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“Z,z”  Sesi Okuma Çalışmaları

ZEYTİN

Arzu, masaya zeytin koy.

Dedem zeytin istiyor.

Teyzem de zeytin istiyor.

Annem tuzlu zeytin almış.

Tuzlu zeytin koy.

Tane tane zeytin yiyelim.

Zeytinler buzdolabında.

KUZU

-Özlem neredesin?

-Köydeyim, Remzi.

-Köyde kuzu olur. 

-Köyde kaz da olur.

-Kuzu ile oynadın mı?

-Yaramaz kuzu ile oynadım.

-Ben de kaz ile oynadım

KİRAZ İLE MUZ

-Beyza kiraz ye.

-Kırmızı kiraz yedim.

-Kırmızı kirazlar, temiz.

-Ozan bak, bu muz.

-Taze taze muz.

-Muz da yiyelim.

-Teyzem de muz yesin.

SAKIZ

Nazan sakız aldı.

Dört tane sakız aldı.

Nalan'a da sakız aldı.

Ozan'a da sakız aldı.

Nazlı'ya da sakız aldı.

Nalan, bu üzümlü sakız.

Nazlı, üzümlü sakız tatlıdır.

Aşağıdaki metinleri beş defa okuyunuz.
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“Z,z”  Sesi Hızlı Okuma Çalışmaları

Yaz.

Ziya, yaz.

Ziya, yazı yaz.

Ziya, uzun uzun yazı yaz.

Ziya, Zeki ile uzun uzun yazı yaz.

Ziya, uzun uzun yazı yaz.

Ziya, yazı yaz.

Ziya, yaz.

Yaz.

Ye.

Kiraz ye.

Arzu, kiraz ye.

Arzu, kırmızı kiraz ye.

Arzu, sekiz kırmızı kiraz ye.

Arzu, kırmızı kiraz ye.

Arzu, kiraz ye.

Kiraz ye.

Ye.

Yüz.

Beyza, yüz.

Beyza, denizde yüz.

Beyza, tuzlu denizde yüz.

Beyza, biraz tuzlu denizde yüz.

Beyza, tuzlu denizde yüz.

Beyza, denizde yüz.

Beyza, yüz. 

Yüz.

Al.

Üzüm al.

Ozan, üzüm al.

Ozan, taze taze üzüm al.

Ozan, taze taze dokuz üzüm al.

Ozan, taze taze üzüm al.

Ozan, üzüm al.

Üzüm al.

Al.

Aşağıdaki hızlı okuma metinlerini beş defa okuyunuz.
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Aşağıda verilen her cümleyi 5 defa okuyun.
Cümleleri en güzel yazınla defterine yaz.
Yazdığın sayfanın fotoğrafını öğretmeninize gönderin.

“Z,z”  Sesi Dikte Sayfası

Nazlı, zeytin ye.

Beyza, kiraz al.

Ziya, bol bol üzüm ye.

Özlem mezun oldu.

Teyze, zümrüt kolye tak.

Denizde taze balık olur.

Arzu, sekiz muz aldı.

Köyde dokuz kaz var.

Azra, tuzu uzat.

Yaramaz kuzu nerede?

Foto Çek
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“Z,z”  Sesi Okuduğunu Anlama Çalışmaları

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. 
Cümlenin anlamına göre uygun kelimeyi yuvarlak içine alınız.

O KİM ? O NE ?

O Zeki mi, Zerrin mi?

O Aziz mi, Nazlı mı?

O Niyazi mi, Duru mu?

O Sibel mi, Ziya mı?

O kurt mu, kuzu mu?

O zebra mı, lama mı?

O muz mu, buz mu?

O üzüm mü, kiraz mı?

O kaz mı, kazan mı?

O tuzluk mu, yüzük mü?

O sekiz mi, dokuz mu?

O Dünya mı, Yıldız mı?
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Suzan teyzem ile oturuyorduk. Suzan teyzem, 
buzdolabından kiraz istedi. Sekiz kiraz yıkadım. 
Kirazlar temizlendi. Tabaklara koyacaktım. Tabak 
birden elimden kaydı, kırıldı. Teyzem bana biraz 
kızdı. Ona;
-''Özür dilerim teyze.'' dedim.
Teyzem;
-''Üzülme Beyza, düzeltiriz.'' dedi.
Yeni bir tabak aldı. Bu tabak, kırmızıydı. Kirazları 
kırmızı tabaklara koyduk. Tatlı tatlı yedik.

“Z,z”  Sesi Okuduğunu Anlama Çalışması

1) Suzan teyze, nereden kiraz istedi?

2) Beyza, ne kadar kiraz yıkadı?

3) Yeni alınan tabak, ne renkti? 

KİRAZLAR

Video 
Çek

Aşağıda verilen okuma parçasını üç defa okuyup sorulara cevaplar yazalım. 
Bu sayfayı okurken videoya çekip öğretmeninize gönderin.
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“Z,z”  Sesi Okuma Hızı Çalışması

 Nazlı ile Zeki iki kuzen. Kuzenler Ziya 
dedelerini ziyaret ediyorlar. 
 Nazlı, dedesine sekiz kilo tuzsuz zeytin alıyor. 
Zeki ise dedesine dokuz kilo sarı sarı muz alıyor. 
 Ziya dede köyde Nazlı ile Zeki'yi bekliyor.  
Sonunda kuzenler dedelerine sarılıyorlar. 
 Nazlı ile Zeki tarlada oynuyorlar. Kuzenler 
tarladan üzüm ve kiraz alıyorlar.
Üzüm ve kirazları yıkıyorlar. 
Üzüm ve kirazları temiz 
tabaklara koyuyorlar. 

Beraber taze taze üzüm 
ve kırmızı kiraz yiyorlar. 
 

OKUMA
1. Okuma
2. Okuma
3. Okuma
4. Okuma
5. Okuma

SÜRE

KUZENLER

Yukarıdaki metni 5 defa okutalım. 
Çocuk her okuduğunda süre tutup 
yandaki tabloya kaç saniyede 
okuduklarını not alalım.
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“Ç,ç”  Sesi Okuma Çalışmaları

Aşağıdaki metinleri beş defa okuyunuz.
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ÇEKİÇ

Miraç çekiç al.

Miraç üç çekiç al.

Bir çekiç de babana al.

Bir tane de Çetin'e al.

Küçük çekiç al.

Çekiçleri dolaba koy.

Kalın çekiç al.

ÇAY

Ayça çay iç.

Ayça ılık çay iç.

Yarın çayı çok demle.

Üç bardak çay kat.

Seçil çörek al.

Seçil'e de çay kat.

Çörek ye, çay iç.

ÇAMUR

Çizme çamur oldu.

Aytaç çizmeyi yıka.

Çayır da çamur oldu.

Keçi çayıra çıktı.

Çilli keçi de çıktı.

Çoban keçiyi bul.

Keçi inatçı olma.

UÇAK

Yalçın uçak al.

Çınar sen de uçak al.

Serçe yüksek uçar.

Uçak da yüksek uçar.

Çanta çatıda kaldı.

Çatıdan çantayı al.

Yalçın unutma al.



“Ç,ç”  Sesi Hızlı Okuma Çalışmaları

Açtı.
Çiçek açtı.

Yazın çiçek açtı.
Yazın sarı çiçek açtı.

Yazın üç sarı çiçek açtı.
Yazın sarı çiçek açtı.

Yazın çiçek açtı.
Çiçek açtı.

Açtı.

Aldı.
Çanta aldı.

Ayça, çanta aldı.
Ayça, küçük çanta aldı.

Ayça, yeni küçük çanta aldı.
Ayça, küçük çanta aldı.

Ayça, çanta aldı.
Çanta aldı.

Aldı.

Çizdi.
Resim çizdi.

Selçuk, resim çizdi.
Selçuk, uçak resmi çizdi.

Selçuk, bir uçak resmi çizdi.
Selçuk, uçak resmi çizdi.

Selçuk, resim çizdi.
Resim çizdi.

Çizdi.

Yedi.
Reçel yedi.

Yalçın, reçel yedi.
Yalçın, çilek reçeli yedi.

Yalçın, çatal ile çilek reçeli yedi.
Yalçın, çilek reçeli yedi.

Yalçın, reçel yedi.
Reçel yedi.

Yedi.

Aşağıdaki hızlı okuma metinlerini beş defa okuyunuz.
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Aşağıda verilen her cümleyi 5 defa okuyun.
Cümleleri en güzel yazınla defterine yaz.
Yazdığın sayfanın fotoğrafını öğretmeninize gönderin.

“Ç,ç”  Sesi Dikte Sayfası

Foto Çek
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Yalçın çorba içti.

Ayça üç çilek yedi.

Burçak çiçek aldı.

Selçuk çadır kurdu.

Annem çimleri suladı.

Keçiler inatçı olur.

Çetin çantayı buldu.

Seçil çizmen çamur oldu.

Baba çok çekirdek al.

Çınar uçurtma çiz.



“Ç,ç”  Sesi Cümle Tamamlama Çalışmaları

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. 
Cümlelerdeki eksik kalan kelimeyi yandaki görsellerden bulup yazınız.

Ayça  iki tane ......................  yedi.

Çetin iki kilo ......................  aldı.

Çınar sıcak ........................... içti.

Sıla bak  .....................  uçuyor.

Çelik bu ................. su akıtıyor.

Zeki .................... ile kızartma ye.

Duru annene .................. al.

Kıraç   ................  sarı olur.

Sibel çok .................. içme.
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 Çınar oyun oynamaya çıktı. Ablası alet çantası 
aldı. Çınar çantayı çok merak etti. Ablası çantadan 
çekiç çıkardı. 
 Babası kenarlara çit çekti. Yeni çit çok iyi oldu. 
Çınar yere çim ekti. Küçük küçük çim ekti. Annesi 
çömlekte çorba kaynattı. Çimenlere örtü serdi.        
 Çınar çorba içti, çörek yedi. Ablası çay içti, reçel 
yedi. Sonra oyun oynadılar. Çınar, babasıyla 
çimenleri suladı. Çınar çok yoruldu, uykuya daldı.

“Ç,ç”  Sesi Okuduğunu Anlama Çalışması

1) Abla çantadan ne çıkardı?

2) Çınar'ın annesi ne kaynattı?

3) Çınar, babasıyla neyi suladı?

Çınar

Video 
Çek

Aşağıda verilen okuma parçasını üç defa okuyup sorulara cevaplar yazalım. 
Bu sayfayı okurken videoya çekip öğretmeninize gönderin.
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“Ç,ç”  Sesi Okuma Hızı Çalışması

Çetin çok çikolata yerdi ve çok kola içerdi. 
Doktor Çetin'i uyardı:
-Çetin çok çikolata yeme ve çok kola içme. Bunlar sana 
çok zararlı, dedi. 
Çetin buna çok üzüldü. Çetin doktora ben aç mı kalayım 
diye sordu. Doktor, Çetin'e,
- Bol bol süt içebilirsin. Süt çok yararlı. Sonra muzlu 
süt, çilekli süt de içebilirsin.
- İki yumurta yiyebilirsin. Kemiklerin için 
önemli.
- Kaşık kaşık bal yiyebilirsin. Bal çok 
tatlıdır.
- Bundan sonra zararlı besinleri 
yeme, yararlı besinleri ye tamam mı, dedi.
Çetin, doktora tamam söz, bundan sonra zararlı 
besinler yerine yararlı besinler yerim dedi. Çeti’in annesi 
çok mutlu oldu.

OKUMA
1. Okuma
2. Okuma
3. Okuma
4. Okuma
5. Okuma

SÜRE

Çet�n İle Doktor

Yukarıdaki metni 5 defa okutalım. 
Çocuk her okuduğunda süre tutup 
yandaki tabloya kaç saniyede 
okuduklarını not alalım.
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“G,g”  Sesi Okuma Çalışmaları

Aşağıdaki metinleri beş defa okuyunuz.

1

GÖL

Bugün gezmeye gittik.

Gölün kenarında gezdik.

Gençler gitar çalıyordu.

Annemle onları dinledik.

Rüzgar çıktı, geri döndük.

Güzel bir geziydi.

Uzungölü gördük.

BİLGE

Bilge bilgili biridir.

Sürekli belgesel izler.

Çok iyi bilgisayar kullanır.

Bol bol bilgiler edinir.

Daima bilgilerini tazeler.

İlginç bilgileri ailesine anlatır.

Bilgili insan saygı görür.

GOL

Engin ile Tolga maça gitti.

Tolga çok iyi oynadı.

İki gol attı.

Bir golü de sayılmadı.

Engin de maçın yıldızı seçildi.

Seyirci gol gol dedi.

Maçı 4-0 kazandılar.

GAZETE

Aygül gazeteyi sever.

Günlük gazete okur.

Gözüne gözlük takar.

Gazeteye iç geçirerek.

Dalgalı denize bakar.

Gündüz gözüyle okur.

Gazeteyi güzelce okur.



“G,g”  Sesi Hızlı Okuma Çalışmaları

Gitti.

Gezmeye gitti.

Gündüz gezmeye gitti. 

Gizem gündüz gezmeye gitti.

  Bugün gizem gündüz gezmeye gitti.

Gizem gündüz gezmeye gitti.

Gündüz gezmeye gitti.

Gezmeye gitti.

Gitti.

Geldi.

Gemi geldi.

Gıdalar gemiyle geldi.

Günlük gıdalar gemiyle geldi.

Taze günlük gıdalar gemiyle geldi.

Günlük gıdalar gemiyle geldi.

Gıdalar gemiyle geldi.

Gemigeldi.

Geldi.

Gördü.

Garson gördü.

Gazozu garson gördü.

Gazlı gazozu garson gördü.

Güllü gazlı gazozu garson gördü.

Gazlı gazozu garson gördü.

Gazozu garson gördü.

Garson gördü.

Gördü.

Aşağıdaki hızlı okuma metinlerini beş defa okuyunuz.
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Çaldı.

Gitar çaldı.

Gösteride gitar çıktı.

Bugün, gösteride gitar çaldı.

Özge bugün gösteride gitar çaldı.

Bugün, gösteride gitar çaldı.

Gösteride gitar çıktı.

Gitar çaldı.

Çaldı.



Aşağıda verilen her cümleyi 5 defa okuyun.
Cümleleri en güzel yazınla defterine yaz.
Yazdığın sayfanın fotoğrafını öğretmeninize gönderin.

“G,g”  Sesi Dikte Sayfası

Foto Çek

3

Gizem gayet iyi.

Gamze galiba uyudu.

Gök güzel renkte.

Gazoz gazlıdır. 

Karga gag gag gag dedi.

Tren garı çok gizemli.

Giray gemiye bindi.

Güzün gezmek zor.

Gazi iki gol attı.

Dünya’mız bir gezegendir.



“G,g”  Sesi Okuduğunu Anlama Çalışmaları

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. 
Cümlenin anlamına göre uygun kelimeyi yuvarlak içine alınız.

O KİM ? O NE ?

O Gazi mi, Eda mı?

O Güler mi, Çetin mi?

O Gizem mi, Sinan mı?

O Gürkan mı, Gülay mı?

O Özgür mü, Özge mi?

O Giray mı, Şeyma mı?

O gözlük mü, sözlük mü?

O zurna mı, gitar mı?

O dergi mi, gazete mi?

O Kanguru mu, tilki mi?

4

O yengeç mi, balık mı?

O geyik mi, zebra mı?



Benim adım Gülten, babamın adı Gazi’dir. Babam gün içinde 
gazete okur. Ben de artık okuyorum, az ama olsun. Çok okuyan 
çok bilir. Babam öyle diyor. 

Babam gazete ben ise dergi okurum. 
Meraklı Minik dergisi çocuklara göre. 
Dergide renkli yazılar, renkli resimler 
bazen de etkinlikler oluyor. Bu ay 
gelen dergide karga, gergedan ve 
geyik gördüm. Okumak insanı bilgili yapar. Bunun için dergi 
okuyorum.

“G,g”  Sesi Okuduğunu Anlama Çalışması

1)  Gazi bey ne okuyor?

2)  Gülten ne okuyor?

Derg�

Video 
Çek

Aşağıda verilen okuma parçasını üç defa okuyup sorulara cevaplar yazalım. 
Bu sayfayı okurken videoya çekip öğretmeninize gönderin.
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3)  Bu ayki dergide aşağıdakilerden hangisi yoktur.



““G,g” Sesi Okuma Hızı Çalışması

Karga gül reçeli getirdi.
Geyik reçeli götürdü.
Karga karga gak dedi,
Kim gül reçelini götürdü.

Karga bulguru sergiye serdi.
Guguk kuşu bulguru bitirdi.
Karga karga gak dedi,
Kim bu bulguru bitirdi.

Karga karga gak dedi,
Çık şu dala bak dedi.
Çıktım baktım o dala,
Şu karga ne budala.

OKUMA
1. Okuma
2. Okuma
3. Okuma
4. Okuma
5. Okuma

SÜRE

Karga

Yukarıdaki metni 5 defa okutalım. 
Çocuk her okuduğunda süre tutup 
yandaki tabloya kaç saniyede 
okuduklarını not alalım.
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“Ş,ş”  Sesi Okuma Çalışmaları

Aşağıdaki metinleri beş defa okuyunuz.

7

ÇAY

Yaşar kaşar yemiş

Yaşar kaşar tüketmiş.

Yeşim şemsiye almış.

Yeşim şemsiye taşır.

Şeyma şiir okur.

Şeyma şiir yazar.

Şeyma şair olmuş.

DİŞ

Şule yedi yaşında.

Şule çok şeker yemiş.

Şule’nin dişi çürümüş.

Beş tane dişi çürümüş.

Şule çok üzülmüş.

Şule pişman olmuş.

Ama iş işten geçmiş.

IŞIK

 Şener ışıklara dikkat et.

Kırmızı ışıkta dur.

Sarı ışıkta bekle.

Yeşil ışıkta geç.

Şener ışıklara dikkat et. 

Kırmızı ışıkta geçme.

Yeşil ışıkta geçebilirsin.



“Ş,ş”  Sesi Hızlı Okuma Çalışmaları

Şule.

Şule yeme.

Şule şekerli yeme.

Şule şekerli şeyler yeme.

Şule sakın şekerli şeyler yeme.

Şule şekerli şeyler yeme.

Şule şekerli yeme.

Şulu yeme.

Şule.

Yemiş.

Eşek yemiş.

Eşek ot yemiş.

Eşek yeşil ot yemiş.

Arkadaşım eşek yeşil ot yemiş.

Eşek yeşil ot yemiş.

Eşek ot yemiş.

Yemiş. 

Kuş

Kuş uçtu.

Kuş köşeye uçtu.

Kuş şu köşeye uçtu.

Şaşkın kuş şu köşeye uçtu.

Kuş şu köşeye uçtu.

Kuş köşeye uçtu.

Kuş uçtu.

Kuş 

Yorulmuş.

Minnoş yorulmuş.

Minnoş koşmuş yorulmuş.

Minnoş koşa koşa yorulmuş.

Minnoş koşa koşa çok yorulmuş.

Minnoş koşa koşa yorulmuş.

Minnoş koşmuş yorulmuş.

Minnoş yorulmuş.

Yorulmuş.

Aşağıdaki hızlı okuma metinlerini beş defa okuyunuz.
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Aşağıda verilen her cümleyi 5 defa okuyun.
Cümleleri en güzel yazınla defterine yaz.
Yazdığın sayfanın fotoğrafını öğretmeninize gönderin.

“Ş,ş””  Sesi Dikte Sayfası

Foto Çek
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Ayşe okula koş.

Şeyda beş kuş besledi.

Şakir iki şişe süt içmiş.

Başak şerbet içmiş.

Barış şiiri güzel okudu.

Şenay kaşıkla aşure yedi.

Şirin kuş üşümüş.

Şükrü başkan olmuş.

Annene teşekkür et.

Şaban eşekten düşmüş.



“Ş,ş”  Sesi Cümle Tamamlama Çalışmaları

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. 
Cümlelerdeki eksik kalan kelimeyi yandaki görsellerden bulup yazınız.

Gülten çaya ......................  attı.

Şeyma ............................ ile yazı yaz.

Eda, bebek için .........................  aldı.

......................... Dünya’mızı ısıtır.

Şule, bak ............................ anırdı.

Şaban dikkat et, ....................... yakar.

Neşe annene .................. al.

Yazın .................. giyerim.

Şakir masalı .................. kere oku.
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 Şadi şekerli şeyleri yemiş. Şadi’nin dişi çürümüş. 
Şadi çarşamba günü diş doktoruna gitmiş. 
 Doktor Şadi’ye çok şeker 
yemişsin demiş.  Şadi, doktora 
şaşkın şaşkın bakmış. 
 Doktor Şadi ’n in diş ini 
çekmiş. Şadi buna çok üzülmüş. 
 Şadi, pişman olmuş ama iş işten 
geçmiş. Bundan sonra şişe şişe süt içmek istiyorum 
demiş. 

“Ş,ş”  Sesi Okuduğunu Anlama Çalışması

1)  Şadi’nin dişi neden çürümüş?

2)  Şadi ne zaman diş doktoruna gitmiş?

3)  Şadi doktora nasıl bakmış? 

ŞADİ

Video 
Çek

Aşağıda verilen okuma parçasını üç defa okuyup sorulara cevaplar yazalım. 
Bu sayfayı okurken videoya çekip öğretmeninize gönderin.
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“Ş,ş”  Sesi Okuma Hızı Çalışması

İki şirin minik kuş meşe dalına konmuş. Biri şarkı 
söylüyormuş, biri şiir okuyormuş. Kuşlardan biri 
yeşilmiş, biri mormuş. Mor kuş ile yeşil kuş iki 
kardeş gibiymiş. 

İki minik kuş neşe ile şarkı söylüyormuş: 

Mini mini bir kuş donmuştu,
Meşe dalına konmuştu,
Aldım onu içeriye,
Tatlı tatlı ötsün diye...

İki şirin kuş böyle mutlu mutlu yaşıyormuş.

OKUMA
1. Okuma
2. Okuma
3. Okuma
4. Okuma
5. Okuma

SÜRE

İk� M�n�k Kuş

Yukarıdaki metni 5 defa okutalım. 
Çocuk her okuduğunda süre tutup 
yandaki tabloya kaç saniyede 
okuduklarını not alalım.
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G-Ş SESİ RESFEBE ETKİNLİĞİ

Göz

K A R E

B E

G A

Baş Kar

A K
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L E M

D E

İ K
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