
ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU
2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

EKİM AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 
TÜM SINIFLAR

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 – 5  EKİM 2018

Bugün,

Dünya Çocuk Günü. 

Bugün,
Evdeki büyük ve küçük oyuncaklarını

ayırabilirsin. 

Bugün,

Okulumuzun bölümleri ile ilgili bir
kroki oluşturarak, yön bulma oyunu

oynayacağız.

Bu akşam,

Anne ve babanla bir tat deneyi
yapmaya ne dersin? Gözlerinizi

kapatarak farklı tatlar deneyin. Tadın
hangi yiyeceğe ait olduğunu bulun. 

Bugün,

 Vücudumuzu kullanarak bir ritm
dizisi oluşturacağız. 

(ayak vur, el çırp, parmağını şıklat)

8 – 12  EKİM 2018

Bugün,

'Duygularımız' ile ilgili
görsel materyalleri

sınıfımıza getirmeni
bekliyoruz. (Fotoğraf,
CD, afiş, kitap, dergi,

internet çıktısı vs.)

Bugün,

Hikaye oluşturuyoruz….

“Ben bir minik yaprağım,
dalımda mutlu mutlu

yaşarım. Rüzgar güçlü
eserse…..” Hikayeyi

tamamlayıp, bizimle paylaşır mısın? 

Bugün,

'Gülenyüzlü Ekmek Dilimleri'
yapacağız.

  Bu akşam,

Ailenle birlikte aynanın
karşısına geçip, çeşitli

duygu mimikleri yaparak
yüzlerinizi inceleyip,
sohbet edebilirsiniz. 

Bu akşam,

Seni mutlu  eden durumların resmini
yapmaya ne dersin? 

Yaptığın resmi ailene anlatabilirsin.

15 – 19  EKİM 2018

Bu akşam,

Ailen ile birlikte dergi ve
gazetelerdeki mutlu ve üzgün insan

fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

Bugün,

Bahçeşehir İtfaiyesi'ne gezi
yapacağız.

Bu akşam,

Ailenle birlikte oyun parkında kendini
kazalardan korumak için nasıl
davranman gerektiği hakkında

konuşabilirsin. 

Bugün,

Okulumuza ‘Tiyatro Panorama’
oyuncuları konuk olacak. Bizlere
‘Bizim Çiftlik’ isimli oyunlarını

sahneleyecekler.

Bu hafta sonu,

Ailen ile birlikte duygularımızı ifade
eden kurabiyeler yapabilirsiniz.

22 – 26  EKİM 2018

Kime, Neden Saygı Duyarız?

Sorumuzun cevabını anlatan resmini
bugün   sınıfımıza getirmeni

bekliyoruz.

Bu akşam,

Dergilerden keseceğin duyguları
anlatan resimlerle bir duygu kitabı

oluşturabilirsiniz. 

Bu akşam,
Seni üzen durumların resmini

yapmaya ne dersin? 

Yaptığın resmi ailene anlatabilirsin.

Bu akşam,

Öğrendiğimiz 'Atatürk' şiirini, ailene
söyleyebilirsin.

Bugün,

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı sınıfımızda 
söyleyeceğimiz şiirler ve 
Cumhuriyet konulu 
sunumu seyrederek 
kutlayacağız.

29– 31  EKİM 2018
29 EKİM CUMHURİYET

BAYRAMI I. ARA TATİL I. ARA TATİL

 

*** Ekim ayı içerisinde doğum günü olan öğrencilerimizin doğum günü 
kutlamasını 26 Ekim 2018 Cuma günü yapacağız.
         

NOT: Her Pazartesi günü, Tören günleri ve Gezi günlerinde okul üniformamızı giyerek okula gelmeyi unutmayalım.


