
Okuma Yazma 

C Sesi Hece ve Kelime Tablosu 

 

Tabloyu yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru bol bol okutunuz. 

 

ac ec ıc ic oc öc uc üc 

ca ce cı ci co cö cu cü 

can Cem cık cir cor cök cuz cün 

cam cel cız cin coş cöy cuk cük 

cac cec cıc cic coc cöc cuc cüc 

                

acı Ece uca ucu 

caka ceza cila cura 

cami cici cuma cüce 

ceket Cemil Canan cirit 

Necmi nalcı yancı  yüncü 

bacak nacak cacık Aycan 

sancak cansız boncuk cennet 

Ceylin Cengiz Necdet cüzdan 

                

camiye Cemile cumada cüceyi 

macera kaleci derece karınca 

oyuncu oyuncak kemancı limoncu 

becerikli acemilik cumartesi cankurtaran 

karıkoca acınacak gecelemek cücelerin 
 

 

 



Okuma Yazma 

C Sesi Okuma Metinleri 

 

Metinleri yukarıdan aşağıya doğru bol bol okutunuz.

 

 

Ece. 

Ece gördü. 

Ece kuş gördü. 

Ece bir kuş gördü. 

Ece cici bir kuş gördü. 

Ece bir kuş gördü. 

Ece kuş gördü. 

Ece gördü. 

Ece. 

 

 

Cemal. 

Cemal gitti. 

Cemal camiye gitti. 

Cemal ile camiye gitti. 

Cemal, Celil ile camiye gitti. 

Cemal ile camiye gitti. 

Cemal camiye gitti. 

Cemal gitti. 

Cemal. 
 

     

 

 

        Ceket 

Cansu erken uyandı. 

Annesi ile çarşıya gitti. 

Cansu bir ceket gördü. 

Annesine söyledi. 

Cansu’ya ceket aldılar. 

Cansu ceketi giydi. 

Annesi cüzdanı çıkardı. 

Satıcıya elli lira ödedi. 

 

 

       Yedi Cüceler 

Yedi cüceleri duydun mu? 

Bir cüce çok meraklı, 

Bir cüce uykucudur. 

Biri çok mutlu, 

Biri doktor, 

Bir cüce de bilgindir. 

Geriye iki cüce kaldı. 

Onları da sen araştır. 
 

 

 



 

Okuma Yazma 

O Mu Bu Mu-8 (C Sesi) 

 

Öğrencinizden aşağıdaki soruları okuyup cevabını yazmasını isteyiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuma mı, cami mi?

Boncuk mu, çocuk mu?

Ceket mi, çocuk mu?

Bacak mı, baca mı?

Karınca mı, karaca mi?

Ceket mi, ciklet mi?

Yirminci mi, yedinci mi?

Cemil mi, Cemile mi?

Ceylan mı, cüce mi?



 

    1.SINIF 

     Cümle Anlama-C 
 

           Aşağıdaki cümleleri okuyup soruları cevaplayalım. 

 

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

 

 

Cemile cebine bulmaca koydu.

Kim koydu?

Ne koydu?

Nereye koydu?

Celil yolda cici bir kuş gördü.

Kim gördü?

Ne gördü?

Nerede dördü?

Aycan caddede acele acele yürüdü.

Kim yürüdü?

Nerede yürüdü?

Nasıl yürüdü?

Cemal maçta kaleci olmuştu.

Kim olmuştu?

Ne olmuştu?

Nerede olmuştu?




