
12 - 16 Nisan 2021 Haftası

Bizimevler 2 Anaokulu - Uzay Sınıfı
Değerli Velimiz, 12 - 16 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

08.30-09.00 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 İlkokula Hazırlık Okul Öncesi Beden Eğitimi Okul Öncesi Beden Eğitim

10.20-10.50 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

10.55-11.25 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

11.30-12.00 Okul Öncesi Görsel Sanatlar Robotik Kodlama İlkokula Hazırlık İlkokula Hazırlık

12.05-12.35 Düşünme Becerileri Okul Öncesi İlkokula Hazırlık Okul Öncesi Okul Öncesi

12.40 - 13.25 Öğle Yemeği

13.30-14.00 Eğlenceli Bilim İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

14.05-14.35 Okul Öncesi İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

14.40-15.10 İlkokula Hazırlık İngilizce İlkokula Hazırlık İngilizce Okul Öncesi

15.15-16.00 İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

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 My Lessons sekmesindeki atanan ödevlerinizi tamamlayınız. .( MY BODY)

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

Neler Öğrendik?

Tema: Bitkiler

Bitki nedir ve büyümesi için nelere ihtiyacı olduğu soruldu. Bitkilerin toprağa kökleriyle tutunan, gelişip ürün veren yaşama
süresi dolduktan sonra kuruyarak varlığı sona eren yosun, ot, ağaç gibi canlı varlıkların ortak adı olduğu söylendi. Bitkilerin
gelişimini sağlaması için güneş, toprak, hava ve suya ihtiyaç duyduğu ve 3 bölümden (kök, gövde, yaprak) oluştuğu söylendi.
Birlikte çiçeğin kısımlarını oluşturan etkinlikler yapıldı. https://www.youtube.com/watch?v=DKoyh90j_K8 videosu izletildi.

İlkbahar Partisi

İlkbahar mevsiminde iklimin nasıl değiştiği hakkında sohbet edildi. İlkbahar mevsiminin özelliklerinden bahsedildi. Nasıl
giyindiğimizi, hangi sebze ve meyvelerin olduğu hakkında bilgi verildi. Bahçeye çıkıp İlkbahar Partisi yapıldı. Çiçek Kapmaca
oyunu oynandı. Önceden çocuklar için hazırlanan Uçan Kraponlar verildi. Bahçeden toplanan çiçekler çerçeve içerisine
alınarak hatıra etkinliği yapıldı. Partide eğlenceli vakit geçirildi.

Zıt Kavramlar: Derin-Sığ

2 farklı kaba su konularak derin ve sığ kavramları anlatıldı. Ellere çöp adam çizilip kaplara ellerimiz batırıldı. Hangisinin derin ve
sığ olduğu belirtildi.

Sayı: 16

16 sayısı tanıtıldı. 16 adet çiçek görseli boyandı. Kesip önceden hazırlanan ağaca ritmik sayarak yapıştırıldı. 16 sayısı ile ilgili
çalışma sayfamız yapıldı.

Ses: ‘U-u’ Sesi

Öğrenilen sesler tekrar edildi. ‘U-u’ sesi ile başlayan kelimelere örnekler (uçurtma, uç, usta… vs) verildi. U-u sesi un tepsine
yazılarak tanıtıldı. U-u sesi çalışma sayfası yapıldı. https://www.youtube.com/watch?v=8-FkRJheU20&t=4s videosu izletildi.

Duyu: Kaygan- Pütürlü

Kaygan ve pütürlü kavramı örneklendirildi. Krem ve bulgura dokunulması sağlandı. Nasıl hissettikleri soruldu. Cevaplar
dinlendi.

Boyut: İnce-Kalın/Büyük-Küçük

Bir küçük bir büyük bardak alınıp içindeki suları birbirine aktarma çalışması yapıldı. Büyük bardaktan küçük bardağa suyu
döktüğümüzde suyun taşmadığı, yarıda kaldığı gözlemlendi. Fakat küçük bardaktan büyük bardaktaki suyu aktardığımızda
suyun taştığı gözlemlendi ve sebebi soruldu. Boyut farkından dolayı olduğu belirtildi. Sınıfımızdaki ince ve kalın olan
nesnelerden örnekler verildi. İnce ve kalın konulu çalışma sayfası yapıldı.

Haftanın Oyunu
Aynı Anda Çalışan Eller oyunu oynandı. Önceden hazırlanan mercimekler öğrenciler tarafından aynı anda iki kaşığı
kullanarak aktarma çalışması yapıldı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Öğrendiğimiz ses ve sayıları evde çocuklarınızla birlikte tekrar edebilirsiniz.
⇁ Evde saksıya sebze tohumu ekebilirsiniz.
⇁ Bitkiler hakkında sohbet edebilirsiniz.

Duyurular

⇁ Haftaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız 22 Nisan Perşembe günü kutlanacaktır.
⇁ Serbest kürsü etkinliğimiz için gelecek hafta sunum yapacak öğrencimiz Ali Kerem Harputlu olacaktır.

⛉ İngilizce

Month: Week ?

⇁ April
⇁ Week 2

The Vocabulary of the week:
⇁ Letter Uu ( umbrella , uncle, under, up ,umpire)
⇁ Cat, dog, hamster, bird, fish

Language forms and functions
⇁ I have a pet

Math
⇁ Tall and short

https://www.youtube.com/watch?v=DKoyh90j_K8
https://www.youtube.com/watch?v=8-FkRJheU20&t=4s


Science
⇁ Pet animals

Art
⇁ My pet booklet

Songs and stories

⇁ I have a pet
⇁ Letter u song
⇁ Tall and short song

Teacher’s comment

⇁ We had an amazing week. please follow up on ABC mouse for more practice

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Fil suresi
⇁ Elif bâ çalışması
⇁ Ezan nedir?
⇁ İlk ezan nasıl okundu?
⇁ Ramazan-ı şerif ayında neler yapılır?
⇁ Ramazan ayında dua etmenin önemi
⇁ Ramazan ayı etkinlikleri

Öğretmen Köşesi

Dua ve sureleri çalıştık. Şiirleri, Peygamber efendimizin ailesini ve İmanın şartlarını tekrar ettik. Ramazan ayının ne olduğunu,
neler yapılması gerektiğini konuştuk, videolar ile destekledik ve boyamasını yaptık. İftar ve sahur ne demek, orucu ne zaman
tutmaya başlar ne zaman açarız öğrendik. Dua etmenin çok önemli olduğunu öğrenip, etkinliğini yaptık. Yemek panosundaki
yıldızları toplayan çocuklar yemek ödüllerini almaya başladı.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Fil suresi
⇁ Elif bâ etkinliği
⇁ Saygılı olmak
⇁ İnsanları üzebilecek davranışlar
⇁ İnşallah demenin önemi

⛉ Düşünme Becerileri

“Evlerimiz ağaç dallarında olsaydı nasıl yaşardık?” sorusu soruldu.

⛉ Robotik Kodlama

Kitap çalışmamız yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Tohum ekme çalışması haftaya yapılacaktır.

⛉ Görsel Sanatlar

Geometrik şekillerden peyzaj çalışması.

⛉ Beden Eğitimi

Top alıştırmaları ile ilgili temel beceriler edinebilme.



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.


