
ÖZEL YENİ UFUKLAR ANAOKULU 
....4... YAŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI (27 Şubat – 3 Mart)

TEMALARIMIZ: Meslekler,Ilkbahar Mevsimi, canlı cansız kavramı,8 rakamı
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Meslekler hakkında 
sohbet ediyoruz anne ve 
babamızın mesleğini 
öğreniyoruz ardından 
hayalimizdeki mesleği 
soruyoruz

Meslekler hafıza 
oyununu oynuyoruz

Mesleklerle ilgili 
eşleştirme yapıyoruz

Mesleklerle ilgili 
sanat Çalışmamızı 
yapıyoruz

El ele iki 
kitaplarımızı 
kaldığımız yerden 
devam ediyoruz

Evinizde meslekler 
hakkında sohbet 
edebilirsiniz

SALI Mesleklerden itfaiyecilik 
mesleğini tanıyoruz 
araştırıyoruz itfaiyenin 
numarasını öğreniyoruz. 
İtfaiyeci olmak istiyorum 
Hikayemiz okuyoruz

Kahraman 
itfaiyeciler şarkisini 
öğreniyoruz.

Akıl zeka şekilli 
mıknatıslarla 
oynuyoruz

Itfaiyeci sanat 
Çalışmamızı 
yapıyoruz

Mesleklerle ilgili 
tiyatromuzu 
canlandırıyoruz

Annenizin veya 
babanızın mesleği ile 
ilgili bir resim 
çizebilirsiniz

ÇARŞAMBA Öğrendiğimiz parmak 
oyunlarımız tekrar 
ediyoruz bugünün 
hikayesini okuyoruz

Ormanda bir ayı 
varmış müzikli 
dramatizasyon 
yapıyoruz

Akıl Zeka 
Black buddies 
oyununa devam 
ediyoruz.

Hazırladığımız çılgın 
şapka larımızı 
inceliyoruz

Çılgın şapka 
partimizi yapıyoruz

Mısır patlatarak 
ailece sinema keyfi 
yapabilirsiniz

PERŞEMBE Ilkbahar Mevsimi 
hakkında sohbet ediyoruz 
ilkbahar parmak 
oyunumuzu öğreniyoruz

Bostan’da eğlenceli 
oyunlarımızla 
oynuyoruz Bahar’ın 
gelişini kutluyoruz

Bostana gidiyoruz 
hazırladığımız 
gözlemelerimizi 
pişirerek afiyetle 
yiyoruz

Resim defterlerimize 
bugünü anlatan 
resmimizi çiziyoruz

Gurme atölyemiz:
gözlemelerimizi 
hazırlıyoruz.

Ilkbahar mevsimi ile 
ilgili sohbet 
edebilirsiniz

CUMA Canlı cansız kavramı 
hakkında sohbet ediyoruz 
canlı ve cansız resimleri 
inceliyoruz

Bahçemize parkur 
hazırlayarak 
parkurda eğlenceli 
Zaman geçiriyoruz

8 rakamını 
tanıyoruz(1-8 
rakamı) öğrendiğimiz 
sayılarla 
eşleştirmeler 
yapıyoruz

8 rakamı ile ilgili 
sanat Çalışmamızı 
yapıyoruz

Haftanın deneyi 
Bitki çimlendirme 
yapıyoruz Çimlerin 
büyümesi için nelere 
ihtiyacı var 
öğreniyoruz

Birlikte bir ağaç 
dikebilir ya da evde 
bir saksıya tohum 
ekebilirsiniz

SINIF ÖĞRETMENLERİ: Rabia YAVUZ, Sümeyye BABACAN, Güler YALÇIN MÜDÜR : HACER ÇALIŞKAN


