12 - 16 Nisan 2021 Haftası

Bizimevler 7 Anaokulu - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 12 - 16 Nisan haftasında uyguladığımız ders programı ve ev çalışmalarının detaylarını hazırladık.
Haftalık olarak yaptığımız çalışmaları sizinle paylaşmaya ve iletişim halinde olmaya devam edeceğiz.
İhlas Koleji Genel Müdürlüğü

SAAT

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

08.30-09.00

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

09:00-09.45

Kahvaltı

Kahvaltı

Kahvaltı

Kahvaltı

Kahvaltı

09.45-10.15

Düşünme
Becerileri

İngilizce

Okul Öncesi

İngilizce

Değerler Eğitimi

10.20-10.50

Okul Öncesi

İngilizce

İngilizce

İngilizce

Değerler Eğitimi

10.55-11.25

Satranç

Görsel Sanatlar

İngilizce

İngilizce

Okul Öncesi

11.30-12.00

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Beden Eğitimi

Okul Öncesi

Beden Eğitimi

12.05-12.35

Okul Öncesi

Müzik

Okul Öncesi

Eğlenceli Bilim

Okul Öncesi

12.40 - 13.25

Öğle Arası

13.30-14.00

İngilizce

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

İngilizce

14.05-14.35

İngilizce

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

İngilizce

14.40-15.10

İngilizce

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Okul Öncesi

15.15-16.00

İkindi Kahvaltısı

İkindi Kahvaltısı

İkindi Kahvaltısı

İkindi Kahvaltısı

İkindi Kahvaltısı

16.00 - 18.00

Eve Dönüş ve Dinlenme Arası

18.00 - 18.20

ABC Mouse

abcmouse.com adresinden atanan ödevlerinizi tamamlatınız. (The letter Vv, Clothes, Weather)

Oyun, Hikaye Okuma ve Uyku Saati

18.20-21.30

Çocuğun kendi seçtiği ,yaşına ve anlama seviyesine uygun bir kitabı çocuğunuza okuyabilirsiniz.Aile
olarak birlikte oynayabileceğiniz kutu oyunları yada sizin çocukluğunuzda oynadığınız oyunlardan
oynayabilirsiniz.Uyku saati de mutlaka düzenlenmelidir

⛉ Okul Öncesi
Neler Öğrendik?
İlkbahar Partisi
Çocuklarla ilkbahar mevsim değişiklikleri hakkında sorular soruldu ve sohbet edildi. Çocuklarla okul dışına çıkıp çevremizdeki
ağaçları, çiçekleri inceledik ve topladığımız çiçeklerle ilkbahar çerçevesi yaptık.
Kavram: Zikzak / Düz-Eğri
Çocuklara düz-eğri ve zikzak çizgilerin görselleri tahtada gösterildi. Çocuklarla tahtada çizgi çalışmaları yapıldı. Daha sonra
sınıf zeminine renkli bantlarla iki tane zikzak yol hazırlandı. Çocuklarla bu yolda çizgi üzerinde atlayarak, zıplayarak, tek ayak
vb. yürüme çalışmaları yapıldı. Ardından elde bir nesne taşıyarak yürüme çalışması yapıldı.
Kavram: Sudoku
Tahtada çizilen sudoku tablosu çocuklara gösterildi. Kaç kare olduğu sayıldı. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü kutuyu bulma çalışmaları yapıldı. Satır ve sütun bilgilerini hatırlatıcı bilgiler verildi. Legolarla sudoku
çalışmaları yapıldı.
Ayın Ünlüsü: Fatih Sultan Mehmet
Çocuklara İstanbul görselleri gösterildi ve sorular soruldu. İstanbul hakkında kısa bilgiler verildi. Bu şehri orduları ile bize
armağan eden kişinin Fatih Sultan Mehmet olduğu söylendi. İstanbul’u nasıl fethettiği hakkında sohbet ettik. Daha sonra
çocuklarla deneyle Fatih Sultan Mehmet ve ordusu gemileri karadan nasıl harekettirdiği canlandırırdı.
Duygular: Mutlu Üzgün, Kızgın, Korkmuş, Şaşkın Duygum Ne?
Çocuklara duyguların görselleri gösterildi. Daha sonra çocuklara bir kelime verildİ (ANNE kelimesini mutlu, mutsuz, kızgın,
şaşkın, ağlamaklı) söylemeleri istendi.

Öğretmen Köşesi
-

Cuma günleri verilen etkinlik dosyalarını pazartesi boş bir şekilde geri göndermenizi rica ediyorum.
Hafta boyunca yapılan etkinlikler evde tekrar edilebilir.

Duyurular
-

Gelecek hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapılacaktır. Öğrencilerimizin kırmızı beyaz
kıyafet giymelerini rica ediyorum.

⛉ İngilizce
Month: Week ?
⇁
⇁

April
Week 2

The Vocabulary of the week:
⇁
⇁

Letter Uu (umbrella, uncle, under, up, umpire)
Cat, dog, hamster, bird, fish

Language forms and functions
⇁

I have a pet .

Math
⇁

Tall and short

Science
⇁

Pet animals

⇁

My pet booklet

Art

Songs and stories
⇁
⇁
⇁

I have a pet
Letter u song
Tall and short song

Teacher’s comment
⇁

We had an amazing week. Please follow up on ABC mouse for more practice

⛉ Değerler Eğitimi
Neler Öğrendik?
⇁
⇁
⇁
⇁
⇁
⇁
⇁

Fil suresi
Elif bâ çalışması
Ezan nedir?
İlk ezan nasıl okundu?
Ramazan-ı şerif ayında neler yapılır?
Ramazan ayında dua etmenin önemi
Ramazan ayı etkinlikleri

Öğretmen Köşesi
Dua ve sureleri çalıştık.. Şiirleri, Peygamber efendimizin ailesini ve İmanın şartlarını tekrar ettik. Ramazan ayının ne olduğunu,
neler yapılması gerektiğini konuştuk, videolar ile destekledik ve boyamasını yaptık. İftar ve sahur ne demek, orucu ne zaman
tutmaya başlar ne zaman açarız öğrendik. Dua etmenin çok önemli olduğunu öğrenip, etkinliğini yaptık. Yemek panosundaki
yıldızları toplayan çocuklar yemek ödüllerini almaya başladı.

Yaklaşan Etkinlikler
⇁
⇁
⇁
⇁
⇁

Fil suresi
Elif bâ etkinliği
Saygılı olmak
İnsanları üzebilecek davranışlar
İnşallah demenin önemi

⛉ Düşünme Becerileri
Çocuklara ”Herşey baş aşağı olsaydı, nasıl olurdu?” sorusu soruldu ve duygu ve düşüncelerini resim yoluyla aktardılar.

⛉ Eğlenceli Bilim
RENKLİ SÜT DENEYİ:
Çocuklar genişçe bir tabağa bir miktar süt koydular. Sonra sütün üzerine damla şeklinde gıda boyaları damlattılar. Son olarak
da ayrı bir kapta sıvı sabuna batırdığımız kulak çubuğu ile damlattığımız renklerin ortasına hafifçe dokundular.

⛉ Görsel Sanatlar
Kesme yapıştırma çalışması,geometrik şekillerden hayvan figürü yapımı.

⛉ Beden Eğitimi
Top alıştırmaları ile ilgili temel beceriler.

Dijital Platformların Erişim Bilgileri
PLATFORM

ADRES

KULLANICI ADI

ŞİFRE

AÇIKLAMA

E-Posta

gmail.com

ad.soyad@ihlaskoleji.k12.tr

*****

Öğrenci isminin ilk 3 harfi, nokta işareti,
TCKN son 4 rakamı (Örn. erd.5845)

Okul Aile

ihlaskoleji.okulaile.com

e-mail adres

*****

Sınıf öğretmeni tarafından size
ulaştırılmıştır.

ABC Mouse

abcmouse.com

adısoyadı@ihlaskoleji.com

*****

İngilizce öğretmeni tarafından Okul Aile
sistemi aracılığı ile sizlere ulaştırılacaktır.

PDEVCO

pdevco.com.tr

T.C. Kimlik No

*****

Okul Aile sistemi aracılığı ile sizlere
ulaştırılmıştır.

