
12 - 16 Nisan 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Deniz 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

09:10-09:40 Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı

10:00-10:30 Değerler eğitimi İngilizce Okul öncesi İngilizce Değerler eğitimi

10:35-11:05 Okul öncesi İngilizce Okul öncesi İngilizce Okul Öncesi

11:10-11:40 Okul öncesi Değerler eğitimi Okul öncesi Okul öncesi Müzik

11:45-12:15 Okul öncesi Okul öncesi İngilizce Değerler eğitimi Okul Öncesi

12:20 - 13:05 Öğle Arası

13:10-13:40 Uyku Saati /
Değerler Eğitimi Beden eğitimi Uyku Saati /

Değerler Eğitimi Görsel sanatlar Uyku Saati /
Değerler Eğitimi

13:45-14:15 Uyku Saati /
Değerler

Uyku Saati /
Değerler

Uyku Saati /
Değerler

Uyku Saati /
Okul Öncesi

Uyku Saati /
Değerler Eğitimi

14:20-14:50 Okul Öncesi Uyku saati/
Okul öncesi Okul öncesi Uyku saati/

Okul öncesi Okul Öncesi

14:55-15:25 İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı

15:30-16:00 Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

16.00 - 18.00 Eve Dönüş ve Dinlenme Arası

18:00-21.30

Oyun, Hikaye Okuma ve Uyku Saati
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?

Etkinlik 1: İlkbahar partisi
Bahçede çiçek dikimi gerçekleştirildi. Ardından yapılan uçaklar çocuklar tarafından bahçede uçurularak eğlenceli vakit
geçirildi.

Etkinlik 2: Bahar kolyesi
Papatyalar, boncuklar ve pipetler kullanılarak rengarenk kolyeler yapıldı.

Etkinlik 3: 4 sayısı
4 sayısının görseli çocuklara gösterildi. Daha sonra 4 adet nesne sayılarak adet kavramı verildi.

Etkinlik 4: Ayı maskesi
Kâğıt tabaklar çocuklar tarafından once boyanarak daha sonra burun ve kulak yapıştırılarak ayı maskesi yaptırıldı.

Etkinlik 5: 10 küçük ayıcık
Maskeler eşliğinde şarkı söylettirildi.

ON KÜÇÜK AYICIK
Bir küçük, iki küçük, üç küçük aslancık
Dört küçük, beş küçük, altı küçük aslancık
Yedi küçük, sekiz küçük, dokuz küçük aslancık
On küçük aslancııık

Bir küçük, iki küçük, üç küçük maymuncuk
Dört küçük, beş küçük, altı küçük maymuncuk
Yedi küçük, sekiz küçük, dokuz küçük maymuncuk
On küçük maymuncuuuuk

Bir küçük, iki küçük, üç küçük sincapçık
Dört küçük, beş küçük, altı küçük sincapçık
Yedi küçük, sekiz küçük sincapçık
On küçük sincapçıık

Bir küçük, iki küçük, üç küçük pandacık
Dört küçük, beş küçük, altı küçük pandacık
Yedi küçük, sekiz küçük pandacık
On küçük pandacıııık

Bir küçük, iki küçük, üç küçük kaplancık
Dört küçük, beş küçük, altı küçük kaplancık
Yedi küçük, sekiz küçük kaplancık
On küçük kaplancııık

Bir küçük, iki küçük, üç küçük ayıcık
Dört küçük, beş küçük, altı küçük ayıcık
Yedi küçük, sekiz küçük ayıcık
On küçük ayıcıııık

Etkinlik 6: Ayakkabının eşini bulma oyunu
Çocukların ayakkabıları halı üzerinde karıştırılarak müzik eşliğinde eşlerini bulması istenildi.

Öğretmen Köşesi

⇁ Yemeklerini kendileri yemeleri ve tabaklarını kendileri kaldırması için fırsat verebilirsiniz.
⇁ Gönderilen ödevleri yapılmış olarak pazartesi geri getirmelerini önemle rica ediyorum.
⇁ Birlikte oyunlar oynayarak kaliteli zaman geçirebilirsiniz.
⇁ İyi tatiller diliyorum💐

Duyurular

⇁ 23 Nisan çocuk şenliği yapılacaktır.



⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Bird, cat, dog, fish, baby, rabbit

Language forms and functions

⇁ That'a baby (cat).
⇁ Objective: Students should recognise and imitate animal sounds.

Math

⇁ Measurement - length: Students will be able to differentiate between short and tall.

Science

⇁ Animals coverings: They have got different body coverings and it is useful for protection.

Art

⇁ Cat mask
⇁ We made a pet house
⇁ A poster of fish, sheep and bird coverings
⇁ How many snowflakes tall are you?
⇁ Dog-bone sequencing: Line up the bones from the largest to the smallest and vice versa.
⇁ Look how tall I am!: Poster of the length of children
⇁ Color the mommy and baby cow with finger paint

Songs and stories

⇁ I have a pet
⇁ Coverings of the animals
⇁ Tall and short song

Teacher’s comment

⇁ It was a joyful week. Our subject is very attractive for the children because it is about animals and they really like
animals and animal-related activities. You can talk with them about their favourite pet.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Elif ba harfleri
⇁ Ramazan-ı şerif kutlaması
⇁ Ramazan temalı videoları
⇁ Ramazan duvar süsü
⇁ Camii silüeti
⇁ Dua ve sure tekrarı
⇁ İnşallah demenin önemi etkinliği
⇁ Ramazan davulcusu etkinliği

Öğretmen Köşesi

⇁ Elif ba harflerimizi okuduk dua ve surelerimizi tekrar ettik. Ramazan temalı videoları izleyerek konuyu pekiştirdik.
Ramazan duvar süsleri yaptık. Sünger baskısı ile camii silüeti oluşturduk. İnşallah demenin önemini öğrendik.
Ramazan davulcusunun görevlerini öğrendik.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Sağlıklı sağlıksız yiyecekler
⇁ Merhamet nedir
⇁ Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına merhameti
⇁ Yemek israfı

⛉ Düşünme

Çilekli süt hikayesi kuklalar eşliğinde anlatıldı.



⛉ Eğlenceli Bilim

İlkbahar partisinde çiçek dikimi gerçekleştirildi.

⛉ Görsel Sanatlar

23 Nisan çalışması

⛉ Beden Eğitimi

Top İle Çalışmalar
-Eğlenceli oyun ve yarışmalar.

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.

PDEVCO pdevco.com.tr T.C. Kimlik No ***** Okul Aile sistemi aracılığı ile sizlere
ulaştırılmıştır.


