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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,

	 Bizler,	 yaz	 tatili	 boyunca	 her	 hafta	 ‘’Güle	 Oynaya	 İlkokula’’	 diyerek	 pek	 çok	
oyun	 ve	 etkinlikle	 sizlere	 ulaşmaya	 çalıştık.	 Amacımız,	 merak	 düzeyleri	 ve	 öğrenme	
kapasiteleri	çok	yüksek	olan	okul	öncesi	dönemdeki	çocuklarımıza	ve	onlara	rehberlik	
eden	siz	ailelerimize	seçenek	sunarak	tatilinizi	verimli	ve	keyifli	geçirmenizi	sağlamaktı.	
Artık	okullarımız	açıldı.	Hepimiz	heyecan	ve	özlemle	yeni	döneme	başladık.	Eğit im	öğretim	
yılı	boyunca	her	ay,	yeni	oyun	ve	etkinliklerimizle	‘’Dolu	Dolu	Anaokulu’’	fasiküllerimizde	
sizlere	 ulaşmaya	 devam	 edeceğiz.	 Etkinliklerimizi	 hazırlarken	 yine	 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.



SIRALAMA YAPIYORUM

Uygulama Adımları:

1. Önce çocuğumuzla birlikte 1-5 arasında ileri ve geri ritmik sayma yapalım.

2. Çocuğumuza 1’den 5’e kadar sayıları göstererek birlikte karton bardaklara 
yapıştıralım.

3. Çocuğumuzdan bardağın üstündeki sayı kaç ise o kadar kürdanı bardağa batırmasını 
isteyelim (Üstünde 1 yazan bardağa 1 tane, 2 yazan bardağa 2 tane vb.).

4. Böylece çocuğumuzun tüm bardakları tamamlamasını isteyelim. 

5. Sonrasında bardakları üzerlerindeki sayılara göre küçükten büyüğe doğru 
sıralamasını isteyelim.

6. Aynı şekilde batırdığı kürdanları da göz önünde bulunduralım. Bu sefer üstünde 
çok kürdan olan bardaktan üstünde az kürdan olan bardağa doğru miktarlarına 
göre sıralama yapmasını sağlayalım.

Hazırlayan: Şirin Kaftar Hagi, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 nesne	 ve	 rakam	 arasında	 ilişki	 kurarak	 nesneleri	,	 çocuğunuzun	 nesne	 ve	 rakam	 arasında	 ilişki	 kurarak	 nesneleri	
miktarlarına	göre	sıralama	yapabilmesini	desteklemekt ir.miktarlarına	göre	sıralama	yapabilmesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• Köpük bardak

• Kürdan

• 1, 2, 3, 4, 5 sayılarının 

yazılı olduğu kâğıt 

parçaları

ÖNERİÖNERİ

Oyunu	1’den	10’a	kadar	sayılarla	oynayarak	zorluğu	ve	eğlenceyi	
artırabilirsiniz.	
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KİM NEREDE?

Uygulama Adımları:

1. Odanın ortasına bir sandalye koyalım. 

2. Her oyuncunun kendisi için bir hayvan adı seçmesini isteyelim (Örneğin civciv, 
ördek, kedi vb.). 

3. Hızlı bir biçimde yönerge vererek oyuncuları ve kendimizi yönlendirelim (Civciv 
yana, ördek arkaya; civciv öne, ördek yana vb.).

4. Yönergelere göre şaşırmadan hareket edelim (Oyun yöneticisi kendisi için de 
yönerge verir ve yönergeye göre konum alır.). 

5. Şaşıran oyuncu ceza olarak diğer oyuncunun dediği bir şeyi yapar (Diğer odaya 
tek ayak zıplayarak git, 1’den 10’a kadar say, bir şarkı söyle vb.).

Hazırlayan: Hatice Şimşek, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 verilen	 yönergelere	 göre	 mekânda	 konum	 alma	,	 çocuğunuzun	 verilen	 yönergelere	 göre	 mekânda	 konum	 alma	
becerisini	gelişt irmekt ir.becerisini	gelişt irmekt ir.

Malzemeler: 

• 1 tane sandalye

ÖNERİÖNERİ

Oyun	sırasında	farklı	hayvan	adı	söyleyerek	oyuncuları	şaşırtabilir	
ya	 da	 oyuna	 altında,	 üstünde	 gibi	 yönergeler	 ekleyebilirsiniz.	
Bir	 oyuncudan	 kurt	 olmasını	 isteyebilir,	 “Sandalyenin	 arkasına	
denk	gelen	oyuncuyu	kurt	yakalar.“	vb.	kurallar	ekleyerek	oyunu	
farklılaştırabilirsiniz.
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EVİMİZİ TEMİZ TUTALIM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuz ile birlikte Ek 2’deki hikâye kartlarını inceleyelim. Görsellerde ne 
anlatılmak istendiği ile ilgili tahminlerde bulunalım.

2. Daha sonra çocuğumuza Ek 1’deki hikâyeyi okuyalım. 

3. Hikâyenin sonunu çocuğumuzun tamamlamasını isteyelim. 

4. Hikâye ile ilgili sorular sorarak çocuğumuzla sohbet edelim: “Hikâyede geçen 
doğru olmayan davranış neydi? Doğru olmayan bu davranış nasıl değiştirilebilir? 
Sen hayvanların yerinde olsaydın nasıl davranırdın? İnsanların yerinde olsaydın 
nasıl davranırdın?” vb.

5. Daha sonra çocuğumuzdan hikâyenin sonu ile ilgili bir resim yapmasını isteyelim.

Hazırlayan: Gül Kutluer, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 doğru	 davranışlarını	 pekişt irerek	 kendisinin	 ve	,	 çocuğunuzun	 doğru	 davranışlarını	 pekişt irerek	 kendisinin	 ve	
başkalarının	haklarını	ifade	etmesini	desteklemekt ir.	başkalarının	haklarını	ifade	etmesini	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• ek 1 ve ek 2 

• resim kâğıdı

• boya

ÖNERİÖNERİ

Ek	2’deki	hikâye	kartlarını	karışık	olarak	çocuğunuzun	önüne	koyup	
sıralamasını	ve	kısaca	hikâyeyi	anlatmasını	isteyebilirsiniz.
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EK 1: Hikâye

Ülkenin birinde mutlu hayvanların yaşadığı 
çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda 
hayvanlar birbirleriyle çok iyi arkadaşlık 
kurup, her işi paylaşarak yaparlarmış. Orman 
onların eviymiş. Her gün evlerini tertemiz 
yaparlarmış. Bir gün insanlar ormana gelmeye 
başlamış. Güzel mi güzel yemyeşil ağaçlarla 
kaplı bu ormanda piknik yapıp eğlenmeye 
başlamışlar. Hayvanlar evlerine izinsiz gelen 
bu yabancılardan önceleri rahatsız olsalar da 
misafirperver oldukları için hoş görmüşler. 
Onları merakla izlemişler. Koşup oynadıklarını, 
gülüştüklerini görünce mutlu olmuşlar. 
İnsanların bu mutluluklarının evlerini temiz 
ve güzel buldukları için olduğunu düşünmüşler. 
Ama günün sonunda hiç de bekledikleri gibi 
olmamış. İnsanlar ormandan gittiklerinde 
geriye sadece çöpleri kalmış. Hayvanlar 
etrafa dağılmış çöpleri görünce...

        Gül KUTLUER
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EK 2: Hikâye Kartları

Hikâyenin sonunu sen çiz
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UZAYDA YOLCULUK

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla birlikte her biri yarım fon kartonu büyüklüğünde bir güneş, bir ay 
(Hilal şeklinde de olabilir, tercihi çocuğa bırakalım.), bir gezegen ve bir yıldız  
(siz yıldız sayısını arttırabilirsiniz) çizip keselim.

2. Koridora ya da düz bir zemin varsa bahçeye çıkalım.  Kestiğimiz güneş, ay, 
gezegen ve yıldızları zemine çocuğun seviyesine uygun şekilde yerleştirelim. 
Bantla sabitleyelim.

3. Şekilleri tebeşiri kullanarak farklı çizgilerle birleştirelim (Örneğin düz çizgi, zik 
zak çizgi, kıvrımlı çizgi vb.). Çizgilerin seçimini yine çocuğumuza bırakalım.

4. Parkurumuzu hazırladıktan sonra, yönergelerle şekiller arasında ilerleyelim. 
Örneğin “Düz çizgide çift ayakla sıçra, kıvrımlı çizgide kolları iki yana açarak 
yürü, zik zak çizgide tek ayak ile ilerle.” vb. 

5. Parkurun her aşamasında üzerine geldiğimiz resim hakkında konuşalım. “Adı 
nedir? Sıcak mı, soğuk mu? Uzak mı, yakın mı?” vb.

Hazırlayan: Meltem Selçukoğlu, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	denge	ve	yer	değiştirme	hareketlerinden	bazıları	 ile	belirli	bir	
mesafeye	ilerleme	ve	yönergeye	uygun	hareket	edebilme	becerilerinin	gelişimini	desteklemektir.	

Malzemeler: 

• Fon kartonu 

• Makas
• Bant 
• Renkli tebeşir

ÖNERİÖNERİ

Etkinlikteki	şekilleri	farklı	kavramları	(renk,	şekil,	sayı)		öğretmek	için	
değiştirerek	etkinliği	 çeşitlendirebilirsiniz.	Şekillerle	 ilgili	 bilmeceler	
sorarak	eğlenceyi	artırabilirsiniz.

10



SEVİMLİ KÖPEK

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuza el kuklası yapımı için ekteki 2 adet köpek kalıbını verelim ve 
boyamasını isteyelim. 

2. Boyanan köpek kalıplarının etrafındaki noktalı çizgilerden çocuğumuz ile birlikte 
keselim. 

3. Çocuğumuzdan kesilen kalıpların kenarlarına yapıştırıcı sürüp yapıştırmasını 
isteyelim.

4. Hazırladığımız el kuklasını çocuğumuzun istediği gibi süslemesini yardımcı olalım.

5. Sonra kuklayı çocuğumuzun eline geçirelim ve ek 2’deki hikâyeyi okuyalım. 
Hikâyeyi okurken çocuğumuzdan kukla ile canlandırmasını isteyelim.

Hazırlayan: Özlem Kurban, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	küçük	kas	gelişimini	desteklemek,	çocuğunuzun	duygu	
ve	düşüncelerini	ifade	etmesine	fırsat	tanımaktır.

Malzemeler: 

• Ekteki köpek şablonu

• Makas

• Yapıştırıcı

• Boya kalemleri 

ÖNERİÖNERİ

Hikâyeyi	 okuyup	 canlandırdıktan	 sonra	 çocuğunuza	 sorular	
sorarak	hikâye	ile	ilgili	sohbet	edebilirsiniz.	“Okula	kim	gitmiş?	Nisa	
bahçede	 ne	 görmüş?	 Annesi	 sevimli	 köpeğe	 ne	 vermiş?	 Köpek	
yiyeceği	yiyince	ne	yapmış?”	vb.
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EK 1: Köpek Kukla Şablonu

EK 2: Hikâye
Nisa’nın Yeni Arkadaşı

      Nisa sabah kalktı; elini, yüzünü yıkadı. Kıyafetlerini giydi ve kahvaltısını 
yapıp okula gitti. Okulda çok güzel vakit geçirdi. Nisa okuldan çıkıp 
eve geldi. Evinin bahçesinde sevimli bir köpek gördü. Köpek çok üzgün 
görünüyordu. Nisa’ya yaklaşarak sessizce “hav hav” dedi. Nisa, sevimli 
köpeği yalnız ve halsiz görünce çok üzüldü. Eve gitti ve annesine bahçede 
bir köpek gördüğünü ve köpeğin aç olabileceğini söyledi. Nisa annesine, 
“Anneciğim ona yiyecek verelim mi?” dedi. Annesi, “Tabii ki kızım hemen 
yiyecek bir şeyler getiriyorum.” dedi. Annesi hemen yiyecek hazırladı 
ve birlikte bahçeye gittiler. Sevimli köpek sessizce bekliyordu. Annesi 
yiyeceği köpeğin önüne koydu. Köpek çok acıkmış olmalıydı ki yiyeceği 
hemen bitiriverdi. Sevimli köpek çok mutlu oldu, bahçede koşturmaya 
başladı. Nisa ve annesi de köpeği böyle mutlu görünce çok sevindiler.

Özlem KURBAN 
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FUN WITH NUMBERS

Uygulama Adımları (Instructions):
1. Ek 2’de verilen sayıları işaretli yerlerden çocuğumuz ile birlikte keselim.
2. Her sayıyı keserken sayının İngilizce karşılığını söyleyelim ve çocuğumuzun tekrar 

etmesini sağlayalım (Doğru telaffuz için Ek 1’de verilen okunuşları kullanalım.).
3. Kestiğimiz sayıları yine çocuğumuz ile birlikte istediğimiz renkleri seçerek 

boyayalım. 
4. Hangi sayıyı boyuyorsak yine o sayının İngilizce karşılığını söyleyerek kelimelerin 

akılda kalıcılığını arttıralım.
5. Boyanan sayı kartlarını ahşap dil çubuklarının en üst kısmına çubuk sayıların 

ortasına gelecek şekilde çocuğumuz ile birlikte yapıştıralım. Bu işlem sırasında 
da İngilizce karşılıklarını yine tekrarlamaya devam edelim.

6. Çocuğumuzdan bir masa ya da düz bir zemin üstüne sayı çubuklarını sırasıyla 
dizmesini ve dizerken de sayıların İngilizce karşılıklarını söylemesini isteyelim. 
Hatırlayamadığı yerde yardımcı olalım. 

7. Ardından bir sıralama olmaksızın herhangi bir sayıyı söyleyelim. Çocuğumuzdan 
söylediğimiz sayının çubuğunu kaldırıp sayıyı tekrar söylemesini isteyelim.

8. Bu işlemi tüm sayılar bitene dek devam ettirelim. 
9. Bir sonraki aşamada çocuğumuz ile rolleri değişerek oyuna devam edelim.

Hazırlayan: Dilek Kalaycıoğlu, NOSAB İlkokulu Müdür Yardımcısı

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	1’den	10’a	kadar	sayıların	İngilizce	karşılıklarının	kavratılması	ve	
bu	yolla	çocuğunuzun	yabancı	dildeki	sözcük	dağarcığının	gelişimini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• Ek 2’deki sayı kartları

• Makas
• Yapıştırıcı

• Kuru ya da keçeli boya kalemleri

• Büyük boy renkli ahşap dil 

çubukları

ÖNERİÖNERİ

Sayı	çubukları	ile	oynadığınız	oyunları	çeşitlendirerek	farklı	günlerde	
sayıları	 tekrar	 edebilirsiniz.	 Örneğin	 sayıları	 sırasıyla	 söyleyerek	
çocuğunuzdan	 sayı	 çubuklarını	 dizmesini	 isteyebilirsiniz.	 Çocuğunuzdan	
gözlerini	 kapatmasını	 isteyerek	 sayı	 çubuklarından	 herhangi	 birini	
saklayabilir	ve	açtıktan	sonra	eksik	sayıyı	söylemesini	isteyebilirsiniz.
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EK 1: Sayıların İngilizce Karşılıkları ve Okunuşları

EK 2: Sayı Kartları

Sayılar İngilizce Karşılığı Okunuşları

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010

OneOne
TwoTwo

ThreeThree
FourFour
FiveFive
SixSix

SevenSeven
EightEight
NineNine
TenTen

vanvan
tutu
tritri
forfor
fayffayf
sikssiks
sevınsevın
eyteyt
naynnayn
tenten

11

44

88

22

55

99

33

66 77

1010
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MİNİK ŞEF SAĞLIKLI BESLENİYOR

Hazırlayan: Zuhal Hacısalihoğlu, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğumuzun	 sağlıklı	 yiyecekleri	 tanımasını,	 kendi	 kahvaltısını	
hazırlayarak	beslenmesine	katkıda	bulunmasını	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• Bir dilim ekmek

• Havuç
• Domates

• Salatalık

• Biber
• Zeytin

ÖNERİÖNERİ

Peynir,	yumurta,	kuru	yemiş,	sebze	ve	meyvelerle	farklı	tabaklar	
hazırlayabilirsiniz.	Çocuğunuzun	yemekte	zorlandığı	yiyecekleri	kendisinin	
hazırlamasını	sağlayarak	yemek	saatlerini	eğlenceli	hâle	getirebilirsiniz.

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuza “Bugün mutfağımızın şefi sensin. Bir kahvaltı tabağı hazırlayacağız ve ben 

de sana yardımcı olacağım.” diyelim.
2. Çocuğumuza “Kahvaltıda sağlıklı hangi besinleri yiyebiliriz? Sağlıklı besinlerin 

vücudumuza faydası nedir? Yemezsek ne olur?” vb. sorular sorarak sağlıklı yiyeceklerin 
önemi hakkında sohbet edelim. 

3. Daha sonra “Sağlıksız yiyecekler nelerdir, bu besinler sağlığımızı nasıl etkiler?”  vb. 
sorular soralım. Çocuğumuza yanıtlaması için zaman tanıyalım.

4. Çocuğumuza kahvaltı tabağını hazırlamak için öncelikle ellerimizi yıkamamız gerektiğini 
söyleyelim ve birlikte ellerimizi yıkayalım.

5. Önceden hazırlanan malzemeleri yıkayalım ve tezgâha alalım. Minik şef için bir dilim 
domates keselim ve tabağın ortasına koymasını sağlayalım. Üzerine bir dilim ekmeği 
görseldeki gibi yerleştirmesini isteyelim.

6. İnce dilimlenmiş salatalıklarla balığın kuyruğu yapmasını sağlayalım.
7. Havuçları ince ve halka şeklinde dilimleyerek minik şefimize verelim. Balığın pulları 

olarak ekmeğin üzerine yerleştirmesini isteyelim. 
8. Göz için bir dilim havuç ve üzerine bir adet zeytin koyalım.
9. İnce dilimlenmiş biberleri görseldeki gibi tabağın altına yerleştirdiğinde minik şefimizi 

alkışlayalım. Tabağımız hazır!
10. Minik şefimizin hazırladığı tabakla kahvaltımızı yapalım.
11. Kahvaltı sonrasında dişlerimizi fırçalamayı unutmayalım.
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