
22 - 26 Mart 2021 Haftası

Marmara Evleri 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

08:45-09:30 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 İngilizce 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?

Etkinlik 1: Güney amerika ve hayvanları
Çocuklarla dünya haritası küresi üzerinden güney amerika'nın olduğu kıta incelendi. İklim koşulları nasıl bir yer olduğu ve
güney amerika'da yaşayan hayvanlar tanıtıldı. Ardından sanat etkinliği yapıldı.

Etkinlik 2: Orman haftası (Belirli gün ve haftalar)
Çocuklarla ormanların nasıl bir yer olduğu? Hangi canlıların yaşadığı ormanların bizim için öneminin ne olduğu hakkında
sohbet edildi. Sonrasında ağaç etkinliği yapılıp orman haftası ile ilgili müzik dinlendi.
https://www.youtube.com/watch?v=Jd6gwk

Etkinlik 3: Yaşlılar haftası (Belirli gün ve haftalar)
İnsanlar nasıl yaşlanır? Yaşlanınca cildimizde ve saçlarımız da ne gibi değişiklikler olur soruları sorup beyin fırtınası yaptıktan
sonra sanat etkinliği çalışması yapıldı.

Etkinlik 4: Doğru - yanlış oyunu
Çocuklarla doğru yapılacak olan kelimelerin sonunda drama yoluyla doğru olanların taklidi yapıldı. Yanlış olan söylenilen
cümlelerin sonunda oturmaları istendi. Örneğin (çiçekler sulanmalıdır, çeşmeler kapatılmamalıdır gibi) 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 5: Siyah olsun ve kazıma
Çocuklarla sınıftaki siyah renkli olan nesneler bulunup siyah renkle ilgili siyah kazıma sanat çalışması yapıldı.Sonrasında siyah
olsun şarkısı söylendi.
Siyah olsun
Bana renk söyle,bir renk söyle.
Birlikte düşünelim neler var bu renkte.
Bana renk söyle, bir renk söyle.
Hepsini öğrenelim seninle birlikte
Siyah olsun mu bugünün rengi?
Söyle bakalım bildiğin siyah şeyleri.
Zeytin siyah.
Şempanze siyah
En karanlık ve koyu renktir siyah
Şimdi sen söyle bu balonlardan acaba hangisidir siyah.

Etkinlik 6: Karate sporunu spor dalları
Çocuklara spor dalları tanıtılır. En sevdikleri spor dalları sorulduktan sonra karate sporu hakkında bilgi verildi. Ardında karate ile
ilgili video izletildi. https://www.youtube.com/watch?v=fyEXhpkoxEc sonrasında nefes egzersizleri ve spor yapıldı.

Etkinlik 7: Basit toplama labut rakamlar
Çocuklarla 1-7 arasındaki sayılı olan labutlara top atarak devirmeye çalışma oyunu oynandı. Ardından düşürülen labut sayıları
söylenildi.Sonrasında “sayılar” adlı parmak oyunu oynandı ve Basit toplama işlemleri yapıldı.
Sayılar
Sayılardan ilki bir
Ardından iki gelir
Şöyle üç
Şöyle dört
Hani bizim beş kardeş
Beşten sonra altı
Nerede kahvaltı
Kedi kalktı ciğeri yedi

Kurallı Oyun:

Komşundan memnun musun?

Çocuklar dağınık şekilde sınıfa yerleşirler bir ebe seçilerek komşundan memnun musun? Diye sorduktan sonra evet yanıtında
başka arkadaşının yanına gider. Tekrardan sorduğu zaman hayır yanıtını alır. Oyun diğer ebeyi seçene kadar bu şekilde devam
eder.

Öğretmen Köşesi

⇁ Cuma günü gönderilen ödev ve dosyaların pazartesi günü getirilmesini rica ediyorum.
⇁ Hafta boyunca yapılan çalışmalar evde tekrar edilebilir.
⇁ Pazartesi günleri çocukların sevdiği bir tane oyuncak gönderebilirsiniz.

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


Duyurular

⇁ Kütüphaneler haftası için pazartesi günü evden çocuğunuzun en sevdiği hikaye kitabını getirmenizi rica ediyorum.
⇁ 29-02 Nisan haftası pijama partisi yapılacağı için sizden pijama, yastık kılıfı, yastık, panduf, peluş oyuncak

göndermenizi rica ediyorum.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Watermelon, whale, worm, window, water
⇁ Coat, gloves, sandals, scarf, shorts

Language forms and functions

⇁ It is sunny/snowy/rainy/cloudy

Math

⇁ The black colour

Science

⇁ Diurnal and nocturnal animals
⇁ Daily routines

Activities

⇁ A poster of daily routines
⇁ Sorting animals worksheet
⇁ It's me: Students made their own clothes by using feathers, papers, little balls, ropes.
⇁ A black cat
⇁ Poster of the letter w: Watermelon

Songs and stories

⇁ The letter w song
⇁ Daily routines song
⇁ Let's get dressed song
⇁ How's the weather
⇁ Colors song

Teacher’s comment

⇁ It was a good week. They improved their creativity by making their own clothes. You can talk with them about the
diurnal and nocturnal animals, you can watch a documentary with them.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Amentü duası
⇁ Gülümsemek sadakadır etkinliği
⇁ Müslüman güler yüzlü olduğunu öğrendik.
⇁ Dua tekrarı
⇁ Elif ba birebir dersleri
⇁ Berat kandili kutlaması

Öğretmen Köşesi

⇁ Amentü duasını öğrenmeye başladık .Güler yüzlü olmanın önemi hakkında konuştuk . Gülen yüz kuklası ile konuyu
pekiştirdik. Sadakanın paylaşmak manasına geldiğini öğrendik.Dualarımızı talim ile okuduk. Harflerimizde ذد e
geldik. Berat kandilini kutladık. Dua ve surelerimizi talim ile okuduk.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Boni teşekkür etmeyi öğreniyor.
⇁ Teşekkür etmenin önemi .
⇁ Anne babaya saygı
⇁ Hırka-i şerif menkıbesi
⇁ Elif ba harfleri



⛉ 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.

⛉ Görsel Sanat

Renkli resim teknikleri

⛉ Beden Eğitimi

Çember İle ilgili temel beceriler
⇁ Çember çevirme ve yuvarlama çalışmaları.
⇁ Eğitsel 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.


