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Seviye 1

Değerli Ebeveynler,
Show and Tell'e (Göster ve Anlat) hoş geldiniz! Bu yıl 
çocuğunuz, şarkılar, hikayeler, oyunlar ve etkinliklerle 
İngilizce öğrenmek için programda Seviye 1'i kullanıyor 
olacak. İngilizce konuşmak için çok fırsatı olacak ve ayrıca 
okuma ve yazmanın temellerini öğrenecek. Çocuğunuzun 
öğrenme sürecine çeşitli şekillerde dahil olma ve süreci 
destekleme şansına sahip olacaksınız. Bunlardan biri, 
öğrencilerin sınıfta öğrendikleri yeni dilde videolar, oyunlar 
ve şarkılarla alıştırma yapmaları için eğlenceli bir yöntem 
olan Show and Tell (Göster ve Anlat) uygulamasıdır. Bu 
uygulamaya, çocuğunuzun Öğrenci Kitabında yer alan 
kod kullanılarak erişilebilir. 
Show and Tell (Göster ve Anlat) uygulamasında, çocuklar 
İngilizceyi çeşitli karakterlerle öğrenir. Çocuklar, ikiz May 
ve Sam karakterlerini evde aileleriyle birlikte ve kreşte 
görür. Ayrıca üç hikaye karakteri bulunmaktadır: Ayı Benny, 
kirpi Prickly ve tilki Fifi. Bu arkadaşlar, çocuğunuzun sınıfta 
keyfini çıkarabileceği ve evde uygulama üzerinden yeniden 
deneyimleyebileceği birçok maceraya atılır. Çocuğunuz 
animasyonlu hikayeler izleyebilir, şarkılar dinleyebilir ve 
basit oyunlar oynayabilir.
Programın her ünitesi, çocuğunuzun yaşı ve gelişim 
seviyesiyle ilgili bir soruya odaklanır. Etkinlikler çocukları, 
düşünmeleri ve üzerine konuşmaları gereken dili öğrenirken 
bu soruyu keşfetmeye teşvik eder. 

Bu seviyede odaklanacakları sorulardan bazıları şunlardır:
• Ailende kimler var? 
• Hangi evcil hayvanları seviyorsun? 
• Neler yapabilirsin?
Her ünitenin başlangıcında, çocuğunuzun öğreneceği 
konuları ve nasıl yardımcı olacağınızı anlatan bir mektup 
alırsınız. Ayrıca, her ünitenin sonunda çocuğunuzla birlikte 
tamamlayabileceğiniz ve okula geri getirebileceğiniz bir 
etkinlik önerisinde bulunulur. Bu etkinliklerin tümünde 
fotoğraflar çekilir ve bu etkinlikler, İngilizceyi çocuğunuzla 
paylaşmak ve onun ilerlemesini görmek için eğlenceli bir 
yöntemdir. 
Her ünitenin sonunda çocuğunuz, eve içinde Fifi, Benny ve 
Prickly'nin yer aldığı bir hikaye ile döner. Bu hikayeler, bildiği 
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şeyler hakkında İngilizce konuşmak ve ikinci karede kirpi 
Prickly'yi bulmak suretiyle, çocuğunuzun gözlem becerilerini 
geliştirecek oldukça basit hikayelerdir. Hikayeleri aşağıdaki 
şekilde kullanabilirsiniz:
Kağıdı, hikayenin sadece ilk karesi görünecek şekilde ikiye 
katlayın. Çocuğunuzun resimde görebildikleri üzerine 
ana dilinizde konuşun. Çocuğunuzdan resimde gördüğü 
herhangi bir şeyi İngilizce adıyla söylemesini isteyin. Adını 
belirttiği şeyi boyayabilir. İngilizce olarak şunu sorun; 
Who's he? (O kim?) (Benny). 
Kağıdı açarak veya çevirerek hikayenin ikinci karesini 
gösterin. Çocuğunuzun resimde Prickly'yi bulmasını sağlayın. 
Çocuğunuzla başka neler görebildiği üzerine konuşun ve 
çocuğunuzdan herhangi bir şeyi İngilizce adıyla belirtmesini 
isteyin. Adını belirttiği şeyi boyayabilir. Ardından, çocuğunuz 
resimlerin kalanını boyayabilir. 
Ayrıca, çocuğunuza evde destek sağlayabileceğiniz başka 
yöntemler de mevcuttur. Bu yöntemler şunlardır:
•  Çocuğunuzla konuşmak: Öğrendiklerini sizinle paylaşması 

ve size öğretmesi için çocuğunuzu teşvik edin!
•  Şarkı söylemek: Şarkılara uygulamadan veya web 

sitesinden erişilebilir: https://elt.oup.com/student/
showandtell/level01/songs 
Çocuğunuzdan en sevdiği şarkıları size öğretmesini isteyin 
ve şarkıları onunla birlikte, örneğin arabada, söyleyin.

•  Oyun oynamak: Çocuğunuz uygulamada oyun 
oynayabilir; ancak çöpçü avı oyunu veya tahmin oyunları 
gibi geleneksel oyunlardan da keyif alır. Çocuğunuzun 
öğrendiği şeyler hakkında sırayla resim çizin ve resim 
çizmeyen kişinin sözcüğü tahmin edip İngilizce olarak 
söyleyip söyleyemeyeceğini görün. Başka çocuğunuz 
varsa onu da dahil edin. 

•  Motor becerileri geliştirmek: İpe dizme, oyun hamuruyla 
oynama ve el işleri gibi etkinlikler, çocuğunuzun yazı 
yazmak için ihtiyaç duyacağı el kontrolünü geliştirmesine 
yardımcı olur.

Show and Tell (Göster ve Anlat), oyun ve keşifle öğrenmeyi 
temel alır ve genelde öğrenme ve özelde İngilizce 
öğrenmeye karşı pozitif bir tutum geliştirilmesini destekler. 
Çocukların gelişim hızları farklıdır ve çocuğunuz başlangıçta 
evde yabancı bir dil konuşmayı tuhaf bulabilir. Böyle bir 
durum söz konusuysa endişelenmeyin; fırsat yaratmaya 
devam edin ve çocuğunuzun yapmayı sevdiği şeyleri 
bulmada size rehberlik etmesine izin verin. İlerlemesini ve 
başarısını takdir edin ve İngilizcenin keyfini birlikte çıkarın!

Sevgilerimizle,
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Unit 1 • Ebeveyn Kılavuzu

Hedefler

Bu ünitede, çocuğunuz aile ve 
kıyafetler hakkında bilgi edinecek.

Arkadaşlarla oyun oynama ile 
ilgili bir hikaye okuyacak ve bir 
şarkı öğrenecek. Uygulama veya 
web sitesi üzerinden izleyebilir 
ve dinleyebilirsiniz.
Ayrıca hayvan familyaları 
hakkında bilgi alacak.

Sesleri okuma konusunda 
yardımcı olmak için harf adlarını 
ve sesleri çocuğunuzla birlikte 
gözden geçirin. Çocuklar 
her ünitede üç harf öğrenir. 
Bir alfabe posteri veya kağıt 
parçalarına çizilmiş renkli harfler 
kullanın ve çocuğunuzdan farklı 
harfleri bulmasını isteyin.

Aile fertlerinizin birkaç 
fotoğrafını çekin. Çocuğunuz 
fotoğrafları okula getirerek 
Show and Tell (Göster ve Anlat) 
alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: brother (erkek kardeş), 
sister (kız kardeş), mom (anne), 
dad (baba), family (aile), hat 
(şapka), mittens (tek parmaklı 
eldiven), coat (mont), friend 
(arkadaş), baby (bebek), cat (kedi).
Şu soruyu sormayı ve 
yanıtlamayı öğrenecek: 
Who's he/she? (O kim?) 

Apple (elma) ile a, bus (otobüs) 
ile b ve cat (kedi) ile c harflerinin 
seslerini ve one (1) ve two (2) 
rakamlarını öğrenecek.

Seviye 1Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz sınıftaki 
nesneleri ve oyuncakları 
öğrenecek.

Oyuncaklarla ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca eski ve yeni oyuncaklar 
hakkında bilgi alacak.

Okuma yazma konusunda 
yardımcı olmak için çocuğunuzu 
farklı şekillerde işaretler çizerek 
başlamaya teşvik edin. Boya 
kalemi, boya fırçası (boyayla 
veya sadece suyla), tebeşir ya da 
çamur veya kum içinde bir çubuk 
kullanmaktan keyif alabilir!

Çocuğunuzun oyuncaklarının 
birkaç fotoğrafını çekin. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: book (kitap), bag 
(çanta), pencil (kurşun kalem), 
crayon (boya kalemi), doll 
(oyuncak bebek), boat (tekne), 
teddy bear (oyuncak ayı), old 
(eski), new (yeni).
Şu soruyu sormayı ve 
yanıtlamayı öğrenecek: 
What's this? (Bu nedir?)

Dog (köpek) ile d, elephant (fil) 
ile e ve fish (balık) ile f harflerinin 
seslerini ve three (3) ve four (4) 
rakamlarını öğrenecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz vücudun 
bölümlerini öğrenecek.

Eylemlerle ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca hard (sert) ve soft 
(yumuşak) nesneler üzerine 
konuşarak dokunma hissini 
keşfedecek.

Matematiksel beceri konusunda 
yardımcı olmak için çocuğunuzla 
birlikte İngilizce olarak beşe kadar 
sayın. Örneğin en sevdiği oyuncak 
ayının gözleri, burnu, kulakları 
ve ağzı gibi az sayıda nesneyi 
saymasını ve bunu yaparken 
o nesneyi göstermesini isteyin.

Çocuğunuzun kafasının, 
ellerinin, ayaklarının vb. birkaç 
fotoğrafını çekin. Çocuğunuz 
fotoğrafları okula getirerek 
Show and Tell (Göster ve Anlat) 
alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: eyes (gözler), ears 
(kulaklar), nose (burun), mouth 
(ağız), head (baş), tummy (karın), 
hands (eller), feet (ayaklar), arms 
(kollar), legs (bacaklar), hard 
(sert), soft (yumuşak), feather 
(tüy), stone (taş).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: How many … ? 
(Kaç tane...?) 

Goat (keçi) ile g, hat (şapka) ile h 
ve insect (böcek) ile i harflerinin 
seslerini ve five (5) rakamını 
öğrenecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz ulaşım 
şekillerini ve renkleri öğrenecek.

Renklerle ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca farklı oyuncak araç türleri 
ile bir deney yapacak.

Sesleri okuma konusunda 
yardımcı olmak için 
çocuğunuzdan bir sözcükteki ilk 
harfi, örneğin bus (otobüs) için 
b, bulmasını isteyin. Ardından, 
alfabe posterini veya kağıda 
yazılı harfleri kullanarak bu sesi 
harfle eşleştirmesini isteyin.

Farklı ulaşım araçlarının birkaç 
fotoğrafını çekin. Bu araçlar 
gerçek veya oyuncak olabilir. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: car (araba), bus (otobüs), 
bike (bisiklet), train (tren), boat 
(tekne), green (yeşil), pink (pembe), 
purple (mor), plane (uçak), balloon 
(balon), wheels (tekerlekler), fast 
(hızlı), slow (yavaş), big (büyük), 
small (küçük), the winner (kazanan).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: Do you have a … ? 
(Sende ... var mı?)

Juice (meyve suyu) ile j, kite 
(uçurtma) ile k ve leg (bacak) ile 
l harflerinin seslerini öğrenecek 
ve one (1) ila five (5) arasındaki 
rakamları gözden geçirecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz doğa 
hakkında bilgi edinecek.

Dışarıda oyun oynamakla ilgili 
bir hikaye okuyacak ve bir şarkı 
öğrenecek. Uygulama veya web 
sitesi üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca tohumlardan çiçek 
yetiştirme hakkında bilgi 
edinecek.

Okuma yazma konusunda 
yardımcı olmak için, 
dışarıdayken yazı yazma 
fırsatları arayın. Gördükleriniz 
(yol işaretleri, mağaza adları, 
reklamlar) üzerine konuşun ve 
çocuğunuza metnin neyle ilgili 
olduğuna dair fikirlerini sorun.

Dışarıdayken doğanın ve 
gördüğünüz oyun parkı 
oyuncaklarının birkaç fotoğrafını 
çekin. Çocuğunuz fotoğrafları 
okula getirerek Show and Tell 
(Göster ve Anlat) alıştırması 
yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: hill (tepe), lake (göl), 
tree (ağaç), flower (çiçek), slide 
(kaydırak), swing (salıncak), seed 
(tohum), pot (saksı), water (su).
Şunları söylemeyi öğrenecek: I 
see a … (Bir ... görüyorum.) ve şu 
soruyu soracak ve yanıtlayacak: 
Is it big/small? (Büyük mü/ 
küçük mü?)

Moon (ay) ile m, nest (yuva) 
ile n ve octopus (ahtapot) ile o 
harflerinin seslerini ve six (6) ve 
seven (7) rakamlarını öğrenecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz 
mobilyaları ve şekilleri öğrenecek.

Bir oyuncak kutusuyla ilgili bir 
hikaye okuyacak ve bir şarkı 
öğrenecek. Uygulama veya web 
sitesi üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca şekil desenleri yapma 
hakkında bilgi edinecek. 

Matematiksel beceri 
konusunda yardımcı olmak için 
çocuğunuzdan evin etrafındaki 
şekilleri bulmasını isteyin. 
Bir çember, üçgen ve kare 
bulabiliyor mu? Her şekilden 
birden fazla varsa çocuğunuzu 
şekilleri saymaya (9'a kadar) 
teşvik edin.

Evin etrafındaki şekillerin birkaç 
fotoğrafını çekin. Çocuğunuz 
fotoğrafları okula getirerek 
Show and Tell (Göster ve Anlat) 
alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: table (masa), chair 
(sandalye), computer (bilgisayar), toy 
box (oyuncak kutusu), square (kare), 
circle (daire), triangle (üçgen), star 
(yıldız), pattern (kalıp), stick (çubuk), 
glue (yapışkan), cut (kesmek), scissors 
(makas), color (renk).
Şu soruyu yanıtlamayı öğrenecek: 
Where's the …?  (... nerede?), in (içinde) 
ve on (üstünde) edatlarını kullanacak.

Pencil (kurşun kalem) ile p, quilt 
(yorgan) ile q ve rabbit (tavşan) 
ile r harflerinin seslerini ve 
eight (8) ve nine (9) rakamlarını 
öğrenecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz evcil 
hayvanları öğrenecek.

Evcil hayvanlarla ilgili bir 
hikaye okuyacak ve bir şarkı 
öğrenecek. Uygulama veya web 
sitesi üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca evcil hayvanlara nasıl 
bakılacağı hakkında bilgi 
edinecek.

Sesleri okuma konusunda yardımcı 
olmak için çocuğunuzla birlikte basit 
sözcüklere (cat (kedi), dog (köpek), 
pet (ev hayvanı)) bakmaya başlayın. 
Sözcüklerdeki harflerin adını bilip 
bilmediğini ve her harfin hangi sesi 
çıkardığını söyleyip söyleyemediğini 
kontrol edin. Çocuğunuz sesler 
konusunda kendine güveniyorsa 
harfleri birleştirerek sözcükleri 
birlikte okumayı teklif edin, örneğin: 
c-a-t, cat (kedi).

Sahip olduğunuz ve 
arkadaşlarınızın ve ailenizin 
sahip olduğu evcil hayvanların 
birkaç fotoğrafını çekin. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

tbird (kuş), cat (kedi), rabbit 
(tavşan), turtle (kaplumbağa), 
pet (ev hayvanı), mouse 
(fare), cute (şirin), play with 
(ile oynamak), feed (beslemek), 
brush (fırçalamak), love (sevmek).
Şunları söylemeyi öğrenecek: 
I like … (... seviyorum) ve My 
favorite pet is … (En sevdiğim 
ev hayvanı ...)

Sun (güneş) ile s, table (masa) 
ile t ve umbrella (şemsiye) ile u 
harflerinin seslerini ve ten (10) 
sayısını öğrenecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz 
aktiviteleri öğrenecek.

Etkinliklerle ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca farklı hayvanların neler 
yapabileceği hakkında bilgi 
edinecek.

Okuma yazma konusunda 
yardımcı olmak için çocuğunuza 
oyun hamuru verin ve kağıt 
parçaları üzerine birkaç büyük 
harf yazın. Oyun hamurunu 
yuvarlayıp yuvarlayamadığına 
ve harf şekilleri yapıp 
yapamadığına bakın.

Çocuğunuzun veya diğer aile 
fertlerinin farklı etkinlikler 
sırasında fotoğraflarını çekin. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri ve sözcük 
gruplarını öğrenecek: roll a hoop 
(çember çevirmek), bounce a balloon 
(balonda zıplamak), blow bubbles (sakız 
şişirmek), stack cups (bardak dizmek), 
throw (atmak), hop (sekmek), count 
(saymak), jump (atlamak), fly (uçmak), 
crawl (sürünmek), swim (yüzmek).
Şunları söylemeyi öğrenecek: I can/ 
can't … (Ben ... yapabilirim/yapamam) 
ve şu soruyu soracak ve yanıtlayacak: 
Can you …? (Sen ... yapabilir misin?)

Van (kamyonet) ile v, wheel 
(tekerlek) ile w ve fox (tilki) ile x 
harflerinin seslerini öğrenecek ve 
one (bir) ila ten (on) arasındaki 
rakamları gözden geçirecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Bu ünitede, çocuğunuz 
yiyecekleri öğrenecek.

Yiyeceklerle ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
Ayrıca sağlıklı atıştırmalıklar 
hakkında bilgi edinecek. 

Matematiksel beceri konusunda 
yardımcı olmak için çocuğunuzu 
sizinle birlikte yiyecek bir şeyler 
hazırlamaya teşvik edin ve 
bunu yaparken rakamları 
kullanın. Örneğin size iki adet 
muz vermesini, tabaktaki 
kurabiyeleri saymasını veya bir 
tarifte 1–10 arasındaki rakamları 
belirtmesini isteyebiliriz.

Çocuğunuzun en sevdiği 
atıştırmalıkların birkaç 
fotoğrafını çekin. Çocuğunuz 
fotoğrafları okula getirerek 
Show and Tell (Göster ve Anlat) 
alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: apple (elma), grape 
(üzüm), strawberry (çilek), banana 
(muz), snacks (abur cubur), pizza, 
cheese (peynir), cookies (kurabiye), 
pancakes (krep), honey (bal), carrot(s) 
(havuç(lar)), tomato(es) (domates(ler)), 
cucumber(s) (salatalık(lar)).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: Do you like …? (... sever 
misin?) ve I (don’t) like … (... sevmem.) 
diyebilecek.

Yogurt (yoğurt) ile y ve zoo 
(hayvanat bahçesi) ile z 
harflerinin seslerini öğrenecek 
ve one (1) ila ten (10) arasındaki 
rakamları gözden geçirecek.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 9 • Ebeveyn Kılavuzu

Hedefler
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Hikaye
Ebeveyn Kılavuzu

Sözlük: hat (şapka), coat (mont), mittens (tek parmaklı eldiven); Benny, Prickly, Fifi; mom (anne), dad (baba) 
Yapılar: Who’s he/she? (O kim?) He’s/She’s (Benny) (O (Benny)).

21

Seviye 1

Unit 1 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Hikaye

Sözlük: bag (çanta), ball (top), boat (tekne), doll (oyuncak bebek)
Yapılar: What’s this? (Bu nedir?) It’s a (ball) (Bu bir (top)). Find the (doll) ((Bebeği) bul).

21

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 2 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Sözlük: eyes (gözler), ears (kulaklar), nose (burun), mouth (ağız), head (baş), tummy (karın), hands (eller), feet (ayaklar), arms (kollar), legs (bacaklar) 
Yapılar: How many (arms) (Kaç (kol) var)? Stamp your feet (Ayaklarını yere vur). Clap your hands (Ellerini çırp). Flap your arms (Kollarını salla).

Hikaye

21

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 3 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Sözlük: train (tren), car (araba), plane (uçak), bus (otobüs), balloon (balon) 
Yapılar:  What is it (Bu nedir)? It’s a (train) (Bu bir (tren)). What color is it (Bunun rengi nedir)? It’s (green) (Bu (yeşil)). Do you have a (train)  

((Treniniz) var mı)? Yes (Evet). / No (Hayır).

Hikaye

21

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 4 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Sözlük: slide (kaydırak), swing (salıncak), hill (tepe), flower (çiçek), tree (ağaç), lake (göl) 
Yapılar: I see a (flower) ((Çiçek) görüyorum). Is it big/small (Büyük/küçük mü)? Yes (Evet). / No (Hayır). It’s big/small (Bu büyük/küçük).

Hikaye

21

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 5 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Sözlük:  chair (sandalye), table (masa), toy box (oyuncak kutusu); train (tren), car (araba), plane (uçak), boat (tekne), ball (top),  
doll (oyuncak bebek), teddy bear (oyuncak ayı); square (kare), circle (daire), triangle (üçgen), star (yıldız)

Yapılar: Where’s (Prickly) ((Prickly) nerede)? (She’s) in/on the (toy box) ((O) (oyuncak kutusu) içinde/üstünde)!

Hikaye

21

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 6 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Sözlük: cat (kedi), dog (köpek), turtle (kaplumbağa), rabbit (tavşan), bird (kuş), spider (örümcek) 
Yapılar: Where’s the (bird) ((Kuş) nerede)? It’s in/on the (tree) ((Ağacın) içinde/üstünde). I like (cats) ((Kedileri) seviyorum).

Hikaye

21

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 7 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Sözlük: roll a hoop (çember çevir), throw (at), jump (zıpla), count (say), Rakamlar 1–10 
Yapılar: Can you (jump) ((Zıplayabilir) misin)? Yes./No (Evet./Hayır).

1, 2, 3, 4, 5 …

Hikaye

21

6, 7, 8, 9, 10!

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 8 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye
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Sözlük: apples (elma), grapes (üzüm), strawberries (çilek), bananas (muz), honey (bal), cookies (kurabiye), pancakes (krep) 
Yapılar: Do you like (apples) ((Elma) sever misin)? Yes (Evet). / No (Hayır). I like (strawberries) ((Çilek) severim).

Hikaye

21

Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 1

Unit 9 • Ebeveyn Kılavuzu

Hikaye


