
1 - 5 Mart 2021 Haftası

Bahçelievler Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 1 - 5 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 Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi İngilizce

10.20-10.50 İngilizce İngilizce Spor ve Beden Eğt Okul Öncesi Spor ve Beden Eğt.

10.55-11.25 Okul Öncesi Değerler Eğitimi Görsel Sanatlar İngilizce Değerler Eğitimi

11.30-12.00 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Satranç Değerler Eğitimi

12.05-12.35 Değerler Eğitimi Okul Öncesi Değerler Eğitimi İngilizce Düşünme Eğitimi

12.40 - 13.25 Öğle Arası

13.30-14.00 Değerler Eğitimi Okul Öncesi İngilizce Müzik İngilizce

14.05-14.35 Okul Öncesi Okul Öncesi Eğlenceli Bilim Okul Öncesi Okul Öncesi

14.40-15.10 İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce Okul Öncesi

15.15-16.00 İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı

16.00 - 18.00 Eve Dönüş ve Dinlenme Arası

18.00 - 18.20 ABC Mouse
abcmouse.com adresinden atanan ödevlerinizi tamamlatınız.( The letter Ff))

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?

Belirli Gün ve Haftalar: Yeşilay haftası

Çocuklara yeşilay’ın ne işe yaradığı kimlere yardımcı olduğu hakkında konuşuldu.Kötü alışkanlıklar nelerdir?Kötü alışkanlıkları
yok edersek nasıl bir dünya olur? sorusu soruldu.Ardından yeşilay etkinliği yapıldı.

Etkinlik: Zamanında uyuyorum erken yatarım (Özbakım becerileri)

Uykunun ve zamanında uyumanın önemi hakkında sohbet edildi.Sağlıklı büyümeleri için akşam erken yatıp sabah erken
kalkma larının önemi vurgulandı.Erken yatarım şarkısı söylendi.
Erken yatarım erken kalkarım
Bir yumurtayı sütle çırparım
Kızarmış ekmek,birazda peynir
Aman efendim ne güzel yenir.
Erken yatınca erken kalkınca,
Çantama kitap,kalem koyunca
İster yaz olsun,isterseniz kış
Haydi okula,tıpış tıpış

Etkinlik: Sivri - küt neden yapılır?

Sivri ve küt olan nesneler incelendi.Sonrasında çocuklara bir nesnenin sivri ve küt olduğunu nasıl anlarız? ve evinizdeki sivri -küt
olan nesneler nelerdir? sorusu soruldu. verilen cevaplarda sonrasında sivri dikenli kaktüs sanat etkinliği yapıldı.

Etkinlik: Kolay zor mantarlar

Çocuklara çamaşırı elinde yıkayan ,makinede yıkayan,evini el süpürgesiyle süpüren ,elektrikli süpürgesiyle süpüren kişilerin
görselleri gösterilir.Hangilerinin zor hangilerinin kolay olduğu sorulur.Sonrasında kolay ve zor olanlar olarak masa taşıma
etkinliği drama yapılarak canlandırılır. Oyun sonrasında “mantarlar” adlı şarkı söylenir.

MANTARLAR
Gösterelim mantarlar
Nasıl büyür ormanda
Mışıl mışıl uyuyorlar
Yeşillikler içinde
Yaz yağmuru yağınca
Sonra güneş açınca,
İşte bakın ne kadar çok
Mantarlar var ormanda

Etkinlik: Yunus emre sarı çiçek (Ayın büyüğü)

Çocuklara yunus emrenin anadoluda yetişen tasavvuf erlerinden ve türk dili edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri
olduğu ve hayatı hakkında bilgi verilip sohbet edildi.En büyük eserlerinden biri olan “sarı çiçek” şiiri söylendi.

Etkinlik: Kahverengi- ceviz kuklası

Çocuklar kahverengi nesneleri tanıdıktan sonra kahverengine ulaşmak için hangi renkleri karıştırılırsa oluşabileceğine dair
etkinlik yapıldı. Ceviz adam şarkısı eşliğinde ceviz şeklindeki maske kahverengine boyanarak çocukların konuşturulmaları
sağlandı.

Etkinlik : “Okulumda 100. günüm” etkinliği yapıldı.

100 sayısıyla ilgili etkinlikler yapıldı. Etkinlikte giymek için 100 baskılı tişörtler hazırlandı. 100 sayısı şeklinde pasta tasarımı
yapıldı. Onar onar sayma çalışmaları yapıldı.10’arlı halkadan zincirler hazırlandı.Pano süslendi.

Kurallı Oyun:

Top gezdirme oyunu

Çocuklarla dikkat ve koordinasyonu geliştirici rulolardan top gezdirme oyunu oynandı.

Öğretmen Köşesi

- Çocuklardan aileden bir büyüğünün telefon numarasını ezberleme çalışması yaptırılmalı.
- Ayakkabı bağcık bağlama etkinliği evde mutlaka denenmeli.
- Zamanında uyuması için mutlaka desteklenmeli ve kitap okuma saati yapabilirsiniz.
- 10'arlı sayma çalışmaları tekrar edilmeli.
- Hafta sonu eve gönderilen ödevler Pazartesi günü ödevler yapıldıktan sonra dosya ile okula geri getirilmelidir.

Duyurular

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapılacak.



⛉ İngilizce

Week: 3

⇁ The letter of the week Ff (fox, frog, four, finger, five, fire, firefighter)
⇁ Review the letters

Vocabulary of the week

⇁ Cow, dog, horse, sheep, hen
⇁ Cat, farmer, farm, yellow, brown, black

Language forms and functions

⇁ Identifying farm animals
⇁ Identifying and making animal noises

Science

⇁ The life cycle of the chicken

Art

⇁ Sheep craft
⇁ Framer craft

Songs and stories

⇁ Farm animals
⇁ My hen

Teacher’s comment

⇁ This week we have learned Farm Animals. For more English practice you can visit ABC Mouse.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Tahıyyat - Fil Suresi
⇁ Hazret-i Ömer radıyallahü anh Menkıbesi
⇁ Davranış Kuralları
⇁ Elif Ba çalışmaları
⇁ Soru Cevap etkinliği

Öğretmen Köşesi

⇁ Elif Ba dersimiz de birebir ve sınıf içi etkinliklerle çalışmalar yaptık
⇁ Hazret-i Ömer radıyallahü anh Menkıbesini anlattık
⇁ Davranış Kuralları serisini görselleri üzerinde anlattık
⇁ Gülen yüz üzgün yüz pankartlarımızla soru cevap etkinliği yaptık

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Hazret-i Osman radıyallahü anh Menkıbesi
⇁ Kandil Kutlaması
⇁ Elif Ba çalışmaları

⛉ Düşünme Becerileri

Çocuklarla doğru - yanlış bilgiler etkinliği yapıldı. Zürafa hikayesi anlatıldı. Ardından zürafa sanat etkinliği yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Haberleşme araçlarından biri olan telefonu tanıdık ve ardından acil numaraların tahtada çalışması yapıldı ve telefon deneyi
yapılarak çalışma tamamlandı.



⛉ Akıl ve Zeka Oyunları

Reversi
Dedektif oyunu oynandı.

⛉ Görsel Sanatlar

Gazete kağıdından ev yapıyorum etkinliği yapıldı

⛉ Beden Eğitimi

Eğitsel oyunlar
*Mendil Kapmaca’’ oyunu oynandı

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 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.


