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Değerli Ebeveynler,
Show and Tell'e (Göster ve Anlat) hoş geldiniz! Bu yıl 
çocuğunuz, şarkılar, hikayeler, oyunlar ve etkinliklerle 
İngilizce öğrenmek için programda Seviye 3'ü kullanıyor 
olacak. İngilizce konuşmak için birçok 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 atılmaktadır. 
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:
• Okulun nasıl? 
• Oturduğun çevrede neler var? 
• İnsanlar hangi işleri yapıyor?
Her ünitenin başlangıcında, çocuğunuzun öğreneceği 
konuları ve nasıl yardımcı olacağınızı anlatan bir mektup 
alacaksınız. 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 ilerlemesini görmek için eğlenceli bir 
yöntemdir. 
Her ünitenin sonunda çocuğunuz, eve içinde Fifi, Benny 
ve Prickly'nin yer aldığı bir hikaye ile döner. Bunlar, 
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çocuğunuzun Fifi'yi bulmak için bir ipucunu çözmede 
Benny ve Prickly'ye yardımcı olacağı iki kareli hikayelerdir. 
Hikayeleri aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.
•  Kare 1: İpucuna birlikte bakın. Çocuğunuzdan 

okuyabildiği sözcükleri seçmesini isteyin, ardından 
ipucunu birlikte okuyun. Çocuğunuza bu hikayede 
neler olacağını düşündüğünü sorun.

•  Kare 2: Resim hakkında ana dilinizde konuşun ve 
ipucunda bahsedilenleri bulun. Çocuğunuzun adını 
söyleyebildiği nesneleri boyamasını sağlayın. Konuşma 
balonunu/balonlarını birlikte okuyun.

•  Ayrıca çocuğunuzla birlikte hikayeyi canlandırabilirsiniz. 
Ayrıca çocuğunuza evde destek sağlayabileceğiniz başka 
yöntemler 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/level03/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!
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Bu ünitede, çocuğunuz okulun 
bölümlerini öğrenecek.

Diğer çocukların okulun farklı 
bölümlerinde neler yapacağını 
öğrenecek ve kendi okulu 
üzerine düşünecek.

Sesleri okuma konusunda yardımcı 
olmak için çocuğunuzla birlikte 
harflerin seslerini ve adlarını gözden 
geçirmeye devam edin. Farklı sesler 
çıkaran harf çiftlerini gözden geçirin: 
sh için ship (gemi), ch için chair 
(sandalye), th için thirsty (susamış) 
ve th için there (orada). Evinizde 
harf avına çıkın ve belirtilen seslerle 
başlayan nesneler bulun, örneğin, 
apple (elma), book (kitap), coat 
(mont) vb.

Evinizdeki bir kapının, zeminin, 
pencerenin, tavanın, lambanın 
ve lavabonun fotoğraflarını 
çekin. Çocuğunuz fotoğrafları 
okula getirerek Show and Tell 
(Göster ve Anlat) alıştırması 
yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: door (kapı), floor (zemin), 
window (pencere), ceiling (tavan), 
light (lamba), sink (lavabo), listen 
(dinle), tired (yorgun), school (okul), 
classroom (sınıf), computer room 
(bilgisayar odası), art room (sanat 
odası), schoolyard (okul bahçesi),
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: Are you pointing to 
the …? (... mi gösteriyorsun?)

Etkinliklerle ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
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Bu ünitede, çocuğunuz 
yiyecekleri öğrenecek.

Diğer çocukların farklı öğünlerde 
yemek yediğini öğrenecek 
ve kendi öğünleri üzerine 
düşünecek.

Okuma yazma konusunda yardımcı 
olmak için çocuğunuzu alışveriş 
listesi hazırlarken size yardım etmeye 
teşvik edin. Listenizdeki yiyeceklerin 
İngilizce karşılıklarını bilip bilmediğini 
kontrol edin (örneğin, milk (süt), 
eggs (yumurtalar), cheese (peynir)). 
Mağaza oyununu sevdiyse oyunun 
bir parçası olarak çocuğunuzu kendi 
listesini hazırlamaya teşvik edin.

Çocuğunuzun farklı yiyecekler 
yerken fotoğraflarını çekin. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: meat (et), vegetables 
(sebzeler), fruit (meyve), pasta 
(makarna), rice (pirinç), milk (süt), 
picnic (piknik), get fit (forma girmek), 
breakfast (kahvaltı), lunch (öğlen 
yemeği), dinner (akşam yemeği), 
dessert (tatlı), cereal (gevrek), salad 
(salata), bread (ekmek).
Nazik bir şekilde şu soruyu sormayı ve 
yanıtlamayı öğrenecek: Do you want 
some …? (Biraz ... ister misin?) 

Yiyecekler ve egzersiz ile ilgili 
bir hikaye okuyacak ve bir şarkı 
öğrenecek. Uygulama veya web 
sitesi üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu

Seviye 3

Unit 2 • Ebeveyn Kılavuzu

Hedefler



 

Show and Tell 2E © Oxford University Press

Bu ünitede, çocuğunuz doğum 
günü kutlamalarını öğrenecek.

Ayların isimlerini ve diğer 
çocukların doğum günlerini nasıl 
kutladıklarını öğrenecek.

Matematiksel beceri konusunda 
yardımcı olmak için çocuğunuzla az 
sayıda nesne üzerinde çalışın. Örneğin 
yedi adet kalem alın ve kalemleri iki 
gruba ayırın. Çocuğunuzun sayısal 
bir cümle kurup kuramadığını kontrol 
edin, örneğin, Three add four is 
seven (Üçe dört eklenirse yedi olur). 
Ardından çıkarma işlemi cümlesi kurup 
kuramadığını kontrol edin, örneğin, 
Seven take away three is four (Yediden 
üç çıkarılırsa dört olur).

Ardından çocuğunuzun son 
doğum gününe (veya diğer 
aile üyelerinin doğum günleri) 
ait birkaç fotoğraf bulun. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: cake(s) (kek(ler)), present(s) 
(hediye(ler)), card(s) (kart(lar)), mask(s) 
(maske(ler), candle(s) (mum(lar)), 
game(s) (oyun(lar)), party (parti), 
treasure hunt (hazine avı), shiny 
(parlak), silver (gümüş), beads 
(boncuklar), necklace (kolye).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: How many … are there? 
(Kaç tane ... var?)

Parti ile ilgili bir hikaye okuyacak 
ve bir şarkı öğrenecek. Uygulama 
veya web sitesi üzerinden 
izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.
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Bu ünitede, çocuğunuz bir şehirdeki 
yerler hakkında bilgiler edinecek.

20–29 sayılarını öğrenecek ve 
yaşadığımız çevrede nerelerde 
sayılar görebileceğimizi 
keşfedecek.

Sesleri okuma konusunda yardımcı 
olmak için çocuğunuzla birlikte oyun 
oynayın. Küçük kağıt parçaları üzerine 
sözcükler yazın: pool (havuz), zoo 
(hayvanat bahçesi); play (oyun), gray 
(gri); peas (bezelye), beans (fasulye); 
chop (doğramak), rock (kaya); sad 
(üzgün), mask (maske). Bir dizi kartı 
yukarı dönük şekilde masaya yerleştirin 
ve diğerlerini deste olarak koyun. Sırayla 
desteden kartlar alarak kartları okuyun: 
Kart, masadaki kartla aynı sese sahipse 
oyuncu her ikisini de alır.

Yaşadığınız çevredeki yerlerin 
veya sayıların birkaç fotoğrafını 
çekin. Çocuğunuz fotoğrafları 
okula getirerek Show and Tell 
(Göster ve Anlat) alıştırması 
yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: swimming pool (havuz), 
zoo (hayvanat bahçesi), library 
(kütüphane), supermarket (market), 
coffee shop (kafe), park, ice cream shop 
(dondurmacı), doctor (doktor), hurting 
(acıtıyor), stay (kalmak), street sign 
(sokak tabelası), clock (saat). 
Ayrıca şu soruyu sormayı ve 
yanıtlamayı öğrenecek: Do you want to 
go to the …? (...-ye gitmek ister misin?)

Farklı yerlerle ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
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Bu ünitede, çocuğunuz spor ve 
etkinlikleri öğrenecek.

Topla oynanan farklı oyunları 
öğrenecek ve iyi olduğu konular 
üzerine konuşacak.

Çocuğunuza okuma yazma 
konusunda yardımcı olmak 
için uygulama veya web sitesi 
üzerinden Show and Tell (Göster 
ve Anlat) hikayelerini paylaşın. 
Hikayedeki karakterlerin 
neler yaptığı ve nasıl hissettiği 
üzerine konuşun. Çocuğunuzun 
hikayeyi sevip sevmediğini ve 
nedenini sorun.

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: dance (dans), run 
(koşmak), jump rope (ip atlamak), roller 
skate (paten), ride a bike (bisiklet sürmek), 
ride a scooter (motosiklet kullanmak), silly 
(aptalca), try (denemek), help me (bana 
yardım et), look out (bakmak), basketball 
(basketbol), soccer (futbol), table tennis 
(masa tenisi), hit (vurmak), net (ağ), paddle 
(kürek çekmek).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: Are you …ing? (Sen ...-yor 
musun?) 

Açık hava etkinlikleri ile ilgili bir 
hikaye okuyacak ve bir şarkı 
öğrenecek. Uygulama veya web 
sitesi üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
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Bu ünitede, çocuğunuz vahşi 
hayvanları öğrenecek. 

Boy ölçümü yapmayı ve 
farklı hayvanların boylarını 
karşılaştırmayı öğrenecek.

Matematiksel beceri konusunda 
yardımcı olmak için çocuğunuzla 
birlikte 100'e kadar sayılar üzerinde 
alıştırma yapın. Birlikte onar onar 
saymaya başlayın (yani ten (on), 
twenty (yirmi), thirty (otuz) …), 
ardından sayıları sırasız şekilde söyleyin 
ve çocuğunuzun örneğin işaret ederek 
sayıyı tanıyıp tanıyamadığını kontrol 
edin. Yapabilmesi halinde çocuğunuza 
iki sayı verin ve hangisinin daha büyük 
olduğunu sorun.

Evinizdeki oyuncak vahşi 
hayvanların fotoğraflarını çekin 
(ya da hayvanat bahçesine 
giderseniz gerçek hayvanların!). 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: elephant(s) (fil(ler)), 
giraffe(s) (zürafa(lar(), crocodile(s) 
(timsah(lar)), monkey(s) (maymun(lar)), 
lion(s) (aslan(lar)), parrot(s) 
(papağan(lar)), wild (vahşi), deer 
(geyik), sparkling (ışıltılı), sharp (keskin), 
scary (korkutucu), scared (korkmuş), tail 
(kuyruk), centimeter (santimetre).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: Do they have …?  
(Sende ... var mı?) 

Hayvanlarla ilgili bir hikaye 
okuyacak ve bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
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Bu ünitede, çocuğunuz 
meslekleri öğrenecek.

İnsanların nerede çalıştığını 
öğrenecek ve meslekleriyle 
bize yardımcı olan insanları 
düşünecek.

Sesleri okuma konusunda yardımcı 
olmak için çocuğunuzla birlikte 
sözcükler arasında kafiye alıştırması 
yapın. Boat (tekne), rock (kaya), catch 
(yakalamak) veya day (gün) gibi bir 
sözcük seçin. Çocuğunuzdan ilk sesi 
değiştirerek yeni sözcükler üretmesini 
isteyin, örneğin, boat (tekne), coat 
(mont), doat (çürük), foat. Bunlardan 
bazıları gerçek sözcükler, bazıları 
ise anlamsız sözcükler olabilir; hiç 
fark etmez!

Aile fertleri ve arkadaşlarınızın iş 
kıyafetler ile fotoğraflarını çekin. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri öğrenecek: 
chef (aşçı), police officer (polis memuru), 
firefighter (itfaiyeci), nurse (hemşire), 
taxi driver (taksi şoförü), vet (veteriner), 
parrots (papağan(lar)), doctors (doktorlar), 
zookeeper (hayvan bakıcısı), look after 
(ile ilgilenmek), work (çalışmak), hospital 
(hastane), police/fire station (karakol/
itfaiye), drive (sürmek), fire truck (itfaiye 
aracı), uniform (üniforma).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: Is he/she a …? (O...?)

Hayvanat bahçesinden kaçan 
bazı hayvanlarla ilgili bir 
hikaye okuyacak ve farklı 
meslekler hakkında bir şarkı 
öğrenecek. Uygulama veya web 
sitesi üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
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Bu ünitede, çocuğunuz müzik 
ve müzikal enstrümanları 
öğrenecek.

Farklı enstrümanlarla çalınan 
müzikleri dinleyecek ve müziğin 
temposunun ya da dinamiğinin 
nasıl değiştiği üzerine 
konuşacak.

Okuma yazma konusunda 
yardımcı olmak için internetten 
İngilizce çocuk şarkıları bulun ve 
bazılarını çocuğunuzla birlikte 
izleyin. Arka arkaya günlerce 
izlemeyi sevdiği bir veya iki 
şarkı seçin.

Çocuğunuzun veya diğer aile 
fertlerinin müzik yaparken veya 
dinlerken fotoğraflarını çekin. 
Çocuğunuz fotoğrafları okula 
getirerek Show and Tell (Göster 
ve Anlat) alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri 
öğrenecek: flute (flüt), piano 
(piyano), drums (bateri), tambourine 
(tef), shaker (marakas), guitar (gitar), 
sleepy (uykulu), shout (bağırma), 
louder (daha sesli), quieter (daha 
sessiz), faster (daha hızlı), slower 
(daha yavaş), trumpet (trompet), 
violin (viyolin).
Şunları söylemeyi öğrenecek: He/She 
likes to play … (... çalmayı seviyor)

Müzik yapmakla ilgili bir 
hikaye okuyacak ve bir şarkı 
öğrenecek. Uygulama veya web 
sitesi üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.
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Bu ünitede, çocuğunuz 
kıyafetleri öğrenecek.

Diğer çocukların nasıl giyinmeyi 
sevdiklerini keşfedecek ve 
kostümler ve hikayeler üzerine 
düşünecek.

Matematiksel beceri konusunda 
yardımcı olmak için çocuğunuzla 
saat hakkında konuşun. Bir saatin 
üzerindeki rakamları birlikte okuyun 
ve farklı şeyler yaparken akreple 
yelkovanın nereyi gösterdiğine 
dikkat etmesini isteyin. Çocuğunuz 
oyuncak veya gerçek bir saat 
üzerinde akrep ve yelkovanı hareket 
ettirmekten keyif alabilir.

Çocuğunuzun farklı kıyafetlerle, 
örneğin pijama veya şık elbise, 
fotoğraflarını çekin. Çocuğunuz 
fotoğrafları okula getirerek 
Show and Tell (Göster ve Anlat) 
alıştırması yapabilir!

Çocuğunuz şu yeni kelimeleri öğrenecek: 
tracksuit (eşofman), shirt (gömlek), 
sneakers (spor ayakkabı), jeans (kot), 
shirt (gömlek), pajamas (pijama), 
slippers (terlik), blanket (battaniye), swap 
(değiştirmek), costume (kostüm), cape 
(pelerin), superhero (süper kahraman), 
pirate (korsan), eye patch (göz bandı), 
tiara (taç), fairytale (masal), wand (asa), 
scarf (atkı).
Şu soruyu sormayı ve yanıtlamayı 
öğrenecek: Is he/she wearing …?  
(O ... mi giyiyor?)

Kırmızı pijamalarla ilgili bir 
hikaye okuyacak ve giyinmekle 
ilgili bir şarkı öğrenecek. 
Uygulama veya web sitesi 
üzerinden izleyebilir ve 
dinleyebilirsiniz.

Ünitenin Hedef eri
Ebeveyn Kılavuzu
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Kapıyı aç.Lambayı yak. Yerde kim var? Fifi 
Kapıyı aç, Benny. Lambayı yak. 
Sürpriz! Hikaye zamanı!

Open the door. 
Turn on the light.  

Who’s on the floor? 
Fifi 

Open the door, Benny.
Turn on the light.

Surprise! It’s story time!
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Kapıyı aç.Lambayı yak. Yerde kim var? Fifi 
Kapıyı aç, Benny. Lambayı yak. 
Sürpriz! Hikaye zamanı!

Look at your feet.
Follow the rice. 
It’s time to eat!

Fifi

Look, rice!

Let’s follow it.

Do you want some fruit?

Yes, please!
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Find a present in a box. 
For Prickly and Benny, 

From Fifi the fox.

Can you see a box, Benny? It’s under the table!

Masks! Look, I’m a fox!

Kutuda bir hediye bulun. Prickly ve Benny için. Tilki Fifi’den. 
Bir kutu görüyor musun, Benny? 
Masanın altında! 
Maskeler! Bak, ben bir tilkiyim!
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2

22
23

3
4

5
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Do you want to go to the 
lake with me?

Follow the numbers to 23. 
Fifi

I can see 1, 2, 3 …

23! It’s on the boat!

22 …

… 4, 5.

Benimle göle gitmek ister misin? Sayıları 23’e kadar takip et. Fifi
Görüyorum 1, 2, 3 … 
… 4, 5. 
22 … 
23! It’s on the boat!
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I like playing soccer 
And basketball, 
too.We can play 
one sport or two!

Fifi

I have a net.

I have a basketball.

It’s basketball-soccer!

Throw the ball, Benny!

Futbol oynamayı seviyorum Ve basketbolu da. Bir ya da iki spor yapabiliriz! Fifi 
Bende ağ var. 
Ben de basket topu var. 
Bu basketbol-futbol! 
Topu at, Benny!
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Monkeys live in trees. 
Are they monkeys?

What are these?
They don’t have teeth, 
and they live in trees.

Fifi

No. Monkeys have teeth.

Good job!

They’re parrots!

Maymunlar ağaçta yaşar. Onlar maymun mu? 
Bunlar nedir? Onların dişi yok ve ağaçta yaşıyorlar. Fifi 
Hayır. Maymunların dişleri vardır. 
Aferin 
Onlar papağan!
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There’s a fire in the yard.
It’s very hot.

Please put water in this pot. 
Fifi

A fire! Oh, no!

Water!

We’re firefighters!

It’s okay. I’m a chef. 
I’m cooking pasta.

Bahçede ateş var. Çok sıcak. Lütfen bu kovaya su koy. Fifi 
Ateş mi! Ah, hayır! 
Su! 
Biz yangın söndürücüleriz! 
Sorun yok. Ben aşçıyım. 
Makarna pişiriyorum.
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What can you hear? 
Listen and say.

Come and play!
Fifi I can hear a trumpet.

I can hear a drum.

I like to play the guitar.

Ne duyuyorsun? Dinle ve söyle.Gel ve çal!Fifi 
Trompet sesi duyuyorum. 
Davul sesi duyuyorum. 
Gitar çalmayı seviyorum.
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Whose hat is this?
She has a skirt,

She’s wearing sneakers
And an orange shirt.

Fifi

Whose hat is it?

It’s too big for me!

Now she’s 
wearing a hat.

And she’s wearing 
cool sneakers!

Bu şapka kimin? Onun bir eteği var, Spor ayakkabı giyiyor Ve turuncu gömlek Fifi 
Bu şapka kimin? 
Benim için çok büyük! 
Şimdi bir şapka takıyor. 
Ve harika spor ayakkabılar giyiyor!


