
Meet Foxy the fox. He is a little fox who loves to play outside. Today he need a little 

clean after all that puddles he went. Can you help him? Great! Thank you. 

Foxy ile tanışın. Foxy 

Dışarıda oynamayı 

seven küçük bir tilki. 

Bugün girdiği su 

birinkitilerinden sonra 

biraz temizlenmeye 

ihtiyacı var. 

Ona yardım eder 

misin? Harika. 

Teşekkürler. 



Fooxxy! It`s time for bath.

Fooxxy! Neredesin? 

Haydi. Banyo zamanı



There you are. Let`s help him to take off his clothes. 

Put them in the laundry basket please. Excellent!

İşte buradasın. 

Haydi 

kıyafetlerini 

çıkarmasına

yardım et.

Kirlilerini de

çamaşır 

sepetine atalım. 

Muhteşem. 



Can you put some shampoo on him? Wonderful! You made lots of bubbles.

Shall we pop some of them? Pop! Foxy likes it too. 

Başına biraz 

şampuan 

dökebilir 

misin? 

Wow! Bir 

sürü 

baloncuk 

yaptın. 

Birkaçını 

patlatalım 

mı? Pop! 

Foxy de 

sevdi. 



All Done. Let`s wrap him up and rub him dry. Rub, rub, rub. Well Done. Good boy. 

Bittii. Haydi şimdi bir havlu alıp 

kurulayalım. Kurula, kurula, kurula. 

Aferin sana. 



Look! His fur is still wet. I think we should use hair dryer. Let`s plug it in. Oh no! What`s 

wrong? Hmmm! I`m afraid It`s not working. How about blowing instead?

Foxy'nin tüyleri 

hala ıslak. 

Sanırım saç kurutma 

makinesi 

kullanmamız 

gerekiyor.

Haydi prize 

takalım. Olamaz. 

Çalışmıyor. 

Üflemeye ne 

dersin?



Good idea huh? Keep blowinnngg. Good! Now he is nice and dry. 

İyi fikirmiş değil mi? Üflemeye devam et. Üfle, üfle, üfle. 

Güzeel. Şimdi tertemiz oldu. 



Just a couple of things left. You`re doing great. Let`s put some lotion on him shall we? Rub, 

rub, rub. All done.

Çok iyi gidiyorsun.

Geriye sadece 

birkaç şey kaldı. 

Biraz krem sürelim 

de Foxy'nin teni 

yumuşasın.  Sür, sür, 

sür. Olduu.



It`s time to brush his hair. Gently. Gently. Just like that. Bravo!

Sıra saçlarını taramaya geldi. Nazikçe tara. Bravo! Aynen böyle. 



Oh! He is looking tired now. Before you go can you put some pyjamas on him? Perfect! Thank you

very much. Look at him. He is sparkly clean and ready for bed. Night night Foxy. 

Foxy yorgun

görünüyor. Gitmeden 

önce ona pijamalarını 

giydirir misin? 

Mükemmel.  Tertemiz 

oldu. Mis gibi koktu. 

Artık uyumak için 

hazır. İyi geceler 

Foxy. Tatlı rüyalar. 





Bath Time for Foxy
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Selin Yüksel

This book is for you my little friend. Foxy 

loves having bath. Do you?

Bu kitap senin için küçük arkadaşım. Foxy banyo 

yapmayı çok seviyor. Peki ya sen?
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