
 ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU

2022- 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

                                KASIM AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1– 4 KASIM 2022

Bu Ay,
Fransız ressam, ‘Jean  
Dubuffet’ i tanıyacağız. Sen 
de, dünyaca ünlü bu ressamla 
ilgili bilgi edinebilir, 
öğrendiklerini okulda 
arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

Bugün,
Sonbahar mevsiminde 
gözlemlediğimiz değişiklikler 
ile ilgili sohbet edeceğiz ve 
‘Sonbahar’ panosu  
oluşturacağız.

Fransızca dersimiz için ‘  A  ile  
F  otoğraflarımızı’   okula getirmeyi

unutmayalım.

Bu  gün,      

‘Kızılay’ haftasını kutluyoruz.
Kızılay kuruluşunun sosyal çevremizdeki

önemi hakkında sohbet edeceğiz. 

Bu  gün,      

Sulu boyalarımızı kullanarak 
‘Yaprak Baskısı’ yapacağız

Bugün okula gelirken birkaç
tane  yaprak getirebilirsin.

7 – 11 KASIM 2022

Bugün,
Vücudumuz nasıl çalışır?

Beyin fırtınası yaparak,
düşünce haritası
oluşturacağız.

İç organlar ve vücut sistemleri ile ilgili
görsel materyalleri (cd, dergi, kitap, afiş

vb.) sınıfımıza getirebilirsin.

Bugün,
Sanat etkinliğimizde

‘Atatürk’ rozeti
hazırlayacağız.

Okulumuzda, ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma
Haftası’ kapsamında bir pano oluşturacağız.
Sen de, Atatürk ile ilgili (resim, kitap, afiş,

CD) vb. kaynakları okula getirebilirsin.

Bugün,

‘Florya Atatürk Ormanı’na geziye
gideceğiz.

Gezimiz bir doğa yürüyüşü niteliğinde
olacağı için, okul eşofmanı ve uygun bir

ayakkabı giymeyi   unutmayalım.  

Bugün,

Sevgili Ata'mızı, aramızdan ayrılışının 83.
yıl dönümünde saygı ve özlemle anacağız.

Okul üniformalarımızı giymeyi ve
Atatürk büstümüz için bir   buket çiçek  

getirmeyi   unutmayalım.  

Bugün,
‘Sınıf boy grafiğimizi’

oluşturacağız.

Yazı tahtalarımızı
kullanarak, rakam

yazma çalışmaları yapacağız.

Fransızca dersimizde ‘1-10 arası ritmik
sayı sayma’ egzersizi yapacağız.

14 – 18 KASIM 2022 ARA TATİL ARA TATİL ARA TATİL ARA TATİL                             ARA TATİL

21 – 25 KASIM 2022

Bu  gün,      
Senin de hakların var!

 ‘Dünya Çocuk Hakları Günü'

 Okulumuzda,  Çocuk Hakları Bildirisini
inceleyeceğiz ve grup çalışması ile birer afiş

hazırlayacağız.

Bugün,
Nasıl hareket ederiz? Tüm
canlılar hareket eder mi?'

sorularına cevap arayacağız ve
sanat etkinliğinde  ‘Dans Eden

İskelet’ modeli yapacağız.

‘Vücudumuz’ isimli şarkıyı ritim aletleri
eşliğinde söyleyeceğiz.

Bu  gün,      

Duyu organlarının işlevlerini
öğrenerek;  ‘Duyu Kuklası’

oluşturacağız.

Mutfak etkinliğimizde
‘Limonata’ yapacağız.

Okula gelirken bir adet limon
getirmeyi   unutmayalım.  

Bu  gün,      

24 Kasım Öğretmenler Günü!  

Okulumuz, ‘24 Kasım Öğretmenler
Günü’ dolayısıyla   yarım gün   eğitim  

verecektir. 

Öğrencilerimiz saat 11:40’ta çıkış
yapacaklardır.

Bugün,

 Sağlıklı yaşamak için
‘Dengeli Beslenme’ nin
önemi hakkında sohbet

edip, sınıf panosu
oluşturacağız.

 

Okulumuz, bugün   yarım gün   eğitim  
verecektir. Öğrencilerimiz saat 13:05’te

çıkış yapacaklardır.

28-30 KASIM 2022

Bu  gün,      

 Sanat etkinliğinde 'İç
Organlarımız' isimli grup

çalışması yapacağız.

Hikaye küpü ile özgün
hikayeler oluşturacağız.

Bu  gün,      

‘Tat bakalım’ isimli deney çalışmasını
yapacağız.

Bu  gün,      
Diş sağlığımız hakkında sohbet

ederek, ‘Diş Draması’
yapacağız.

‘Kasım’ ayında
doğan arkadaşlarımızın

doğum günü  nü kutlayacağız.  

Fransızca dersinde öğrendiğimiz içeriklere
ait videoları,   a  ilen ile birlikte izley  erek  

tekrar edebilirsin.

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


