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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. 

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.



KOZALAKLARA NE OLDU?

Uygulama Adımları:

1. Kozalakların rengini, şeklini ve özelliklerini çocuğumuz ile birlikte büyüteçle 
inceleyelim. 

2. Bir kavanoza su dolduralım. 

3. 1 ya da 2 adet kozalağı su dolu kavanoza bırakalım, birkaç saat bekleyelim.

4. Birkaç saat sonra suda bekleyen kozalaklara ne olduğuna bakalım.

5. Suda bekleyen kozalaklar ile kuru olan kozalakları karşılaştıralım.

6. Bu değişimin nedeninin ne olabileceğini çocuğumuzun anlatmasına fırsat verelim.

Hazırlayan: Ezgi YILDIZ DURGUN, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	nesne	veya	varlıkları	gözlemleyerek	bir	olayın	olası	,	çocuğunuzun	nesne	veya	varlıkları	gözlemleyerek	bir	olayın	olası	
neden	ve	sonuçlarını	söylemesini	desteklemektedir.	neden	ve	sonuçlarını	söylemesini	desteklemektedir.	

Malzemeler: 

• 2-3 adet kozalak

• büyüteç

• cam kavanoz

• su

ÖNERİÖNERİ

Suda	 bekleyen	 kozalakların	 birkaç	 saatliğine	 kurumaya	
bırakıldığında	eski	hâline	döndüğü	görülecektir.	Deney	sürecinde	
gözlemlediklerini	çocuğumuzdan	resmetmesini	isteyebilirsiniz.
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NE ZAMAN, NE YAPARIZ?

Uygulama Adımları:

1. Ek 1’deki kartları çocuğumuzla keserek hangi kartta, günün hangi zaman diliminin 
(sabah-öğle –akşam-gece)  anlatıldığını konuşalım.

2. Daha sonra ek 2’deki etkinlik kartlarını keserek çocuğumuzla günlük rutinlerimiz 
hakkında sohbet edelim. 

3. Günlük rutinlerimizin resimlendirildiği aktivite kartlarını ve zaman kartlarını 
eşleştirelim.

4. Daha sonra çocuğumuzdan yardımsız eşleştirmesini isteyelim.

Hazırlayan: Ayşe SEZGİN, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 günün	 zaman	 dilimlerini	 ve	 bu	 dilimlerde	 neler	,	 çocuğunuzun	 günün	 zaman	 dilimlerini	 ve	 bu	 dilimlerde	 neler	
yapabileceklerini	kavramasına	yardımcı	olmaktır.yapabileceklerini	kavramasına	yardımcı	olmaktır.

Malzemeler: 

• Ek 1’deki sabah, öğle, 

akşam, gece kartları

• Ek 2’deki etkinlik 

kartları

• Makas

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuz	 ile	 günlük	 etkinliklerinizi	 içeren	 farklı	 görsel	
kartlar	 hazırlayarak	 günlük	 etkinlik	 kartlarınızın	 sayısını	
artırabilirsiniz.	
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EK 1: Sabah, Öğlen, Akşam, Gece Kartları

EK 2: Etkinlik Kartları
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ATATÜRK PANOM

Uygulama Adımları:

1. Masamıza değişik zamanlarda, değişik mekânlarda ve farklı ebatlarda çekilmiş 
çok sayıda Atatürk resmi veya fotoğrafı koyalım.

2. Çocuğumuzla birlikte Atatürk resimlerini inceleyelim. Resim ve fotoğraflarla 
ilgili sohbet edelim “Bu fotoğraf nerede çekilmiş? Fotoğrafta kimler var? 
Fotoğraf sence neden siyah beyaz? Atatürk ve fotoğraftaki diğer insanlar 
nasıl görünüyor?” vb. Sohbet sırasında, çocuğumuzun Atatürk ile ilgili soru 
sormasına, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine de fırsat verelim.

3. Daha sonra fon kartonuna kendimize çizim ve süsleme yapabilecek kadar boş 
alanlar bırakarak fotoğrafları yapıştıralım.

4. Ardından çocuğumuzun seçtiği boyalar ve istediği malzemelerle panoyu 
oluşturmasını ve süslemesini sağlayalım.

5. Bitirdiğimiz panomuzu evimizin uygun bir alanında sergileyelim.

Hazırlayan: Ebru ÖZTÜRK, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	Atatürk	ile	ilgili	duygu	ve	düşüncelerini	farklı	yollarla	ifade	,	çocuğunuzun	Atatürk	ile	ilgili	duygu	ve	düşüncelerini	farklı	yollarla	ifade	
edebileceği	etkinliklere	katılmasını	sağlamak	ve	sorumluluk	alma	becerisini	gelişt irmekt ir.edebileceği	etkinliklere	katılmasını	sağlamak	ve	sorumluluk	alma	becerisini	gelişt irmekt ir.

Malzemeler: 

• dergi ve kitaplardan 

kesilmiş Atatürk resimleri 

ya da fotoğrafları, 

(kartpostal vb.) 

• fon kartonu

• yapıştırıcı

• boya kalemleri

• panoyu süslemek için 

kullanılabilecek çeşitli 

malzemeler

ÖNERİÖNERİ

Etkinliği	yaparken	Atatürk	ile	ilgili	şarkılar	dinleyebilirsiniz.	
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AYNISINI SEN DE YAP

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuza renkli dil çubuklarını göstererek “Çubuklar ne renk? Burada 
kaç tane çubuk var? Bu çubuklar hangi malzemeden yapılmış? Bu çubuklar 
ile sence neler yapabiliriz?” vb. sorular soralım. 

2. Çocuğumuza kare, dikdörtgen, daire ve üçgenin geometrik şekiller olduğunu 
anlatalım. Bu şekilleri bir kâğıda çizerek gösterelim.  

3. Elimizdeki çubuklarla bu geometrik şekillerin hangilerini yapabileceğimizi, 
hangilerini yapamayacağımızı soralım.

4. Ardından çubukları kullanarak çocuğumuzla birlikte geometrik şekilleri 
oluşturalım.  

5. Daha sonra ekte verilen kompozisyon kartlarındaki şekilleri çocuğumuz ile 
yapmaya çalışalım. 

6. Kompozisyon kartlarını renkli bantlarla ya da tebeşirle yerlere çizerek 
büyük boyutlarda da hazırlayalım.

7. Birkaç denemeden sonra sevdiğimiz bir şarkıyı süreli olarak (örneğin 60 
saniye) açalım ve oyunumuzu yarışmaya çevirelim.

Hazırlayan: Berna DURU ERDOĞAN, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	küçük	ve	büyük	kas	becerilerinin	gelişimini	desteklemekt ir.				

Malzemeler: 

• her renkten dil 

çubuğu

• kompozisyon 

kartları 

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzla	 oyun	 hamurları	 ve	 renkli	 çubukları	 birlikte	
kullanarak	 istediğiniz	 şekilleri	 oluşturabilirsiniz.	 Kompozisyon	
kartlarının	sayısını	artırabilirsiniz.
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EK: Kompozisyon Kartları
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DÜŞÜN VE TAHMİN ET

Uygulama Adımları:

1.  Çocuğumuz ile ekteki resimleri keselim.

2.  Kestiğimiz resimleri bir kutuya koyalım.

3.  Ardından kutudan iki resim alalım ve yan yana koyalım. 

4.  Çocuğumuzdan resimleri ilişkilendirmesini isteyelim. Örneğin aslan ve et resmi 
yan yana geldiyse, ‘’Aslan çok acıkmış. Etleri yemek istiyor’’ vb. Çocuğumuz 
zorlanırsa bu iki resim arasında nasıl bir ilişki olabileceğine yönelik sorular 
soralım. ‘’Aslan et ile ne yapabilir? Bu et acaba aslanın mı?’’ vb.

Hazırlayan: İftihar TUNUS KARATAŞ, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni 

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 farklı	 resimleri	 bir	 araya	 get irerek	 görseller	 arası	
ilişki	kurmasını	sağlamaktır.		

Malzemeler: 

•  ekteki resimler

•  makas

• kutu

ÖNERİÖNERİ

Gazete	 ya	 da	 çocuk	 dergilerinden	 farklı	 resimler	 keserek	
etkinliğinizi	çeşitlendirebilir,	resimlerden	yola	çıkarak	hikâyeler	
oluşturulabilirsiniz.
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EK: Resimler
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PETS (EVCİL HAYVANLAR)

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Ek 2’de verilen resimli kelime kartlarını işaretli yerlerden keselim.
2. Her bir kelime kartındaki kelimenin doğru telaffuzu için Ek 1’de verilen okunuşları 

kullanalım. 
3. Keserek hazırladığımız kartları çocuğumuz ile birlikte istediğimiz şekilde bir 

sıralama olmaksızın önümüze dizelim ve sırayla okuyalım. Biz okuduktan sonra 
ilgili resme bakarak onun da tekrar etmesini sağlayalım.

4. Şimdi sıra geldi çocuğumuzla birlikte resimli bir sözlük hazırlamaya. Hazırladığımız 
resimli kartları numaralarına bakarak üst üste bir kitap oluşturacak şekilde 
sıralayalım.

5. En üst kısma kapak için tasarlanan kartı istediğimiz şekilde boyayarak ve 
süsleyerek koyalım.

6. Üst üste koyduğumuz kartları delgeç ile delelim. Kurdele veya renkli bir ip ile 
bağlayalım.

7. Artık elimizde kendi tasarladığımız bir mini resimli kitabımız var. Çocuğumuzdan 
sayfaları tek tek çevirmesini ve sırası gelen evcil hayvanın adını bizimle birlikte 
telaffuz etmesini isteyelim.

Hazırlayan: Dilek KALAYCIOĞLU, NOSAB İlkokulu Müdür Yardımcısı

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 bazı	 evcil	 hayvan	 adlarının	 İngilizce	 karşılıklarını	
öğrenerek	yabancı	dildeki	sözcük	dağarcığını	genişlet ilmesidir.
(Aim	of	act ivity	(Aim	of	act ivity	is	to	make	children	learn	the	names	of	the	pets	in	English	and	by	
this	way	enlarge	their	word	repertoire.)

Malzemeler (Tools): 

• ek 1’deki kelime anlamları 

ve okunuşları tablosu

• ek 2’deki kitap kapağı ve 

resimli kartlar

• kuru boya kalemleri

• kurdele veya ip

• makas
• delgeç

ÖNERİÖNERİ
(Suggestio

n)
(Suggestio

n)

Daha	 önce	 öğrendiğiniz	 İngilizce	 kelimeler	 için	 de	 benzer	
şekilde	resimli	minik	kitaplar	hazırlayabilirsiniz.	Yeni	öğrendiğiniz	
kelimeleri	ekleyerek	hazırladığınız	kitapları	zenginleştirebilirsiniz.

LOVELY PETS 
LOVELY PETS BOOKBOOK

Name:...................................

Name:...................................

Elif YAMAN
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EK 1: Kelime Anlamları ve Okunuşları Tablosu

EK 2: Kitap Kapağı ve Resimli Kartlar

LOVELY PETS LOVELY PETS 
BOOKBOOK

Name:...................................Name:...................................

Kelime Anlamı Okunuşu

1. Dog1. Dog

2. Turtle2. Turtle

3. Rabbit3. Rabbit

4. Cat4. Cat

5. Fish5. Fish

6. Bird6. Bird

KöpekKöpek

KaplumbağaKaplumbağa

TavşanTavşan

KediKedi

BalıkBalık

KuşKuş

DogDog

TörtılTörtıl

RebitRebit

KetKet

FişFiş

BördBörd
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1. DOG1. DOG 2. TURTLE2. TURTLE

3. RABBIT3. RABBIT

5. FISH5. FISH 6. BIRD6. BIRD

4. CAT4. CAT
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SABUNLA ELLERİ

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuz ile birlikte “El ve beden temizliği neden önemlidir? Sabun kullanmadan 
ellerimizi yıkarsak yeterince temiz olur mu?” vb. sorulara cevap arayalım.

2. Elimize bir miktar sıvı yağ alarak dağıtalım.

3. Yağlı elimize biraz tarçın alalım. “Şimdi ellerimiz kirlendi, bunların mikrop 
olduğunu hayal edelim.” diyelim.

4. Ellerimizi su ile yıkayalım. Elimizdeki tarçını ve yağı temizleyebildik mi inceleyelim. 

5. Şimdi ellerimizi sabunla yıkayalım ve neler olduğu hakkında konuşalım.

Hazırlayan: Ezgi YILDIZ DURGUN, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	beden	temizliği	ile	ilgili	malzemeleri	doğru	kullanmasını	
desteklemektedir.	

Malzemeler: 

• sıvı yağ

• tarçın

• sabun

• su

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzun	kişisel	temizliği	(el	yıkama,	diş	fırçalama,	saç	tarama,	
banyo	yapma	vb.)	 ile	 ilgili	becerilerini	geliştirebilmesi	 için	ona	
çeşitli	sorumluluklar	verebilir	ve	istenen	davranışın	gelişimi	için	
belli	bir	süre	ekteki	çizelgeden	yararlanabilirsiniz.	
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