
 

8 - 12 Mart 2021 Haftası  
Bahçelievler Anasınıfı - Orman Sınıfı 
Değerli Velimiz, 8 - 12 Mart 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  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  İngilizce 

10.20-10.50  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitimi  Düşünme Bec. 

10.55-11.25  Okul Öncesi  Okul Öncesi  Okul Öncesi  İngilizce  Okul Öncesi 

11.30-12.00  İngilizce   Okul Öncesi  Spor ve Beden Eğt.  Okul Öncesi  Okul Öncesi 

12.05-12.35  Okul Öncesi  İngilizce  Okul Öncesi  İngilizce  İngilizce 

12.40 - 13.25  Öğle Arası 

13.30-14.00  İngilizce  Görsel Sanatlar  İngilizce  Değerler Eğitimi  Spor ve Beden Eğt. 

14.05-14.35  Okul Öncesi  Okul Öncesi  Eğlenceli Bilim  Akıl ve Zeka 
Oyunları  Okul Öncesi 

14.40-15.10  İngilizce  İngilizce  İngilizce  İngilizce  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.(Farm Animals) 

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: Penguenler yarışıyor 
Çocuklara oyuncaklardan hayvanlar gösterilip hayvanların farklı renklere sahip olduklarına dikkat çekildi. Ardından siyah ve 
beyaz renkli hayvanlardan bildikleri soruldu ve sonrasında penguenler hakkında bilgi edinip sanat etkinliği yapıldı. Çocuklarla 
penguen dansı yapılıp ardında topu bacaklarının arasına sıkıştırarak penguen yürüyüşü yaparken eğlenceli zaman geçirildi. 
 
Etkinlik 2: Biz şekiller heryerdeyiz 
Çocuklara renkli el işi kağıtlarından yapılmış geometrik şekiller verildi. Çocuklar bu şekilleri kullanarak özgün çalışma etkinliği 
gerçekleştirdi. Sonrasında şekiller adlı tekerleme söylendi. 
 
ŞEKİLLER 
Benim adım daire. 
Yuvarlağım,hiç köşem yoktur benim, 
Bir arabanın tekerine benzerim. 
Benim adım üçgen. 
Üç kenarım,üç köşem vardır benim, 
Bir evin çatısına benzerim, 
Benim adım kare, 
Dört kenarım dört köşem vardır benim, 
Bir çerçeveye benzerim. 
Benim adım dikdörtgen. 
İki uzun iki kısa kenarım dört köşem vardır benim 
Bir televizyona benzerim. 
Biz şekiller her yerdeyiz, 
Her nesnede vardır benzerimiz 
Bizi bulursan çok seviniriz.  
 
Etkinlik 3: “Ö” sesiyle başlayan nesneler 
Çocuklara “Ö” sesiyle başlayan nesnelerin görselleri gösterildi. Sonrasında Çocuklar sınıfta “ö”sesiyle başlayan nesneleri bulup 
çalışma sayfası yapıldı. “ö” sesiyle ilgili video izlendi. https://www.youtube.com/watch?v=6rycgl6A6mc 
 
Etkinlik 4: Sepetteki sayılar 
Çocuklara sepet içerisindeki sayı kartları gösterildi. Gösterilen sayı kartları çocuklar soruldu. Sonrasında gösterilen sayı kartı 
kadar çocuklardan lego getirmeleri istendi. 
 
Etkinlik 5: Alt-üst-Orta  
Çocuklarla Altında- üstünde-ortasında kavram çalışmaları yapıldı. 
 
Etkinlik 6: Sıfır Sayısı  
Çocuklara sıfır sayısının doğru yazılışı gösterildi ve sıfır sayısının !!hiç !! olduğuna değinildi. Ardından masalara çizilen Sıfır 
sayısının üstünden taş dizme etkinliği yapıldı. 
 
Etkinlik 7: Marmara Bölgesini tanıyoruz 
Çocuklarla hangi ülkede hangi bölgede ve hangi şehirde yaşadığımızı öğrendik.Ardından Marmara bölgesinin Türkiye                         
haritasındaki yerini öğrendik ve sonrasında Marmara Bölgesindeki en önemli yerleri ve yiyecekleri öğrendik. 
 
Kurallı Oyun: 
Zıplayan top 

Çocuklarla “üç topum var” adlı parmak oynandı. Ardından hareketli drama oyunu oynandı. 
 
ÜÇ TOPUM VAR 
Benim üç topum var. 
İşte en küçük topum 
İşte ortanca topum 
İşte buda kocaman topum 
 
Öğretmen Köşesi 

⇁ Bu hafta gelemeyen öğrencilerim olduğu için bültenden mutlaka gelemeyen öğrencilerimin de ayrıca tekrarları hafta 
sonu yapmasını rica ederim. 

⇁ Sayıları tuz tepsisine yazma çalışmaları yapabilirsiniz. Adet kavramları pekiştirebilirsiniz. 
⇁ Çocukların sağlıklı olması için kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmanızı rica ederim. 
⇁ Hafta Sonuna gönderilen çalışma kağıtları mutlaka pazartesi dosya ile birlikte okula göndermenizi rica ederim. 

 
Duyurular 

⇁ 18 mart çanakkale zaferi anma günü 
⇁ Yaşlılar Haftası etkinliği 

https://www.youtube.com/watch?v=6rycgl6A6mc


 

 İngilizce 

 

 Değerler Eğitimi 

 

 Düşünme Becerileri 

 

 Eğlenceli Bilim 

Week 4 
⇁ The letter of the week Ff (frog, five, fish, fox, flower) 
⇁ Review the letters 

 
Vocabulary of the week 

⇁ Duck, horse, sheep, black, brown, pink, yellow 
 
Language forms and functions 

⇁ Are you a (duck) 
⇁ I am not a duck  
⇁ İt's pink 
⇁ Will you play with me? 

 
Science 

⇁ Animal Habitats 
⇁ Sea, farm, forest 

 
Art 

⇁ Chick craft 
⇁ Frog craft 

 
Songs and stories 

⇁ Are you a duck? 
⇁ F letter song 

 
Teacher’s comment 

⇁ This week we have practiced the letter Ff and Farm Animals. For more English practice you can visit ABC Mouse.  

Neler Öğrendik? 
⇁ Fil Suresi 
⇁ Hazret-i Osman radıyallahü anh menkıbesi 
⇁ Miraç Kandili kutlama etkinliği 
⇁ Elif Ba Çalışmaları 
⇁ Davranış Kuralları  

  
Öğretmen Köşesi 

⇁ Ezber Surelerimizi Talim ettik  
⇁ Elif Ba birebir derslerimizi çalıştık 
⇁ Miraç Kandilimizi kutladık 
⇁ Miraç kandilinde 5 vakit namazın farz olduğunu öğrendik 
⇁ Davranış Kuralları serisini tamamladık Toplum içinde dikkat etmemiz gereken uygun davranışlar üzerinde dersimizi 

işledik 
⇁ Hazret-i Osman radıyallahu anh Menkıbesini öğrendik. 

 
Yaklaşan Etkinlikler 

⇁ Serçe Kuşu Benekli Hikayesi 
⇁ Alay etmemek ile ilgili Drama 
⇁ Elif Ba Çalışmaları 
⇁ 18 Mart Çanakkale Zaferi 

“Marangoz olsaydın ne yapmak isterdin?” sorusu soruldu. 

Cetvel, metre, mezura ne işe yarar? Uygulamalı etkinlikler yapıldı. 



 

 Akıl ve Zeka Oyunları 

 

 Görsel Sanatlar 

 

 Beden Eğitimi  

 

Dijital Platformların Erişim Bilgileri 

 

 

⇁ Connect 
⇁ Dedektif oyunu 

Geometrik şekil içi doldurma 

⇁ Don Ateş oyunu 
⇁ Badminton malzemelerini tanıyorum 

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. 


