
 ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU

2022- 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

                                ARALIK AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1– 2 ARALIK 2022

Bugün,

Matematik etkinliğinde “Örüntü”
çalışması yapacağız.

Bu   hafta sonu,      

Anaokulumuzda,
8:30-12:30

saatleri arasında, birinci dönem veli
toplantımızı gerçekleştireceğiz.

5– 9 ARALIK 2022

Bugün,

Eski zamanlarda nasıl
haberleşilirdi?

Beyin fırtınası yaparak,
akıl haritası

oluşturacağız.
Haberleşme ve iletişim araçları ile ilgili

görsel materyalleri (cd, dergi, kitap, afiş vb.)
sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bugün,

Sınıfımızda“Teknoloji”
köşesi oluşturacağız.

Teknoloji ile ilgili kitap ve görsel
materyaller sınıfımıza getirebilirsin.

Bugün,

‘Rahmi Koç Sanayi
Müzesi” ne geziye

gideceğiz.

Okul   üniformamızı   giymeyi  
unutmayalım.

Bugün,

Elektrik olmasaydı
yaşamımız nasıl olurdu?

Sorusuna cevap arayacağız.

Sen de bu akşam ailen ile
birlikte bu konu hakkında sohbet edebilirsin.

Bugün,

Çekiliş Var!

Yeni yıl için hediye
çekilişimizi yapacağız.

Sınıfımızda “Televizyon
draması” yapacağız.

12– 16 ARALIK 2022

Bugün,

Ağaçlar hangi hayvanlara
yuva olur? Beyin fırtınası

yapacağız. Atık materyalleri
kullanarak bir “Ağaç Ev”

oluşturacağız.

Sen de, okulumuza bir adet atık kağıt
rulosu getirebilirsin.

Bugün,

Okulumuzda Seçim Var!

Okul Aile Birliğimizin bizler için satın
alacağı bahçe oyuncağını, vereceğimiz

oylar ile birlikte seçeceğiz.

Bugün,

“Ormanda bir ayı varmış” isimli Orff
etkinliği yapacağız.

Bugün,

“Ağaç Puzzle” ımızı oluşturacağız.

Bugün,

“Kış uykusuna
yatan

hayvanlar”
hakkında sohbet

edeceğiz.

Sen de, kış
uykusuna yatan peluş oyuncaklarından

birini okulumuza getirebilirsin.

19 – 23 ARALIK 2022

Bu  gün,      

Yeni yıl hazırlıklarımız başlıyor!

Hep birlikte sınıfımızı süsleyeceğiz.

Okulumuza gelirken, bir adet yeni yıl
süsü getirmeyi unutmayalım.

Bugün,

Sanat etkinliğinde, farklı türde boyalar ve
materyaller kullanarak “Çam ağacı”

yapacağız.

Arkadaşımıza hediye etmek üzere,
seçtiğimiz kitabı okulumuza getirmeyi

unutmayalım.

Bu  gün,      

Mutfak Etkinliğimiz Var!
“Yeni Yıl” kurabiyeleri

hazırlayacağız.

Sanat etkinliğinde,
sevdiklerimiz için 
“Yeni yıl kartı”
hazırlayacağız

Bu  gün,      

Okulumuzda Yeni Yıl Partisi Var!

İstediğin bir kostümü giyerek okula
gelebilirsin.

Ayrıca bugün,   “Aralık” ayında doğan  
arkadaşlarımızın doğum   günlerini  

kutlayacağız.

ARA TATİL

26-30 ARALIK 2022
                         
                         ARA TATİL ARA TATİL ARA TATİL

                       

                         ARA TATİL                         ARA TATİL

Her pazartesi günü, Tören günleri ve Gezi günlerinde okul üniformamızı giyerek okula gelmeyi unutmayalım.


