
1 - 5 Mart 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 1 - 5 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

08:45-9:30 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 ingilizce 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?

Belirli Gün ve Haftalar: Yeşilay haftası

Çocuklara yeşilay’ın ne işe yaradığı kimlere yardımcı olduğu hakkında konuşuldu.Kötü alışkanlıklar nelerdir?Kötü alışkanlıkları
yok edersek nasıl bir dünya olur? sorusu soruldu.Ardından yeşilay etkinliği yapıldı.

Etkinlik 1: Zamanında uyuyorum erken yatarım(Özbakım becerileri)

Uykunun ve zamanında uyumanın önemi hakkında sohbet edildi.Sağlıklı büyümeleri için akşam erken yatıp sabah erken
kalkma larının önemi vurgulandı.Erken yatarım  şarkısı söylendi.
Erken yatarım erken kalkarım
Bir yumurtayı sütle çırparım
Kızarmış ekmek,birazda peynir
Aman efendim ne güzel yenir.
Erken yatınca erken kalkınca,
Çantama kitap,kalem koyunca
İster yaz olsun,isterseniz kış
Haydi okula,tıpış tıpış

Etkinlik 2: Sivri -küt neden yapılır?

Sivri ve küt olan nesneler incelendi.Sonrasında çocuklara bir nesnenin sivri ve küt olduğunu nasıl anlarız? ve evinizdeki sivri -küt
olan nesneler  nelerdir? sorusu soruldu. verilen cevaplarda sonrasında minik sincap adlı parmak oyunu oynandı.
Ardından ayakkabılarla ilgili bilgi verilip ayakkabı etkinliği yapıldı.

Etkinlik 3: Kolay zor mantarlar

Çocuklara çamaşırı elinde yıkayan ,makinede yıkayan,evini el süpürgesiyle süpüren ,elektrikli süpürgesiyle süpüren kişilerin
görselleri gösterilir.Hangilerinin zor hangilerinin kolay olduğu sorulur.Sonrasında kolay ve zor olanlar drama yapılarak
canlandırılır. Oyun sonrasında “mantarlar” adlı şarkı söylenir.

MANTARLAR
Gösterelim mantarlar
Nasıl büyür ormanda
Mışıl mışıl uyuyorlar
Yeşillikler içinde
Yaz yağmuru yağınca
Sonra güneş açınca,
İşte bakın ne kadar çok
Mantarlar var ormanda

Etkinlik 4: Yunus emre sarı çiçek (Ayın büyüğü)

Çocuklara yunus emrenin anadoluda yetişen tasavvuf erlerinden ve türk dili edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri
olduğu ve hayatı hakkında bilgi verilip sohbet edildi.En büyük eserlerinden biri olan “sarı çiçek” şiiri söylendi.

Etkinlik 5: Kahverengi - ceviz kuklası

Çocuklar kahverengi nesneleri tanıdıktan sonra ceviz kuklası eşliğinde kuklanın üzgün olduğu söylenir. Neden üzgün
olabileceği? çocuklara sorulur. Alınan yanıtlardan sonra ceviz kuklası yapılır.

Etkinlik 6: İç anadolu bölgesi

Çocuklara türkiye haritasında iç anadolu bölgesinin olduğu yer gösterildi.Bölgenin önemi vurgulandı.Türkiye'nin başkenti
tanıtılıp  görseller incelendi. Tarımı,turistik yerleri,meşhur hayvanı ,yemekleri ,halk oyunları hakkında sohbet edildi.

Etkinlik 8: Kuzey amerika kıtası

Kuzey amerika iklim koşulları konuşuldu. Sonrasında kuzey  amerika'da yaşayan hayvan görselleri incelendi.

Kurallı Oyun:

Top gezdirme oyunu

Çocuklarla dikkat ve koordinasyonu geliştirici  rulolardan top gezdirme oyunu oynandı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta boyunca öğrenilen konular tekrar edilebilir.
⇁ Evde gazete veya dergilerden makasla kesme çalışması yapılabilir.

Duyurular

⇁ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapılacak.



⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Fish, frog, flower, farmer
⇁ Milk, meat, egg, wool

Language forms and functions

⇁ Cow gives us milk.
⇁ Chicken gives us eggs.

Math

⇁ We learned sizes (big, medium, small).
⇁ The big bear has got a big chair, the medium bear has got a medium chair, the small bear has got a small chair and so

on.

Science

⇁ We learned about animal habitats.

Activities

⇁ We made an art and craft activity about the letter F.
⇁ We compared sizes through the story of The Goldilocks and The Three Bears.
⇁ Sticking dots to the cow
⇁ Clip-it cards (Animals and their habitats)
⇁ Box of the habitats

Songs and stories

⇁ Story: The Goldilocks and The Three Bears
⇁ Chicken song
⇁ Hello song
⇁ The f letter  song

Teacher’s comment

⇁ It was an active and entertaining week. You can show them a documentary about the animal habitats.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Caminin bölümleri
⇁ Tarık ve Zeynep  sevgiyi paylaşıyoruz hikayesi
⇁ Sünnete uygun tırnak kesme sırası el etkinliği
⇁ Balonlu elifba bulmacası
⇁ Kuran-ı kerim okumanın edepleri
⇁ Birebir elif ba dersleri

Öğretmen Köşesi

Caminin bölümleri olan mihrap,minber,kubbe,minare ,avluyu öğrendik.
Camide nasıl davranılacağını ,namaz kılanın önünden geçilemeyeceğini yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini ve
ayakkabısız girildiğini öğrendik
Tarık ve Zeynep hikayesi ile sevgiyi paylaşmanın önemini öğrendik.Sünnete uygun tırnak kesme sırasını çalıştık etkinlik ile
pekiştirdik. Balonlu elif ba boyaması ile harflerimizi tekrar ettik . Birebir olarak elif ba ders okumalarımızı ve sure talimimizi
yaptık. Kuran-ı kerim'i güzel okuyan çocuk menkıbesi ile okumanın edeplerini öğrendik.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Miraç kandili kutlaması
⇁ Eyyüb-el  ensari hazretleri menkıbesi
⇁ Eyüp Sultan camii
⇁ Birebir elif ba calismalari
⇁ Deve etkinliği
⇁ Eyüp sultan camii boyama



⛉ Düşünme Becerileri

Çocuklarla doğru -yanlış oyunu oynanılıp zürafa hikayesi anlatıldı. Ardından zürafa etkinliği yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Haberleşme araçlarından biri olan telefonu tanıyıp telefon numaralarımı biliyorum deneyi gerçekleştirildi.

⛉ Görsel Sanat

Geometrik biçim oluşturma

⛉ Beden Eğitimi

Çember ile ilgili temel beceriler.
⇁ Çember atıp-tutma çalışmaları.
⇁ Eğitsel oyunlar oynandı.

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.


