
 

8 - 12 Mart 2021 Haftası  
Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı 
Değerli Velimiz, 8 - 12 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 

 

 

08:45-9:30  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  

 

 İngilizce 

Neler Öğrendik? 

Etkinlik 1: Penguenler yarışıyor 
Çocuklara siyah beyaz renkte olan hayvan görselleri gösterilip siyah renk öğrenildi..Ardından penguen tacı yapıldı .penguen 
taçlarını etkinlik bitiminde takan çocuklar topu bacaklarının arasına sıkıştırarak penguen yürüyüşü yaparken eğlenceli zaman 
geçirildi. 
 
Etkinlik 2: Biz şekiller heryerdeyiz 
Çocuklara renkli el işi kağıtlarından yapılmış geometrik şekiller verildi. Çocuklar bu şekilleri kullanarak özgün çalışma etkinliği 
gerçekleştirdi. Sonrasında şekiller adlı tekerleme söylendi. 
 

ŞEKİLLER 
Benim adım daire. 
Yuvarlağım,hiç köşem yoktur benim, 
Bir arabanın tekerine benzerim. 
Benim adım üçgen. 
Üç kenarım,üç köşem vardır benim, 
Bir evin çatısına benzerim, 
Benim adım kare, 
Dört kenarım dört köşem vardır benim, 
Bir çerçeveye benzerim. 
Benim adım dikdörtgen. 
İki uzun iki kısa kenarım dört köşem vardır benim 
Bir televizyona benzerim. 
Biz şekiller her yerdeyiz, 
Her nesnede vardır benzerimiz 
Bizi bulursan çok seviniriz.  
 
Etkinlik 3: “Ö” sesiyle başlayan nesneler 
Çocuklara “Ö” sesiyle başlayan nesnelerin görselleri gösterildi..Sonrasında Çocuklar sınıfta “ö”sesiyle başlayan nesneleri bulup 
çalışma sayfası yapıldı.“ö” sesiyle ilgili video izlendi. https://www.youtube.com/watch?v=6rycgl6A6mc  
 
Etkinlik 4: Çorabın içinde ne var? 
Çocuklarla sınıfta bulunan çorabın içine saklanan nesneyi bulma oyunu oynandı.Sonrasında çoraplarla kukla sanat çalışması 
yapıldı. 
 
Etkinlik 5: Sepetteki sayılar 
Çocuklara sepet içerisindeki sayı kartları gösterildi.Gösterilen sayı kartları çocuklar soruldu. Sonrasında gösterilen sayı kartı 
kadar çocuklardan lego getirmeleri istendi. 
 
Etkinlik 6: Bahçıvan draması 
Çocuklarla hareketli bahçıvan oyunu draması yapıldı. ardından legolarla örüntü çalışması oluşturuldu. 
 
Kurallı Oyun: 
Zıplayan top 
Çocuklarla “üç topum var” adlı parmak oynandı.Ardından hareketli drama oyunu oynandı. 
 

ÜÇ TOPUM VAR 
Benim üç topum var. 
İşte en küçük topum 
İşte ortanca topum 
İşte buda kocaman topum 
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Hafta boyunca yapılan etkinlikler tekrar edilebilir. 
⇁ Hafta Sonu evde makas kesme çalışmaları yapılabilir. 

 
Duyurular 

⇁ 18 mart çanakkale zaferi anma günü 
⇁ 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kutlanacaktır. 

Vocabulary 
⇁ Xylophone, x-ray, box 
⇁ Coat, pants, dress, t-shirt, jumper 
⇁ Red, white, blue, pink 

https://www.youtube.com/watch?v=6rycgl6A6mc


 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Eğlenceli Bilim 

   

 Language forms and functions 
⇁ I want a red dress. 

 
Math 

⇁ Light and heavy 
⇁ Number seven 

 
Science 

⇁ Day and night 
⇁ Moon, stars, day, night, sun 

 
Activities 

⇁ We made a xylophone 
⇁ Day and night art 
⇁ We used a scale to study heavy and light 
⇁ We played with washing machine to study clothes and their colors 
⇁ We cut the clothes and stick them on the boy/girl 

 
Songs and stories 

⇁ The letter x song 
⇁ Day and night song 
⇁ Number 7 song 
⇁ Light and heavy song 

 
Teacher’s comment 

⇁ It was a good week. If you have a scale, you can measure objects and say which one is heavy which one is light.  
⇁ You can talk about the sky at night and in the day time so they will understand the difference. 

Neler Öğrendik? 
⇁ Birebir elif ba dersleri  
⇁ Eyyüb El-Ensari hazretleri menkıbesi  
⇁ Miraç kandili kutlaması  
⇁ Eyüp sultan camii 
⇁ Çölde deve etkinliği, 
⇁ Birebir elif ba dersleri 
⇁ Misafir adabı 

  
Öğretmen Köşesi 
Miraç kandilini okulumuzda coşku ile kutladık . Kandilde bize namazın gönderildiğini öğrendik . Namaz vakitlerini tekrar ettik. 
Peygamber efendimiz sallallahu aleyhivesellim Eyyub el ensari hazretlerinin evinde misafir olduğu menkıbeyi öğrendik. Misafir 
adabını işledik, misafir geldiğinde nasıl davranmamız ve misafirliğe gidince neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Eyüp Sultan 
Camii'nin İstanbulda olduğunu öğrendik. Çölde deve etkinliği ile menkıbe mizi pekiştirdik. Birebir elif ba derslerimizi okuduk . 
 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ 18 Mart Çanakkale Zaferi 
⇁ Nimetlere şükretmeyi öğreniyoruz 
⇁ İsraf etmemeyi öğreniyoruz 
⇁ İslamın şartları  
⇁ Birebir elif ba dersleri  

Masa ile ilgili bilmeceler soruldu. masanın nasıl yapıldığı ile ilgili görüşler alındıktan sonra “marangoz olsaydın ne yapmak 
isterdin?”sorusu soruldu. 

Cetvel, metre, mezura ile sınıfta boylarımızı ve sınıfta bulunan eşyaların boyları ölçüldü. 



 

 Görsel Sanat 

 

 Beden Eğitimi 

 

Dijital Platformların Erişim Bilgileri 

 

 

Eserlerden boyama yaptırılır 

Çember İle İlgili Temel Beceriler 
⇁ Çember atma-tutma çalışmaları.  
⇁ Eğitsel oyunlar. 

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. 


