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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.



ŞARKIMDAKİ SAYILAR

Uygulama Adımları:

1. Etkinlik öncesi çocuğumuz ile birlikte ek 1’deki rakamları keselim ve okunuşlarını 
söyleyelim. 

2. Daha sonra karttaki rakamlara uygun sayıdaki nesneyi evimizdeki eşyalarla 
gösterelim. Örneğin mandal, top, çatal vb. eşyaları sayıp çocuğumuzdan saydığımız 
nesne sayısına uygun sayı kartını göstermesini isteyelim. 

3. Ek 2’deki hayvan görsellerini çocuğumuz ile birlikte keselim. 

4. Ailece yere daire şeklinde oturalım ve kestiğimiz hayvan kartlarını karışık şekilde 
dağıtalım. 

5. Aşağıdaki linkten “Ali Baba’nın Çiftliği” şarkısını açarak hep birlikte 
söylemeye başlayalım. 

(https://www.eba.gov.tr/ses/dinle/6279f40bf038b8ce14576b77e474cf30f88d7307a2002)

6. Hayvanların ismi söylendikçe şarkıyı durduralım.

7. Hangi oyuncuda o hayvanın resmi varsa kartını kaldırmasını, kartta kaç hayvan 
olduğunu söyleyerek uygun sayı kartını göstermesini ve o hayvanın çıkardığı sesi 
taklit etmesini isteyelim. Örneğin 6 inek (mööööö…), 5 kuzu (meeeee…) vb.

Hazırlayan: Esma Makas, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı , , çocuğunuzun	sayılar	 ile	nesneler	arasında	 ilişki	 kurabilme,	görsel	
algılama	ve	dikkat ini	yoğunlaştırma	becerilerinin	gelişimini	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• Sayı kartları (Ek 1)

• Hayvan görselleri 

(Ek 2)

• Ali Baba’nın Çiftliği 

şarkısı

ÖNERİÖNERİ

Oyunu	 biraz	 zorlaştırmak	 isterseniz	 her	 oyuncudan	 hayvan	
sayısını	söyledikten	sonra	birer	birer	geri	saymasını	isteyebilirsiniz.	
Örneğin	3	horoz:	3,	2,	1.	
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EK 1: Sayı GörselleriEK 1: Sayı Görselleri
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EK 2: Hayvan GörselleriEK 2: Hayvan Görselleri
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HAYDİ, HER ŞEYİ ÖLÇELİM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla renkli kartonlardan daireler keserek istediğimiz uzunlukta bir tırtıl 
yapalım. Kalemle görseldeki gibi tırtılın yüzünü çizelim.

2. Sonra çocuğumuza boyumuzu, masamızı, eşyalarımızı nasıl ölçebileceğimizi 
soralım. Standart ölçme araçları (metre, cetvel vs.) hakkında onunla sohbet 
edelim. “Bu ölçme araçlarıyla nasıl ölçüm yaparız? Bu araçlar olmasa nasıl ölçme 
yapabiliriz?” vb.

3. Çocuğumuza birlikte hazırladığımız tırtılı gösterelim. Çocuğumuza “Acaba bu 
tırtılla boyumuzu ölçebilir miyiz? Sence boyumuz, kaç tırtıl boyunda?” vb. 
sorular soralım.

4. Çocuğumuzla birlikte tırtılla istediğimiz her şeyin boyunu ölçelim. Örneğin 
“Acaba anne, kaç tırtıl boyundadır? Baba kaç tırtıl boyundadır? Abi veya abla 
kaç tırtıl boyundadır? Masamız kaç tırtıl boyunda olabilir? Kapı, sandalye, koltuk 
kaç tırtıl boyundadır?” vb.

5. Yaptığımız ölçümleri ekteki ölçümler tablosuna kaydederek uzunlukları 
karşılaştıralım (örnek; 7 tırtıl boyu, 10 tırtıl boyu vb.). “Hangisi daha uzun? 
Hangisi en kısa? En uzun hangisi?” vb.

Hazırlayan: Gül Kutluer, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı , , çocuğunuzun	 nesneleri	 ölçme,	 standart	 olmayan	 birimlerle	 ölçme	
yapma,	 tahminde	 bulunma	 ve	 karşılaştırma	 yapma,	 grafik	 oluşturma	 becerilerinin	
gelişimini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• makas

• yapıştırıcı

• kalem
• sarı ve yeşil renk 

karton

• ekteki ölçümler tablosu

ÖNERİÖNERİ

Tırtıl	yerine	farklı	bir	hayvan	ya	da	nesne	kullanılabilirsiniz.	
Ölçümden	önce	uzunluğu	tahmin	ederek	ölçüm	sonuçlarınızla	
karşılaştırabilirsiniz.
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Ek: Ölçümler Tablosu 

TAHMİNÎ SONUÇ ÖLÇÜM SONUCU

Boyum ....................... .......................

Annemin Boyu ....................... .......................

Babamın Boyu ....................... .......................

Kardeşimin Boyu ....................... .......................

Masanın uzunluğu ....................... .......................

Halının uzunluğu ....................... .......................

Kapının uzunluğu ....................... .......................

.................................... ....................... .......................

.................................... ....................... .......................

.................................... ....................... .......................
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DÜŞÜN-YAKALA

Uygulama Adımları:

1. Yan yana koyduğumuz iki sayfadaki rakam ve şekillerin isimlerini çocuğumuzla 
birlikte bir kez anımsayalım.

2. Çocuğumuzun sevdiği bir şarkıyı açalım.

3. Çocuğumuzdan söylediğimiz rakamları veya şekilleri, bardağı kullanarak en hızlı 
şekilde kapatmasını isteyelim. Örnek; 8, kare, 6, 1, üçgen vb.

4. Ritmi ve yönerge sıklığını çocuğunuzun ilgi durumuna göre artırıp azaltabilirsiniz.

Hazırlayan: Nadide Çelik, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı , , çocuğunuzun	geometrik	şekiller	ve	sayılar	ile	ilgili	bilgilerini	eğlenerek	
pekişt irmekt ir.

Malzemeler: 

• ekteki oyun sayfaları

• plastik/karton 

bardak

ÖNERİÖNERİ

Malzemeleri	 tüm	 aile	 bireyleri	 için	 hazırlayıp	 oyunu	 bir	
turnuva	haline	getirebilirsiniz.	Oyun	sırasında	çocuğunuzdan	
kapattığı	rakam	kadar	nesne	getirmesini,	kapattığı	şekle	
benzeyen	bir	nesne	bulmasını	isteyebilirsiniz.
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EK: Oyun SayfalarıEK: Oyun Sayfaları
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KURALLARA UYALIM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuz ile koronavirüsle ilgili sohbet edelim. Ek 1’deki Sağlık Bakanlığının 
yayınladığı “Koronavirüsten Korunma Yolları” afişini birlikte inceleyelim. 

2. Çocuğumuzu korkutmadan hastalıktan korunma konusunda maske, mesafe ve 
hijyenin önemini anlatalım. 

3. Ek 2’deki çocuk resimlerini çocuğumuzla istediğimiz renge boyayalım.

4. Renkli kâğıtlardan boyadığımız çocukların ağızlarına maskeler yapalım.

5. Çocukları bir A4 kâğıdının iki ucuna aralıklı olarak yapıştıralım. Ortada kalan 
boşluğu katlayarak pileli bir görünüm verelim.  

6. Kâğıdımızı katladığımızda çocukların yan yana geldiğini, açtığımızda ise sosyal 
mesafe kuralına uygun şekilde ayrı durduklarını çocuğumuza gösterelim. 

7. Kâğıt açıkken sosyal mesafeyi gösteren kırmızı bir çizgi çizelim.

Hazırlayan: Gül Kutluer, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı , , çocuğunuzun	salgın	döneminde	dikkat	edilecek	kuralları	öğrenip	benimsemesini	
desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• makas

• yapıştırıcı

• renkli boyalar

• renkli kâğıt

• görsel kartlar 

• ek 1’deki afiş 

• ek 2’deki çocuk şablonu 

ÖNERİÖNERİ

Etkinlik	 için	 kendi	 çocuğunuz	 ile	 çizeceğiniz	 ya	 da	 gazete	 ve	
dergilerden	keseceğiniz	farklı	resimler	kullanabilirsiniz.	
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Ek 1: Sağlık Bakanlığı Af işiEk 1: Sağlık Bakanlığı Af işi

Ek 2. Çocuk ŞablonlarıEk 2. Çocuk Şablonları
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RİTİM TUTAN KURBAĞA

Uygulama Adımları:

1. Yeşil renkteki A4 kâğıdını ortadan ikiye katlayarak keselim.

2. İki parçanın da tam ortasına mavi kapakları, koli bandı ile yapıştıralım.

3. Kapaklar birbirine bakacak şekilde, yeşil kâğıtları uçlarından yapıştıralım.

4. Yeşil ve beyaz renkli kâğıdın üzerine örnekteki gibi göz çizimi yapalım ve 
keselim.

5. Oluşturduğumuz gözleri, yeşil şeridin üstüne yapıştıralım.

6. Kurbağayı yanlardan ittirip gerdikçe tak tak sesi çıkaralım.

7. Kurbağanın çıkarmış olduğu sesi, biz de iki elimizle ritim tutarak çıkaralım.

Hazırlayan: Şirin Kaftrar Hagi, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	küçük	kas	gelişimini	ve	elde	et t iği	ürün	sayesinde	rit im	
eşliğinde	hareket	etme	becerisini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• yeşil ve beyaz renkle 

A4 kâğıdı

• yapıştırıcı ve koli 

bandı 

• siyah keçeli kalem 

• makas

• 2 adet mavi kapak

ÖNERİÖNERİ

Kurbağanın	çıkardığı	sese	göre	hızlı	ya	da	yavaş	yürüyerek	
etkinliğinizi	farklılaştırabilirsiniz.
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HAFTANIN GÜNLERİ

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuza, beraber bir masal okuyacağımızı ama önce bazı görsellere 
bakacağımızı söyleyelim.

2. Ek 1’de verilen sincap görsellerini çocuğumuzla birlikte inceleyip görsellerdeki 
sincabın neler yaptığını tahmin etmeye çalışalım.

3. Ek 2’deki masalı çocuğumuzla birlikte okuyalım.

4. Masalı okurken parantez içinde harflerin yazılı olduğu bölümlerde durup aşağıdaki 
soruları çocuğumuza yöneltelim.
a. Haftanın günlerini biliyor musun? Hadi, beraber sayalım mı?
b. Babaları nasıl bir çözüm önermiş olabilir? Sen olsan ne önerirdin?
c. Sani, ormanda neler görmüş olabilir? 
ç. Senin en sevdiğin gün hangisi? Neden?

5. Çocuğumuzdan ek 3’teki 7 yapraklı çiçeğin her bir yaprağının içine sırayla 
rakamları yazmasını isteyelim.

6. Rakamların altına sırasıyla günleri yazalım. Okula gittiğimiz günleri yeşile, tatil 
günlerini maviye boyayalım.

7. Ek 2’deki sincap resimlerini keserek masala göre uygun günün olduğu yaprağın 
yanına yapıştıralım.

Hazırlayan: Zuhal Hacısalihoğlu, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı;	Etkinliğin	Amacı;	 çocuğunuzun	haftanın	günlerini	öğrenirken	görsel	okuma,	öykü	oluşturma	
neden-sonuç	ilişkisi	kurma	becerilerinin	gelişimini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

•  renkli kalemler

• resim kâğıdı

• makas

• Ek 1, Ek 2, Ek 3

ÖNERİÖNERİ

Çiçeğin	her	bir	yaprağına	çocuğunuzun	sincap	resimleri	ile	ilgili	
anlatacağı	yeni	bir	hikâye	yazabilirsiniz.
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EK 1: Sincap GörselleriEK 1: Sincap Görselleri
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EK 2: Minik Sincap SaniEK 2: Minik Sincap Sani
Sani, uzun kuyruklu minik bir sincaptı. Dünyaya geleli çok zaman geçmemişti henüz. 

Yedi kardeşi ile birlikte annesinin getirdiği fındıkları hevesle bekliyor sonra da afiyetle 
yiyordu. Bir gün Sani kocaman bir fındığı hapur hupur yerken annesi:

- Artık size nasıl besleneceğinizi öğretmenin zamanı geldi. Ancak hepinizi aynı anda 
ormana götüremem. Yoksa ormandaki tehlikelere karşı korumasız kalırsınız. O yüzden her 
gün birinizle ormana çıkacağız. Size fındık toplamayı ve ormanla ilgili bilmeniz gerekenleri 
öğreteceğim, dedi.

Sani ve kardeşleri sevinçle “Yuppi!” diye bağırdılar. Hepsi dışarıyı görmek için can 
atıyordu. Heyecanla zıplamaya başladılar:

- Önce ben!
- Hayır, ilk ben!
- Lütfen! Önce ben çıkayım, diye atıldılar. 
Anneleri:
- Durun yavrularım. Bu işi sıraya koyalım. Bir haftada 7 gün var. (a) Siz de 7 kardeşsiniz. 

Demek ki her gün birinizle çıkarsak bu hafta hepiniz yemek bulmayı öğrenmiş olursunuz. 
Peki, sıraya koyma işini nasıl yapsak acaba, diye sordu. (b) 

Babaları: 
- Kura çekmeye ne dersiniz? İsimlerinizi yapraklara yazalım. Yaprakları katlayalım. 

Sıra ile çekelim, diye önerdi. Bu fikre hepsi katıldı. 
Annesi hemen her çocuğunun ismini bir yaprağa yazdı. Onları katlayıp fındık çantasının 

içine koydu. Babası da sıra ile çekmeye başladı.
- 1. gün pazartesi Moni, 2. gün salı Tusi, 3. gün çarşamba Veni, 4. gün perşembe Töri, 

5. gün cuma Furi, 6. gün cumartesi Sati, 7. gün pazar Sani.
Sani son güne kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
1. gün pazartesiydi. Annesi ve Moni’yi el sallayarak ormana uğurladı.  
2. gün salıydı. Annesinin hazırladığı fındık suyunu içti. 
3. gün çarşambaydı. Uyudu da uyudu. 
4. gün perşembeydi. Töri ona çiçek getirdi. 
5. gün cumaydı. Bütün gün fındık resmi çizdi durdu.
6. gün cumartesiydi. Annesinin getirdiği fındığa sarılıp orman hayalleri kurdu.
7. gün pazardı. Yaşasın, işte sonunda kendi günü gelmişti! 
Sabah gün doğarken kalktı. Annesi ile düştüler yollara. Her yer ne kadar da yeşildi. 

Ooooo, bir sürü de yiyecek… Neler neler gördü ormanda! (c) Ağaçlar, çiçekler, başka 
yavru hayvanlar ve anneleri, yuvalar… Annesi yiyecek toplamayı öğretti ona. Ormanda 
tehlike ile karşılaşınca saklanmayı da öğrendi o gün. Eve döndüğünde ondan mutlusu yoktu. 
Topladığı fındıkları hep birlikte yediler. Sonra da güzel bir uykuya daldı Sani. Uykusunda 
ise sayıklıyordu “En sevdiğim gün pazardır benim. Pazar günleri ben hep gülerim!” (ç)

          Hilal Altıntaş
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EK 3: Çiçek şablonuEK 3: Çiçek şablonu
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TOY BOX

Uygulama Adımları (Instructions):

1. Ek 2’de verilen oyuncak resimlerini çocuğumuz ile birlikte işaretli yerlerden 
keselim.

2.  Kestiğimiz resimleri çocuğumuzun önüne dizmesine yardımcı olalım. Ardından 
tek tek gösterelim ve doğru telaffuz için Ek 1 deki tablodaki okunuşlardan 
yararlanalım. (Bu aşamada çocuğumuz ile ne kadar çok tekrar yaparsak kelimeler 
o denli hızlı kavranacaktır.) 

3.  Şimdi sıra geldi oyuncak kutumuza oyuncaklarımızı doldurmaya. Ek 3’te verilen 
My Toy Box isimli resmi çocuğumuzun önüne koyalım. Bir önceki adımda kesip 
hazırladığımız oyuncakları bu büyük oyuncak kutusunun içine yapıştırarak 
yerleştirmesine yardımcı olalım. Her bir oyuncağı yerleştirirken ondan sahip 
olduğu bu oyuncağı anlatan standart bir cümle kurmasını isteyelim.
Örnek:Örnek: I have a teddy bear. (Benim bir oyuncak ayım var.) 

Bu cümle yapısını her bir oyuncak için tekrarlayalım.
I have a .........................................................

Hazırlayan: Dilek Altun Kalaycıoğlu, NOSAB İlkokulu Müdür Yardımcısı

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuza	farklı	oyuncak	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	different	toys	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 oyuncak 

resimleri

• ek 3’te verilen oyuncak kutusu 

resmi ( My Toy Box )

• yapıştırıcı

• makas

ÖNERİÖNERİ
(Suggestio

n)
(Suggestio

n)

Birlikte	 tamamladığınız	 bu	 resmi	 çocuğunuzun	 odasında	 istediği	
herhangi	 bir	 duvara	 ya	 da	 kendine	 ait	 panosuna	 asabilirsiniz.	
Öğrendiği	 yeni	 kelimeleri	 tekrar	 edebilmesi	 için	 ona	 fırsat	
yaratabilirsiniz.

MYMY
 TOY  TOY BOXBOX
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EK 1: Kelimelerin Anlamları ve OkunuşlarıEK 1: Kelimelerin Anlamları ve Okunuşları

EK 2: Oyuncak ResimleriEK 2: Oyuncak Resimleri

Teddy BearTeddy Bear
PuzzlePuzzle
BlocksBlocks

BallBall
DollDoll
KiteKite
CarCar

PlanePlane

tedi beğrtedi beğr
pazılpazıl
bıloksbıloks
boolbool
dooldool
kaytkayt
kaarkaar

pıleynpıleyn

Oyuncak AyıOyuncak Ayı
Yap BozYap Boz

Bloklar /KüplerBloklar /Küpler
TopTop

Oyuncak bebekOyuncak bebek
UçurtmaUçurtma
ArabaAraba
UçakUçak

Kelime Okunuşu Anlamı
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EK 3: Oyuncak Kutusu ResmiEK 3: Oyuncak Kutusu Resmi

MYMY
 TOY  TOY BOXBOX
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SAÇLARIMI ÖRMEYİ ÖĞRENİYORUM

Uygulama Adımları:
1. Öz bakım becerilerimiz ve bedenimizin temizliği hakkında çocuğumuz ile sohbet 

edelim. Ellerimizin temizliğine, dişlerimizin temizliğine dikkat etmezsek ne 
olabilir gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Sonrasında ‘’Saçlarımızı 
taramazsak, temizliğine dikkat etmezsek neler olabilir?’’ sorusuyla saç bakımının 
önemini vurgulayalım. 

2. Bir fon kartonuna kalemlerimizi kullanarak yüz resmi çizelim. 
3. Kalın örgü iplerini orta uzunlukta keserek yüz resminin üst kısmına yapıştırıcımız 

yardımıyla sabitleyelim. 
4. Öncelikle tarak yardımıyla oluşturulan saçları tarayalım. Saç tararken dikkat 

edilmesi gereken hususlar hakkında sohbet ederek konuyu pekiştirelim. (Kökten 
uca, saçları çekiştirmeden ve koparmadan taramak vb.)

5. Saçlarımıza toka takıp çıkarmak, saçları iki yana ayırıp toplamak, atkuyruğu 
yaparak toplamak vb. aşamalar ile süreci devam ettirelim. 

6. Saçı örme konusunda önce siz model olup aşamaları göstererek anlatabilirsiniz. 
(Saçı 3 eşit parçaya ayırarak sağ parçayı sağ elin, sol parçayı sol elin ile tut. 
Ortadaki parçayı şimdilik serbest bırakabilirsin.  Şimdi soldaki saç parçasını 
ortaya, ortadaki saç parçasını sola, sağdaki saç parçasını ise ortaya alarak 
saçlarını örmeye başlayabilirsin vb.) Sonrasında çocuğumuzun bu aşamaları 
tekrar etmesini isteyelim.

Hazırlayan: İlknur Nalçın, Vatan Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	Amacı,	Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	öz	bakım	becerilerinden	saç	taramayı	öğrenmesini	desteklemektir.

Malzemeler: 

• fon kartonu veya kalın karton

• renkli kalemler 

• yapıştırıcı

• kalın ipler

• tokalar

• tarak 

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuz	 saç	 örmeyi	 öğrendikten	 sonra	 ona	 yaşına	 uygun	
özelliklere	sahip	bir	makas	vererek	ipten	saçları	kesmesini,	farklı	
şekiller	vermesini	söyleyebilirsiniz.	Böylece	makas	çalışmalarına	
da	destek	sağlayabilirsiniz.
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