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Unit 1

Sayın Veli,
My Little Island’ın ilk ünitesine hoş geldiniz.
Bu ünite çocuğunuzu programla tanıştırır.
Bu ‘Hoş geldin’ ünitesinde çocuklar ada macerasıyla ve kitabın ana karakterleri
Kimmy ve Timmy ile aynı zamanda programın kuklası Sammy the Squirrel ile tanıştırılır.
Çocuğunuz bu ünitede Kimmy ve Timmy’nin okuldaki ilk günleri ile ilgili hikayeyi
dinlemekten büyük keyif duyacaktır.
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; Hoşça kal, güle güle, merhaba, selam, hoş geldiniz.
Dil yapısı; Ben (Kimmy)/ Ben (Timmy)
Eylemler; Alkışlamak, boyamak, dans etmek, çizmek, ellerini yukarı kaldırmak, ellerini
aşağıya indirmek, zıplamak, dinlemek, bakmak, kollarını açmak, şarkı söylemek, oturmak,
konuşmak, ayağa kalkmak, yürümek, el sallamak
ile ilişkili beceri ve yetenek geliştirecektir.
Siz de çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle, el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla
motive ederek destekleyebilirsiniz.
Çocuğunuz bu ilk kitapla gelişimini sürdürürken, onu öğrenirken eğlenmesine ve
İngilizce konuşmasına teşvik edin.
Çocuğunuzun başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 2

Sayın Veli,
My Little Island’ ın 2. ünitesine hoş geldiniz.
Bu ‘Sınıfım’ ünitesinde çocuklar Kimmy ve Timmy’nin okul günleri ile ilgili daha fazla
keşfedecekler. Çocuğunuz Timmy’nin okul çantasındaki süprizle ilgili hikayeyi dinlerken
çok eğlenecek.
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; kitap, sandalye, boya kalemi, kalem, masa, öğretmen, kırmızı, daire, içeride, lütfen,
teşekkür ederim.
Dil yapısı; ben bir (kaleme ) sahibim/ben (boya kalemlerine) sahibim.
Değerler; kibarca isteyelim.
Eylemler; alkışlamak, boyamak, çizmek, bakmak havada daire çizmek, işaret etmek,
sormak, kollarını sallamak, oturmak.
ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Çocuğunuz ilk İngilizce rengi kırmızıyı ve ilk şekli dairenin yanı sıra sınıf objeleriyle ilgili
kelimeleri öğreniyor. Sizde çevrenizde yada evinizde çocuğunuz gördüğünde öğrendiği
rengi ve şekli göstermesine ve söylemesini teşvik ederek güçlendirmesine yardımcı
olabilirsiniz. Ayrıca bu ünitede öğrendiği diğer sınıf objeleriyle ilgili kelimeleri
güçlendirmesinde yardımcı olabilirsiniz.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD –ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştiricek çizgi çalışmalarıyla
motive ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan sanat projesini (kalem kutu) olumlu dönütler vererek daha fazla destek
olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 3

Sayın Veli,
My Little Island’ ın 3.ünitesine hoş geldiniz.
Bu ‘Benim Ailem’ ünitesinde çocuklar Kimmy ve Timmy’nin plajdaki hikayesiyle çok
eğlenecekler. Bu hikayede Kimmy Timmy’e küçük kız kardeşi Timmy’nin yaptığı kum
kalesini yıkınca ona ailesini tanıştırır.

Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; bebek, erkek kardeş, baba, aile, anne, kız kardeş, mavi, üçgen, üstünde.
Dil yapısı; Bu benim (kızkardeşim)/ Bu benim (annem)
Değerler; Özür dile/Özür dilerim.
Eylemler; alkışlamak, havada üçgen çizmek, soru sormak, kol sallamak, el sallamak
ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Çocuğunuzun ünitede öğrendiği kelime ve yapıları kullanmasına teşvik ederek ona
yardımcı olabilirsiniz. Kelimelerle ilgili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla
motive ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan sosyal bilgiler projesini (aile fotoğrafı için çerçeve) olumlu dönütler
vererek daha fazla destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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Unit 4

Sayın Veli,
My Little Island’ın 4. ünitesine hoş geldiniz.
Bu ‘Benim Odam’ ünitesinde çocuğunuz Kimmy’nin karton kutulardan ev yapması ile ilgili
hikayeyle eğlenecek.

Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; yatak, saat, kapı, lamba, oyuncak kutusu, pencere, yeşil, kare, altında.
Dil yapısı; Bu bir (ev)/ Bu bir (lamba).
Değerlerler; Başkalarına yardım et.
Eylemler; alkışlamak, dinlemek, havada kare yap, soru sormak, kollarını sallamak, uyuma
hareketi, el sallamak
ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Çocuğunuzun ünitede öğrendiği kelime ve yapıları kullanmasına teşvik ederek ona yardımcı
olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilgili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan Ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla motive
ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan matematik projesi (kalelerden pencere yapma) olumlu dönütler vererek
daha fazla destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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Unit 5

Sayın Veli,
My Little Island’ ın 5. ünitesine hoş geldiniz.
Bu ‘Benim Oyuncaklarım’ ünitesinde çocuğunuz en sevdiği yeşil topunu kaybeden ve
Timmy’nin sarı bir resim defteri verdiğinde kendini daha iyi hisseden Kimmy ile ilgili
hikayeyi dinleyecek.
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; top, lego, oyuncak bebek, uçurtma, puzzle, oyuncak ayı, sarı, 1, 2, 3
Dil yapısı; Bu (mavi)
Değerler; Oyuncaklarını topla
Eylemler; topu fırlatmak, koluna girmek, uçurtma uçurmak, atlamak, kule yapmak
ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla
motive ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan bilim projesini (kağıttan uçurtma) olumlu dönütler vererek
daha fazla destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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Unit 6

Sayın Veli,
My Little Island’ ın 6. ünitesine hoş geldiniz.
Bu ‘Benim Yüzüm’ ünitesinde çocuğunuz plajdaki Kimmy ve Timmy ile ilgili hikayeyi
dinlerken çok eğlenecek. Çocuklar Kimmy’nin kuma yüz çizmesinden ve Timmy’nin
kumdaki yüzün saçları için yosun kullanmasını görmeye bayılacak.
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; kulaklar, gözler, yüz, saç, ağız, burun, kahverengi, 4
Dil yapısı; Gözlerini Aç/ Kapat
Değerler; (Hapşırırken/Öksürürken) Ağzını ve burnunu peçeteyle kapat
Eylemler; gözlerini açmak/kapatmak, parmaklarını havaya kaldırmak/hareket ettirmek,
zıplamak, boyamak, burnunu işaret etmek, sormak, başını sallamak, ellerle kulaklarını
hareket ettirmek ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Çocuğunuzun ünitede öğrendiği kelime ve yapıları kullanmasına teşvik ederek ona yardımcı
olabilirsiniz. Kelimelerle ilgili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla
motive ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan sanat projesini (kilden yüz yapmak) olumlu dönütler vererek daha fazla
destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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Unit 7

Sayın Veli,
My Little Island’ ın 7. ünitesine hoş geldiniz.
Bu ‘Yiyecekler’ ünitesinde çocuğunuz Kimmy ve ailesinin Timmy’e doğum günü için sürpriz
pasta yaptığı hikayeyi dinlemekten çok hoşlanacak. Çocukların çoğu yiyecekleri sevdiği için
ve bu ünitenin tamamı da bu konuda olduğu için çocuğunuz bu üniteyi özellikle çok sevecek!
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; kek, peynir, meyvesuyu, süt, su, yoğurt, turuncu, 5
Dil yapısı; (Meyvesuyunu) severim/sevmem.
Değerler; Paylaş
Eylemler; çok mutlu olmak, gözlerini açmak/kapatmak, parmaklarını havaya kaldırmak/
hareket ettirmek, zıplamak, kollarla havada daire yapmak, bir kaba bir şey boşaltmış gibi
yapmak, sormak ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla motive
ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan bilim projesini (süt ürünleri posteri yapmak) olumlu dönütler vererek
daha fazla destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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Unit 8

Sayın Veli,
My Little Island’ ın 8. ünitesine hoş geldiniz. Bu ‘Hayvanlar’ ünitesinde çocuğunuz Kimmy’nin
kahverengi köpeğinin nasıl maviye ve kısa bir süre sonra tekrar kahverengiye dönüştüğü ile
ilgili hikayeyi dinlerken çok eğlenecek. Çocuklar hayvanları çok sever ve bu ünitede
hayvan ile ilgili İngilizce kelime öğrenecekler.
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; kuş ,kedi, köpek, balık, fare, kaplumbağa, mor
Dil yapısı; Köpek (mavi) dir/değildir.
Değerler; Hayvanlara iyi davran
Eylemler; kuş gibi kanat çırpmak, parmaklarını havaya kaldırmak/hareket ettirmek, bakmak,
balık gibi hareket etmek, boyamak, sormak, kaplumbağa gibi yüzmek ile ilişkili beceri ve
yeterlilik kazanacak.
Çocuğunuzun ünitede öğrendiği kelime ve yapıları kullanmasına teşvik ederek ona yardımcı
olabilirsiniz. Kelimelerle ilgili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla motive
ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan matematik projesini (daire ve üçgen şekillerinden kedi yapmak ) olumlu
dönütler vererek daha fazla destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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Unit 8

Sayın Veli,
My Little Island’ ın 8. ünitesine hoş geldiniz. Bu ‘Hayvanlar’ ünitesinde çocuğunuz Kimmy’nin
kahverengi köpeğinin nasıl maviye ve kısa bir süre sonra tekrar kahverengiye dönüştüğü ile
ilgili hikayeyi dinlerken çok eğlenecek. Çocuklar hayvanları çok sever ve bu ünitede
hayvan ile ilgili İngilizce kelime öğrenecekler.
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; kuş ,kedi, köpek, balık, fare, kaplumbağa, mor
Dil yapısı; Köpek (mavi) dir/değildir.
Değerler; Hayvanlara iyi davran
Eylemler; kuş gibi kanat çırpmak, parmaklarını havaya kaldırmak/hareket ettirmek, bakmak,
balık gibi hareket etmek, boyamak, sormak, kaplumbağa gibi yüzmek ile ilişkili beceri ve
yeterlilik kazanacak.
Çocuğunuzun ünitede öğrendiği kelime ve yapıları kullanmasına teşvik ederek ona yardımcı
olabilirsiniz. Kelimelerle ilgili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla motive
ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan matematik projesini (daire ve üçgen şekillerinden kedi yapmak ) olumlu
dönütler vererek daha fazla destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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Unit 9

Sayın Veli,
My Little Island’ın 9.ünitesine hoş geldiniz.
Bu ‘Benim Bahçem’ ünitesinde çocuğunuz Kimmy’nin bir gün bahçesinde uçurtma uçururken
ne olduğu ile ilgili hikayeyi dinlerken çok eğlenecek. Hikayede uçurtma çocuğunuzun size
bahsederken eğleneceği bazı alışılmamış amaçlar için kullanılır.
Ayrıca çocuğunuz;
Kelime; çiçek, çimen, kuş yuvası, yağmur, güneş, ağaç, pembe,1-5
Dil yapısı; Bu nedir?
Değerler; Güvenle oyna
Eylemler; alkışlamak, parmaklarını havaya kaldırmak/hareket ettirmek, bakmak, daire
yapmak, boyamak, parmakları yağmur damlası yapar gibi hareket ettirmek
ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Çocuğunuzun ünitede öğrendiği kelime ve yapıları kullanmasına teşvik ederek ona
yardımcı olabilirsiniz. Kelimelerle ilgili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
Ayrıca çocuğunuza
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Öğrenci CD–ROM’unda yer alan ünitenin amaç kelimelerini dinleyerek ve görerek,
*Hikaye ile ya da kitabın karakterleri Kimmy ve Timmy ile ilgili sorular sorarak,
*Çocuğunuzu boyama ve çizgi çalışmalarında gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla
motive ederek destekleyebilirsiniz.
*Ünitede yer alan sanat projesini (gramafon kağıdından çiçek yapmak) olumlu dönütler
vererek daha fazla destek olabilirsiniz.
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesinde motive edici olun ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla
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