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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.



GEOMETRİK ŞEKİLLER

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla birlikte boş kutuyu ve kapağını istediğimiz renk ve desenle 
kaplayalım.

2. Kapladığımız kutunun kapağına geometrik şekillerin resimlerini belli aralıklarla 
yapıştıralım.

3. Yapıştırdığımız resimlerin önüne şekil kartlarını atacak boyutta çizgi şeklinde 
delikler açalım. 

4. Geometrik şekilleri kâğıt veya kartona çizelim ve çocuğumuzla beraber keselim.

5. Geometrik şekilleri özellikleri ve çevremizde bu geometrik şekillerin hangilerini 
gördüğümüz hakkında sohbet edelim. “Örneğin çatı üçgene, kapılar dikdörtgene, 
tencere kapağı daireye benzer vb.”

6. Daha sonra hazırladığımız geometrik şekilleri kutuda kesilen uygun yerlerle 
eşleştirelim.

Hazırlayan: Zuhal Hacısalihoğlu, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı , , çocuğunuzun	 geometrik	 şekilleri	 doğru	 eşleşt irerek	 matemat ik	
becerisinin	gelişimini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• boş kapaklı bir kutu

• eşleştirmek için geometrik 

şekillerin olduğu kartlar

• geometrik şekillerin resmi

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzun	oyuncaklarından	ya	da	evdeki	eşyalardan	geometrik	
şekillere	benzeyenleri	bularak	etkinliği	devam	ettirebilirsiniz.
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RENK RENK MEYVELER

Uygulama Adımları:

1. Renkli kartonları daire şeklinde keselim.

2. Her sırada sarı, turuncu, kırmızı olacak şekilde daireleri yan yana yere dizelim. 

3. Çocuğumuza bir meyve ismi söyleyelim. Söylediğimiz meyvelerin rengine göre 
renkli dairelerde ilerlemesini söyleyelim. Örneğin muz deyince sarıya basacak; 
çilek deyince kırmızıya, portakal deyince turuncuya basacak vb.

4. Çocuğumuza her adımda farklı renkte farklı bir meyve ismi söyleyerek oyuna 
devam edelim. 

5. Oyuna başlamadan önce süre belirleyip alarm kurarak çocuğumuzdan alarm 
çalmadan önce yolu bitirmeye çalışmasını isteyelim.

Hazırlayan: Hatice Şimşek, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı , , çocuğunuzun	 yönergelere	 uygun	 olarak	 mekânda	 konum	 alma	
becerilerini	gelişt irmekt ir.

Malzemeler: 

• turuncu, sarı, kırmızı 

renkte kartonlar 

• makas

ÖNERİÖNERİ

Meyve	 dışında	 farklı	 sorular	 sorabilir,	 farklı	 renkler	
kullanabilirsiniz.	 Örneğin	 bulut	 deyince	 maviye,	 toprak	
deyince	kahverengine	basar	vb.	Hata	yaptığında	oyuncu	
olarak	çocuğunuz	ile	yer	değişt irebilirsiniz.
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KÜÇÜK RESSAM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla birlikte yukarıda verilen tabloyu inceleyelim.

2. Çocuğumuza resimde neler gördüğünü bu resmin ona neler hissettirdiğini 
soralım.

3. Bu resimleri yapan sanatçının Salvador Dali olduğunu söyleyelim ve resim 
yapmak üzerine bir süre sohbet edelim.

4. Eğer merak ederse ona internet üzerinden farklı ressamların resimlerinden 
de gösterelim.

5. Daha sonra çocuğumuza kendisini bir ressam gibi düşünmesini söyleyelim. 

6. Daha önceden yapılmış kolay yapılabilecek bir resim bulalım. Veya istenirse 
özgün bir resmi evdeki artık malzemeleri kullanarak oluşturalım ve 
çocuğumuzun istediği yere asarak sergileyelim.

Hazırlayan: Çağla Kurt, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı , , çocuğunuzun	sanat	eserlerini	ve	bu	eserlerin	değerlerini	fark	etmelerini	
desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• çocuğunuzla 

seçeceğiniz bir resim 

• evdeki artık 

materyaller 

• yapıştırıcı

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzla	birlikte	kendinizi	mutlu	hissettiğiniz,	üzgün	hissettiği	vb.	
bir	günün	resmini	yaparak	duygularınız	ile	ilgili	konuşabilirsiniz.
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KOCA AYAK

Uygulama Adımları:
1. Kartondan ayak şeklinde 2 şekil çizip keselim.
2. Renkli kalemlerle parmak ve tırnakları çizelim.
3. Kartonun altından delikler açarak kurdelelerimizi bağcık görevi görecek şekilde 

geçirelim.
4. Çocuğumuzun bağcıkları bağlaması için önce biz model olalım. Sonra çocuğumuzun 

denemesi için fırsat yaratalım.
5. Ayakların parmak tarafına karton bardakları yapıştıralım.
6. Karton bardakların içine birer adet top koyalım.
7. Başlangıç ve bitiş noktası belirleyerek oyunumuza başlayalım.
8. Müzik açalım. Müzik çaldığında yürümeye devam edip, müzik durduğunda heykel 

olalım.
9. Dengeli ve koordineli yürüyerek topu düşürmeden bitiş çizgisine ulaşmaya 

çalışalım.

Hazırlayan: İlknur Nalçın, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	 çocuğunuzun	bedensel	koordinasyon	gerekt iren	hareketleri	yapmasını	
desteklemektedir.

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzla	birlikte	yeni	kurallar	ekleyerek	oyunu	farklılaştırabilir,	
farklı	 komutlar	 vererek	 oyunu	 zenginleştirebilirsiniz.	 “Şimdi	
mutlu	 heykel	 olalım,	 şimdi	 şaşkın	 heykel	 olalım,	 zıplayarak	
ilerleyelim,	tek	ayak	üzerinde	ilerleyelim…”	vb.

Malzemeler: 

• mukavva veya sert karton

• kalem
• kurdele veya ip

• 2 adet karton bardak 

• yapıştırıcı

• 2 adet top

• müzik çalar
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İSİMLENDİRME OYUNU

Uygulama Adımları:

1. Dergi ve gazetelerden nesne, hayvan, şekil, taşıt vb. resimler keselim ve renkli 
karton üzerine yapıştıralım.

2. Ekteki harf kartlarını çocuğumuz ile birlikte keserek hazırlayalım.

3. Çocuğumuz ile karşılıklı oturarak hazırladığımız resimli kartları tek tek 
gösterelim ve kartlardakilerin ne olduğunu soralım.

4. Daha sonra harf kartlarından bir tane (A, E harfi vb.)  seçelim.

5. Çocuğumuzdan, resimli kartlar arasından seçilen harfle başlayan ya da biten 
nesneleri bulmasını isteyelim.

Hazırlayan: Esma Makas, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 sözcük	 dağarcığını	 gelişt irebilme,	 benzer	 sesle	 başlayan	
sözcükleri	ifade	edebilme,	nesne-sözcük	ilişkisi	kurabilme	becerilerini	desteklemektedir.

Malzemeler: 

• eski dergi, gazete

• makas

• yapıştırıcı

• renkli karton 

• harf kartları

ÖNERİÖNERİ

Etkinliği,	çocuğunuzla	seçtiğiniz	harfle	ilgili	bir	isim	ya	da	kelime	
türetme	oyunu	şeklinde	de	oynayabilirsiniz.
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Ek: Harf KartlarıEk: Harf Kartları

ÖNERİÖNERİ
(Suggestio

n)
(Suggestio

n)
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SEASONS (MEVSİMLER) 

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Ekte yer alan mevsim kartlarını inceleyelim. Mevsimlere göre doğada meydana 
gelen değişikliklerden bahsedelim.

2. Ekte yer alan çocuk görsellerini inceleyelim. Bu çocuklara uygun kıyafetler 
giydirerek uygun mevsimlere yerleştireceğimizden bahsedelim.

3. Evimizde bulunan atık malzemelerden çocuklara giysi keserek çocukları mevsimlere 
uygun giydirelim. Giydirdiğimiz çocuğu uygun mevsim kartına yapıştıralım. Örneğin 
kış mevsimine uygun olarak çocuğa kışlık mont, çizme, atkı, bere… gibi kıyafetler 
giydirebiliriz.

MEVSİM TABLOSU
Spring (Sipring):  İlkbahar
Summer (sammır): Yaz
Autumn (autum): Sonbahar
Winter (wintır): Kış

ÖRNEK KIYAFETLER
Scarf (sıkarf): Atkı
Boot (buut): Çizme
Swimsuit (sivimsuit): Mayo
T-shirt (Tişört): Tişört
Trousers (tırozırs): 
Pantolon
Dress (dires): Elbise
Skirt (sikört): Etek
Hat (het): Şapka

Hazırlayan: Öznur Tunalı, 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): 

• atık malzemeler

• yapıştırıcı

ÖNERİÖNERİ
(Suggestio

n)
(Suggestio

n)

Atık	 malzeme	 kullanmak	 yerine,	 çocuğun	 kendi	 çizip	 boyadığı	
görselleri	 de	mevsim	 kartlarına	 yapıştırabilirsiniz.	 Etkinliği	 daha	
etkili	hâle	getirmek	için	mevsimlere	uygun	giydirilen	kıyafetlerin	
İngilizce	 karşılıklarını	 araştırarak	 kıyafeti	 her	 giydirdiğinde	
İngilizce	karşılığını	kullanmasını	sağlayabilirsiniz.
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EK: Mevsim Kartları ve Çocuk GörselleriEK: Mevsim Kartları ve Çocuk Görselleri
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ELLERİMİ YIKIYORUM, SAĞLIĞIMI KORUYORUM 

Uygulama Adımları:
1. Çocuğumuza, vücut temizliği için kullanılan malzemelerin neler olduğunu soralım. 

Sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, tuvalet kâğıdı, tırnak makası, tarak, 
su gibi malzemeleri saymasını bekleyelim. Hatırlayamadığı malzemeleri biz 
hatırlatalım. 

2. Çocuğumuza, sağlığımızı korumak için temizliğimize dikkat etmemiz gerektiğini 
anlatalım. “Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Sağlığımıza dikkat 
etmezsek neler olur?” gibi sorularla onun fikirlerini soralım.

3. Ardından çocuğumuzun elini kâğıda çizerek keselim.  25x35 boyutundaki renkli 
fon kartonu ikiye katlanarak sağ bölüme bir el, sol bölüme diğer eli yapıştıralım. 

4. Ellerden birini koyu renk boya kalemleriyle karalanarak kirli el görünümü verelim.
5. Diğer ele keçeli kalem kapağı ve mavi parmak boya kullanılarak baskı çalışması 

yaparak sabun köpükleri görünümü verelim. 

Hazırlayan: Satı Akkoyun, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	el	yıkama	alışkanlığını	kazanabilmesini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• boya kalaemleri

• parmak boyası

• 25x35 boyutlarında 

renkli fon kartonu

ÖNERİÖNERİ

Yandaki	QR	kodu	cihazınıza	okutarak	ya	da	aşağıdaki	bağlantıya	
tıklayarak	temiz	eller	ile	ilgili	bir	çizgi	filmi	çocuğunuzla	birlikte	
izleyebilirsiniz.
https://www.eba.gov.tr/videoizle/kukuli-t inky-ve-minky/480716a451
ad208ec4dbe8abf6245a4381ba2ad462010

14


