
Çok uykum gelmişti. Yatakta bir sağa bir sola dönüp duruyordum. 
Yattığım yerden kalktım ve annemin yanına gittim. ‘‘Anneciğim, uyuya-
mıyorum.’’ dedim. Annem başımı okşadı. ‘‘Gel kızım, sana nasıl uyuyabi-
leceğini söyleyeceğim.’’ dedi. Merakla annemi takip ettim. ‘‘Yatağına uzan 
ve gözlerini kapat. Koyunları düşün. Sırayla saymaya başla.’’ dedi. Bu 
durum bana çok komik gelmişti. Ama annem söylüyorsa bir bildiği var-
dır. Gözlerimi kapattım ve koyun saymaya başladım. O sırada annem 
de saçlarımı okşuyordu. Koyunları saymak mı yoksa annemin başımı 
okşaması mı uyumama yardımcı oldu bilemedim. Mışıl mışıl uyumuşum. 
Horozun sesiyle yataktan kalktım. Annem aşağıda kahvaltı hazırlıyordu. 
Koşarak ona sarıldım. ‘‘Anneciğim, çok teşekkür ederim.’’ dedim. Annem 
küçük bir tebessümle ‘‘Bunu alışkanlık haline getirmezsen iyi olur.’’ dedi. 
Birlikte kahkahalar atmaya başladık.

BENİ UYUTAN NEYDİ?

Aşağıdaki okuma parçasını 2 kere okuyalım.
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HIZLI OKUMA ÇALIŞMASI



Ç..k ..yk..m g..lm..şt... Y..t..kt.. b..r s..ğ.. b..r s..l.. d..n..p d..r..y..rd..m. 
Y..tt..ğ..m y..rd..n k..lkt..m v.. ..nn..m..n y..n..n.. g..tt..m. ‘‘..nn..c..ğ..m, 
..y..y..m..y..r..m.’’ d..d..m. ..nn..m b..ş..m.. ..kş..d... ‘‘G..l k..z..m, s..n.. n..s..l 
..y..y..b..l..c..ğ..n.. s..yl..y..c..ğ..m.’’ d..d... M..r..kl.. ..nn..m.. t..k..p ..tt..m. 
‘‘Y..t..ğ..n.. ..z..n v.. g..zl..r..n.. k..p..t. K..y..nl..r.. d..ş..n. S..r..yl.. s..ym..y.. 
b..şl...’’ d..d... B.. d..r..m b..n.. ç..k k..m..k g..lm..şt... ..m.. ..nn..m s..yl..y..rs.. 
b..r b..ld..ğ.. v..rd..r. G..zl..r..m.. k..p..tt..m v.. k..y..n s..ym..y.. b..şl..d..m. 
O s..r..d.. ..nn..m d.. s..çl..r..m.. ..kş..y..rd... K..y..nl..r.. s..ym..k m.. y..ks.. 
..nn..m..n b..ş..m.. ..kş..m..s.. m..... ..y..m..m.. y..rd..mc.. ..ld.. 
b..l..m..d..m. M..ş..l m..ş..l ..y..m..ş..m. H..r..z..n s..s..yl.. y..t..kt..n k..lkt..m. 
..nn..m ..ş..ğ..d.. k..hv..lt.. h..z..rl..y..rd... K..ş..r..k ..n.. s..r..ld..m. 
‘‘..nn..c..ğ..m, ç..k t..ş..kk..r ..d..r..m.’’ d..d..m. ..nn..m k..ç..k b..r t..b..ss..ml.. 
‘‘B..n.. ..l..şk..nl..k h..l..n.. g..t..rm..zs..n ..y.. ..l..r.’’ d..d... B..rl..kt.. k..hk..h..l..r 
..tm..y.. b..şl..d..k.

BENİ UYUTAN NEYDİ?
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HIZLI OKUMA ÇALIŞMASI

Aşağıdaki okuma parçasındaki boş alanları dolduralım ve oku-
yalım.



Çok uykum gelmişti. Yatakta bir sağa bir sola dönüp duruyordum. 
Yattığım yerden kalktım ve annemin yanına gittim. ‘‘Anneciğim, uyuya-
mıyorum.’’ dedim. Annem başımı okşadı. ‘‘Gel kızım, sana nasıl uyuyabi-
leceğini söyleyeceğim.’’ dedi. Merakla annemi takip ettim. ‘‘Yatağına uzan 
ve gözlerini kapat. Koyunları düşün. Sırayla saymaya başla.’’ dedi. Bu 
durum bana çok komik gelmişti. Ama annem söylüyorsa bir bildiği var-
dır. Gözlerimi kapattım ve koyun saymaya başladım. O sırada annem 
de saçlarımı okşuyordu. Koyunları saymak mı yoksa annemin başımı 
okşaması mı uyumama yardımcı oldu bilemedim. Mışıl mışıl uyumuşum. 
Horozun sesiyle yataktan kalktım. Annem aşağıda kahvaltı hazırlıyordu. 
Koşarak ona sarıldım. ‘‘Anneciğim, çok teşekkür ederim.’’ dedim. Annem 
küçük bir tebessümle ‘‘Bunu alışkanlık haline getirmezsen iyi olur.’’ dedi. 
Birlikte kahkahalar atmaya başladık.

BENİ UYUTAN NEYDİ?
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HIZLI OKUMA ÇALIŞMASI

Aşağıda yazıların yarısı verilmiştir. Diğer yarısını tahmin ede-
rek okuyalım.
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HIZLI OKUMA ÇALIŞMASI

BİZİM DERE
Dere dere nerede?
Dere köyün içinde.
Balıkları çok renkli,
Hepsi de bereketli.
Dere dere nerede?
Dere evin dibinde.
Akıntısı şiddetli,
İçinde yüzmek riskli.
Dere dere nerede?
Dere ağaç dibinde.
Suyu oldukça derin,
Aman, sakın girmeyin!

- Güneş kardeş nereye?
- İşim bitti, başka yere.
- Burada kalsan bizimle...
- Diğerleri üzülür bu hale.
- Yarın yine gel ama.
- Geleceğim meraklanma.
- Arayı da çok açma.
- Yanınızdayım sabaha.

GÜNEŞ KARDEŞ


