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Sevgili Aileler,

Ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık ve beraberinde getirdiği 
deneyimler; bizlere eğitim öğretimin yalnızca okullarda, sınıflarda veya ekranlarda 
değil yaşamın içinde ve her anında olduğunu gösterdi. Eğitim öğretim yılı 
boyunca zaman zaman evlerimiz okul olurken siz aileler de bu süreçte en büyük 
destekçilerimiz oldunuz. 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 ettik. Çeşitli 
oyun ve etkinlikleri içeren “Dolu Dolu Anaokulu” çalışmamız ile eğitim öğretim yılı 
boyunca siz değerli velilerimizin rehberliğinde çocuklarımızın hem keyifli vakit 
geçirmelerini hem de tüm gelişim alanlarında desteklenmelerini amaçladık. 

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, yeniden bir arada 
olmanın, okullarımıza sağlıkla ve güvenle yüz yüze devam etmenin heyecanını 
yaşıyoruz. Dolu Dolu Anaokulu çalışmamız son sayıda, “Dolu Dolu Anaokulu/
Anadolu Masalları Özel Sayısı” olarak karşınıza çıkıyor. MEB ÖYGM tarafından 
yürütülen Anadolu Masalları Projesi’nin eşiz masalları arasından seçilen masallar 
ile ekibimizin hazırladığı birbirinden keyifli etkinlikler bir araya geldi. Bu vesileyle 
Anadolu Masalları Projesi’ne can veren Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. 
Ziya SELÇUK’a ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretme Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Adnan BOYACI’ya teşekkür ediyor, “Dolu Dolu Anaokulu/
Anadolu Masalları Özel Sayısı” ile öğrenmeye ve eğlenmeye devam ediyoruz.

Sabırla, özenle ve tedbirlerle bu zorlu süreci hem evlerinde hem okullarında 
geçiren güçlü çocuklarımıza ve onların en büyük destekçisi olduğunuz için siz 
ailelere teşekkür ediyorum. Sağlıklı, verimli, eğlenceli bir yaz tatilinin ardından 
özlemle okullarımızda buluşmayı temenni ediyorum.

Sağlıcakla kalın…        

                  Sabahattin DÜLGER 
              Bursa İI Millî Eğitim Müdürü



 Sevgili Aileler, Sevgili Aileler,
	 2020-2021	eğit im	öğretim	yılı	boyunca	“Dolu	Dolu	Anaokulu”	fasiküllerimiz	ile	okul	öncesi	
dönemdeki	çocuklarımızın	bilişsel,	psikosoyal,	psikomotor,	dil	ve	öz	bakım	alanlarında	gelişimlerini	
desteklemek	için	eğlenceli	ve	öğretici	içerikler	oluşturduk.	Çocuklarımızın	tüm	gelişim	alanlarını	
desteklerken	bir	yandan	da	ilet işim,	problem	çözme,	iş	birliği,	sorumluluk	alma	vb.	becerilerini	
gelişt irmeye	 odaklandık.	 Eğit im	 öğretim	 yılının	 sonuna	 yaklaştığımız	 bu	günlerde	 “Dolu	Dolu	
Anaokulu/Anadolu	Masalları	Özel	Sayısı”	ile	sizlerle	buluşuyoruz.	MEB	ÖYGM	tarafından	yürütülen	
Anadolu	Masalları	Projesi’nin	masalları	arasından	seçt iğimiz	2	masal,	öğrencilerimiz	tarafından	
seslendirildi.	 Ekibimiz	 bu	masallarla	 ilgili	 birbirinden	 eğlenceli	 etkinlikler	 hazırladı.	 Dolu	 Dolu	
Anaokulu/Anadolu	Masalları	Özel	Sayısı’nda	yer	alan	100-500	yıl	önceki	Anadolu	kültürünün	ve	
değerlerinin	anlatıldığı	masallarımız	ile	öğrenmeye	ve	eğlenmeye	devam	ediyoruz.

Dolu	Dolu	Anaokulu	Proje	EkibiDolu	Dolu	Anaokulu	Proje	Ekibi
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öncelikli	olarak	çocuklarınızın	sosyal	

duygusal	gelişimini	destekliyorsunuz.

Benim	olduğum	oyunlarda,	
öncelikli	olarak	çocuklarınızın	küçük	ve	büyük	kas	gelişimini	destekliyorsunuz.

Benim	olduğum	oyunla
rda,	öncelikli	ola-

rak	çocuklarınızın	öz	
bakım	becerilerinin	

gelişimini	destekliyors
unuz.

Benim	olduğum	oyunlarda,	ön
celikli	olarak	

çocuklarınızın	dil	gelişimini	de
stekliyorsunuz.

Benim	olduğum	oyunlard
a,	

öncelikli	olarak	çocukların
ızın	bilişsel	

gelişimini	destekliyorsunu
z.

‘’Söz	 uçar,	 yazı	 kalır.’’	 derler.	 Derler	 demesine…	 Ancak	
yazı	 donar,	 söz	 ise	 diyar	 diyar	 dolaşır.	 Dilden	 dile	
konar,	 gönülden	 gönüle	 göçer.	 Sonsuza	 dek	 uzanır	 da	
gider…	 Biz	 de	 öz	 topraklarımızda,	 köklerimizden	 doğup	
büyüyen	ve	kültürümüzle	yoğrulan	Anadolu	masallarımızın;	
çocuklarımızın,	öğretmenlerimizin	ve	cümle	halkımızın	diline,	
gönlüne	 ulaşmasını	 istedik.	 Bu	 istek	 büyüdü,	 büyüdü	 ve	
“Anadolu	Masalları	Projesi”	ile	can	buldu.	“Anadolu	Masalları	

Projesi”	kültürel	değerlerimizin	aktarımını	ve	somut	olmayan	kültürel	mirasımızın	devamlılığını	
sağlamak	ve	çocuklarımızın	hayal	güçlerini	gelişt irmek	amacıyla	Millî	Eğit im	Bakanlığı	ve	UNESCO	
Türkiye	 Milli	 Komisyonu	 ortaklığında,	 Öğretmen	 Yetişt irme	 ve	 Gelişt irme	 Genel	 Müdürümüz	
Sayın	Prof.	Dr.	Adnan	BOYACI	önderliğinde	2018	yılında	faaliyetlerine	başladı.		O	günden	bu	
yana	yapılan	özverili	çalışmalar	sayesinde	Anadolu	masallarımız	dilden	dile,	gönülden	gönüle	
ulaşmaya	devam	ediyor.	Anadolu	Masalları	Projesine	can	veren	Sayın	Bakanımız	Prof.	Dr.	
Ziya	SELÇUK’a,	Genel	Müdürümüz	Sayın	Prof.	Dr.	Adnan	BOYACI’ya,	Daire	Başkanımız	Sayın	
Zübeyir	Gökhan	DOĞAN’a,	Prof.	Dr.	Sayın	Öcal	OĞUZ’a,	Doç.	Dr.	Sayın	Evrim	ÖLÇER	ÖZÜNEL’e	ve	
Proje	Genel	Koordinatörümüz	Sayın	Esin	KAVGA‘ya	minnetlerimizi	ve	teşekkürlerimizi	sunarım.

Dilek	SERTKAYADilek	SERTKAYA
Anadolu	Masalları	Bursa	İl	KoordinatörüAnadolu	Masalları	Bursa	İl	Koordinatörü

/anadolumasallari/anadolumasallari
/anadolumasallaribursa/anadolumasallaribursa

Sanal	Sergi:Sanal	Sergi:
https://oygm.meb.gov.tr/anadolumasallari/https://oygm.meb.gov.tr/anadolumasallari/

/meboygmanadolumasallari/meboygmanadolumasallari @mebanadolumasal@mebanadolumasal



ÇİLLİ TAVUK VE YAVRULARIÇİLLİ TAVUK VE YAVRULARI

Az sürdüm, uz sürdüm. 
Dere, tepe, düz sürdüm. 
Altı ay bir güz sürdüm. Geri 
döndüm baktım ki arkadan 
ekin gövermiş, geçmiş... 
Bir orak aldım, yanaştım 
ekine. Biraz biçtikten sonra 
belim ağrıdı. Dinleniverdim 
yorgunluk alametiyle, rastladım bir çilli tavuğa. Bu tavuğun beş 
tane de yavrusu varmış. Çilli tavuk yavrularıyla çalışıp didinip 
yermiş. Uzun ve soğuk bir kışın ardından nihayet ilkbahar gelmiş.

“Ekin ekeyim de hiçbir zorluk çıkmadan yavrularımı 
besleyeyim. Ama tek başıma da bunu yapamam. Komşularımdan 
yardım isteyeyim.” demiş. Komşularından kazın yanına gelmiş:

“Kaz kardeş, ben ekin ekeceğim ama yardıma ihtiyacım var. 
Sen de bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Bu 

işi daha kolay yaparız. Bana 
yardım eder misin?” demiş.

Kaz, “İşimiz çok 
gelemem.” demiş.

Çilli tavuk buna üzülmüş. 
Bu sefer diğer komşusuna 
gitmiş.

Yanda verilen QR kodu cihazımıza okutarak masalı 
arkadaşımız Alya Deniz Ünal’ın sesinden dinleyelim. 
Ardından masalla ilgili hazırlanan etkinlikleri yapalım.
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“Tavşan kardeş benim 
yardıma ihtiyacım var. 
Gel bana biraz yardım et. 
Yavrularımla yemek için 
buğday ekeceğim. Ben de 
sana yardım ederim, tek 
başıma yapamıyorum.” demiş. 
“Aaa, benim çok işim var, ben 
gelemem.” demiş tavşan.

Tavuğun komşularından biri de ördekmiş. “Ördek kardeş, 
senden yardım istiyorum. Yavrularım ufak, kış gelmeden onlara 
yiyecek hazırlamam lazım. Buğday ekeceğim ama o da tek başıma 
olmuyor. Gelip bana yardım eder misin? Ben de sana yardım 
ederim.” demiş. 

Ördek,“Vak vak vak, ben de gelemem, işlerim var.” demiş. Çilli 
tavuk buna da üzülmüş. Yine kimden yardım isteyim diye düşünmüş, 
aklına horoz gelmiş.

“Horoz kardeş ben kışa hazırlık için buğday ekmek istiyorum. 
Tek başıma da olmuyor. Bana yardımcı olur musun? Ben de sana 
yardımcı olurum.” demiş. Horoz, “Üürü üüü ben gelemem. Ben 
çalışamam, yardımcı olamam.” demiş. 

Bakmış ki dört yere başvurmuş, eli boş dönmüş. Hiçbiri yardım 
ederiz dememiş. Buna çilli 
tavuk çok üzülmüş. Yavruları 
da çok küçükmüş. Geceyi 
gündüzüne katmış, başlamış 
tarlayı eşelemeye. Eşelemiş 
eşelemiş, buğdayı ekmiş 
ekebildiği kadar. Günler 
geçmiş artık buğdayların 
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çıkmasını bekliyormuş. 
Buğdaylar çıkmış, yeşillenmiş, 
başak dolmuş. Buğdayları 
biçmek için yine sırayla 
komşularına gitmiş. Hepsinden 
buğdayları biçmek için yine 
yardım istemiş. Ama kimse 
ona yardım etmemiş. 

Çilli tavuk, “Başka kime söyleyeyim? Bunlar gelmedi, iyisi mi 
ben yapayım.” demiş, takmış önlüğünü. Buğdayları biçip azar azar 
taşıyabildiği kadar alıp değirmene taşımış. O kadar yoruluyormuş 
ki evde biraz dinlenip değirmenden aldığı undan ekmek yoğurup 
pişiriyormuş. Ekmekleri sıra sıra dizmiş ve yine komşularına gitmiş:

“Kaz kardeş ben buğdaylarımı öğüttüm eve getirdim ekmek 
pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun?” demiş.

“Olurum, ben gelirim.” demiş. Sonra gitmiş tavşana sormuş:
“Tavşan kardeş; ben buğdaylarımı öğüttüm, eve getirdim, 

ekmek pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun?” demiş.
“Aaa! Olurum olurum, senin ekmeklerini yemeye gelirim.” demiş. 

Gitmiş bu sefer ördeğe sormuş:
“Ördek kardeş, ben ekmek pişirdim. Bunları yemek lazım artık, 

bana yardımcı olur musun?” 
demiş. Ördek de:

“Gelirim tabii, yardımcı 
olurum.” demiş.

Çilli tavuk son olarak 
horoza gitmiş:

“Horoz kardeş, ben 
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Yandaki QR kodu cihazınıza okutarak “Çilli Tavuk ve Yavruları” masalını MEB MEB 
ÖYGM ANADOLU MASALLARIÖYGM ANADOLU MASALLARI Youtube sayfasından da dinleyebilirsiniz.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel MüdürlüğüMEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Anadolu Masalları ProjesiAnadolu Masalları Projesi

buğdayları öğüttüm. Ekmekleri 
pişirdim artık yenecek. Gelip 
yer misin bizimle?” demiş. 
Horoz da:

“Tabii tabii gelirim, yerim.” 
demiş. 

Çilli tavuk:
“Haaa, hepiniz de gelirsiniz yersiniz bana yardımcı olursunuz değil 

mi yerken? Ben bunları ekerken, biçerken, değirmende un öğütürken 
hepinizin işi vardı. Şimdi yemeye gelince hepiniz buradasınız. Şimdi 
de ben sizi kabul etmiyorum.” demiş.

Ekmekten bana da bir lokmacık verdi. Dereden geçiyordum, 
ördekler “Vak, vak!” deyince ben de sandım ki “Bırak, bırak!” diyorlar. 
Ben de masalı bıraktım da geldim.

*Şafak Aydın, Demet. Giresunlu Bir Masal Anası: Arife Şafak’ın Masal Anlatıcılığı Ve Masalların Bağlamsal 
Çözümlemesi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2015.

/anadolumasallari/anadolumasallari /meboygmanadolumasallari/meboygmanadolumasallari @mebanadolumasal@mebanadolumasal 88



Çilli tavuğun gittiği komşuları aşağıda bir örüntüye göre 
sıralanmıştır. Buna göre boşluklara gelmesi gereken 
hayvanları bulalım. Altta kesik çizgilerle işaretlenmiş 
görselleri keserek doğru yerlere yapıştıralım.
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Çilli tavuğun yumurtalarını örnektekiler gibi boyayalım.

1010



Çilli tavuk ve arkadaşlarını anlatan şiiri okuyalım. Şiire göre 
çilli tavuğun hangi duyguları hissettiğini tahmin edelim. Aşağıda 
verilen ifadelerden uygun olanı kesip şiirin uygun bölümünün 
yanına yapıştıralım. Kendimizi böyle hissettiğimiz durumlara 
örnek verelim.

ÇALIŞKAN ÇİLLİ TAVUKÇALIŞKAN ÇİLLİ TAVUK

Tavuğum ben çilli mi çilli,
Bakarım yavrularıma gözüm gibi.
İlkbahar zamanı geldi,
Ekmek gerek bu ekinleri.

Kaz, ördek, tavşan, horoz…
Hiçbiri yardım etmedi.
Halbuki hep birlikte
Bitirecektik kısa sürede bu işi.

İş başa düşünce çalıştım arı gibi
Kendim ektim tüm ekinleri.
Zaman hızla geçip gitti,
Şimdi buğdayları biçmeli,
Acaba dostlarım yardım eder mi?

Yine kimse yardıma gelmedi.
Biçtim buğdayları yaptım ekmeği,
Ekmekler mis gibi pişti.
Dostlar duyunca pişmiş ekmeği
Gelip yemek isterler tabii…
Peki, bana kim yardım etti?

  Aylin ALTINBAŞ
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Aşağıdaki görselde dikdörtgenleri kahverengiye, 
daireleri sarıya, üçgenleri kırmızıya boyayalım. Çilli 
tavuğun kaç yavrusu olduğunu sayalım. Yavrulara göz 
çizmeyi unutmayalım. Çizdiğiniz gözler hangi şekle 
benziyor?
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Yandaki QR kodu cihazımıza okutarak 
“Çilli Tavuk ve Yavruları Masal Şarkısını” 
açalım. Ardından aşağıdaki yönergeyi  
bir büyüğümüzle uygulayalım.

* Çilli Tavuk masalının şarkısını oynatalım. 
* 30 saniye boyunca dans edelim. 
* Sonra müziği durdurup timsah nefesini alalım. Yani nefesi burnumuzdan 

alıp yine burnumuzdan verelim. Bunu 3 kez tekrarlayalım. 
* Sonra müziği açıp dans etmeye devam edelim. 
* 30 saniye sonra tekrar müziği durdurup arı nefesi alalım. Yani 

burnumuzdan nefes alıp “vızzz” sesi çıkararak ağzımızdan nefesimizi 
verelim. Bunu 3 kez tekrarlayalım. 

* Bir kez daha müziği açıp dans etmeye devam edelim. 30 saniye sonra 
müziği durdurup, aslan nefesi alıp verelim. Yani burnumuzdan derin bir 
nefes alıp kükreyerek ağzımızdan verelim. Bunu 3 kez tekrarlayalım.

* Sonra şarkımızı tekrar açalım ve bitene kadar dans edelim.
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Çilli tavuğun arkadaşları hatalarını anlamış ve yaptıklarına 
pişman olmuşlar. Her biri tek tek gelip çilli tavuk ile 
konuşmuşlar.
Görsellere göre hayvanların çilli tavuk ile neler konuştuğunu 
tahmin edelim. Bir büyüğümüzden tahminlerimizi konuşma 
balonlarının içine yazmasını isteyelim.
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Aşağıdaki hayvan resimlerini işaretli yerlerden keselim ve pipetlere 
yapıştıralım. Pipetlerdeki hayvanların okunuşlarını bir büyüğümüz 
yardımı ile ek 1’den bol bol tekrarlayalım. Her bir hayvanın İngilizce 
ismini öğrenirken vücut dilimizi ve sesimizi kullanarak taklidini 
yapalım. Daha sonra hazırladığımız hayvan resimlerini tek tek 
havaya kaldırarak İngilizce adlarını tekrarlayalım.

Ek 1:Ek 1:
Kelime Okunuşu Anlamı

ChickenChicken
GooseGoose

RoosterRooster
DuckDuck

RabbitRabbit

ÇikınÇikın
GuğsGuğs

RuğstırRuğstır
DakDak

RabbitRabbit

TavukTavuk
KazKaz

HorozHoroz
ÖrdekÖrdek
TavşanTavşan
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Çilli horoz hem buğdayları ekerken hem biçerken ona kimse 
yardım etmediği için çok yorulmuş. Ter su içinde kalmış. 
Haydi, onu güzel bir banyo ile dinlendirelim. Banyoda ihtiyacı 
olan malzemeleri seçelim.

ŞAMPUANŞAMPUAN
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ASLAN İLE FAREASLAN İLE FARE

Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde. 
Eşek tellal iken, deve 
berber iken. Bir varmış, 
bir yokmuş; Allah’ın 
kulu darıdan çokmuş. 
Çok demesi günahmış. 
Bir aslan ile bir fare 
varmış, bunlar ormanda 
yaşarmış. Bir gün aslan, 
bu ormanın tüm hayvanlarını yanına toplamış.

 “Bu ormanda yaşayan hayvanların kralı benim. Benden başka 
güçlü yok; en güçlüsü, en kuvvetlisi, en akıllısı benim. Kimse 
beni yenemez!” demiş. Hayvanların hepsi bunu kabul etmişler 
ve oradan ayrılmışlar.

 Bir gün aslan, fareyi yakalamış. “Ben seni yiyeceğim.” demiş.
 Fare de:
 “Beni yersen doymazsın ki. Sen beni bırak, seni doyuracak 

birini bul. Ben bir lokmalık hayvanım. Beni yersen yine 
acıkacaksın, yine av arayacaksın. Sen beni bırak, ben de sana 
bir iyilik yapayım.” demiş. Aslan kahkahayla kükremiş:

Yanda verilen QR kodu cihazımıza okutarak masalı 
arkadaşımız Ömer Efe Dilek’in sesinden dinleyelim. 
Ardından masalla ilgili hazırlanan etkinlikleri yapalım.
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 “Sen bana ne iyilik 
yapabilirsin ki? Senin hiç 
kimseye bir faydan olamaz. Bu 
küçücük hâlinle bana mı iyilik 
yapacaksın?” demiş. 

 Fare de:
 “O hiç belli olmaz, sen 

beni bırak.” diye çok yalvarmış. Aslan düşünmüş:
 “Fare haklı, ben bunu yersem hiç karnım doymaz. İyisi mi 

ben bunu bırakayım. Senden bana ne hayır gelebilir ki? Hadi 
bıraktım seni, git.” demiş. 

 Fare sevinmiş, gitmiş. Sonra aradan birkaç gün geçmiş. 
Fare ormanda dolaşıyormuş. Bir kükreme sesi duymuş. Merak 
edip sesin geldiği tarafa gitmiş. Bir de ne görsün? Onu salıveren 
aslan kapana yakalanmış. Kapanın içinde acıdan kıvranıyormuş. 
Fare koşa koşa yanına gitmiş:

 “Aaa ne oldu sana aslan kardeş?” demiş.
 Aslan, “Kapana yakalandım, kurtulamıyorum.” demiş.
 Fare, “E ben seni kurtarırım.” demiş. Yine gülmüş aslan: “Sen 

mi kurtaracaksın beni? Nasıl olacak o?” demiş. Fare de “Şimdi 
görürsün sen, biraz bekle!” diyerek arkadaşlarının yanına gitmiş. 

Durumu arkadaşlarına 
anlatmış ve “Hadi gelin, 
onu kurtaralım.” demiş. 
Farelerin hepsi birden 
toplanmış. Kapanın ipini ve 
tahtasını kemire kemire 
kapanı bozmuşlar. Kapanın 
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kapağı açılmış, aslan dışarı 
çıkmış.

 Fare, “Gördün mü bak, 
seni kurtardık.” demiş. 

 Aslan söylediği sözler 
için utanmış ve farelere 
teşekkür etmiş. Daha önce 
fare hakkında düşündükleri için ondan özür dilemiş. Aslanla 
fare şimdi öylece yaşayıp durur. Dün buradan geçtiler, 
herkese selâm ettiler. 

*Şafak Aydın, Demet. Giresunlu Bir Masal Anası: Arife Şafak’ın Masal Anlatıcılığı Ve Masalların Bağlamsal 
Çözümlemesi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Yandaki QR kodu cihazınıza okutarak “Aslan ile Fare” masalını MEB MEB 
ÖYGM ANADOLU MASALLARIÖYGM ANADOLU MASALLARI Youtube sayfasından da dinleyebilirsiniz.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel MüdürlüğüMEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Anadolu Masalları ProjesiAnadolu Masalları Projesi

/anadolumasallari/anadolumasallari /meboygmanadolumasallari/meboygmanadolumasallari @mebanadolumasal@mebanadolumasal 1919



Aşağıda verilen aslan resimlerini gölgeleri ile 
eşleştirelim. 
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Masalımızın başında üç hayvandan bahsediliyordu. Bu 
hayvanların görsellerini labirentte takip edelim. Güneşimizi 
çiçeğimize ulaştıralım. 

Cevap: eşek, deve, fare
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Aslan, fare ile karşılaştığında yüz ifadesi sence nasıldı? Aşağıdaki 
resimlere bakıp işaretleyelim. 

Ardından aşağıdaki soruları bir büyüğümüzün yardımıyla okuyarak 
cevaplayalım. Fikirlerimiz hakkında büyüğümüzle konuşalım.

* Fareler çok küçük olmalarına rağmen ormanlar kralı büyük ve güçlü aslana 
nasıl yardım ettiler?

* Fareler aslanı tuzaktan kurtardığında sence aslan ne hissetmiştir? Bu olaydan 
sonra kendisinden küçük ve daha güçsüz biriyle arkadaş olmak konusunda 
aslanın fikri değişir mi? Neden?
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ŞARKILI, OYUNLU BİLMECELER
Haydi, biraz hareketlenelim!
Şimdi yandaki QR kodu cihazınıza okutarak Aslan ile Fare 
şarkısını açalım ve dans etmeye başlayalım. 
Müzik durduğunda görsellerdeki harekete geçip bunun 
hangi hayvan olduğunu tahmin edelim. Tahminlerden sonra 
müzikle dansa devam edelim.

Nehirlerde veya su kenarlarında yaşarım.
Kocaman ve güçlü çenem sayesinde avlanırım.
Sürüngenim ama vardır dört ayağım.
Bil bakalım ben hangi hayvanım?

Ön ayaklarım kısa, uzundur arka ayaklarım.
Hem karada hem de tatlı suda yaşarım.
Uzun uzun zıplamalar yaparım.
Bul bakalım ben hangi hayvanım?

Cevap: Timsah

Cevap: Kurbağa
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Sürüne sürüne hareket ederim.
Arkamda salgı izi bırakırım.
Saatte ancak 1 metre yol alırım.
Bil bakalım ben hangi hayvanım?

İnsanlara dost olur, evlerde yaşarım.
Asil, oyuncu, meraklı ve akıllıyım.
Mutluysam mırrr mırrr sesleri çıkarırım.
Bul bakalım ben hangi hayvanım?

Cevap: Salyangoz

Cevap: Kedi
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Uzun ve ince boyunlu, 
Uzun ve ince bacaklıyım.
Allı turnadır diğer adım.
Tatlı pembe rengimle,
Göreni hayran bırakırım.
Bul bakalım ben hangi hayvanım?

Rengarenktir kanatlarım,
Kozadan çıkarım.
Çiçekten çiçeğe uçarım.
Bil bakalım ben hangi hayvanım?

Cevap: Flamingo

Cevap: Kelebek
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Masal kahramanlarımızın ve diğer hayvanların parmak 
kuklasını yapalım. Ardından masalımızı kuklaları kullanarak 
ailemize anlatalım. Masalı anlatırken istediğimiz yerlerde 
aslan ve farenin diğer hayvanlarla da karşılaştığını hayal 
edelim. Kendi cümlelerimizle onları konuşturalım ve kendi 
masalımızı oluşturalım.
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COLORS, NUMBERS AND ANIMALS
Renkler ve sayılar oyun küplerini kesip yapıştırarak hazırlayalım. Ardından 
aslan ile farenin ve ormandaki arkadaşlarının görsellerini keselim. Sırayla 
her iki küpü de atarak bir sayı ve renk belirleyelim. Küpteki ile aynı 
renk hayvanı seçerek küpteki sayı kadar önümüze koyalım ve ek 1’deki 
okunuşlarına bakarak İngilizcelerini söyleyelim. 
Örneğin five, grey, mouse ya da two, green, frog.

Yapıştırıcı sürünüz. Yapıştırıcı sürünüz.

Ya
pı
şt

ır
ıc
ı 
sü

rü
nü

z.
Ya

pı
şt

ır
ıc
ı 
sü

rü
nü

z.

Ya
pı
şt

ır
ıc
ı 
sü

rü
nü

z.

Yapıştırıcı sürünüz. Yapıştırıcı sürünüz.

Yellow    Pink    Grey    GreenYellow    Pink    Grey    Green

RedRed

BrownBrown

Yapıştırıcı sürünüz.Yapıştırıcı sürünüz.

Yapıştırıcı sürünüz.
Yapıştırıcı sürünüz.

Yapıştırıcı sürünüz.

Yapıştırıcı sürünüz.Yapıştırıcı sürünüz.

 Four   Three     Two     One Four   Three     Two     One

4   3   2   14   3   2   1

55

66
SixSix

FiveFive

Let’s play, have fun and learn colors, numbers, 
animals.
Haydi, oyun oynayalım, eğlenelim ve renkleri, 
sayıları, hayvanları öğrenelim. 
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Lion

Butterfly

Ladybug

Bee

Mouse

Frog
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Kelime Okunuşu Anlamı
OneOne
TwoTwo

ThreeThree
FourFour
FiveFive
SixSix

VanVan
TuTu
TıriTıri
FoğrFoğr
FayfFayf
SiksSiks

BirBir
İkiİki
ÜçÜç

DörtDört
BeşBeş
AltıAltı

Kelime Okunuşu Anlamı
LionLion

MouseMouse
BeeBee

LadybirdLadybird
ButterflyButterfly

FrogFrog

LayınLayın
MausMaus
BiiğBiiğ

LeydibördLeydibörd
BatırfılayBatırfılay

FırogFırog

AslanAslan
FareFare
ArıArı

UğurböceğiUğurböceği
KelebekKelebek
KurbağaKurbağa

Kelime Okunuşu Anlamı
RedRed
GreyGrey

YellowYellow
GreenGreen
BrownBrown
PinkPink

RedRed
GıreyGırey
YelovYelov
GırinGırin
BraunBraun
PinkPink

KırmızıKırmızı
GriGri
SarıSarı
YeşilYeşil

KahverengiKahverengi
PembePembe

CO
LO

RS
CO

LO
RS

RE
N
KL

ER
RE

N
KL

ER
A
N
IM

A
LS

A
N
IM

A
LS

H
A
YV
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N
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R
H
A
YV

A
N
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R
N
U
M
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N
U
M
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SA
YI
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R
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YI
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R
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Aslanımız kişisel temizliği konusunda çok dikkatli. Kişisel 
temizliği için kullanabileceği malzemelerin görsellerini 
keserek aslanın banyo görseline yapıştıralım.

SÜTSÜT

DİŞ MACUNUDİŞ MACUNU
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