
1 a bir 51 goat keçi

2 an bir 52 good afternoon tünaydın

3 and you ya sen .. 53 good bye hoşça kal

4 animal hayvan 54 good evening iyi akşamlar

5 apple elma 55 good morning günaydın

6 apricot kayısı 56 good night iyi geceler

7 arm kol 57 gorilla goril

8 banana muz 58 grapes üzüm

9 black siyah 59 gray/grey gri

10 blue mavi 60 green yeşil

11 board tahta 61 hair saç

12 body parts vücudun bölümleri 62 hand el

13 book kitap 63 happy birthday iyi ki doğdun

14 brown kahverengi 64 head kafa

15 bye hoşça kal 65 hello merhaba

16 Can you ..? yapabilir misin ? 66 hi merhama

17 chair sandalye 67 hide and seek saklambaç

18 cherry kiraz 68 hop hoplamak

19 classroom sınıf 69 horse at

20 climb tırmanmak 70 how are you nasılsın

21 close the window pencereyi kapat 71 how many ..? kaç tane

22 close your book kitabını kapat 72 how old ..? kaç yaşında

23 colour boyamak 73 I am ben …

24 colours renkler 74 I can … yapabilirim

25 cow inek 75 I can't .. yapamam

26 crayon boya kalemi 76 I'm Fine iyiyim 

27 cut kesmek 77 I'm great harikayım

28 dance dans etmek 78 I'm Okay iyiyim 

29 desk sıra 79 I'm sorry ü,zgünüm

30 dislike sevmemek 80 jump zıplamak

31 donkey eşek 81 kangaroo kanguru

32 don't like sevmemek 82 kick a ball topa vurmak

33 draw çizmek 83 knee diz

34 duck ördek 84 leg bacak

35 ear kulak 85 lemon limon

36 eat yemek yemek 86 Let's haydi

37 eight sekiz 87 like sevmek

38 elephant fil 88 lion aslan

39 eraser silgi 89 look bakmak

40 Execuse me afedersiniz 90 melon kavun

41 eye göz 91 monkey maymun

42 finger parmak 92 mouth ağız

43 five beş 93 my name is.. benim adım

44 fly uçmak 94 nice to meet you tanıştığıma memnun oldum

45 foot ayak 95 nine dokuz

46 four dört 96 No , I don't Hayır , yapmam

47 friends arkadaşlar 97 nose burun

48 fruit meyve 98 notebook defter

49 give vermek 99 numbers sayılar

50 glue yapıştırmak 100 one bir
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101 open the door kapıyı aç 151 this bu

102 orange portakal , turuncu 152 Thnak you teşekkür ederim

103 paint boyamak 153 three üç

104 paper kağıt 154 toe ayak parmağı

105 peach şeftali 155 tooth diş

106 pear armut 156 touch dokunmak

107 pen dolma kalem 157 turn left sola dön

108 pencil kalem 158 turn right sağa dön

109 pencil case kalemlik 159 two iki

110 pencil sharpener kalme tıraş 160 walk yürümek

111 picture resim 161 walk yürümek

112 pink pembe 162 watermelon karpuz

113 play basketball basketbol oynamak 163 what colour is ? ne renk ?

114 play tennis tenis oynamak 164 what is this bu nedir

115 play the guitar gitar çalmak 165 what is your name adın ne

116 playground oyun alanı 166 white beyaz

117 please lütfen 167 x-ray rontgen

118 point işaret etmek 168 yellow sarı

119 purple mor 169 Yes , I do. Evet , yaparım

120 quiz sınav 170 You're welcome rica ederim

121 raise kaldırmak 171 yummy lezzetli

122 red kırmızı 172

123 ride a bike bisiklet sürmek 173

124 rubber silgi 174

125 ruler  cetvel 175

126 run koşmak 176

127 salad salata 177

128 say ' hello ' merhaba de 178

129 Say that again tekrar söyle 179

130 school bag okul çantası 180

131 see you görüşürüz 181

132 seven yedi 182

133 shoulder omuz 183

134 show göstermek 184

135 sing şarkı söylemek 185

136 sit down otur 186

137 six altı 187

138 skip rope ip atlamak 188

139 slide kaydıraktan kaymak 189

140 snake yılan 190

141 spider örümcek 191

142 stand up ayağa kalk 192

143 stick yapıştırmak 193

144 strawberry çilek 194

145 swim yüzmek 195

146 swing salıncakta sallanmak 196

147 table masa 197

148 ten on 198

149 thanks teşekkürler 199

150 that şu 200
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