25 Ocak - 14 Şubat 2021

SÖMESTR ÇALIŞMA PROGRAMI
Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz,
İhlas Koleji sömestr haftalarında, Okul Öncesi sınıflarında geliştirme-pekiştirme dersleri 25 - 29 Ocak
tarihleri arasında yüz yüze, 1 - 14 Şubat tarihleri arasında da Yarıyıl Tatili 14 Güne 14 Etkinlik
çalışmalarıyla devam edecektir. Öğrencilerimizin sömestr boyunca yapacakları çalışmalar aşağıda
belirtilmiştir.
Canlı dersler için Google Meet uygulamasını kullanıyoruz. meet.google.com/kbd-iemt-mjk
adresinden size özel tanımladığımız e-posta bilgileriniz ile giriş yaparak canlı derslere
bağlanabilirsiniz.
İyi tatiller diliyoruz.
SAAT

PAZARTESİ

SALI
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Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Okul Öncesi

11:50-12:20

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Okul Öncesi

12:25-13:00

Öğle Yemeği / Eve
Dönüş Zamanı
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18.00 - 21.00

Oyun, Hikaye Okuma ve Uyku Saati

Her gün düzenli olarak çocuğunuzun seçeceği bir kitabı okuyup sonrasında da kitap ile ilgili sorular
sorarak konuşmasını ve dinleme becerisini destekleyebilirsiniz.

YARIYIL TATİLİ 14 GÜNE 14 ETKİNLİK ETKİNLİK PROGRAMI
1 - 14 Şubat

1 Şubat - Pazartesi
ETKİNLİK : Karne hediyesi olarak verilen bilişsel gelişimi destekleyici zeka oyunlarından birisi olan T
Tangram oyununu oynayabilirsiniz. T Tangram oyununu oynarken bir video çekerek
gönderebilirsiniz. Bu oyunun her gün oynatılmasını sağlayabilirsiniz ve beyin jimnastiği yapılması
çocuğunuzun problem çözme yeteneğini daha da geliştirecektir.
ETKİNLİK : Çocuğunuz için tatil günlüğü tutabilirsiniz. Gün içinde yaptıklarından, aklında kalanları
size anlatmasını sağlayıp, onun adına günlüğüne yazarak güzel bir hatıra bırakabilirsiniz. (Tatil
dönüşü öğretmenine de gönderip, okulda arkadaşlarıyla da paylaşmasını sağlayabilirsiniz.)
‘’Çocuklar en kıymetli kaynağımızdır.’’

 2 Şubat - Salı
ETKİNLİK : Çocuğunuza ‘’Bulutlar Nasıl Oluşur ? ‘’ sorusunu sorabilirsiniz. Sonrasında da
https://youtu.be/4G0ezAmB1eA videoyu izlemesini sağlayabilirsiniz. Ardından, çocuğunuzla birlikte,
perdeyi açıp, camın önüne oturarak gökyüzünü izleyerek, gördüğünüz bulutların şekilleri hakkında
yorumlar yapabilirsiniz. Emin olun çocuğunuzdan çok ilginç benzetmeler duyacaksınız.
ETKİNLİK : Çocuğunuzla birlikte evde bulunan mandalları renklerine göre gruplama çalışması
yapabilirsiniz.Sonrasında da’’ mandallardan yeni bir oyuncak yapsan ne yapardın?’’ sorusunu sorup
yeni bir ürün tasarlamasını sağlayabilirsiniz.
‘’Çocuklar yaş beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır.’’

 3 Şubat - Çarşamba
ETKİNLİK : Çocuğunuzun bir kitabını seçmesini ve sonrasında kitabı okuyup hikayedeki bir
kahramanın kuklasını yaparak çocuğunuzun aklında kalanları size kuklasıyla birlikte anlatmasını
sağlayabilirsiniz.
ETKİNLİK : Çocuğunuzla birlikte bugün kurabiye yapıp farklı şekiller vermesini sağlayabilirsiniz.
Şekiller kalıplarla değil de çocuğunuzun hayal dünyasına ait olmasını da ihmal etmeyelim lütfen.
‘’Çocuklarla beraber geçen vakit ruhu iyileştirir.’’

4
 Şubat - Perşembe
ETKİNLİK : Bol miktarda C vitamini şenliğine ne dersiniz? Birlikte portakal ve mandalina suyunu
çocuğunuzun yapmasına fırsat verip sonrasında afiyetle içebilirsiniz. Sonrasında da kabuklarını
atmıyoruz, çocuğunuzun kabukları makasla farklı şekillerde kesmesine yardım ederek kolye
yapabilirsiniz.
ETKİNLİK : Aile bireylerinizin el izlerini farklı renklerde kağıtlara çizip, kesme çalışması yaparak aile
ağacınızı oluşturabiliriz.
‘’Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın’’

 5 Şubat - Cuma
ETKİNLİK : Çocuğunuzla birlikte 5 farklı dilde ‘’teşekkür ederim ‘’ demeyi öğrenebilirsiniz.
Öğrendiklerinizi ailenizdekilerle de paylaşabilirsiniz.
ETKİNLİK : Bildiği geometrik şekillere benzeyen evdeki eşyaları bulmasını ve size göstermesini
isteyebilirsiniz. Sonrasında da geometrik şekillerden bir hayvan çizme yada robot çizme çalışması
yapabilirsiniz. h
 ttps://youtu.be/uHwM2vMg32E şarkısını da dinlemesini sağlayabilirsiniz.
‘’Evlat kokusu,cennet kokusudur.’’

 6 Şubat - Cumartesi
ETKİNLİK : Ailecek mısır patlatıp Robotlar filmini izleyebilirsiniz. Filmin sonunda, filmi değerlendirip
ardından robotlarla ilgili eğlenceli bir oyun oynayabilirsiniz; aileden bir kişi robot olup diğeri de
kumanda olur ve kumanda olan kişi kendine göre komutlar oluşturur. Robotun gözü kapatılır ve
alnına dokununca robot ileriye hareket eder, sırtına dokununca robot geriye doğru hareket eder,
sağ tarafına dokununca sağ tarafa hareket eder gibi daha da zenginleştirerek ve yer değiştirerek
robot oyunu oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler.
ETKİNLİK : Zürafalar nasıl yaşar? ne ile beslenir ? çocuğunuza sorup sonrasında birlikte
araştırabilirsiniz. Ardından https://youtu.be/GuX6bT9u4pM ‘’zürafa saklama rehberi’’ kitabınını sesli
dinleyebilirsiniz. Dinledikleri ile ilgili sorular sorabilirsiniz ve en sonunda da
https://youtu.be/bHOIwUsQWDE şarkısını dinleyip söyleyemesini sağlayabilirsiniz.
‘’Çocuklara ne düşünecekleri değil, nasıl düşünecekleri öğretilmelidir.’’

 7 Şubat - Pazar
ETKİNLİK : https://youtu.be/x5fYdv495rM şarkısıyla ailenizi uyandırabilirsiniz.Bugün kahvaltıyı
çocuğunuzla birlikte hazırlamaya ne dersiniz? Bir pankek ya da krep çok lezzetli olurdu. Afiyet
olsun.
ETKİNLİK : Ailenizle hep birlikte oynayabileceğiniz bir kutu oyunu seçip oynayabilirsiniz. Ardından
güven oyunu olan Saklambaç oyunu da oynayabilirsiniz.
‘’Çocukların eleştirmenden çok, doğru modellere ihtiyacı vardır.’’

 8 Şubat - Pazartesi
ETKİNLİK : Çocuğunuzla bugün h
 ttps://youtu.be/-cGQBFKoi6Q ş arkısıyla güne başlayıp birlikte
hareketlerini yapabilirsiniz. Ardından çocuğunuzla birlikte 5 farklı dilde ‘’Merhaba‘’ demeyi
öğrenebilirsiniz.
ETKİNLİK : Çocuğunuza, kendi çocukluğunuzda oynadığınız bir oyunu öğretip ve birlikte oynayarak
keyifli zaman geçirmeye ne dersiniz?
‘’Çocukları iyi birer insan yapmanın en iyi yolu onları mutlu etmektir.’’

 9 Şubat - Salı
ETKİNLİK : Çocuğunuzla birlikte eğlenceli meyve tabakları hazırlayabilirsiniz. Meyvelerin sağlımız
için öneminden bahsedip https://youtu.be/FhqHVB-thNk şarkısıyla da meyvelerin renklerini tekrar
edebilirsiniz.
ETKİNLİK : Çocuğunuzla birlikte açık havaya çıkıp çevresini gözlemlemesini sağlayabilirsiniz.
Çevresinde gördüklerini size söylemesini isteyebilirsiniz. Eve geldiğinizde de çevresinde
gördüklerinden akılda kalanlarının resimlerini çizmesini isteyebilirsiniz.
‘’Bir ebeveynin çocuklarına vereceği en iyi miras, her gün birkaç dakikasını onlara ayırmaktır.’’

 10 Şubat - Çarşamba
ETKİNLİK : Çocuğunuzun öğrendiği sayıları tuz tepsisine yazma çalışmaları yaptırabilirsiniz.
Söylediğiniz sayı kadar nesne getirmesini isteyebilirsiniz. https://youtu.be/e63RRACMyso şarkısını da
dinlettirebilirsiniz.
ETKİNLİK : Çocuğunuza aşağıdaki düşündürücü soruları sorup, cevaplarını da not alarak
öğretmeniyle paylaşabilirsiniz.
- 2 kafan olsaydı ne yapardın?
- Eğer birinin yerine geçmek mümkün olsaydı kimin yerine, neden geçmek isterdin?
‘’Oyun, çocuğun işidir.’’

 11 Şubat - Perşembe
ETKİNLİK : Birlikte market alışverişine gidip barkodlarına bakarak yerli malı ürünler almaya özen
gösterebilir ve alışverişlerde dikkat edilecek hususları konuşabilirsiniz.
ETKİNLİK : Pipetle kağıt toplama yarışı yaparak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.Sonrasında kimin
daha çok kağıt topladığı üzerine karşılaştırma yapabilirsiniz. Kazanan kişi tebrik etme davranışıyla
da etkinliği tamamlayabilirsiniz.
‘’Sarılmak çok iyi gelir, özellikle de çocuklara.’’

 12 Şubat - Cuma
ETKİNLİK : Sokak hayvanlarını unutmayalım. Birlikte sokak hayvanları için yiyecek bırakmaya ne
dersiniz?Bayatlayan ekmeklerinizi sütle birlikte karıştırıp hayvanlar için birlikte
hazırlayabilirsiniz..Kuşlar için de camlarınızın önüne bulgur koyabilirsiniz.
https://youtu.be/tVOSSbPaFwE şarkısını da dinleyebilirsiniz.
ETKİNLİK : Çocuğunuzla birlikte deney yapabilirsiniz. Örneğin; bir bardağı yarısına kadar suyla,
kalan kısmını zeytinyağıyla doldurun. Çocuğunuza bu sıvıyı karıştırmasını isteyin. Sıvıların karışıp
karışmayacağını birlikte gözlemleyebilirsiniz.Sonuçları hakkında konuşabilirsiniz.
‘’Terbiyenin sırrı, çocuğa saygı ile başlar.’’

 13 Şubat - Cumartesi
ETKİNLİK : Çorap dolabını düzenlemeye var mısınız? Tüm çorapları dağıtıp birlikte tekrar eşleştirir
misiniz? Bakalım kim daha çok çorap eşleştirecek? En sonunda da eşleri bulunan çoraplarla bir
sepete basket atma oyunu oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler.
ETKİNLİK : Çocuğunuza aşağıdaki sorup, cevaplarını da not alabilirsiniz.
- Hediye nedir?
- İnsanlar birbirine neden hediye alır?
- Hediye aldığımızda ve verdiğimizde kendimizi nasıl hissederiz?
- Hediye ile aynı anlama gelen kelime ne olabilir?
‘’Çocuğun eline koymadığınız bir şeyi, aklına koyamazsınız.’’

 14 Şubat - Pazar
ETKİNLİK : Evde varsa 2 adet tahta kaşıkla birlikte yoksa da metal kaşıklarla
https://youtu.be/21GOEdmabj4 videoda ki gibi ritim çalışması etkinliği yapabilirsiniz.
ETKİNLİK : Aile fotoğraf albümünü inceleyebilirsiniz. Fotoğraftaki mekânları, olayları varsa aile
bireyleriyle ilgili anılarınızı paylaşabilirsiniz. Kendi çocukluğunuza dair hatırladıklarınızı da kendisine
anlatabilirsiniz.Emin olun ilgiyle sizi dinleyecektir.
Not : Çocuğunuza, tatil boyunca yaptıkları etkinliklerden en çok akılda kalanların resmini
çizdirmeyi unutmayalım. Böylece Pazartesi günü okula geldiklerinde, çizdikleri eğlenceli resimleri
arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlatmalarını sağlayabilirsiniz.
Tüm etkinlikler, çocuğunuzla birlikte keyifli ve mutlu vakit geçirmeniz için…
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