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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.



PARÇADAN BÜTÜNE

Uygulama Adımları:
1. 6 farklı renk ponpondan ikişer adet alalım.
2. 6 çeşit sebze ve meyveden birer tanesini bütün olarak masaya koyalım. 
3. Diğerlerini ikiye bölelim.
4. Meyve ve sebzelerin bütünlerini ve ikiye böldüğümüz parçaları karışık sıra ile 

karşılıklı dizelim.
5. Bütün parçaların önüne farklı renk ponponlarımızı koyalım.
6. Çocuğumuzdan bütün hâldeki meyve ve sebzelerin önündeki ponponun rengine dikkat 

etmesini ve aynı renk ponponu karşısındaki yarım parçanın da önüne koymasını 
isteyelim.

Hazırlayan: Ayşe Dilman, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğun	parça-bütün	ilişkisini	kavramasını	sağlamak;	bir	bütünün	,	çocuğun	parça-bütün	ilişkisini	kavramasını	sağlamak;	bir	bütünün	
parçalarını	söylemesini,	bütünü	ve	yarımı	göstermesini,	bir	bütünü	parçalara	bölmesini,	parçalarını	söylemesini,	bütünü	ve	yarımı	göstermesini,	bir	bütünü	parçalara	bölmesini,	
parçaları	birleşt irerek	bütün	elde	etmesini	desteklemektedir.parçaları	birleşt irerek	bütün	elde	etmesini	desteklemektedir.

Malzemeler: 

• çeşitli meyve ve 

sebzeler

• 12 adet renkli 

ponpon

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuz	bütün	ve	yarım	kavramını	öğrendikten	sonra	ona	
çeyrek	kavramını	da	öğretebilirsiniz.	Bunun	için	çocuğunuzla	birlikte	
pizza	yaparak	pizzayı	yarım	ve	çeyrek	olarak	dilimleyebilirsiniz.	
Etkinlikte	ponpon	yerine	kartona	çizilmiş	rakamları	veya	renkli	
oyun	küplerini	de	kullanabilirsiniz.	Sebze	ve	meyvelerin	sayılarını	
artırarak	oyunun	eğlencesini	artırabilirsiniz.
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ONLAR ÇÖP DEĞİL!

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuz ile “Geri dönüşüm nedir? Hangi atık maddeler geri dönüşümde 

kullanılabilir?” konularında sohbet edelim. Sohbetimiz sırasında çocuğumuza geri 
dönüşümün önemi ve neden gerekli olduğu hakkında bilgi verelim.

2. Sohbetin ardından ekteki geri dönüşüm sembolünü çocuğumuza gösterelim.
3. Ekte renksiz olarak verilen geri dönüşüm sembolünü keserek uygun renkte 

boyayalım.
4. Evde bulunan veya kolaylıkla çevreden bulabileceğimiz malzemeleri kullanarak 

(damacana, koli vb.) geri dönüşüm kutuları hazırlayalım.
5. Kâğıt, plastik, cam veya atık pil için hazırladığımız geri dönüşüm kutularının üzerine 

çocuğumuz ile birlikte hazırladığımız geri dönüşüm işaretlerini yapıştıralım. 
6. Hangi kutu hangi atık madde için yapıldı ise onun resmini de basitçe çizelim. 

Örneğin atık plastik madde için oluşturduğumuz kutunun üzerine plastik şişe 
çizelim.

7. Kutuları oluşturma işlemi bittikten sonra uygun bir yerde atık maddeleri karışık 
şekilde koyalım. Çocuğumuza hangi atık maddeyi hangi kutuya koyması gerektiğini 
soralım ve çocuğumuzun atıkları uygun kutulara atmasına yardımcı olalım.

Hazırlayan: Azize Keskintaş, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 günlük	 yaşamda	 kullanılan	 sembolleri	 tanımasını	,	 çocuğunuzun	 günlük	 yaşamda	 kullanılan	 sembolleri	 tanımasını	
desteklemekt ir.desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• atık damacana, karton kutu, boş 

koli, teneke kutu vb.

• evdeki kullanılmış kâğıt, plastik, 

cam, pil vb. 

• yapıştırıcı, makas, boya, kâğıt

ÖNERİÖNERİ

Atık	maddeleri	kutularına	ayırırken	geri	dönüşümde	kullanılmayan	
malzemelere	de	yer	verebilir	ve	onları	ayırt	edebiliyor	mu	diye	
kontrol	edebilirsiniz.	Sembol	öğreniminin	kalıcılığı	için	çevrenizde	
geri	dönüşüm	kutuları	var	ise	çocuğunuz	ile	birlikte	çıkıp	onları	
inceleyebilirsiniz.
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EK: GERİ DÖNÜŞÜM İŞARETİ VE BOYAMA SAYFASI
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KENDİMİ KEŞFEDİYORUM

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuzla fiziksel özelliklerimiz konusunda sohbet edelim. ‘’Fiziksel 

özelliklerimiz nelerdir?”, “Herkes aynı fiziksel özelliklere mi sahiptir?’’ vb. 
sorular soralım. Göz rengimiz, saç rengimiz, boy ve kilomuz vb. özelliklerimize 
fiziksel özellikler dendiğini anlatalım. 

2. Çocuğumuzla birlikte kendisini tamamen görebileceği büyüklükte bir boy 
aynasının karşısına geçelim. 

3. Aynada çocuğumuzun kendisini incelemesine fırsat tanıyalım. 

4. Bu sırada çocuğumuza göz rengi, saç rengi, saçının uzunluğu, boyu vb. fiziksel 
özellikleriyle ilgili sorular soralım.

5. Cevaplarını dinledikten sonra çocuğumuzla benzer ve farklı özelliklerimizin 
neler olduğu ile ilgili sohbet edelim.

Hazırlayan: Ebru Yenigün Çay, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni.

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğumuzun	kendisinin	ve	diğer	insanların	farklı	özelliklere	sahip	,	çocuğumuzun	kendisinin	ve	diğer	insanların	farklı	özelliklere	sahip	
olduğunu	 fark	 etmesini	 sağlamak,	 etkinliklerde	 farklı	 özellikteki	 bireylerle	 birlikte	olduğunu	 fark	 etmesini	 sağlamak,	 etkinliklerde	 farklı	 özellikteki	 bireylerle	 birlikte	
yer	almasını	desteklemekt ir.yer	almasını	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• büyük boy ayna

ÖNERİÖNERİ

Etkinliği	 aynanın	 karşısına	 aile	 üyelerimizin	 sırayla	 geçmesini	
sağlayarak	ve	birbirimizin	fiziksel	özelliklerini	anlatarak,	benzer	
ve	farklı	yönlerimizden	bahsederek	devam	ettirebiliriz.	
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ÇAL MARAKASINI

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla birlikte varsa bahçemize yoksa doğaya çıkıp küçük taşlar toplayalım.

2. Taşları topladıktan sonra eve geçip taşları çocuğumuzla yakından inceleyelim 
(Büyüklükleri, renkleri, şekilleri vb. hakkında sohbet edelim.).

3. Daha sonra çocuğumuzun taşları küçük pet şişeye doldurmasını sağlayalım. 

4. Taşları pet şişenin içine attıktan sonra şişenin kapağını kapatalım.

5. Evde bulunan karton ya da kumaşlarla şişemizi süsleyelim.

6. Hazırladığımız marakas ile çeşitli ritimler tutturarak çocuğumuzla birlikte müzik 
yapıp dans edelim.

7. Çocuğumuzun kendine özgün ritimler tutmasına da fırsat verelim ve isteği 
doğrultusunda etkinliğe devam edelim.

Hazırlayan: Ebru Yenigün Çay, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	müzik	ve	rit im	eşliğinde	hareket	etmesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• pet şişe

• taş

• fon kartonu

• yapıştırıcı

ÖNERİÖNERİ

Taş	yerine	nohut,	fasulye,	mercimek;	pet	şişe	yerine	karton	ya	
da	plastik	bardakları	birleştirip	bantlayarak	kullanabilirsiniz.
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ŞEKİLLER HAZİNESİ

Uygulama Adımları:
1. Etrafımızdaki her şeyin kendine özgü bir şekli olduğu ve bazı şekillerin (daire, kare, 

üçgen, dikdörtgen vb.) hayatımızda sıkça yer aldığı ile ilgili çocuğumuzla sohbet edelim 
(Örneğin oyun küplerinin şekilleri, kapı ya da pencerelerin şekli, halının şekli vb.)

2. Çocuğumuza hangi şekilleri bildiğini soralım. İsmini bildiği her şekli özellikleri ile 
anlatmasını ve kâğıda çizmesini isteyelim. 

3. Daha sonra çocuğumuzun çizdiği şekilleri ya da bu şekillere sahip küçük nesneleri evde 
saklayalım ve “sıcak, soğuk” oyunu ile bulmasını sağlayalım. 

4. Çocuğumuzun bulduğu şekilleri ‘’Şekiller Hazinesi” adını verdiğimiz karton kutunun içine 
koyalım. 

5. Bu kutunun üzerine çocuğumuz ile birlikte geometrik şekillerin olduğu kilit resimleri 
çizelim ve resimleri boyayalım. 

6. Bu kilidin anahtarının geometrik şekillerle ilgili bilmecelerde saklı olduğunu söyleyelim. 
7. Ardından ekteki anahtar ve bilmece kartlarını keselim. 
8. Çocuğumuza bilmeceleri sırayla okuyalım ve bilmeceleri bilirse anahtarı alıp hazinenin 

kilidini açabileceğini söyleyelim.
9. Çocuğumuz ihtiyaç duyarsa bilmecelerle ilgili küçük ipuçları vermeyi unutmayalım. 

Hazırlayan: Mesut Cindoruk, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,Etkinliğin	Amacı,	çocuğumuzun	geometrik	şekilleri	tanımasını	sağlamaktır.

Malzemeler: 

• A4 kâğıdı

• kurşun kalem

•  boya kalemleri 

• makas 

•  üzerinde geometrik şekiller 

bulunan küçük eşyalar, 

giysiler ya da oyun küpleri  

•  karton kutu

ÖNERİÖNERİ

Evinizdeki	herhangi	bir	anahtarı	kâğıt	üstüne	koyarak	kopyalayabilir	
ve	boyayarak	kendi	kartlarınızı	hazırlayabilirsiniz.	Anahtar	kartlarına	
farklı	bilmeceler	yazarak	oyununuzu	farklılaştırabilirsiniz.	
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EK: ANAHTAR VE BİLMECE KARTLARI

Dört kenarım var,

Ama değilim kare.

İki uzun iki kısa kenarımla, 

Ben neyim öyleyse?

Tüm kenarlarım eşittir birbirine,

Hatırlarsın biraz düşününce.

Benzerim dikdörtgene;

Dört köşeyim, dört köşe!

Kollarını aç iki yana,

Güzelce dön etrafında. 

Döndükçe çizersin beni, 

Ellerinle havada.

Üç kenar üç köşe ile

Benzemem başka şekillere.

DİKDÖRTGEN

DAİRE

KARE

ÜÇGEN
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LET’S DO MATCHING (EŞLEŞTİRME YAPALIM)

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Çocuğumuz ile birlikte Ek 1 ve Ek 2‘de yer alan meyve ve renk kartlarını inceleyelim.

2. Daha sonra çocuğumuzla birlikte kartları keserek hazırlayalım.

3. Yere dizdiğimiz kartlardaki meyve ve renklerin adlarını çocuğumuza soralım.

4. Kartlardaki meyvelerin İngilizcesini çocuğumuza okuyalım ve onun da tekrar etmesini 
sağlayalım.   

5. Aynı uygulama adımını renk kartları için de uygulayalım.

6. Yeterince tekrar ettikten sonra eşleştirme oyununa başlayalım.

7. Yerdeki kartları karıştıralım.

8. Bir meyve kartı alalım ve çocuğa bunun İngilizcesini soralım, hatırlamasına destek 
olalım.

9. Meyveyle aynı renkteki kartı göstermesini ve o rengin de İngilizcesini söylemesini 
sağlayalım.

10. Diğer kartlarla oyunu sürdürelim.

Hazırlayan: Ayşe Sezgin, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	yabancı	dil	sözcük	dağarcığını	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• ek 1 ve ek 2’deki meyve 

ve renk kartları 

•  makas

ÖNERİÖNERİ

Bu	 eşleştirme	 oyununu	 süre	 tutularak	 da	 oynanabilirsiniz.	 Süre	
bitiminde	 kimin	 daha	 kısa	 zamanda	 kartları	 eşleştirdiğini,	
renklerin	 ve	 meyvelerin	 İngilizcesini	 söylediğini	 konuşabilirsiniz.

YELL
OW (yel

ov)

ORANGE (
orınç

)

GREE
N (gri

n)

RED (red
)

PURPLE
 (pör

pıl)

BANANA (bın
ana)

ORANGE (
orınç

)

APPLE
 (epı

l)

STRAWBERR
Y 

(stro
vber

i)

PLUM (pla
m)
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EK 1: MEYVE KARTLARI

EK 2: RENK KARTLARI

BANANA (bınana) ORANGE (orınç)

APPLE (epıl)

STRAWBERRY 
(strovberi) PLUM (plam)

YELLOW (yelov) ORANGE (orınç)

GREEN (grin)

RED (red) PURPLE (pörpıl)
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RESİMLİ KARTLAR

Uygulama Adımları:

1. Şişirilmiş 10 tane kadar renkli balonu çocuğumuzla birlikte yerlere dağıtalım.
2. Balonları dağıttıktan sonra müzik açalım, müzik bitene kadar balonları ayağımızla 

patlatmaya çalışalım. 
3. Müzik bittiğinde kaç tane balon kaldığını birlikte sayalım.  
4. Daha sonra çocuğumuza, “Balon oyununda çok eğlendik ama biraz yorulduk. Şimdi bizi 

biraz dinlendirecek başka bir oyun oynayalım.” diyelim. 
5. Çocuğumuzla birlikte masaya geçerek oturalım. Ekteki “Hayvan Resimleri Kartlarını” 

keserek masanın üzerine koyalım. .
6. Kartları keserek oyuna hazırlık yaparken çocuğumuza, “Yorulduğunu nasıl anlıyorsun? 

Yorgunluğunu gidermek için neler yapıyorsun?” vb. sorular soralım. Bu soruları 
cevaplarken dinlenmenin hepimiz için bir ihtiyaç olduğunu vurgulayalım. Kendimizden 
örnekler verelim.  

7. Daha sonra kestiğimiz kartları çocuğumuzla birlikte inceleyelim ve tek tek isimlerini 
söyleyelim. 

8. İnceledikten sonra çocuğumuzun gözünü kapatalım ve kartlardan bir tanesini saklayalım.
9. Çocuğumuzun gözünü açalım ve “Hangi kart yok?” diye soralım. Bulmakta zorlanırsa 

uçları vererek bulmasına yardım edelim. 
10. Çocuğumuzla oyunu birkaç defa tekrarlayıp sonlandıralım.

Hazırlayan: Nagihan Açay, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 öz	 bakım	 becerilerini	 desteklemek,	 yorulduğu	 bir	
durumda	dinlendirici	etkinliklere	katılmasını	sağlamaktır.

Malzemeler: 

• ekteki hayvan 

resimleri kartları  

• renkli balonlar

• göz bandı

ÖNERİÖNERİ

Oyunda	kullanacağınız	kartları	çocuğunuzla	birlikte	çizip	boyayabilirsiniz.
Oyunda	kullanacağınız	balonları	birlikte	şişirebilirsiniz.
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EK: HAYVAN RESİMLERİ KARTLARI
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