
24 - 28 Mayıs 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 24 - 28 Mayıs 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 Müzik Okul öncesi

10:05-10:35 Değerler eğitimi Okul öncesi İngilizce Okul öncesi Eğlenceli Bilim

10:40-11:10 Değerler eğitimi Görsel sanatlar 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 İngilizce Düşünme becerileri

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

14.25-14.55 Okul Öncesi Değerler eğitimi Düşünme
becerileri Değerler eğitimi 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: Müzeler haftası

Çocuklara müzelerin nasıl bir yer olduğu nasıl tarihi eserlerin bulunduğu hangi müzelerin olduğu konusunda bilgi verilip
sohbet edildi. Sonrasında müzeler şiiri okunup konuyla ilgili video izlendi. https://youtu.be/L6CwgJbjeAU

Etkinlik 2: Meslekler

Çocuklarla farklı meslek grupları hakkında sohbet edildi. Ardından mesleklerle ilgili tekerleme söylendi puzzle çalışması
yapıldı.
MESLEKLER
Ben berberim traş ederim
Ben terziyim giysi dikerim
Ben sunucuyum konuşurum
Bende sizi izliyorum keyfimden oynuyorum

Etkinlik 3: Hızlı-yavaş (Kavram)

Çocuklarla spor hareketleri eşliğinde hızlı yavaş oyunu müziğin ritmine göre hareket edilip sonrasında minderlerin üzerinde
halat çekme oyunu oynandı.

Etkinlik 4: Açık-kapalı

Çocuklara anahtarlıklar gösterilerek bu anahtar ile neyi açmak istersin? sorusu sorularak hayal gücü genişletildi. Anahtarların
ne işe yaradığı öğrenildi. Ardından anahtarlar boyama sayfası boyandı.

Etkinlik 5: Giysilerimizi katlıyoruz (Özbakım becerileri)

Çocuklarla evden getirdikleri kıyafetleri katlama çalışması yapıldı. Sonrasında giyinelim şarkısı dinlendi.
https://www.youtube.com/watch?v=gJiyIO4EbeY

Kurallı Oyun:

Ambara vurdum bir tekme

Çocuklarla çember şeklinde olup “Ambara vurdum bir tekme” oyunu vücut hareketleriyle birlikte oynandı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta boyunca yapılan etkinlikler tekrar edilebilir.
⇁ Cuma günü etkinlik dosyalarının pazartesi boş bir şekilde gönderilmesini rica ediyorum.

Duyurular

⇁ Haftanın çocuğu etkinliği yapılacaktır.

⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Zebra, zipper, zero, zigzag, zoo
⇁ Bank, park, restaurant, school, shop

Language forms and functions

⇁ There is a (bank) in my town.

Math

⇁ Patterns with colors and shapes

Science

⇁ Social science: Police

Activities

⇁ Police hat
⇁ Fingerprint and handprints
⇁ A craft of patterns
⇁ Zebra finger puppet

https://youtu.be/L6CwgJbjeAU
https://www.youtube.com/watch?v=gJiyIO4EbeY


Songs and stories

⇁ The letter z song
⇁ The story of puppies
⇁ Policeman song (Hurry hurry)
⇁ Pattern song

Teacher’s comment

⇁ It was a fun week. They learned about the traffic lights and fingerprints. You can make a pattern with movements
and dance with them.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ İsar nedir?
⇁ Cömertlik nedir?
⇁ Cömert tanıdıklarım ülkesi
⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Sure tekrarı

Öğretmen Köşesi

İsar kendi hakkını başkasına vermek demektir. Cömertlik kavramını öğrendik. Cömertliğin iyi huylardan olduğunu konuştuk.
Çevremizdeki en cömert insanları düşünerek cömert insanlar ülkesi oluşturduk. Birebir elif ba derslerimizi okuduk.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ Kıskançlık nedir
⇁ Kıskançlığı yenmek şeker hoca eğitici video
⇁ Leylek kardeş hikayesi
⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Sure tekrarı
⇁ Kıskançlık olan durumları işaretle etkinlik sayfası

⛉ Düşünme Becerileri

Ayakkabılarımız konuşsaydı ne derdi? Sorusu sorularak beyin fırtınası yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Suda batan nesneler deneyi yapıldı.

⛉ Müzik

Müzik etkinliklerinin dinleyici ve görevli olarak katılımlarının önemi vurgulandı.

⛉ Görsel Sanatlar

Renkli Oyunlar

⛉ Beden Eğitimi

Top İle ilgili eğlenceli 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 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.


