
12 - 16 Nisan 2021 Haftası

Bizimevler 7 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 Düşünme
Becerileri İngilizce Okul Öncesi İngilizce Değerler Eğitimi

10.20-10.50 İlkokula Hazırlık İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

10.55-11.25 Satranç Görsel Sanatlar İngilizce İngilizce Okul Öncesi

11.30-12.00 Satranç İlkokula Hazırlık Beden Eğitimi İlkokula Hazırlık Beden Eğitimi

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

12.40 - 13.25 Öğle Arası

13.30-14.00 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

14.05-14.35 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

14.40-15.10 İngilizce 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

Neler Öğrendik?

İlkbahar Partisi

İlkbahar mevsiminin özellikleri, meyveleri, sebzeleri, kıyafetleri hakkında sohbet edildi. İlkbahar partisi yapıldı. Öğrencilerle kuş
kanadı etkinliği yapıldı. Bahçeye çıkılarak çiçekler ve yapraklar toplandı, ilkbahar hatırası çalışması yapıldı.

Mutfak Etkinliği: Pizza Yapıyoruz

Öğrencilerle mutfak etkinliği pizza yapıldı. Her öğrenci kendi hamurunu açtı ve istediği malzemeler ile pizzasını hazırladı.

Sayı: 10-15 Sayıları

15’e kadar ritmik sayma çalışması yapıldı. Belirtilen sayı kadar nesne bulma oyunu oynandı. Sayıların yazımları gösterildi.

Sayı: Basit Çıkarma İşlemi

Öğrencilere bir kağıt, kalem ve makas verildi. Her öğrenciden 10 tane daire çizmesi istendi. “Dairelerden iki tanesini çıkaralım,
şimdi üç tane daire çıkartalım.” vb. yönergeler verilerek daireleri eksiltme çalışması yapıldı, geriye kaç daire kaldığı sayıldı.
Basit çıkarma işlemi küçük legolar kullanılarak tekrar edildi.

Ses: U-u Sesi

“Sesleri Tanıyorum” isimli okuma yazmaya hazırlık çalışması yapıldı. U sesiyle başlayan nesneler bulundu ve çalışma sayfası
yapıldı. Un kullanılarak una öğrendiğimiz sesleri yazma çalışması yapıldı.

Kurallı Oyun:

Alçak-Yüksek

Alçak ve yüksek kavramı öğrenildi. Bahçeye çıkıldı ve yerden yüksek oyunu oynandı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Evde saksıya domates, maydanoz vb. bitkilerin tohumlarını ekebilirsiniz. Bitkinin bakımızı için (su verme, toprağını
düzenleme vb.) çocuğunuza sorumluluk verebilirsiniz.

⇁ 1-15 arası sayıları tekrar edebilir, ritmik sayma çalışmaları yapabilirsiniz.
⇁ Öğrendiğimiz u sesini ve diğer sesleri tekrar edebilirsiniz. Gazete ve dergilerden sesleri bulma oyunu oynayabilirsiniz.

Duyurular

⇁ Gelecek hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapılacaktır. Öğrencilerimizin kırmızı beyaz
kıyafet giymelerini rica ediyorum.

⇁ Gelecek hafta “Serbest Kürsü” isimli etkinlikte sunum yapacak öğrencimiz HARUN YILMAZ’dır.

⛉ 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

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

“Eğlenceli bir ağaç yapsan nasıl olurdu?” sorusu çocuklara soruldu ve toplanan dallarla ağaç çalışması yapıldı.

⛉ Robotik Kodlama

Kitap çalışması yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Bitkilerle hakkında sohbet edildi. Salatada kullanılacak maydanoz ve nane gibi otlar incelendi. Öğrenciler kendi salatalarını
hazırladılar. Evden getirdikleri saksılarının içine maydanoz tohumlarını ektiler.

⛉ Görsel Sanatlar

Geometrik şekillerden peyzaj çalışması.

⛉ Beden Eğitimi

Top alıştırmaları ile ilgili temel beceriler.



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.


