
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 1.Grup 

  Elakin 

  Çalışması 

 
                                  

Ş.A  
1



 

Kelimeleri okuyalım yazalım. 
Yazdığımız kelimelerle cümle 
oluşturalım. 

 al         ilke     kekik 
                                      
cümle oluşturup ,yazalım. 

 
  

kelek        al      Ali 
   
  cümle oluşturup ,yazalım. 
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 E e   L  l 
                              Okuyalım  , yazalım 

   el             le 
                  
 
   ele           elle 
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Okuyalım 

    EL 
E e  el 
El  el  el  el 
El  ele 
El elle  ele. 
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Kelimeleri okuyalım yazalım. 
Yazdığımız kelimelerle cümle 
oluşturalım. 

 kale     Kaan     al 
                                      
cümle oluşturup ,yazalım. 

 
  

ala       Nail    keklik 
   
  cümle oluşturup ,yazalım. 
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Kelimeleri okuyalım yazalım. 
Yazdığımız kelimelerle cümle 
oluşturalım. 

 al         Ali     nal 
                                      
cümle oluşturup ,yazalım. 

 
  

Nalan     al      inek 
   
  cümle oluşturup ,yazalım. 
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A   a                                                         

Okuyalım  , yazalım 

   al       la      ala 
                                        
   
  alla    ela      Ela 
   
      

  Lale           lale      
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      Okuyalım.                           

  Al  

Ela  al. 

Ela  lale al. 

Ela , ala lale al. 

Lale ,ala lale elle. 

Ela , Lale el elle. 
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Kelimeleri okuyalım yazalım. 
Yazdığımız kelimelerle cümle 
oluşturalım. 

 naneli     al      İlke 
                                      
cümle oluşturup ,yazalım. 

 
  

annene    al      lale 
   
  cümle oluşturup ,yazalım. 
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Okuyalım 

İNAN İLE ALİ 
Ali enik al. 
İnan enik neli? 
Ali enik lekeli. 
Ali inek al. 
İnan inek neli? 
Ali inek lekeli. 
Lekeli inek al. 
Enik ile inek lekeli. 
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              K      k 
Okuyalım  , yazalım 

 ek    ak    ke     ka 
                                      
kal     kel    kek   kak 
   
lek    lak    eke    aka    
   
ekle   kale   keke   elek 
   
leke   akla   kala  kelek         
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   Okuyalım. 

LALE  KALK 
Kalk Lale kalk. 
Al Lale al. 
Lale, elek al. 
Ele Lale ele. 
Elek al ele. 
Lale kalk elek al,ele. 
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     Okuyalım 

     KAAN 
Kaan al , ek. 
Kaan eline ekin al. 
Ek , Kaan ek. 
Kaan ekini elle. 
Elle Kaan elle. 
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   Okuyalım 

    İNEK 
Kenan ile Nil el ele. 
Nail inek al. 
Kenan inek lekeli. 
Lekeli inek al. 
Nil İnek lekeli. 
Anla , Kenan anla. 
İnek lekeli. 
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      İ  i 
Okuyalım  , yazalım 

 aile     ikili      lekeli 
                                      
laleli     ilkeli       ilikli 
   
 
ekili      ilikle      kekikli  
   
ikile      lekele     ellili 
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    Okuyalım 
    KEKLİK 

Ela keklik al. 
Lale keklik lekeli. 
Lekeli keklik al. 
Al Ela al. 
İlla keklik al. 
Lekeli keklik al. 
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    Okuyalım 

   NALAN 
Nalan nane ek. 
Nalan kekik ek. 
İkili nane ek. 
İkili kekik ek. 
Kekik ile nane ek. 
Nine kekik ek. 
Anne kekik ek. 
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Okuyalım. 

İLKE 
İlke ek. 
İlke lale ek. 
İlke iki lale al. 
Ninene lale al. 
İki lale ekle. 
Ekle  İlke ekle. 
İki lale ekle. 
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    N     n 
Okuyalım  , yazalım 

anne    nane     nine 
                                      
kene     enli      inek 
   
 

ilan     inan      kalan 
   
ekin     kenan     lakin 
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   N     n 
Okuyalım  , yazalım 

 ilkin    nalan     kaan 
                                      
eken     akan     elen 
   
 
alan     inle      kalkan 
   
anla      nail     kanka 
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         Okuyalım 

      KEKİK 
Al Ali al. 
Ali , kekik al. 
Ali iki kekik al. 
Ali ekle. 
Keke kekik ekle. 
Kekik al ekle. 
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   Okuyalım 

  ELA 
Ela al. 
Ela elek al. 
Ela ele. 
Ela elekle ele. 
Lale ekle. 
Ekle Lale ekle. 
Keke ekle. 
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    N     n 
Okuyalım  , yazalım 

 ikna    alkan    naneli 
                                      
ailen    enine     eline 
   
 
ninene         annenin 
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Okuyalım 

   ANNE 
Anne al. 
Anne kekik al. 
Anne  kekik ek. 
Anne iki tane kekik al. 

İki nane ek. 
Ek anne ek. 
İkili ikili nane ek. 
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      Okuyalım 

       LALE 
Al. 
Lale al. 
Ela ,lale al. 
Lale , Ela lale al. 
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