
ÖZEL YENİ UFUKLAR ANAOKULU 
....4... YAŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI  (6-10 Mart)

TEMALARIMIZ:,İlkbahar Mevsimi, düz eğri  kavramı,8 rakamı, tavuk ve yumurtalar projesi
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Çember saati yapıyoruz 
çember şeklinde 
oturuyoruz çember şeklini 
öğreniyoruz sınıfımızdaki 
çember şekillerini 
buluyoruz

Ahşap tahtalarla 
çember halkaları 
taşıma oyunu 
oynuyoruz

8 rakamı ne tekrar 
ediyoruz ipe 8 
boncuk geçirme 
etkinliği yapıyoruz

8 rakamı ile ilgili 
örümcek ağı çalışması 
yapıyoruz

El ele iki 
kitaplarımızı 
kaldığımız yerden 
devam ediyoruz

Çocuğunuzla birlikte 
8 rakamını 
kullanarak yazma ve 
sayma etkinlikleri 
yapabilirsiniz

SALI İlkbaharın gelişıni
coşkuyla kutluyoruz bu 
mevsimin güzelliklerinden 
bahsediyoruz benim Bir 
bahçem var parmak 
oyununu oynuyoruz

Bostana gidiyoruz 
eğlenceli 
oyunlarımızla 
oynuyoruz Bahar’ın 
girişini kutluyoruz

Hazırladığımız 
gözlemeleri 
bostanda pişirerek 
afiyetle yiyoruz

Anı defterimize 
bugünü anlatan 
resimlerimizi 
çiziyoruz

Gurme atölyemizde 
gözlemelerimizi 
hazırlıyoruz

Ilkbahar hakkında ve 
doğadaki 
değişiklikler 
hakkında sohbet 
edebilirsiniz

ÇARŞAMBA Bugünün öneminden 
bahsediyoruz kadınların 
ne kadar Emekçi ve 
kıymetli oldukları 
üzerinde sohbet ediyoruz

Düz ve eğri 
kavramını kullanarak 
düz eğri Yollar 
yapıyoruz ve 
parkurlarla oyun 
oynuyoruz

Akıl Zeka 
Black buddies 
oyununa devam 
ediyoruz.

Emekçi annelerimiz 
için 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü için 
etkinlik hazırlıyoruz

Öğrendiğimiz zıt 
kavramlarla ilgili 
okuma yazma 
çalışması yapıyoruz

Zıt kavramlarla 
oyunlar 
oynayabilirsiniz

PERŞEMBE Çiftlik hayvanlarından 
bahsediyoruz tavuk ve 
yumurtalarında hakkında 
sohbet ediyoruz

Sepete yumurta 
toplama yarışması 
yapıyoruz

Yumurta 
konuşabilseydi bize 
ne söylerdi?scamper
Çalışmamızı 
yapıyoruz

Tavuk Civcivler ve 
yumurta proje 
çalışmamızı yaparak 
sergiliyoruz

Haftanın deneyi 
zıplayan yumurta 
deneyimizi 
yapıyoruz

Tavukları ve 
yumurtaları 
araştırarak bilgi 
sahibi olabilirsiniz

CUMA İstiklal Marşı’nın kabulü 
hakkında sohbet ediyoruz 
İstiklal Marşı okunurken 
nasıl davranmamız 
gerektiği üzerine sohbet 
ediyoruz

Saygı duruşunda 
bulunarak İstiklal 
Marşı’mızı okuyoruz

İstiklal Marşı’mızın 
yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’u tanıyoruz

Mehmet Akif Ersoy 
ve İstiklal Marşı’nı 
anlatan sanat 
Çalışmamızı 
yapıyoruz

Montessori
eğitimimize gündüz 
günlük yaşam 
becerileri ile 
başlıyoruz

İstiklal Marşı’mızın 
ilk iki kıtasını 
çocuğunuzla birlikte 
ezberleyebilirsiniz
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