
3-4 YAŞ 

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

Temalarımız: Yaz Mevsimi 
*Yaz okulu sınıf öğretmeni-
miz ve sınıf arkadaşlarımız ile 
tanışıyoruz. 
*Yaz okulumuzu tanıma için 
okul içinde ve okul bahçesin-
de keşif gezisine çıkıyoruz. 
*Yaz okulu sınıf sembolümü-
zü öğreniyor ve boyuyoruz. 
  
 
  
  
  

*El baskısı tekniğiyle büyük 
bir güneş resmi oluşturuyor 
ve sınıfa asıyoruz. Kaç tane el 
baskısı olduğunu sayıyoruz.                    

 *”Hep Sarıdır Elbiselerim” 
müzikli oyun oynuyoruz.                                                            
*Yoğurma malzemeleri ile 
hayal gücümüzü geliş ren 
ürünler yapıyoruz. 

 

  

  

*Yaz mevsimini anlatan re-
simlerden kolaj yapıyoruz. 
Çalışmayı yaparken resimler 
üzerinde konuşuyoruz. 
 
*”Yedi Adım Dansı” orff dansı. 

 *Legoları üst üste koyuyor en 
yüksek kuleyi kim yap  oyunu 
oynuyoruz.  

AİLE KATILIMI                                     
Yarın yapacağımız etkinlik için 

gazete, dergi, internet vb. 
kes ğimiz güneş resimlerini 

okula ge riyoruz. 

  
  

*Su Taşıma oyunu oynuyo-
ruz. 
  
*Evden ge rdiğimiz farklı 
güneş resimlerini renkli fon 
kartonlarına yapış rıyoruz. 
Bu güneşler nereleri ısı -
yor olabilir? Konulu fikir 
taraması yapıyoruz. 
  
*Sayı kadar güneşi etkinlik 
sayfamıza çiziyoruz. 
  
*Beş küçük şişe müzikli 
oyunu öğreniyoruz. 
 

*Yaz Ta li hakkında önce 
ne bildiğimizi sorguluyo-
ruz sonra da yeni bilgiler 
öğreniyoruz. 

* Yaz Ta li hazırlığı ile 
ilgili sohbet ediyoruz. 
Ta le giderken nasıl bir 
bavul hazırlamalıyız içine 
neler koymalıyız? 

*Ta l için bavulumuzu 
hazırlıyoruz. 

*Buz gibi ayran yapıyo-
ruz.. 
  
 
 

ANABİLİM YAZ OKULU  

1. DÖNEM  EĞİTİM PROGRAMI  



3-4 YAŞ 

9 TEMMUZ PAZARTESİ 10 TEMMUZ SALI 11 TEMMUZ ÇARŞAMBA 12 TEMMUZ PERŞEMBE 13 TEMMUZ CUMA 

*Yaz kıyafetlerini panomuzu 
inceliyoruz. Kış mevsiminde giyi-
len kıyafetler hakkında sohbet 
ediyoruz. Benzerlik ve farklılıkları 
söylüyoruz.  *Bahçede "gölge 
yakalama" oyunu oynuyoruz.                                           
*Sını mızdaki oyuncakları sayı-
yoruz.    

 *Dondurma şarkımızı söylüyo-
ruz. 

 

*Yaz kıyafetlerimizi kesiyoruz.               
Kız-erkek kıyafetleri olarak çalış-
ma sayfamıza yapış rıyor, boya-
yarak çalışmamızı tamamlıyoruz.                              
*Bahçe Yarışı oyunu oynuyoruz.    
*”Beş Küçük Kurbağa” parmak 
oyunu oynuyoruz. 

 

*Rakamlarla balık yakalama ma-
tema k oyunu oynuyoruz.                                                    
*Daire şeklini kullanarak balık 
yapıyoruz.                               

 *Bahçede renkli baloncuklar ya-
pıyoruz.                        

 *“Kıyafet Dansı” orff. 

  

YARATICI FİKİRLER İŞ BAŞIN-
DA! Dünyanın suyu biterse ne 
olur? 
Öğrenciler ile sohbet edilir. 
Sonra sloganlar bulunur. Etkin-
lik çalışması yapılır. 
*“Ebe tura bir, iki, üç” oyunu 
oynuyoruz. 
*Balıklar parmak oyunu.      
*Puzzle ve Legolar ile takma-
çıkarma çalışmaları yapıyoruz. 
  

*Büyük bir ağaç resmi yapı-
yor ve sınıf duvarına asıyo-
ruz.              *Yaz meyve ve 
sebzelerini tanıyoruz ve bo-
yuyoruz. *Boyadığımız yaz 
sebze meyvelerini ağaçta 
ye şenleri ağaca; toprakta 
ye şenleri toprağa yerleş ri-
yoruz. 
*Sayı kadar dondurma topla-
rını boyuyoruz. 
  

  
  

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 beyin 

r nası yapıyoruz.  
  
*Doğadaki sesleri dinliyor ve 
sesleri tahmin etmeye 
çalışıyoruz. 
  
* “Mandal Takmaca” yarışmalı 
oyunu oynuyoruz. 
*Ebru çalışması yapıyoruz. 
  

YARATICI FİKİRLER İŞ BAŞINDA!                            
”Doğa Kahramanları dendiğinde 
aklımıza gelenleri söylüyoruz. 
  
*Üçgen şeklini kullanarak birden 
fazla neler yapabiliriz? Düşüne-
rek deneyerek uyguluyoruz. 

*“Hedefe Top Atma” oyunu oy-
nuyoruz. 

  

“Doğayı korumak için neler yapı-
labilir?” konusu hakkında beyin 

r nası yapıyoruz. 

 *Doğamızı korumak için olumlu 
davranışları pekiş ren grup çalış-
ması  yapıyoruz.                   

*“Aç Kapıyı Bezirganbaşı” oyunu 

*İp baskısı yapıyoruz. 

  

  
  

*Çeşitli malzemeleri kullana-
rak kendi ağaçlarını tasarlıyor-
lar, sını mızın ormanını oluş-
turuyoruz!                                 

 * 1-10 arası okul içerisine 
saklanmış olan rakamları bulu-
yoruz.                                      
*Güzellik mi Çirkinlik mi? oyu-
nu oynuyoruz.                                             

RENK  PARTİSİ 
YAPIYORUZ! 

  

YARATICI DRAMA: “Piknik” 
*Yaz isimli tekerlemeyi söy-
lüyoruz                                
*Sadece üçgen şekillerini 
kullanarak yelkenli yapıyo-
ruz.  

*“Bir Dünya Bırakın” şarkısı-
nı söylüyoruz.                                                   
* “Elma Kurdu” rondunu 
oynuyoruz. 



3-4 YAŞ 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

YÜZME 
Anabilim Beceri Koordi-

nasyon (Jimnas k) 
YÜZME 

Anabilim Beceri Koordinas-
yon (Jimnas k) 

YÜZME 

 

İngilizce 

  

İngilizce İngilizce İngilizce Görsel Sanatlar 

YAZ OKULU HAFTALIK BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI 


