
17 - 21 Mayıs 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 17 - 21 Mayıs 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

Tatil

Kahvaltı Kahvaltı

09:30-10:00 Okul öncesi Okul öncesi Müzik Okul öncesi

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

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

11:15-11:45 İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce

11:50-12:20 İngilizce Okul öncesi İngilizce Okul öncesi

12.25 - 13.10 Öğle Yemeği

13:15-13:45 Beden eğitimi Okul öncesi İngilizce Düşünme becerileri

13.50-14.20 Beden eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Okul öncesi

14.25-14.55 Okul Öncesi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Okul öncesi

15.00-15.30 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

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: Toplama işlemi
Çocuklarla toplama işlemi ile ilgili video izlendi. https://www.youtube.com/watch?v=U86T1DvOk sonrasında toplama işlemi
nesne ve sayılarla yapıldı.

Etkinlik 2: Sesli harflerin tekrarı
Çocuklarla sesli olan harfler tekrar edildi. Ardından sesli harfler şarkısı dinletildi.
https://www.youtube.com/watch?v=b7i5irn7IOo kaptan kapa ponpon boşaltma oyunu oynandı.

Etkinlik 3: Meslekler
Çocuklara meslek nedir? sorusu sorularak meslekler hakkında sohbet edildi. Büyüdüğümüzde hangi meslek sahibi olmak
istediğimiz sorusu soruldu. Sonrasında meslekler ilgili etkinlik sayfası yapıldı.

Etkinlik 4: Sesli- sessiz kavramı
Çocuklara hayatımızda hiç ses olmasaydı sizce dünya nasıl bir yer olurdu? Sorusu soruldu.canlı olan ve cansız olan nesnelerin
hangilerinin ses çıkardığı hangilerinin çıkarmadığı hakkında konuşuldu.Ardından marakas etkinliği yapıldı.

Etkinlik 5: Anneler günü
Çocuklarla anneler gününün anlam ve önemi hakkında konuşuldu.Sonrasında reçel etkinliği yapıldı.

Etkinlik 6: Bahçede su oyunu (okul dışarda günü 20 mayıs)
Çocuklarla bahçede oynanılan su oyununda çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Etkinlik 7: 19 mayıs gençlik ve spor bayramı
Çocuklarla 19 mayıs'ın anlam ve önemi hakkında sohbet edildi. Sonrasında etkinlik çalışması yapıldı.

Kurallı Oyun:

Sağ ve sol yanım boş oyunu

Öğretmen rehberliğinde çocuklarla çember olunup sağ yanım boş sol yanım boş oyunu oynandı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta boyunca yapılan etkinlikler tekrar edilebilir.
⇁ Pazartesi dosyaların getirilmesini ve ödevlerin yapılmasını rica ediyorum.

Duyurular

⇁ Pazartesi günü müzeler haftası olarak sanal müze gezisi yapacağız.Sizlerde çocuğunuzla birlikte sanal müzeleri
gezebilirsiniz.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Town, bank, restaurant, school, park, shop
⇁ Circle, heart, square, diamond

Language forms and functions

⇁ There is a (bank) in my town.

Math

⇁ In, on, under
⇁ Same and different

Science

⇁ Chef and cookies

Activities

⇁ Spot the difference
⇁ Chef craft
⇁ A collage of shapes
⇁ Caterpillars with finger paints

https://www.youtube.com/watch?v=U86T1DvOk
https://www.youtube.com/watch?v=b7i5irn7IOo


Songs and stories

⇁ Pat a cake song
⇁ In my town song
⇁ Shapes song

Teacher’s comment

⇁ We have started a new subject. You can talk about your town and hometown differences with your kid. It will be
interesting to them.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Dua ve Sure talimi
⇁ Elif Ba Birebir Dersleri
⇁ Geçen Haftaların Tekrarı

Öğretmen Köşesi

⇁ Dua ve Surelerimizi talim ile çalıştık.
⇁ İslamın Ve İmanın Şartlarını Saydık.
⇁ Şiirlerimizi Okuduk.
⇁ Abdest tekrarı yaptık

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Dua Sure Talimi
⇁ Elif Ba Birebir Dersleri
⇁ Abdest ve Namaz
⇁ Uygulamalı Namaz
⇁ Cömertlik, Paylaşma

⛉ Düşünme Becerileri

Bir fikirle ne yaparsın? sorusu sorulup beyin fırtınası yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Zaman araçları öğrenildi. Ardından saat etkinliği yapıldı.

⛉ Müzik

Müzik etkinliklerinin dinleyici ve görevli olarak katılımlarının önemi vurgulandı.

⛉ Görsel Sanatlar

Doğal ve yapay olanı ayırt etme çalışması.

⛉ Beden Eğitimi

⇁ Top İle ilgili çalışmalar.
⇁ Toplarla eğlenceli oyun ve yarışmalar.



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.


