
31 Mayıs - 4 Haziran 2021 Haftası

Marmara Evleri Anasınıfı - Orman Sınıfı
Değerli Velimiz, 31 Mayıs - 4 Haziran 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: Barbaros hayrettin paşa (Ayın ünlüsü)
Çocuklara Barbaros hayrettin paşanın kim? olduğu soruldu. Görselleri gösterildi. Dünya tarihinin en iyi denizcisi ve hayatı
hakkında sohbet edildi. Ardından gemi adlı parmak oyunu oynandı ve çalışma sayfası yapıldı.

Etkinlik 2: Renkler ülkesi
Çocuklara farklı şekillerde kartonlar verilerek küçük kas gelişimlerini destekleyici eğlenceli ip sarma etkinliği yapıldı.

Etkinlik 3: Örümcek (sayılar)
Çocuklarla sayılarla ilgili tekerleme söylendi.sayılarla ilgili puzzle çalışması yapıldı. 1-10 arasındaki sayılar tekrar edildi.
Sonrasında örümcek adlı şarkı söylendi.
Bak bak bak bak bir örümcek
Tavana çıkıyor gizlice
Tavana çıkıyor ağları örüyor
Bir sağa bir sola sallanıyor
Sallan sallan örümcek
Yaylan yaylan örümcek

Etkinlik 4: Sosyal sorumluluğum -Geri dönüşüm-Gazeteleri topla
Çocuklarla gazeteler incelenip parçalara ayrıldı. Sonrasında yere dağıtılıp üstünde yürüme çalışması yapıldı. Ardından kağıtlar
toplanıp geri dönüşüm kutusuna atıldı. Geri dönüşüm görselleri incelendi.

Etkinlik 5: Şapkanın içinde hangi renk çiçek var? renklerin oyunu
Çocuklarla “Renklerin oyunu” adlı tekerleme söylendi. Sonrasında mandala çalışması yapıldı.
Kırmızı yola çıkmış
Sarıya rastlamış
Sıkı sıkı sarılırken
Turuncu olmuşlar birden
Mavi olanlara katılmış
Bu işe çok şaşırmış
Sarıya dokununca
Yeşil çıkmış ortaya
Kırmızıyla mavi yan yana olunca
Mor oluşmuş ortada
Bu işe bayılmışlar
Renklerin oyunuyla
Coşup oynamışlar

Etkinlik 6: Sudoku çalışması
Çocuklarla sudoku çalışmasının nasıl yapılacağı anlatıldı. Sonrasında renkli materyallerden sudoku etkinliği yapıldı.

Kurallı Oyun:

Değirmenci baba

Değirmenci baba oyunu vücut hareketleriyle yapıldı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Hafta boyunca öğrenilen etkinlikler tekrar edilebilir.

Duyurular

⇁ Çevre koruma haftası işlenecek
⇁ Her pazartesi Oyuncak günüdür.



⛉ İngilizce

Vocabulary

⇁ Ant, apple, paintbrush, pencil, school, scissors, table, teacher

Language forms and functions

⇁ It is (not) safe.

Math

⇁ Writing numbers from 0 to 6

Science

⇁ Social science: I can behave safely.

Songs and stories

⇁ Let's get dressed
⇁ In my town
⇁ The letter a, p, t, s song

Teacher’s comment

⇁ It was a good revision week. We finished our book and played a lot of games with flashcards. You can talk about the
differences between big and small cities.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ Kıskançlık draması
⇁ Kıskançlık etkinliği
⇁ İstanbul'un Fethi kutlaması
⇁ Birebir elif ba dersleri
⇁ Sure ve dua talimi

Öğretmen Köşesi

⇁ Kıskançlığın kötü huylardan olduğunu öğrendik. Drama ile pekiştirdik. İstanbul 'un Fethini coşkuyla kutladık.
Kıskançlık etkinliğini yaptık. Birebir elif ba derslerimizi okuyarak, sure ve dua talimlerimizi yaptım.

⛉ Düşünme Becerileri

Çocuklara çöl, göl, bataklık, okyanus, orman dediğimizde aklımıza ne geliyor? sorusunu sorarak beyin fırtınası yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

Kuğular neden suda ıslanmaz? sorusu sorulur. Ardından pamuk ve su deneyi yapıldı.

⛉ Müzik

Tebessüm şarkısı çalışıldı.

⛉ Görsel Sanatlar

Renkli Oyunlar etkinliği yapıldı.

⛉ Beden Eğitimi

Top İle ilgili eğlenceli oyun ve yarışmalar yapıldı.



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.


