
ÖZEL 
BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MAYIS AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 – 3  MAYIS 2019

  
 1 MAYIS 

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
TATİLİ

Bugün
3+2=
4+1=
1+4=
2+3=

İşlemlerinin sonuçlarını
sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bu hafta sonu,
Kare şeklindeki bir kağıdı
katlayarak yeni bir ürün

oluşturabilir misin?

6 - 10  MAYIS 2019

Bugün,
 '' Filler '' ile ilgili
görsel materyalleri

sınıfımıza getirmeni
bekliyoruz (Posterler,

dergi ve gazeteden
görseller, internet çıktıları vs.).

Bu akşam
Ailenle birlikte bir

bilmece
oluşturabilirsiniz.
Bilmeceni yarın

arkadaşlarına sorabilirsin.

Bu akşam,
Sevdiğin bir hayvanın resmini

yapabilirsin. 

Bu akşam,
Bir bardak limon suyuna

parmağını batırarak,
beyaz bir kağıda bir

resim çizip, kurumasını
bekle. Sonuçları ailenle

paylaşabilirsin.

Pazar günü

  ''Anneler Günü''.
Annen için kahvaltı

hazırlamaya ne
dersin?

13 – 17  MAYIS 2019

Bugün 
''Asya ve Afrika Filleri''

ile ilgili görsel
materyalleri sınıfımıza
getirmeni bekliyoruz

(Posterler, dergi ve gazeteden
görseller, internet çıktıları vs.).

Bu akşam,

Ailen ile birlikte
10’ar 10’ar 100’e

kadar sayma
oyunu

oynayabilirsiniz.

Bugün,

''Limonlu Parfe'' yapacağız.

Bu hafta 
“ Engelliler Haftası”

Bu akşam ailenle
engelli insanlar
hakkında sohbet

edebilirsiniz. 

Bu hafta sonu,

Ana ve ara renkleri
kullanarak ilkbahar
resmi yapabilirsin.

20 – 24  MAYIS 2019

Bugün,
'' Uğurböcekleri ''

ile ilgili görsel
materyalleri

sınıfımıza getirmeni
bekliyoruz (Posterler, dergi ve
gazeteden  görseller, internet

çıktıları vs.).

Bu akşam,

Ailenle birlikte bir ip ya da
kurdele yardımıyla boyunu ölçüp,

sınıfımıza getirebilirsin. 

Bugün,

İlkokulumuzda oryantasyon
çalışmasına katılacağız.

(ANA5B Sınıfı)

Bu akşam

Ailen ile birlikte 
'' Körebe '' oyununu

oynayabilirsiniz.

Bugün,

''Atatürk Arboretumuna'' gezi
yapacağız.

27 – 31  MAYIS 2019

Bugün 
'' Arkeoloji '' ile ilgili

görsel materyalleri
sınıfımıza getirmeni

bekliyoruz (Posterler,
dergi ve gazeteden  görseller,

internet çıktıları vs.).

Bugün,
5-3=
4-1=
3-2=
2-1=

İşlemlerinin sonuçlarını
sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bugün,

İlkokulumuzda oryantasyon
çalışmasına katılacağız.

(ANA5A Sınıfı)

  HATIRLATMA

Yıl Sonu Gösterimiz 
1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat

13:00 – 14:45 saatleri arasında
yapılacaktır.

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

Bu akşamki ödevini 
ailene anlatmayı unutma.


