
15 - 19 Mart 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 15 - 19 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

08:45-09:30 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: Akvaryumda balık sar makarayı (İç-dış) kavram

Çocuklarla “sar makarayı” adlı parmak oyunu oynandı. Ardından akvaryum görselleri gösterilerek içinde neler olduğu hangi
hayvanın yaşadığı sorulup akvaryum sanat etkinliği yapıldı.
Sar, sar, sar makarayı
Çöz, çöz, çöz makarayı
On iki pekmez
Yala, yala bitmez
Beşi sana, beşi bana
Ayşe...
Fatma…
Boncuk…
Aslan geliyor, kaplan geliyor
Çekilin yoldan tıp…

Etkinlik 2: Geometrik şekil (Beşgen)

Çocuklara beşgen şekli görseli ve kenar çizgileri tanıtıldı. Sonrasında sınıfa gizlenmiş beşgen şekilleri bulunup dinozor beşgen
etkinliği yapıldı.

Etkinlik 3: Uzun -kısa tırtıl yapımı

Çocuklarla daire şeklini sıralı olacak bir şekilde dizmeleri sağlanıp uzun ve kısa tırtıl sanat etkinliği yapıldı. Ardından sınıfta arka
arkaya dizilip tırtıl yürüyüşü yaparak tırtıl parmak oyunu oynandı.
Tırtılın canı çok sıkılmış
Başlamış gezinmeye
Tıkır da tıkır tıkır da tıkır
Orda bir ağaç görmüş
Başlamış tırmanmaya
Tıkır da tıkır tıkır da tıkır
Karnı acıkmış,ordan bir dal koparmış
Başlamış yemeğe
Çıtır da çıtır çıtır da çıtır
Karnı doymuş, keyfi yerine gelmiş
Başlamış oynamaya
Şıkırda şıkır şıkırda şıkır
Uykusu gelmiş, başlamış uyumaya
Mışılda mışıl mışılda mışıl

Bilim ve teknoloji haftası (Belirli gün ve haftalar)

Çocuklara bilim ve teknolojinin günlük hayatımızdaki işlevleri hakkında sohbet edildi. Sonrasında “gökyüzünde neler var” adlı
şarkı dinletildi. https://www.youtube.com/watch?v=eauMgFxCmPs konuyla ilgili etkinlik yapıldı.

Etkinlik 5: Krep yapalım (Mutfak etkinliği)

Çocuklara krep malzemeleri tanıtıldıktan sonra krep malzemeleri karıştırılıp krep mutfak etkinliği yapıldı.

Etkinlik 6: Basit toplama işlemi ve sembolü tanıtma

Çocuklara toplama işlemi ve çıkarma işleminin görsel sembolü tanıtılıp gösterildi. Ardından kalem ve kiraz görselleriyle
toplama işlemi yapıldı.

Etkinlik 7: Baş-ilk orta parmak kaç el baskısı

Çocuklarla “parmak kaç adlı parmak” oyunu oynandı. Sonrasına el içini baştaki ve sondaki parmaklar farklı renklere boyanarak
el baskısı etkinliği yapıldı.

Etkinlik 8: Çanakkale zaferi anma günü

Çocuklarla 18 mart çanakkale zaferinin anlam ve önemi hakkında sohbet edildi. Konuyla ilgili video izlendi.
https://www.youtube.com/watch?v=LRrVe9yY+4l

Kurallı Oyun:

Kedi-fare oyunu

Çocuklara çeşitli hayvan görselleri gösterildi. Sonrasında gösterilen hayvanların özellikleri hakkında sohbet edilip
“Bahçemizdeki hayvanlar” isimli şarkı söylendi. Grup oyunu kedi-fare oyunu oynandı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta boyunca yapılan etkinlikler tekrar edilebilir.
⇁ Hafta sonu kağıt yırtma ve yuvarlama çalışmaları yapılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=eauMgFxCmPs
https://www.youtube.com/watch?v=LRrVe9yY+4l


Duyurular

⇁ Cuma verilen ödev ve klasörlerin pazartesi tekrar gönderilmesini rica ediyorum.
⇁ 21-26 Mart Orman Haftası etkinliğinde kullanmak için sizlerden iki adet kozalak getirmenizi rica ediyorum.
⇁ Her pazartesi günü “Oyuncak Günü” olacaktır. Öğrenciler pazartesi günleri evden istedikleri 1 adet oyuncaklarını

getirebilirler.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ X-ray, fox, box, ox
⇁ Dress, trousers, t-shirt, jumper, socks, shoes, coat

Language forms and functions

⇁ I am wearing a dress/coat/jumper...

Math

⇁ Heavy and light objects

Science

⇁ Day, night, moon, stars, sun, clouds

Activities

⇁ Hang our clothes
⇁ X-ray poster
⇁ Day and night poster
⇁ Collecting lego activity

Songs and stories

⇁ X letter song
⇁ Day and night song
⇁ Let's get dressed song
⇁ Heavy and light song
⇁ Colors dance song

Teacher’s comment

⇁ It was a good and efficient week. You can play with a scale and guess which one is going to be heavy or light.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ 18 Mart Çanakkale Zaferi
⇁ Şükretmeyi öğreniyoruz
⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Sure talimi
⇁ İsraf etmemeyi öğreniyoruz

Öğretmen Köşesi

Vatan kelimesini ve önemini öğrendik. 18 Mart Çanakkale zaferi kitapçığı yaptık. Şükretmenin önemini öğrendik şükrettiğimiz
şeyleri saydık. Dua eden çocuk boyaması ile konuyu pekiştirdik. İsraf etmememiz gerektiğini öğrendik. Sure talimi yaptık
birebir elif ba derslerimizi okuduk.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ İhlas suresi
⇁ Amentü duası
⇁ Elif Ba Birebir Dersleri
⇁ Sadaka Vermek
⇁ Berat Kandili
⇁ Güleryüz Sadakadır.



⛉ Düşünme Becerileri

Çocuklara güzel konuşmanın önemi ve güzel söz kalıpları hatırlatılır. Güzel konuşmak sence ne demek? Sorusu sorularak
düşünmeleri sağlanır ardından bak postacı geliyor adlı şarkı söylenir.

⛉ Eğlenceli Bilim

Ses ve doğadaki olan sesleri dinleyip seslerin aynısı çıkarıldı. Çıkarılan seslerin ardından yağmur-şimşek-rüzgar-dolu oyunu
oynatıldı.

⛉ Görsel Sanat

Örnek resimlere bakarak boyama

⛉ Beden Eğitimi

Çember İle ilgili temel beceriler edinme.
⇁ Çember yuvarlama ve çevirme çalışmaları.
⇁ Eğitsel oyunlar.

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.


