
 

22 - 26 Şubat 2021 Haftası  
Bizimevler 7 Anaokulu - Deniz Sınıfı 
Değerli Velimiz, 22 - 26 Şubat 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  İngilizce  İngilizce  Okul Öncesi  İngilizce 

10.20-10.50  İngilizce  Görsel Sanatlar  İngilizce  İngilizce  İngilizce 

10.55-11.25  İngilizce  İngilizce  Okul Öncesi  İngilizce  Okul Öncesi 

11.30-12.00  Düşünme 
Becerileri 

Okul Öncesi  Okul Öncesi   Okul Öncesi  Okul Öncesi 

12.05-12.35  Beden Eğitimi  Okul Öncesi  Eğlenceli Bilim  Beden Eğitimi  Müzik 

12.40 - 13.25  Öğle Yemeği 

13.30-14.00  Uyku Saati  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi 

14.05-14.35  Okul Öncesi  Uyku Saati  Uyku Saati  Değerler Eğitimi  Uyku Saati 

14.40-15.10  Okul Öncesi  Okul Öncesi  Okul Öncesi  Uyku Saati  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 

 

18.00-21.30 

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 



 

 Okul Öncesi  

 

 İngilizce 

Neler Öğrendik? 

Etkinlik 1: Lokomotif ve Vagonlarım 
Çocuklar birbirlerine tutunarak tren oluşturdular. En öndeki çocuk lokomotif oldu. Diğerleri de vagon oldular. Lokomotif ne 
yaparsa vagonlar da aynısını yaptılar. İsteyen çocuklara lokomotif olma olanağı verilerek rol değişimleri yapıldı. 
Drama tamamlandıktan sonra çocuklarla yapılan bu drama hakkında konuşuldu.  
 
Etkinlik 2: Daire-Üçgen 
Daire ve üçgenin tekrarı yapıldı. Daire şeklinin içine daire şekilleri, üçgen şeklinin içine üçgen şekiller yerleştirilerek gruplama 
yapıldı. Ardından çalışma sayfasındaki üçgen şekiller kuru kalemlerle boyandı. 
 
Etkinlik 3: Oryantasyon Çalışması 
Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin okula alışması ve okulu tanımaları için, okul tanıtımı yapıldı; çocuklar arasında                             
tanışma oyunu oynandı.  
 
Etkinlik 4: Geri Dönüşüm Partisi 
Çocuklar aile katılımı çalışması kapsamında, kullandığı atık malzemelerden kostüm ve aksesuar tasarladılar. Okula getirdikleri                           
tasarımları, defilede sergilendi.  
 
Etkinlik 5: Neşeli Akvaryum 
Çocuklara kuru boyaları ve balık resimleri verilir. Çocuklar balık resimlerini boyandıktan sonra renkli pullarla balık resimlerinin 
üzerine istedikleri şekilde yapıştırarak şekil verir. Her çocuk balığını istediği pullarla süsler. Tamamlanan balıklarla bir akvaryum 
hazırlanır. 
 
Kurallı Oyun: 
Kırmızı Balık 
“Kırmızı Balık” şarkısı öğrenildi. Ardından “Kırmızı Balık” oyunu oynandı: Bir kişi kırmızı balık diğeri de Balıkçı Hasan oldu. 
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Öğrencilerimin öğrendiği kavramları tekrar etmesini ve okula yeni başlayan öğrencilerimin de okulda yeni öğrendiği 
kavramları tekrar etmesini rica ediyorum.  

⇁ Her gün evde paylaşım saati yapmanızı, yarım saat sadece ona vakit ayırarak kaliteli vakit geçirmenizi öneririm. 
 

Duyurular 
Okula geliş ve okuldan ayrılma saatine riayet edilmesini önemle hatırlatırım.  

Vocabulary 
Apple, orange, banana, red , blue, yellow  
 
Language forms and functions 
I like apple  
 
Math 

⇁ Number 1-5 revision  
⇁ Number 6  

 
Science 
Healthy and unhealthy food  
 
Art 
Fruit basket  
 
Songs and stories 

⇁ Do you like broccoli 
⇁ Number 6 song  
⇁ Colors song  

 
Teacher’s comment 
We had an amazing week. have a great weekend.  



 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Eğlenceli Bilim 

 

 Görsel Sanatlar 

 

 Beden Eğitimi 

 

Dijital Platformların Erişim Bilgileri 

 

Neler Öğrendik? 
⇁ Kevser suresi 
⇁ Davranış Kartları (13-18)  
⇁ Davranış Kartları (19-26) 
⇁ Alay etme drama  
⇁ Arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? (Etkinlik) 
⇁ Hazreti Osman (radıyallahu anh) menkıbe 
⇁ Hazreti Ali (radıyallahu anh) menkıbe 
⇁ Serçe kuşu ve benekli hikayesi 

  
Öğretmen Köşesi 
Geçen dönem öğrendiğimiz dua ve sureleri tekrar ettik. Şiirleri ve tekerlemeleri okuduk. Davranış kartları ile toplum içerisinde 
nasıl hareket etmemiz gerektiğini konuştuk. Arkadaşlarımıza olan doğru ve yanlış davranışlar için etkinlik yaptık. Hazreti 
Osman ve Hazreti Ali (radıyallahu anhüm ecmain) kim olduklarını öğrendik, menkıbelerini dinledik. Sizler de her gün okuldan 
sonra öğrendiklerini sorarsanız, konularımızı pekiştirmiş oluruz.  
 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ Kevser suresi 
⇁ Kuran-ı kerim nasıl dinlenir? 
⇁ Kuran-ı kerim'i güzel okuyan çocuk menkıbesi 
⇁ Tarık ve Zeynep sevgiyi paylaşıyoruz hikayesi 
⇁ Sünnete uygun tırnak kesme sırası 
⇁ Tırnak kesme adabı etkinlik 

Kitap çalışması yapıldı: Çalışma sayfaları, soru-cevap bazlı tamamlandı. 

“Herkesin Parmak İzi Farklıdır” deneyi yapıldı.  

Kolaj çalışması yapıldı. 

Çember ile ilgili temel beceriler elde edebilme. 

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. 

PDEVCO  pdevco.com.tr  T.C. Kimlik No  *****  Okul Aile sistemi aracılığı ile sizlere 
ulaştırılmıştır. 


