


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 daha önce benzerini 
yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız deneyim bize sağlığın 
kıymetini; eğitim öğretimin yalnızca okullarda, sınıflarda veya ekranlarda 
değil yaşamın içinde ve her anında devam edebileceğini; siz anne babalar 
ile iş birliği içinde olmanın ne büyük bir güç olduğunu gösterdi. 

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 süreci hem evlerinde hem okullarında 
geçiren güçlü çocuklarımıza ve onların en büyük destekçisi olduğunuz için 
sizler ailelere teşekkür 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.



RENK ÇARKI GRAFİĞİ

Uygulama Adımları:

1. Boş CD’ye 6 eşit parça ana ve ara renklerde (sarı, kırmızı, mavi, turuncu, mor, 
yeşil) kartonlar yapıştırarak renk çemberi hazırlayalım.

2. Çocuğumuzdan ekteki resimleri kesip mandalların üstüne tek tek yapıştırmasını 
isteyelim.

3. Renk çemberi olarak hazırladığımız CD’yi ve farklı renklerdeki nesnelerin 
yapıştırıldığı mandalları ortaya koyalım.

4. Çocuğumuzdan hazırladığımız renk çemberindeki renklerle, mandallardaki 
nesneleri renklerine göre eşleştirerek bir grafik hazırlamasını isteyelim.

5. Daha sonra çocuğumuz ile oluşturduğumuz grafik ile ilgili sohbet edelim. “Hangi 
renkte nesneler daha çok oldu? Hangi renkli nesneler daha az? Sarı/yeşil renkten 
kaç tane var?” vb. sorular sorarak grafiği incelemesini sağlayalım.

Hazırlayan: Şule Özdarçın, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı , , çocuğunuzun	nesneleri	kullanarak	nesne	grafiği	oluşturma,	grafikteki	
nesnelerle	 renk	 sembollerini	 eşleşt irerek	 gruplama	 yapma	ve	 oluşturduğu	 grafiği	
inceleyerek	sonuçlarını	açıklama	becerisini	gelişt irmekt ir.

Malzemeler: 

• cd 
• mandallar

• ekteki farklı 

renkteki resimler

ÖNERİÖNERİ

Benzer	bir	grafiği	renkli	küçük	nesnelerle	de	hazırlayabilirsiniz.
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EK 1: Çark ve Renkli Resimler
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ATAM YAPBOZUMDA

Uygulama Adımları:

1. Ek 1’de verilen yapbozu fon kartonuna yapıştırarak sağlamlaştıralım ve 
çizgilerinden keselim.

2. Çocuğumuza yapbozu karışık olarak verelim ve parçaları birleştirmesine 
rehberlik edelim.

3. Yapbozu tamamladığında oluşan bütün resimde gördüklerini anlatmasını isteyelim 
(Anlatımda ek 2’de verilen görsel kartlarından ve bilgilerden yararlanabilirsiniz.).

4. Etkinliğin ikinci aşamasında ek 2’deki kartları keselim. Karışık ve ters olarak 
masanın üzerine yerleştirelim. Çocuğumuzun rastgele bir kart seçmesini 
ve kartta gördüğünü anlatmasını isteyerek öğrendiklerini pekiştirmesini 
destekleyelim.

Hazırlayan: Vildaniye Yılmaz, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı , , çocuğunuzun	Atatürk’ü	 tanıyarak	hayatı	 ile	 ilgili	 belli	 başlı	 olguları	
söyleyebilme	becerilerini	gelişt irmekt ir.

Malzemeler: 

• ek 1’de verilen 

yapboz

• ek 2’de verilen 

Atatürk görselleri

• fon kartonu

• yapıştırıcı

• makas

ÖNERİÖNERİ

Ek	2’de	verilen	resimlerden	çocuğunuzun	“Atatürk’ün	Hayatı”	
ile	ilgili	küçük	bir	kitapçık	hazırlamasını	sağlayabilirsiniz.	
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EK 1: Yapboz 
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EK 2: Atatürk Görselleri

ATATÜRK’ÜN DOĞDUĞU 
EV / SELANİK

ATATÜRK’ÜN BABASI 
ALİ RIZA BEY

KOLORDU KOMUTANI 
MUSTAFA KEMAL

ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLUĞU

ATATÜRK, ANNESİ VE 
KIZ KARDEŞİ MAKBULE 

HANIM

TBMM BAŞKANI 
MUSTAFA KEMAL 

1. İNÖNÜ SAVAŞI / 
DİKMEN SIRTLARINDA 

DİNLENİRKEN

ATATÜRK’ÜN ANNESİ 
ZÜBEYDE HANIM

KIDEMLİ YÜZBAŞI 
MUSTAFA KEMAL

ASKERLER 
VE 

MUSTAFA KEMAL
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BANDIRMA VAPURU

İLK CUMHUR BAŞKANI 
MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK

TBMM BAŞKANI GAZİ 
MUSTAFA KEMAL ÇİÇEK 

BAYRAMINDA

MUSTAFA KEMAL 
KOCATEPE’DE

SOY ADI KANUNU / 
ATATÜRK’ÜN NÜFUS 

CÜZDANI

CUMHUR BAŞKANI 
ATATÜRK KÜÇÜK ÜLKÜYE 

OKUMAYI ÖĞRETİYOR

CEPHEDE MUSTAFA 
KEMAL

CUMHUR BAŞKANI GAZİ 
MUSTAFA KEMAL,YENİ 

TÜRK HAFLERİNİ HALKA 
BİZZAT ÖĞRETİRKEN

ANITKABİR
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HOPLAYALIM TOPLAYALIM

Uygulama Adımları:

1. Etkinlik için öncelikle çocuğumuzla uygun bir masaya geçelim.

2. Ekte verilen görselleri çocuğumuzdan kesmesini isteyelim. 

3. Bu görsellere dikkatli bakarak arada ne gibi farklar olduğunu anlatmasını 
isteyelim. “En çok hangi resmi beğendin? Neden? Diğer resimde seni rahatsız 
eden durumlar neler? Bu resimlerden birisi senin odan olsaydı hangisi olurdu? 
Neden?” vb.

4. Çocuğumuz ile sohbetimiz sırasında, düzenli olmanın bizlere sağladığı faydaları 
ve dağınık olduğumuzda karşılaşabileceğimiz sorunları da (estetik görünüm, 
aradığını rahat bulabilme, zamanı daha verimli kullanabilme, istenmeyen 
kazaları önleme vs.) anlatalım.

5. Daha sonra çocuğumuzla beraber müzik eşliğinde oyuncakları ve odasındaki 
eşyaları dağıtalım. Görüntü karşısında neler hissettiğini soralım. Cevaplamasına 
fırsat verdikten sonra müziği tekrar açalım ve müzik durana kadar odanın 
toplanmasını sağlayalım (Arada siz de yardım ederek oyunu heyecanlı hâle 
getirebilirsiniz.).

Hazırlayan: Serap Bostancı, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı , , çocuğunuzun	 estet ik	 değerleri	 korumasını,	 çevresinde	 gördüğü	 güzel	
ve	 rahatsız	 edici	 durumları	 söyleyerek	 çevresini	 farklı	 biçimlerde	 düzenleyebilmesini	
desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• ekteki görseller

• makas

• çeşitli oyuncaklar

• müzikçalar

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzdan	 yemek	 vaktinde	 yemek	 masasını	 düzenlemesini	
isteyebilir;	birlikte	evin	eşyalarının,	tabloların,	süs	eşyalarının	yerlerini	
değiştirerek	farklı	ve	estetik	görünümler	oluşturabilirsiniz.
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EK:
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GÖKKUŞAĞI YAPALIM

Uygulama Adımları:

1. Ek 1’deki gökkuşağı resmini çocuğumuz ile birlikte inceleyelim, gökkuşağı 
renkleri ile ilgili sohbet edelim. “Gökkuşağında kaç renk var? Bakmadan bu 
renkleri sayabilir misin? En açık renk hangisi?” vb.

2. Çocuğumuz ile birlikte renkli A4 kâğıtlarından (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, 
mavi, lacivert, mor) şekilli delgecimiz ile şekiller keselim.

3. Çocuğumuzun ek 2’deki gökkuşağı şablonuna, renk sıralamasına göre delgeç 
ile kestiğimiz şekilleri yapıştırmasını sağlayalım.

4. Yapıştırdığımız şekiller ile oluşan gökkuşağını kenarlarından keserek 
çıkaralım.

5. Çocuğumuzun gökkuşağı renklerinde (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, 
lacivert, mor)  grafon kâğıtlarından birer cm’lik şeritler kesmesini sağlayalım.

6. Kestiğimiz şeritleri gökkuşağının uçlarından sarkacak şekilde yapıştırmasını 
sağlayalım.

Hazırlayan: Elife Yavuz, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	kesme,	katlama,	yapıştırma	yaparak	küçük	kas	gelişimini	
desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• ek 1 ve ek 2 

• makas

• yapıştırıcı

• şekilli delgeç

• gökkuşağı renklerinde (kırmızı, 

turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, 

mor) grafon ve A4 kâğıdı

ÖNERİÖNERİ

Gökkuşağını	 renklendirmek	 için	 grafon	 kâğıtlarını	 küçük	
parçalar	 hâlinde	 kopartıp,	 yuvarlayarak	 da	 küçük	 toplar	
hazırlayabilirsiniz.
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EK 1: Gökkuşağı Resmi

EK 2: Gökkuşağı Şablonu
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HİKÂYEMİ OKUYORUM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuza birlikte resimli bir hikâye kitabı hazırlayacağımızı söyleyelim.

2. Önce çoğumuzun resim yaparken kullanmak istediği renkli kâğıtları ve boya 
kalemlerini seçmesine yardımcı olalım.

3. Daha sonra çocuğumuzdan hayal gücünü kullanarak bir hikâye oluşturmasını ve 
bu hikâyeyi kâğıtlara resmetmesini isteyelim.

4. Resimlerin çizimini tamamladıktan sonra birlikte hikâyeye bir isim bulalım.

5. Boş bir sayfaya hikâyenin ismini yazıp çocuğumuzun kapak resmini yapmasını 
isteyelim.

6. Kitap kapağının alt kısmını da “Hikâyeyi Oluşturan ve Resimleyen: ............................” 
başlığını ve çocuğumuzun adını yazarak kitabımızı tamamlayalım.

7. Son olarak oluşturduğu hikâye kitabını resimlere bakarak anlatmasını sağlayalım.

Hazırlayan: İlknur Demirci, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 hayal	 gücünü	 kullanarak	 çizim	 yapmasını,	 çizimlerini	
hikâyeleşt irerek	başkaları	ile	paylaşmasını,	görsel	okuma	becerilerinin	gelişmesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

•  renkli kâğıtlar

• boya kalemleri

• masa

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuza	 her	 gün	 düzenli	 olarak	 yatmadan	 önce	 resimli	
kitaplardan	 hikâyeler	 okuyabilir,	 bu	 hikâyeler	 ile	 ilgili	 sorular	
sorabilir	ve	resimleri	ile	ilgili	sohbet	edebilirsiniz	(Bu	resimde	ne	
anlatılıyor?	Daha	önce	böyle	bir	hayvan	gördün	mü?	Adı	ne?	vb.)
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MY J UNGLE

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Ek 2’de verilen hayvan resimlerini çocuğumuz ile birlikte işaretli yerlerden keselim. 
2. Kestiğimiz resimleri çocuğumuza tek tek göstererek okunuşlarını bol bol 

tekrarlayalım (Doğru telaffuz için ek 1’deki okunuşlardan yardım alalım.). 
3. Bu aşamada her bir hayvanı anlatırken hem vücut dilimizi hem de sesimizi kullanarak 

hayvanı taklit edelim ve çocuğumuzdan da taklit etmesini isteyelim. 
4. Sıra geldi ormanımızı oluşturmaya! Ek 3’te verilen “My Jungle” isimli resmi 

çocuğumuzun önüne koyalım. Öncelikle ondan gördüğü resmi anlatmasını isteyelim. 
“Bu resimde ne eksik? Bu koca ormanda yaşayanlar kimler olabilir?” diye sorular 
soralım. 

5. Daha sonra az önce birlikte kesip hazırladığımız hayvan resimlerini bu resmin 
içinde olabilecek yerlere arkalarına yapıştırıcı sürerek yerleştirelim (Örneğin 
maymunu ağaç dalına,  yılanı çalılıklara, timsahı gölün içine vb. ). Her bir hayvanı 
yerleştirirken adını art arda birkaç kez söyleyelim ve çocuğumuzun tekrar etmesini 
isteyelim.

Hazırlayan: Dilek Kalaycıoğlu, NOSAB İlkokulu Müdür Yardımcısı

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuza	hayvan	adlarının	İngilizce	karşılıklarının	kavratılması	ve	
bu	yolla	çocuğunuzun	yabancı	dildeki	sözcük	dağarcığının	genişlet ilmesidir.	
(Aim	of	act ivity	is	(Aim	of	act ivity	is	to	make	children	learn	the	names	of	the	animals	in	English	and	
by	this	way	enlarge	their	word	repertoire.)

Malzemeler (Tools): 

• ek 1’de verilen kelime anlamları 

ve okunuşları tablosu

• ek 2’de verilen hayvan resimleri

• ek 3’te verilen orman temalı 

resim (My Jungle)

• yapıştırıcı

• makas

ÖNERİÖNERİ
(Suggestio

n)
(Suggestio

n)

Tamamladığınız	resmi	çocuğumuzun	odasında	istediği	herhangi	bir	
duvara	ya	da	panoya	asabilirsiniz.	Göz	önünde	olacak	bu	resim,	
yeni	öğrendiğiniz	İngilizce	kelimeleri	daha	sonra	tekrarlayabilmemiz	
için	iyi	bir	fırsat	oluşturacaktır.	Ayrıca	öğrendiğiniz	hayvanlar	ile	
ilgili	İngilizce	şarkılar	dinleyebilirsiniz.	
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Ek 1:

Ek 2:

Kelime Okunuşu Anlamı

MonkeyMonkey
ElephantElephant
CrocodileCrocodile

SnakeSnake
DuckDuck
FrogFrog
BirdBird

MankiğMankiğ
ElıfıntElıfınt

KrokodaylKrokodayl
SıneykSıneyk

DakDak
FırogFırog
BördBörd

MaymunMaymun
FilFil

TimsahTimsah
YılanYılan

ÖrdekÖrdek
KurbağaKurbağa

KuşKuş
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Ek 3: My Jungle
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ORMAN GEZİSİ

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuzla ormanların faydaları ve ormanlarda yaşayan canlılar hakkında sohbet 

edelim (Ormanda çeşitli ağaçların olduğu, hayvanların beraberce yaşayacağı 
yuvalarının olduğu, ormanlarımızın havayı temizlediği ve sel, heyelan vb. doğa 
olaylarını önlediği gibi özelliklerinden bahsedelim.). 

2. Pandemi kurallarına uygun şekilde çocuğumuzla birlikte ormanlık bir alana gezi 
düzenleyelim.

3. Birlikte ormanda bir gezinti yapalım. Ağaç gövdeleri, hayvanlar, bitkiler gibi 
etrafta gördüklerimizi büyüteç ile inceleyelim.

4. Ormanları korumaya yönelik yapılabilecekler üzerine konuşalım. Olası bir yangın 
ihtimâlini nasıl önleyebileceğimizi ve çıkan yangını 177’yi arayarak yetkililere 
bildirebileceğimizi açıklayalım

5. Orman gezimizin sonunda çocuğumuzla birlikte gözlemlediklerimizin resmini 
yapalım ve eve gittiğimizde resimlerimizi sergileyelim.

Hazırlayan: Esra Aydın, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 herhangi	 bir	 tehlike	 anında	 yapılması	 gerekenleri	
yerine	get irme	becerisini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• büyüteç

• boya kalemleri 

• resim kâğıdı

ÖNERİÖNERİ
Birlikte	bahçenizde,	mahallenizde	ya	da	ormanlık	alanda	bir	ağaç	
fidanı	ekerek	çocuğunuza	çevrenizi	yeşillendirmek	konusunda	hem	
örnek	olabilir	hem	de	onun	sorumluluk	duygusunu	geliştirebilirsiniz.

Orman Yangını İhbarOrman Yangını İhbar
177177
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