
1 board tahta 51 Spain İspanya

2 book kitap 52 Spanish İspanyol

3 chair sandalye 53 Pakistan Pakistan

4 crayon boya kalemi 54 Pakistani Pakistanlı

5 desk sıra 55 Japan Japonya

6 dictionary sözlük 56 Japanese Japon

7 door kapı 57 Russia Rusya

8 eraser silgi 58 Russian Rus

9 rubber silgi 59 The USA Abd

10 glue yapıştırmak 60 American Amerikalı

11 map harita 61 Iraq Irak

12 notebook defter 62 Iraki Iraklı

13 pen dolma kalem 63 China Çin

14 pencil kalem 64 Chinese Çinli

15 pencil case kalem kutusu 65 direction Yön

16 pencil sharpener kalemtıraş 66 east doğu

17 ruler cetvel 67 west batı

18 scissors makas 68 north Kuzey

19 table masa 69 south Güney

20 window pencere 70 where nerede

21 ten 10 71 maybe belki

22 twenty 20 72 I think so sanırım

23 thirty 30 73 I don't think so sanmam

24 forty 40 74 cartoon çizgi film

25 fifty 50 75 character karakter

26 take almak 76 play the piano piyano çalmak

27 classroom rules sınıf kuralları 77 play the drum davul çalmak

28 execuse me afedersiniz 78 sing a song şarkı söylemek

29 give me bana ver 79 fly uçmak

30 please lütfen 80 dance dans etmek

31 sure tabi ki 81 ride a horse ata binmek

32 of course elbette 82 ride a bike bisiklete binmek

33 here you are buyrun ,alın 83 take photos fotoğraf çekmek

34 say that again tekrar sö 84 take pictures fotoğraf çekmek

35 thank you teşekkür ederim 85 carry taşımak

36 you're welcome rica ederim 86 dive dalmak

37 be quiet sessiz ol 87 play tennis tenis oynamak

38 close the door kapıyı kapat 88 catch the ball topu yakalamak

39 open the window pencereyi aç 89 play football futbol oynamak

40 come in içeri gir 90 swim yüzmek

41 turn on the light ışığı aç 91 paint boyamak

42 turn off the light ışığı kapat 92 fly a kite uçurtma uçurmak

43 listen to me beni dinle 93 read a book kitap okumak

44 turn around etrafında dön 94 drive a car araba sürmek

45 sit down otur 95 do puzzles bulmaca çözmek

46 stand up ayağa kalk 96 change shape şekil değiştirmek

47 clean the board tahtayı sil 97 be invisible görünmez olmak

48 answer the question soruya cevap ver 98 jump high yükseğe zıplamak

49 France Fransa 99 cook pişirmek

50 French Fransız 100 climb tırmanmak

101 turn green yeşile dönüşmek 151 have breakfast kahvaltı yapmak
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102 run fast hızlı koşmak 152 have lunch öğle yemeği yemek

103 help people insanlara yardım etmek 153 have dinner akşam yemeği yemek

104 save people insanları kurtarmak 154 get on school bus okul otobüsüne binmek

105 walk yürümek 155 comb hair saç taramak

106 whose kimin 156 have a shower duş almak

107 my benim 157 do homework ödev yapmak

108 your senin 158 meet friends arkadaşlarla buluşmak

109 his onun ( erkek ) 159 watch tv televizyon izlemek

110 her onun ( kız ) 160 go to bed yatmak

111 and ve 161 go to school okula gitmek

112 but fakat 162 morning sabah

113 swimming yüzme 163 noon öğlen

114 riding a bike bisiklet sürme 164 afternoon öğleden sonra

115 playing football futbol oynama 165 evening akşam 

116 reading a book kitap okuma 166 night gece

117 sliding kaydıraktan kayma 167 midnight gece yarısı

118 swinging salıncakta sallanma 168 Monday Pazartesi

119 playing tennis tenis oynama 169 Tuesday Salı

120 singing a song şarkı söyleme 170 Wednesday Çarşamba

121 watching cartoon çizgi film izleme 171 Thursday Perşembe

122 painting boyama 172 Friday Cuma

123 flying a kite uçurtma uçurma 173 Saturday Cumartesi

124 running koşma 174 Sunday Pazar

125 cooking yemek pişirme 175 what time is it saat kaç

126 drawing pictures resim çizme 176 science bilim

127 skipping rope ip atlama 177 scientist bilim insanı

128 playing basketball basketbol oynama 178 brush fırça

129 dancing dans etme 179 box kutu

130 doing puzzles bulmaca çözme 180 bottle şişe

131 skating paten kayma 181 palette palet

132 listening to music müzik dinleme 182 glass bardak

133 driving a car araba sürme 183 paper kağıt

134 playing chess satranç oynama 184 scissors makas

135 like hoşlanmak 185 paint boyamak

136 love sevmek 186 picture resim

137 dislike sevmemek 187 flower çiçek

138 don't like sevmemek 188 ice buz

139 not much çok fazla değil 189 experiment deney

140 pardon me efendim 190 seed tohum

141 say that again tekrar söyle 191 lab labaratuvar

142 please lütfen 192 fold katlamak

143 slowly yavaşça 193 colour boyamak

144 repeat tekrar et 194 cut kesmek

145 wake up uyanmak 195 put koymak

146 get up kalkmak 196 draw çizmek

147 wash  face yüz yıkamak 197 mix karıştırmak

148 wash hands ellei yıkamak 198 shake çalkalamak

149 brush teeth diş fırçalamak 199 pour dökmek

150 get dressed giyinmek 200 plant dikmek

201 water sulamak 251 growing fruit meyve yetiştirme

202 measure ölçmek 252 examining muayene etme
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203 melt erimek 253 cutting kesme

204 get elde etmek 254 clothes kıyafetler

205 where is…? nerede ? 255 hat şapka

206 in içinde 256 umbrella şemsiye

207 on üstünde 257 gloves eldiven

208 under altında 258 scarf atkı

209 in front of önünde 259 sunglasses güneş gözlüğü

210 behind arkasında 260 raincoat yağmurluk

211 jobs meslekler 261 coat mont

212 postman postacı 262 trousers kumaş pantolon

213 dancer dansçı 263 skirt etek

214 baker fırıncı 264 jacket ceket

215 tailor terzi 265 dress elbise

216 fiorist çiçekçi 266 socks çorap

217 gardener bahçıvan 267 shirt gömlek

218 farmer çiftçi 268 t-shirt tişört

219 dentist diş hekimi 269 boots bot , çizme

220 doctor doktor 270 shoes ayakkabı

221 nurse hemşire 271 shorts şort

222 teacher öğretmen 272 take almak

223 policeman erkek polis 273 put on giyinmek

224 policewoman kadın polis 274 wear giyinmek

225 fireman itfaiyeci 275 need ihtiyacı olmak

226 waiter erkek garson 276 borrow ödünç almak

227 waitress kadın garson 277 big büyük

228 chef aşçı 278 dirty kirli

229 singer şarkıcı 279 broken kırık

230 vet veteriner 280 season mevsim

231 pilot pilot 281 spring ilkbahar

232 post office postane 282 autumn/fall sonbahar

233 hospital hastane 283 winter kış

234 police station polis merkezi 284 summer yaz

235 school okul 285 weather hava

236 fire station itfaiye 286 cold soğuk

237 animal shelter hayvan barınağı 287 snowy karlı

238 airport havaalanı 288 warm ılık

239 restaurant restoran 289 cloudy bulutlu

240 farm çiftlik 290 hot sıcak

241 singing şarkı söyleme 291 sunny güneşli

242 dancing dans etme 292 cool serin

243 serving hizmet etme 293 rainy yağmurlu

244 helping animals hayvanlara yardım etme 294 windy rüzgarlı

245 helping people insanlara yardım etme 295 blonde hair sarı saç

246 flying planes uçaklatı uçurma 296 black hair siyah saç

247 directing the traffic trafiği yönetme 297 brown hair kahverengi saç

248 cooking yemek pişirme 298 fair hair açık renkli saç

249 teaching öğretme 299 wavy hair dalgalı saç

250 delivering letters mektupları dağıtma 300 curly hair kıvırcık saç

301 satraight hair düz saç 351 feel hissetmek

302 tall uzun 352 yummy lezzetli

303 short kısa 353 What about …. ….. Ne dersin ?
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304 slim zayıf 354 would you like… ister misin ?

305 thin zayıf 355 maybe later belki sonra

306 fat şişman 356

307 beard sakal 357

308 moustache bıyık 358

309 handsome yakışıklı 359

310 beautiful güzel 360

311 headscarf baş örtüsü 361

312 celebrity tanınmış kişi 362

313 look like görünmek 363

314 food yiyecek 364

315 eat yemek yemek 365

316 drink içmek 366

317 bread ekmek 367

318 hamburger hamburger 368

319 sandwich sandeviç 369

320 salad salata 370

321 cupcake minik kek 371

322 cake pasta 372

323 butter tereyağı 373

324 olives zeytin 374

325 pasta makarna 375

326 soup çorba 376

327 honey bal 377

328 cheese peynir 378

329 yoghurt yoğurt 379

330 marmalade marmelat 380

331 chicken tavuk 381

332 ice cream dondurma 382

333 cereal mısır gevreği 383

334 egg yumurta 384

335 jam reçel 385

336 banana muz 386

337 orange portakal 387

338 apple elma 388

339 water su 389

340 milk süt 390

341 tea çay 391

342 coffee kahve 392

343 orange juice portakal suyu 393

344 lemonade limonata 394

345 hungry aç 395

346 thirsty susamış 396

347 full tok 397

348 a / an bir 398

349 some biraz 399

350 want istemek 400
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