
23 TEMMUZ  PAZARTESİ 24 TEMMUZ SALI 25 TEMMUZ ÇARŞAMBA 26 TEMMUZ PERŞEMBE 27 TEMMUZ CUMA 
KONUMUZ: Büyük Denizler-

de  Yaşayan Canlılar 

*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. 

* Şen Gemiciler, şarkısını söy-

lüyoruz.                                         

*Oyun hamurları ile yaratıcı 

ürünler yapıyoruz. 

 

*Büyük denizlere okyanus 

dendiğini öğreniyoruz. Ok-

yanus nasıl bir yerdir? Konu-

lu dil etkinliğimizi yapıyoruz.                                        

*Büyük denizlerde yaşayan 

canlılar kitapçığımızın ilk 

sayfasında okyanus resmini 

boyuyoruz. 

* “Balık Ağı Oyunu”                                

*Legolarla serbest oyun oy-

nuyoruz 

 

Büyük denizlerde yaşayan 

canlılar ile ilgili kitapları oku-

yoruz. Hikâye ile ilgili öğret-

menimizin sorularını yanıtlı-

yoruz. 

 *Büyük denizlerde yaşayan 

balinaları tanıyoruz. Çok bü-

yük olduklarını öğreniyoruz. 

*Balina resimlerini okul bah-

çemizde suluboya ile boyu-

yoruz. 

*Büyük denizlerde yaşayan 

canlılar kitapçığımızın ikinci 

sayfasında bulunan köpek-

balığını yırtma yapıştırma 

tekniği ile tamamlıyoruz. 

               AİLE KATILIMI 

Evimizden deniz altında ya-

şayan canlıların resimlerini 

ve varsa oyuncak ya da ki-

taplarını okul getirmenizi 

rica ediyoruz. 

 

*Evden getirdiğimiz su altın-

da yaşayan canlıların resim-

lerini inceliyor ve panomuzu 

oluşturuyoruz. 

*“Küçük Balıkçılar” isimli 

dramayı canlandırıyoruz. 

*Okul bahçemizde renkli 

baloncuklar yapıyoruz. 

*Büyük denizlerde yaşayan 

canlılar kitapçığımızın üçün-

cü sayfasında bulunan ahta-

pot resminde ahtapotun 

kollarını iplerden yaparak  

tamamlıyoruz. 

 

  

* Denizde yaşayan canlıla-

rın seslerini dinliyoruz. Han-

gi ses hangi hayvana ait 

olabilir? Sorusunu deniz 

canlılarının resimlerinin 

olduğu kartlar ile öğreniyo-

ruz. 

*Büyük denizlerde yaşayan 

canlılar kitapçığımızın son 

sayfasında bulunan  balina-

nın kuyruğunu çizerek ta-

mamlıyoruz. 

* “Kırmızı Balık” oyunu 

*El baskısıyla “balık” yapı-

yoruz. 
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30 TEMMUZ PAZARTESİ 31 TEMMUZ SALI 1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 AĞUSTOS CUMA 

* Bahçedeki ağaçları, çiçekleri ve 
böcekleri büyüteç ile inceliyoruz. 
* “Rüzgâr ve Ağaçlar” isimli drama 

çalışmamızı yapıyoruz. 

*“Bowling” oynuyoruz. 

*Ağaçta yaşayan hayvanları tanı-

yoruz. Öğrendiğimiz hayvanların 

maskelerini yapıyoruz. 

  

  

*Çevremize baloncuklar üflemek 

için renkli bir karışım yapıyoruz. 

Rengarenk baloncuklarımızla eğleni-

yoruz.                             *“Kurbağaya 

Dokun” oyunu oynuyoruz.                                        

*İp baskısı yapıyoruz.                              

*Kaça kadar sayabiliyoruz? Ritmik 

sayma çalışmaları yapıyoruz. 

AİLE KATILIMI 

25 Temmuz Çarşamba günü yapa-

cağımız poster çalışmamız için ev-

den doğa resimleri bekliyoruz. 

SEN OLSAYDIN NASIL YAZARDIN:  

Orman’da piknik hikayemizin sonu-

nu biz tamamlıyoruz. 

*“Sağ el - Sol el” parmak oyunu. 

*Evden getirdiğimiz resimlerimizi 

inceliyor ve doğamız konulu poster 

çalışmamızı yapıyoruz. 

OYUN: “Bayrak Yarışı” 
  

*Bahçemizde büyük kağıtlar üzerine 

serbest sulu boya çalışmaları yapıyo-

ruz. 

*Kutu, kaşık vb. ses çıkaran ne varsa 

kendi müziği yapıyoruz. 

 *Bir bahçıvanın çiçek bahçesi oluş-

turmasına yardım ediyoruz. Çiçekleri 

belli bir sıraya göre dikmek istiyor-

muş. Sıralama çalışması yapıyoruz. 

 

*Parmak izlerimizi çıkarıyoruz! 

 *Su taşıma oyunları oynuyoruz. 

  *“Yeryüzünde Sağlık” şarkımızı 

söylüyoruz. 

06 AĞUSTOS  PAZARTESİ 07 AĞUSTOS  SALI 08 AĞUSTOS  ÇARŞAMBA 9 AĞUSTOS  PERŞEMBE 10 AĞUSTOS CUMA 

 * Denizatı ile ilgili sunumu 

izliyoruz. Yaşam alanlarını, 

beslenme şekillerini öğreniyo-

ruz. 

 *“Denizatı” sanat çalışması 

*“Balık Avı” oyunu oynuyoruz. 

  

* Okulumuzda bulunan su kap-

lumbağalarını tanıyoruz.                 

*Daire şekillerini kullanarak kap-

lumbağa yapıyoruz.                              

*Yer masalları okuyoruz.                 

*“Kedi ile Fare” oyunu 

*Su altında yaşayan canlılar ile 

ilgili  video izliyoruz. 

* “Deniz Yıldızı” öyküsünü dinli-

yoruz. 

 “Deniz Yıldızına Dokun” oyunu 

oynuyoruz. 

*İp baskısı yapıyoruz. 

*“Hedefe Top Atma” oyunu oy-

nuyoruz. 

* Deniz  canlıları görselleri ile 
ritmik sayma çalışması yapıyo-
ruz. 
  

  

*“Denizaltında yaşayan canlılar 

ile ilgili öğrendiklerimizi tekrar-

lıyoruz. 

*Meyve salatası yapıyoruz. 

*Kilden deniz canlıları kolyele-

rimizi yapıyoruz. 
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13 AĞUSTOS PAZARTESİ 14 AĞUSTOS  SALI 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 16 AĞUSTOS  PERŞEMBE 17 AĞUSTOS  CUMA 

*“Küçük Su Damlası” hikayesini 

okuyoruz. Öğretmenimizin hi-

kaye ile ilgili sorularını yanıtlı-

yoruz. 

*Tekerleme: ”Denizde balık” 

*”Palyaço” orff çalışması. 

 

  

*Suları neden kirletmemeliyiz? 

Hakkında beyin fırtınası yapıyo-

ruz. 

*Balık tutma oyunu oynuyoruz. 

*”Kirli Deniz-Temiz Deniz” pro-

jemizi yapıyoruz. 

*Su altında yaşayan bitkiler 

nelerdir? Öğreniyoruz. 

*Güzellik mi Çirkinlik mi? oyunu 

oynuyoruz 

* Ebru çalışması yapıyoruz.  

Ebru sayfalarımızla balıklar pro-

jemizi oluşturuyoruz. 

  

*Üçgen şeklini kullanarak bir-

den fazla neler yapabiliriz? Dü-

şünerek deneyerek uyguluyo-

ruz. 

*“Batan-Batmayan Cisimler 

Deneyi 

*Bahçede “Mandal Takmaca” 

oynuyoruz. 

*Tuzlu ve tatlı su arasındaki 

farklar hakkında sohbet ediyo-

ruz. 

* Tuzlu Su-Tatlı Su deneyini 

yapıyoruz. 

 “Uyu küçük Tavşancık” oyunu 

oynuyoruz. 

*”Gördüğünü Say ve İşaretle” 

matematik çalışması. 

TAK TAKIŞTIR PARTİSİ! 
  

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

YÜZME 
Anabilim Beceri Koordi-

nasyon (Jimnastik) 
YÜZME 

Anabilim Beceri Koordi-

nasyon (Jimnastik) 
YÜZME 

 

İngilizce 

  

İngilizce İngilizce İngilizce Görsel Sanatlar 

YAZ OKULU HAFTALIK BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI 


