
5 - 9 Nisan 2021 Haftası

Bizimevler 7 Anaokulu - Orman 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 Düşünme
Becerileri İngilizce Okul Öncesi İngilizce Değerler Eğitimi

10.20-10.50 Okul Öncesi İngilizce İngilizce İngilizce Değerler Eğitimi

10.55-11.25 Satranç Görsel Sanatlar İngilizce İngilizce Okul Öncesi

11.30-12.00 Okul Öncesi Okul Öncesi Beden Eğitimi Okul Öncesi Beden Eğitimi

12.05-12.35 Okul Öncesi Müzik Okul Öncesi Eğlenceli Bilim Okul Öncesi

12.40 - 13.25 Öğle Arası

13.30-14.00 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

14.05-14.35 İngilizce Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi İngilizce

14.40-15.10 İngilizce Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi Okul Öncesi

15.15-16.00 İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı İkindi Kahvaltısı

16.00 - 18.00 Eve Dönüş ve Dinlenme Arası

18.00 - 18.20 ABC Mouse
abcmouse.com adresinden atanan ödevlerinizi tamamlatınız. (The letter Vv, Clothes, Weather)

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: Renk: Gri-Hayvanlar

Çocuklara gri renginin hangi karışımlardan olduğu soruldu ve ardından siyah ve beyaz parmak boyaları karıştırarak gri rengi
elde edeceklerini deneyimlemeleri sağlandı. Gri renkli bildikleri hayvanla soruldu ve o hayvanlardan Fil yapılacağı söylendi.
Tuvalet rulosu elde ettiğimiz gri renkle boyamaları sağlandı ve fil yapıldı. Ardından fillerle ilgili bilgiler. Çocuklar Fil maskeleri
ile eğlenerek dans ettiler.

Etkinlik: Kavram: Sağ ve Sol

Çocuklarla sağ ve sol el tanıma çalışması yapıldı. Sağ ele beyaz sol ele kırmızı kurdele takıldı. Sağ ve sol elle ile ilgili yönergeler
verildi. Ardından çocuklarla “Sağ-sol” isimli şarkı uygun bir ritimle çocuklarla birlikte söylendi ve hareketleri yapıldı. Sonrasında
öğrencileri birbirinin sırtına sağ ve sol ellerini kullanarak kağıtla geometrik şekiller çizdi.

Etkinlik: Kavram: Miktar / Eşit

Çocuklara görseldeki “ = ” işaretinin ne olduğu anlatıldı. Anlatımın somutlaştırılması için terazi gösterildi ve nesneler tartarak
eş ağırlıkta nesneler konuldu dengede olduğunu ve böylece ağırlıkların eşit olduğu vurgulandı. Ardından çocuklarla ‘Bir Sana
Bir Bana’ oyunu oynandı.

Etkinlik: Kavram: Grafik

Çocuklara grafik terimi hakkında neler bilip bilmediği soruldu. Ardından Hava durumu grafiği yapıldı ve günlük olarak hava
durumu gözlemlendi ve ilgili alan işaretlendi.

Etkinlik: Kavram: Parlak-Mat

Çocuklara parlak ne demektir? Mat ne demektir? Soruları sorulup beyin fırtınası yapıldı. Sonrasında çalışma sayfasına mat ve
parlak nesneler kullanılıp örüntü çalışması oluşturuldu

Etkinlik: Kavram: Çözünme

Çocuklara su doldurulmuş şeffaf bardaklar dağıtıldı. Çocuklara bulgur, kahve, kum, un, şeker, pul biber, tuz ve makarna gibi
suda çözünen ve çözünmeyen çeşitli malzemeler verildi. Verilen malzemelerin suya atılmasının olası sonuçları hakkında
tahmin yürütmeleri istendi. Suda çözünen ve çözünmeyen maddeler ile ilgili bir grafik çizildi. Grafik değerlendirildi ve başka
hangi malzemeler suda çözüldüğü veya çözülmediği üzerine sohbet edildi.

Öğretmen Köşesi

⇁ Cuma günleri verilen etkinlik dosyalarını pazartesi boş bir şekilde geri göndermenizi rica ediyorum.
⇁ Hafta boyunca yapılan etkinlikler evde tekrar edilebilir.

Duyurular

⇁ Bu hafta hava yağışlı olduğu için İlkbahar Partisi’ni yapamadık. İlkbahar Partisi gelecek hafta yapılacaktır.

⛉ 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
⇁ 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 amazing week. Please follow the topics for more practice.

⛉ 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

Çocuklara ”. kuşlara havada uçarken dinlenmeleri için bir ev icat yapsaydık, nasıl olurdu?” sorusu soruldu ve duygu ve
düşüncelerini resim yoluyla aktardılar.

⛉ Eğlenceli Bilim

Farklı ağırlıktaki nesneler (Lego, kağıt, kalem vb.) tek tek yüksekten yere bırakıldı. Çocuklara nesneleri bırakıldığında neden
yere düştüğü ile ilgili sohbet edildi. A3 kağıdı masaların kenarlarına aşağıya sarkacak şekilde yapıştırıldı. Çocuklar istekleri
renklerle özgün boyama çalışması yaptılar. Kağıtlardan akan boyanın neden yukarı ya da yana doğru değil de aşağıya doğru
aktığı ile ilgili sohbet edildi.

⛉ Görsel Sanatlar

Kesme yapıştırma çalışması yapıldı. Ek olarak tamamlama çalışması yapıldı.

⛉ Beden Eğitimi

Top alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.



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.


