
EDEBALİ İLKOKULU 1-H SINIFI 2014-2015 İLKOKUMA YAZMA PLANI 

 

TARİHLER YAPILACAK ÇALIŞMALAR KELİMELER CÜMLELER 

8 Eylül-26 Eylül Uyum ve Hazırlık Süreci   

29 Eylül-3 Ekim “ e” ve “l” sesinin öğretimi. el,ele,elle El ele  

8 Eylül-10 Ekim “a” sesinin öğretimi Ela,al,lale Lale al.-Ela  lale al.-Lale Ela el ele. 

 
13 Ekim-17 Ekim 

“t” sesinin verilmesi.   
 

at,Talat,atla,Ata,ata,et,ete,atlat,atlet,tat Ela et al.-Talat ata atla.-Ata et tat. 

 
20 Ekim-24 Ekim 

“i” sesinin öğretilmesi 
“n” sesinin verilmesi.  

Ali,ile,il,elli,telli,etli,tatil 
anne,nane,nine,Nalan,nal,Nil,tane,tane,anlat 

 

Ali ile Lale el ele-Ali elli atlet al. 
Ela etli at al.-Nil tatili anlat. 
Anne nane al.-Nalan ata nal al. 

 
27 Ekim- 31 Ekim 

“o” sesinin verilmesi. 
“r” sesinin verilmesi. 

o,ol,ot,on,ona,Onat,olta,otel,otla, 
er,ara,tara,tere,terli,nar,Taner,tart,Rana, 
Ertan 

Ali ona olta al.-Onat o oteli anlat. 
Ali on tane at al.-Taner nar tart. 
Rana tere ara.-Ertan er ol. 

 
3 Kasım- 7 Kasım 

“m” sesinin verilmesi.  
 

Emel,Temel,mama,motor,limon,mantar,orman, 
elma,Emine,Leman,limonata,Emre,Mine 

Emel mantar ara.-Emine mor lale al. 
Emre motora atla.-Mine etli elma al. 

 
 

10 Kasım-14 Kasım 

“u” sesinin verilmesi. 
“k” sesinin verilmesi. 

un,tut,unut,unutma,tutumlu,mutlu,Tuna,Umut,Murat,unlu,marul,N
ur,Armut 
oku,okul,koku,iki,kek,kalk,ekmek,kemer,koltuk,kilo,Kerem 

 

Umut mutlu ol.-Tuna tulum al. 
Murat armut tat.-Kemal okul oku. 
Okan kalk,ekmek al.-Nur toka tak. 

 
 

17 Kasım-21 Kasım 

“ı” sesinin verilmesi. 
“y” sesinin verilmesi. 

ılık,arı,tırtıl,altı,takı,Anıl,Itır,akıl,,akıllı,Mırmır, 
Tarık,Irmak,tartı,kırk,kırık, 
Ay,ayı,Oya,Yaren,Kaya,yaya,yat,uyu,yol,yıka,yaka, 
ayna,oyna,Yener,kuyu,uyku, 
 

Anıl akıllı ol.-Tarık  takı alma. 
Itır takı tak.-Itır Mırmır’ı tara 
Oya elini yıka.-Kaya oyun oyna. 
Yaren topu yakala.-Yener a 

 
24 Kasım -28 Kasım 

 “s” sesinin verilmesi. 
 

sıra,askı,Salı,mısır,salkım,soy,sat,sus, 
sel,ses,sis,sarma,salata,Suat,Suna,Sait,Selma,isot,sa 
 

Selma mısır soy.-Suna sarma sar. 
Sait isot iste.-Suat saatini tak. 

 
1 Aralık-5 Aralık 2015 

“d” sesinin verilmesi. 
“ö” sesinin verilmesi. 

dede,dayı,oda,yedi,Demet,kedi,dere,adı, 
tadı,Dilek,okudu,uyudu,korudu,durdudur, 
öt,köy,dört,önde,ördek,örnek,Ömer, 
Önder,tören,ör,dön,söyle 

Ali,sırada en önde 
Önder,sırada en arkada. 
Ömer ördek öter. 

 

 
 

8 Aralık-12 Aralık 2015 

 
 “b” sesinin verilmesi. 
“ü” sesinin verilmesi. 

ebe,bebek,balon,bal,bamya,baba,kaba, 
tabak,kabak,bak,bul,boru,burada,ben,balık,kalabalık,bana,abla,abi 
Ülke,Türkiye,Türk,büyük,kütük,kürek, 
düdük,Ümit,Ümran,öykü,ütülü,ünlü 

Baba bana bal al. 
Derede bol bol balık tuttuk. 
Bebek balonla oynadı. 
Sobaya boru aldın mı? 
Türkiye büyük bir ülkedir. 

    



 
 
 

15 Aralık -19 Aralık 2015 
 

 “ş” sesinin verilmesi. 
“ z” sesinin verilmesi. 

şişe,eşek,iş,kuş,Neşe,Şeyma,şarkı,kaş, 
baş,taş,aş,yaş,kaşı,Şenay,Şule,kardeş, 
beş,koş,boş,karış,yarış,şelale, 
az,yazı,kazı,tazı,muz,izle,özle,biz,siz,kiraz,biraz,zaten,kaza,zalim,taze
, 
temiz,yüz,müzik,tuz,Zeki,Ziya, 
Keziban,Aziz 

Neşe beş şişe doldur.- 
Şule şarkı söyle. 
Yarış başlamadan yetişelim 
Şeyma işte kuş. 
Muz,kiraz lezzetlidir. 
Yaza yaza yoruldum. 
Zeki bizi izle. 

 
22Aralık -26 Aralık 2015 

 
“ç” sesinin verilmesi. 
“g” sesinin verilmesi. 

aç,kaç,saç,maç,taç,çiçek,çınar,Çetin,uçak,keçi,çok,çilek,çerez,çikolat
a,çırak,çanta,çalış,çay, 
Ege,Duygu,Tolga,Gamze,karga,güneş,gazete,güzel,gemi,gel,git,gez,g
öz, 

Çetin maç kaçta?-Çikolata çok tatlı. 
Uçakta çay içtim.-Çok ders çalıştım. 
Gamze gezmeye gitti.-Ege güneşe bak 

 
 

29 Aralık-  2 Ocak 2015 

 
“c” sesinin verilmesi. 
“p” sesinin verilmesi. 

cam,gece,Cemil,ceket,cüzdan,camcı,çaycı,cici,amca,Burcu,Ece,minic
ik,birinci,ikinci…boncuk,gocuk,çocuk, 
Top,pil,kasap,patlıcan,papatya,para,sıpa,paket,patates,pırasa,ip,İpe
k,Pelin,Kitap, 

Bu gece çok sıcak olacak. 
Cüzdanımı çaldılar.- 
Ece’nin amcası camcı. 
Cemil cici kuş öttü mü? 

 
 

5 Ocak- 9 Ocak 2015 

 
 “h” sesinin verilmesi. 
“ğ” sesinin verilmesi. 

Hasan,Hakan,hasta,Hülya,hekim,hayal,hayat,hırka,ıhlamur,hatırahal
ı,hakim, 
Dağ,yağ,yağmur,bağ,sığır,kuğu,soğan,sağlık, 

Hasan hasta oldu. 
Hülya ıhlamur içti. 
Hakan hırka giydi. 
Halılar çok pahalı. 

 
12 Ocak-16 Ocak 2015 

 
 “v” sesinin verilmesi. 
“f” sesinin verilmesi. 

Ev,tava,kova,havuç,davul,meyve,manav,vişne,Veli,Veysel 
Fare,fener,fırtına,fırın,fıstık,Fikret, 
fındık,Fatih,fasülye,Faruk,fidan,öfke,köfte,affet,Afet, 

Veysel meyve yemeyi seviyor. 
Evde havuç kalmadı. 
Elif fırından ekmek al. 
Bizim şehrimiz Şanlıurfa. 

 
19 Ocak- 23 Ocak 2015 

 
 “j” sesinin verilmesi. 

oje,jeton,baraj,jandarma,Jale,jilet,garaj,müjde,Ajda, Müjde Filiz,artık okuyorsun. 
Arabayı garaja koyduk. 
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