
ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU
2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MART AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

2 – 6 MART 2020

Bugün,

'İcatlar-Buluşlar ve Teknoloji' ile
ilgili görsel materyalleri sınıfımıza

getirmeni bekliyoruz.

Bu akşam 

Bir renk seçip, seçtiğin rengin farklı
tonlarındaki eşyaları evde  bularak,

inceleyebilirsiniz.  

Bugün,

Sınıfımızda  
Rakamlar Kitabı 

yapacağız.

Bu akşam,

Ailecek en sevdiğin oyunlardan birini
birlikte oynayabilirsiniz.

Bu hafta sonu,

Çok değişik bir taşıt tasarlamak
isteseydin bu nasıl olurdu? Çizimini

Pazartesi günü okula getirmeni
bekliyoruz.

9 - 13 MART 2020

Bu akşam

Ailenle birlikte 'Bu
nedir?' oyunu

oynayabilirsiniz. (Gri
renklidir, hortumu vardır, çok büyük

dişleri vardır. Bu nedir? / Fil gibi)

Bu akşam

Ailenle birlikte seçeceğiniz 5 oyuncağı
yan yana dizerek “başı-sonu”

oyununu oynayabilirsiniz.

Bugün,

Tam-Yarım köşesi oluşturuyoruz. Bir
bütünü oluşturan iki parçayı

sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bu akşam,

Ailen ile birlikte 10'ar 10'ar 100'e
kadar sayma oyunu oynayabilirsiniz.

Bu hafta sonu,

Kitaplarının arasından seçeceğin  bir
tanesini, resimlerine bakarak kendi
cümlelerinle ailene anlatabilirsin.

16 – 20 MART 2020

FRANKOFONİ HAFTASI  
Bugün,

Okulumuza mavi, beyaz ve kırmızı
renklerde giyinerek geliyoruz.

Krep günü

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Fransız Kahvaltısı günü.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Fransız Yemeği günü.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Sıcak Çikolata yapacağız.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün

Defile etkinliğimiz için,
İlkokulumuzu ziyaret edeceğiz.

23 – 27  MART 2020

Bu akşam,
Evinde ya da bahçende

gördüğün çiçeklerin
bölümlerini inceleyebilirsin. 

(Taç yaprakları ne renk?
Gövdesi uzun mu kısa mı?
Yaprakları nasıl? Kökleri
sence nerede?)

Bu akşam

Yemek masası
hazırlanırken, tabak-

bardak-çatal ve peçete
gibi araçları masaya
yerleştirerek ailene

yardımcı olabilirsin.

Bu akşam,

Ailenle birlikte en sevdiğin canlının
albümünü oluşturabilirsiniz. (hayvan,

çiçek, ağaç vb.) 

Bugün,

Anaokulumuzun 
‘Frankofon Anaokulu

Akreditasyonu
Sertifika Törenini’; 

siz değerli velilerimiz ve sevgili
öğrencilerimizin katılımı ile yapacağız.

Bu hafta sonu,

Ailen ile birlikte güzel bir çocuk
oyununa bilet alıp,  hafta sonu planı

yapabilirsiniz.

30 – 31 MART 2020

Bu akşam,
Ailenden anlamını bilmediğin bir

kelimenin anlamını
öğrenerek, onlardan bu

kelimeyi ve anlamını bir
kağıda yazmalarını

isteyebilirsin. Hazırladığınız kelime
kağıdını yarın sınıfımıza getirmeni

bekliyoruz.

Bugün,
Büyükanneler ve Büyükbabalar

günü

Büyükanneleri ve büyükbabaları
sınıfımızda misafir edeceğiz.

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


