
 

22 - 26 Şubat 2021 Haftası  
Marmara Evleri Anasınıfı - 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 

 

 

09:10-09:40  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı 

10:00-10:30  Değerler eğitimi  İngilizce  Okul öncesi  İngilizce  Değerler eğitimi 

10:35-11:05  Okul öncesi  İngilizce  Okul öncesi  İngilizce  Okul Öncesi 

11:10-11:40  Okul öncesi  Değerler eğitimi  Okul öncesi  Okul öncesi  Müzik 

11:45-12:15  Okul öncesi  Okul öncesi  İngilizce  Değerler eğitimi  Okul Öncesi 

12:20 - 13:05  Öğle Arası 

13:10-13:40  Uyku Saati / 
Değerler Eğitimi 

Beden eğitimi  Uyku Saati / 
Değerler Eğitimi 

Görsel sanatlar  Uyku Saati / 
Değerler Eğitimi 

13:45-14:15  Uyku Saati / 
Değerler 

Uyku Saati / 
Değerler 

Uyku Saati / 
Değerler 

Uyku Saati / 
Okul Öncesi 

Uyku Saati / 
Değerler Eğitimi 

14:20-14:50  Okul Öncesi  Uyku saati/ 
Okul öncesi 

Okul öncesi  Uyku saati/ 
Okul öncesi 

Okul Öncesi 

14:55-15:25  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 

 

18:00-21.30 

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: 3 sayısı  
1 2 sayılarını kartlardan tekrar ettik. 3 sayısını öğrendik. Nesneleri sayarak 3 sayısını pekiştirdik. 
 
Etkinlik 2: Ali Baba’nın Çiftliği 
ALİ BABA'NIN ÇİFTLİĞİ 
Ali Baba'nın bir çiftliği var 
Çiftliğinde inekleri var 
"Möö Mööö" diye bağırır  
Çiftliğinde Ali Baba'nın 
 
Ali Baba'nın bir çiftliği var 
Çiftliğinde kedileri var 
"Miyav miyav" diye bağırır  
Çiftliğinde Ali Baba'nın 
 
Ali Baba'nın bir çiftliği var 
Çiftliğinde köpekleri var 
"Havv hav" diye bağırır  
Çiftliğinde Ali Baba'nın 
 
Ali Baba'nın bir çiftliği var 
Çiftliğinde kuzuları var 
"Meee meee" diye bağırır  
Çiftliğinde Ali Baba'nın 
 
Etkinlik 3: Aç-tok kavramı  
Ekranda resimler gösterilerek aç tok kavramı verildi. Daha sonra öğle yemeğinde yemeğe oturmadan önce aç oldukları 
yedikten sonra ile tok oldukları söylendi. 
 
Etkinlik 4: Tavşan yürüyüşü draması  
Tavşan dişlerini fırçalıyor.Tavşanlar ormanda zıplıyor.Tavşanlar havuç yiyor gibi komutlar verilerek dramatize edildi. 
 
Etkinlik 5: Geri dönüşüm defilesi 
Sizlerden istemiş olduğunuz geri dönüşüm kostümlerimiz ile defilenizi gerçekleştirdik. Kullandığımız kâğıt şişe poşetleri geri 
dönüşümle tekrar kullanabilecegimizi öğrendik.  
 
Etkinlik 6:Parmaklarım şarkısı  
PARMAKLARIM 
Sağ elimde beş parmak (Sağ el gösterilir.)                                    
Sol elimde beş parmak (Sol el gösterilir.)  
Hepsi eder on parmak  
Sende istersen say bak                       
Say bak, say bak, say bak      
Say bak, say bak, say bak 
1: 2: 3: 4:  5 (Sağ el gösterilerek sayılır.) 
1: 2: 3: 4:  5 (Sağ el gösterilerek sayılır.) 
6-7-8-9-10 (Sol el gösterilerek sayılır.) 
6-7-8-9-10 (Sol el gösterilerek sayılır.)           
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Hazırlamış olduğunuz kostümler ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. 
⇁ Evde pekiştirmek amaçlı gönderdiğim çalışma sayfalarını pazartesi günü geri göndermenizi rica ediyorum. 
⇁ İyi haftasonları  

 
Duyurular 
İçerik: 5 Mart günü okulumuzda 100.gün etkinliği yapılacaktır. 

Vocabulary 
⇁ Letter K (Key, kangaroo, koala, king, kite) 
⇁ Chicken, Cow, horse, sheep, duck, farm, farmer 

 
 



 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme  

 

 Eğlenceli Bilim 

 

 Görsel Sanatlar 

 

   

Language forms and functions 
⇁ The cow says moo 
⇁ The sheep says baa 
⇁ Cows give us milk 

 
Math 
Number 6 
 
Science 
Life cycle of a chicken 
 
Art and activities 

⇁ Chick in the egg 
⇁ Chicken life cycle 
⇁ K for king craft 
⇁ Milk the cow activity 
⇁ Station Activity ( puzzle, memory game, match the blocks, color the dots) 

 
Songs and stories 

⇁ Letter K song 
⇁ Number 6 song 
⇁ Farm animals song 

 
Teacher’s comment 
We had a successful week. We have learned letter K and number 6. We had fun with farm animals. You can listen the songs at 
home. Have a nice weekend.  

Neler Öğrendik? 

⇁ Seccade yapıyoruz 
⇁ Elif ba çalışmaları 
⇁ Tesbih nasıl çekilir 
⇁ Sure ve dua tekrarı 

  
Öğretmen Köşesi 

⇁ Seccadenin ne işe yaradığını öğrendik .Seccade etkinliği ile öğrendiklerimizi pekiştirdik. 
⇁ Namazlardan sonra 33 kere sübhanallah diyerek tesbih çekildiğini öğrendik 
⇁ Kendi tesbihimizi oluşturarak konumuzu tekrarladık.. Dua ve surelerimizi tekrar ettik. 

 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ Günlük hayatta doğru davranışları öğreniyoruz 
⇁ Sünnete uygun tırnak kesmeyi öğreniyoruz 
⇁ Tarık ve Zeynep sevgiyi paylaşıyoruz hikayesi 
⇁ Kevser suresi  

Cesur portakal adlı hikaye okundu. 

Herkesin parmak izi farklıdır deneyi yapıldı. 

Hayal gücünü zenginleştirici çalışmalar 



 

 Beden Eğitimi  

 

Dijital Platformların Erişim Bilgileri 

 

 
 

Denge Alıştırmaları: Aletle denge çalışmaları. 

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. 


