
Okuma Yazma 

Ş Sesi Hece ve Kelime Tablosu 

 

Tabloyu yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru bol bol okutunuz. 

 

aş eş ış iş oş öş uş üş 

şa şe şı şi şo şö şu şü 

şal şen şık şir şom şök şut şün 

şak şer şın şim şok şöy şul şük 

şaş şeş şış şiş şoş şöş şuş şüş 

                

aşı eşi uşa üşü 

şaka şeyi şişe Şule 

kaşe köşe şişe meşe 

şeker şekil şubat şerit 

beşik barış buluş  düşük 

akşam alkış artış olmuş 

düşme koştu şişme kuşku 

beşlik dişsiz kuşluk şaşkın 

baykuş keşkek yaşlan duştan 

                

şelale şamata şekerli endişe 

alışmak şaşırdım başladık yüzleşmek 

karışık şişirme neşeli dişlerim 

şekerleme karşılaştı düşünmeden başkomutan 
 

 

 



Okuma Yazma 

Ş Sesi Okuma Metinleri 

 

Metinleri yukarıdan aşağıya doğru bol bol okutunuz.

 

 

Ayşe. 

Ayşe içti. 

Ayşe su içti. 

Ayşe şişe su içti. 

Ayşe beş şişe su içti. 

Ayşe şişe su içti. 

Ayşe su içti. 

Ayşe içti. 

Ayşe. 

 

 

Başak. 

Başak gördü. 

Başak düş gördü. 

Başak akşam düş gördü. 

Başak dün akşam düş gördü. 

Başak akşam düş gördü. 

Başak düş gördü. 

Başak gördü. 

Başak. 
 

     

 

 

        Şerbet 

Şu köşe yaz köşesi. 

Şu köşe kış köşesi. 

Ortada su şişesi. 

Şerbet içtim beş şişe. 

İyi gelmedi dişime. 

Sonra dişim şişti. 

Ben de koştum doktora. 

Yasak, dedi şerbete. 

 

 

          Kış 

Ne güzel, kış gelmiş. 

Sokaklar kar dolmuş. 

Şükran dışarı çıkmış. 

Arkadaşı Ayşe de gelmiş. 

Sokakta bir kedi görmüşler. 

Kedi sokakta çok üşümüş. 

Şükran bir yorgan getirmiş. 

Kedinin üzerine sarmış. 
 

 

 



 

Okuma Yazma 

O Mu Bu Mu-7 (Ş Sesi) 

 

Öğrencinizden aşağıdaki soruları okuyup cevabını yazmasını isteyiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Duş mu, diş mi?

Yaz mı, kış mı?

Şeker mi, şerbet mi?

Taş mı, baş mı?

Şişe mi, şiir mi?

Genç mi, yaşlı mı?

Ayşe mi, Şakir mi?

Kuşak mı, kuş mu?

On beş mi, kırk beş mi?



 

    1.SINIF 

     Cümle Anlama-Ş 
 

           Aşağıdaki cümleleri okuyup soruları cevaplayalım. 

 

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

 

 

Ayşe törende şiir okudu.

Kim okudu?

Ne okudu?

Nerede okudu?

Şakir düşünde kuş görmüş.

Kim görmüş?

Ne görmüş?

Nerede kuş görmüş?

Şebnem akşam bize geldi.

Kim geldi?

Kime geldi?

Ne zaman geldi?

Küçük kuş sokakta çok üşümüş.

Kim üşümüş?

Nerede üşümüş?

Ne kadar üşümüş?




