
Okuma Yazma 

J Sesi Hece ve Kelime Tablosu 

 

Tabloyu yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru bol bol okutunuz. 

 

aj ej ıj ıj oj öj uj üj 

ja je jı ji jo jö ju jü 

jan jet jık jip jop jön jut jüz 

jak jek jıt jil jon jöt juz jün 

jaj jej jıj jij joj jöj juj jüj 

                

aja eje oje uja 

Jale kaju jete jipe 

jöle jile obje imaj 

Japon jeton jilet bagaj 

viraj mesaj masaj  kolaj 

baraj kolej joker rejim 

Tanju Nejat Müjde Tijen 

montaj kadraj Müjdat Nejdet 

                

pijama oksijen patinaj sabotaj 

Jüpiter röportaj deterjan ejderha 

jandarma Japonya jimlastik kabotaj 

etajer abajur enerji alerji 

pijamalı oksijene deterjanlı mesajdaki 
 

 

 



Okuma Yazma 

J Sesi Okuma Metinleri 

 

Metinleri yukarıdan aşağıya doğru bol bol okutunuz.

 

 

Tanju. 

Tanju bindi. 

Tanju jete bindi. 

Tanju bir jete bindi. 

Tanju mavi bir jete bindi. 

Tanju bir jete bindi. 

Tanju jete bindi. 

Tanju bindi. 

Tanju. 

 

 

Nejat. 

Nejat olacak. 

Nejat jandarma olacak. 

Nejat bir jandarma olacak. 

Nejat iyi bir jandarma olacak. 

Nejat bir jandarma olacak. 

Nejat jandarma olacak. 

Nejat olacak. 

Nejat. 
 

     

 

 

      Japonya 

Müjdat garaja gitti. 

Garajdan arabayı çıkardı. 

Jülide valizleri getirdi. 

Valizleri bagaja koydular. 

Müjdat ile Jülide tatile çıktı. 

Virajlı yollardan geçtiler. 

Sonunda Japonya’ya vardılar. 

Orada bir jaguar gördüler. 

 

 

             Jülide 

Jülide sabah uyandı. Pijamasını 

çıkardı. Eşofman giydi. Ormana 

gitti. Ormanda oksijen bol olur. 

Jülide ormanda koştu. Dönüşte 

deterjan aldı. Eve geldi. Eşof-

manını yıkadı. Telefonu çaldı. 

Tijen mesaj göndermişti. Jülide 

cevap yazdı. 

 
 

 

 



 

Okuma Yazma 

O Mu Bu Mu-14 ( J Sesi) 

 

Öğrencinizden aşağıdaki soruları okuyup cevabını yazmasını isteyiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jilet mi, ejderha mı?

Ruj mu, jeton mu?

Jale mi, Tanju mu?

Deterjan mı, pijama mı?

Abajur mu, oksijen mi?

Baraj mı, Jüpiter mi?

Enerji mi, jandarma mı?

Viraj mı, bagaj mı?

Jülide mi, Nejat mı?



 

Okuma Yazma 

     Cümle Anlama-J 
 

           Aşağıdaki cümleleri okuyup soruları cevaplayalım. 

 

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

 

 

Jale marketten deterjan almış.

Kim almış?

Ne almış?

Nereden almış?

Nejdet bagaja valiz koydu.

Kim koydu?

Ne koydu?

Nereye koydu?

Bu ay barajlarda sular azalmış.

Ne azalmış?

Nerede azalmış?

Ne zaman azalmış?

Müjdat büyüyünce jandarma olacakmış.

Kim olacakmış?

Ne olacakmış?

Ne zaman olacakmış?




