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al el ıl il ol öl ul ül 

        

la le lı li lo lö lu lü 
 

Ela alo ele eli ölü ulu 

Ali lila elli lale ile lüle 
 

Ela lale el ele.        Ela lila lale al. 

El ele lale el ele.      Alo lale alo. 

Ali ile lale el ele.      Ali o laleli. 

Ali elli lale al.         Ela o elli lale. 
 

 



A - a E -e I -ı İ - i O – o Ö – ö U -u Ü -ü 

        

 

                           

ak ek ık ik ok ök uk ük 

        

ka ke kı ki ko kö ku kü 
 

oku iki kola koli kale ekle 

leke ilke ekli oklu koku kökü 
 

kal kel kıl kil kol kul 

kül kek lek lık luk lik 
 

okul akıl ilik elek kelle küllü 

kıllı oluk kelek kekik keklik kolluk 

Ela iki kek al.       Lale  iki kekik al. 

 



Ela akıllı ol.         Lale iki keklik al. 

Ela okula kek al.    Lale ikili kek al. 

Lale iki  oku.    Ela elli  al. 

Lale okula  al.  Ela iki koli kola 

al. 

Ela iki kale al.       İlke  oku. 

İlke ile lale elek al.  İlke ile lale el 

ele 

İlke ekli  al.      İlke iki kek al. 

                      

 okul           kek          ilke 

                   



Keklik          kale          kola 
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an en ın in on ön un ün 

        
na ne nı ni no nö nu nü 

 

anne anla unlu enli nane onlu 

ikna kına ünlü nine anı ani 
 

Nil nal kan kin kın  nen 

nan lan nıl lin len ken 
 

Kena Akın  Anıl  İnal  Nala Okan  

 



n  n  

kanal onlu

k 

kalı

n 

küllü

k 

Ekin konu

k 

Kenan iki kek al.    Anne iki nane al 

Nine eline kek al.   Akın kalın  al 

Nalan nal al.       İnal naneli  al 

Nine nane al.      Anıl iki kına al. 

Anne  kek neli     Nine enli  al. 

Nil kek naneli      Anla nine anla 

Nil onlu nane al.   Ela onlu kek al. 

Kenan ünlü ol.     Anne keki unla 

Ela unlu kek al.    Ela on koli kola al 

Okan konuk ol.     Ela konuk al. 

Lale elin kınalı.     Okan onu kolile. 
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ma me mı mi mo mö mu mü 
 

Mine  mala koma makine komi maki 
 

mal mil mum mon kim lam 

lem nem nam kum kul kol 
 

Kemal   kumlu okul limon melek 

Kamil  milli kilim iklim kolluk 

 



 

 

Kemal iki kek al.     

Kamil elli mum al. 

Emel kilim al.    

Leman limon al. 

Melek milli ol.  

Ali okula kalem al. 

Akın kum al. 

Mine nane limon al. 

Emine eline mum al. 

Anne iki  limon al. 

Nine elinle nane al. 
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at et ıt it ot öt ut üt 

        

ta te tı ti to tö tu tü 
 

Ata  atla otlu etli itti eti 

teli tane ite Mete  oto ütü 
 

tan ten ton net not tak 

tok tül tam tim met mit 
 

Altan anten meltem telli matem 

 



tamam takım taktik kalem tekne 

Ela ata ot at. 

Altan on tane at. 

Mete ite et at. 

Mete altı tane at. 

Meltem takım tut. 

Meltem taktik al. 

Mete teneke al. 

Ali olta al 

Ali altı tane   tut. 

Anne altı tane kek al 

Altan kek tat. 

Mutlu altı tane tatlı al. 

On tane ekmek al. 
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ay ey ıy iy oy öy uy üy 

        

ya ye yı yi yo yö yu yü 
 

oya ayı iyi oyu uyu kaya 

yaka ayna oyna kıyı maya yoyo 
 

yat yel yıl yan yol tüy 

kay koy yun tay yay yak 
 

oyun koyun kayak kaymak yaylı 

leylek yanak kaykay yumak yılan 

 



Kaya  oyun oyna. 

Oya eline yay al. 

Ela Kaya’yı yolla. 

Ali Kaya’yı oyala 

Eymen kaykay al. 

Ali kaymak al. 

Leylek yem ye. 

Oya yemek ye 

Kenan koyun al 

Altan elma yok. 

Anne kaymak koy. 

Ali at ile tay al. 

Atilla ile Eymen oyun oyna 
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ar er ır ir or ör ur ür 

        

ra re rı ri ro rö ru rü 
 

kar yar mar tır kor 

tür ter tur rak ray 

 

karton martı yarım tarak 

moral kirli uyuyor terli 

türlü erol otur makarna 

 

İrem iki tane terlik al. 

 



Meral türlü türlü tarak al. 

Erol sıraya otur. 

Emir makaralar kirli. 

Ömer yarım karton al. 

Erol altı tane marul al. 

Ömer terlik matara al 

Meral araba ile ralli oluyor. 

Erkan Tamer ile oyun oynuyor . 
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ad ed ıd id od öd ud üd 

        

da de dı di do dö du dü 
 

dede oldu dana deli dolu aldı 

öldü doru data dudu kedi duru 
 

dal del dur dil dar dul 

dül dem dır doy dik dıt 
 

ödül odu

n 

detay doru

k 

ordu dolma 

kayd

ı 

dilli düldü

l 

dikka

t 

yardı

m 

yudu

m 

 



 

Dedem yedi tane dut aldı. 

 

Dedem bana ödül aldı. 

 

Emel dut elma yedi. 

 

Derya ata atladı. 

 

Arda damat oldu. 

 

Ali imdat dedi. 

 

Ela yardım edelim dedi. 

 

Dedem on tane dana aldı. 

 

Dedem danalara ot attı. 
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as es ıs is os ös us üs 

        

sa se sı si so sö su sü 
 

sele aslı salı masa sulu isli 

soru sual eski sana kasa kese 
 

sal sel sur sil sar süt 

kas kes sır soy sor sek 
 

masal asil sinema musluk sarma 

serseri keser meslek kasnak kasket 
 

 

 



Aslı ile Esra masa aldı. 

Esra en ön sırada oturuyor. 

Sinem keser aldı. 

Ömer masal dinledi. 

Sıla masal anlattı. 

Sıla tane tane anlattı. 

Müslüm sürüyü otlattı. 

Sürüdeki on iki koyunu otlattı. 

Soner kasa kasa elma aldı. 

Soner iki kasa sarımsak aldı. 

Osman son model taksi aldı. 

Suna sana ne aldı. 

Suna on tane kalem aldı. 
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ab eb ıb ib ob öb ub üb 

        

ba be bı bi bo bö bu bü 
 

baba abla bale kaba bolu bere 

boru bunu buna soba bone bela 
 

bal bel bur bil bar büt 

bir bak bom bul bol bek 
 

bakla bardak tabak tombul bekle 

birli bilmek bitir barut torba 
 

 

 



Abla bana balon al 

Baba bana bebek al. 

Berna on tane tabak al. 

Burak bardak tabak bul. 

Berra tombul bardak aldı. 

Betül  bal ile börek yedi. 

Baba bana masal anlat 

Ablam bana biberli börek aldı. 

Berra araba ile balon aldı. 

Annem tabakları buldu. 

Ablam bardakları kırdı.  

Benim on tane arabam oldu. 
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az ez ız iz oz öz uz üz 

        

za ze zı zi zo zö zu zü 
 

zara kaza zoka kazı zeki taze 

izi zile tozu kuzu mazi buzu 
 

zam zil zur buz zar zak 

zir zor maz tuz kaz kız 
 

kazak buzlu zaman kızak zorlu 

zambak namaz kazma enkaz tuzlu 
 

 

 



Zeki sekiz tane saz al. 

Zeki zor soruları bildi. 

Azra tuzlu yemek yedi. 

Arzu tozlu yerde oynadı. 

Teyzem kazak ördü. 

Azmi tozu dumana kattı. 

Zeyno  taze ekmek aldı. 

Annem üzüm zerdali aldı. 

Zeki buzlu kola aldı. 

Ne zaman zambak aldın. 

Zerrin kazma kürek al. 

Zerrin orayı kaz. 
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aç eç ıç iç oç öç uç üç 

        

ça çe çı çi ço çö çu çü 
 

çalı açkı çare kaça çene çere 

çakı açı üçü saçı maça içi 
 

çal çel taç çil çar çüt 

çir çak çom çul çol çek 
 

çiçek çardak çanak çukur çorba 

açık çolak çorak çarut tarçın 
 

 

Ayça çiçek aldı. 

 



Çetin çorba içti. 

Orçun çardakta oturuyor. 

Ayça  üç tane tarçın al. 

Tarçınları sütlaç üzerine koy. 

Annem ilaç içti. 

Dedem ekin biçti 

İnek çayırdan kaçtı. 

Kanarya daldan uçtu. 

İnek çimenleri yedi. 

İnek üç tas su içti. 

Ali çeşmeden su içti. 

Annem üç kilo çilek aldı 
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ag eg ıg ig og ög ug üg 

        

ga ge gı gi go gö gu gü 
 

ege gaga gala geri golü gezi 

gaye gazete gemi galeri gazi gözü 
 

gol gel git güm gar gen 

gül güz gut gon gin gez 
 

gelin gitti güllü engin zengi

n 

geld

i 

gaye

t 

güze

l 

gülsü

m 

gonc

a 

gazoz gazl

ı 
 

 



 

Ali zengin oldu. 

Gaye okula gitti. 

Engin gül aldı. 

Ayşe gelin oldu. 

Gülsüm güzel yazıyor. 

Gaye oyuna gelmedi. 

Emel geziye gitti. 

Murat geriye düştü. 

Semra gemiye bindi. 

Betül güzel resim aldı. 

Berra gazete okuyor. 

Ali gölde yüzdü 

Taner göle taş attı. 
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aş eş ış iş oş öş uş üş 

        

şa şe şı şi şo şö şu şü 
 

aşı işi taşı şato şale şişe 

işçi maşa koşu şalı şike meşe 
 

şal şak şıl şil şok şut 

taş kaş düş kış koş kaş 
 

kaşık taşıt yeşil düştü taşlı kışın 

eşek ışıl şarkı mışıl meşin keleş 

 

Ayşe beş kaşık almış. 

 



Şenay şarkı söyledi. 

Yeşim yere düştü. 

Ayça mışıl mışıl uyuyor. 

Kışın kardan adam yaptım. 

Ayşe yeşil elbise aldı. 

Para peşin kırmızı meşin. 

Çayırda eşek otluyor. 

Şenay beş lira aldı. 

Şeyma suya taş attı. 

Ninem beş kilo şeker aldı. 

Ali çaya üç şeker attı. 

Yeşim üç şişe aldı. 
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ac ec ıc ic oc öc uc üc 

        

ca ce cı ci co cö cu cü 
 

acı baca bacı ceza cila camı 

sucu cami buca cuma cici cura 
 

cak cet cız cil coş cuz 

cik cam can cim cem cüz 
 

ceket cüzdan cemil tencere cezmi 

ceyda cesur canlı coşkun çocuk 

Cemil ceket aldı. 

Ceyda cesur bir kız. 

 



Coşkun canlı balık aldı. 

Cezmi cam kırdı. 

Dedem cumaya gitti. 

Babam camiye gitti. 

Cezmi çocuk nerede. 

Cemil cüzdanın düştü. 

Coşkun ucuz cam aldı. 

Ceyda cici elbise aldı. 

Bacı sucu nerede 

Babam ayakkabı cilalı 

Acun üç tencere dolma yedi. 
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ap ep ıp ip op öp up üp 

        

pa pe pı pi po pö pu pü 
 

para arpa sopa kapı tepe pire 

çapa lapa tapu yapı tipi pırasa 
 

pul pil yap kap par pat 

pis pus pek çap sap çip 
 

polis parlak topak paytak ipek 

petek pilli torpil pense patlak 
 

 

İpek  balon patladı 

Emine ip atla 

 



Pelin ata arpa at. 

Polis adamı yakaladı. 

Pelin topu bana at. 

İpek bana top al. 

Baba param bitti. 

Annem ipe gömlek astı. 

Ali’nin topu patladı 

İpek o topu patlattı. 

Taner saatin pili bitmiş. 

Babam pense istedi. 

Berna parlak elbise giydi 
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ah eh ıh ih oh öh uh üh 

        

ha he hı hi ho hö hu hü 
 

halı hata hile hopa hira deha 

saha sahi hikaye harita hala sürahi 
 

has his ham han hor hoş 

tüh haz hat hum hır hay 
 

hatay hasta hasan tohum hurma 

tesbih hayri hortum mahalle haydar 

 

Hasan hasta oldu. 

Haydar hortum al. 

 



Hayri Hatay’a gitti. 

Mahallede maç yaptık. 

Tüh yine maçı kaybettik 

Hasan  hurma yedi. 

Babam tarlaya tohum ekti. 

Ninem tesbih çekiyor. 

Ah ayağım çok acıyor. 

Haritadan Hakkari’yi buldum 

Hasta olunca ıhlamur içtim. 

Dedem hastaneye gitti. 

Hazır çorba içtik. 
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av ev ıv iv ov öv uv üv 

        

va ve vı vi vo vö vu vü 
 

ova tava çivi kivi vale evli 

veli ilave avcı vazo vida hava 
 

var vuç vır vir van vuk 

vur vim lav kıv kov yav 
 

tavşan kaval tavuk havuç tavır 

çevir kıvrım takvim tavlı hayvan 

Ahmet tavşan avladı. 

Annem tabakları ovdu. 

 



Okula takvim aldık. 

Çoban kaval çalıyor. 

Ayşe havuç aldı. 

Emel tavır yapıyor. 

Babam vida çivi istedi. 

En hızlı hayvan çitadır. 

Talha bana vurdu. 

Veli pedal çevirdi. 

Tavuk bugün yumurtladı. 

Annem havluyu yıkadı. 

Babam Van’a gitti. 
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ağ eğ ığ iğ oğ öğ uğ üğ 

        
ğa ğe ğı ği ğo ğö ğu ğü 

 

ağa mağara oğlu iğne ağla 
 

ğaç ğul düğ çığ sağ yağ 

tuğ çağ çiğ bağ muğ ğer 
 

oğul ağıl ağaç yeğen leğen yağlı 

bağlı sağlam çağla muğla çiğli tuğla 
 

 

 

 

Çağla on tane tuğla al. 

 



Babam Muğla’ya gitti. 

Anne yemek çok yağlı. 

Bu bina çok sağlam. 

Ben bugün ağaç diktim. 

Karda leğenle kaydık. 

Bugün yeğenim buğra geldi. 

Kuzuları ağıla bağladım. 

Baba oğul maç yaptık. 

Annem oğlum dikkat et dedi. 

Ayşe düştü çok ağladı. 

Kar yağdı çığ düştü. 

Mağaradan ayı çıktı. 
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af ef ıf if of öf uf üf 

        

fa fe fı fi fo fö fu fü 
 

fare filo kefe kafa fanila kafi 
 

fal fay fas fil fen fır 

fıs for kaf lıf tuf kof 
 

fatma fidan fakir efgan feryat 

ferhat fırtına fikir fayton fabrika 
 

 

 

Fatma üç fidan dikti. 

 



Filiz faytona bindi. 

Efgan iki fare görmüş. 

Bugün fırtına olacak. 

Ferhat fabrikaya gitti. 

Fidan fakirlere yardım etti. 

Telefona yeni kılıf aldım. 

Çocuk feryat ediyor. 

Annem üç fanila aldı. 

Fizik dersini çok severim. 

Fen bilgisinden beş aldım. 

Bu çocuk çok fena ağlıyor. 

Vatan sana canım feda olsun. 
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aj ej ıj ij oj öj uj üj 

        

ja je jı ji jo jö ju jü 
 

oje jale jilet jeton viraj ejder 

japon jülide viraj baraj kadraj buji 
 

Jale jeton al 

Jülide Japonya’ya gitti. 

Babam jilet aldı. 

Bu yol çok virajlı.    

 


