
ÖZEL YENİ UFUKLAR ANAOKULU        20 Şubat – 25Şubat

4 YAŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI

TEMALARIMIZ: piet montrian ı tanıyoruz, geometrik şekilleri tekrar ediyoruz, dinozorlarla 
tanışıyoruz, İletişim araçlarını tanıyoruz, Graham bell ile tanışıyoruz.

GÜNLER SERBEST 
ZAMAN

TÜRÇE DİL 
ETKİNLİĞİ

MÜZİK VE 
OYUN 

BİLİŞSEL 
ETKİNLİK

SANAT 
ETKİNLİĞİ

FEN VE 
MATEMATİK 
ETKİNLİĞİ

AİLE 
KATILIMI

PAZARTESİ

Öğretmen 
,çocukları
n ilgileri 

doğrultus
unda 

istedikleri
köşelerde
oynamala

arına
rehberlik 

eder.

Piet montrian fotoğrafı 
çocuklara gösterilerek 
ressamı ile tanışıyoruz  

Kağıtlardan teker 
yapıyoruz ve 
tekerimizle oyunlar 
oynuyoruz

Kum havuzuna 
gidiyoruz kumda 
eğlenceli 
oyunlarımızı 
oynuyoruz

Biz de piet
mondirian gibi 
eserler yapıyoruz 
s ınıfımızı sergiliyoruz

El  ele 2 ki tabımıza 
başlıyoruz

Sizler de 
çocuğunuzla birlikte 
İs tediğiniz bir 
ressamı 
araştırabilirsiniz

SALI Benim küçük Bir bahçem 
var parmak oyununu 
öğreniyoruz ardından 
hikaye saati yapıyoruz

Hulahopları ve ri tim 
çubuklarını 
kul lanarak ri timli 
dans etkinliğimiz 
yapıyoruz

Öğrendiğimiz 
şeki lleri tekrar 
ediyoruz 
dikdörtgenin 
üzerinde duruyoruz

Şeki lleri kullanarak 
kardan adam 
ça l ışması yapıyoruz

Haftanın deneyi 
karbonatla şişen 
balon deneyimizi 
yapıyoruz

Evinizdeki 
geometrik şekilleri 
sayabilirsiniz.

. Dinozorlar hakkında 
neler bildiklerini 
soruyoruz dinozorlarla 
inceliyoruz.

Dinozor şarkımızla 
eğlenceli vakit 
geçiriyoruz

Işıkl ı masalarımızda 
kumumuzla ve 
dinozorlarımızla 
eğlenceli etkinlikler 

yapıyoruz

Dinozor sanat 
etkinliğimiz 
yapıyoruz

Okulumuzdaki 
dinozor köşemize 
gidip dinozorlar 
hakkında bilgi 

ediniyoruz

Evinizde dinozorları 
araştırabilirsiniz 
bulduğunuz bilgileri 
okula gönderip 

bizlerle 
paylaşabilirsiniz

PERŞEMBE Graham Bell kimdir 
sorusunu yöneltiyoruz 
Graham bell’i tanıyoruz 
i catları hakkında sohbet 

ediyoruz

Telefonun delikleri 
şarkısını 
öğreniyoruz

Akıl  zeka oyunu blok 
baddis
devam ediyoruz

Telefon çalışması 
yapıyoruz

Gurme atölyesi
Mor lahana salatası 
yapıyoruz.

Ai lemizin 
bireylerinden 
Birinin telefon 
numarasını 

ezberleyebilirsiniz

CUMA Teknolojik aletler 
nelerdir sorusu 
yöneltiyoruz teknolojik 
aletlerimizi sayıyoruz 
teknolojik a letlerle i lgili 
hikayemizi okuyoruz

Mesleklerle hafıza 
i s imli oyunumuzu 
oynuyoruz

Teknolojik aletlerle 
i lgili etkinlik 
sayfamızı yapıyoruz

İletişim araçları 
olmasaydı ne olurdu 
sorusunu yönelterek 
scamper ça lışması 
yapıuoruz.

Montessori
eğitimini günlük 
yaşam 
becerilerinden 
başlıyoruz

Arkadaşıma mektup 
çiziyorum zarfa 
koyup Pazartesi 
okula getirip 
arkadaşıma 
veriyorum.

Sınıf öğretmeni :Sümeyye Babacan ,Güler Yalçın ,Rabia Yavuz
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