
5 - 9 Nisan 2021 Haftası

Bizimevler 2 Anaokulu - Uzay Sınıfı
Değerli Velimiz, 5 - 9 Nisan 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

08.30-09.00 Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

Oyun ve Fiziki
Etkinlikler

09:00-09.45 Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı

09.45-10.15 İlkokula Hazırlık Okul Öncesi Beden Eğitimi Okul Öncesi Beden Eğitim

10.20-10.50 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

10.55-11.25 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

11.30-12.00 Okul Öncesi Görsel Sanatlar Robotik Kodlama İlkokula Hazırlık İlkokula Hazırlık

12.05-12.35 Düşünme Becerileri Okul Öncesi İlkokula Hazırlık Okul Öncesi Okul Öncesi

12.40 - 13.25 Öğle Yemeği

13.30-14.00 Eğlenceli Bilim İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

14.05-14.35 Okul Öncesi İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

14.40-15.10 İlkokula Hazırlık İngilizce İlkokula Hazırlık İngilizce Okul Öncesi

15.15-16.00 İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

İkindi Kahvaltısı ve
Çıkış

16.00 - 18.00 Eve Dönüş ve Dinlenme Arası

18.00 - 18.20 MentalUp
mentalup.com adresinden günlük egzersizinizi tamamlayınız

18.20 - 18.40 ABC Mouse
abcmouse.com adresinden My Lessons sekmesindeki atanan ödevlerinizi tamamlayınız. .( MY BODY)

19.30-21.30

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.mentalup.com
https://www.abcmouse.com


⛉ Okul Öncesi

Neler Öğrendik?

Sayı: İsim Yazma Farkındalığı Çalışmaları

‘İsmim kaç harfli?’ etkinliği yapıldı. Her öğrencinin isminde bulunan harfler incelendi. Önceden isimleri yazılmış çalışma
sayfaları çocuklara verildi. Parmakları ile isimlerinin üzerinden geçildi. Sonrasında yazma çalışması yapıldı.

Geometrik Şekil: Oval

Daire ile oval şekli arasındaki farkın ne olabileceği soruldu. Konu üzerine sohbet edildi. Daire ve oval şeklinin kenarı ve
köşesinin olmadığı vurgulandı. Her öğrenci tarafından oyun hamuru ile oval şekli yapıldı. Sınıfımızdaki oval şekline benzeyen
şekiller bulundu. Daire mi Oval mi? etkinliği yapıldı. ‘Oval Kitabım’ etkinliği yapıldı.

Yumurtaların da oval olduğu vurgulandıktan sonra yumurtadan çıkan civcivler isimli video izlendi. Tavuğun yaşam
döngüsünü gösteren resim öğrencilere gösterildi. Civcivlerin nasıl büyüdüğü ile ilgili öğrencilerle sohbet edildi.
https://www.youtube.com/watch?v=l50VL8DMMNw video izletildi.

Meslek: Ressam

Şu ana kadar öğrenilen meslekler tekrar edildi. Ardından çocuklara ressamların kullandığı malzemeler gösterildi. Ressamın
tual, tablo, yağlı boya, guaj boya, fırça kullanarak resimler yapan kişi olduğu vurgulandı. Ünlü ressamların yaptığı çalışmalar
çocuklara gösterildi. Şimdi hepimiz birer ressamız denilerek sulu boya ile serbest resim çalışması yapıldı.

Değerler Eğitimi: Farklılıklara Saygı Duyuyorum

Farklılıklarımız hakkında sohbet edildi. Her öğrenci farklılıkları ve özellikleri hakkında arkadaşlarına bilgi verdi. Her bireyin
birbirinden farklı olduğu ve farklı olsak bile aynı sınıfta beraber hareket ettiğimiz ve birbirimize saygılı olmamız gerektiğiyle
ilgili sohbet edildi. Konu ile ilgili video izletildi. https://www.youtube.com/watch?v=K-PW4clSvmY

Haftanın Oyunu
Oval şeklini öğrendikten sonra sınıfa oval ile ilgili parkur hazırlanır. Sınıf 2’ye ayrıldı. Süre tutularak parkur tamamlandı.
Kazanan grup alkışlandı.

Öğretmen Köşesi

⇁ Öğrendiğimiz sesler tekrar edilerek isim yazma çalışması yapabilirsiniz.
⇁ Öğrendiğimiz oval şeklini evde tekrar edebilir. Birlikte oval şekil keserek sanat etkinliği yapabilirsiniz. (Oval bir çiçek

olabilir))
⇁ Öğrendiğimiz sayıları ritmik sayabilir, yazabilirsiniz.
⇁ Her bir bireyin farklılıkları hakkında sohbet edebilir, saygı duymamız gerektiğinden bahsedebilirsiniz.
⇁ Ressam olup evde serbest resim yapabilirsiniz.

Duyurular

⇁ Gelecek hafta Perşembe günü okulumuzda İlkbahar Partisi olacaktır.
⇁ Pazartesi günü Oyuncak günüdür.
⇁ Öğrencimin ödev dosyasını pazartesi günü ödevi ile birlikte okula getirmenizi rica ediyorum.
⇁ Bu hafta ‘Serbest Kürsü’ etkinliğine başlanacaktır. Her hafta 1 öğrenci görevlendirilecektir. Öğrencimizin kendi

seçeceği ilgisi dahilinde ve arkadaşlarına sunmak istediği konuyu, görsel ya da materyallerle destekleyerek projeye
katkı sağlamanızı önemle rica ederiz. İlgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Cuma günü dosyasında serbest
kürsü yazısı ile gelen kişi o hafta serbest kürsü için görevlendirilecek kişi olacaktır.

⛉ İngilizce

Month: Week ?

⇁ April
⇁ 1st week

The Vocabulary of the week:
⇁ Letter Kk (kangaroo, king, koala, kitten, kite, karate)
⇁ Cow, horse, duck, chicken, cat, dog

Language forms and functions
⇁ There is a sheep
⇁ The cow goes moo

Math
⇁ Number 12
⇁ Sorting the shapes

Science
⇁ Farm animals body cover

https://www.youtube.com/watch?v=l50VL8DMMNw
https://www.youtube.com/watch?v=K-PW4clSvmY


⇁ What covers the sheep body?

Art
⇁ Letter k kangaroo
⇁ Body covering
⇁ Sheep shape popcorn

Songs and stories

⇁ Letter k song
⇁ Number 12 song
⇁ Animals song

Teacher’s comment

⇁ We had an amazing week. For more practice follow the topics above and for fun activities please visit ABC Mouse.

⛉ Değerler Eğitimi

Neler Öğrendik?

⇁ İhlas suresi
⇁ Elif bâ çalışması
⇁ Sünnet ne demektir?
⇁ Farz ve Haram nedir?
⇁ Kimin milletindeniz? İbrahim aleyhisselamın
⇁ Kimin ümmetiyiz? Muhammed aleyhisselamın
⇁ İmanın şartları
⇁ Peygamber efendimizin ailesi ve çocukları

Öğretmen Köşesi

Sure ve dualarımızı tekrar ettik. Sünnet, haram ve farz ne demek öğrendik. Konu üzerinde örneklendirmeler yaptık.
Peygamber Efendimizin dedesinin, annesinin, babasının, süt annesinin, süt kardeşlerinin ve çocukların isimlerini öğreniyoruz.
571 yılı şiirini okuyoruz. Toplu Elif bâ etkinliği olarak harflerin ayrı ve birleşik yazılışlarını çalıştık.

Yaklaşan Etkinlikler

⇁ İhlas suresi
⇁ Elif bâ çalışması
⇁ Ramazan ne demek?
⇁ Ramazan ayında neler yapılır?
⇁ Oruç tutmak
⇁ İlk ezanın menkıbesi

⛉ Düşünme Becerileri

Koala Neden Kızmış?

⛉ Robotik Kodlama

Kitap çalışması yapıldı.

⛉ Eğlenceli Bilim

‘Bitkilerin Büyüme Aşamaları’ deneyi yapıldı.

⛉ Görsel Sanatlar

Kesme yapıştırma çalışması yapıldı. Ek olarak tamamlama çalışması yapıldı.



⛉ Beden Eğitimi

Top alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

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.

MentalUP mentalup.com T.C. Kimlik No ***** Okul Aile sistemi aracılığı ile sizlere
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.


