
ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU
2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

EKİM AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 EKİM 2021

Bugün,

Dünya Çocuk Günü. 

4 – 8  EKİM 2021

Bugün,

'Duygularımız' ile ilgili
görsel materyalleri

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

internet çıktısı vs.)

 Bu akşam,

Ailenle birlikte aynanın
karşısına geçip, çeşitli

duygu mimikleri yaparak
yüzlerinizi inceleyip,
sohbet edebilirsiniz. 

Bugün,

Hikaye oluşturuyoruz….

“Ben bir minik yaprağım,
dalımda mutlu mutlu

yaşarım. Rüzgar güçlü
eserse…..” Hikayeyi

tamamlayıp, bizimle paylaşır mısın? 

Bu akşam 

 Seçtiğin bir kitabı ailenle birlikte
okuyup, resimlerini inceleyebilirsin. 

Bu akşam,

Anne ve babanla bir tat deneyi
yapmaya ne dersin? Gözlerinizi

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

11 – 15  EKİM 2021

Bu akşam,

Ailen ile birlikte dergi ve
gazetelerdeki mutlu ve üzgün insan

fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

Bu akşam,

Bu akşam ailenle birlikte 0 – 10 arası
sayılardan oluşan kartlar hazırlayıp,

bir sayı oyunu oynayabilirsiniz.

Bu akşam,

Seni mutlu eden durumların resmini
yapmaya ne dersin? 

Yaptığın resmi ailene anlatabilirsin.

Bugün,

Evdeki büyük ve küçük oyuncaklarını
ayırabilirsin. 

Bu hafta sonu,

Ailen ile birlikte duygularımızı ifade
eden kurabiyeler yapabilirsiniz.

18 – 22  EKİM 2021

Bu akşam,

Dergilerden keseceğin duyguları
anlatan resimlerle bir duygu kitabı

oluşturabilirsiniz. 

Bugün,

'Kış Turşusu' hazırlayacağız.

Bu akşam,

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

konuşabilirsin. 

Bu akşam,

Çocuğunuzla salonda ip ile bir daire
oluşturup, ‘İçinde- Dışında’ oyunu

oynayabilirsiniz… 

Bu akşam,

Seni üzen durumların resmini yapmaya
ne dersin? 

Yaptığın resmi ailene anlatabilirsin.

25– 29  EKİM 2021

Bugün,
Sınıfımızı Türk bayraklarıyla

süsleyeceğiz.

Sınıfımıza Türk bayrağı getirmeni
istiyoruz.

Bu akşam 

Yemek masasını hazırlarken annene ve
babana yardım edip, kaç tabak

koyduğunu sayar mısın? 

Bu akşam,

Öğrendiğimiz 'Cumhuriyet’ şiirini,
ailene  söyleyebilirsin.

Bugün,
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayr  amımızı   sınıfımızda  
söyleyeceğimiz şiirler ve 
Cumhuriyet konulu 
sunumu seyrederek 
kutlayacağız. 

Bugün okulumuz yarım gün eğitim
verecektir.

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI 

NEDENİ İLE TATİL

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


