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                                                             2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 -4 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 

 

KONULARIMIZ:  
*Babalar gününü niçin 
kutluyoruz? 
• Baba sevgisi 
• Babamızın 
hayatımızdaki önemi 
BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR  
*Çevre Koruma Haftası 
 
 

KAVRAMLARIMIZ 
RENK: 
*Yıl boyunca öğrenilen 
renk kavramları tekrarı 
ŞEKİL 
* Yıl boyunca öğrenilen 
şekil kavramları tekrarı 
SAYI 
*9 rakamı çalışılır           
*Ritmik sayma 
çalışmaları                         
*Öğrenilen rakamlar 
tekrar edilir pekiştirilir. 
AYIN HAYVANI  

*Yunus balıkları 

BEDEN EĞİTİMİ                                           

*Denge ve hareket 

*Esneklik ve 

koordinasyon 

Çalışmaları 

  

  YAŞAYAN DEĞERLER 

EĞİTİMİ                 

*Mutluluk                                                   

DİKKAT ÇALIŞMASI                   

*Gölge eşleştirme 

çalışması 

* Parça bütün çalışmaları                                      

* Örüntü çalışması   

*Labirent çalışmaları 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 

*Davullar ile ritim 

çalışmaları 

*Orff çalışmaları                                 

*”Yengeç kumda dur” 

şarkısı                                                

*“Ben hangi hayvanım” 

şarkısı                                                    

*”Ku çiçi “ orff çalışması                                       

DRAMA                                                                                                                                                                                                                                            

*Yaratıcı drama 

çalışmaları 

FEN ETKİNLİKLERİ 

* Çevremizi ve atıkları 

inceleyelim 

MUTFAK ETKİNLİĞİ 

*cup kek 

OYUN ETKİNLİKLERİ                                            

*Hedefe top atma                               

•Engelli koşu                                              

•Spor odasında bulunan 

ünitelerle oyun                                        

•Bahçede ip ve topla oyun                                                         

•Seke, seke yürüme                                   

•İp çekme                                           

• Bowling                                                                                              

• Sandalye kapmaca                           

*Hangisi eksik oyunu  

*Paraşüt oyunu                               

*Bahçe oyunları                                

* Köpük oyunu                                                                               

 GEMS PROGRAMI        

*Yunus balıkları inceleme                                            

*Yaşam alanları                                                     

*Beslenme şekilleri                                          

 SANAT ÇALIŞMALARI 

*Babam ve ben resmi  

• Babalar günü hediyeleri 

*Temiz çevre proje 

çalışması                                       

*Oyun hamuru ile 

çalışmalar 

• Parmak boyası çalışması                       

*Kil hamuru ile çalışma              

*Baskı çalışması                             

*Yunus balığı etkinliği                  

* Mozaik çalışması                                                                 

OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK 

*Kitap ve kavram 

çalışmaları  

*Çizgi çalışmaları 

*Makas tutma ve kesme 

çalışmaları 

*Rakam nesne ilişki 

çalışması 

 

                                                



    

     

   

                    

        

         

                  

 

                                

                 01.06.2018                                              

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                                                                                         

OYUN ETKİNLİĞİ: Paraşüt 

oyunu oynuyoruz.  

SANAT ÇALIŞMASI: Oyun 

hamuru ile çalışmalar 

yapıyoruz.                                

BRANŞ: İngilizce, Dans                                                                                                                                                                                      

        

04.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde denge ve hareket 

çalışmaları yapıyoruz.  

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 

Çevre Koruma Haftası                                     

KİTAP ÇALIŞMASI: Kaynak 

kitaplarımız ile çalışma 

yapıyoruz. 

BRANŞ: İngilizce, Müzik                                                                 

OYUNCAK GÜNÜ    

 

 

 

 

05.06.2018 

EĞİTİCİ VİDEO: Yunus balıkları 

ile ilgili video seyrediyoruz.    

MÜZİK ETKİNLİĞİ:” Yengeç 

kumda dur” şarkısını söylüyor 

orff çalışması yapıyoruz.                            

SANAT ÇALIŞMASI: Temiz 

çevre proje çalışması 

yapıyoruz.                                                                            

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                        

KİTAP GÜNÜ 

 

    

 

                06.06.2018                                                              

DİKKAT ÇALIŞMASI: Örüntü 

çalışması yapıyoruz.                                         

FEN VE MATEMATİK: 

Çevremizi ve atıkları 

inceliyoruz.                                                                                        

DRAMA ÇALIŞMASI: Yaratıcı 

drama çalışmaları yapıyoruz 

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları.                                                                                                                

BRANŞ: İngilizce, yüzme                                               

       

07.06.2018 

KAVRAM ÇALIŞMASI: Renk 

kavramı çalışmaları yapıyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Parmak 

boyası çalışması yapıyoruz.                                     

OYUN ETKİNLİĞİ: Engelli koşu                                                                                                     

BRANŞ: İngilizce                                         

PUZZLE GÜNÜ                                                                                  

 

              08.06.2018                                       

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz                                                                                           

ORFF ÇALIŞMASI :”Ku ç içi “ 

orff çalışması yapıyoruz.                                       

DİKKAT ÇALIŞMASI: Gölge 

eşleştirme çalışması 

yapıyoruz.                                                                              

BRANŞ: İngilizce, Dans                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



11.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde esneklik ve 

koordinasyon 

Çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 
Baba sevgisi babamızın 
hayatımızdaki önemi ile 
ilgili sohbet ediyoruz.                                    
OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçede 
ip ve topla oyunlar 
oynuyoruz.                             
BRANŞ: İngilizce                                                             

OYUNCAK GÜNÜ             

    

    

12.06.2018 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 
Babalar gününü niçin 
kutluyoruz?                       
OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 
oyunları.                                                      
SANAT ÇALIŞMASI: Babam ve 
Ben resmi yapıyoruz. 
KİTAP ÇALIŞMASI: Kaynak 

kitaplarımız ile çalışma 

yapıyoruz. 

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                         

KİTAP GÜNÜ  

     

                13.06.2018                                           

DEĞERLER EĞİTİMİ: Mutlu 

olma ve mutlu etme ile ilgili 

sohbet ediyoruz. 

OYUN ETKİNLİĞİ: Seke, seke 

yürüme oyunu oynuyoruz. 

ÇEMBER ZAMANI: 

Bayramda neler yapılır.                                                                                                   

SANAT ÇALIŞMASI: Babalar 

günü hediyeleri hazırlıyoruz.                                    

BRANŞ: İngilizce, Yüzme 

      

     
         

                                                                                                       

               14.06.2018                                                 

OYUN ETKİNLİĞİ: Hangisi eksik 

oyunu oynuyoruz.                            

SANAT ÇALIŞMASI: Baskı 

çalışması yapıyoruz.                                           

       YARIM GÜN/AREFE 

                                                

             

        

                15.06.2018                                                                 
 

 



18.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde koordinasyon ve 

denge çalışmaları 

yapıyoruz.  

SANAT ÇALIŞMASI: Kil 

hamuru ile çalışmalar 

yapıyoruz.                                               

OYUN ETKİNLİĞİ: İp çekme 

oyunu oynuyoruz.                                                                                                                                                                         

BRANŞ: İngilizce                                                              

OYUNCAK GÜNÜ       

                

19.06.2018 

OYUN ETKİNLİĞİ: Spor 

odasında bulunan ünitelerle 

oyun oynuyoruz.                                        

MATEMATİK: Ritmik sayma 

çalışmaları yapıyoruz.                        

MÜZİK ETKİNLİĞİ: “Ben hangi 

hayvanım” şarkısını söylüyor 

dans çalışması yapıyoruz.                     

BRANŞ: İngilizce                                                                                                           

 

 20.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz.                                       

DİKKAT ÇALIŞMASI: Örüntü 

çalışması yapıyoruz.                                        

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçede 

bowling oyunu oynuyoruz.                                                                                                                                            

BRANŞ: İngilizce, Yüzme   

    

 

 21.06.2018                                 

AYIN HAYVANI: Yunus balığı 

etkinliği yapıyoruz.                                               

KAVRAM ÇALIŞMASI: 

Sınıfımızdaki eşyaların 

şekillerini inceliyoruz.                           

OYUN ETKİNLİĞİ: Köpük oyunu 

oynuyoruz. 

BRANŞ: İngilizce                                                           

PUZZLE GÜNÜ   

                          

 22.06.2018 
MÜZİK ETKİNLİĞİ: Orff 

çalışması yapıyoruz.                                                           

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Cup kek                                     

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: 

Çizgi çalışması yapıyoruz.                         

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları.                                                                                  

BRANŞ: İngilizce     

                                                                                                                                                                                                                           

        



25.06.2018 

KAVRAM ÇALIŞMASI: 1-9 

arası rakamlar ile ilgili 

çalışma yapıyoruz.                         

DÜŞÜNME BECERİLERİ: 

Parça bütün çalışmaları 

yapıyoruz.                        

OYUN ETKİNLİĞİ: Sandalye 

kapmaca                                  

BRANŞ: İngilizce                                                          

OYUNCAK GÜNÜ       

                                             

26.06.2018 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Davullar ile 

ritim çalışması yapıyoruz.                                        

DİKKAT ÇALIŞMASI: Labirent 

çalışması yapıyoruz.                                             

KİTAP ÇALIŞMASI: Kaynak 

kitaplarımız ile çalışma 

yapıyoruz. 

 BRANŞ: İngilizce                                 

KİTAP GÜNÜ                                                        

   

 

 27.06.2018 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz.                                    

MATEMATİK 9 rakamı 

çalışılır                                                

DİKKAT ÇALIŞMASI: Labirent 

çalışması yapıyoruz.                              

OYUN ETKİNLİĞİ: Hedefe 

top atma oyunu oynuyoruz.                             

BRANŞ: İngilizce, Yüzme  

    

 

 28.06.2018                                 

SPOR/DANS: Spor odasında 

bulunan ünitelerle oyunlar 

oynuyoruz.                                       

KAVRAM ÇALIŞMASI: Rakamlar 

ile pekiştirme çalışmaları 

yapıyoruz.                              

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları BRANŞ: İngilizce                                                           

PUZZLE GÜNÜ   

           

                

 29.06.2018 
MÜZİK ETKİNLİĞİ: Orff 

çalışması yapıyoruz.                     

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 

Rakam nesne ilişki çalışması 

SANAT ÇALIŞMASI: Mozaik 

çalışması yapıyoruz.                                                           

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları.                                                                                  

BRANŞ: İngilizce      

              

                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                    

                                                     *KAAN ERCİL                    *TUĞRA KARAKAYA 



   KİTAP ÖNERİSİ 

     

Yazar: David Mckee                                                                                                                                                                                                                                                               

Yayınevi: Mikado Yayınları 

Her yıl bir gün, ormanda Elmer Günü olarak kutlanıyordu. Bu kutlamalar için fillerin hepsi kendini rengârenk boyuyordu. Bu kutlama havası ormanda çok fazla 

gürültü çıkmasına neden oluyordu ve diğer hayvanlar, bundan rahatsız olmaya başlamıştı. Elmer'ın bunun için iyi bir fikri vardı. Elmer Günü'ne diğer hayvanları 

da dahil etmek 

HAFTASONU ÖNERİLERİ 

*Ayakkabı kutusunu birlikte boyayarak ve 4 plastik tabak veya cd ile tekerlek takarak kendi arabanızı oluşturabilirsiniz. Hatta büyük bir kutu bulabilirseniz 

çocuğunuzun içene sığacağı bir arabası bile olabilir. 

*Çeşitli bitki veya sebze tohumlarını bir saksıya ekin ve birlikte büyümesini gözlemleyin. 

*Akşam yemekleri içim birlikte salata hazırlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                        

*Tuvalet kâğıdı rulosu ile bir dürbün oluşturmaya ne dersiniz? Renkli kalemler ,tuvalet kağıdı rulosu ve biraz hayal gücü ile çocuğunuz hem keyifli vakit 

geçirecek hem de  kendi yaptığı bir oyuncağa sahip olacak. 

 



 

ÇOCUKLARINIZI SPORA YÖNLENDİRİN; 

 

             Bir çok anne ve baba çocuklarda zekânın bir tek zihinsel faaliyetlerle gelişebileceğini, akıllı bir çocuk yetiştirebilmek için sadece zeka üzerine pratikler 

yapmaları gerektiğini düşünmektedir. Ama bu söylem kısmen yanlıştır. Çocuklarda zekâ gelişimi için zihinsel faaliyetlerin yanında yapılabilecek birçok aktivite 

vardır. Bunları başında da spor gelir.                                                                                                                                                                                                                                          

            Spor yapmak sadece bedendeki kas yapısının ve organların sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaz zihinsel gelişim içinde en önemli 

aktivitelerdir. Eğer çocuğunuzun beyin kapasitesini artırmak istiyorsanız farklı spor dallarına yöneltmeli ve spor yapmasına olanak sağlamalısınız.                          

               Uzmanlar çocuklarınızın zekâlarını geliştirmenize yönelik bir çok aktivite önermektedir, hatta bu konuda yazılmış sayısız kitap bulunmaktadır. Ama 

çocuklarınızı karşınıza alıp bunları yapmak onları biraz sıkabilir. Sıkmaktan ziyade onları bu aktiviteleri yapmanız için karşınıza oturtamayabilirsiniz bile. Spor 

faaliyetleri yaparak çocuklarınızı hem eğlendirebilir, hem en sevdikleri şey olan oyun oynamalarını sağlayabilirsiniz aynı zamanda düşünme, farklı açılardan 



bakış, karşılaştıkları sorunları çözmek için farklı yollar arama, hızlı ve doğru çözümler bulma gibi yetenekler kazanabilir. Bu yeteneklerin hepsi zihinsel 

yeteneklerdir ve zihnin geliştiren faktörlerdir. 

                    Çocukların zekâlarını geliştirmenin en etkili yolu onları düşünmeye sevk etmektir. Spor yaptıkları zaman boyunca sürekli düşünürler ve zihinlerini 

yorarlar. 

                   Spor aynı zamanda vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır ve oksijen dolaşımını düzene sokar. Bu sayede beyinlerine daha fazla oksijen giden 

çocukların beyin hücreleri daha fazla gelişir. Aynı zaman da çocuklar spor yaparken günlük hayatlarındaki stresten, kaygı ve düşüncelerden, problemlerden 

uzak dururlar ve onları unuturlar. Ayrıca sinir hücrelerinin yenilenmesinde en önemli faktördür ve beyin hücrelerinin yaşlanmalarını geciktirir. 

               Ayrıca spor yapan çocukların kas yapıları güçlenir, denge kurma yetileri artar, el-göz koordinasyonu iyi seviyede olur. Çocuklar spor yaparak 

yeteneklerini güçlendirirler. Bir şey başarmış olmanın verdiği mutluluk la özgüvenleri gelişir, yeni arkadaşlar edinerek sosyal alanda da gelişme sağlarlar. 

                   Anne ve babalar çocukları spor yaparken yaptıkları spor yaş ve zeka seviyesine uygun olmasına, sporun onu aşırı zorlamamasına ve mümkün olduğu 

kadar başarabileceği sporlar yapmaya yönlendirmelidirler. Başaran çocuklar mutlu olurlar. Kendileri yapmasını istediği sporlara çocuklarını yönlendirmek ve 

bu konuda baskıcı olmak çocukları olumsuz yönde etkileyecektir ve spor amacının dışına çıkacaktır. 

               Spor yapmanın çocuklara sağladığı en önemli fayda ise onları disipline etmesidir, her spor dalının belli kuralları ve disiplini vardır. Çocuklar spor 

yaparak disiplinli çalışmayı öğrenirler ve bunu yaşam biçimi olarak belirlerler, çünkü spor yaparak başarıya ulaşmanın en etkili yolunun disiplinli çalışmadan 

geçtiğini görürler. Yapılan araştırmalar spor yapan çocukların daha zeki, mutlu ve kendilerini enerjik hissettiklerini ortaya çıkarmıştır. 

 


