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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.



RENK GRAFİĞİ

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla birlikte onun için uygun olan bir masaya geçelim.

2. Beyaz fon kartonuna, yatay ve dikey olarak eşit boyutta beş sıradan oluşan bir 
tabloyu çocuğumuzla birlikte çizelim.

3. Oluşturduğumuz tablonun yatay kısımlarının kutucuklarını 5 ayrı renk ile boyayalım 
(kırmızı, siyah, mavi, sarı, beyaz vb.).

4. Tablomuzun dikey kenarına 1-5 arası rakamları yazarak grafiğimizi tamamlayalım. 

5. Rakam ve rengin kesiştiği kutucuklara sayı kadar oyun küpü yerleştirelim.

Hazırlayan: İlknur DEMİRCİ, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 nesneleri	 kullanarak	 grafik	 oluşturma	 becerisini	,	 çocuğunuzun	 nesneleri	 kullanarak	 grafik	 oluşturma	 becerisini	
desteklemekt ir.desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• renkli oyun küpleri

• keçeli kalem

• cetvel

• boya kalemleri

• beyaz fon kartonu

ÖNERİÖNERİ

Evinizde	bulunan	oyuncak,	renkli	kâğıt,	renkli	ip	vb.	ile	grafiğinizi	
çeşitlendirebilirsiniz.	Grafiği	oluştururken	çocuğunuzun	yardıma	
iht iyaç	duyduğu	anlarda	onu	desteklemeyi	unutmayınız.
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SEN OLSAN NE YAPARDIN? 

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla ek 1’deki kartları keserek oyun için hazırlayalım.

2. Sonra sıra ile birer kart seçelim.

3. Seçtiğimiz karttaki görseli anlatalım. “Sence bu resimde ne olmuş? Sonra ne 
olacak?” vb.

4. Daha sonra seçtiğimiz karttaki problem durumunu okuyalım. Bu problemin 
çözümü için önerilerde bulunalım. “Peki, şimdi ne olacak? Sen olsan ne yapardın?” 
vb. sorularla çocuğumuzun problem durumuna çözümler bulmasını sağlayalım. 
Verdiğimiz cevaplarla çözüm üretme konusunda çocuğumuza örnek olalım.

5. Çocuğumuz çözüme ulaşamadığında ona sorular sorarak yeni fikirler üretmesini 
destekleyelim. “Başka nasıl çözebilirsin? Hangi aletler sana yardımcı olabilir? Bu 
sorunu çözmek için kimden yardım alabilirsin?” vb.

Hazırlayan: Şule ÖZDARÇIN, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 karşılaştığı	 problem	 durumuna	 çözüm	 yolları	 önerme	,	 çocuğunuzun	 karşılaştığı	 problem	 durumuna	 çözüm	 yolları	 önerme	
becerilerini	desteklemekt ir.becerilerini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• ek 1’deki kartlar 

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuza	daha	farklı	problem	durumları	da	sorabilirsiniz.	
Örneğin	“Makas	bulamadığında	kâğıdı	nasıl	keserdin?	Yırtık	
bir	 poşete	 nasıl	meyve	doldurabilirsin?	 Bir	 ayağı	 kırılmış	
masayı	nasıl	destekleyebilirsin?”	vb.

Ağaçtaki en yüksek 

elmayı nasıl alabilirsin?

Ali ve Ayşe’nin 
babalarının arabaları 
bozulmuş. Çocuklar 

okula nasıl gidebilirler?
Yağmurlu bir günde 

şemsiyesiz dışarıda 

kalırsa
n ne yaparsın

?
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EK 1: Problem Durumu Kartları 

Diş macunu olmadan 
dişlerini nasıl 

temizleyebilirsin?

Boya kullanmadan nasıl 
resim yapabilirsin?

Ali parkta oynarken çok 
kirlenmiş. Duş almak 
için banyoya gidiyor 
ancak sular akmıyor. 
Nasıl temizlenebilir?

Buzdolabı bozulsa 
yiyeceklerini saklamak 

için ne yaparsın?

Ağaçta kalan 
kediye nasıl yardım 

edebilirsin?

Çok sevdiğin bir 
oyuncağın kırılsa ne 

yaparsın?

Ali ve Ayşe’nin 
babalarının arabaları 
bozulmuş. Çocuklar 

okula nasıl gidebilirler?

Ağaçtaki en yüksek 
elmayı nasıl alabilirsin?

Yağmurlu bir günde 
şemsiyesiz dışarıda 

kalırsan ne yaparsın?
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DAVRANIŞLARIM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla birlikte onun için uygun bir masaya geçelim.

2. Onunla kurallı yaşamanın öneminden konuşalım. “Evde ve okulda uymamız 
gereken kurallar nelerdir? Sence bu kurallara neden uymamız gerekiyor? 
Kurallara uymazsak ne olur?” vb. soruları çocuğumuza yöneltelim. Sohbetimiz 
sırasında, düzenli ve rahat bir hayatın oluşması için herkesin uyması gereken 
kurallar olduğunu bu kurallara uymazsak hayatımızın çok karmaşık olacağını 
söyleyelim.

3. Daha sonra çocuğumuzla birlikte ek 2’deki davranış çizelgesini dolduralım 
(Geliştirmeyi hedeflediğiniz davranışları belirlerken ek 1’deki davranış 
listesinden faydalanabilirsiniz.). Davranışlarını belirlerken çocuğumuzun da 
düşüncelerini söylemesine fırsat verelim. 

4. Davranış çizelgesini doldururken çocuğumuzun parmak baskısını yaparak 
çizelgesini kişileştirelim.

Hazırlayan: Ebru ÖZTÜRK, Mualla Türkün Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 değişik	 ortamlardaki	 kurallara	 uyabilmesini	 ve	 kuralların	,	 çocuğunuzun	 değişik	 ortamlardaki	 kurallara	 uyabilmesini	 ve	 kuralların	
belirlenmesinde	düşüncesini	söyleyebilmesini	desteklemekt ir.	belirlenmesinde	düşüncesini	söyleyebilmesini	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• ek 1’deki davranış listesi

• ek 2’deki davranış 

çizelgesi

ÖNERİÖNERİ

Davranış	 çizelgesinde	 her	 davranışın	 karşısına	 bir	 sembol	 (yıldız,	
kalp	vb.)	koyarak	çocuğunuzun	davranışı	gerçekleştirdikten	sonra	
boyamasını	isteyebilirsiniz.
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* Yatağımı ve giysilerimi kendi başıma toplarım.

* Kahvaltımı yaparım.

* Oyuncaklarımı toplarım.

* Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım.

* Ev işlerinde anneme yardım ederim.

* Tabağımdaki yemeklerimi bitiririm.

* Sağlıklı yiyecekler yerim.

* Her zaman nezaket sözcüklerini kullanırım (teşekkür etmek, özür dilemek, 
izin istemek vb.).

* Günde 2 kez dişlerimi fırçalarım.

* Her zaman herkese saygılı davranırım.

* Akşam erken uyurum.

EK 1: KURALLARA UYGUN DAVRANIŞ LİSTESİ

EK 2: DAVRANIŞ ÇİZELGESİ

Davranışlar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi    Pazar

1

2

3

4

5
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TOP ATALIM

Uygulama Adımları:

1. İki sandalyeyi aralarında 5 adım mesafe olacak şekilde aynı hizada yan yana 
yerleştirelim. 

2. Sandalyeler arasında topların geçebileceği büyüklükte beş altı sıra şeklinde 
bir platformu, ipleri bağlayarak oluşturalım.

3. Ardından çocuğumuz ile topları sırayla atarak iplerin arasından geçirmeye 
çalışalım.

Hazırlayan: Esra AYDIN, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 nesneleri	 kontrol	 edebilme	 becerisinin	 gelişimini	
desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• küçük toplar

• ip
• iki adet sandalye

ÖNERİÖNERİ

Birkaç	 denemeden	 sonra	 diğer	 aile	 bireylerinin	 de	 oyuna	
katılmasını	sağlayabilir	böylece	eğlenceyi	artırabilirsiniz.
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“A ve E” SESİNİ TANIYORUM

Uygulama Adımları:

1.  Ek 1’deki görselleri okuma çalışması yapalım.  

2. “A” sesi ile başlayanları bulalım ve altındaki kutucuğu kırmızıya boyayalım.

3. Ardından “E” sesi ile başlayanları bulalım ve altındaki kutucuğu istediğimiz renge 
boyayalım

4. Ek 1’deki görsellerden “A ve E” sesi ile başlamayanların altındaki kutucuğa ise 
çarpı işareti koyalım.

5. Ardından görselleri tek tek çocuğumuza gösterelim. Gösterdiğimiz görsel 
ilk sesini  (A ya da E sesi) çocuğumuzun parmağı ile irmiğin üzerine çizmesini 
isteyelim.

Hazırlayan: Elif YILMAZ, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	okuma	farkındalığı	gösterme	ve	okumayı	taklit	etme	
becerilerini	gelişt irmekt ir.

Malzemeler: 

•  “A ve E” sesi ile 

ilgili görseller                 

• boya kalemleri

• bir kap içerisinde 

irmik 

ÖNERİÖNERİ

Evinizde	bulunan	ayna,	etek	gibi	“A	ve	E”	sesleri	ile	başlayan	
nesneleri	bulma	oyunu	oynayabilirsiniz.	Çocuğunuzdan	birlikte	
seçtiğiniz	 bir	 hikâyenin	 görsellerine	 bakarak	 görselleri	 size	
anlatmasını	isteyebilirsiniz.
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EK 1:

ARABA

“A ve E” SESİNİ TANIYORUM“A ve E” SESİNİ TANIYORUM

ELMA

AT

EV

AYAKKABI

ARI

EL

AĞAÇ

UÇAK
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FEELINGS (DUYGULAR)

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Ekteki duygu tablosunda yer alan duygularımız üzerine çocuğumuzla ile sohbet 
edelim. “Hangi durumlarda nasıl hissederiz? Kendini en son ne zaman ……………… 
hissettin?” vb. 

2. Duygularımızı İngilizce hangi kelimelerle ifade ettiğimizi ek 1’e bakarak 
çocuğumuza söyleyelim. Birkaç kez tekrar edelim. 

3. Ardından çocuğumuz ile birlikte her duygu için bir balon şişirelim.
4. Duygu tablosundan bir duygu seçip keçeli kalem ile o duygunun yüz ifadesini 

balonumuza çizelim (ek 2’de gösterildiği gibi).
5. Duygunun İngilizce karşılığını çocuğumuza soralım. İlk olarak doğru cevap 

gelmese de çocuğumuzu doğru cevaba yönlendirelim. 
6. Doğru cevap verdiğinde, çocuğumuza balonu patlatma hakkı elde ettiğini 

söyleyelim (Çocuğumuz balonu patlatmaktan korkuyorsa onu zorlamayalım.). 
7. Oyuna tüm duygular bitene kadar bu şekilde devam edelim.

Hazırlayan: Öznur TUNALI, Mehmet Aker İlkokulu Müdür Yardımcısı

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

Malzemeler (Tools): 

• ek 1 ve ek 2

• balon
• keçeli kalem

• iğne
• duygu tablosu

ÖNERİÖNERİ
(Suggestio

n)
(Suggestio

n)

Etkinliği	biraz	daha	zorlaştırmak	ve	çeşitlendirmek	için	farklı	
duygular	da	ekleyebilirsiniz.	Sonrasında	balon	üzerine	çizimleri	
de	çocuğunuzun	yapmasını	sağlayabilirsiniz.
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Ek 1: Duygu Tablosu

Ek 2: Örnek Balon Çizimi

Kelime Okunuşu Anlamı

HappyHappy
SadSad
ShyShy

AngryAngry
SurprisedSurprised
GratefulGrateful

ProudProud
BoredBored

heppiheppi
sedsed
şayşay

engriengri
suprayzdsuprayzd
gıretfulgıretful
praudpraud
bordbord

MutluMutlu
ÜzgünÜzgün

UtangaçUtangaç
KızgınKızgın
ŞaşkınŞaşkın

MinnettarMinnettar
GururluGururlu

Canı sıkkınCanı sıkkın

HappyHappy
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TEHLİKE ANINDA ACİL NUMARALARI 
ÖĞRENİYORUM

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuzla tehlike konusunda yaşına uygun olacak şekilde sohbet edelim. 

“Tehlike deyince aklına ne geliyor? Hangi durumlarda kendimizi tehlikede 
hissederiz? Sen kendini hiç tehlikede hissettin mi? Tehlike ya da kaza anında 
kimlerden yardım alabiliriz?” vb.

2. Çocuğumuza ek 1’deki “Tehlikeli Anlarda Ne Yaparız?” adlı hikâyeyi okuyalım.
3. Hikâyeyi okuduktan sonra aşağıdaki soruları sorarak çocuğumuzun cevaplamasını 

isteyelim:
• Erva, gün içinde hangi tehlikeli olaylar ile karşılaştı?
• Erva ile ailesi, dumanları gördüklerinde hangi numaraları aradılar?
• Ervaların alt katında çıkan yangın sonucunda yaralıları hastaneye kim götürdü?
• Zeynep Azra’nın yaşadığı apartmandaki hırsızlık olayında apartman sakinleri 

hangi numarayı arayıp yardım istediler?
4. Çocuğumuzla ek 2’deki örnek oyun uygulamasını inceleyelim ve kodlama oyununun 

nasıl oynandığını anlayalım.
5. Ek 3’teki oyun kartlarını ve ok işaretlerini keserek hazırlayalım
6. Ek 4’teki oyun şablonunda, oyun kartlarında bulunan tehlike durumları görselleri 

ile tehlike durumlarında yapılması gerekenlerin bulunduğu görselleri örnek 
şablondaki gibi oklar ile birleştirelim.

Hazırlayan: Fatih KORKMAZ, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	herhangi	bir	tehlike	ve	kaza	anında	kimlerden	yardım	
isteyebileceği	konusunda	bilgilenmesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• ek 1’deki görseller

• ek 2’deki görseller

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuz	 ile	 birlikte	 oyun	 kartlarını	 kullanarak	 birlikte	 bir	
hikâye	oluşturabilirsiniz.

?? ??????
??

112112
110110 155155
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Ek 1: Hikâye 

Tehlikeli Anlarda Ne Yaparız?

Erva, o sabah erkenden kalktı. Çok heyecanlıydı. Çünkü uzun 
bir aradan sonra okula gidecekti. Arkadaşlarını ve öğretmenini 
çok özlemişti. Mutfakta kahvaltı yaptıkları sırada pencereden 
gri dumanların yükseldiğini gördüler. Hemen balkona çıktılar. 
Dumanlar alt kattaki marketten geliyordu. Sebebi yangın 
olabilirdi. Erva’nın babası hiç vakit kaybetmeden 110’u arayarak 
itfaiyeye haber verdi. Üstelik dumandan zehirlenen ya da 
yaralananlar da olabilirdi. O ihtimâle karşı 112 acil servisi de 
aradılar.

Kısa sürede gelen itfaiye yangını söndürmüş, ambulans da 
dumandan etkilenenleri ve yaralıları hastaneye götürmüştü. Bu 
üzücü olaydan sonra Erva ve babası, okula gitmek üzere yola 
çıktılar. Erva okulun girişinde en yakın arkadaşı Zeynep Azra ile 
karşılaştı.  Zeynep Azra biraz üzgün görünüyordu. Erva arkadaşı 
için endişelendi, ona niçin üzgün olduğunu sordu. Zeynep Azra, 
“Dün apartmana giren hırsızlar, depodaki bisikletlerin hepsini 
almışlar. Keşke apartman kapısını kapalı tutmak konusunda 
herkes daha dikkatli davransa!” dedi. Erva, “Hemen 155’i yani 
polisi aradınız mı?” diye sordu. Zeynep Azra “Tabii hemen 
aradık, polis hızlıca geldi. Umarım bisikletlerimiz bulunabilir.” 
dedi. Zeynep Azra artık kendisini daha iyi hissediyordu.

İki arkadaş birlikte sınıfa girdiler. Öğretmenleri sınıfta 
koronavirüs sebebiyle yeni oturma düzeni hazırlamıştı. Hem 
öğretmen hem de öğrenciler uzun bir aradan sonra tüm tedbirleri 
alarak sınıfta bir arada olmaktan çok mutluydu. Evde kaldıkları 
sürede neler yaptıkları hakkında konuştuktan sonra derse 
başladılar.

Fatih KORKMAZ
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ÖRNEK DURUM:

* Polis arabasını mavi renkli oklar yardımıyla polis numarası olan 155’e 
ulaştıralım.

* Ambulansı sarı oklar yardımıyla ambulansın numarası olan 112’ye 
ulaştıralım.

* İtfaiye arabasını yeşil oklar yardımıyla itfaiyenin numarası olan 110’a 
ulaştıralım.

Ek 2: Örnek Oyun

155155 110110

112112
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EK 3: Oyun Kartları
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EK 4: Oyun Şablonu
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