
 

18 - 22 Ocak 2021 Haftası  
Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı 
Değerli Velimiz, 18 - 22 Ocak 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 

 

 

09:10-9:40  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı 

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

10:35-11:05  Değerler eğitimi  İngilizce  Düşünme 
becerileri 

İngilizce  Eğlenceli Bilim 

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

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

12.20 - 13.05  Öğle Yemeği 

13:10-13:40  İngilizce  Beden eğitimi  İngilizce  Görsel sanatlar  İngilizce 

13.45-14.15  İngilizce  Beden eğitimi  İngilizce  İngilizce  İngilizce 

14.20-14.50  Okul Öncesi  Okul öncesi  Değerler Eğitimi  Değerler eğitimi  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 - 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: Dağınık çocuk draması 
Öğrencilere “Dağınık çocuk “isimli hikaye okundu..Hikaye okunduktan sonra çocuklara hikaye ile ilgili sorular sorulup cevaplar 
alındıktan sonra hikayenin draması yapıldı. Ardından “Hopla topla” şarkısı dinlendi. 
https://www.youtube.com/watch?v=CH6npJA75Ko 
 
Etkinlik 2: Önce-Şimdi-Sonra 
Öğrencilere balon gösterilir. Sonra balonun nasıl olduğu soruldu..Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra balon şişirilip 
incelendi..İncelenen balon iğne ile patlatıldı..Balona ne olduğu öncesi sonrası soruları soruldu.Cevaplara alındıktan sonra konu 
ile ilgili çalışma sayfası boyandı. 
 
Etkinlik 3: Fırça baskısı  
Öğrencilere çalışma öncesi el kol jimnastiği yaptırıldı.Sonrasında sulu boya fırçalarıyla renkli çalışma sayfalarına Ev , araba, 
çiçek, desenleri yapmaları istendi. 
 
Etkinlik 4: Sevimli balık yapalım 
Öğrencilere farklı renklerde elişi kağıtları vererek çalışma sayfasındaki balık görselinin üzerine yırtma yapıştırma etkinliği 
yapılması sağlandı. 
 
Etkinlik 5: İşaret-Eksiltme-Balonlarım-Horozumu kaçırdılar 
Öğrencilere horozumu kaçırdılar şarkısı söylendi. 
Horozumu kaçırdılar 
Damdan dama uçurdular 
Suyuna da pilav pişirdiler 
Geh bili bili bili geh,bili bili bili çilli horozum kayboldu. 
Bir sabah kalktım,avluya baktım 
Aradım taradım, bağırdım, çağırdım bili bili bili geh, geh 
Güzel horozum, vay kar beyazım! 
Ardından çocuklara eksi işaretinin olduğu kart gösterilir. Çıkartma eksiltme işlemi yapılırken eksi işaretinin kullanıldığı 
açıklandı. Nesnelerle 10’dan geriye doğru ritmik sayma çalışması yapıldı. ”Balonlarım” isimli parmak oyunu oynandı. Konuyla 
ilgili kitap çalışması yapıldı. 
 
Kurallı Oyun: 
Komşu komşu evinden memnun musun? 
Öğretmen oyunu ve oyunun kurallarını öğrencilere anlatır.Öğrenciler tek tek komşu komşu evinden memnun musun? 
sorusunu sorar.Öğrenciler verilen yanıtların dan sonra sandalyelerin arasında kendine ev bulur ve sandalyeyi kapmaya çalışır.  
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Cuma günü verilen dosya ve ödevlerin pazartesi günü gönderilmesini rica ediyorum. 
 

⇁ Öğrencilerimizin karneleri ve çalışma kitapları gönderilmiştir. Haftaya yarım günleri de baz alarak evde de mutlaka                             
çalışma sayfaları yaptırılıp çocuklarla genel tekrarlar mutlaka yapılmalıdır. Çocuklarımız için evdede kurallar                       
konusunda ortak kararlar alıp mutlaka desteklenmesi önemlidir. Tablet - Televizyon - Telefon gibi teknolojik                           
aletlerden mümkün olduğunca uzak durmalarına destek olunup bazende çocuklarımızın sıkılmalarına fırsat                     
verebilirsiniz. Böylece onlarda yeni bir şeyler üretebilirler. Tek başına oynayabilir. 
 

⇁ Her gün mutlaka kitap okuma ve okunan kitapla ilgili sorular sorabilirsiniz.  
 

⇁ Size gönderilecek olan sömestr programındaki etkinlikleri günlük mutlaka takip ederek gün içinde çocuğunuzla                         
birlikte yapabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız etkinliklerden 2 tane fotoğrafı bana da göndermenizi rica ederim.Tatil dönüşü                           
panoda sergileyeceğiz. 
 

⇁ Tatil dönüşü 15 şubat - 19 şubat haftasına gönderilmek üzere tatilde çocuğunuzla birlikte hazırlayacak şekilde geri                               
dönüşüm kostümü hazırlamanızı rica ederim. Geri dönüşüm kostüm partisi yapılacaktır. 
 

Duyurular 
⇁ 25-29 Ocak tarihlerinde 09:00 ve 13:00 saatleri arasında okulumuz yarım gün olacaktır. 

https://www.youtube.com/watch?v=CH6npJA75Ko


 

 İngilizce 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Eğlenceli Bilim 

 

   

Vocabulary 
⇁ Mommy, dady, sister, brother, baby 
⇁ R letter ( Rain, rabbit, rainbow, rocket) 

 
Language forms and functions 

⇁ This is my dad.. 
⇁ This is my mom. 

 
Science 

⇁ It is rainy. 
⇁ It is snowy.  

 
Activities 

⇁ Rabbit craft 
⇁ Weather coloring, puzzle  
⇁ Little red hen stick puppets 
⇁ Finger family puppets 
⇁ Family photo frame 

 
Songs and stories 

⇁ Lİttle red hen story 
⇁ Finger Family song 
⇁ Little snowflake song 
⇁ Rain rain go away song 

 
Teacher’s comment 

⇁ We had a successful week. We have finished our portfolio. Congratulations. We are at the end of the term. You are all 
amazing. Please don’t forget to complete ABC mouse activities.  

Neler Öğrendik? 
⇁ İki inatçı keçi hikayesi 
⇁ İmanın şartı devamı 
⇁ Tarık ve Zeynep yardıma koşuyoruz hikayesi 
⇁ Davranış kartları  
⇁ Fatiha suresi / Bismillahillezi duası 
⇁ Hazreti ömer radıyallahu anh adaletli olma menkıbesi  
⇁ Birebir elif ba dersleri 

 
Öğretmen Köşesi 

⇁ İki inatçı keçi hikayesi ile uyumlu olma davranışını öğrendik .imanın şartının 6 olduğunu ve maddelerini saymaya 
devam ediyoruz.Tarık ve Zeynep yardıma koşuyor hikayesi ile müslümanın yardımsever olması gerektiğini öğrendik. 

⇁ Davranış kartları ile günlük hayatta karşımıza çıkan durumlarda( ağır eşya taşıyan birine yardım ederim vb.)nasıl 
hareket etmemiz gerektiğini görseller ile örnekledik. Hazreti Ömer radıyallahu anh menkıbesi ile adaletli olmanın ve 
her zaman dürüst davranmanın önemini konuştuk. Dua ve surelerimizi talim ile sınıf içerisinde okuduk. 

Her işi yapabilen bir robot icat etseydiniz nasıl bir robot yapardın?Sorusu sorulduktan sonra çalışma sayfasına her işi yapabilen 
robot çizildi. 

Mum alevinde tutulan bir balon patlar mı? sorusu öğrencilere soruldu. Ardından balon mum deneyi yapıldı. 



 

 Görsel Sanat 

 

 Müzik 

 

 Beden Eğitimi 

 

Dijital Platformların Erişim Bilgileri 

 

 

Sevdiğim oyunlar etkinliği yapıldı. 

Harfler, heceler ve tekerlemelerle ses oyunları oynatıldı. 

Asılma ve Sallanmalar  
⇁ Taklidi asılma ve sallanmalar. 

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. 


