
Park–Park-Park 

Salıncak – Swing – Sving 
 

Kaydırak – Slide – Slayd 
 

Tahterevalli -Seesaw – Siisoo 
 

Top – Ball -Bool 
 

Uçurtma – Kite -Kayt 
 

Paten – Roller blade – Rolır 

bleyd 

 

Çocuğa Sorunuz: 

Hadi parka gidelim – Let’s go 

to the park – letz go tu dı park 

 

Parkta ne seversin? - What do 

you like in the park– vat du yu 

layk in di park? 

 

Cevap:  

Salıncakta sallanmayı seve-

rim.– I like swinging on the 

swing– Ay layk svinging on dı 

sving 

. 
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 Doğamız-Our Nature-Aur 

Neyçır 

CD deki çatı katında “Our 

Nature” Ünitesi çocuklara 

öğreteceğiz. 

 

Daha sonra öğrencilere 

alıştırmalar kısmında yer 

alan boyama çalışmasını  

yaptıracağız. Bu esnada 

resimde ki görsellerin 

isimlerini yüksek ses-  le 

söylemelerini isteyeceğiz. 

(See, Sky, Cloud, Ball, Dog 

etc.) 

Toys-Oyuncaklar-Toys 

Oyuncak bebek – Doll – Dol 

Oyuncak ayı – Teddy bear – Tedi beer 

Kukla – Puppet – Papıt 

Yarış arabası – Race car – Reys kar 

Oyun hamuru – Play dough – Pley doo 

Çocuğa Sorunuz: 

En sevdiğin oyuncak nedir? – What is your 

favorite toy? – Vat iz yor feyvırıt toy? 

 

Cevap: En sevdiğim oyuncağım oyuncak 

ayım. – My favorite toy is my Teddy 

bear. – May feyvırıt toy iz may tedi 

beer. 

 

 

 

 



 

OYUN-GAME  

OYUNCAKLAR-TOYS 

WHAT DO YOU SEE IN THE  MAGIC BOX? – SİHİRLİ KUTUDA 

NE GÖRÜYORSUN? 

 

Çocukların görmediği bir zamanda çeşitli oyuncaklar bir kutuya doldu-

rulur ve ardından çocukların kutunun etrafında toplanması istenir. 

 

Hello children, now it is playtime – helo çildrın, nav it iz pleytaym – 

merhaba çocuklar, şimdi oyun zamanı 

Let’s open our magic box – letz opın aur meycik baks – hadi sihirli 

kutumuzu açalım 

Ayşe, what do you see in the magic box? – Ayşe, vat du yu sii in dı 

meycik baks? – Ayşe, sihirli kutuda ne görüyorsun? 

I see a Teddy Bear – ay sii e tedi beer – Bir oyuncak ayı görüyorum 

Ayşe, what colour is the Teddy Bear? – Ayşe, vat kalır iz dı tedi 

beer? – Ayşe, oyuncak ayı ne renk? 

It is brown – it iz braun – o kahverengi 

Ayşe, you can take it – Ayşe yu ken teyk it – Ayşe, onu alabilirsin 

 

Örnekte olduğu gibi öğretmen çocuklara sırayla kutuda ne gördükleri-

ni ve ardından da oyuncağın rengini sorar. Çocuk cevapladıktan sonra 

oyuncağı alır ve oynar. 
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Tahterevalli -Seesaw – Siisoo Salıncak – Swing – Sving 

Kaydırak – Slide – Slayd Uçurtma – Kite -Kayt 

Paten – Roller blade – Rolır bleyd 
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Oyuncak bebek 

– Doll – Dol 

Oyuncak ayı – Teddy 
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Yarış arabası – Race car – Reys kar 


