
 ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU
 2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 MART AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 - 3 MART 2023

Bu ay,

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Aziz
SANCAR”ı yakından tanıyacağız.

Sen de, Aziz SANCAR ilgili
dokümanları sınıfımıza getirebilirsin.

Bugün,

Sınıfımızda “Meslekler” köşesi
oluşturacağız. Sen de, çeşitli mesleklere

ilişkin kitap,dergi veya görsel mataryelleri
sınıfımıza getirebilirsin.

Bu hafta sonu,

Ailen ile meslek grupları hakkında sohbet
ederek, anne ve babanın meslekleri ile ilgili

bilgi edinebilirsin.

6 - 10 MART 2023

Bugün,
İş Bölümü Nedir?

Beyin fırtınası yaparak,
akıl haritası

oluşturacağız.

Matematik etkinliğinde,
“Şekil-Zemin” çalışması yapacağız

Bugün,
“Hayalimdeki Meslek”
konusu hakkında sohbet

edeceğiz ve
düşüncelerimizi
resmedeceğiz.

 Sanat etkinliğinde,
“Meslekler” albümü oluşturacağız.

Bugün,
Meslekler konulu
‘Dramatizasyon’

çalışması yapacağız.

Okuma yazmaya
hazırlık çalışmaları

kapsamında, “Ses Farkındalığı” ile ilgili
çalışmalar yapacağız.

Bugün,
‘Toplumda İş Bölümü ve

Meslekler” konulu,
öğretmenlerimizin hazırladığı

sunumu izleyeceğiz.
Matematik etkinliğinde,

“Parça -Bütün” çalışması
yapacağız.

Bugün,
“Meslekler” isimli
şarkıyı, ritim aletleri

eşliğinde
söyleyeceğiz.

Okuma yazmaya
hazırlık etkinlikleri

kapsamında, “Çizgi Çalışması”
yapacağız.

13 – 17 MART 2023

Bugün,
Fransızca dersimiz için,
Orta Çağ dönemine ait

resim, fotoğraf ve görsel
materyalleri sınıfımıza
getirmeni bekliyoruz.

Sınıfımızda “Arkeoloji” köşesi
oluşturacağız. Sen de, Arkeoloji’ye ilişkin
kitap,degi veya ımataryelleri  okulumuza

getirebilirsin.

Bugün,

“Fosil nedir?” 

Beyin fırtınası
yaparak akıl haritası

oluşturacağız.

Matematik etkinliğinde yazı tahtalarımız
üzerinde ‘Arttırma’ ve ‘Eksiltme’

çalışmaları yapacağız.

Bugün,

Okulumuzun
bahçesinde,
“Arkeolojik

Kazı” 

yapacağız.
Bulduğumuz

kalıntıları inceleyeceğiz.
“Define Avı” isimli oyunu oynayacağız.

Bugün,

Kil tabletleri üzerine
resim çalışması

yapacağız.

Matematik etkinliğinde “Simetri” çalışması
yapacağız.

Bugün,

Çanakkale Zaferinin 108.
Yılı Kutlu Olsun.!

Bu haftasonu,

Frankofoni Haftasında
düzenleyeceğimiz ‘ORTA ÇAĞ’

temalı defilemiz için ailen ile
sohbet ederek, tasarlayacağın
kostüme karar verebilirsin.

20 – 24 MART 2023

Bu  gün,      
Sınıfımızda “Paleolitik

Çağ/Eski Taş Çağ”
köşesi oluşturacağız.

Sen de, Eski Taş Çağına
ilişkin kitap oyuncak

resimli kart vb. materyallerini okulumuza
getirmeni bekliyoruz.

Bugün,

Çeşitli kaynakları
inceleyerek, Eski Taş

Çağında Yaşam Nasıldı?
Sorusuna cevap arayacağız.

Sanat etkinliğinde, “Dinozor fosili”
oluşturacağız.

Bu  gün,      
Sanat etkinliğinde, tuz

seramiği kullanarak özgün
ürünler oluşturacağız.

Sanat etkinliğinde, “Mısır Piramidi”
oluşturacağız.

Bu  gün,      

“Mısır Piramitleri” konulu belgesel
izleyeceğiz. ‘Hikaye Küplerini’ ile

hikaye oluşturma çalışması yapacağız.

MUTFAK
ETKİNLİĞİMİZ VAR!

Fransız usulü ‘’Sandviç’’
hazırlayacağız.

Bu  gün,      

Türkçe dili etkinliğinde, ‘’Arkeolojik Bir
Kalıntı Nasıl Onarılır?’’ Sorusuna cevap

arayacağız.

Bu hafta sonu,

‘Fransızca
Sözlüğünden’ yeni öğrendiğin

kelimeleri tekrar edebilirsin.

27- 31 MART 2023

Bu  gün,      
FRANCOPHONİE HAFTASI

BAŞLIYOR!

Fransız Kahvaltısı
Günü

Okulumuza, mavi,
beyaz ve kırmızı renklerde giysilerimizi

giyerek geliyoruz.

Bu  gün,      
ANA 5B Sınıfı

öğrencilerimizin Büyükanne
ve Büyükbabalarını

sınıfımıza davet ediyoruz.

Etkinliğimizin saati ve uygulamaya
yönelik bilgiler mail yolu ile sizlere

iletilecektir.

Bu  gün,      

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
kapsamında,

“Ses farkındalığı” ile ilgili etkinlikler
yapacağız.

Bu  gün,      
ANA 5  A   Sınıfı  

öğrencilerimizin Büyükanne
ve Büyükbabalarını

sınıfımıza davet ediyoruz.

Etkinliğimizin saati ve uygulamaya
yönelik bilgiler mail yolu ile sizlere

iletilecektir.

Bu  gün,      
DEFİLEMİZ VAR!

“ORTA ÇAĞ” temasına
uygun hazırladığımız

kostümlerimizi giyerek
okulumuza geleceğiz.

M  art     a  yında doğ  um günü olan  
arkadaşlarımızın doğum gününü

kutlayacağız.

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


