Yo-Yee Education Starter Flashcards
Looking for Flashcards with a difference?
Flashcards are the main medium for teaching languages.
Yo-Yee Education offers a wide range of high quality Flashcards, for teachers, parents and
students.
Our teaching aids characterize Yo and Yee’s everyday family life and experiences and are
designed for use in kindergarten, primary and secondary schools, and even at home.
By using Yo-Yee Flashcards you give your kids an advantage in language skills by working
with them at school, home or on-the-go.
Teaching a language to children has never been so rewarding, enjoyable and easy!

Yo-Yee Flashcards for everyone

Starter
Step-Up
Speaker
Plus Points
-

interactive storyline

-

rounded corners for safety

-

laminated for durability

-

available in A5 and A6 sizes

-

available in English, German, French, Spanish, Chinese, Pinyin, Thai and Unlabeled
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Yo-Yee Education Starter Flashcards

ห้องนอน
เตียง, ผ้าห่ม, ชัน้ วางหนังสือ, นาฬกิ า, ผ้าม่าน, ประตู, ถังขยะ, โคมไฟ, กระจก, รู ปภาพ, หมอน,
สเตอริโอ, ของเล่น, ตูเ้ สื้อผ้า, หน้าต่าง

18,00 €

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ข้อเท้า, แขน, แก้ม, คาง, หู, ข้อศอก, ตา, นิ้วมือ, เท้า, หน้าผาก, ผม, หัว, มือ, หัวเข่า, ขา, ริม
ฝี ปาก, ปาก, เล็บ, คอ, จมูก, ฝ่ ามือ, ไหล่, ท้อง, ฟัน, นิ้วเท้า, ลิ้น

31,20 €

ห้องเรียน
กระเป๋ านักเรียน, กระดานดํา, หนังสือ, เก้าอี้, ดินสอสี, โต๊ะเขียนหนังสือ, ยางลบ, กาว, หมึก,
ปากกาเคมี, คลิปหนีบกระดาษ, ปากกา, ดินสอ, กล่องดินสอ, กบเหลาดินสอ, ไม้บรรทัด,
กรรไกร, ตรายาง, ทีเ่ ย็บกระดาษ, แปรงลบกระดาน

24,00 €
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Yo-Yee Education Starter Flashcards
toe,

สี
สีดาํ , สีนาํ้ เงิน, สีนาํ้ ตาล, สีเขียว, สีเทา, สีสม้ , สีชมพู, สีมว่ ง, สีแดง,
สีเงิน, สีขาว, สีเหลือง

16,80 €

ครอบครัว
พีช่ าย – น้องชาย, ครอบครัว, พีช่ าย - น้องชาย และ พีส่ าว - น้องสาว , พ่อและลูกสาว,
พ่อและลูกชาย, พ่อ, ปู่ - ตา , ย่า – ยาย, ปู่ย่า – ตายาย, แม่และลูกสาว, แม่และลูกชาย, แม่,
พ่อแม่, พีส่ าว - น้องสาว

16,80 €

อาหาร
ขนมปัง, เค้ก, เนยแข็ง, ไก่, มันฝรัง่ ทอด, ช็อคโกแลต, กาแฟ, ไข่, แฮมเบอร์เกอร์, ฮอทดอก,
ไอศครีม, เนื้อ, นม, ก๋วยเตีย๋ ว, พิซซ่า, มันฝรัง่ , สลัด, แซนด์วชิ , ชา, ลูกอม

24,00 €
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Yo-Yee Education Starter Flashcards
toe,

ผลไม้
แอปเปิ้ ล, กล้วย, แบลคเบอร์ร,่ี เชอร์ร่,ี มะพร้าว, แก้วมังกร, มะยม, องุน่ , ฝรัง่ , ขนุน, ลิ้นจี่,
มะม่วง, มังคุด, ส้ม, มะละกอ, ลูกแพร์, สับปะรด, พลัม, เงาะ, ราสเบอร์ร,่ี สตรอเบอร์ร,่ี แตงโม

26,40 €

ในสวนสัตว์
การแสดงสัตว์, สัตว์, หมี, กรง, จระเข้, กวาง, ช้าง, ให้อาหารสัตว์, ยีราฟ, ฮิปโปโปเตมัส , จิงโจ้,
สิงโต, ลิง, แรด, งู, เสือ, เต่า, สัตวแพทย์, ม้าลาย, ผูด้ ูแลสัตว์

21,60 €

คําสัง่
เงียบ ๆ, ปิ ดหนังสือ, มานี่, เข้ามาได้, ออกไปได้, ยืน่ ให้, ส่งให้, วางลง, มองทีก่ ระดาน,
เปิ ดหนังสือ, หยิบขึ้นมา, เอาไปเก็บ, นัง่ ลง, ยืนขึ้น, หยิบออกมา

18,00 €
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Yo-Yee Education Starter Flashcards
toe,

ธรรมชาติ
หาด, สะพาน, ถํา้ , เมฆ, ดอกไม้, ป่ า, หญ้า, เกาะ, ทะเลสาบ, ดวงจันทร์, ภูเขา, รุง้ ,
แม่นาํ้ , ถนน, ก้อนหิน, ดาว, ดวงอาทิตย์, ต้นไม้, ภูเขาไฟ, นํา้ ตก

24,00 €

ในฟาร์ม
โรงนา, แมว, วัว, สุนขั , ลา, เป็ ด, ชาวนา, แพะ, ห่าน, กองหญ้าแห้ง, ไก่, ม้า, หนู , หมู,
กระต่าย, ไก่ตวั ผู,้ แกะ, คอก, รถแทรกเตอร์, บ่อนํา้

21,60 €

คําตรงกันข้าม
เย็น - ร้อน, ไม่ดี - ดี, ใหม่ - เก่า, เด็กผูช้ าย - เด็กผูห้ ญิง, หยุด - ไป, ผูช้ าย - ผูห้ ญิง,
ใน - นอก, เปิ ด - ปิ ด, ใหญ่ - เล็ก, สัน้ - ยาว, เปิ ด - ปิ ด, กลางวัน – กลางคืน

28,80 €
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Yo-Yee Education Starter Flashcards
toe,

สนามเด็กเล่น
สนามบาสเกตบอล, ดินโคลน, รัว้ , นํา้ พุ, เล่นตาเขย่ง, กรงไต่, ม้าหมุน, บาร์เดีย่ ว, โคลน,
ห้องสุขา, สะพานแขวน, กระบะทราย, ไม้กระดานหก, กระดานลืน่ , รู ปปัน้ , ชิงช้า,
ชิงช้ายางรถยนต์, รถกระเช้า

22,60 €

กีฬา
แบดมินตัน, เบสบอล, บาสเกตบอล, โบว์ลง่ิ , ขีจ่ กั รยาน, ฟุตบอล, กอล์ฟ, ยิมนาสติก,
ขีม่ า้ , ฮอกกี้นาํ้ แข็ง, ยูโด, สกีหมิ ะ, ว่ายนํา้ , ปิ งปอง, เทนนิส,
วอลเลย์บอล, โปโลนํา้ , วินด์เซิรฟ์

25,20 €

ของเล่น
ลูกบอล, บล็อกตัวต่อ, ตุก๊ ตา, รถโกคาร์ท, กลอง, ตุก๊ ตาหมี, ตุก๊ ตาหุ่นเชิด, จิก๊ ซอว์,
หุ่นยนต์, สกูตเตอร์, เชือก, สเกตบอร์ด, ว่าว, บ้านตุก๊ ตา, ลูกดิง่

18,00 €
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Yo-Yee Education Starter Flashcards
toe,

การขนส่ง
รถพยาบาล, บอลลูนลอยฟ้ า, รถจักรยาน, เรือ, รถบัส, รถยนต์, เรือข้ามฟาก, เฮลิคอปเตอร์,
รถจีป๊ , รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์, เครื่องบิน, รถตํารวจ, จรวด, เรือเดินทะเล,
รถไฟลอยฟ้ า, รถไฟ, รถไฟใต้ดนิ , รถตู ้

22,80 €

ผัก
หน่อไม้ฝรัง่ , ถัว่ , บร็อคโคลี,่ กะหลํา่ ปลี, แครอท, กะหลํา่ ดอก, พริก, ข้าวโพด,
มะเขือยาว, กระเทียม, ขิง, ถัว่ ลิสง, ผักกาดหอม, เห็ด, หัวหอม, ถัว่ ลันเตา,
หัวไชเท้า, มะเขือเทศ

21,60 €

กริยาชุดที่ 1
มา, ทําอาหาร, วาด, ดืม่ , กิน, บิน, ไป, กระโดด, ฟัง, เล่น, อ่านหนังสือ, ขีจ่ กั รยาน, วิง่ ,
ร้องเพลง, นอน, ว่ายนํา้ , เดิน, เขียน

21,60 €
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Yo-Yee Education Bingo Sets
Looking for additional Bingo Sets?
Bingo cards are an excellent teaching tool for practicing vocabulary and playing fun games
with students. Our sets are divided into Starter, Step-Up and Speaker Bingo. Each Bingo set
is composed of 14 Bingo games containing 17 Bingo cards. All Bingo cards are individual and
are a great add-on learning tool with the combination of flashcards which furthers the child’s
learning in a fun and playful way.
Teaching a language to children has never been so rewarding, enjoyable and easy!

Yo-Yee Bingos for everyone

Starter
Bingo
Step-Up
Bingo
Speaker
Bingo
Starter Bingo
Includes: The Bedroom, Body Parts, The Classroom, Food, Fruit, In the Zoo, Instructions, Nature, On the Farm, Playground, Sports,
Transportation, Vegetables, Verb Set 1

Step-Up Bingo

199,- €

Includes: The Bathroom, Calendar, Clothes, Daily Routines, Feelings, House and Rooms, The Kitchen, The Living Room, Locations, Occupations,
Telling Time, Verb Set 2, Verb Set 3, Weather and Seasons

199,- €

Speaker Bingo
Includes: Buildings, Chores, Packaging, Countries and Flags, Describing People, Food Preparation, In the City, Nationalities,
Phrasal Verbs 1, Phrasal Verbs 2, Take a Trip, Recess, Types of Entertainment, Verb Set 4

199,- €
Yo-Yee Education Bingo Sets Din A5
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Yo-Yee Education Step-Up Flashcards
Language Skills - In a Flash
The flashcard, as the name suggests, gives the mind a flash of memory.
Therefore children get into the habit of memorizing images associated with words. Using
several types of teaching aids assist young minds in developing a stimulating intellect.
Our flashcards are special as they allow kids to associate with Yo and Yee’s storyline to help
them absorb information quicker and easier.
You will also find it becomes fun to use the flashcards and encourages your kids to ask more
questions during language learning.
Kids never had so much fun while studying a language!

Yo-Yee Flashcards for everyone

Starter
Step-Up
Speaker
Plus Points
-

interactive storyline

-

rounded corners for safety

-

laminated for durability

-

available in A5 and A6 sizes

-

available in English, German, French, Spanish, Chinese, Pinyin, Thai and Unlabeled
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Yo-Yee Education Step-Up Flashcards

คําคุณศัพท์ท่ี 1
สกปรก - สะอาด, ยาก - ง่าย, เร็ว - ช้า, หนา - บาง, แข็ง - อ่อน, ซ้าย - ขวา, สูง - เตี้ย,
แก่ - หนุ่มสาว, แข็งแรง - อ่อนแอ, ไกล – ใกล้

24,00 €

ห้องนํา้
ตะกร้าซักผ้า, อ่างอาบนํา้ , แปรงหวีผม, หวี, พรมเช็ดเท้า, เครื่องเป่ าผม, มีดโกนหนวด,
เครื่องชัง่ นํา้ หนัก, แชมพูสระผม, ฝักบัว, อ่างล้างมือ, สบู่, ฟองนํา้ , ก๊อกนํา้ , กระดาษชําระ,
โถส้วม, แปรงสีฟนั , ยาสีฟนั , ราวแขวนผ้าเช็ดตัว, ผ้าเช็ดตัว

24,00 €

ปฏิทนิ
วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์, เดือนทีแ่ ล้ว,
สัปดาห์ทแ่ี ล้ว, ปี ทแ่ี ล้ว, เดือนหน้า, สัปดาห์หน้า, ปี หน้า, เดือนนี้, สัปดาห์น้ ี, ปี น้ ี, วันนี้, วันพรุ่งนี้,
เมือ่ วาน, สัปดาห์, วันหยุดสุดสัปดาห์

28,98 €
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Yo-Yee Education Step-Up Flashcards
toe,

เครื่องแต่งกาย
กระเป๋ า, เข็มขัด, หมวกแก๊ป, ลายหมากรุก, ชุด, หมวก, แจ็คเก็ต, เนคไท, สวมใส่, ชุดนอน,
รองเท้า, กางเกงขาสัน้ , กระโปรง, รองเท้าแตะ, ถุงเท้า, ลายจุด, ลายทางม้าลาย, แว่นกันแดด,
เสื้อหนาว, ถอดออก, เสื้อยืด, นาฬกิ าข้อมือ

26,40 €

กิจวัตรประจําวัน
แปรงฟัน, หวีผม, ออกกําลังกาย, ทําการบ้าน, กินอาหารเช้า, กินอาหารกลางวัน, กินอาหารคํา่ ,
แต่งตัว, ตื่นนอน, เข้านอน, ไปโรงเรียน, ฟังเพลง, เก็บทีน่ อน, เล่นกีตาร์, าบนํา้ ฝักบัว, งีบ,
เล่นกับเพือ่ น, สระผม

24,84 €

ความรู ส้ กึ
โกรธ, เบือ่ , หนาว, สับสน, ผิดหวัง, กลัว, อิม่ , มีความสุข, ร้อน, หิว, มีความรัก, อิจฉา, เหงา,
วิตกกังวล, ภูมใิ จ, เสียใจ, ป่ วย, ประหลาดใจ, หิวนํา้ , เหนื่อย

27,60 €
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Yo-Yee Education Step-Up Flashcards
toe,

บ้าน และ ห้องต่างๆ
ห้องใต้เพดาน, ชัน้ ใต้ดนิ , ห้องนํา้ , ห้องนอน, ห้องรับประทานอาหาร, ชัน้ ล่าง, โรงรถ, สวน,
ห้องโถง, บ้าน, ห้องครัว, ห้องซักผ้า, ห้องนัง่ เล่น, สํานักงาน, บันได,
ห้องเก็บของ, ชัน้ บน, ห้องทํางาน

23,76 €

ห้องครัว
ตะเกียบ, กระติกนํา้ แข็ง, ถ้วย, เขียง, ส้อม, แก้วนํา้ , กาต้มนํา้ , มีด, ไมโครเวฟ, กระทะ,
พริกไทย, หม้อ, ตูเ้ ย็น, เกลือ, ช้อน, เตา, กานํา้ ชา, ทีเ่ ปิ ดกระป๋ อง ,
เครื่องปิ้ งขนมปัง, ไม้จิ้มฟัน

24,00 €

ห้องนัง่ เล่น
เก้าอี้มเี ท้าแขน, ตูใ้ ส่ของ, เทียน, โคมไฟเพดาน, หมอนอิง, เตาผิง, นาฬกิ าลูกตุม้ , ภาพวาด,
ต้นไม้, เก้าอี้โยก, พรม, โซฟา, โต๊ะ, ทีว,ี แจกัน, กระดาษปิ ดผนัง

19,20 €
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Yo-Yee Education Step-Up Flashcards
toe,

สถานที่
สนามบิน, หอแสดงศิลปะ, ธนาคาร, ร้านทําผม, ป้ ายรถประจําทาง, โรงภาพยนตร์,
สถานีดบั เพลิง, สวนสนุก, โรงพยาบาล, โรงแรม, ห้องสมุด, ตลาด, พิพธิ ภัณฑ์, สวนสาธารณะ,
ปัม้ นํา้ มัน, ร้านขายยา, สนามเด็กเล่น, สถานีตาํ รวจ, ทีท่ าํ การไปรษณีย,์ ร้านอาหาร, โรงเรียน,
ทะเล, สนามกีฬา, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, สถานีรถไฟ, สวนสัตว์

34,32 €

เดือน
มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถนุ ายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

16,56 €

อาชีพ
นักแสดง, ศิลปิ น, มนุษย์อวกาศ, ช่างก่อสร้าง, พ่อครัว, คนขับรถบัส, หมอฟัน, คุณหมอ,
วิศวกร, ชาวนา, นักดับเพลิง, ชาวประมง, คนสวน, ช่างตัดผม, แม่บา้ น, ช่างยนต์, นางพยาบาล,
ช่างภาพ, นักบิน, ตํารวจ, บุรุษไปรษณีย,์ เลขานุการ, คนขายของ, นักร้อง, ทหาร, นักเรียน,
คนขับแท็กซี,่ ครู, สัตวแพทย์, พนักงานเสิรฟ์

39,60 €
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Yo-Yee Education Step-Up Flashcards
toe,

คําสรรพนาม
ผม / ฉัน - ของผม/ ของฉัน, คุณ - ของคุณ, เขา - ของเขา, เธอ - ของเธอ, มัน - ของมัน,
พวกเรา - ของเรา, พวกคุณ - ของพวกคุณ, พวกเขา - ของพวกเขา, นี่ - นัน้ ,
เหล่านี้ - เหล่านัน้ , กระเป๋ าของใคร

34,50 €

ศัพท์คาํ ถาม
ยาวเท่าไหร่, นานเท่าไหร่, จํานวนเท่าไหร่, เท่าไหร่, ปริมาณเท่าไหร่, อะไร, เวลาเท่าไหร่,
เมือ่ ไหร่, ทีไ่ หน, อันไหน, ใคร, ทําไม

15,94 €

บอกเวลา
สีโ่ มง, หกโมง, เจ็ดโมง, แปดโมง, เก้าโมง, เทีย่ ง, ห้าโมงครึ่ง, หกโมงครึ่ง, เจ็ดโมงครึ่ง,
แปดโมงครึ่ง, สิบโมงครึ่ง, ในตอนเช้า, ในตอนบ่าย, ในตอนเย็น, , หกโมงสิบห้านาที,
เจ็ดโมงสิบห้านาที, แปดโมงสิบห้านาที, เก้าโมงสิบห้านาที, เทีย่ งสิบห้านาที, สีโ่ มงสีส่ บิ ห้านาที,
หกโมงสีส่ บิ ห้านาที, เจ็ดโมงสีส่ บิ ห้านาที, แปดโมงสีส่ บิ ห้านาที

27,60 €
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Yo-Yee Education Step-Up Flashcards
toe,

กริยาชุดที่ 2
ถือ, ปี น, นับ, ร้องไห้, ตัด, เต้นรํา, ขับ, มี, ดู, เล่นเปี ยโน, กระโดดเชือก, เรียน,
อาบนํา้ ในอ่าง, อาบนํา้ ฝักบัว, คุย, ดูทวี ี

19,20 €

กริยาชุดที่ 3
ตอบ, ถาม, รับลูกบอล, ระบายสี, พบ, ได้, ให้, ซ่อน, หัวเราะ, เห็น, พูด, คิด,
ขว้างลูกบอล, รอ, ต้องการ, ล้าง

21,12 €

สภาพอากาศและฤดูกาล
ฤดูใบไม้ร่วง, มีเมฆมาก, มีหมอก, หนาวเย็นเป็ นนํา้ แข็ง, ฟ้ าแลบ, ฝนตกหนัก, ฤดูฝน, ฝนตก,
หิมะตก, ฤดูใบไม้ผลิ, พายุ, ฤดูรอ้ น, แดดออก, พระอาทิตย์ข้นึ , พระอาทิตย์ตกดิน,
ฝนฟ้ าคะนอง, ฤดูหนาว, ลมแรง

24,00 €
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Yo-Yee Education Bingo Sets
Looking for additional Bingo Sets?
Bingo cards are an excellent teaching tool for practicing vocabulary and playing fun games
with students. Our sets are divided into Starter, Step-Up and Speaker Bingo. Each Bingo set
is composed of 14 Bingo games containing 17 Bingo cards. All Bingo cards are individual and
are a great add-on learning tool with the combination of flashcards which furthers the child’s
learning in a fun and playful way.
Teaching a language to children has never been so rewarding, enjoyable and easy!

Yo-Yee Bingos for everyone

Starter
Bingo
Step-Up
Bingo
Speaker
Bingo
Starter Bingo
Includes: The Bedroom, Body Parts, The Classroom, Food, Fruit, In the Zoo, Instructions, Nature, On the Farm, Playground, Sports,
Transportation, Vegetables, Verb Set 1

Step-Up Bingo

199,- €

Includes: The Bathroom, Calendar, Clothes, Daily Routines, Feelings, House and Rooms, The Kitchen, The Living Room, Locations, Occupations,
Telling Time, Verb Set 2, Verb Set 3, Weather and Seasons

199,- €

Speaker Bingo
Includes: Buildings, Chores, Packaging, Countries and Flags, Describing People, Food Preparation, In the City, Nationalities,
Phrasal Verbs 1, Phrasal Verbs 2, Take a Trip, Recess, Types of Entertainment, Verb Set 4

199,- €
Yo-Yee Education Bingo Sets Din A5
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Yo-Yee Education Speaker Flashcards
A modular system that works!
Yo-Yee is a flashcard-based language learning system which helps your child to recognize
and remember more than 1000 words, phrases and sentences with ease.
See it. Remember it. Say it.
Our flashcards have been developed by professional educators with over 10 years experience
in the language learning industry using tested and trusted techniques.
They are available in English, French, Spanish, German, Thai, Chinese and even, if needed,
vocabulary free.
We are an effective and affordable teaching solution for parents, teachers and schools.

Yo-Yee Flashcards for everyone

Starter
Step-Up
Speaker
Plus Points
-

interactive storyline

-

rounded corners for safety

-

laminated for durability

-

available in A5 and A6 sizes

-

available in English, German, French, Spanish, Chinese, Pinyin, Thai and Unlabeled

Yo-Yee Education Speaker Flashcards Thai Din A5
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Yo-Yee Education Speaker Flashcards

อาการและการบาดเจ็บ
เป็ นหวัด, ชํา้ , ปวดหลัง, ไอ, อาเจียน, บาดแผล, เป็ นผืน่ , เจ็บคอ, ปวดหัว, มีไข้,
ถูกแดดเผา, วิงเวียน, จาม, ปวดหู, ปวดฟัน, ปวดท้อง
คําแสดงความถี่ – เสมอ, ปกติ, บ่อย ๆ, บางครัง้ , แทบจะไม่เคย, ไม่เคย

29,04 €

คําคุณศัพท์ชดุ ที่ 2
หวาน – เปรี้ยว, ขี้เหร่ – สวย, มีผลสําเร็จ – ไม่สาํ เร็จ, บน – ล่าง, เต็ม – ว่างเปล่า, สูง – ตํา่ ,
แห้ง – เปี ยก, ด้านหน้า – ด้านหลัง, สว่าง – มืด, ก่อน – สาย

24,00 €

คําคุณศัพท์ชดุ ที่ 3
ถูก – แพง, ลึก – ตื้น, อันตราย – ปลอดภัย, หนัก – เบา, ขยัน – ขี้เกียจ,
แน่น – หลวม, รวย – จน, แคบ – กว้าง, เรียบร้อย – รก, ตรง – โค้ง

24,00 €

Yo-Yee Education Speaker Flashcards Thai Din A5
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Yo-Yee Education Speaker Flashcards
toe,

สิง่ ปลูกสร้าง
โรงนา, อาคาร, ปราสาท, โบสถ์, ห้างสรรพสินค้า, โรงงาน, บ้าน, กระท่อม, กระท่อมนํา้ แข็ง,
ประภาคาร, คุก, ปิ รามิด, ตึกระฟ้ า, เต็นท์แบบอเมริกนั , วัด, เต็นท์, หอคอย, บ้านต้นไม้

24,84 €

งานบ้าน
ทําความสะอาดบ้าน, ตัดหญ้า, ล้างจาน, ซักผ้า, ปัดฝุ่น, ให้อาหารสุนขั , พับผ้า, ตากผ้า,
รีดเสื้อผ้า, ถูพ้นื , ทาสีบา้ น, กวาด, ใบไม้, กวาดพื้น, ทิ้งขยะ, ดูดฝุ่น, พาสุนขั ไปเดินเล่น,
เช็ดกระจก, ล้างรถ, รดนํา้ ต้นไม้, ทํางานในสวน

27,60 €

บรรจุภณั ฑ์
ถุง, แท่ง, ถัง, ขวด, กล่อง, ถัง, กํา, กระป๋ อง, กล่อง, ลัง, หัว, ขวด,เหยือก, แถว, ห่อ,
ม้วน, ชิ้น, ชิ้น, หลอด, ถ้วย

27,60 €
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Yo-Yee Education Speaker Flashcards
toe,

ประเทศและธง: ทวีปแอฟริกา, ทวีปแอนตาร์กติก, ประเทศอาเจนตินา, ทวีปเอเชีย, ประเทศออสเตรเลีย, ทวีปออสเตรเลีย,
ประเทศบราซิล, ประเทศแคนาดา, ประเทศจีน, ทวีปยุโรป, ประเทศฝรัง่ เศส, ประเทศเยอรมนี, เกาะกรีนแลนด์, ประเทศอิตาลี,
ประเทศญี่ป่ นุ , ประเทศเคนยา, ประเทศลิเบีย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศเม็กซิโก, ประเทศนามิเบีย, ประเทศนิวซีแลนด์,
ประเทศไนจีเรีย, ทวีปอเมริกาเหนือ, ประเทศเปรู, ประเทศรัสเซีย, ประเทศแอฟริกาใต้, ทวีปอเมริกาใต้, ประเทศสเปน,
ประเทศไทย, ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริ กา, ประเทศเวเนซูเอลา

44,16 €

บรรยายลักษณะของคน
รอยย่น, ตกกระ, หัวล้าน, รองทรง, ผมแสกกลาง, ตาเหล่, ผมหยิก, ผมหน้าม้า, เหล็กดัดฟัน,
หนวด, ผมเปี ย, เครา, สิว, ผมหางม้า, จอนผม, ผมตรง, หางเปี ย, ผมหยักศก

24,84 €

การเตรียมอาหาร
เติม, ผิง, ย่าง, ผสม, ต้ม, บีบให้แตก, สับ, นึ่ง, ตัด, ทอด, อบ, ตีให้แตก, ปอกเปลือก,
ขูด, ผัด, ฝาน, เคี่ยว, เท, เอารวมกัน, คน

25,92 €
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Yo-Yee Education Speaker Flashcards
toe,

ในเมือง
ลานจอดรถ, ใจกลางเมือง, ทางรถจักรยาน, ทางตัน, สะพานลอย, สีแ่ ยก, ท่อระบายนํา้ ,
ตลาดนัด, ทางยกระดับ, เขตทางเท้า, วงเวียน, ทางเท้า, โคมไฟถนน, ป้ ายจราจร, ตูโ้ ทรศัพท์,
สามแยก, รถติด, สัญญาณไฟจราจร, อุโมงค์ขา้ มถนน, ทางม้าลาย

25,92 €

ชนชาติ
ชาวอาเจนติน่า, ชาวออสเตรเลีย, ชาวบราซิล, ชาวแคนาดา, ชาวจีน, ชาวฝรัง่ เศส, ชาวเยอรมัน,
ชาวกรีนแลนด์, ชาวอิตาเลียน, ชาวญี่ป่ นุ , ชาวเคนยา, ชาวลิเบีย, ชาวมาเลเซีย, ชาวเม็กซิกนั ,
ชาวนามิเบีย, ชาวไนจีเรีย, ชาวนิวซีแลนด์, ชาวเปรู, ชาวรัสเซีย, ชาวแอฟริกาใต้,
ชาวสเปน, ชาวไทย, ชาวอเมริกนั , ชาวอังกฤษ, ชาวเวเนซุเอลา

36,00 €

กริยาวลีชดุ ที่ 1
งัดแงะ, ย้ายออก, หลบเข้าข้างทาง, แจกฟรี, โตขึ้น, หลุดออก, เลิกคบ, ดูถูก, กรอก, ระมัดระวัง,
ดูแล, ดับ, วิง่ หนี, บินขึ้น, มาถึง, ดึงออก, ผลักออก, พลิก

24,84 €
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Yo-Yee Education Speaker Flashcards
toe,

กริยาวลีชดุ ที่ 2
ขับจากไป, ขึ้นบน, ไม่ทาํ งาน, สงบใจ, ล้มลง, ไล่ตาม, ยอมตาม, แหกคุก, อยู่ห่าง, ตกลง,
มาเยีย่ ม, เข้ามา, ทิ้งไว้, เอาลง, พบกัน, วิง่ ทับ, หาคําตอบ, ลงจาก

24,84 €

การเดินทาง
ซื้อตัว,๋ ลงทะเบียน, ตรวจสอบกระเป๋ า, ผ่านด่านรักษาความปลอดภัย, ลงทะเบียนทีป่ ระตู,
ขึ้นเครื่อง, หาทีน่ งั ่ , เก็บกระเป๋ าหิ้วขึ้นเครื่อง, รัดเข็มขัดนิรภัย, มองหาทางออกฉุกเฉิน,
อ่านบัตรฉุกเฉิน, บินขึ้น, ขอผ้าห่ม, เครื่องผจญหลุมอากาศ, บินลง, ลงจากเครื่อง, รับกระเป๋ า

25,50 €

คําบุพบท
ข้าม, ทีหลัง, รอบๆ, ก่อนหน้า, ข้างหลัง, ระหว่าง, ใน, ข้างหน้า, ข้างใน, คนสุดท้าย, ตรงกลาง,
ถัดไป, ข้างๆ, บน, ตรงข้าม, ข้างนอก, ข้างบน, ผ่านไป, ผ่านเข้าไป, ข้างใต้

26,40 €
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Yo-Yee Education Speaker Flashcards
toe,

พักผ่อน
เด็กเกเร, จับแมลง, หกสูง, ตีลงั กา, ต่อสู,้ ผ่อนคลาย, เล่นจับบอล, เล่นซ่อนหา,
เล่นกระโดดข้ามหลัง, เล่นกีฬา, วิง่ ไล่จบั , วิง่ แข่ง, อวด, พูดคุยกับเพือ่ น, หยอกล้อผูห้ ญิง,
เล่าเรื่องตลก, บอกความลับ, เดินเล่น

23,76 €

ประเภทของความบันเทิง
หนัง, การ์ตูน, รายการเพลง, ตลก, ทอล์คโชว์, หนังนิยายวิทยาศาสตร์, หนังภจญภัย,
สารคดีธรรมชาติ, เกมส์โชว์, หนังลึกลับ, โรแมนติก, หนังสยองขวัญ, หนังแอคชัน่ ,
หนังตะวันตก, ข่าว, ช่องกีฬา, ละครโอเปรา, รายการสําหรับเด็ก

28,80 €

กริยาชุดที่ 4
ยืม, เลือก, แก้ไข, ลืม, ถือ, เจ็บ, จําเป็ นต้อง, ดึง, จํา, แบ่งปัน, ได้กลิน่ , เอา,
สัมผัส, ลอง, ใช้, เยีย่ ม, สวมใส่, ทํางาน

23,76 €
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Yo-Yee Education Bingo Sets
Looking for additional Bingo Sets?
Bingo cards are an excellent teaching tool for practicing vocabulary and playing fun games
with students. Our sets are divided into Starter, Step-Up and Speaker Bingo. Each Bingo set
is composed of 14 Bingo games containing 17 Bingo cards. All Bingo cards are individual and
are a great add-on learning tool with the combination of flashcards which furthers the child’s
learning in a fun and playful way.
Teaching a language to children has never been so rewarding, enjoyable and easy!

Yo-Yee Bingos for everyone

Starter
Bingo
Step-Up
Bingo
Speaker
Bingo
Starter Bingo
Includes: The Bedroom, Body Parts, The Classroom, Food, Fruit, In the Zoo, Instructions, Nature, On the Farm, Playground, Sports,
Transportation, Vegetables, Verb Set 1

Step-Up Bingo

199,- €

Includes: The Bathroom, Calendar, Clothes, Daily Routines, Feelings, House and Rooms, The Kitchen, The Living Room, Locations, Occupations,
Telling Time, Verb Set 2, Verb Set 3, Weather and Seasons

199,- €

Speaker Bingo
Includes: Buildings, Chores, Packaging, Countries and Flags, Describing People, Food Preparation, In the City, Nationalities,
Phrasal Verbs 1, Phrasal Verbs 2, Take a Trip, Recess, Types of Entertainment, Verb Set 4

199,- €
Yo-Yee Education Bingo Sets Din A5
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