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                           Aşağıdaki cümleleri 5 kez okuyup yazalım  

 Lale un al. Ali un alma.                               

                                                      

Melike unlu kek al. Ela kokulu mum al.                   

                                                      

İlke kumlu unu ele. Umut unu elekle ele.                  

                                                       

Emine lokum al. Koli koli lokum al.                        

                                                       

O okul onun mu? Onunla okullu ol.                      

                                                      

Mumu keke tak. Mumlu keki al.                          

                                                      

Ali iki kulak elle. Anne limonlu kek al.                    
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M sesi hece ve sözcük tablosu 

lu ku mu nu ul 

uk um un ulu oku 

onu mum oklu unlu konu 

konum Konuk kukla koku kokulu 

okul okullu namlu numune kamu 

 

kanun memnun oluk kolluk kumlu 

kumluk kulluk kiloluk limonluk kullan 

menkul makul Mualla muallak muallim 

unluk onluk mumluk okuma kakaolu 

kolunu Numan kanuni limonlu ilkokul 
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         Merhaba Sevgili Öğrencim, 

 Pandemiden dolayı evlerde kaldığımız, eğitimimizi canlı derslerle devam 

ettirdiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biliyorum zorlanıyorsun, zorlanıyoruz... 

Ülkemizde bir takım tedbirler alındı, kısıtlamalar getirildi. Unutma tüm bunlar senin, 

ailenin, sevdiklerinin sağlığı için. İnan bana bunların hepsi geçecek ve çok 

sevdiğimiz okulumuza tekrar kavuşacağız.  

 

Bu hafta seninle kitap okuma üzerine konuşmak istiyorum. Her şeyden önce 

kitap okumanın sınırsız faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü her bireyde farklı 

bir izlenim, farklı bir tat bırakıyor. Kitap, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar demek. 

Hayatımızdan belki hiç çıkmayacak kahramanlarla tanışmaktır.  Daha önce 

keşfedilmemiş ve gizemli yerlerde soluklanmaktır. 

 

   Kitapların bir de bilimsel olarak kanıtlanmış bazı faydaları bulunmaktadır. 

Şimdi gel, düzenli kitap okumanın bilimsel faydalarına birlikte bakalım. 

 Kitap okumak hafızayı güçlendiriyor. Kitap okuduğunuz her an aslında 

beyninizi geliştiriyorsunuz. Bilgilerinizin yenilenmesini sağlıyorsunuz. 

 

  Kitap okumak anlama kapasitenizi arttırır. Hangi dersten olursa olsun, yorum 

gerektiren sorularda, doğru cevaba daha kolay ulaşmanızı sağlar.  

 

  Kelime hazineniz ve konuşma kabiliyetiniz gelişir. Duygu ve düşüncelerinizi 

daha rahat dile getirip, kendinizi çok daha iyi ifade edersiniz. 

 

 

  Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kitap okumak uyku problemi yaşayan 

insanlara ilaç gibi geliyor. 
 

Rehberlik 
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 Kitap okuyan insanlar daha sosyaller. Okumayı seven insanlar farklılıkları  
 daha çabuk benimser ve farklı kültürlere ait insanlarla daha iyi  

    iletişim kurabilirler.  

 

  Okumak bizi iyi bir dinleyici yapar. İletişimde en büyük beklenti 
karşınızdakinin sizi iyi dinlemesidir. İyi bir kitap okuyucusu aynı zamanda iyi 

bir dinleyicidir.  

 
Sevgili Öğrencim… Yazının bundan sonraki kısmını anne-babana yüksek sesle 

okumanı istiyorum.  

 Değerli Velim; 

Çocuğun evde kitap okuyan anne-babaya ya da aile büyüklerine tanık olması, 

çocuğunuzun kitaplara olan yolculuğunda güçlü bir rol model olacaktır. En azından 

haftada bir gün ailece yarım saat kitap okuyabilirsiniz. Okumalar bittikten sonra 

çayınızı koyup okuduklarınız hakkında sohbet edebilirsiniz.  “Bu kitap çok güzelmiş, 

şundan bahsediyor, aynı yazarın şu kitabı da güzel” gibi sözler mutlaka çocuğunuzun 

zihninde yer edecektir. Bir süre sonra o da okuduğu kitaplardan bahsedecek ve daha 

çok kitap okuma yolunu seçecektir. 

 

Gelecek hafta görüşmek üzere  

 

Rehberlik 
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