


BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sabahattin DÜLGER
İl Millî  Eğitim Müdürü

Ömer KARACA
İl Millî Eğitim Şube Müdürü

Proje Koordinatörü ve Rehberlik Uzmanı
Dr. Nilgün KORKMAZ

Proje Ekibi
Eser VATANSEVER

Hülya OĞUZ
Kemal GÜLARSLAN

Öznur TUNALI
Zeynep TİMUR

Dil Uzmanı
Aylin ALTINBAŞ

Çizer
Evren SAVAŞ

Grafik Tasarım ve TEBA Sorumlusu
Ümit ÖZTÜRK



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. 

Şimdi yeniden bir arada olmanın, okullarımıza sağlıkla ve güvenle 
kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Gerekli tüm tedbirleri alarak eğitim 
öğretime yüz yüze devam ediyoruz. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ailesi 
olarak bizler, merak düzeyleri ve öğrenme kapasiteleri çok yüksek olan 
çocuklarımızın gelişimi için Bakanlığımız öncülüğünde çalışmaya ve üretmeye 
her koşulda devam ediyoruz. Çeşitli oyun ve etkinlikleri içeren “Dolu Dolu 
Anaokulu” çalışmamız; siz değerli velilerimizin rehberliğinde çocuklarımızın 
hem keyifli vakit geçirmeleri hem de tüm gelişim alanlarında desteklenmeleri 
amacıyla; okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve okul 
yöneticilerimizden oluşan deneyimli bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. 
“Dolu Dolu Anaokulu” Temel Eğitim Bilişim Ağı (TEBA) üzerinden on beş 
günlük fasiküller hâlinde yayımlanmaktadır.

 Sabırla, özenle ve tedbirlerle bu zorlu süreçte en büyük destekçimiz 
olduğunuz için sizlere teşekkür ediyor; çocuklarımızın asıl yeri olan okullarına 
kavuşmalarını yürekten kutluyorum.

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.



KENDİMİ ÇİZİYORUM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla vücudumuzun bölümleri hakkında konuşalım. Vücudumuzda baş, gövde, 
bacak, ayak, kol, el olduğunu ve bu bölümlerin vücudumuzun bütününü oluşturduğunu 
söyleyelim. 

2. Önce çocuğumuzdan büyük boy kâğıdın üzerine yatmasını ve vücudunu istediği bir 
şekle sokmasını isteyelim.

3. Daha sonra aile bireylerinden bir kişinin siyah boya kalemiyle çocuğumuzun vücudunun 
etrafından çizgi çizmesini isteyelim.

4. Çizilen vücut resminin üzerine desenler çizelim ve boyayalım. Boyama yaparken derimizin 
bütün vücudumuzu kapladığını ve bunun dokunma duyumuz olduğunu söyleyelim.

5. Başka bir kâğıda çocuğumuz ile birlikte diğer duyu organlarımızın (kulak, burun, dil, 
göz) resmini çizelim. Resimleri çizerken “Bu duyu organımızın ismi nedir? Ne işe yarar? 
Vücudumuzun neresinde bulunur?” vb. sorular soralım. 

6. Daha sonra çocuğumuzdan duyu organlarının resimlerini büyük resimdeki uygun yerlere 
yapıştırmasını isteyelim. 

7. Çocuğumuza şimdi bir oyun oynayacağımızı söyleyelim ve sandalyeleri karşılıklı olarak 
yerleştirelim. 

8. Sandalyelerin arasına renkli bant yapıştıralım. Evdeki herhangi bir oyuncağımızı ortaya 
koyalım.

9. Çocuğumuza vücudumuzun bölümleri ve oyuncak ile ilgili  “elim burnumda, elim başımda, 
elim bacağımda, elim oyuncakta” vb. yönergeleri karışık olarak verelim.

10. Yönergeleri doğru uygulayarak oyuncağı ilk alanın oyunu kazanacağını söyleyelim. 
Çocuğumuzun istediği sayıda oyunu tekrarlayalım.

Hazırlayan: Ayşe Dilman, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	parça-bütün	ilişkisini	kavramasını,	vücudunun	bölümlerini	,	çocuğunuzun	parça-bütün	ilişkisini	kavramasını,	vücudunun	bölümlerini	
tanımasını	ve	bir	bütünün	parçalarını	söylemesini	desteklemekt ir.tanımasını	ve	bir	bütünün	parçalarını	söylemesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• Büyük boy kâğıt

• Boya kalemleri

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzu	tahta	bloklar,	oyun	küpleri	ve	oyun	hamuru	
kullanarak	insan	maketi	oluşturması	için	yönlendirebilirsiniz.
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FARKLI KÜLTÜRLERİ ÖĞRENİYORUM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuza dünya üzerinde pek çok farklı ülkede, farklı gelenek görenekleri 
olan;  farklı dansları, kıyafetleri ve yaşantıları olan insanlar olduğunu söyleyelim.

2. Çocuğumuza Kızılderililerle ilgili ekteki resimleri gösterelim. İstersek 
Kızılderililerin kıyafetleri, nerede ve nasıl yaşadıkları, nasıl dans ettikleri 
hakkında birlikte video izleyerek sohbet edelim.

3. Daha sonra artık materyalleri kullanarak çocuğumuz ile birlikte Kızılderili 
şapkası yapalım.

4. Yaptığımız şapkayı takalım ve Kızılderili müziği açalım. Çocuğumuza “Şimdi 
Kızılderili olduk. Haydi, Kızılderili dansı yapalım!” diyerek müzik eşliğinde 
çocuğumuzla dans edelim. 

5. Dansımız bittiğinde “Hepimiz farklıyız, her ülkenin farklı özellikleri, farklı 
kültürleri vardır.” diyerek farklılıklara saygı duymamız gerektiğini vurgulayalım. 

Hazırlayan: Mesut Cindoruk, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	farklı	kültürel	özelliklerin	farkına	varmasını	ve	farklı	,	çocuğunuzun	farklı	kültürel	özelliklerin	farkına	varmasını	ve	farklı	
ülkelerin	kendine	özgü	kültürel	özellikleri	olduğunu	söyleyebilmesini	desteklemekt ir.ülkelerin	kendine	özgü	kültürel	özellikleri	olduğunu	söyleyebilmesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• Karton

• Yapıştırıcı

• Makas

• Çeşitli artık materyaller

ÖNERİÖNERİ

Bizim	 gelenek	 göreneklerimizde	 yöresel	 danslarımızın	 halay,	 horon,	 oyun	
havası	 vb.	 olduğu	 ile	 ilgili	 sohbet	 edebilir,	 internetten	 videolar	 izleyebiliriz.
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EK: Kızılderililer ile İlgili Görseller ve Kısa Bilgiler

* Çok renkli geleneksel kıyafetleri vardır.

* Başlarındaki renkli tüylerin onları kötülüklerden koruduğuna inanırlar. 
Bu tüyler güç sembolüdür.

* Kendilerine özgü dansları vardır (Kabile dansı, yağmur dansı vb.).

* Çok iyi ok atarlar.

* Kabilelerinde kadınlar güç ve söz sahibidir. Yönetimde yer alırlar.

7



MAKARNALAR RENKLENİYOR

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla yüzük, kolye, küpe gibi takılar hakkında sohbet edelim.

2. Çeşitli takıların olduğu fotoğraf veya resimleri dergi, kitap, internet vb. aracılığı 
ile inceleyelim. Çocuğumuzun beğendiği takılar hakkında konuşalım. 

3. Ardından çocuğumuza evdeki makarnalar ile kendi takılarımızı oluşturacağımızı 
söyleyelim.

4. Bunun için bir miktar makarna ve boyayı alalım. Makarnaları uygun bir yerde, 
çocuğumuzla birlikte boyayalım ve kurumaya bırakalım.

5. Kuruyan makarnaları ipe dizerek ya da ipe yapıştırarak çeşitli renk ve şekilde 
kolye, bileklik, küpe, yüzük gibi takılar oluşturalım. Takıları oluştururken 
gerekiyorsa çocuğumuza yardım edelim ancak daha çok onun çalışmasına izin 
verelim.

6. Oluşturduğumuz takılar ile istersek fotoğraf çekinelim. Bu fotoğrafı kendi 
hazırlayacağımız bir çerçeve ile anı olarak saklayalım.

Hazırlayan: Azize Keskintaş, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	küçük	kas	kullanımı	gerekt iren	hareketler	yapmasını	
sağlayarak	küçük	kaslarının	gelişimini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• Boncuk veya yüzük 

makarna

• Sulu boya ya da 

parmak boyası

• İp
• Yapıştırıcı

ÖNERİÖNERİ

Boyama	 yapmadan	 hazır	 renkli	 makarnaları	 ipe	 dizme	 ve	
yapıştırma	 işlemleri	 ile	 de	 çocuğunuzun	 küçük	 kas	 gelişimini	
destekleyebilirsiniz.	 Kullanacağınız	 ipin	 çocuğun	 vücuduna	
zarar	 vermeyecek	 türde	 olmasına	 dikkat	 etmeyi	 unutmayın!
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AKAN SU GERİ GELMEZ

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuza, “Enerji tasarrufunu daha önce duydun mu? Enerji tasarrufu ne demektir? 
Dişlerimizi fırçalarken suyu nasıl kullanmalıyız? Evde atılacak olan kâğıtları, şişeleri ve 
plastikleri ne yapmalıyız? Banyodan ya da bir odadan çıkarken ışığı kapatmalı mıyız?” 
vb. sorular sorarak cevaplamasını isteyelim.

2. Daha sonra çocuğumuza doğal kaynakların sınırsız olmadığını, kullandığımız kâğıtlar için 
ağaçların kesildiğini, çevreye attığımız çöplerin yok olmayıp dünyamızı kirlettiğini, hayat 
kaynağımız olan temiz içme suyuna erişemeyen milyonlarca insan olduğunu anlatalım. 
Enerji tasarrufu için bizlerin neler yapabileceğini soralım.

3. Çocuğumuza “Doğruysa alkışla, yanlışsa burnuna dokun.” oyununu oynayacağımızı 
söyleyelim. Enerji tasarrufu için yapılabilecekler ile ilgili doğru ve yanlış yönergeler 
okuyacağımızı söyleyelim. Doğru yönergede alkışlamasını, yanlış yönergede burnuna 
dokunmasını isteyelim (Aşağıdaki yönergeleri çoğaltabilirsiniz.).

*  Odadan çıkarken ışıkları kapatmamalıyız. 
*  Plastik şişeleri denize atmalıyız. 
* Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmalıyız.
*  Çöpleri sokağa atmalıyız.
*  Su akıtan muslukları tamir etmeliyiz. 
* Enerji dostu (tasarruflu) ampuller kullanmalıyız. 
* Televizyonu kapattıktan sonra fişini çekmemeliyiz. 

4.  Ekteki bilmeceleri çocuğumuza sorarak oyunu sonlandıralım.

Hazırlayan: Ayşe Dilman, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	dinledikleri	ve	izledikleri	ile	ilgili	sorulara	cevaplar	vermesini,	
dinlediklerini	ve	izlediklerini	drama	vb.	çeşitli	yollarla	ifade	etmesini	desteklemektir.

Malzemeler: 

• Boya kalemleri

• Makas

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzdan	 seçtiği	 bir	 elektrikli	 aletin	 taklidini	 yapmasını	
isteyebilirsiniz.	 “Nasıl	 çalışıyorsun?	 Hangi	 işi	 yapıyorsun?”	 vb.	
sorular	 soralım.	 Çocuğunuzun	 vücut	 hareketleri	 ve	 değişik	
sesler	 çıkararak	 elektrikli	 aletin	 çalışmasını	 canlandırmasını	
sağlayabilirsiniz.	 Drama	 (canlandırma)	 sırasında	 “Sesini	 kısalım,	
fazla	su	harcamayalım,	gereksiz	çalıştırmayalım.”	şeklinde	uyarılarla	
elektrik	 ve	 su	 tasarrufu	 gibi	 konulara	 dikkat	 çekebilirsiniz.
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EK: BİLMECELER

Musluklardan akar, 
her yere temizlik 
katar, açık unutursan 
evini basar. 

Ateşe girse yanmaz, 
suya girse ıslanmaz. 

Evimizi aydınlatır, 
makineleri çalıştırır. 
Giderse birden, 
karanlıkta kalırız aniden.

(Su)

(Elektrik)

(Ampul)
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* Musluklardan akar, her yere temizlik katar, açık unutursan evini basar. (Su)

* Evimizi aydınlatır, makineleri çalıştırır. 
Giderse birden, karanlıkta kalırız aniden. (Elektrik)

* Ateşe girse yanmaz, suya girse ıslanmaz. (Ampul)

 NASRETTİN HOCA VE KOMİK FIKRALARI

Uygulama Adımları:

1. Evde çocuğumuzla Nasrettin Hoca ve onun hayatı hakkında sohbet edelim. “Nasrettin 
Hoca ismini daha önce duydun mu? Nasrettin Hoca kimdir? Onun hakkında neler 
biliyorsun?” vb. sorularla sohbete başlayalım. Daha sonra çocuğumuza ekteki bilgileri 
okuyalım.

2. Sohbet sırasında çocuğumuza “Sen de Nasrettin Hoca fıkralarının (kısa komik hikâyeler) 
kahramanı olmak ister miydin?” diye soralım.

3. Nasrettin Hoca’nın başından geçen komik olaylar ile ilgili birkaç fıkrasını çocuğumuza 
anlatalım.

4. Anlattığımız fıkralar bittikten sonra çocuğumuza en beğendiği fıkranın hangisi olduğunu 
soralım. Eğer çocuğumuz isterse beğendiği fıkrayı bir kez daha anlatalım.

5. Daha sonra fıkrayı canlandırmak üzere evde bulunan aile üyeleri arasında rol paylaşımı 
yapalım. 

6. Rolleri paylaştıktan sonra evimizdeki kıyafetleri kullanarak çocuğumuzla birlikte 
rolümüze hazırlanalım ve hep birlikte fıkrayı canlandıralım. 

7. Daha sonra çocuğumuza canlandırdığımız fıkra ve rollerle ilgili sorular soralım. Örneğin 
“Bu kahramanı oynamak seni nasıl hissettirdi? Bu fıkrada Hoca sence başka neler 
söyleyebilirdi? Sen de Nasrettin Hoca’nın zamanında yaşamak ister miydin?” vb.

8. Çocuğun ilgisine göre rolleri değiştirerek oyunu sürdürelim ya da bitirelim.

Hazırlayan: Mesut Cindoruk, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	dinlediklerini	ve	izlediklerini	çeşitli	yollarla	ifade	edebilmesini	
desteklemektir.

Malzemeler: 

• Ekteki kısa bilgi

• Büyük boy bir tespih

• Sakal yapmak için pamuk

• Cübbe için uzun bir yelek

• Kavuk için bere

• Çeşitli kıyafetler

ÖNERİÖNERİ

Anlatacağınız	fıkrarlar	ile	ilgili	görseller	hazırlayarak	çocuğunuza	
gösterebilirsiniz.	 Çocuğunuza	 kendisinin	 başından	 geçen	 komik	
olaylar	olup	olmadığını	sorarak	bu	olayları	anlatmasını	isteyebilirsiniz.
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EK: Nasrettin Hoca Hakkında Kısa Bilgi*

Nasrettin Hoca, büyük 
bilge ve gülmece ustası bir 
Türk’tür. Nasrettin Hoca, 
1208 yılında Eskişehir’in 
Sivrihisar ilçesine bağlı 
Hortu Köyü’nde doğmuştur. 
Doğduğu mahallenin 
şimdiki adı Nasrettin Hoca 

Mahallesi’dir. Öğrenimin tamamlamasının ardından bir 
süre Akşehir’de yaşamış daha sonra Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde yaşamıştır. Yaşamı boyunca hocalık, kâtiplik, 
mahkeme başkanlığı ve mahkemelerde bilirkişilik yapmıştır. 
Fıkralarıyla efsaneleşmiş 
bir halk insanıdır. Yıkıcı 
değil yapıcıdır. İnsanı önce 
güldürür sonra düşündürür. 
Her sözünde bir bilgelik 
vardır. Günlük hayatta 
yaşanan her şey onun 
fıkralarında yer alır.

*http://www.eskisehir.gov.tr/nasreddin-hoca
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AT THE PLAYGROUND

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Ek 1‘de verilen resimli kelime kartlarını işaretli yerlerden keselim. Her bir kelime 
kartını keserken İngilizce karşılığını söyleyelim. Doğru telaffuz için aynı ekte verilen 
okunuşları kullanalım. 

2. Keserek hazırladığımız kartları çocuğumuz ile birlikte istediğimiz şekilde bir sıralama 
olmaksızın önümüze koyalım ve sırayla okuyalım. 

3. Biz okuduktan sonra ilgili resme bakarak onun da tekrar etmesini sağlayalım. 

4. Daha sonra bulunduğumuz odada bir duvara ya da varsa mantar panoya kartları görünür 
hâlde sırayla asalım. 

5. Çocuğumuzun yüzü kartlara dönük olacak şekilde oyunumuzu başlatalım. Çocuğumuza 
“Şimdi seninle hayalimizde çok güzel bir parka gidelim ve orada sırasıyla bu kartlarda 
yazanları yapalım. Ancak sadece hareketlerini yapmayalım, bir de bu kelimeleri yüksek 
sesle söyleyelim. Birlikte çok eğleneceğiz. Haydi, başlayalım!” diyelim. 

6. Başlangıçtan sonra sırası ile önce ilgili kelime kartını göstererek adını söyleyelim, 
ardından da hareketini çocuğumuz ile birlikte yapalım.

Hazırlayan: Dilek Kalaycıoğlu, NOSAB İlkokulu Müdür Yardımcısı

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 oyun	alanında	 yapılabilecek	 etkinlik	 adlarının/fiillerin	 İngilizce	
karşılıklarını	fark	etmesini	ve	bu	yolla	sözcük	dağarcığının	gelişmesini	desteklemektedir.

ÖNERİÖNERİ

Oyunu	 birkaç	 kez	 tekrarladıktan	 sonra	 astığınız	 kartlarla	 yeni	
bir	 oyun	 daha	 oynayabilirsiniz.	 Kartları	 bir	 poşetin	 içine	 atarak	
çocuğunuzdan	kartları	karıştırmasını	isteyebilirsiniz.	Poşetten	bir	kart	
seçerek	karta	ait	kelimeyi	yüksek	sesle,	doğru	telaffuzla	seslendirebilir	
daha	 sonra	 aynı	 şeyi	 çocuğunuzun	 yapmasını	 isteyebilirsiniz.	

Malzemeler (Tools):  

• Ek 1’de verilen resimli kelime 

kartları

• Ek 2’de verilen kelime 

anlamları ve okunuşları tablosu

• Orta boy herhangi bir poşet

• Yapıştırıcı bant

• Makas

Aim	 of	 the	 activity	Aim	 of	 the	 activity	 is	 to	make	 your	 children	 learn	 the	 verbs	 in	 English	 related	with	 the	
activit ies	that	can	be	done	at	the	playground	and	by	this	way	enlarge	their	word	repertoire.
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EK 1:

EK 2:
Kelimeler              Türkçe Anlamları         Okunuşları 
Jump                                     Zıplamak                                      camp
Run                                        Koşmak                                        ran
Swing                                    Salıncakta sallanmak                    swing
Slide                                     Kaydıraktan kaymak                     slayd
Skip rope                              İp atlamak                                   skip roup
Ride a bike                            Bisiklete binmek                          rayd e bayk
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DİNLENİRKEN BÜYÜYORUM

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuzla bir gün öncesinden uygun bir alan veya parka gitme planı yapalım.
2. Isınma oyunu olarak ip atlama, topu ileri atma-tutma veya hulahop çevirme vb. bir oyun 

seçelim. 
3. Hareketli oyun olarak top ile şut çekme, yakan top, yerden yüksek, belli alanı çift ve 

tek ayak ile zıplayarak geçme vb. oyunları seçelim.
4. O gün hangi oyunu oynayacağımıza çocuğumuz ile beraber karar verelim.
5. Oynayacağımız oyunun çocuğumuzu biraz yoracak bir oyun olmasına dikkat edelim. 

Kullanacağımız malzemeler ile birlikte oyun alanına gidelim.
6. Oyundan önce çocuğumuza kendini nasıl hissettiğini, yorgun olup olmadığını soralım ve 

ardından oyuna başlayalım.
7. Çocuğun isteği doğrultusunda aşağı yukarı bir saat oynadıktan sonra oyuna ara verelim 

ve şimdi kendini nasıl hissettiğini soralım. Ellerinde veya ayaklarında yorgunluk olup 
olmadığını söylemesine yönelik sorular yöneltelim.

8. Eve geçtikten sonra kendini daha iyi hissetmesi için dinlenmesi gerektiğini belirtelim. 
“Dinlenmek için neler yapabiliriz? En sevdiğin dinlenme şekli nedir?” vb. sorular soralım. 
Alınan cevapların ardından banyo yapmanın en iyi dinlenme yollarından biri olduğunu 
söyleyelim.

9. Banyo yapmasına yardımcı olalım ve banyonun dinlenmesine yardımcı olup olmadığını 
sorarak etkinliği sonlandıralım.

Hazırlayan: Azize Keskintaş, Yıldırım Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	dinlenmenin	vücut	sağlığı	için	önemini	ve	nasıl	dinlenebileceğini	
fark	etmesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• Top, ip, hulahop vb. 

oyun araçları 

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzun	banyo	yapmaya	istekli	olması	için	sevdiği	oyuncakları	
yanına	 alabilirsiniz.	 Sevdiği	 kokudaki	 duş	 jeli	 ile	 köpükler	 yaparak	
dikkatini	çekebilirsiniz.	Eğer	akşam	saati	ise	banyonun	ardından	bir	
masal	 anlatarak	 veya	 kitap	 okuyarak	 uyumasını	 sağlayabilirsiniz.
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