
 

1 - 5 Mart 2021 Haftası  
Bizimevler 7 Anaokulu - Uzay 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  İngilizce  İngilizce  Okul Öncesi  İngilizce  Okul Öncesi 

10.20-10.50  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce 

10.55-11.25  İngilizce  Görsel Sanatlar  İngilizce  İngilizce  İngilizce 

11.30-12.00  Düşünme 
Becerileri 

İlkokula Hazırlık  Satranç  İlkokula Hazırlık   Okul Öncesi 

12.05-12.35  Beden Eğitimi  Müzik  Okul Öncesi  Beden Eğitimi  Okul Öncesi 

12.40 - 13.25  Öğle Arası 

13.30-14.00  İlkokula Hazırlık  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi 

14.05-14.35  Okul Öncesi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi 

14.40-15.10  Eğlenceli Bilim  Okul Öncesi  İlkokula Hazırlık  Okul Öncesi  Robotik Kodlama 

  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  MentalUp 
mentalup.com adresinden günlük egzersizinizi tamamlayınız 

18.20 - 18.40   ABC Mouse 
 abcmouse.com adresinden atanan ödevlerinizi tamamlatınız. (IK Minnie My Body W5) 

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  

 

 İngilizce 

Neler Öğrendik? 
Belirli Gün ve Haftalar: Yeşilay Haftası (1-7 Mart Haftası) 

Yeşilay’ın amaçları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili sohbet edildi. Grup çalışması olarak Yeşilay Haftası ile ilgili pano hazırlandı. 
 
Tema: İnsanlar 

“İç organlarımı tanıyorum” isimli etkinlik yapıldı. İç organlarımız ve görevleri öğrenildi. İç organlarımızı tanıtan kitapçık yapıldı. 
 
Spor Dalı: Atletizm 

Beden eğitimi öğretmeninin de desteğiyle atletizm spor dalı öğrencilere tanıtıldı. Öğrencilere göğüs numaraları verildi ve koşu 
yarışı yapıldı. 
 
“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. 
 
Kurallı Oyun: 
Sudoku: 
Çocuklara sudoku bulmacanın nasıl oynandığı gösterildi. Kurallar anlatıldıktan sonra oyuncakların renklerine göre sudoku 
çalışması yapıldı. 
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Evde onar onar sayma çalışmaları yapabilirsiniz. 
⇁ İç organlarımızla ilgili tekrarlar yapabilir. “ İç organlarımızın daha iyi çalışması için neler yemeliyiz?” sorusunu sorabilir, 

sohbet edebilirsiniz. 
⇁ 1-10 arası sayıları tekrar edebilirsiniz. 

 
Duyurular 

⇁ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapılacak. 

Letter of the week  
⇁ Letter : Pp (popcorn, pink, pizza, panda, parrot, pear )  

 
Vocabulary of the week 

⇁  Banana, carrot, fish, milk, bread, chicken  
 
Language forms and functions 

⇁ Apple is healthy  
⇁ Ice cream is unhealthy 

 
Math 

⇁ 1 to 11 number  
⇁ Shapes  

 
Science 

⇁ What should we eat a lot, what should we eat less and what should we avoid? 
⇁ Green is for go 
⇁ Yellow is for slow  
⇁ Red is for stop 

 
Art 

⇁ Letter p booklet  
 
Songs and stories 

⇁ Letter p song  
⇁ Food song  
⇁ Healthy and unhealthy song  

 
Teacher’s comment 

⇁ We had an amazing week. Please visit ABCMouse for digital homework.  



 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Robotik Kodlama 

 

 Eğlenceli Bilim 

 

 Görsel Sanatlar 

 

 Beden Eğitimi 

   

Neler Öğrendik? 
⇁ Kevser suresi 
⇁ Tarık ve Zeynep Sevgiyi Paylaşıyoruz hikayesi 
⇁ Kuran-ı kerim nasıl okunur? 
⇁ Kuran-ı kerim'i güzel okuyan çocuk menkıbesi 
⇁ Tırnaklar nasıl kesilmelidir? 
⇁ Sünnete uygun tırnak kesme adabı ve etkinliği 

 
Öğretmen Köşesi 
Dua, sure ve Elif bâ derslerini her gün 10 dakika tekrar ederseniz ilerlememize çok büyük fayda sağlayacaktır. İlginiz için 
teşekkür ederim. İyi tatiller dilerim. 
 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ İhlas suresi 
⇁ Kimin zürriyetindeniz? Adem aleyhisselamın 
⇁ Miraç Kandili etkinlik ve kutlama 
⇁ Misafir nasıl ağırlanır? 
⇁ Eyyüb-el Ensari hazretleri 
⇁ Eyüp Sultan camii  
⇁ Abdest ve namaz 

“İç Organlarımı Tanıyorum” isimli etkinlik yapıldı. İç organlarımız tanıtıldı ve görevleri öğrenildi. “Vücudumuzda tek gözümüz 
olsaydı ne olurdu?” sorusu soruldu ve öğrencilerin fikirleri iç organlar görseline yapıştırıldı. 

Karelere bölünmüş kodlama tablosunda belirlenen yönergelere uyarak tavşan, havuca ulaştırıldı. 

“Ne kadar nefes alıyoruz?” isimli deney yapıldı. Akciğerlerimizin nefes alıp vermedeki önemini anlatan deneyde pet şişe ve su 
kullanıldı. 

Çizgisel çalışmalar 

Çember tutma ve 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. 

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. 


