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در خانواده

خواندن و
زبان

آفرین!
در بازی

 38پیشرفت تو قناعت بخش است
 1لطفا
 39تو می توانی این کار را بکنی
 2تشکر
 40فکر خوبی است
 3چقدر با مالحظه
 41تو آنرا خوب انجام دادی
 4تو خیلی برجسته ای !
است
هم
من
عالقه
مورد
کتاب
این
24
 42آفرین
 5من تو را دوست دارم
بخوانیم
هم
با
بیا
25
 6چه لبخند زیبا
 43به نظر میرسید که تو از انجام دادن
 62چه نظر خوبی!
 26چه تخیلی!
 7تشکر از تو برای شریک سازی
آن واقعا لذت می بردی
 63آفرین – تو باید به خود افتخار کنی
 8تو یک کمک بسیارعالی هستی
 27در بارۀ آن چه فکر می کنی؟
 44تو باید تمرین می کردی
 64بیا که بازی کنیم
 9بیا که غذای شب را آماده کنیم
 28نظر خیلی درخشان
 45کوشش خوب
 65شما باهم خوب بازی می کنید
 10من خیلی به تو افتخار می کنم
 29خیلی مودبانه بود
 46فکر می کنم که تو میتوانی آنرا
 11این یک مهربانی بود که انجام دادی
 66تو زیاد کوشش می کنی
 30خوش صحبت
آزمایش کنی
 12تو خیلی مهربانی
 67تو این را حل کردی
 31یک کتاب انتخاب کن
 47این بهترین کاری است که تو تا کنون
 13من خوشحالم که با توهستم
 68این به خوبی پیشرفت می کند
 32ما باید باهم بخوانیم؟
انجام داده ای
 14من دوست دارم که کارها را باهم
 69حاال تو آنرا فهمیدی
قصه
یک
که
خواهم
می
من
33
 48این یک پیشرفت واقعی است
انجام دهیم
 70تو در این بازی خیلی خوبی
برایت بخوانم
 15بیا که نوبت کنیم
 49تو همه چیز را به یاد داشتی
 71می خواهی چه بازی کنی؟
 16تو با برادر /خواهر خود
 34بیا که یک آواز
 50من به طریقی که کار کردی افتخار
 72آن یک کار بسیار خالق است
خیلی خوب بازی می کنی
بخوانیم
می کنم
 73چه نقاشی مقبول
 17تو کار های خانه را
 35کتاب مورد
 51فوق العاده!
عالی انجام دادی.
 74آیا می توانیم آنرا در دیوار آویزان
عالقه تو کدام است؟
 52کار عالی!
 18روزت چطور بود؟
کنیم تا هر کس ببیند؟
 36چه شوخی
 53تعجب  -چگونه این کار را کردی؟
 75در بارۀ چیزی که ساخته ای برایم
خنده دار
 54آن تالش به کار داشت
معلومات بده
 37می توانی برایم
 55حاال این چیزی است که من به آن کار
یک قصه بگویی؟
خوب می گویم
 19بودن با تو سرگرمی است
 56تو آنرا خوب پالن کردی
 20تو یک دوست فوق العاده هستی
 57آفرین به تو رفیق
 21یک شریک کردن خیلی عالی
 58تو زیاد کوشش کردی
 22باهم یکجا بودن عالی است
 59تو یک ستاره هستی
 23رفیق تو بسیار دلسوز است
 60آن فوق العاده است
 61تو زود یاد می گیری
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