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

MART AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 – 4 MART 2022

Bugün,

'Yaşadığımız Çevre' ile ilgili görsel
materyalleri sınıfımıza  getirmeni

bekliyoruz.

Bu akşam,

Kirli ve temiz çevre ile ilgili bir resim
yapabilirsin.

Bu akşam

“Google Earth” sitesinden dünyadaki
çeşitli yerleri inceleyebilirsiniz.

Bu hafta sonu,

Ailenle birlikte 'Bu
nedir?' oyunu

oynayabilirsiniz. (Gri
renklidir, hortumu vardır,
çok büyük dişleri vardır.

Bu nedir? / Fil gibi)

7 - 11 MART 2022

Bugün,

'Bitkiler' ile ilgili görsel materyalleri
sınıfımıza  getirmeni bekliyoruz.

Bugün,

Sınıfımızda ‘Karanfil Deneyi'
yapacağız.

Bu akşam,

Ailenize özel kısa bir “aile şarkısı”
oluşturmaya ne dersiniz? Şarkınızı
sınıfımızda dinlemeyi çok isteriz.

Bu akşam,

Evinde ya da bahçende gördüğün
çiçeklerin bölümlerini inceleyebilirsin.

Bu hafta sonu,
Ailenden anlamını bilmediğin bir

kelimenin anlamını
öğrenerek, onlardan bu

kelimeyi ve anlamını bir
kağıda yazmalarını

isteyebilirsin. Hazırladığınız kelime
kağıdını Pazartesi günü sınıfımıza

getirmeni bekliyoruz.

14 – 18 MART 2022

FRANKOFONİ HAFTASI  
Bugün,

Okulumuza mavi, beyaz ve kırmızı
renklerde giyinerek geliyoruz.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Hafta boyunca sürecek olan ve
öğretmenlerimizin hazırladığı özel

aktivitelere katılacağız.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Hafta boyunca sürecek olan ve
öğretmenlerimizin hazırladığı özel

aktivitelere katılacağız.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün,

Hafta boyunca sürecek olan ve
öğretmenlerimizin hazırladığı özel

aktivitelere katılacağız.

FRANKOFONİ HAFTASI
Bugün

Defile etkinliğimiz için,
İlkokulumuzu ziyaret edeceğiz.

21 – 25  MART 2022

Bugün,

'Doğa Olayları' ile ilgili görsel
materyalleri sınıfımıza  getirmeni

bekliyoruz.

Bu akşam,

Ailenle birlikte ormanlarla ilgili bir
araştırma yapabilir, ormanların

yararları hakkında konuşabilirsin.

Bu akşam,

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

Bu akşam 

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

inceleyebilirsiniz.  

Bu hafta sonu,

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

yapabilirsiniz.

28 – 31 MART 2022

Bugün,

Tam-Yarım köşesi oluşturuyoruz. Bir
bütünü oluşturan iki parçayı

sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bugün,

Sınıfımızda  
Rakamlar Kitabı 

yapacağız.

Bu akşam,

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

Bugün,

Mart ayında doğum günü olan
arkadaşlarımızın doğum günlerini

kutlayacağız.

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

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/webclipart/1/0/E/T/4/earth45.gif&imgrefurl=http://webclipart.about.com/library/clip10/blearths1.htm&usg=__FYcYd6qXpiPQjZXAjq1wYRrI8Ig=&h=350&w=328&sz=18&hl=tr&start=1&tbnid=nA43hbaZCw8XHM:&tbnh=120&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dearth%2Bclip%2Bart%26ndsp%3D20%26hl%3Dtr%26sa%3DN%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%EA%AE%A5
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.caslt.org/images/general/clipart/plant-pebbles.jpg&imgrefurl=http://www.caslt.org/resources/general/program-support-clip-art-plants_en.php&usg=__S4UJsPCOYsdJBQ2mP9tQOj_Hsyo=&h=255&w=230&sz=12&hl=tr&start=4&tbnid=vMbQv0rOONQfYM:&tbnh=111&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dplant%2Bclip%2Bart%26hl%3Dtr%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%EA%AE%A5

