH,
TWO EARS TWO EYES,
ONE NOSE, ONE MOUTH,
FIVE FIVE TEN FINGERS,
FIVE FIVE TEN FINGERS,
TWO SHOULDERS ONE HEAD,
TWO SHOULDERS ONE HEAD,
WHITE TEETH ARE GREAT,
WHEN YOU SMILE!”

Mr. And Mrs. Smıley stood up and applaused 
their son and daughter when their rhyme 
finished. They went to the kitchen by telling “you 
have to practice more to be better tomorrow”. 
They started to make orange juice and pare 
apples to prevent from achoo viruses. “ After all, 
we need vitamins against achoo viruses during 
the cold month November.” said and smiled 
MOTHER SHAKE.

On the one hand CHILDREN were eating 
their apples and drinking orange juice, on the 
other hand they were practicing their sentences 
continuously laughing at each other. ““TWO 
EARS, TWO EYES, ONE NOSE, ONE MOUTH, 
TWO EARS TWO EYES, ONE NOSE , ONE 
MOUTH,FIVE FIVE TEN FINGERS...” 

QUESTIONS
1) How did FATHER BILLY get achoo virus? 

(Going out without wearing a coat.)
2) Which organs are double in their tongue 

twister? (Ears, eyes, shoulders)

MASAL
Story (Sıtori) A2
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At the DOCTOR
DOCTOR: Hello. – helo – Merhaba 
PATIENT: Hello. – helo - Merhaba
DR: What is your name? – vat iz yor neym? – Adınız nedir? 
PT: My name is... – may neym iz –Adım ……
DR: What is your problem? –vat iz yor pırablım – Rahatsızlığınız nedir?
PT: I feel very ill, I have a headache. –ay fiil veri il, ay hev e hedeyk. 
- Çok hasta hissediyorum, başağrım var.
DR: (Doktor hastasını muayene edip reçete yazıyor). 
PT: Thank you. –tenk yu –teşekkür ederim.
DR: You are welcome. –yor velkam – rica ederim.
PT: See you, good bye –si yu, gud bay –görüşmek üzere, iyi günler.
DR: Good bye. –gud bay –iyi günler
*Yeni hasta geliyor.
DR: Hello. –helo– merhaba 
PT: Hello. –helo - merhaba
DR: What is your name? –vat iz yor neym? –adınız nedir?
PT:My name is ... - may neym iz – adım ……
DR: What is your problem? –vat iz yor pırablım? -rahatsızlığınız?
PT: My arm is sore! –may arm is soor. -Kolum ağrıyor. 
(Doktor hastasini kolunu tedavi ediyor)
PT: Thank you Doctor! –tenk yu daktır -teşekkürler doktor.
DR: You are welcome. –yor velkam –rica ederim.
DR: Bye. –bay – iyi günler 
PT: Bye, bye. –bay bay – iyi günler

DRAMA

*Yeni hasta geliyor.
PT: Doctor doctor, My ears are sore! I can’t hear! 
–daktır, daktır, may iyırs ar soor, ay kent hiyır.
- doktor, doktor kulaklarım ağrıyor, duyamıyorum.
(Doktor hastasını muayene edip reçete yazıyor)
PT: Thank you. –tenk yu –teşekkürler 
DR: You are welcome. –yor velkam –rica ederim
DR: Bye. – bay – iyi günler 
PT: Bye –bay –iyi günler
*Diğer hasta geliyor:
PT: Doctor doctor, My nose is runny! . 
–daktır, daktır, may nooz iz rani. –doktor, doktor 
burnum akıyor. (Doktor hastasını muayene edip reçete 
yazıyor)
PT: Thank you. –tenk yu –teşekkür ederim. 
DR: You are welcome. –yor velkam – rica ederim
DR: Bye – bay – iyi günler 

PT: Bye – bay – iyi günler
*Diğer hasta geliyor:
PT: Doctor, I cut my finger, the bleeding doesn’t  
stop.-Daktır, ay kat may fingır, dı biliding dazınt 
sıtap.-Doktor, parmağımı kestim, kanama durmuyor 
(doktor pansuman yapıyor).
PT: Thank you. – tenk yu – teşekkürler 
DR: You are welcome. –yor velkam – rica ederim.
DR: Bye – bay – iyi günler 
PT: Bye. –bay – iyi günler
*Diğer hasta geliyor:
PT: Doctor doctor, My leg is sore! –daktır, daktır may 
leg iz soor. –Doktor doktor, bacağım ağrıyor. (Doktor 
hastasını muayene edip reçete yazıyor)
PT: Thank you. –tenk yu – teşekkürler 
DR: You are welcome. –yor velkam –rica ederim.
DR: Bye – bay – iyi günler PT :Bye. –bay –iyi günler

Vücudum - My Body (may badi)
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