
ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU
2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MART AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 - 5 MART 2021

Bu akşam

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

oyununu oynayabilirsiniz.

Bugün,

Üç boyutlu sebze ve meyveler
oluşturacağız.

Bu akşam,
Ailenden anlamını

bilmediğin bir kelimenin
anlamını öğrenerek,

onlardan bu kelimeyi ve anlamını bir
kağıda yazmalarını isteyebilirsin.

Hazırladığınız kelime kağıdını yarın
sınıfımıza getirebilirsin.

Bugün,

 Vücudumuzu kullanarak bir 
ritm dizisi oluşturacağız. 

(ayak vur, el çırp, parmağını şıklat)

Bu hafta sonu,

Ailen ile birlikte kurabiye
yapabilirsiniz.

8 – 12 MART 2021

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.

15 - 19 MART 2021

Bu akşam

Ailenle birlikte 'Bu
nedir?' oyunu

oynayabilirsiniz. (Gri
renklidir, hortumu vardır, çok büyük

dişleri vardır. Bu nedir? / Fil gibi)

Bugün,

Tam-Yarım köşesi oluşturuyoruz. Bir
bütünü oluşturan iki parçayı

sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bu akşam,

Kirli ve temiz çevre ile ilgili bir

resim yapabilirsin.

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.

22 - 26  MART 2021

FRANKOFONİ HAFTASI  
Bugün,

Okulumuza mavi, beyaz ve kırmızı
renklerde giyinerek geliyoruz.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Fransız Kahvaltısı günü.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Fransız Yemeği günü.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün

29 - 31 MART 2021

Bu akşam,

Annen ve baban dışındaki aile
büyüklerinden birisi için bir resim

yapabilir ve ona olan duygularını ifade
edebilirsin.

Bu akşam,

Anne ve babanla ‘tat deneyi’
yapmaya ne dersin? Gözlerinizi

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

Bu akşam,

Evinde ya da bahçende
gördüğün çiçeklerin

bölümlerini inceleyebilirsin. 
(Taç yaprakları ne renk?

Gövdesi uzun mu kısa mı?
Yaprakları nasıl? Kökleri sence

nerede?)

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


