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Sevgili Aileler,

Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında başlayan, ülkemizle birlikte tüm dünyayı 
etkileyen salgın hastalık nedeniyle zorlu bir dönemi tecrübe ettik. Yaşadığımız 
deneyim, eğitim öğretimin yalnızca okullarda, sınıflarda veya ekranlarda değil; 
yaşamın içinde ve her anında olduğunu gösterdi. Evlerimiz okul olurken siz aileler 
de bu süreçte en büyük destekçilerimiz oldunuz. 2020-2021 eğitim öğretim yılına 
başlarken tüm tedbirlerimizi alarak okullarımızı umut, heyecan ve güvenle açtık. 
Ancak ülkemizle birlikte tüm dünyayı derinden etkilemeye devam eden salgın 
hastalık nedeniyle kısa bir süre önce yüz yüze eğitime ara verdik.

Bizler, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak merak düzeyleri ve 
öğrenme kapasiteleri çok yüksek olan çocuklarımızın gelişimi için Bakanlığımız 
öncülüğünde çalışma, üretme ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. 
Çeşitli oyun ve etkinlikleri içeren “Dolu Dolu Anaokulu” çalışmamızı; siz değerli 
velilerimizin rehberliğinde çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmeleri hem de 
tüm gelişim alanlarında desteklenmeleri amacıyla bundan böyle on beş günde bir 
yayımlayacağız.

Dolu Dolu Anaokulu; okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve 
okul yöneticilerimizden oluşan deneyimli bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Temel 
Eğitim Bilişim Ağı (TEBA) üzerinden on beş günlük fasiküller hâlinde tüm öğrenci 
ve velilerimizin erişimine sunulmuştur.

Sabırla, özenle ve tedbirlerle asıl yerimiz olan okullarımıza ve özlediğimiz günlere 
kavuşmayı temenni ediyorum…

Sağlıcakla kalın…  

Sabahattin DÜLGER 
İI Millî Eğitim Müdürü



Sevgili Aileler,Sevgili Aileler,

	 ‘’Güle	Oynaya	İlkokula’’	diyerek	hazırladığımız	oyun	ve	etkinliklerimizle	yaz	
boyunca	 her	 hafta	 sizlere	 ulaşmaya	 çalıştık.	 Okulların	 açılması	 ile	 birlikte	 ise	
yeni	çalışmamız	‘’Dolu	Dolu	Anaokulu’’	ile	her	ay	sizlerle	yeni	etkinlikler	paylaştık.	
Uzaktan	eğit im	sürecine	geçiş,	ailelerimiz	ve	öğretmenlerimizden	gelen	olumlu	geri	
bildirimler	 ile	 fasiküllerimizi	 Aralık	 ayından	 it ibaren	 15	 günde	 bir	 yayınlamaya	
başlıyoruz.	Amacımız,	merak	düzeyleri	ve	öğrenme	kapasiteleri	çok	yüksek	olan	
çocuklarımızın	eğit imi	için	onlara	rehberlik	eden	siz	ailelerimizle	bu	süreçte	birlikte	
yürümek.	Etkinliklerimizi	hazırlarken	her	zamanki	gibi	çocuklarımızın	tüm	gelişim	
alanlarını	 desteklemeye;	 ilet işim,	 problem	 çözme,	 iş	 birliği,	 sorumluluk	 alma	 vb.	
becerilerini	gelişt irmeye	odaklandık.	Bizler	hazırız.	Sizler	de	hazırsanız	hep	birlikte	
öğrenmeye,	eğlenmeye,	yeni	anılar	birikt irmeye	devam	ediyoruz.

Dolu	Dolu	Anaokulu	Proje	EkibiDolu	Dolu	Anaokulu	Proje	Ekibi

KARAKTERLERİMİZİ TANIYALIMKARAKTERLERİMİZİ TANIYALIM

Benim	olduğum	oyunlarda,	öncelikli	olarak	çocuklarınızın	sosyal	duygusal	gelişimini	destekliyorsunuz.

Benim	olduğum	oyunlarda,	
öncelikli	olarak	çocuklarınızın	küçük	ve	büyük	kas	gelişimini	destekliyorsunuz.

Benim	olduğu
m	oyunlarda

,	öncelikli	ola
rak	

çocuklarınızın
	öz	bakım	b

ecerilerinin	g
elişi-

mini	destekli
yorsunuz.

Benim	olduğum	oyunlarda,	
öncelikli	olarak	çocuklarınızın	dil	
				gelişimini	destekliyorsunuz.

Benim	olduğum	oyunlarda,	
öncelikli	olarak	çocuklarınızın	bilişsel	
gelişimini	destekliyorsunuz.



DOĞA GRAFİKLERİ

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuzla birlikte bahçeden kozalaklar, çiçekler, küçük taşlar, ince ağaç 

dalları ve yapraklar toplayalım.
2. Önce topladığımız çiçeklerin isimlerini çocuğumuza söyleyelim. Sonra 

çocuğumuzla birlikte çiçeğin ismini tekrar edelim.
3. Yaprakların hangi ağaca ait olduğunu söyleyelim ve tekrarlayalım. Daha sonra 

çocuğumuzla birlikte işaret parmağımızla yapraklarından kenarından giderek 
yaprağın şeklini elimizle çizelim.

4. Kozalakların hangi ağaca ait olduğunu söyleyelim ve çocuğumuzla birlikte ağacın 
ismini tekrar edelim.

5. Topladığımız tüm malzemeleri bu şekilde çocuğumuza tanıtalım. 
6. Sonra malzemeleri çocuğumuzun saymasını sağlayalım.
7. Çocuğumuza bu malzemelerle bir grafik oluşturacağımızı söyleyelim.
8. Tebeşirle çizebileceğimiz bir zemine önce çocuğumuzla birlikte 1 tane taş 

koyalım ve yanına dik bir çizgi çizelim. 
9. Tüm malzemeler için sayma ve çizgi ile sayıları belirtme işlemini 
     yapalım. (Görsel 1)
10. Daha sonra malzemelerin iki kenarına çizgi çizelim. Görsel 2’deki gibi grafik 

oluşturalım.

Hazırlayan: Meltem Selçukoğlu, Vatan Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 doğada	 bulunan	 nesneleri	 miktarına	 göre	 sıralama	,	 çocuğunuzun	 doğada	 bulunan	 nesneleri	 miktarına	 göre	 sıralama	
yapmasını	sağlayarak	matemat ik	becerilerinin	gelişimini	desteklemekt ir.yapmasını	sağlayarak	matemat ik	becerilerinin	gelişimini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• bahçeden toplanan 

kozalaklar, küçük 

taşlar, çiçekler, 

yapraklar, çubuklar

• tebeşir

ÖNERİÖNERİ

Doğadan	topladığınız	farklı	malzemeleri	ya	da	evinizdeki	
nesneleri	(meyveler,	farklı	renkteki	kalemler	vb.)	kullanarak	
grafikler	oluşturabilirsiniz.

GÖRSEL-1GÖRSEL-1 GÖRSEL-2GÖRSEL-2
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KISADAN UZUNA

Uygulama Adımları:
1. Duvara karton yapıştıralım. Kartona 1’den 6’ya kadar olan rakamları sırayla 

yan yana yazalım.
2. Ekteki oyun küpünü kesik çizgili yerlerden kesip yapıştırarak hazırlayalım.
3. 6 adet ruloyu farklı boylarda keselim. 
4. Her rulo üzerine boy sırasına göre 1’den 6’ya kadar numara verelim. 
5. Rulolara çift taraflı bant yapıştıralım. 
6. Çocuğumuzdan sayıların yazdığı oyun küpünü atmasını isteyelim. 
7. Önce üste gelen sayı kadar zıplamasını ve bu sayının yazılı olduğu ruloyu 

bulmasını söyleyelim. 
8. Sonra bu ruloyu duvardaki kartona ilgili sayının üzerine yapıştırmasını 

isteyelim.

Hazırlayan: Hatice Şimşek, Vatan Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 nesneleri	 uzunluklarına	 göre	 sıralama	 becerilerinin	,	 çocuğunuzun	 nesneleri	 uzunluklarına	 göre	 sıralama	 becerilerinin	
gelişimini	desteklemekt ir.	gelişimini	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• ekteki oyun küpü

• makas

• yapıştırıcı

• karton

• kâğıt havlu rulosu

• çift taraflı bant

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuza	pipet,	kalem,	ip	gibi	malzemelerle	de	uzundan	
kısaya,	kısadan	uzuna	sıralaması	yaptırabilirsiniz.

11 22 33 44 55 66
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EK: OYUN KÜPÜ
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EŞİNİ BUL

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuza bugün beraber eşini bul oyunu oynayacağımızı söyleyelim.

2. Oyun için ekteki oyun kartlarını kartona yapıştıralım ve keselim. 

3. Çocuğumuza kuralları anlatırken aynı kartları bulanın tekrar oynayacağını, 
eğer bir kişi kartının eşini bulamazsa sıranın diğer oyuncuya geçeceğini 
söyleyelim.

4. Oyunu oynamaya başlayınca ilk birkaç turda kurallara uygun şekilde 
oynayalım. Fakat sonra birkaç kere eşini bulamadığımız hâlde yine sıranın 
bizde olduğunu söyleyelim.

5. Kurallara uygun davranmadığımızda önce çocuğumuzun itirazlarını dinleyelim.  
Sonra ‘’Neden itiraz ediyorsun? Hangi davranışım ile haksızlık yaptığımı 
düşünüyorsun? Bu haksızlığı gidermek için ne yapabiliriz? Haksızlığa 
uğradığında nasıl hissediyorsun? Oyun oynarken haksızlık sana değil de başka 
birine yapılsaydı yine de itiraz eder miydin? Neden?” vb. sorular sorarak 
‘’adalet, kendisinin ve başka insanların hakları’’ konusunda çocuğumuzla 
sohbet edelim.

Hazırlayan: Çağla KURT, Vatan Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 adalet	 kavramını	 tanımasını	 ve	 haklarını	 korumayı	,	 çocuğunuzun	 adalet	 kavramını	 tanımasını	 ve	 haklarını	 korumayı	
öğrenmesini	desteklemekt ir.	öğrenmesini	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• ekteki oyun kartları

• karton veya mukavva

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzla	birlikte	okuduğunuz	hikâye	ve	masallar	üzerinden	de	adaletli	
ve	haksız	davranışlar	üzerine	sohbet	edebilirsiniz.	Kitaplardaki	karakterlerin	
haksızlıklar	karşısında	nasıl	çözüm	ürettiklerini	konuşabilirsiniz.
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EK: OYUN KARTLARI
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KİBRİT ÇÖPÜNDEN LABİRENT

Uygulama Adımları:

1. Kartonun üzerine kurşun kalemle bir labirent çizelim.

2. Bu labirentin başlangıcına ve ulaşmak istediğimiz hedef noktalarına tavşan-
havuç, köpek-kemik, kedi-ip yumağı vb. ilişkili görseller yapıştıralım.

3. Labirentin üzerine belirli aralıklarla elimizdeki kibrit çöpü ile delikler açalım.

4. Labirentin yolunu sarı, mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, mor renkli keçeli kalemlerle 
art arda boyayalım.

5. Renkli kibrit çöplerini başlangıç noktasından başlayarak, labirentteki yolun 
rengine göre kartona takarak hedefe ulaşalım. 

Hazırlayan: Şirin Kaftar, Vatan Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 el	 göz	 koordinasyonunu	 ve	 küçük	 kas	 gelişimini	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 el	 göz	 koordinasyonunu	 ve	 küçük	 kas	 gelişimini	
desteklemekt ir.desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• renkli kibrit çöpleri ya 

da pipetler

• karton koli ya da 

mukavva            

• kurşun kalem

• renkli keçeli kalemler

ÖNERİÖNERİ

Renkli	kibrit	çöpü	yerine	renkli	pipetler	de	kullanabilirsiniz.
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BİR ÖYKÜM VAR

Uygulama Adımları:

1. Geniş ve düz bir oyun ortamı oluşturalım.

2.  Oyun ortamına bloklar, kâğıtlar, çubuklar ve artık malzemeleri koyalım.

3.  Çocuğumuzdan blokları, çubukları, artık malzemeleri kullanarak bir şeyler 
inşa etmesini veya oluşturmasını isteyelim (ev, ağaç, insan, hayvan vb.).

4.  Daha sonra çocuğumuzdan oluşturduğu şeyle ilgili bir öykü oluşturmasını ve 
bu öyküyü anlatmasını isteyelim.

Hazırlayan: Esma Makas, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	yaşına	uygun	ifadelerle	öykü	anlatabilme,	yaratıcılığını	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	yaşına	uygun	ifadelerle	öykü	anlatabilme,	yaratıcılığını	
ve	hayal	gücünü	kullanarak	özgün	ürün	oluşturabilme,	duygu	ve	düşüncelerini	açık	ve	hayal	gücünü	kullanarak	özgün	ürün	oluşturabilme,	duygu	ve	düşüncelerini	açık	
ve	anlaşılır	 şekilde	 ifade	 edebilme,	 küçük	 kaslarını	 etkin	 kullanabilme	 becerilerini	ve	anlaşılır	 şekilde	 ifade	 edebilme,	 küçük	 kaslarını	 etkin	 kullanabilme	 becerilerini	
desteklemektedir.desteklemektedir.

Malzemeler: 

• değişik özellikte bloklar 

ya da tahtalar                 

• renkli küçük kâğıtlar

• farklı uzunlukta 

çubuklar                 
         

• artık malzemeler

ÖNERİÖNERİ

Öykü	 anlatımı	 sırasında	 çocuğunuza	 sorular	 sorarak	 (Bu	
ağaç	hangi	ormanda	veya	bahçede?	Bu	ev	kimin?	Bu	evde	
kimler	yaşıyor?	Bu	hayvanın	adı	ne?	Nerede	yaşıyor?	vb.)	
anlatımını	kolaylaştırabilirsiniz.	Etkinlik	sonrasında	oluşturduğu	
öykünün	 resmini	 çizmesini	 isteyerek	 birlikte	 öykü	 kitabınızı	
oluşturabilirsiniz.	

BİR 
ÖYKÜM 

VAR
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DRAW AND COLOUR (ÇİZİN-BOYAYIN)

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Ek1’de İngilizcesi, okunuşu ve Türkçe Karşılığı yer alan metin kartındaki 
İngilizce metni çocuğumuza birkaç kez okuyalım.

2. Metni okurken parmağımız ile yazıları da takip edelim ve özellikle renk 
ifadelerine vurgu yapalım. 

3. Metni okuduktan sonra çocuğumuz ile renkleri tekrar edelim.

4. Daha sonra çocuğumuzdan metinde yer alan ve renkleri ifade eden İngilizce 
kelimeleri kurşun bir kalemle yuvarlak içine almasını isteyelim. Takıldığı yerde 
çocuğumuza yardımcı olalım.

5. Ardından, ek 2’de yer alan boş insan figürünü inceleyelim ve metinde yer alan 
ifadelere uygun olarak insan figürlerini boyayalım.

6. Örneğin “Ayşe’nin saçları ne renkti?” diye sorup “siyah” yani “black” cevabını 
aldıktan sonra “Hadi bakalım bu insan figürü Ayşe olsun. Öyleyse saçlarını çizip 
siyaha boyayalım.” ifadesini kullanalım. 

7. Ayşe’nin söylediği ifadelerde yer alan renkleri örnekteki gibi yerine getirelim. 

Hazırlayan: Öznur Tunalı, Mehmet Aker İlkokulu Müdür Yardımcısı

Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	yabancı	dil	sözcük	dağarcığına	katkıda	bulunmaktır.	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	yabancı	dil	sözcük	dağarcığına	katkıda	bulunmaktır.	
(Goal	of	act ivity:	to	help	children	for	learning	new	words	in	English.)(Goal	of	act ivity:	to	help	children	for	learning	new	words	in	English.)

Malzemeler (Tools): 

• boya kalemleri

• kalem

• silgi

ÖNERİÖNERİ

Çocuğumuzun	kendi	özelliklerini	anlatan	kısa	bir	metin	de	
siz	yazabilirsiniz.	Ayşe’nin	yanındaki	insan	figürünü	kendi	
çocuğunuzun	özelliklerine	uygun	olarak	ve	çocuğunuzun	istediği	
renkleri	kullanarak	boyamasını	sağlayabilirsiniz.	Çalışmayı	
benzer	şekilde	tekrarlayarak	çocuğunuzun	renkleri	öğrenmesini	
kolaylaştırabilirsiniz.
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İngilizce Metin;

Hi, My name is Ayşe. My hair is black. My eyes are blue. I have a yellow 
hat. I usually wear orange t-shirt and red trousers. My shoes are brown.

Metnin okunuşu;

Hay, May neym iz Ayşe. May heır iz bilek. May ays ar bulu. Ay hev e yellov het. Ay 
yujuliy wiır orınç ti-şört end red cins. May şuuz ar bravn.

Metnin Türkçe Karşılığı;

Merhaba, Benim adım Ayşe. Saçlarım siyahtır. Gözlerim mavidir. Sarı bir şapkam var. 
Genelde turuncu bir tişört ve kırmızı pantolon giyerim. Ayakkabılarım kahverengidir.

EK 1: METİN KARTI

EK 2: BOYAMA SAYFASI
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SAĞLIKLI BESLENİYORUM

Uygulama Adımları:

1.  Çocuğumuza sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler ile ilgili bir etkinlik 
yapacağımızı söyleyelim. Önce, birlikte Kıpırdak ile Şıpırdak’ın 
“Yararlı Besin Seçelim” videosunu izleyelim. (Yanda verilen QR 
kodu cihazınızdaki herhangi bir QR kodu uygulamasına okutarak 
ya da aşağıdaki web bağlantısını kullanarak videoya ulaşabilirsiniz.)  
(https://www.eba.gov.tr/videoizle/kprdak-ile-sprdak-cizgi-film/video4f548236abdd7) 

2.  Daha sonra çocuğumuzla çizgi filmdeki sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler ile sağlıklı 
yaşam hakkında sohbet edelim. “Senin de bildiğin yararlı başka besinler var mı? 
Sence bu besinler neden yararlı? Zararlı besinler hangileri? Neden koşup oynamalı 
ve hareketli olmalıyız?” vb. sorular sorarak sohbetimize devam edelim. 

3. Sohbetin ardından ek 1’deki görselleri çocuğumuzla birlikte keselim.

4.  Fon kartonumuzu dikey şekilde 2’ye bölelim. Birinci bölüme sağlıklı yiyecekler, 
ikinci bölüme de sağlıksız yiyeceklerin resimlerini yapıştıralım. 

5. Çok yağlı ve şekerli besin tüketmenin aşırı kilo almamıza ve sağlığımızın bozulmasına 
neden olacağını vurgulayalım.

Hazırlayan: Satı Akkoyun, Vatan Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 sağlığını	 olumsuz	 etkileyecek	 yiyecek	 ve	 içecekleri	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 sağlığını	 olumsuz	 etkileyecek	 yiyecek	 ve	 içecekleri	
tüketmekten	kaçınma	davranışının	gelişimini	desteklemekt ir.tüketmekten	kaçınma	davranışının	gelişimini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• ek 1 

• karton

• fon kartonu 

• yapıştırıcı 

• makas

ÖNERİÖNERİ

Gazete	ve	dergilerden	keseceğiniz	farklı	yiyecek	resimleri	ile	etkinliği	
çeşitlendirebilirsiniz.
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EK 1: YİYECEKLER
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