
15 - 19 Mart 2021 Haftası

Bizimevler 2 Anaokulu - Uzay Sınıfı
Değerli Velimiz, 15 - 19 Mart 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 İlkokula Hazırlık Okul Öncesi Beden Eğitimi Okul Öncesi Beden Eğitim

10.20-10.50 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

10.55-11.25 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

11.30-12.00 Okul Öncesi Görsel Sanatlar Robotik Kodlama İlkokula Hazırlık İlkokula Hazırlık

12.05-12.35 Düşünme Becerileri Okul Öncesi İlkokula Hazırlık Okul Öncesi Okul Öncesi

12.40 - 13.25 Öğle Yemeği

13.30-14.00 Eğlenceli Bilim İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

14.05-14.35 Okul Öncesi İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

14.40-15.10 İlkokula Hazırlık İngilizce İlkokula Hazırlık İngilizce Okul Öncesi

15.15-16.00 İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

16.00 - 18.00 Eve Dönüş ve Dinlenme Arası

18.00 - 18.20 MentalUp
mentalup.com adresinden günlük egzersizinizi tamamlayınız

18.20 - 18.40 ABC Mouse
abcmouse.com adresinden My Lessons sekmesindeki atanan ödevlerinizi tamamlayınız. .( MY BODY)

19.30-21.30

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.mentalup.com
https://www.abcmouse.com


⛉ Okul Öncesi

Neler Öğrendik?

Tema: Hayvanlar

Etkinlik: Hayvanları Tanıyorum

Hayvanlar videosu izledikten sonra hayvan kuklaları ile drama yapıldı.

Belirli Gün ve Haftalar: Yaşlılara Saygı Haftası

Yaşlılara saygılı davranmamız gerektiği hakkında sohbet edildi. Evden getirilen kıyafet ve malzemeler kullanılarak drama
yapıldı.

Kavram: Büyük-Küçük

Büyük ve küçük kavramı hakkında sohbet edildi. Sınıfımızdaki büyük ve küçük nesneler örneklerle açıklandı. Büyük ve küçük
hayvanlar hakkında sohbet edildikten sonra resmedilmesi istendi. Çalışma sayfası yapıldı. Konu ile ilgili video izletildi.

Duyular: Kokulu-Kokusuz

Kokulu ve kokusuz kavramına değinildi. Kokulu ve kokusuz nesneler önceden hazırlandı. Çocukların gözleri kapatılarak hangi
nesnenin kokulu hangisinin kokusuz olduğu soruldu. Malzemenin ne olacağı konusunda tahmin edilmesi istendi. (Sarımsak,
parfüm, kalem… vs)

Belirli Gün ve Haftalar: 18 Mart Çanakkale Zaferi

Günün anlam ve önemi çocuklara aktarıldı. Sanat etkinliğimiz yapıldı. 18 Mart ile ilgili video izletildi.
https://www.youtube.com/watch?v=LRrVe9yYt4I&t=320s

Avrupa Kıtası ve Hayvanları

Avrupa kıtasının dünya küresindeki konumu çocuklara gösterildi. Avrupa kıtasındaki ülkeler çocuklara tanıtıldı. Kıtada yaşayan
hayvanlar gösterildi. Avrupa kıtası görseline hayvanlar çocuklar tarafından kesilip yapıştırıldı. Avrupa kıtası ile ilgili görseller
gösterildi.

Sayı: 13

13 sayısı tanıtıldı. 13 sayısı onluk sisteminde gösterildi. Legolarla da yapılarak desteklendi. Kitap çalışması yapıldı.

Kavram: Sesli-Sessiz

Sesli ve sessiz kavramına değinildi. Sesli-sessiz varlık ve nesneler hakkında sohbet edildi. Sesli ve sessiz hayvanlar hakkında
örnekler çoğaltıldı. (kelebek, kedi, aslan,köpek…) Ses çıkartan müzik aletleri hakkında konuşulduktan sonra marakas yapıldı.
Yapılan marakaslar İstenilen renklerle çocuklar tarafından boyandı. Marakası salla şarkısı ile ritim çalışması yapıldı.

Haftanın Oyunu:
Taklit oyunu oynandı. Müzik eşliğinde dans edildi. Müzik durduğunda her çocuk bir hayvanın taklidini yaparak heykel oldular.
Sonrasında öğretmenine ve arkadaşlarına hangi hayvana büründüğünü belirttiler.

Öğretmen Köşesi

⇁ Sesli ve sessiz nesneler hakkında evde sohbet edebilir, karton bardakla ya da farklı bir materyal kullanarak evde
sizlerde bir marakas yapabilirsiniz.

⇁ Öğrendiğimiz sayıları evde tekrar edebilirsiniz.
⇁ Yaşlılara saygılı davranma konusunda çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz.

Duyurular

⇁ 21-26 Mart tarihleri arası Orman haftasıdır.
⇁ Orman haftası için yapacağımız bir etkinlik için hafta sonu 2-3 kozalak toplayıp Pazartesi günü okula getirmenizi rica

ediyorum.
⇁ Her pazartesi günü “Oyuncak Günü” olacaktır. Öğrenciler pazartesi günleri evden istedikleri 1 adet oyuncaklarını

getirebilirler.

⛉ İngilizce

Month: Week ?

⇁ March
⇁ Week 3

Vocabulary of the week

⇁ Letter : Nn ( newspaper, nose, nest, nurse Narwhal)
⇁ Cow, duck, horse, chicken, sheep, goat, rooster

https://www.youtube.com/watch?v=LRrVe9yYt4I&t=320s


Language forms and functions

⇁ Cow says (moo)
⇁ Ducks says (quack)

Math

⇁ Heart shape

Science

⇁ Life cycle of chicken

Art

⇁ Farm house
⇁ Heart shape dog

Songs and stories

⇁ Farm animal song
⇁ Abc animal song
⇁ Letter n song

Teacher’s comment

⇁ We had an amazing week, for more practice please visit ABC Mouse.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ İhlas Suresi
⇁ Sualler (Rabbimiz, Peygamberimiz, Dinimiz, Kitabımız, Kıblemiz, amelde ve itikatta mezhebimiz, mezhep imamımız,

kimin zürriyetindeniz?)
⇁ 571 yılı şiiri
⇁ Yeri göğü yaratan şiiri
⇁ Nimete Şükretmek
⇁ İsraf nedir?
⇁ Emanet konusu
⇁ Elif bâ etkinliği

Öğretmen Köşesi

Sure ve duaları çalıştık. Suallerin cevaplarını öğrendik. 571 yılı şiirini ve Yeri göğü yaratan şiirlerini tekrarladık. . Nimete
şükretmekle ilgili videoyu izleyip, en çok ne için Allahü tealaya şükür ettiklerini öğrencilere sorduk. İsrafın çeşitlerini ve nasıl
engel olabileceğimizi konuşup etkinliğimizi yaptık. Emanet konusu için hazırlanan zarfları öğrencilere verdik. Emanet ile ilgili
örnekler bulduk. Elif bâ etkinliğimizi yaptık.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ İhlas suresi
⇁ Gülümsemeyi seviyoruz (Hikaye)
⇁ ‘Güler yüz sadakadır.’ Hadisi şerifini öğreniyoruz.
⇁ Sadaka vermek nedir?
⇁ Berat kandili kutlaması
⇁ Elif bâ Etkinliği

⛉ Düşünme Becerileri

Hayatımızda hiç ses olmasaydı sence dünya nasıl bir yer olurdu? diye soruldu.

⛉ Robotik Kodlama

Kitap çalışması yapıldı.



⛉ Eğlenceli Bilim

‘Parmak İzlerimiz Aynı mı?’ etkinliği yapıldı.

⛉ Görsel Sanatlar

Boyama çalışması, taşırmadan boyama yapıldı.

⛉ Beden Eğitimi

Çember ile ilgili temel beceriler. Tutma ve yuvarlamalar.

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.

MentalUP mentalup.com T.C. Kimlik No ***** Okul Aile sistemi aracılığı ile sizlere
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.


