
ÖZEL YENİ UFUKLAR ANAOKULU 
....4... YAŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI  (13-17 Mart)

TEMALARIMIZ:,18 Mart ,mantarlar, David gerstein, Ilkbahar Mevsimi, Montessori ,beyaz renk 
,taş- kağıt- makas oyunu, Gurme atölyesi ,Işıklı masalar ,ahşap bloklar
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Çiçekler aldı parmak 
oyunu öğreniyoruz 
ardından çember saatinde 
hava durumu ve günleri 
tekrar ediyoruz

Taş –kağıt- makas 
oyunu öğreniyoruz 
eğlenceli vakit 
geçiriyoruz

Beyaz rengi 
tanıyoruz 
etrafımızdaki beyaz 
renkleri gösteriyoruz

Etkinlik konumuz 
ilkbahar serbest 
çalışma ile Laleler 
etkinliği yapıyoruz

Öğrendiğimiz 
rakamları tekrar 
ediyoruz 8 rakamını 
pekiştiriyoruz

Evinizde 8 tane olan 
eşyaları bulabilir 
sayma çalışmaları 
yapabilirsiniz

SALI Aç tırtıl hikayesini Kuklalar 
ile okuyoruz ardından 
bilmece saati yapıyoruz

Tırtıl ve kelebek 
(hızlı-yavaş) müzikli 
oyun oynuyoruz. 

Montessori günlük 
yaşam becerilerinden 
yeni materyallerimizi 
tanıyoruz

BOSTAN
Tırtılın Kelebeğe 
dönüşmesi projesini 
inceliyoruz 

Haftanın günlerinde 
tekrar ediyoruz dün-
bugün -yarın 
kavramlarını 
öğreniyoruz

Evinizde rutin olarak 
dün bugün yarın 
üzerine sohbetler 
edebilirsiniz

ÇARŞAMBA «David Gertein» 
Ressamını tanıyoruz 
hakkında yeni bilgiler 
öğreniyoruz

mantarlar adlı şarkıyı 
dinliyoruz 

Akıl zeka oyunu
‘Block buddies ‘ 
kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Serbest resim 
çalışmasıyla 
tanıdığımız Ressam 
ile ilgili etkinlik 
yapıyoruz 

Ahşap bloklarla 
örüntü çalışması 
yapıyoruz

Evde çocuğunuzla 
birlikte 1’den 20’ye 
kadar ileri ve geri 
sayma çalışmaları 
yapabilirsiniz

PERŞEMBE Mantarlar hakkında 
sohbet ediyoruz ardından 
mantar çeşitlerini 
öğreniyoruz ve «Bu 
bahçe» hikayesini 
okuyoruz.

Ormanda sabah 
sporu yapıyoruz

Mantarları 
inceliyoruz

Ormanda sürpriz 
etkinlik yapıyoruz. 

Gurme atölyesi
Tatlı Mantarlar  
yapıyoruz 

Birlikte bir bitki 
ekebilir bakımını 
çocuğunuzla birlikte 
yapabilirsiniz

CUMA Çanakkale şehitleri 
hakkında sohbet ediyoruz 
Çanakkale’yi anlatan 
video izliyoruz

Çanakkale şarkısını 
dinliyoruz ve 
öğreniyoruz

Işıklı masalarda 
serbest zaman 
yapıyoruz

Çanakkale 
çocuklarımızla 
birlikte erzak 
hazırlıyoruz 
evlerimize 
gönderiyoruz

Çanakkale proje 
çalışmasını 
inceliyoruz

Çanakkale Destanı ile 
ilgili eğitici video 
izleyebilirsiniz.

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


