
 

18 - 22 Ocak 2021 Haftası  
Bahçelievler Anasınıfı - Uzay Sınıfı 
Değerli Velimiz, 18 - 22 Ocak 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  Okul Öncesi  Okul Öncesi  Okul Öncesi  Okul Öncesi  Okul Öncesi 

10.20-10.50  Değerler Eğitimi  Eğlenceli Bilim  İlkokula Hazırlık  Değerler Eğitimi  Okul Öncesi 

10.55-11.25  Değerler Eğitimi  İngilizce  İngilizce  Değerler Eğitimi  İngilizce 

11.30-12.00  İlkokula Hazırlık  İngilizce  İngilizce  Düşünme Eğitimi  Spor ve Beden Eğt. 

12.05-12.35  İngilizce  Satranç  Görsel Sanatlar  İlkokula Hazırlık  Değerler Eğitimi 

12.40 - 13.25  Öğle Arası 

13.30-14.00  İngilizce  İngilizce  Değerler Eğitimi  İngilizce  Değerler Eğitimi 

14.05-14.35  Satranç  İlkokula Hazırlık  Değerler Eğitimi  İngilizce  İngilizce 

14.40-15.10  Kodlama  İlkokula Hazırlık  Spor ve Beden Eğt.  Müzik  İngilizce 

  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. (Shapes,, Numbers) 

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: Deniz ve Denizaltı 
Deniz de yaşayan canlılar oyun hamurları ile şekillendirildi.Kendi deniz canlıları hikayelerini oluşturdular. 
 
Haftanın kelimesi: Antartika 

Kıta: Antartika Kıtası 

Antartika Kıtasının dünya üzerindeki yeri, özellikleri ve yaşayan hayvanları tanıtıldı.Penguen sanat etkinliği yapıldı. 
 
Ünlü Kişiler: Albert Einstein 

Albert Einstein kimdir?kısaca bilgi verildi ve bilim insanı olduğu üzerinde duruldu. 
 
Özbakım Becerileri: Düğme Açma- Kapama 
Öğrencilerle düğme açma- kapama etkinliği yapıldı. 
 
Problem Çözme Becerileri: Arkadaşın Seni Oyununa Almadı 
Kuklalar ile drama çalışması yapıldı. 
 
Kurallı Oyun: 
Balonu Tut Oyunu 

Havaya balon atılır. Balon havada kaldığı sürede çocuk topu diğer kutuya aktarır. 

2020- 2021 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem sonu portfolyo sunumları yapıldı. 

Öğretmen Köşesi 

⇁ Özbakım becerilerini geliştirici (düğme açma-kapama, kıyafetini desteksiz giyip çıkarma vb.) etkinlikler yapabilirsiniz. 
 

⇁ Öğrendiğimiz şekil, sayı, renk, zıt kavramları tatil süresince tekrar edebilirsiniz. Dikkat çalışmaları yapabilirsiniz. 
 

⇁ Öğrencilerimizin karneleri ve çalışma kitapları gönderilmiştir. Haftaya yarım günleri de baz alarak evde de mutlaka                             
çalışma sayfaları yaptırılıp çocuklarla genel tekrarlar mutlaka yapılmalıdır. Çocuklarımız için evdede kurallar                       
konusunda ortak kararlar alıp mutlaka desteklenmesi önemlidir. Tablet - Televizyon - Telefon gibi teknolojik                           
aletlerden mümkün olduğunca uzak durmalarına destek olunup bazende çocuklarımızın sıkılmalarına fırsat                     
verebilirsiniz. Böylece onlarda yeni bir şeyler üretebilirler. Tek başına oynayabilir. 
 

⇁ Her gün mutlaka kitap okuma ve okunan kitapla ilgili sorular sorabilirsiniz. 
 

⇁ Size gönderilecek olan sömestr programındaki etkinlikleri günlük mutlaka takip ederek gün içinde çocuğunuzla                         
birlikte yapabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız etkinliklerden 2 tane fotoğrafı bana da göndermenizi rica ederim.Tatil dönüşü                           
panoda sergileyeceğiz. 
 

⇁ Tatil dönüşü 15 şubat-19 şubat haftasına gönderilmek üzere tatilde çocuğunuzla birlikte hazırlayacak şekilde geri                           
dönüşüm kostümü hazırlamanızı rica ederim. Geri dönüşüm kostüm partisi yapılacaktır. 

 
Duyurular 

⇁ 25-29 Ocak tarihlerinde 09:00 ve 13:00 saatleri arasında okulumuz yarım gün olacaktır. 



 

 İngilizce 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

   

Week 4 

⇁ Letters’ Review 
⇁ Ss, Dd, Aa, Rr, Ll 

 
The Vocabulary of the week: 

⇁ Garden, garage, bedroom, bathroom, kitchen, living room, door, windows, house. 
⇁ snake, door, dog, apple, alligator, rabbit, rain, lion, ladybug 

 
Language forms and functions 

⇁ Can you run in the (bathroom?)  
⇁ The kids will be able to sing a song “Hurry up” 

 
Math 

⇁ Numbers 1-10 
 
Science 

⇁ My five senses 
 
Art 

⇁ Numbers activity 
⇁ My house activity 

 
Songs and stories 

⇁ Numbers song 
⇁ Five senses song 
⇁ Can you….. song 

 
Teacher’s comment 

⇁ This week we have revised the “Rooms of the House”, “Five Senses” and “Numbers”. For more English practice you 
can visit ABC Mouse.  

Neler Öğrendik? 
⇁ Elif Ba dersleri  
⇁ Kurayş Suresi 
⇁ Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık radıyallahü anh  
⇁ İslamın Şartlarından Oruç tutmak  
⇁ Ahmet Oruç tutmayı öğreniyor video  
⇁ Yunus Yoyo Hikaye 

  
Öğretmen Köşesi 

⇁ Peygamberimizin aleyhisselam en yakın arkadaşı Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık radıyallahü anh’ı öğrendik 
⇁ Oruç nedir, Oruç nasıl tutulur, iftar sahur nedir, Drama yaparak öğrendik. 
⇁ Allahü teala’nın merhametini ve dua etmenin önemini anlatan Yunus Yoyo Hikayesi resimli görselleri ile anlattık 
⇁ İslamın Şartlarını tekrar ettik  
⇁ Elif Ba Çalışmalarımızı yaptık 

 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ Dua ve Sure tekrarı 
⇁ Elif Ba çalışmaları 

Bir bilim insanı olsaydın ne icat etmek isterdin? diye sorulur ve icat ettikleri nesnenin resimleri yapıldı. 



 

 Robotik Kodlama 

 

 Eğlenceli Bilim 

 

 Görsel Sanatlar 

 

 Müzik 

 

 Beden Eğitimi 

 

Dijital Platformların Erişim Bilgileri 

 

 

Portfolyo sunumlarından dolayı sonraki hafta yapılacaktır. 

Portfolyo sunumlarından dolayı sonraki hafta yapılacaktır. 

Zeka Oyunlarından; 
⇁ Buz Tuzağı, 
⇁ Hızlı Bardak  
⇁ Dedektif oyunları öğretildi ve oynatıldı. 

Harfler ve hecelerle yansıma oyunu 

Basketbol spor dalı çocuklara tanıtıldı. 
Eğitsel -Kurallı Oyunlar ; 
Don Ateş Oyunu 
Yerden Yüksek Oyunu oynatıldı 

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  adısoyadı@ihlaskoleji.com  *****  Okul Aile sistemi aracılığı ile sizlere 
ulaştırılmıştır. 

ABC Mouse  abcmouse.com  T.C. Kimlik No  *****  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. 


