
12 - 16 Nisan 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - 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

08:45-09:30 Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı

09:30-10:00 Okul öncesi Okul öncesi İngilizce Görsel sanatlar Müzik

10:05-10:35 Değerler eğitimi Okul öncesi İngilizce Okul öncesi Eğlenceli Bilim

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

11:15-11:45 İngilizce İngilizce Okul öncesi İngilizce İngilizce

11:50-12:20 İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce Okul öncesi

12.25 - 13.10 Öğle Yemeği

13:15-13:45 Beden eğitimi Okul öncesi Değerler eğitimi Değerler eğitimi İngilizce

13.50-14.20 Beden eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Okul öncesi

14.25-14.55 Okul Öncesi Değerler eğitimi Düşünme
becerileri Okul öncesi Okul öncesi

15.00-15.30 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 - 18.20 ABC Mouse
abcmouse.com adresinden My Lessons sekmesindeki atanan ödevlerinizi tamamlayınız.

18.20-21.30

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

https://www.abcmouse.com


⛉ Okul Öncesi

Neler Öğrendik?

Etkinlik 1: Fatih sultan mehmet (Ayın ünlüsü)
Çocuklara istanbul hakkında bilgiler verildi. Sonrasında istanbulun görselleri meşhur yerleri denizde ki vapurlar hakkında
konuşuldu.Fatih sultan mehmet kimdir? İstanbul'u kurtarmak için neler yapmıştır? Gemileri karadan ve nasıl yürüttüğünü
konusu hakkında sorular sorulup bilgiler verildi.

Etkinlik 2: Fedakarlık şemsiye eşini bul (Değerler eğitimi)
Çocuklarla ikili eş olup müzik eşliğinde daireye geçme oyunu oynanıp müzik kesildiğinde eşini bul denildiğinde çocuklar daire
geçip tek bir eş ortada kalır oyun bu şekilde dönüşümlü devam edildi. Ardından fedakarlık nedir? diye sorularak fedakarlık
hakkında bilgi verildi.

Etkinlik 3: İlk bahar partisi
Çocuklarla ilkbahar mevsimi hakkında sohbet edildi. İlkbaharda nasıl giyiniriz hava nasıl olur doğada ne gibi yenilikler
olur?sorularını sorup beyin fırtınası yaptık.Ardından ilkbahar mevsimi partisi için bahçede etkinlikler yapıp. Uçurtmalarımızı
müzik eşliğinde uçurduk.

Etkinlik 4: ”11” sayısı (Matematik)
Çocuklara” 11” sayısı tanıtıldı.Sonrasında tüm sayıların önüne” 1” sayısı getirerek akıllı tahtada sayı çalışması yapıldı.

Etkinlik 5: Duygular
Çocuklarla mutlu,üzgün,kızgın,korkmuş duygu ifadeleri görsellerini inceledik. Sonrasında duygularla ilgili ifadeleri yüzümüzle
ifade ettik. “Mutlu çocuk” şarkısını söyledik.
Görevini yapmışsan mutlu olmalısın kötülüğü yenmiş sen mutlu olmalısın.
Bugün çalışmışsan mutlu olmalısın iyiliği sevmişsen mutlu olmalısın.
Büyüklere saygın varsa mutlu olmalısın.
Küçüklere sevgin varsa mutlu olmalısın.

Etkinlik 6: Zikzak düz eğri
Çocuklar sınıf zemininin üzerinde Düz, eğri, zikzak çizgileri incelediler. Daha sonra bu çizgilerin üzerinden topu taşıyarak
yürüme çalışması yaptılar.

Kurallı Oyun:

Çıkarılan sesi tanıma
Çocuklara farklı eşyalar gözleri kapalıyken yere atılır. Çocuklar çıkan sesleri ne olduğunu bilerek cevabı söyler.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta boyunca yapılan çalışmalar tekrar edilebilir.
⇁ Cuma günleri verilen ödevlerin hafta sonları yapılmasını dosyaların pazartesi gönderilmesini rica ediyorum.

Duyurular

⇁ 23 nisan çocuk şenliği yapılacaktır.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Octopus, orange, onion, ostrich, owl
⇁ Plant, seed, root, flower, rain, sun

Language forms and functions

⇁ Eat the fruit.
⇁ Don't eat the seeds.

Math

⇁ More, less, equal

Science

⇁ Life cycle of the plant
⇁ Parts of the plant

Activities

⇁ The craft of an octopus
⇁ We planted a bean
⇁ Life cycle of a bean



⇁ Play with candies: More, less, equal
⇁ Puzzle of the parts of the plant
⇁ Parts of the sunflower

Songs and stories

⇁ The letter o
⇁ Plant a little seed song and fingerplay
⇁ Growing beans time-lapse
⇁ Parts of a plant song

Teacher’s comment

⇁ It was a good week. We started to a new subject. You can talk with your children about the plants. Ask them about
their favourite plant, and tell your favourite one.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Sure ve dua tekrarları
⇁ Ramazan-ı şerif kutlaması
⇁ Ramazan duvar süsü etkinliği
⇁ Camii silüeti etkinliği
⇁ Boni hikayesi inşallah demenin önemi

Ramazan davulcusu kimdir? Görevi nedir

Öğretmen Köşesi

Ramazan ile ilgili kavramları, oruç sahur iftar ne demektir. Kuralları nedir öğrendik. Ramazan kutlamasını coşkulu bir şekilde
tekrar ettik. İnşallah kelime manasını öğrendik. İnşallah demenin hayatımızdaki yerini öğrendik. Birebir elif ba derslerimizi
okuduk, sınıf içerisinde sure ve dualarımızı talim ile tekrar ettik. Sünger baskısı ile camii silüetini ortaya çıkaran etkinliğimizi
yaptık. Ramazan davulcusu etkinliği ile ramazan davulcusunun görevlerini öğrendik.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem in torunlarına merhameti.
⇁ Merhamet ne demektir.
⇁ Ramazan manisi öğreniyoruz.
⇁ İslamın şartları
⇁ Sağlıklı sağlıksız yiyecekler

⛉ Düşünme Becerileri

Herşey baş aşağı olsa nasıl olurdu? sorusunu sorup çocuklar fikirlerini söylediler..

⛉ Eğlenceli Bilim

Renkli süt deneyi yapıldı.

⛉ Görsel Sanat

23 Nisan çalışması

⛉ Beden Eğitimi

Top ile 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.

ABC Mouse abcmouse.com adsoyad@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.


