
29 Mart - 2 Nisan 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 29 Mart - 2 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

08:45-09:30 Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı

09:30-10:00 Okul öncesi Okul öncesi İngilizce Görsel sanatlar Müzik

10:05-10:35 Değerler eğitimi Okul öncesi İngilizce Okul öncesi Eğlenceli Bilim

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

11:15-11:45 İngilizce İngilizce Okul öncesi İngilizce İngilizce

11:50-12:20 İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce Okul öncesi

12.25 - 13.10 Öğle Yemeği

13:15-13:45 Beden eğitimi Okul öncesi Değerler eğitimi Değerler eğitimi İngilizce

13.50-14.20 Beden eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Okul öncesi

14.25-14.55 Okul Öncesi Değerler eğitimi Düşünme
becerileri Okul öncesi Okul öncesi

15.00-15.30 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: Kütüphaneler haftası (Belirli gün ve haftalar)
Öğrencilerle kütüphane görselleri incelendi. Sonrasında kitap türleri hakkında sohbet edildi. Öğrenciler köşelerde bulunan
hikaye kitaplarını inceleyip kendi hikaye kitaplarını oluşturdu. Ardından kitap adlı parmak oyunu oynandı.

Aldım elime kitabı
Açtım kapağını
Merakla okudum
Öğrendim bi bir
Doğruları gerçekleri

Etkinlik 2: Hareketli- hareketsiz
Öğrencilerle müzik eşliğinde hareketli -hareketsiz oyunu oynandı. Sonrasında “Balık nasıl hareket eder?” sorusu soruldu.
Ardından balık parmak oyunu oynandı.

Bu balık yüzmek istiyor.
Bazen ağzını kocaman açılıyor.
Beni görünce yosunları saklıyor.

Etkinlik 3: Pijama partisi
Öğrencilerle yastık kılıfı boyama çalışması yapıldı. Ardından hangi hayvanların kış uykusuna yattığını ve bu süreçlerinin nasıl
geçti hakkında konuşuldu. Sonrasında pijama partisi yapıldı.

Etkinlik 4: Şekil adam (Geometrik şekil)
Çocuklara farklı geometrik şekillerden şekiller verilerek şekil ada çalışması yapıldı.

Etkinlik 5: Doğu anadolu bölgesi
Doğu anadolu bölgesi özellikleri hakkında konuşuldu. Türkiye haritasında yerinin nerede olduğu öğrenildi. Ardından konuyla
ilgili slayt izletildi. https://www.youtube.com/watch?v=YBAI_?buLrnc

Etkinlik 6: 1-10 sayısı

Öğrencilerle şıklat oyununu oynadık. Vücut hareketleriyle sayılara göre ritim yaptık. Sonrasında sayı ve nesneleri eşleştirme
çalışması yaptık.

Etkinlik 7: Buğday nerede yetişir?

Öğrencilere buğday nerede yetiştirilip nasıl olduğu tanıtıldı. Sonrasında ekmeğin yapım aşamaları hakkında sohbet edilip
malzemeler tanıtıldı. Ekmek yapıldı.

Kurallı Oyun:

Çocuklarla birlikte eski minder yüzünü göster poz ver oyunu oynadık.

Öğretmen Köşesi

⇁ Cuma günü gönderilen ödev ve dosyaların pazartesi günü getirilmesini rica ediyorum.
⇁ Hafta boyunca yapılan çalışmalar tekrar edilebilir.
⇁ Pazartesi günleri oyuncak günüdür.

Duyurular

⇁ İlkbahar partisi etkinliği yapılacaktır.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Sunny, rainy, windy, snowy
⇁ Volcano
⇁ Boats, swimsuit, coat, sandals

Language forms and functions

⇁ It is a sunny day/ It is snowy

Math

⇁ The concept of same and different

Science

⇁ Diurnal and nocturnal animals

http://www.youtube.com/watch?v=YBAI_?buLrnc


⇁ Daily routinea

Activities

⇁ V poster
⇁ Craft of an owl
⇁ Pop-out activity: Dress the bear
⇁ Find the odd one in the box
⇁ Packing a suitcase

Songs and stories

⇁ The letter V song
⇁ Night animals song
⇁ Hello song (every day)
⇁ Let's get dressed song
⇁ I look outside (story)

Teacher’s comment

⇁ It was a good week, you can play with them sorting games. They will consolidate the concept.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Teşekkür etmenin önemi .
⇁ Anne babaya saygı
⇁ Hırka-i şerif menkıbesi
⇁ Elif ba harfleri
⇁ Boni teşekkür etmeyi öğreniyor.

Öğretmen Köşesi

Dua ve surelerimizi talim ile okuduk. Anne babaya saygının önemini anlattık Hırka -i şerif menkıbesi ile Veysel karani
hazretlerinin sırf anne sözü dinlediği için Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin hırkasını hediye ettiğini
öğrendik. Boni teşekkür ediyor hikayesi ile günlük hayatta teşekkür etmenin önemini öğrendik. Birebir olarak elif ba
harflerimizi çalıştık.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Yaşlılara hürmet etmeyi öğreniyoruz.
⇁ Sünneti seniyye
⇁ Farz nedir
⇁ Haram nedir
⇁ Birebir elif ba dersleri

⛉ Düşünme Becerileri

Hiç yırtılmayan bir kitap icat etseydik nasıl olurdu? sorusunu sorarak beyin fırtınası yaptık.

⛉ Eğlenceli Bilim

İşte geldi ilkbahar parmak oyunu oynadık. Sonrasında Bitkiler nasıl canlanıyor? sorusunu sorup bitkilerin görsellerini
inceledik.

⛉ Görsel Sanat

Çocuk gözüyle 23 Nisan

⛉ Beden Eğitimi

Top Harekeleri İle Koordinasyonu Geliştirebilme.
⇁ Top atıp-tutma 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.

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.


