
5 - 9 Nisan 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 5 - 9 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: Gri hayvanlar (Renk)
Çocuklarla gri rengi tanıdık. Sonrasında gri olan hayvanların görsellerini inceledik. Fillerin özellikleri hakkında sohbet ettik. Gri
fon kartonlarından fil sanat etkinliği yaptık. Bebek fil şarkısı dinlendi. https://youtube/a7LKA-OLuAs

Etkinlik 2: Sağ-sol (kavram)
Çocuklarla sağ ve sol el tanıma çalışması yapıldı. Sağ ele kırmızı sol ele mavi kurdele takıldı. Ardından sağ ve sol elle ilgili oyun
oynatıldı ve ritim tutularak şarkı söylendi.
Sağ elim havaya, sağ elim arkaya
Dönelim şimdi etrafımızda
Sol elim havaya, sol elim arkaya
Dönelim şimdi etrafımızda
Sağ el sol el havaya dans ederler çılgınca
Sağ el sol el bellerde
Herkes dönsün eşine
Sonrasında öğrencileri birbirinin sırtına sağ ve sol ellerini kullanarak kağıtla geometrik şekiller çizdi.

Etkinlik 3: Parlak- mat
Çocuklara parlak ne demektir? Mat ne demektir? Soruları sorulup beyin fırtınası yapıldı. Sonrasında çalışma sayfasına mat ve
parlak nesneler kullanılıp örüntü çalışması oluşturuldu..

Etkinlik 4: Sudoku
Çocuklara sudoku çalışmasının nasıl yapılacağı anlatıldı. Ardından rengine ve sıralamasına göre boyama ve materyallerle
çalışması yapıldı.

Etkinlik 5: Çözünme
Çocuklarla suda çözülebilen ve çözülemeyen materyaller hakkında sohbet edildi. Sonrasında grafik oluşturulup suyla
doldurulmuş şeffaf bardaklarda hangi malzemelerin çözüldüğü ve hangilerinin çözülmediği incelendi.

Kurallı Oyun:

Koyunlar ve köpekler
Çocuklar koyunlar ve köpekler olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Sonrasında koyunlar köpeklerden kaçmaya çalışırken köpekler
koyunları kovaladıktan sonra yakalar yakalanan koyunlar köpek olur.

Öğretmen Köşesi

⇁ Cuma günleri verilen etkinlik dosyalarını pazartesi boş bir şekilde geri göndermenizi rica ediyorum.
⇁ Hafta boyunca yapılan etkinlikler evde tekrar edilebilir.

Duyurular

⇁ Hava şartlarından dolayı ilkbahar partisi 12-16 nisan haftasında yapılacaktır.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Horse, hat, hand, house, heart
⇁ Buttons, coat, scarf, shirt, shoes, socks, jumper, gloves

Language forms and functions

⇁ Practicing the initial sound H

Math

⇁ The number 5

Science

⇁ Rainy, cloudy, snowy, sunny

Activities

⇁ The letter h craft
⇁ Flashcard basketball game: Say the right word and throw a basket.
⇁ Make your own hat and gloves

https://youtube/a7LKA-OLuAs


Songs and stories

⇁ 5 little monkeys
⇁ How’s the weather
⇁ Let’s get dressed

Teacher’s comment

⇁ It was a revision week. We played games and repeated the former subjects.
⇁ You can give your children some certain clothes from your wardrobe and ask to get dressed by them according to

the weather outside. It will be fun, they will really enjoy this.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ 11 sünneti seniyye
⇁ Yaşlılara hürmet göstermek
⇁ Amentü duası
⇁ Haram nedir
⇁ Farz nedir
⇁ Elif ba dersleri
⇁ Dua ve sure tekrarı
⇁ Salavat getirmek

Öğretmen Köşesi

Farzların yapmamız gereken şeyler olduğunu haramlarında yasak olan şeyler olduğunu tanım olarak öğrendik. Farzlara örnek
olarak namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek ve hacca gitmek olduğunu konuştuk. Haramlara örnek olarak ta hırsızlığı
öğrendik. 11 sünneti seniyyeyi öğrendik. Eve sağ ayakla girmeyi tuvalete sol ayakla girmeyi yanımızda tarak ve ayna taşımamız
gerektiğini gül koklayınca salavat getirmemiz gerektiğini öğrendik. Yemeğe tuzla başlandığını öğrendik. Beyaz giymenin
sünnet olduğunu öğrendik. Yaşlılara hürmet gostermemiz gerektiğini öğrendik. Amentü duamızı çalıştık.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Ebu bekri sıddık radıyallahü anh menkıbesi
⇁ İnşallah demenin önemi
⇁ Saygılı davranmak
⇁ Elif ba dersleri
⇁ Sure ve dualar
⇁ Ramazan kutlaması

⛉ Düşünme Becerileri

Çocuklara Kuşlara havada uçarken dinlenmeleri için bir ev icat etseydik, nasıl olurdu? Sorusunu sorup beyin fırtınası yaptık.

⛉ Eğlenceli Bilim

Yer çekimi nedir? Nasıl gerçekleşir sorusunu sorup çocuklarla yerçekimi deneyi yaptık.

⛉ Görsel Sanat

Sağlık ve yaşamımız

⛉ Beden Eğitimi

Top İle Koordinasyon Becerilerini Geliştirebilme
⇁ Top atıp, tutma ve fırlatma 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.


