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Unit 1

Sayın Veli,

My Little Island’ın 1. ünitesine hoşgeldiniz. 
Bu ünite çocuğunuzu programın ikinci kitabıyla tanıştırıyor.
Bu tanışma ünitesinde çocuklar kitabın ana karakterleri Billy ve Lilly ile tanışacak. 
Ayrıca çocuklar kitabın maskotu Sammy the Squirrel ile yeniden tanıştırılır. 
Birinci ünite çocuğunuzun daha önce öğrendiklerini hatırlamalarını sağlayarak renkler, 
sınıf objeleri ve yiyecekler gibi tanınmış kelime gruplarıyla dil öğrenirken kendilerini 
güvende hissetmelerine yardımcı olur. 

Ayrıca çocuğunuz bu ünitede;
Kelimeler; siyah, gri, beyaz
Dil yapısı; Adınız ne? Benim adım (Billy)
Eylemler; alkışlamak, tırmanmak, boyamak, zıplamak, etrafına bakmak, araştırmak, 
daire yapmak, işaret etmek, koşmak, parmaklarını göstermek, dizine dokunmak, 
el sallamak ile ilgili beceri ve yeterlilik kazanacak.

Siz de çocuğunuza;
*Song and Chants CD’sindeki şarkı ve chantları dinleterek,
*Yeni karakterlerimiz Lilly ve Billy ile ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmalarıyla
motive ederek destek ve yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuz bu ikinci kitapla gelişimini sürdürürken, onu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde
ve İngilizce konuşmasında motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.

Saygılarımla,
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Unit 2

Sayın Veli,

My Little Island’ ın 2. ünitesine hoş geldiniz.
Bu “Okulum” ünitesinde çocuğunuz okul hakkında konuşabileceği daha fazla kelimeyi 
öğrenecek. Bu ünitenin hikayesinde karakterimiz Billy, Lilly’e bilgisayarda çizdiği  bir 
tanesi de maskotumuz Sammy the Squirrel’e ait olan resimleri gösteriyor.

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; sırt çantası, bilgisayar, defter, keçeli kalem, tükenmez kalem, makas, dikdörtgen
Dil yapısı; Bu benim (bilgisayarım)/ Bu bir (tükenmez kalem) mi? /Bu bir (hayvan) mı?/ 
Hayır değil/ Evet öyle/ Bu (Sammy)
Eylemler; taşımak, alkışlamak, kesmek, çizmek, ayağını yere vurmak, kollarını açmak, 
havada bir dikdörtgen çizmek, ellerini sallamak, yazmak, havada harfleri yazmak,
ile ilişkili beceri ve yeterlilik kazanacak.
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “p” pencil kelimesinde olduğu gibi
 baş harf  “t ”turtle kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 5’e kadar sayma
Değerler; nesneleri yerine yerleştirme
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek. 

Çocuğunuz sınıf objeleri ve yeni dil yapıları kelimelerini onlar hakkında konuşmak için
öğrenecek. Siz de çocuğunuza hem nesneleri göstererek hem de nesnelerin İngilizce 
isimlerini söylemesini isteyerek gelişimine destek olabilirsiniz. Ayrıca ona öğrendiği 
eylemleri güçlendirmesinde yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleterek,
* Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (dekore edilmiş defter) ile ilgili olumlu geri bildirimlerde
bulunarak, çocuğunuza daha fazla destek olabilirsiniz. 
Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 3

Sayın Veli,

My Little Island’ ın 3.ünitesine hoş geldiniz.
Bu “Ailem” ünitesinde çocuğunuz Lilly’nin fotoğraf albümündeki insanlar ile ilgili hikayede 
çok eğlenecek. Billy fotoğraftaki bebeğin kim olduğunu soracak ve onun Lilly olduğunu 
öğrenecek!

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; teyze, kuzen, büyükanne, büyükbaba, evcil hayvan, amca, yıldız, 1-5
Dil yapısı; Bu kim? / O benim (büyükannem) / O (bebek) kim? / O (benim!)
Değerler; Özür dile/Özür dilerim.
Eylemler; alkışlamak, dans etmek, kıkırdamak, hoplamak, ayağını yere vurmak, durmak,
kollarını açmak, havada bir yıldız çizmek, ellerini sallamak, yazmak, havada harfleri yazmak,
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “m” mum kelimesinde olduğu gibi
  baş harf  “s ”  sun kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 5’e kadar sayma
Değerler; ailene yardım etme 
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek. 

Siz de çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  
gelişimine destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte 
yapabilirsiniz.

Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleyerek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onu eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerle ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (ailenin bir üyesi için  yıldız rozet) ile ilgili olumlu 
geri bildirimlerde bulunarak, daha fazla destek olabilirsiniz. 

Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 4

Sayın Veli,

My Little Island’ın 4. ünitesine hoşgeldiniz. 
Bu “Oyun Zamanı” ünitesinde çocuğunuz Lilly’nin Billy’e kırmızı arabasını bulmasında nasıl 
yardımcı olduğu ile ilgili hikayeyle eğlenecek.

Ayrıca çocuğunuz;
Kelimeler; let, araba, gemi, reim, kukla, tren
Dil yapısı; O (sarı) mı?/ Evet öyle/ Hayır değil. 
Eylemler; alkışlamak, resim yapmak, parmaklarını göstermek, ayağını yere vurmak, 
kollarını açmak, dizine dokunmak, ellerini sallamak, yazmak, havada harfleri yazmak,
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “r” rain kelimesinde olduğu gibi
 baş harf  “b”  book kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 6’ya  kadar sayma
Değerler; lütfen paylaşalım
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek. 

Siz de çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  
gelişimine destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte 
yapabilirsiniz.

Çocuğunuza
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleterek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onunla eşleştirme gibi yazı öncesi aktivitelerl ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (yüzen gemi) ile ilgili olumlu geri bildirimlerde bulunarak,
daha fazla destek olabilirsiniz. 

Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 5

Sayın Veli,

My Little Island’ ın 5. ünitesine hoş geldiniz.
Bu “Benim Evim” ünitesinde çocuğunuz Billy’nin ailesinden annesini bulmasında yardımcı 
olması ile ilgili hikayede eğlenecek. Erkek kardeşi annesinin mutfakta olduğunu, büyükbabası
da yemek odasında olduğunu söyleyecek. Ancak anne ve büyükanne Billy’nin odasında ve 
Billy için bir sürprizleri var.

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; banyo, yatak odası, yemek odası, ev, mutfak, oturma odası
Dil yapısı; (Annem) nerede?/ O (mutfakta)/ O senin (yatak odanda)
Eylemler;  tekme atmak, piyano çalmak, işaret etmek, alkışlamış gibi yapmak, kollarını 
açmak, dizine dokunmak, ellerini sallamak, yazmak, havada harfleri yazmak,
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “l”  lamp kelimesinde olduğu gibi
  baş harf  “k”  kite kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 7’ye  kadar sayma
Değerler; dikkatli olma
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek.
 
Siz de çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  
gelişimine destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte 
yapabilirsiniz.

Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleterek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onunla eşleştirme gibi yazı öncesi aktiviteler ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (farklı çeşitlerde ev posteri) ile ilgili olumlu geri 
bildirimlerde bulunarak, daha fazla destek olabilirsiniz. 

Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 6

Sayın Veli,

My Little Island’ ın 6. ünitesine hoş geldiniz.
Bu “Vücudum” ünitesinde çocuğunuz robot gibi giyinen Billy ile ilgili hikayeyle eğlenecek.
Billy robotun bacaklarını bulamadığında Lilly ona yardım ediyor.

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; kollar, vücut, ayaklar, eller, baş, 1-8
Dil yapısı; (Başın) nerede?/ (Kolların) nerede?/ (Bacakların) nerede?/ Bunlar benim (kollarım)
Eylemler; alkışlamak, dans etmek, tekme atmak, başını sallamak, kollarını sallamak,
parmaklarını göstermek, ayaklarını yere vurmak, kollarını açmak, dizine dokunmak,
ellerini sallamak, yazmak, havada harfleri yazmak,
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “n” nose kelimesinde olduğu gibi
  baş harf  “f”  feet kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 8’e  kadar sayma
Değerler; ellerini yıkama
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek.

Siz de çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  
gelişimine destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte 
yapabilirsiniz.

Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleterek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onunla eşleştirme gibi yazı öncesi aktiviteler ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (egzersiz posteri) ile ilgili olumlu geri bildirimlerde 
bulunarak daha fazla destek olabilirsiniz. 

Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 7

Sayın Veli,

My Little Island’ ın 7. ünitesine hoş geldiniz.
Bu “Yemek Zamanı” ünitesinde çocuğunuz kurabiye sevmeyen bir çocuk ile ilgili hikayeyle 
eğlenecek. Hikayede Billy neden kurabiye sevmediğini teyzesine anlatıyor,onlara bayılıyor!
Çoğu çocuk yemekleri sever  ve özellikle yiyecek konulu bu ünitede çok eğlenecekler. 

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; elma, ekmek, tavuk, kurabiye, makarna, salata,1-9
Dil yapısı; (Makarna) sever misin?/ (Kurabiye) sever misin?/ Evet,severim / Hayır sevmem.
Değerler; Paylaş
Eylemler; alkışlamak, karnını göstermek, karnını ovalamak, parmaklarını göstermek, ayağını 
yere vurmak, baş parmak yukarıda, kollarını açmak, dizine dokunmak, ellerini sallamak, 
yazmak, havada harfleri yazmak,
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “w” water kelimesinde olduğu gibi
 baş harf  “y”  yoghur kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 9’a kadar sayma
Değerler; dengeli beslen
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek.

Sizde çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  
gelişimine destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte
yapabilirsiniz.

Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleterek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onunla eşleştirme gibi yazı öncesi aktiviteler ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (sağlıklı yiyecekler posteri) ile ilgili olumlu geri 
bildirimlerde bulunarak, daha fazla destek olabilirsiniz. 

Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 8

Sayın Veli,

My Little Island’ ın 8. ünitesine hoş geldiniz. 
Bu “Çiftlikte” ünitesinde çocuğunuz Lilly ve Billy’nin çiftlikte gördükleri hayvanlar ile ilgili 
hikayeyle eğlenecek. Billy bir ördek görüyor, ancak Lilly göremiyor, ördek sudan başını 
çıkarana kadar! Çocuklar hayvanları sever ve ünitedeki kelimeleri öğrenirken çok eğlenecekler.

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; inek, ördek, keçi, tavuk, at, koyun
Dil yapısı; (Atı) görüyor musun?/ (Ördeği) görüyor musun?/ Evet görüyorum/ Hayır görmüyorum
Eylemler; hayvan eylemleri, alkışlamak, tekme atmak, parmaklarını göstermek, ayağını yere 
vurmak, kollarını açmak, baş parmağını yukarı kaldırmak, dizine dokunmak, ellerini sallamak,
yazmak, havada harfleri yazmak,
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “d” dog kelimesinde olduğu gibi
 baş harf  “g”  goat kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 10’a kadar sayma
Değerler; günlük işleri yapma
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek.

Sizde çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  gelişimine
destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
 
Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleterek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onunla eşleştirme gibi yazı öncesi aktiviteler ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (hayvanların yiyecekleri posteri) ile ilgili geri bildirimlerde
bulunarak, daha fazla destek olabilirsiniz.
 
Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 8

Sayın Veli,

My Little Island’ ın 8. ünitesine hoş geldiniz. 
Bu “Çiftlikte” ünitesinde çocuğunuz Lilly ve Billy’nin çiftlikte gördükleri hayvanlar ile ilgili 
hikayeyle eğlenecek. Billy bir ördek görüyor, ancak Lilly göremiyor, ördek sudan başını 
çıkarana kadar! Çocuklar hayvanları sever ve ünitedeki kelimeleri öğrenirken çok eğlenecekler.

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; inek, ördek, keçi, tavuk, at, koyun
Dil yapısı; (Atı) görüyor musun?/ (Ördeği) görüyor musun?/ Evet görüyorum/ Hayır görmüyorum
Eylemler; hayvan eylemleri, alkışlamak, tekme atmak, parmaklarını göstermek, ayağını yere 
vurmak, kollarını açmak, baş parmağını yukarı kaldırmak, dizine dokunmak, ellerini sallamak,
yazmak, havada harfleri yazmak,
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf “d” dog kelimesinde olduğu gibi
 baş harf  “g”  goat kelimesinde olduğu gibi
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 10’a kadar sayma
Değerler; günlük işleri yapma
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek.

Sizde çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  gelişimine
destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz.
 
Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleterek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onunla eşleştirme gibi yazı öncesi aktiviteler ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (hayvanların yiyecekleri posteri) ile ilgili geri bildirimlerde
bulunarak, daha fazla destek olabilirsiniz.
 
Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,
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Unit 9

Sayın Veli,

My Little Island’ın 9.ünitesine hoş geldiniz.
Bu “Hava Durumu” ünitesinde çocuğunuz  bir gün Lilly için hava durumuna göre giyinmenin
kolay olmadığı ile ilgili hikayeyle eğlenecek. Çocuklar havanın ne kadar değişken olduğunu 
gösteren bu hikayeden bahsetmekten çok hoşlanacaklar.

Ayrıca  çocuğunuz;
Kelimeler; soğuk, sıcak, yağmurlu, karlı, güneşli, rüzgarlı
Dil yapısı; Hava nasıl?/ Hava (rüzgarlı)/ Hava (güneşli)
Eylemler; alkışlamak, kendini serinletmek, kollarını çırpmak, uçurtma uçurmak, şemsiye 
tutmak, titremek, havada şekil çizmek, havada harfler çizmek
Dinleme ve konuşma;
Sesler; baş harf  b,d,g,k,l,p ve t
Yazı öncesi; yazıda yön bilgisi (soldan sağa; yukarıdan aşağıya)
Matematik;  1’den 10’a kadar sayma
Değerler; hava koşullarına uygun giyinme
ile ilişkili beceri ve yetenekler geliştirecek.

Siz de çocuğunuzu ünitedeki kelime ve dil yapılarını kullanmalarında motive ederek  
gelişimine destek olabilirsiniz. Ayrıca kelimelerle ilişkili eylemleri çocuğunuzla birlikte 
yapabilirsiniz. 

Çocuğunuza;
*Şarkı ve Chant CD’sindeki yeni şarkıları ve chantları dinleyerek,
*Yeni karakterlerimiz ve ünitenin hikayesiyle ilgili soru sorarak,
*Çocuğunuzun boyama ve çizgi çalışmalarını gözlemleyerek,
*Onunla eşleştirme gibi yazı öncesi aktiviteler ve el yazısını geliştirecek çizgi çalışmaları yaparak,
*Çocuğunuzun ünitedeki sanat projesi (kartanesiyle daire ve üçgen şekilleri) ile ilgili olumlu 
geri bildirimlerde bulunarak, daha fazla destek olabilirsiniz. 

Çocuğunuzu İngilizce öğrenirken eğlenmesinde motive edin ve başarılarıyla gurur duyun.
Saygılarımla,

Copyright @Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.   

2


