
 

22 - 26 Şubat 2021 Haftası  
Marmara Evleri Anasınıfı - Orman 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 

 

 

08:45-9:30  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı  Kahvaltı 

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

10:40-11:10  Değerler eğitimi  İngilizce  İngilizce  İngilizce  Beden eğitimi 

11:15-11:45  İngilizce  Okul öncesi  Okul öncesi  Okul öncesi  Beden eğitimi 

11:50-12:20  İngilizce  Değerler eğitimi  Düşünme 
becerileri 

Değerler eğitimi  Eğlenceli bilim 

12.25 - 13.10  Öğle Yemeği 

13:15-13:45  Değerler eğitimi  Değerler eğitimi  Değerler eğitimi  İngilizce  Müzik 

13.50-14.20  Okul öncesi  Okul öncesi  Değerler eğitimi  Değerler eğitimi  Okul öncesi 

14.25-14.55  İngilizce  Görsel sanatlar  Okul öncesi  Okul öncesi  İngilizce 

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  

 

 İngilizce 

Neler Öğrendik? 

Etkinlik 1: Kaygan - pürüzlü 
Öğrencilere kaygan ve pürüzlü kavramları hakkında bilgi verildi. Ellerlerine krem sürülür. sürüldükten sonra ellerinin kaygan 
mı yoksa pürüzlü bir yapıya mı sahip olduğu sorulur. Ardından sınıfa getirilen portakal kabuğuna öğrenciler dokunur nasıl bir 
yapıya sahip olduğu soruldu. Portakalım döküldü adlı tekerleme söylendi.Portakal sanat çalışması yapıldı. 
Portakalım döküldü 
Toplayamadım  
Küçük hanım geldi 
Saklayamadım 
Ikırcık mıkırcık 
Kız saçların kıvırcık 
Sana dedim sen çık 
 
Etkinlik 2: ”9” sayısı (Matematik çalışması) 
Öğrencilere kutu getirilerek kutu içerisinde ne olabileceği soruldu. Sonrasında sayı kutusunun içinden “9” rakamının yazılı 
olduğu sayı kartı çıkarıldı. Sayı kartının kaç sayısı olduğu soruldu. alınan cevaplardan 9'a kadar ritmik sayma,el çırpma, zıplama, 
çalışmaları yapıldı. ” 9” sayısını bulma oyunu oynandı. ”9” sayısıyla ilgili çalışma sayfası yapıldı. 
 
Etkinlik 3: “O-o” Sesi (harf çalışması) 
Öğrencilere “0-o” sesiyle başlayan nesneler görselleriyle tanıtıldı. Tuz tepsisi ile “o” sesi yazma çalışması yapıldı. Sonrasında 
https://youtu.be/PhzZMpd7SYg videsu izlendi. 
 
Etkinlik 4: Yıldız şekli  
Öğrencilerle eller aşağı ve eller yukarı oyunu oynanır. Gece olduğu zaman gökyüzünde neler vardır sorusu sorulur. Alınan 
cevaplardan sonra yıldız şekli görseli tanıtılır. Sonrasında Yıldız etkinliği yapılır. 
 
Etkinlik 5: Mozaik çalışması - Bobstiller 
Öğrencilere renkli elişi kağıtları verilir kare şeklinde kesmeleri istenir kesilen kağıtlar çalışma sayfasına yapıştırılır özgün bir 
şekilde mozaik çalışması oluşturulur.sonrasında bobstiller şarkısı söylenir. 
Bobstiller, sitiler 
Asfalttan geçemezler 
Sebebi cepleri dolu leblebi 
Bob sitinin kravatı 
Sanki de vapur halatı 
Sebebi cepleri dolu leblebi 
Bob sitinin şapkası 
Sankide vapur bacası 
Sebebi cepleri dolu leblebi 
 
Etkinlik 6: Ormanda yaşayan canlılar 

Öğrencilere ormanın nasıl bir yer olduğu ormanda hangi canlılar yaşar sorusu sorulur.Ormanlarda birçok ağacın olduğu havayı 
temizlediği ve içerisinde hayvanların yaşadığı hakkında sohbet edildi. Ormanları korumak için neler yapılması gerektiği 
hakkında sorular soruldu. Ardından ormanı koruyorum adlı hikaye anlatılıp dramatize edildi. 
 
Kurallı Oyun: 
Zehirli oyuncak 

Öğrenciler müzik eşliğinde oyuncağı elden ele dolaştırır. Müzik durunca oyuncak kimin elinde kaldıysa oyundan çıkar.Oyun bu 
şekilde devam ederek en son kalan kişi oyunu kazanır 
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Hafta boyunca öğrenilen konular tekrar edilebilir. 
⇁ Sayıların tekrarı çalışmasının yapılması öğrenmelerini pekiştirecektir.. 

 
Duyurular 
5 mart cuma günü 100.gün etkinliği yapılacaktır. 

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

 
 
 
 

https://youtu.be/PhzZMpd7SYg


 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Eğlenceli Bilim 

 

   

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? 
⇁ Tesbih nasıl çekilir 
⇁ Seccade yapıyoruz 
⇁ Elif ba çalışmaları 
⇁ Doğru davranış kartları etkinliği 
⇁ 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 
⇁ Akıllı tahtadan davranış kartları açarak elimizdeki gülen ve ağlayan yüz kuklalarımızı kullanarak günlük hayattaki 

davranışlarımızı konuştuk. 
⇁ Dua ve surelerimizi tekrar ettik . 
⇁ Elif ba derslerimizi birebir olarak okuduk. 

 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ Elif ba çalışma sayfası tekrarı 
⇁ Yardımlaşmanın önemi hikayesi  
⇁ Kuranı kerim okumanın edepleri  
⇁ Kuranı kerimi güzel okuyan çocuk menkıbesi  

Öğrencilere Truva atının ne olduğunu daha önce duydun mu? Sorusu sorularak hangi ilimizde olduğu hakkında sohbet edilir. 

Su şişesinin içine farklı malzemeler koyarak mıknatıs deneyi yapıldı.  



 

 Görsel Sanat 

 

 Beden Eğitimi 

 

Dijital Platformların Erişim Bilgileri 

 

 

Hayal gücünü zenginleştirici çalışmalar 

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. 

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. 


