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Aşağıdaki heceleri okuyalım, yazalım.

ıl ın ık ım ıt
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a

Heceleri birleştir, oku ve yaz.

nı a tı al tı

anı

al nı at kı at lı

kı na kı ta ta kı

tı ka ar tı ay rı

ya lı ka yı yıl kı

a kın ı lık a kıt
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Verilen cümleleri okuyalım, yazalım...

Itır ılık yemek ye.

Itır altın takı takma.

Itır ellerini yıka, kurula.

Itır yerlere atık atma.

Itır tokanı tak.

I
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 atkı

 altı

 altın

 ılık

 kına

 takı

 ırmak

tıkalı

uyanık

yaralı

Aşağıdaki kelimeleri okuyalım, yazalım.
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        Tatlı        
Anne tatlı al emi.
Itır o tatlı neli?
Anne tatlı irmikli.
Itır irmikli tatlı alalım.
Itır altı kilo tatlı alalım.
Ninene tatlı iletelim.
   

Okuyalım, yazalım.
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el al ıl il ol öl ul ül
ek ak ık ik ok ök uk ük
en an ın in on ön un ün
ey ay ıy iy oy öy uy üy
er ar ır ir or ör ur ür

Aşağıdakileri sağdan sola ve yukarıdan aşağıya okuyun.

Aşağıda verilenlerin isimlerini yazalım.
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          KINA 
Oya’nın elleri, kolları kınalı, 
Ayla’nın ayaklarına kına yaktılar. 
Onların kınaları niye yok? 
Kınaları alalım, ellerine yakalım. 
Kokmasın kınalar, elleri yıkayalım.  

      
Arı, arıları, arıların. 
Ayı, ayıları, ayıların, 
Martı, martıları, martıların. 
Yılan, yılanları, yılanların, 
Tırtıl, tırtılları, tırtılların. 
Kayık, kayıkları, kayıkların. 
Armut, armutları, armutların.
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Itır 
Itır takar. 

Itır altın takar. 
Itır kalın altın takar. 

Itır bir kalın altın takar. 
Itır kırk bir kalın altın takar. 

Itır Kıtır kırk bir kalın altın takar. 
Itır ile Kıtır kırk bir kalın altın takar. 
Itır Kıtır kırk bir kalın altın takar. 

Itır kırk bir kalın altın takar. 
Itır bir kalın altın takar. 
Itır kalın altın takar. 

Itır altın takar. 
Itır takar. 

Itır.

Anıl kır.
Anıl yumurtayı kır.

Anıl altı yumurtayı kır.
Anıl yumurtaları omlete kır.

Anıl altı yumurtayı kır.
Anıl yumurtayı kır.

Anıl kır.
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