
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 

1. DÖNEM YAZ OKULU EĞİTİM PROGRAMI 
 

02 TEMMUZ PAZARTESİ 03 TEMMUZ SALI 04 TEMMUZ ÇARŞAMBA 05 TEMMUZ PERŞEMBE 06 TEMMUZ CUMA 

Temalarımız: Yaz Mevsimi-

Güneş - Gölge Ve Tatil 

 

*Yaz okulu sınıf öğretmenimiz 

ve sınıf arkadaşlarımız ile 

tanışıyoruz. 

 

*Yaz okulumuzu tanıma için 

okul içinde ve okul 

bahçesinde keşif gezisine 

çıkıyoruz. 

 

*Yaz okulu sınıf sembolümüzü 

boyuyoruz. 

 

*Sınıf sembolümüzü anlatan 

bir resim çalışması yapıyoruz. 

 

 

 

*”Yaz” dendiğinde aklımıza 

gelenleri söylüyoruz. Kaç tane 

farklı şey söylendiğini 

sayıyoruz. 

 

*Geometrik şekillerden yaz 

resmi oluşturuyoruz.  

 *Bahçede hangi su 

oyunlarının oynanabileceği 

hakkında beyin fırtınası 

yapıyoruz. Seçtiğimiz su 

oyununu bahçede oynuyoruz. 

*Müzik eşliğinde yaz konulu 

mandala yapıyoruz 

YARATICI DRAMA: “Yaz 

Mevsimi” 

 

 

*Kutu, kaşık vb. ses çıkaran 

ne varsa kendi müziği 

yapıyoruz. 

 

*Yarın oynayacağımız örüntü 

oyunu için güneş ve deniz 

taçları hazırlıyoruz. 

*Yaz mevsimini anlatan ve 

okul içerisine saklanmış olan 

resimleri arayarak buluyoruz. 

 
*”Hep Sarıdır Elbiselerim” 

şarkısını öğreniyoruz 

* “Tavşan kaç-tazı tut” 

oyunu. 

 

 

Bunları Biliyor musunuz? 

Güneşin ne kadar büyük 

olduğunu, üzerinde neler 

olduğunu ve daha neler 

neler… Güneş ile ilgili yeni 

bilgiler öğreniyoruz. 

*El baskısı tekniğiyle büyük 

bir güneş resmi oluşturuyor 

ve sınıfa asıyoruz. Kaç tane 

el baskısı olduğunu sayıyor, 

baskıları renklerine göre 

gruplandırıyoruz 

*Yaz konulu örüntü 

çalışması yapıyoruz. 

*”Kayık Yüzdürme” oyunu 

oynuyoruz.  

                              

 
 
 
 
 
 

*Uçurtma yapıyoruz.                      

*Bu uçurtmanın gitmek 

istediği yerle ilgili 

düşündüklerimizi bahçede 

sulu boya çalışmaları 

yaparak anlatıyoruz.           

 *Şekil Algı&Sembol Oyunu 

oynuyoruz.    

*Sayı kadar güneşi etkinlik 
sayfamıza çiziyoruz. 
 
*Buzzz gibi ayran 
yapıyoruz.. 
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09 TEMMUZ PAZARTESİ 10 TEMMUZ SALI 11 TEMMUZ ÇARŞAMBA 12 TEMMUZ PERŞEMBE 13 TEMMUZ CUMA 

* Yazın yapılan etkinliklerden 
bahsedip gölgenin nasıl 
oluştuğunu öğreneceğiz.  
 

*Bahçede "gölge yakalama" 

oyunu oynuyoruz.                                                  

*Yaz isimli tekerlemeyi 

söylüyoruz.                

*Müzik eşliğinde yaz konulu 

mandala yapıyoruz 

*İp baskısı yapıyoruz.                               

 

 

 

*Su Hayattır” sloganı ile ne 

anladığımızı hafta boyunca 

söylüyoruz.  Kaç tane farklı 

yanıtlar olduğunu sayıyoruz. 

Böylece bir sorunun onlarca 

yanıtı olduğunu görmüş 

oluyoruz.                                           

*Gölge birleştirme çalışmaları 

yapıyoruz.                                         

*Bahçede renkli baloncuklar 

yapıyoruz.                                                   

*Daire şeklini kullanarak balık 

yapıyoruz.  

 

Havalandırmanın Önemi                   
(Bahçe, Sınıf...) 
Yelpaze, vantilatör ve klima 
ile ilgili bilgi ediniyoruz.  
 
Görsel Kopyalama & 
Sembolleştirme 
Yarısı verilmiş resmin diğer 

yarısını da aynı şekilde 

tamamlamaya çalışıyoruz.                                                         

*Atık materyalleri kullanarak 

kendi tasarladığımız 

yelpazeleri yapıyoruz. 

*Yakan top oyunu oynuyoruz. 

 

 

*Sınıf kitaplığımızdan kitap 
seçiyoruz. Seçtiğimiz 
kitaplarda geçen olayların 
sonunu tahmin etme oyunu 
oynuyoruz. 
 
DRAMA: Piknik. 
 
*Sadece üçgen şekillerini 
kullanarak yelkenli 
yapıyoruz.  
 
*Belirlenen hedefe top 
atma oyunları oynuyoruz. 
 

MATEMATİK: “Şişede kaç 

bardak kum var?” Tahmin 

oyunu oynuyoruz.                                        

BAHÇE OYUNU: “Ebe tura 

bir, iki, üç” 

 

 

 
 

*Mevsimler ile ilgili benzer 

ve zıt kelimeler çalışması 

yapıyoruz. Güneş-kar, 

soğuk-sıcak, kardan adam-

deniz simidi vb. 

öğretmenimizin söylediği 

mevsim kelimelerinin 

zıtlarını söylüyoruz.   

*Su Taşıma oyunu 

oynuyoruz.  

*Mevsim meyve ve 

sebzelerinden neler yedin? 

Yediğin mevsim meyve ve 

sebzelerinin resmini 

çiziyoruz                                              

*Yaz meyvelerinden meyve 

salatası yapıyoruz. 
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16 TEMMUZ PAZARTESİ 17 TEMMUZ SALI 18 TEMMUZ ÇARŞAMBA 19 TEMMUZ PERŞEMBE 20 TEMMUZ CUMA 

Tema: “Doğa Kahramanları” 

*Doğa denince aklımıza neler 
geliyor? Sorusuna yönelik fikir 
taraması yapıyoruz.  
 
*Doğadaki sesleri dinliyor ve 
sesleri tahmin etmeye 
çalışıyoruz. 
  
*Duyduğumuz seslerin 
sahiplerinin resmini 
yapıyoruz. 
 

* “Mandal Takmaca” 

yarışmalı oyunu oynuyoruz. 

 

 

  

 

 

YARATICI FİKİRLER İŞ 
BAŞINDA!                            
”Doğa Kahramanları 
dendiğinde aklımıza gelenleri 
söylüyoruz. Kaç tane farklı şey 
söylendiğini sayıyoruz. 
  

*Atık malzemeleri kullanarak 

çeşitli ağaçlar tasarlıyoruz, 

sınıfımızın ormanını 

oluşturuyoruz!     

*Kızılderili Taçları yapıyoruz. 

*Hedefe top atma oyunu 

oynuyoruz. 

  

Fen-Deney: “Hangi Sularda 

Yüzmek İstersin” deneyini 

yapıyoruz. 

PARMAK OYUNU: “Sağ el - 

Sol el”                                                     

*Parmak izlerimizi kullanarak 

küçük ağaçlar yapıyoruz. 

İstediğimiz bir parmak 

oyununu oynuyoruz. 

Görsel Kopyalama Yarısı 

verilmiş resmin diğer yarısını 

da aynı şekilde tamamlamaya 

çalışıyoruz. 

 
 

*Ağaçta yaşayan hayvanları 

tanıyoruz. Öğrendiğimiz 

hayvanların maskelerini 

yapıyoruz. 

* 1-100 arası okul içerisine 

saklanmış olan rakamları 

buluyoruz.     

*“Köpek Uçmak İstemiş” 

müzikli oyunu oynuyoruz.   

*Dokuztaş oyununu 

öğreniyoruz. 

 
 
 

En’ler  Kitabı 
Yaz okulunda en çok  
sevdiğimiz aktivite, oyun vb. 
çalışmaları resimlendiriyor  
kitapçığı evlerimize 
götürüyoruz. 
 
* Bahçedeki ağaçları, 

çiçekleri ve böcekleri 

büyüteç ile inceliyoruz. 

*Ebru çalışması yapıyoruz. 

*“Bowling” oynuyoruz. 

OYUN: “Bayrak Yarışı” 

 
RENK PARTİSİ  
YAPIYORUZ 
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YAZ OKULU HAFTALIK BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

Yüzme 

 

Anabilim Beceri 

Koordinasyon 

(Jimnastik) 

Yüzme 

Anabilim Beceri 

Koordinasyon 

(Jimnastik) 

Yüzme 

                             

İngilizce 

 

İngilizce İngilizce İngilizce Görsel Sanatlar 

 


