
sonerhoca.net 1

Okuyalım, yazalım.“H h” Harfini Tanıma
    Aşağıdaki varlıkların isimlerini söyleyelim. İsminde ‘‘h’’ sesi 
olanların kutusunu işaretleyelim.

    ‘‘H’’ sesi, metnin başında mı ortasında mı yoksa sonunda 
mı? Altındaki kutucuğa işaretleyelim.
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Okuyalım, yazalım.“C c” Harfini Yazma
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Okuyalım, yazalım. Hece Oluşturma



sonerhoca.net 4

he he hihip r ç s

hı hü ho hurz r y

şa ru he hemh h y

ha ha ho hoşk p p

Okuyalım, yazalım. Hece Oluşturma
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Okuyalım, yazalım. Hece Oluşturma
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    Aşağıdaki cümleleri okuyalım, altlarına yazalım.

Hakkı zararlı yiyecekler yiyor.

Hayat hasta olmuş.

Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.

Hırsız hızlı hızlı kaçıyordu.

Bizim Hokkabaz hakem olmuş.

Hale her gün çiçek sular.

Hilmi’ye hoş bir hediye aldım.
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Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.
    Metni 4 defa okuyalım. Altındaki satırlara yazalım.

      HALE
Hale bahçeye çıktı.
Hortumla çiçekleri suladı.
Horoz oradan geçerken
Her tarafı ıslandı.
Hale’nin peşinden koştu.
Herkes kahkaha attı.
Gülmekten yerlere yattı.



sonerhoca.net 8

Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.
    Metni 4 defa okuyalım. Altındaki satırlara yazalım.

      KOMŞU
- Komşu komşu huuu!
- Bahçedeki ne?
- Hindi.
- Kim aldı?
- Hamdi.
- Ne kadara aldı?
- Yirmi.
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Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.

  Harun her zamanki gibi eline hortumu 
alıp bahçeyi sulamaya başladı. Hortum-
dan bir süre sonra su gelmedi. Harun 
hemen hortumu inceledi. Hortum kop-
muştu. Hızlıca hortumu bantladı. Bahçe-
yi sulamaya devam etti. Harun çiçeklerin 
kahramanı olmuştu. Her bahçeye inişinde 
bu güzel anı hatırladı.

KAHRAMAN HARUN

1. Harun, hortumla ne yaptı?

2. Hortuma ne olmuş?

3. Harun, çiçeklerin neyi olmuştu?
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Okuyalım, yazalım.Değerlendirme
    Aşağıda numaralandırılarak verilen varlıkların adlarını 
uygun satırlara yazalım.
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Okuyalım, yazalım.Değerlendirme
    Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı cümle-
ler kuralım ve yazalım.
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Okuyalım, yazalım.“V v” Harfini Tanıma
    Aşağıdaki varlıkların isimlerini söyleyelim. İsminde ‘‘v’’ sesi 
olanların kutusunu işaretleyelim.

    ‘‘V’’ sesi, metnin başında mı ortasında mı yoksa sonunda 
mı? Altındaki kutucuğa işaretleyelim.
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Okuyalım, yazalım.“C c” Harfini Yazma
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Okuyalım, yazalım. Hece Oluşturma
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Okuyalım, yazalım. Hece Oluşturma
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Okuyalım, yazalım. Hece Oluşturma
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    Aşağıdaki cümleleri okuyalım, altlarına yazalım.

Vildan, havuç yetiştiriyor.

Vahit dede çok sevimli.

Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.

Develer çölde yaşayabilir.

Tavuk Vako koşuyor.

Güvercin yere kondu.

Tavşan selam veriyor.
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Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.
    Metni 4 defa okuyalım. Altındaki satırlara yazalım.

    KAHVALTI
Kahvaltıda omlet var.
Bir hayli güzel kokar.
Bu koku her yeri
Yavaş yavaş da sarar.
Kahvaltıyı gören Selvi
Hemen masaya koşar.
Omletin tadıyla coşar.
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Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.
    Metni 4 defa okuyalım. Altındaki satırlara yazalım.

   VANTİLATÖR
Hava sıcak olunca
Vantilatör çalışır.
Vural bunu görünce
Karşısında yatışır.
Meyvesini alınca
Zevk ile atıştırır.
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Okuyalım, yazalım.Okuyalım, Yazalım.

  Merve hayvanları çok severdi. Evinin 
bahçesinde beş tavuk, sekiz civciv ve iki 
tane tavşan vardı. Tavşanlardan birinin 
adı Tavo, ötekinin adı ise Vato’ydu. Civ-
civlerinin sayısının fazla olmasından dola-
yı onlara isim vermemişti. Küçük oldukları 
için onlara çok vakit ayırıyordu. Bu du-
rum civcivlerin hoşuna gidiyordu.

MERVE’NİN CİVCİVLERİ

1. Merve’nin bahçesinde kaç tavuk var?

2. Neden civcivlere isim vermedi?

3. Tavşanların adlarını yazalım.
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Okuyalım, yazalım.Değerlendirme
    Aşağıda numaralandırılarak verilen varlıkların adlarını 
uygun satırlara yazalım.
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Okuyalım, yazalım.Değerlendirme
    Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı cümle-
ler kuralım ve yazalım.
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Okuyalım, yazalım.Değerlendirme
Aşağıda verilen cümleleri ayının elinde tuttuğu çerçeve-
lerde yazılı olan kelimelerdem uygun olanları ile tamam-
layalım.

İpucundan yararlanarak anlatılan çocukların isimlerini 
bulalım, altlarına yazalım.

Avni şapka takmış. Vildan gözlüklü kızdır.

Veli gözlüklü erkektir. Volkan papyonludur.

yuvası mavi havuç çivi

Arının ..................... kovandır.
Sevda ..................... elbisesini giydi.
Vedat iki tane .................... yedi.
Evin duvarına .................. çaktık.


