
19 - 23 Nisan 2021 Haftası

Bizimevler 2 Anaokulu - Deniz Sınıfı
Değerli Velimiz, 19 - 23 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

Tatil

09:00-09.45 Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı

09.45-10.15 Okul Öncesi Değerler Eğitimi Beden Eğitimi Değerler Eğitimi

10.20-10.50 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Okul Öncesi

10.55-11.25 İngilizce Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi

11.30-12.00 Okul Öncesi Görsel Sanatlar Okul Öncesi Düşünme Becerileri

12.05 - 12.35 Öğle Yemeği

12.40-13.25 Uyku Saati Uyku Saati Uyku Saati Uyku Saati

13.30-14.00 Okul Öncesi İngilizce İngilizce İngilizce

14.05-14.35 Eğlenceli Bilim İngilizce İngilizce İngilizce

14.40-15.10 Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi

15.15-16.00 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

18.00-21.30

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: Çiftlik Hayvanları
“Atlar”adlı parmak oyunu oynandı. ”Hayvanlar iş başında” adlı hikaye okundu. Hikaye hakkında konuşuldu. Ardından hayvanlar
boyandı. Pano da sergilendi.

Etkinlik 2: Mutlu Çocuk (Düzenli-dağınık)
Çocuklarla sınıfın dağınık halinde iken şuan sınıfın düzenli mi dağınık durumu konuşuldu. Ardından düzenli halinde üzerinde
konuşuldu Daha sonra yerlere yapıştırılan kraft kağıtlarına düzenli düzensiz şekilde resimler yapıldı.

Etkinlik 3: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bayrak çalışma sayfaları boyandı. Ardından çocuklara hazırlanan köşemizde çocukların fotoğrafları çekildi. Daha sonra
bahçeye çıkarak taşlar boyandı. Sonra da serbestçe oyun oynandı.

Etkinlik 4: Dünya Kitap Günü
Masaların üzerine kitaplar konularak çocukların dikkatleri çekildi. Ardından neden böyle bir şey yapıldığı hakkında konuşuldu.
Daha sonra kitap günü ile alakalı bir kaç video izletildi.”Küçük kardeş”adlı şarkı söylendi.Ardından içinden seçilen seçilen bir
kitap okundu. Okunulan kitap hakkında konuşuldu. Daha sonra makarnalar boyatılarak kağıda yapıştırıldı.

Kurallı Oyun:

Konu: Sesli-sessiz

Yapılan nohutlu kavanoz şişelerini sesli bir nesne gösterildiğin sallanılması istendi. Sessiz bir nesne gösterildiğinde ise
durulması istendi.

Öğretmen Köşesi

⇁ Öğrendiğiniz kavramlar tekrar edilmelidir.
⇁ Küçük kas becerilerini geliştirmek adına boya yapmasına veya kullanılmayan kağıtları kesmelerine izin verilerek

desteklenebilir.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ My pet, cat, dog, fish, bird, hamster

Language forms and functions

⇁ I love my pet

Math

⇁ Full and empty

Science

⇁ Animal habitat

Songs and stories

⇁ I have a pet song
⇁ Abc song
⇁ Colors song
⇁ Number song

Teacher’s comment

⇁ We had an amazing week. Please follow the topics above for more practice .



⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ İhlas suresi
⇁ Elif bâ çalışması
⇁ Saygılı olmak nedir?
⇁ Boni Saygılı oluyor hikayesi
⇁ İnşallah demenin önemi
⇁ Şeker hoca ‘İnşallah’ videosu

Öğretmen Köşesi

Sure ve dualarımızı talim ile çalıştık. Elif bâ çalışmasını yaptık. Saygılı olmanın ne demek olduğunu öğrendik. Saygılı olmamız
gereken bir kaç yer saydık ve canlandırma yaptık. (Okulda arkadaşlarımıza karşı, evde ailemize karşı, otobüste, sıra beklerken
vs. neler olabileceğini konuşup, canlandırdık.) Boni saygılı oluyor hikayesini okuduk. İnşallah demenin anlamını ve önemini
öğrendik.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ İhlas suresi
⇁ Elif bâ çalışması
⇁ Peygamber Efendimizin (aleyhisselam) torunları ile ilgili menkıbeler
⇁ Yemek israfı
⇁ İsrafı önlemek için yapılabilecekler
⇁ Sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler
⇁ Sağlığımızın önemi

⛉ Düşünme Becerileri

Kitapların bizim için nasıl bir önemi olduğu hakkında çocukların fikirleri alındı.

⛉ Eğlenceli Bilim

”Neden iki kulağımız var” adlı etkinlik yapıldı. Çocuklardan bir kişi seçilerek göz bandı takıldı. Diğer çocuklara ise nohut
doldurulan kavanozların sallanması istendi. Gözü kapalı olan kişinin bulunması istendi. Ardından kulağımızın bir duyu organı
olduğundan bahsedildi.

⛉ Görsel Sanatlar

Kesme yapıştırma çalışması yapıldı

⛉ Beden Eğitimi

Top sürme, paslaşma, zıplatma, topla yürüme ve top atma çalışmaları.



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.


