
22 - 26 Mart 2021 Haftası

Bahçelievler Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 22 - 26 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

08.30-09.00 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 Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

10.20-10.50 Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Düşünme Bec.

10.55-11.25 Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi İngilizce Okul Öncesi

11.30-12.00 İngilizce Okul Öncesi Spor ve Beden Eğt. Okul Öncesi Okul Öncesi

12.05-12.35 Okul Öncesi İngilizce Okul Öncesi İngilizce İngilizce

12.40 - 13.25 Öğle Arası

13.30-14.00 İngilizce Görsel Sanatlar İngilizce Değerler Eğitimi Spor ve Beden Eğt.

14.05-14.35 Okul Öncesi Okul Öncesi Eğlenceli Bilim Akıl ve Zeka
Oyunları Okul Öncesi

14.40-15.10 İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce Okul Öncesi

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 ABC Mouse
abcmouse.com adresinden atanan ödevlerinizi tamamlatınız. (The letter Ww, Clothes)

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: Orman haftası (Belirli gün ve haftalar)

Öğrencilere ormanların nasıl bir yer olduğu, hangi canlıların yaşadığı ormanların ve bizim için öneminin ne olduğu hakkında
sohbet edildi. Sonrasında kozalaklardan ağaç etkinliği yapılıp orman haftası ile ilgili müzik dinlendi. Sembol kelimesinin anlamı
ve karşılığı öğretildi. Ardından Ormanlarda Ateş yakılmaz sembolü gösterildi. https://www.youtube.com/watch?v=Jd6gwk
şarkısı dinlendi.

Belirli Gün ve Haftalar: Yaşlılar haftası (Belirli gün ve haftalar)
İnsanlar nasıl yaşlanır? Yaşlanınca cildimizde ve saçlarımız da ne gibi değişiklikler olur soruları sorup beyin fırtınası yaptıktan
sonra çocukları yaşlandırarak drama çalışması yapıldı.

Etkinlik: Doğru - yanlış oyunu

Öğrencilere doğru ve yanlış olan söylenilen cümlelerin sonunda mavi-sarı butonları yapıldı. Çocukların dikkat ve konsantrasyon
becerileri desteklendi.Sonrasında doğru ve yanlış resim görselleri çocuklara gösterildi.Etkinlikten sonra “Vuralım küçük elleri”
adlı tekerleme söylendi.
Vuralım vuralım küçük elleri
Çevirelim çevirelim değirmenleri
Yaşasın yaşasın küçük çocuklar
Her zaman her yerde uslu dururlar.

Etkinlik: Siyah Renk/Kara Tahta Yapımı

Öğrencilere sınıftaki siyah renkli olan nesneler bulundu. Ardında Siyah ve Kara renk kelimesinin eş anlamlı olduğundan
bahsedilip Kara tahta yapılıp tebeşirle resimler çizmeleri sağladı.

Etkinlik: Karate/Tekvando Sporu

Öğrencilere Tekvando/Karate sporu tanıtılır. En sevdikleri spor dalları sorulduktan hakkında bilgi verildi. Ardından kıyafeti temin
edilip öğrencilerin giyip hareketleri yapmaları sağlandı.

Etkinlik: Basit toplama çalışmaları
Öğrencilere Toplama işleminin işaretleri tekrar hatırlatıldı ardından akvaryumun çizili olduğu kağıt balık krakerlerle çalışmalarla
desteklendi ve öğrencilerin farklı sayıları toplamaları da istendi.

Etkinlik: Farklılıklara Saygı
Ördek Ailesi
Bu anne ördek (Başparmak gösterilir.)
Bu da baba ördek (Diğer elinin baş parmağı gösterilir.)
Bunlar da yavruları. (Tüm ellerin parmakları oynatılır.)
Vak- vak diyorlar, (Ellerle gaga taklidi yapılır.)
Derede yüzüyorlar (Kollarla yüzme taklidi yapılır.)
Bir balık görünce (Balık taklidi yapılır.)
Yakalayıp yiyorlar. (Yakalama ve yeme taklidi yapılır.)

Parmak oyunu oynatıldı ve Çirkin ördek yavrusu hikayesi anlatıldı ve Farklılıklara saygı kavramı çocuklara anlatıldı.

Haftanın Tekerlemesi:
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle

Etkinlik: Bedeninle Ritim Yap
Öğrencilere bedenleri ile nasıl ses çıkarabilecekleri sorusuyla beyin fırtınası yaptırılırdı. Ardındanda legolarla da ritim
tutturmasını ve bedeniyle birlikte kullanarak ritim çalışması yapmaları istendi.

Kurallı Oyun:

Komşundan memnun musun?

Öğrenciler dağınık şekilde sandalyelerde oturdular ve bir ebe seçilerek komşundan memnun musun? diye sorduktan sonra
hayır diyerek herkesin oturduğu yere oturmayacak şekilde sandalyeleri değiştirmesi istenerek oyun tamamlanır.

Öğretmen Köşesi

⇁ Cuma günü gönderilen ödev ve dosyaların pazartesi günü getirilmesini rica ediyorum.
⇁ Hafta boyunca yapılan çalışmalar evde tekrar edilebilir.
⇁ Toplama işlemleri için somut çalışmalar yaptırabilirsiniz

https://www.youtube.com/watch?v=Jd6gwk


Duyurular

⇁ Pazartesi günleri çocukların sevdiği bir tane oyuncağı yanında gönderebilirsiniz.
⇁ 31 Mart Çarşamba günü Pijamalarını, varsa uyku arkadaşını ve 1 adet beyaz yastık kılıfı(içi boş ) göndermenizi rica

edeceğim.
⇁ 31 Mart Mart ayında doğan çocuklarımızın doğum günü kutlamamız vardır.
⇁ Kütüphaneler haftası için pazartesi günü evden çocuğunuzun en sevdiği hikaye kitabını göndermenizi rica ediyorum.

⛉ İngilizce

Week 4

⇁ The letter of the week Ww (whale, window, water, windy, watch)
⇁ Review the letters

Vocabulary of the week

⇁ Sunny, windy, snowy, cloudy
⇁ Hat, sandals, trousers, coat, jacket

Language forms and functions

⇁ Put on your shoes/hat/coat….
⇁ Students will be able to distinguish summer and winter clothes

Math:

⇁ Heavy and Light

Science

⇁ Weather

Art

⇁ Trousers craft
⇁ Watermelon craft

Songs and stories

⇁ Dress up
⇁ The letter Ww song

Teacher’s comment

⇁ This week we have practiced Clothes and the letter Ww. For more English practice you can visit ABC Mouse.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Tahıyyat ve Fil suresi
⇁ Berat Kandili etkinliği
⇁ Nimetlere Şükretmek
⇁ Misafir Nasıl Ağırlanır
⇁ Elif Ba Çalışmaları

Öğretmen Köşesi

⇁ Berat Kandili Etkinliği yaptık
⇁ Dua ve Surelerimize çalıştık
⇁ Nimetlere Şükr etmek ile ilgili video izleyip örneklendirerek anlattık
⇁ Misafir Nasıl Ağırlanır sınıf içi Drama yaparak dersimizi işledik
⇁ Elif Ba çalışmaları yaptık

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Tırnak Kesme Adabı
⇁ Kuran-ı Kerim öğrenmenin edepleri
⇁ Elif Ba çalışmaları



⛉ Düşünme Becerileri

Farklı renklerde olan ponponlar çocuklara gösterilerek içinde 1 ponpon saklandı. Sonrasında hangi ponpon kayıp sorusu
soruldu ve çocukların bulmaları sağlandı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Kirli hava deneyi yapıldı. Ardından tabak içindeki kirler incelendi. Orman ne güzel şarkısı söylenildi.

⛉ Akıl ve Zeka Oyunları

Riversi, dedektif oyunu, bambu çubuklarla el- göz koordinasyon çalışmaları

⛉ Görsel Sanatlar

Uçan balon çizimi ve boyaması yapıldı.

⛉ Beden Eğitimi

Denge çalışmaları yapıldı.

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.


