
 

22 - 26 Şubat 2021 Haftası  
Bizimevler 7 Anaokulu - Uzay 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  İngilizce  İngilizce  Okul Öncesi  İngilizce  Okul Öncesi 

10.20-10.50  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce 

10.55-11.25  İngilizce  Görsel Sanatlar  İngilizce  İngilizce  İngilizce 

11.30-12.00  Düşünme 
Becerileri 

İlkokula Hazırlık  Satranç  İlkokula Hazırlık   Okul Öncesi 

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

12.40 - 13.25  Öğle Arası 

13.30-14.00  İlkokula Hazırlık  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi 

14.05-14.35  Okul Öncesi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi 

14.40-15.10  Eğlenceli Bilim  Okul Öncesi  İlkokula Hazırlık  Okul Öncesi  Robotik Kodlama 

  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  MentalUp 
mentalup.com adresinden günlük egzersizinizi tamamlayınız 

18.20 - 18.40   ABC Mouse 
 abcmouse.com adresinden atanan ödevlerinizi tamamlatınız. (IK Minnie My Body W5) 

19.30-21.30 

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.mentalup.com/
https://www.abcmouse.com/


 

 Okul Öncesi  

 

 İngilizce 

Neler Öğrendik? 
Tema: İnsanlar 

Vücudumuzun bölümleri ve organları öğrenildi. İskelet sistemi ve iskelet sisteminin önemiyle ilgili sohbet edildi. 
 
Geri Dönüşüm Defilesi 

Geri dönüşüm konusuyla ilgili sohbet edildi. Geri dönüştürülebilen nesnelerin neler olduğu öğrenildi. Geri dönüşüm sembolü 
ile sanat etkinliği yapıldı. Öğrencilerin evde aileleriyle birlikte hazırladığı geri dönüşüm malzemelerinden yapılan giysilerle 
defile yapıldı. 
 
Kıta: Avustralya 

Avustralya Kıtası’nın dünya üzerindeki yeri incelendi ve “Türkiye’den o kıtaya nasıl gidebiliriz?” diye soruldu ve sohbet edildi. 
Avustralya Kıtasında yaşayan hayvanlar öğrenildi. 
 
Büyük - Küçük 

“Ben Büyüyorum” isimli etkinlik yapıldı. İnsanların bebeklikten başlayan gelişim aşamaları öğrenildi. Bebeklikten yaşlılığa kadar 
geçen süreyi anlatan çalışma yapıldı. 
 
Kurallı Oyun 
Zıt Kavramlar: Geniş -Dar 
Hazırlanan geniş ve dar yollardan oluşan parkurda öğrenciler grup halinde yarışarak hedefe ulaşmaya çalıştılar. 
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Geri dönüşüm konusuyla ilgili sizler de evde uygulamalar yapabilirsiniz. (Birlikte evdeki eşyalarınızı geri dönüşüm 
kutusuna atabilirsiniz vb.) 

⇁ Vücudumuz ve organlarımız ile ilgili sohbet edebilirsiniz. 
⇁ Evde “Kağıt Hamuru” etkinliği yapabilirsiniz. 

 
Duyurular 
05.03.2021 Cuma günü ‘Okulumda 100. Gün’ etkinliği yapılacaktır. 

Week 2 

The letter of the week 

Letter Hh 
 
Vocabulary of the week 

⇁ Horse, hen, hand, hippo, hammer  
⇁ Apple, banana, orange, bread, icecream, milk, eggs  

 
Language forms and functions 

⇁ I like Apple.  
⇁ I Don't like  

 
Math 

⇁ Number 1- 10 revision 
⇁ Number 11 

 
Science 

⇁ Healthy and unhealthy food 
⇁ Ice cream is unhealthy  
⇁ Fish is healthy  

 
Songs and stories 

⇁ Number 11 song  
⇁ I like apple song 
⇁ Do you like broccoli  
⇁ Letter H song  

 
Teacher’s comment 
We had an amazing week. please visit ABC Mouse for digital homework .  



 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Robotik Kodlama 

 

 Eğlenceli Bilim 

 

 Görsel Sanatlar 

 

 Beden Eğitimi 

   

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 
⇁ Elif bâ etkinliği 

  
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 
⇁ Elif bâ etkinliği 

“İskelet sistemimiz olmasaydı nasıl hareket edebilirdik?” sorusu soruldu ve artık materyaller kullanılarak iskelet sistemi 
çalışması yapıldı. 

Kitap çalışması yapıldı. 

Geri dönüşüm konusu öğrenildikten sonra “Kağıt Hamuru” etkinliği yapıldı. 

Kolaj çalışması yapıldı.  

Çember ile ilgili temel beceriler edinebilme. 



 

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. 

MentalUP  mentalup.com  T.C. Kimlik No  *****  Okul Aile sistemi aracılığı ile sizlere 
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. 


