
R SESİ KELİME OKUMA KARTI

ar ra er re ir ri or ro

nar ara ter Eren iri ora rol

tarla lira terli tere eri lor rota

atlar Rana terler eritir

onar tara eller

tarat aletler

arar atletler

arat

ar er or tara er at Ali

ara ter ora tarat eri ata lila

arat tere oran tarla erin atar laleli

arala terli oralar tarlalar erinir atla naneli

aralat terler erit atlar elli

ararlar terlerler eritir atlarlar etli

artar telli

lira

terli

Yukarıdan 
aşağıya doğru 

okuyalım.
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ama em im om ma me mi mo mam

aman Emre elim elma meme mini mor alamam

tam İrem elimi mama Emel mimar mont atamam

tamam nem mal Meltem Mine limon anlatamam

tamamla nemli mala Temel Emin limonata otlatamam

ailem mat metre Emine motor tamam

annem matara Mete mintan

annemi orman Metin tamir

ninem roman Mert

ninemi mantar etme

emmi manto elleme

emme mama inme

alma itme

atma iletme

atlama

anlama

anlatma

Yukarıdan 
aşağıya doğru 

okuyalım.
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ul lu ut tu un nu ur ru um mu

ulu luna tut tuttu unlu unut tur rum unuttum mum

olur tuttu turna unu unuttu turla Umut

otur unutma tura Murat

Nur mutlu

Onur armut

Nuran

onu 

numara

 

Yukarıdan 
aşağıya doğru 

okuyalım.
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ek ke ak ka ik ki

kek kel tak kat ilik kil

elek kelime takma katla  minik kin

tek ket takmak kal ikram kir

tekme kenar merak kalma terlik kirli

etek erken takla kalmak kim

etekli kemer tarak. almak kimlik

ekmek kere atmak kilim

etmek market atlamak makine

elemek keman katmak iki

ellemek makara

itmek makarna

inek toka

teker kalem

tekerlek kara

tekne karalamak

tekerleme kamera

emek kan

emekle kana

kanar

kanama

kanma

kar

kalkma

bakkal
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ok ko uk ku

tok kol kukla oku

nokta koluna koltuk okul

kot okuma

konu okumak

konuk okur

koru kutu

kork kuru

korkma kulak

kokla kum
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ıl lı ıt tı ın nı ır rı ım mı ık kı

kıl elmalı kıt altı kın anı kır Tarık takım mır ılık atkı

akıl kalın kıta altın kına Anıl kırma arı mırla aralık takı

akıllı tatlı tık katı kalın anıt Irmak Mırmır kırık takım

karlı mantı tırnak Akın

atlı mantık tırmık tıkır

mantıklı tırtıl kıtır

artık kına

martı kıta

tırnak

katıl

attı

aktı

taktı

Yukarıdan aşağıya 
doğru okuyalım.
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ey ay ıy iy oy uy

leylek tay kıy iyi oyna uyma

Leyla ray kıyma iyilik koy

ye ayna kıymalı yine  

yel Ayla yirmi yok

yele ayak yık yakala yol uyu

yelek yan yıka yay yor uyuma

yelken yanıt yıkan yani yorma uyumlu

yem yanıtla ayıkla Kaya kamyon kuyu

yeme yanar yırt ayarla okuyor yumak

yemek yala yırtma yakın okuyorum oyun

yer yalan yıl yarım alıyor yumurta

yere yat ayı Yaman atıyor koyun

yen yatak kıyı Yaren uyuyor

Yener yak yaralı oraya kalkıyor

yaka yarın yara tutuyorYu
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