
19 - 23 Nisan 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 19 - 23 Nisan 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

Tatil

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

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

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

11:15-11:45 İngilizce Görsel sanatlar Okul öncesi İngilizce

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

12.25 - 13.10 Öğle Yemeği

13:15-13:45 Beden eğitimi Okul öncesi Değerler eğitimi Değerler eğitimi

13.50-14.20 Beden eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi Değerler eğitimi

14.25-14.55 Okul Öncesi Değerler eğitimi Düşünme
becerileri 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: Dünya kitap günü kitap okuyan çocuk (Belirli gün ve haftalar)

Çocuklara dünya kitap günü hakkında bilgi verildi. Kitapların insanlar için ne işe yaradığı hangi tür kitapların olduğunu
öğrenildi. Sonrasında kitabım adlı şiir söylendi.

KİTABIM
Kitap en iyi arkadaş
Bana neyi sorsam söyler
Ne anlatsam en sonunda
Çalış,iyi,doğru ol der.
Geceleri uyumaz o
Beni kaldırır erkenden
Okulum kadar güzeldir
Kitabı çok severim ben

Etkinlik 2: Ulusal egemenlik çocuk bayramı bayrak yarışı (Belirli gün ve haftalar)

Çocuklarla 23 nisan’ın önemi hakkında konuşuldu. Çeşitli etkinler ve 23 nisan'ı anlatan resim çalışması gerçekleştirildi.
Ardından bahçeye çıkarak bayrak yarışı yapıldı.

Etkinlik 3: Kirli- temiz

Çocuklara su içerisinde olan atıkların suyu nasıl kirlettiği örneği yapıldı. Temiz kalması için suyun ne yapmamız gerektiği ile
ilgili sohbet edildi. Sonrasında su kirliliği,geri dönüşüm malzemelerinin geri dönüşüme neden atılması gerektiğiyle ilgili video
izlendi. https://youtu.be/MeBejNHZRQ

Etkinlik 4: Beyaz siyah dünyamız renk renk

Çocuklarla oyun alanında siyah beyaz oyunu oynanıldı. Sonrasında siyah ve beyaz olan nesneleri bulma çalışması yapıldı.
Dünyamız renk renk parmak oyunu oynandı.

DÜNYAMIZ RENK RENK
Uzanırım yeşil çimenlere
Bakarım mavi gökyüzüne
Görünce beyaz bulutları
Dalarım pembe hayallere
Arkadaşlarım yanıma gelince
Ortada sarı top dönünce
Bir de ödevler bitince
Alırım kırmızı elma şeker

Kurallı Oyun:

Ayna oyunu

Bir çocuk ayna olarak diğer çocukta ayna olan çocuğun karşısına geçerek hikayeleştirilmiş hareketlere yaptı. Ayna olan çocuk
o hareketlerin aynısını yaptı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta içerisinde yapılan etkinlikler tekrar edilebilir.
⇁ Cuma günü gönderilen ödevleri hafta sonu yapılmasını rica ediyorum.

Duyurular

⇁ Haftanın çocuğu etkinliği okulumuza gelen ogrenciler tarafından uygulanmıştır. Okula gelmeyen öğrenciler okula
geldiklerinde etkinliği gerceklestireceklerdir.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Quarter, queen, question, quiet
⇁ Soil, water, plant, seed, grow, tall, small, bean

Language forms and functions

⇁ Water the seed

Math

⇁ Tall and short

https://youtu.be/MeBejNHZRQ


Science

⇁ Parts of the flower
⇁ Life cycyle of a flower

Activities

⇁ Make a flower!
⇁ Queen's crown
⇁ Line up the pictures of a growing flower
⇁ Make your own booklet!
⇁ Tall and short worksheet
⇁ Look how tall I am!

Songs and stories

⇁ The letter q song
⇁ Life cycle of a plant song
⇁ Tall and short song
⇁ Story: Jack and the beanstalk

Teacher’s comment

⇁ It was a good week. We learned the concepts of tall and short and we observed their growing plants. You can
compare your family members' height, it will be funny.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ İslamın şartları
⇁ Sağlıklı sağlıksız yaşam
⇁ Merhamet nedir
⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına merhameti

Öğretmen Köşesi

⇁ İslamın şartlarını maddeleriyle saydık .Allahü teala nın bizim için yarattıklarını konuşarak sağlıklı bir yaşam sürmemiz
ve vücudumuza iyi bakmamız gerektiğini öğrendik.Merhamet kavramını öğrendik menkıbe ile pekiştirdik.
sınıfımızda ramazan eğlenceleri düzenledik.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ İlk ezan
⇁ Boni davranış hikayesi
⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Maun suresi

⛉ Düşünme Becerileri

Çocuklara Sen bir hayvan olsaydın hangi hayvan yerine geçmek isterdin? Ve o hayvan konuşsaydı ne derdi? sorusu sorularak
beyin fırtınası yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Toprakta hava var mıdır? deneyi yapıldı.

⛉ Görsel Sanat

Müzeleri tanıyalım

⛉ Beden Eğitimi

⇁ Top İle ilgili çalışmalar.
⇁ 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 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.


