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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. 2020-2021 eğitim öğretim yılına 
başlarken tüm tedbirlerimizi alarak okullarımızı umut, heyecan ve güvenle açtık. 
Ancak ülkemizle birlikte tüm dünyayı derinden etkilemeye devam eden salgın 
hastalık nedeniyle kısa bir süre önce yüz yüze eğitime ara verdik.

Bizler, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak merak düzeyleri ve 
öğrenme kapasiteleri çok yüksek olan çocuklarımızın gelişimi için Bakanlığımız 
öncülüğünde çalışma, üretme ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. 
Çeşitli oyun ve etkinlikleri içeren “Dolu Dolu Anaokulu” çalışmamızı; siz değerli 
velilerimizin rehberliğinde çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmeleri hem de 
tüm gelişim alanlarında desteklenmeleri amacıyla bundan böyle on beş günde bir 
yayımlayacağız.

Dolu Dolu Anaokulu; okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve 
okul yöneticilerimizden oluşan deneyimli bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Temel 
Eğitim Bilişim Ağı (TEBA) üzerinden on beş günlük fasiküller hâlinde tüm öğrenci 
ve velilerimizin erişimine sunulmuştur.

Sabırla, özenle ve tedbirlerle asıl yerimiz olan okullarımıza ve özlediğimiz günlere 
kavuşmayı temenni 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.



EĞLENCELİ EŞLEŞTİRME

Uygulama Adımları:

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

2. Ek 1’deki nesne ve sayı kartlarını çocuğumuz ile birlikte keselim.

3. Önce kartlardaki sayıları çocuğumuzun tekrarlamasını sağlayalım.

4. Sonra çocuğumuzdan sayı kartları ile nesne kartlarını eşleştirmesini 
isteyelim.

5. Çocuğumuzun ek 2’deki görselleri gölgeleriyle eşleştirmesini sağlayarak 
eşleştirme oyununa devam edelim. 

Hazırlayan: İlknur Demirci, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	nesne	ya	da	varlıkları	özelliklerine	göre	eşleşt irmesini	,	çocuğunuzun	nesne	ya	da	varlıkları	özelliklerine	göre	eşleşt irmesini	
desteklemekt ir.desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• ekteki nesne ve sayı 

kartları

• makas

• beyaz fon kartonu

• keçeli kalem

ÖNERİÖNERİ

Evinizdeki	kaşık,	tabak,	peçete,	çorap	vb.	eşyaları	
kullanarak	da	eşleşt irme	oyununa	devam	edebilirsiniz.	
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EK 1: NESNE VE SAYI KARTLARI
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EK 2: GÖLGE EŞLEŞTİRME ÇALIŞMA KÂĞIDI
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PATATESE VE HAVUCA NE OLACAK?

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuz ile birlikte patatesin üzerine 2-3 adet kürdan batıralım ve patatesi su 
dolu kavanozun içine yerleştirelim 

2. Patatesin yarısının suya değdiğine emin olalım.

3. Havucu boyuna ikiye bölelim ve yarısı suya değecek şekilde tabağa yerleştirelim.

4. Patatesi ve havucu ışık alan bir yere yerleştirelim.

5. Çocuğumuza ‘’Havuç ve patatese sence ne olacak?’’ diye sorarak sonuç hakkındaki 
tahminlerini ekteki gözlem formuna not edelim.

6. Havuç ve patatesi her gün gözlemlemesini isteyerek gözlemlerini forma yazalım.

7. Kavanoz ve tabaktaki su miktarı azaldıkça su ilave edelim.

8. Sebzelerimizdeki değişimler fark edilir hâle geldiğinde çocuğumuza, toprak 
altında yetişen bitkilerin köklerinin fazla miktarda besin depoladıkları için 
suya koyulduğunda yaprak oluşturabileceklerini ve bu bölümün tekrar toprağa 
ekilebileceğini anlatalım.

Hazırlayan: Şule Özdarçın, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 AmacıEtkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 bir	 olayla	 ilgili	 ipuçlarını	 birleşt irerek	 tahminde	,	 çocuğunuzun	 bir	 olayla	 ilgili	 ipuçlarını	 birleşt irerek	 tahminde	
bulunabilmesini	 sağlamak	 ve	 gerçek	 durumu	 inceleyerek	 gerçek	 durumla	 tahmini	bulunabilmesini	 sağlamak	 ve	 gerçek	 durumu	 inceleyerek	 gerçek	 durumla	 tahmini	
arasında	karşılaştırma	yapma	becerilerini	desteklemekt ir.arasında	karşılaştırma	yapma	becerilerini	desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• 1 adet patates       

• 1 adet havuç

• cam kavanoz

• tabak 

• 2-3 adet kürdan

ÖNERİÖNERİ

Aynı	deneyi	soğan	ve	turp	gibi	toprak	altında	yetişen	
başka	bitkilerle	de	yapabilirsiniz.
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EK 1: GÖZLEM FORMU

Patates

Tahminim	:	

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Havuç

Tahminim	:

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

PATATES VE HAVUCA NE OLACAK?
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DUYGULARIM (FATOŞ İLE AYŞEGÜL)

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla beraber fon kartonuna parmak büyüklüğünde Ek 2’deki karakterlerin 
benzerlerini çizelim. Boyayarak keselim.

2. Fon kartonundan 2cm’lik şeritler keserek hazırladığımız figürlerin arkalarına 
yapıştıralım.  

3. Hikâyeyi çocuğumuza okuyalım ve rollerimizi paylaşalım.

4. Kuklaları kendimizi göstermeden oynatabilecek şekilde masanın arkasında 
konumlanalım. 

5. Diğer aile bireylerinden karşımıza oturmalarını isteyelim. 

6. Çocuğumuzla beraber kuklaları parmağımıza geçirelim. Ek 1’deki hikâyeyi mimik 
vurgu ve tonlamaya dikkat ederek kuklalarla anlatalım.

7. Hikâye bittikten sonra çocuğumuza “Ayşegül’ün arkadaşına karşı davranışını doğru 
buluyor musun? Sence nasıl davranmalıydı?” vb. sorular soralım. Hikâyenin hangi 
kısımlarında hangi duyguların (şaşkın, kızgın, üzgün ve mutlu olma vb.) yaşanmış 
olabileceği ile ilgili sohbet edelim. 

Hazırlayan: Serap Bostancı, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	AmacıEtkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	bir	olay	veya	durumla	ilgili	olumlu	ve	olumsuz	duygularını	,	çocuğunuzun	bir	olay	veya	durumla	ilgili	olumlu	ve	olumsuz	duygularını	
uygun	yollarla	gösterebilmesini	desteklemekt ir.	uygun	yollarla	gösterebilmesini	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• ek 1’deki hikâye

• beyaz fon kartonu

• makas

• yapıştırıcı

• renkli boyalar

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuz	ile	kızdığınız	durumlarda	ne	yapılabileceğiniz	hakkında	konuşabilirsiniz.	
Derin	derin	nefes	almak,	ortamdan	uzaklaşmak	vb.	basit	önlemleri	uyguladıktan	
sonra	karşılıklı	konuşma	ve	dinlemenin	ilişkileri	olumlu	yönde	etkilediğinin	
önemini	anlatabilirsiniz.	Duygular	ile	ilgili	sohbet	ederken	yüz	ifadenizi	duygu	
durumlarına	 göre	 şekillendirebilirsiniz.	 (Hediye	 yeni	 bir	 oyuncak	 alınca…	
Arkadaşım	oyuncağımı	kırınca…	Bir	balığın	karada	yaşadığını	görürsem…)
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EK 1: FATOŞ İLE AYŞEGÜL

Fatoş	ile	Ayşegül	çok	yakın	iki	arkadaştı	ve	birlikte	oyun	oynamayı	
çok	severlerdi.	Fakat	bazen	ufak	tefek	şeylerden	bile	tartışır	sonunda	
küserlerdi.	Yine	bir	hafta	sonu	Ayşegül,	 Fatoş’un	annesini	arayarak	
Fatoş’u	 telefona	 istedi.	 Evlerinin	önündeki	parkta	oynayabilmek	 için	
izin	aldılar	ve	çok	sevindiler.	Parka	gitmek	için	hazırlandılar.	Ayşegül	
parka	 vaktinde	 geldi.	 Fakat	 Fatoş	 tam	 evden	 çıkacakken	 tavşanı	
Fifi’nin	ağlamaklı	sesini	duydu.	Fifi’nin	ayağına	küçük	bir	diken	batmış	
ve	Fifi	yaralanmıştı.	Fatoş	tavşanını	o	hâlde	görünce	çok	üzüldü.	Hemen	
annesinden	yardım	istedi.	Fifi’yi	ayağına	batan	dikenden	kurtardıktan	
sonra	annesiyle	birlikte	tavşanın	ayağını	sardılar.	Onu	bu	hâldeyken	
yalnız	bırakmak	istemediler.	Fifi’yi	de	alarak	parka	indiler.	O	sırada	
Ayşegül	beklemekten	sıkılmış	ve	geç	kaldığı	için	Fatoş’a	kızmıştı.	Fatoş	
durumu	anlatmaya	çalışsa	da	dinlememiş,	“Ayşegül	seni	çok	bekledim,	
çok	geç	kaldın.”	diye	söylenmişti.	Tam	bu	sırada	bir	ses	duydular:	
-İmdaaat,	imdaaat!	
Tartışmayı	keserek	şaşkın	şaşkın	bakışmaya	başladılar.
-	Ayağınızın	altına	bakın!	Buradayım.
Ayşegül	şaşkınlıktan	kocaman	açılmış	gözlerle	bakarak	sordu:
-	Hey!	Sen	de	kimsin?
Ezilmiş	büzülmüş	olan	güzel	gelincik:	
-	Gördüğünüz	gibi	burada	yaşayan	bir	çiçeğim	ben,	dedi	kızgınlıkla.
Fatoş	da	hem	üzgün	hem	şaşkındı:	
-	Affedersin,	seni	çok	incittik	mi?
-Gelincik:	Biraz	su	verirseniz	kendime	gelirim.	Ama	bundan	sonra	

daha	dikkatli	 olursanız	sevinirim.	Hem	ne	var	ki	böyle	 tartışacak?	
Bakın	 artık	 buluştunuz,	 eminim	 birbirinizi	 isteyerek	 kırmamışsınızdır.	
Neden	zamanınızı	oynayarak	ve	eğlenerek	geçirmek	yerine	birbirinizi	
üzerek	geçiriyorsunuz	ki…
Gelinciğin	bu	sözlerinden	sonra	iki	arkadaş	hem	şaşkın	hem	sevinmiş	

bir	hâlde	birbirlerine	sarıldılar.	Sonra	hemen	gelinciği	özenle	suladılar.	
Fatoş,	tavşanı	Fifi	ve	Ayşegül	neşe	içinde	oynamaya	başladılar.

Yazan:		Serap	Bostancı
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EK 2: KARAKTER ÖRNEKLERİ
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DAİRELERDEKİ SAYILAR

Uygulama Adımları:

1. İlk olarak evimizin geniş bir odasını seçerek işe başlayalım.

2. Zemine daireler çizeceğimiz için halılarımızı kaldıralım.

3. Silinebilir renkli kalemler ya da tebeşir ile çocuğumuzdan yardım isteyerek zemine 
tencere kapağı büyüklüğünde 12 tane daire çizelim (Dairelerin birbirlerinden 
farklı aralıklarda olmasına dikkat edelim.).

4. Çizdiğimiz dairelerin içine 1‘den 12‘ye kadar sayılar yazalım (Sayıları yazarken 
çocuğumuzla birlikte ritmik sayma yapalım.).

5. Çocuğumuzdan içlerinde sayılar yazılı olan daireler üzerinde önce çift ayak sora 
tek ayak zıplayarak yer değiştirmesini isteyelim (1,2,3,4,5,……).

6. Daha sonra birer daire atlayarak ilerlemesini isteyelim (1,3,5,7,9,11).

Hazırlayan: Esra Aydın, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 yer	 değişt irme	 hareketlerini	 yapma	 becerisini	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 yer	 değişt irme	 hareketlerini	 yapma	 becerisini	
gelişt irmekt ir.gelişt irmekt ir.

Malzemeler: 

• silinebilir renkli 

kalem ya da tebeşir

ÖNERİÖNERİ

Zemine	zikzak	ve	düz	uzun	çizgiler	çizerek	bir	müzik	eşliğinde	hızlı	
ve	yavaş	adımlarla	yürüyebilir,	çizdiğiniz	çizgilerin	üzerine	engeller	
(yastık,	oyuncak	gibi)	koyarak	bunların	üzerinden	de	atlayabilirsiniz.
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KUZEY’İN KEDİSİ

Uygulama Adımları:

1. Ek 1’deki kukla görsellerini keselim. 

2. Görselleri pipet ya da kürdanlara yapıştırarak kuklalar hazırlayalım.

3. Çocuğumuzun bizi rahatça dinleyebileceği ve görebileceği şekilde onunla karşılıklı 
oturalım.

4. Kuklaları kullanarak ek 2’deki hikâyeyi okuyalım.

5. Okuma işlemi bitince hikâyenin sonunu çocuğumuzun tamamlamasını isteyelim.

6. Çocuğumuza hikâye ile ilgili ‘’Kuzey nerede oynuyordu? Kuzey oyun oynarken yanında 
kim vardı? Duydukları ses nasıl bir sesti ve hangi hayvana aitti? Bahçelerindeki 
kediye nasıl yardımcı oldular?’’ gibi çeşitli sorular sorarak sohbet edelim.

Hazırlayan: Elif Yılmaz, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 sesini	 uygun	 kullanma,	 konuşurken	 nefesini	 doğru	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 sesini	 uygun	 kullanma,	 konuşurken	 nefesini	 doğru	
kullanma	ve	sesinin	tonunu	ayarlama	becerilerinin	gelişimini	desteklemekt ir.	kullanma	ve	sesinin	tonunu	ayarlama	becerilerinin	gelişimini	desteklemekt ir.	

Malzemeler: 

• ek 1’deki kukla 

görselleri                  

• makas

• pipet ya da kürdan

• yapıştırıcı

ÖNERİÖNERİ

Evinizde	 bulunan	 hikâye	 kitaplarını	 inceleyerek	 seçtiğiniz	
bir	 hikâyenin	 drama	 yoluyla	 canlandırmasını	 yapabilirsiniz.
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EK 1: GÖRSELLER

EK 2: HİKÂYE
KUZEY’İN	KEDİSİ

Günlerden	 bir	 gün	 Kuzey	 odasında	 oyuncaklarıyla	 oynuyordu.	 Annesi	 de	 yanındaydı.	
Birden	bahçeden	gelen	miyavlama	sesini	duydular.	Kuzey,	pencereden	bakınca	minik	kedinin	
tatlı	bakışları	ile	karşılaştı.	Acıkmış	ve	susamış	olmalı	diye	düşündü.	Kediciğe	yiyecek	vermek	
için	annesiyle	birlikte	aşağıya	 indiler.	Annesi	 “Bu	yavru	henüz	çok	küçük	mutlaka	annesi	
de	 buralardadır.”	 dedi,	 etrafa	 baktılar	 ama	anne	 kediyi	 göremediler.	 Kediciğe	 biraz	 süt	
verip	sevdikten	ve	güvenliğini	 sağladıktan	sonra	onu	bahçede	bırakıp	evlerine	döndüler.	
Kuzey	akşam	yemeğinde	babasına	ve	ablasına	minik	kediciği	heyecanla	anlattı.	Mutluluktan	
gözlerinin	 içi	 gülüyordu.	 Ailesi	 onun	 kedileri	 çok	 sevdiğini	 biliyordu.	 Minik	 yüreği	 hayvan	
sevgisiyle	doluydu.																															

Kuzey	hemen	uyumak	istedi	çünkü	sabah	olduğunda	kedinin	yanına	koşacaktı.	Bu	düşüncelerle	
uykuya	daldı	ve…

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………............................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................……
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................…………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….........................................

Yazan:	Elif	Yılmaz
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TODAY (BUGÜN)

Uygulama Adımları (Instructions):
1. Öncelikle ek 1 ve ek 2’de yer alan ‘’Gün Çarkı’’ parçalarını çocuğumuzla birlikte 

inceleyelim. 
2. Daha sonra ek 1 ve ek 2’de yer alan parçaları keselim. 
3. Ek 1’i çarkın üst parçası olarak kullanalım (Üst parçada “Today is …” yazmaktadır. 

Anlamı “Bugün, … ” demektir.) 
4. Ek 2’yi çarkın alt parçası olarak kullanalım (Alt parçada, İngilizce gün adları 

yazmaktadır.). 
5. Keserek hazırladığımız ek 1’i, ek 2’nin üzerine koyarak tam ortasında yer alan 

noktadan bir raptiye yardımı ile iki parçayı birleştirelim. 
6. Raptiyenin elimize batmaması için sivri ucunu oyun hamuru ile kapatalım.
7. Hazırladığımız çarkımızı çevirelim. Bugün hangi gün ise üçgen dilimli boşluğa o 

günün adını getirelim.

Today is (okunuşu: tudey iz), Bugün   Thursday (okunuşu: törzdey): Perşembe
Monday (okunuşu: mandey): Pazartesi  Friday (okunuşu: fıraydey): Cuma
Tuesday (okunuşu: tuezdey): Salı   Saturday (okunuşu: saturdey): Cumartesi
Wednesday (okunuşu: venısdey): Çarşamba  Sunday (okunuşu: sandey): Pazar

Hazırlayan: Öznur Tunalı, Mehmet Aker İlkokulu Müdür Yardımcısı

Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	yabancı	dil	sözcük	dağarcığına	katkıda	bulunmaktır.Etkinliğin	Amacı,	çocuğunuzun	yabancı	dil	sözcük	dağarcığına	katkıda	bulunmaktır.

(Goal	of	act ivity:	to	help	your	children	for	learning	new	words	in	English)(Goal	of	act ivity:	to	help	your	children	for	learning	new	words	in	English)

Malzemeler (Tools): 

• ekteki ‘’Gün Çarkı’’ 

parçaları

• makas

• raptiye 

• oyun hamuru

ÖNERİÖNERİ

Etkinliği	 biraz	 daha	 zorlaştırmak	 için	 çarkın	 üst	 bölümüne	
“Yesterday	 was	 …”,	 (“Dün,	 …”)	 yazısını	 ekleyerek	 bir	
önceki	 günün	 ne	 olduğunu	 bulma	 oyunu	 oynayabilirsiniz.	
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EK 1: GÜN ÇARKININ ÜST PARÇASI

EK 2: GÜN ÇARKININ ALT PARÇASI
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BAHARLIKLARI KALDIRIYORUM 
KIŞLIKLARI ASKIYA ALIYORUM

Uygulama Adımları:

1. Çocuğumuzla mevsimler ve bu mevsimlerde giydiğimiz kıyafetler hakkında sohbet 
edelim.

• İlkbahar ve yaz mevsimlerinde havaların ısınması ile daha açık renkli, ince, kısa 
kollu kıyafetler giyeriz.

• Sonbahar ve kış mevsiminde ise havaların soğumasıyla birlikte koyu renkli, kalın, 
uzun kollu kıyafetleri tercih ederiz.

2. Çocuğumuza havaların iyice soğuduğunu, dolabımızdaki yaz ve sonbahardan kalma 
ince, kısa kollu kıyafetlerin bizi üşütebileceğini ve hastalanmamıza sebep olacağını, 
bu nedenle bu kıyafetleri artık giyemeyeceğimizi anlatalım. 

3. Çocuğumuza şu anda kış mevsiminde olduğumuzu ve kış mevsiminde bizi sıcak tutacak 
kalın kıyafetleri dolabımıza yerleştirmemiz gerektiğini anlatalım.

4. Öncelikle çocuğumuza dolaptaki kıyafetleri nasıl katlayıp kaldıracağımızı gösterelim. 

5. Ardından çocuğumuzun kıyafetleri katlamasına ve düzenli bir şekilde yeni yerlerine 
koymasına yardımcı olalım.

6. Çocuğumuzdan asılabilecek kışlık kıyafetleri dolabındaki askılara asmasını isteyelim.

7. Diğer kıyafetleri de dolabına düzenli bir şekilde yerleştirmesini sağlayalım.

Hazırlayan: Fatih Korkmaz, Nilüfer Anaokulu Öğretmeni

Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 yaşam	 alanlarında	 gerekli	 düzenlemeler	 yapmasını	Etkinliğin	 Amacı,	 çocuğunuzun	 yaşam	 alanlarında	 gerekli	 düzenlemeler	 yapmasını	
desteklemekt ir.desteklemekt ir.

Malzemeler: 

• kışlık kıyafetlerimiz

ÖNERİÖNERİ

Çocuğunuzla	gazete,	dergi,	kitap	vb.	yerlerden	yazlık	ve	kışlık	kıyafetlerin	
bulunduğu	görselleri	bularak	kesebilir	ve	bir	hikâye	oluşturabilirsiniz.	Yazlık-
kışlık	 kıyafetler	 tombalası	 hazırlayarak	 birlikte	 oyun	 oynayabilirsiniz.
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