
14 - 18 Haziran 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 14 - 18 Haziran 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 Müzik Okul öncesi

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

10:40-11:10 Okul öncesi Görsel sanatlar Okul öncesi Düşünme
becerileri 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 Okul öncesi Okul öncesi Değerler eğitimi İngilizce Beden eğitimi

13.50-14.20 Değerler eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Beden eğitimi

14.25-14.55 Değerler eğitimi Değerler eğitimi Düşünme
becerileri Değerler eğitimi 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: Babalar günü
Çocuklarla babalar gününün anlam ve önemi hakkında konuşuldu. Babam hakkında herşey konulu etkinlik ve magnet
yapıldı.

Etkinlik 2: Sudoku
Çocuklarla geometrik şekillerle ilgili sudoku etkinliği yapıldı.

Etkinlik 3: Bilgi parkuru
Çocuklarla bilgi parkuru yaparak sorulan sorulara cevap verildi.

Etkinlik 4: Toplama -çıkarma
Çocuklarla toplama ve çıkarma makinası yapılarak materyal eşliğinde sayıları toplama çıkarma çalışması yapıldı.

Etkinlik 5: Yaz meyvesi sepeti
Çocuklara yazın hangi meyvelere yetişir? sorusu sorularak tadı ve dokusu anlatıldı. Yaz meyvesi resimleri verilerek sonrasında
boyanan meyveler sepete yerleştirildi.

Kurallı Oyun:

Minder taşıma oyunu

Müzik eşliğinde çocuklar minder değiştirerek minder taşıma oyunu oynandı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta boyunca yapılan etkinlikler tekrar edilebilir.

Duyurular

⇁ 22 haziran salı günü fotoğraf çekimi yapılacaktır.
⇁ Bakanlığın almış olduğu karar ile Karne töreni 2 Temmuz da yapılacaktır.

⛉ İngilizce

Activities

⇁ Let's make an ice cream: We studied patterns with colors.
⇁ Who wants to eat the pizza?: We studied numbers.
⇁ Let's race: Carry the balloon between your legs and find the right picture. (Clothes activity)
⇁ Can you make me a flower?: Put the pieces together and make a flower.
⇁ What do farm animals give us?: Go next to the animals and put the milk/egg/wool there.
⇁ Pop the balloon: Pop the balloon and match the letter to the animals.

Teacher’s comment

⇁ It was a fun portfolio week. Children were so adorable. They showed what they have learned. Thank you all for your
effort.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Namaz kılmak tekrarı
⇁ İmanın ve islamın şartları
⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Sure ve dua talimi

Öğretmen Köşesi

⇁ Namaz kılmayı öğrenmeye devam ediyoruz. Konularımızı tekrar ettik birebir elif ba derslerimizi okuduk.
⇁ Dua ve sure talimi yaptık.



⛉ Düşünme Becerileri

İçine her şeyin sığabileceği boş bir kavanozun olsa neleri koymak isterdin? sorusu sorularak beyin fırtınası yapılır.

⛉ Eğlenceli Bilim

Suda hareket eden çizgiler deneyi yapıldı.

⛉ Müzik

Ses ve nefes çalışmaları yapıldı.

⛉ Görsel Sanatlar

Nesneleri ve biçimleri tanıma etkinliği yapıldı.

⛉ Beden Eğitimi

Eğitsel oyunlar oynatıldı.

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 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.


