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23 TEMMUZ PAZARTESİ 24 TEMMUZ SALI 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 26 TEMMUZ PERŞEMBE 27 TEMMUZ CUMA 

*Deniz mavisi, çimen yeşili… 

Hayatımızda renklerin yerini 

araştırıyoruz. Renk tonlarının 

ne olduğunu öğreniyoruz. 

 
*Ana renkler ve ara renkleri 
tanıyoruz. 
 
*Renk karışımlarından yeni 

renkler elde ediyoruz. 

OYUN: “Kıyafet Dansı” 

*Okulumuz bahçesinde 

oyunlar oynuyoruz. 

 

 

 

 

 

BEYİN FIRTINASI: Renkler 

olmasaydı nasıl resim 

yapardın? 

*Okul bahçemizde hepimiz 

birer ressam oluyor ve resim 

çalışmamızı yapıyoruz. 

 
*Deniz Yıldızı hikâye 

tamamlama çalışması. 

*Sutaşıma oyunları 
oynuyoruz. 
  
 

 

* “Doğayı korumak için neler 

yapılabilir?” konusunu 

konuşuyoruz. 

 *Yarısı verilmiş ağaç 

resminin diğer yarısını da 

aynı şekilde tamamlıyoruz. 

*5’er 5’er ve 10 ar 10 ar kaça 
kadar sayabiliyoruz? 
 

*Yönergeleri Takip Edelim 
isimli kavram oyununu 
oynuyoruz.  
 
 

 
 

*Tuzlu ve tatlı sular 

nerelerde görülür, hangi 

sulara tatlı su, hangilerine 

tuzlu su denir?  

Fen – Deney: Sizce yumurta 

hangi suda batar? Minik 

tuzlu ve tatlı göller yapıyor, 

deneyerek öğreniyoruz. 

* “Tavşan kaç-tazı tut” 

oyunu.    

*Yer masalları okuyoruz. 

Dikkat Oyunu: “Twister” 

oyunu oynuyoruz. 

 

*Çevre kirliliğini anlatan 

serbest resim çalışması 

yapıyoruz.       

*Kutu oyunları oynuyoruz. 
 
* Yoğurma malzemeleri ile 
çalışıyoruz. 
 
*“Bir Dünya Bırakın” 

şarkısını söylüyoruz.     

*İp baskısı yapıyoruz.                               
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30 TEMMUZ PAZARTESİ 31 TEMMUZ SALI 01 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 02 AĞUSTOS PERŞEMBE 03 AĞUSTOS CUMA 

Temalarımız:  Büyük Sularda 

Yaşam 

*Yaz okulu sınıf öğretmenimiz ve 

sınıf arkadaşlarımız ile 

tanışıyoruz. 

 

*Sınıf eşyalarımızı 

yerleştireceğimiz dolaplar için 

sembol seçiyor ve yapıştırıyoruz. 

 

*Yaz okulumuzu tanımak için 

okul içinde ve okul bahçesinde 

keşif gezisine çıkıyoruz. 

 

*Yaz okulu sınıf sembolümüzü 

boyuyoruz. 

 

*Sınıf sembolümüzü anlatan bir 

resim çalışması yapıyoruz. 

 

*Legolarla serbest oyun 

oynuyoruz. 

 

 

 

 

 

*Büyük denizlere okyanus 

dendiğini öğreniyoruz. Okyanus 

nasıl bir yerdir? Konulu dil 

etkinliğimizi yapıyoruz.                                         

*Büyük denizlerde yaşayan 

canlıları araştırıyoruz.  Konu 

hakkında eğitici cd izliyoruz. 

* “Balık Ağı Oyunu”                                 

Geleneksel Çocuk Oyunu: “Tilki 

tilki saatin kaç” 

 AİLE KATILIMI                             

Yarın yapacağımız etkinlik için 

evimizden deniz altında yaşayan 

canlıların resimlerini ve 

kitaplarını okula getirmenizi rica 

ediyoruz. 

Kelime Sorgulama 
Habitat kelimesini öğrenmek 
için etkinliklerimize başlıyoruz. 
      
*Habitat nedir? Aklımıza 
gelenleri resimlendiriyoruz. 
 
*Yönergeleri Takip Edelim isimli 
kavram oyununu oynuyoruz. 
 
*Sayı birleştirme çalışmaları 

yapıyoruz. 

 

  *“Küçük Balıkçılar” isimli 

dramayı canlandırıyoruz. 

*Evden getirdiğimiz resimleri 
inceliyor ve renkli fon 
kartonlarına yapıştırarak poster 
oluşturuyoruz. 
 

Bunları Biliyor musunuz? 

Dünyamızda kaç tane okyanus 

olduğunu, bu okyanuslardan 

en büyüğünün hangisi 

olduğunu…  

*Büyük sularda yaşamı anlatan 

ve okul içerisine saklanmış 

olan resimleri arayarak 

buluyoruz. 

*El baskısı tekniğiyle balık 

yapıyoruz. Balıklarımızı 

keserek A4 büyüklüğünde ki 

strafor üzerinde Habitat proje 

çalışmasına dönüştürüyoruz.  

*Oyun hamuru yapıyoruz. 

 

*Dünyamızın yüzde 80 inin su 

olduğunu; bu suların yüzde 97 

sini deniz ve okyanuslardan 

oluştuğunu öğreniyoruz. 

YARATICI FİKİRLER İŞ 
BAŞINDA! 
Okyanus dışında kaç tane daha 
su kaynağının ismini biliyoruz? 
Düşünüyor ve yanıtlarımızı 
veriyoruz. Dünya haritası 
üzerinde Okyanusları 
inceliyoruz. 
 
 
*Sadece üçgen şekillerini 
kullanarak yelkenli yapıyoruz. 
  
*Bahçede hangi su oyunlarının 

oynanabileceği hakkında beyin 

fırtınası yapıyoruz. Seçtiğimiz 

su oyununu oynuyoruz. 
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06 AĞUSTOS PAZARTESİ 07 AĞUSTOS SALI 08 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 09 AĞUSTOS PERŞEMBE 10 AĞUSTOS CUMA 

*Su Hayattır” sloganı ile ne 

anladığımızı hafta boyunca 

konuşuyoruz. Kaç tane farklı 

yanıtlar olduğunu sayıyoruz. 

Böylece bir sorunun onlarca 

yanıtı olduğunu görmüş 

oluyoruz.   

 
*Yaz isimli tekerlemeyi 

söylüyoruz.                  

* Bahçe Yarışı oyunu oynuyoruz. 

*Müzik eşliğinde deniz konulu 

mandala yapıyoruz 

 

 

*Habitat kelimesi hakkında 
öğrendiklerimizi 
resimlendiriyoruz.  
 
*Sularımızı korumak için neler 
yapmalıyız? Sorusu ile birlikte 
yanıtlarımızı anlatan slogan 
çalışması yapıyoruz. 
 
*Tangram çalışıyoruz.  
 
*Ebru çalışması yapıyoruz. 

Geleneksel Çocuk Oyunu: 

Dokuztaş oyunu oynuyoruz. 

*Su Taşıma oyunu oynuyoruz. 

 

 

 

Görsel Kopyalama & 
Sembolleştirme 
Yarısı verilmiş balık resminin 

diğer yarısını da aynı şekilde 

tamamlamaya çalışıyoruz. 

Çalışmamızı istediğimiz 

renklerde boyuyoruz. 

*Bahçede renkli baloncuklar 

yapıyoruz. 

 * Şen Gemiciler, şarkısını 

söylüyoruz.        

 *Oyun hamurları ile yaratıcı 

ürünler yapıyoruz. 

 

*Sınıf kitaplığımızdan kitap 
seçiyoruz. Seçtiğimiz 
kitaplarda geçen olayların 
sonunu tahmin etme oyunu 
oynuyoruz. 
 
DRAMA: Piknik. 
 
MATEMATİK: “Kutuda kaç 

tane lego var?” Tahmin oyunu 

oynuyoruz.  

BAHÇE OYUNU: “Ebe tura bir, 

iki, üç” 

*Desen çalışması yapıyoruz. 

 

*Benzer ve zıt kelimeler 

çalışması yapıyoruz.               

Uzun-kısa, soğuk-sıcak,    

siyah-beyaz, derin-sığ, tatlı-

tuzlu vb. öğretmenimizin 

söylediği kelimelerin zıtlarını 

söylüyoruz.    

*Kilden deniz hayvanları 

kolyelerimizi yapıyoruz.                                          

 
*Yaz meyvelerinden meyve 
salatası yapıyoruz. 
 
*Ebru sayfalarımızdan temiz 
deniz proje çalışmamızı 
yapıyoruz. 
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13 AĞUSTOS PAZARTESİ 14 AĞUSTOS SALI 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 16 AĞUSTOS PERŞEMBE 17 AĞUSTOS CUMA 

En’ ler Kitabı:  Yaz okulunda 

en çok sevdiğimiz oyun, en 

çok sevdiğimiz etkinlik, en çok 

sevdiğimiz arkadaşımızı 

resimlendireceğimiz kitabımızı 

oluşturmaya başlıyoruz.  

*İlk sayfamız “En Çok 

Sevdiğim” oyunu 

resimlendiriyoruz. 

OYUN: “Kıyafet Dansı” 

Görsel Kopyalama 
Yarısı verilmiş resmin diğer 

yarısını da aynı şekilde 

tamamlamaya çalışıyoruz. 

*1-10 arası verilen sayı kadar 
nesne çiziyoruz.     
 

 

*En’ler Kitabımızın 2. 

Sayfasında “Yaz Okulunda En 

Çok Sevdiğim Etkinliği” 

resimlendiriyoruz.                      

* Ses Bulmacası:  Söylenen 

kelimelerin ilk sesi ile 

başlayan farklı kelimeler 

türetiyoruz. 

Geleneksel Çocuk Oyunu: 

“Körebe” oynuyoruz. 

*Hangi derinlikte hangi deniz 

canlıların yaşadığını 

araştırıyor ve proje çalışması 

yapıyoruz. 

 

 

*En’ler Kitabımızın 3. 

Sayfasında  “Yaz Okulumda 

En Çok Sevdiğim Dersimi” 

resimlendiriyoruz.                      

Fen-Deney: “Hangi Sularda 

Yüzmek İstersin” deneyini 

yapıyoruz. 

*Yaz konulu örüntü çalışması 

yapıyoruz.  

PARMAK OYUNU: “Sağ el - 

Sol el” 

*Hedefe top atma oyunu 

oynuyoruz. 

 

 
 

*En’ler Kitabımızın 4. 

Sayfasında “En Çok 

Sevdiğim Yaz Okulu 

Arkadaşımı” 

resimlendiriyoruz.                      

* 1-100 arası okul içerisine 

saklanmış olan rakamları 

buluyoruz.     

*Haydi, Hızla Söyle” isimli 

tekerleme oyunu 

oynuyoruz. 

 *Yakan top oyunu 

oynuyoruz. 

 

 
 

En’ler Kitabı 
Son sayfamızda yaz 
okulumuzda bizi en çok 
mutlu eden şeyi düşünerek 
resim çalışmamızı 
tamamlayacağız. 
                                                      
OYUN: “Bayrak Yarışı” 

 

TAK TAKIŞTIR PARTİSİ! 
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DUYURULAR 

* Programda bulunan konu başlıklarımız ile ilgili kitap, oyuncak, resim vb. materyalleri okulumuza gönderebilirsiniz. 

* 17 Temmuz 2018 Cuma günü yapacağımız Tak Takıştır Partimiz için evlerimizden takıp takıştırarak☺  okula gelebilirsiniz. 

 

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 

 

 


