
19 - 23 Nisan 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - 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

8

09:10-09:40 Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı

Tatil

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

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

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

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

12:20 - 13:05 Öğle Arası

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

Değerler Eğitimi Görsel sanatlar

13:45-14:15 Uyku Saati /
Değerler

Uyku Saati /
Değerler

Uyku Saati /
Değerler

Uyku Saati /
Okul Öncesi

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

Okul öncesi

14:55-15:25 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

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: Vücudumuz şarkısı
İki elim iki kolum bacaklarım var.          
İki kulak iki yanak birde başım var.                                                         
İki gözüm iki kaşım parmaklarım var.
Her insanda bir burun birde ağız var.         
Gözlerimde kirpiğim saçlarımda var.                                                      
İnci gibi dişlerim birde çenem var.
Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam        
Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam                                                   
Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam
Olur mu hiç,                                                                   
Üç kulak dön de aynaya bak hey bak.             
Üç dudak dön de aynaya bak hey bak.         
Üç yanak dön de aynaya bak hey bak

Etkinlik 2: Müzik etkinliği
KÜÇÜK KARDEŞ 
Minicik minicik bir can.
Gözleri mercan. 
Minicik minicik bir can.
Ben sana hayran. 
Küçük kardeş, küçük kardeş.
Can, can, can. 
Minik kardeş, minik kardeş.
Can, can, can. 
Konuşmayı bilmezsin. Yürümeyi bilmezsin. 
Minik bana gel desem. Gelmeyi bilmezsin. 
Küçük kardeş, küçük kardeş. 
Can, can, can. 
Ufacık tefecik başlı. 
Gözleri yaşlı. 
Karacık kuracık tenli.
Yay gibi kaşlı. 
Yoruldun mu? Acıktın mı? Neden sustun? 
Darıldın mı? Gücendin mi? Neden küstün? 
Küçük kardeş, küçük kardeş.
Can, can, can. 
Minik kardeş, minik kardeş.
Can, can, can. 

Etkinlik 3: Mutlu yüzler resim çalışması
Yerlere konulan kağıtlardan gruplar oluşturularak resimler yapmaları istendi.

Etkinlik 4: 23 Nisan şenliği
Çocuklar 23 Nisan şapka ve balonlar eşliğinde doyasiya danslar edildi.Daha sonra müzik eşliğinde serbest resim çalışması
yapıldı.

Etkinlik 5: Çiftlik hayvanları
Çiftlik hayvanları ve çıkardığı sesler video olarak izlettirildi. Daha sonra her bir çocuğa çiftlik hayvanı verilerek boyaması
istenildi.Boyanılan hayvanlardan zemin üzerinde çiftlik oluşturuldu.

Öğretmen Köşesi

⇁ Tüm çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyor yanaklarından öpüyorum.
⇁ İyi tatiller diliyorum🌹



⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Bird, cat, dog, fish, pet, cage
⇁ Full, half full, empty

Language forms and functions

⇁ I love my pet

Math

⇁ Full, half full, empty

Science

⇁ Animal habitats: Where do animals live?

Art

⇁ Puzzle of 1 2 3
⇁ Matching animals to their homes
⇁ Coloring and sticking the animal to the poster
⇁ A cage with a butterfly
⇁ Empty, full, half full bottles

Songs and stories

⇁ I have a pet
⇁ Animal houses song
⇁ A video of animal habitats
⇁ An animation of full and empty

Teacher’s comment

⇁ It was a good week. You can watch a documentary about the animal habitats with your children, it is interesting for
them. You can study the concept of empty, full and half full by using the objects from your house.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Kevser ve İhlas Suresi
⇁ Elif Ba Harf Çalışmaları
⇁ Peygamber efendimizin Torunlarına Merhameti
⇁ Yemek İsrafı
⇁ Sağlıklı Sağlıksız Yiyecekler

Öğretmen Köşesi

⇁ Dua ve surelerimizi talim ile çalıştık.
⇁ Elif Ba harflerini eğlenceli bir şekilde işledik.
⇁ Yemek israfının ne demek olduğunu anlattık video ile pekiştirdik.
⇁ Peygamber efendimizin torunlarına merhametini anlattık.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Kevser ve İhlas Suresi
⇁ Elif Ba Harf Çalışmaları
⇁ Boni Saygılı Davranıyor.
⇁ İlk Ezan

⛉ Düşünme Becerileri

Tatil dolayısıyla yapılmamıştır.

⛉ Eğlenceli Bilim

Neden 2 kulağımız var deneyi yapıldı.



⛉ Görsel Sanatlar

Müzeleri tanıyalım

⛉ Beden Eğitimi

⇁ Top İle ilgili 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.


