
ÖZEL YENİ UFUKLAR ANAOKULU 
....4... YAŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI  (20-24 Mart)

TEMALARIMIZ:Yaşlara saygı haftası, Montessori (günlük yaşam becerileri) ,Bostan günü, Eko 
Okul, akıl zeka oyunu ,orman günü, mürekkep yapıyorum, 8 rakamı ,Ramazan ayının başlangıcı
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Yaşlılar saygı haftası 
yaşlılara karşı nasıl  
davranmalıyız sohbet 
ediyoruz.

‘’Ninem koca gözlüklü’’ 
adlı şarkıyı öğreniyoruz

Montessori günlük 
yaşam becerileri
öğrendiğimiz 
materyalleri 
kullanıyoruz.

Yaşlılara saygı 
konusuyla ilgili serbest 
resim çalışması ile 
etkinlik yapıyoruz.

Yaşlılar Haftası drama 
canlandırması 
yapıyoruz.

Yaşlılara saygı 
konulusu ile ilgili 
sohbet edebilirsiniz. 
büyüklerinizi ziyarete 
gidebilirsiniz

SALI ‘’Masal veren ağaç ‘’adlı 
hikayeyi okuyoruz  ardından 
haftanın günleri adlı parmak 
oyunumuzu tekrar ediyoruz.

‘’Bum bum Çika Çika
eşkali benga’’ adlı 
müzikli oyunu 
oynuyoruz.

Resim defterlerimize 
‘’Ben en çok ne 
seviyorum ?’’ isimli 
serbest resimlerimizi 
çiziyoruz

Bostan’da fasulye 
çimlendiriyoruz.

Bostan günü
(bitkilerimizi 
suluyoruz, ahşap 
tahtalardan kuleleri 
inşa ediyoruz 
,tekerlekleri dengede 
durdurmaya 
çalışıyoruz ...vb)

Birlikte tohum 
çimlendirme deneyi 
yapabilir değişimleri 
gözlemleyebilirsiniz

ÇARŞAMBA Ramazan ayının başlangıcı 
neler yapabiliriz sohbet 
ediyoruz ardından Ramazan 
takvimimizi hazırlıyoruz.

Sandalye yarış 
yapıyoruz.

Akıl zeka oyunu Block
buddies kaldığımız 
yerden devam 
ediyoruz

Eko Okul
bu ayki konumuz ‘’Buz 
parçasını arayan 
penguen’’ artık 
materyallerden etkinlik 
yapıyoruz

El ele kitabımızda 
öğrendiğimiz 8 
rakamını tekrar 
ediyoruz.

Evinizde 8 tane olan 
eşyaları bulabilir 
sayma çalışmaları 
yapabilirsiniz. şimdiye 
kadar öğrendiğimiz 
rakamları tekrar 
edebilirsiniz

PERŞEMBE Ormanda gözlem yaparak 
mevsim değişiminde neler 
oluyor hep birlikte Beyin 
Fırtınası yapıyoruz ve sohbet 
ediyoruz.

Ormanda topla 
oyunlar oynuyoruz

Yaptığımız 
mürekkepleri 
inceliyoruz

Ormanda doğal 
mürekkep yapıyoruz . 
(zencefil ,kahve, mor 
lahana, ıspanak..vb)

Orman günü Koridorunuzda 
bowling oynayabilir 
birkaç su şişesi ve bir 
topla bowling 
turnuvası 
düzenleyebilirsiniz

CUMA Koala lar hangi renk olur ? 
Nerede yaşar? Nasıl 
beslenirler ? Öğreniyoruz. 
Ardından bilmece saati 
yapıyoruz. 

Sayıları kap isimli 
oyunumuzu 
oynuyoruz.

Gri renk öğreniyoruz
.

Sulu boya çalışması ile 
serbest etkinlik 
yapıyoruz

Örüntü çalışması 
yapıyoruz .

Akşam evde 
çocuğunuzla Birlikte 
meyve tabağı 
hazırlayabilirsiniz

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


