
 

18 - 22 Ocak 2021 Haftası  
Bizimevler 2 Anaokulu - 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  Düşünme 
Becerileri 

Değerler Eğitimi   Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi 

10.55-11.25  Beden Eğitimi  Değerler Eğitimi   Değerler Eğitimi  Beden Eğitimi  Değerler Eğitimi 

11.30-12.00  Okul Öncesi  Görsel Sanatlar  Eğlenceli Bilim   Değerler Eğitimi  İlkokula Hazırlık  

12.05-12.35  Spor ve Beden 
Etkinlikleri 

İlkokula Hazırlık  Okul Öncesi  İlkokula Hazırlık  İlkokula Hazırlık  

12.40 - 13.25  Öğle Arası 

13.30-14.00  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce 

14.05-14.35  İlkokula Hazırlık  İngilizce  Robotik Kodlama  Spor ve Beden 
Etkinlikleri  İngilizce 

14.40-15.10  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce  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 My Lessons sekmesindeki atanan ödevlerinizi tamamlayınız. .( MY BODY) 

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  

 

 İngilizce 

Neler Öğrendik? 
Problem Çözme Becerileri: Arkadaşın Seni Oyununa Almadı 

Konu ile ilgili hikaye okundu. Yarım kalan hikayenin sonucu çocuklardan tamamlanması istendi. Arkadaşın seni oyununa dahil 
etmezse neler hissedersin sorusu soruldu. Cevaplar dinlendi. Empati yapılması istendi. Paylaşmanın önemi vurgulandı. 
Önceden evden istenen oyuncaklar sınıfta paylaşılarak oynandı. 
 
Ünlü Kişi: Albert Einstein 

Çocuklara Einstein’ın fotoğrafını gösterildi ve onun kim olabileceği ile ilgili, mesleğiyle ilgili tahminde bulunmalarını istendi.. 
Einstein ile ilgili video izletildi. Eşleştirme çalışması yapıldı. 
 
Spor Dalı: Basketbol 

Basketbolun oynanışı hakkında çocuklara bilgi verildi. Konu ile ilgili video izletildi. Topu sepete at oyunu oynandı. Atış                                 
yapacakları yer ile sepet arasında belli bir mesafe bırakıldı ve topu sepetin içine atarak oyun sürdürüldü. Çocuklar alkışlanarak                                   
oyun bitirildi. 
 
Haftanın Oyunu: 
Bardaklarla Pinpon Oynuyoruz 

Pinpon topları masada sektirilerek karton bardakların içine atılması beklenildi. Atılan toplar eşliğinde çocuklar alkışlandı. Oyun 
sonlandırıldı. 
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ 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. 

Week 4 

⇁ Letters’ Review 
⇁ Ss, Bb 

 
The Vocabulary of the week: 

⇁ Banana, butterfly, balloon, sun, star, snake, cake, monkey, zebra, jacket, pants, hat, shoes  
 
Language forms and functions 

⇁ introduction (MY Self)  
⇁ Where is the monkey ?  

 
Math 

⇁ Numbers 1-10 
⇁ Match the number with the quantity  

 
Science 

⇁ My five senses 
⇁ Parts of the body  

 
Art 

⇁ Numbers activity 
⇁ Fishing 

 



 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Robotik Kodlama 

 

 Eğlenceli Bilim 

 

 Görsel Sanatlar 

 

 Beden Eğitimi 

 

   

Songs and stories 

⇁ Numbers song 
⇁ Five senses song 
⇁ Alphabet animal 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? 
⇁ Kevser Suresi 
⇁ Elif bâ harfleri  
⇁ Hazreti Ömer (radıyallahu anh) 
⇁ Davranış kartları 3 
⇁ Zekat vermek (etkinlik) 
⇁ İnatçı keçi hikayesi 
⇁ Tarık ve Zeynep yardıma koşuyoruz hikayesi 
⇁ Amelde mezhep imamımız kim? 

  
Öğretmen Köşesi 
Sure, dua, şiir ve Elif bâ derslerini hem birebir hem de toplu olarak tekrar ettik. Hazreti Ömer’in (radıyallahu anh) Peygamber 
Efendimizin (aleyhisselam) yakın arkadaşlarından olduğunu öğrendik ve menkıbelerinden bazılarını dinledik. Davranış 
kartlarında doğru ve yanlış davranışlardan doğru olanları seçtik. Hangisini neden seçtiğimizi, ne anlatılmak istendiğini 
konuştuk. İslamın 4. şartı olan zekat vermeyi öğrendik, etkinliğini yaptık.  
 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ Kevser suresi 
⇁ Elif bâ çalışması  
⇁ Bir dönem boyunca öğrendiğimiz konuların tekrarı. 

Dikkatli dinle ve istenileni çiz isimli dikkat çalışmaları yapıldı. 

‘Ayakları Takip Et Oyunu ve Gör Uygula Oyunu’ oynandı. 

‘Yapay Kar’ deneyi yapıldı.  

Aile resimleri çizimi yapıldı. 

Etkinliklerde kendine güven duygusunu geliştirme. 



 

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. 


