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

NİSAN AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 – 2 NİSAN 2021

Bu akşam,

Ailen ile birlikte bir ilkbahar ağacı
hazırlayabilirsiniz.

Bu hafta sonu,

Odandaki giysi
dolabını ilkbahar
mevsimine göre

yeniden
düzenleyebilirsin.

5 – 9 NİSAN 2021

Bugün,

'Yaşadığımız Ülke Türkiye   '  ile ilgili
görsel materyalleri sınıfımıza

getirmeni bekliyoruz. (Bölgeler,
şehirler, haritalar, vb.).

Bu akşam,

Ailen ile birlikte bir haritayı
inceleyebilirsiniz. Haritadaki işaret ve

renkler neleri ifade ediyor? 

Bu akşam,

Ailen ile birlikte 
'Merhaba' sözcüğünün,  Türkçe ve

Fransızca dışında, başka bir dilde nasıl
söylendiğini araştırabilirsin. 

Bu akşam,

50 tane nohut ya da fasulyeyi 10' arlı
gruplara ayırarak, kaç grup elde

ettiğini sayabilirsin.

Bu hafta sonu,
Ailen ile birlikte bir
hikaye kitabındaki

yazılı kısımları
inceleyebilirsiniz.

(Okumaya nereden
başlanır?, Kitabın ön

ve arka kapağı neresi?
Satır sonundan sonra okumaya

nereden devam edilir?)

12 – 16 NİSAN 2021

Bugün,

‘Yaşadığımız şehir
İstanbul’ ile ilgili 
görsel materyalleri

sınıfımıza getirmeni
bekliyoruz. (Fotoğraflar,  haritalar,

vb.).

Bu akşam,

Ailen ile birlikte ' Soğuk-Sıcak '
oyunu oynayabilirsiniz.

Bugün,

Yaşadığımız şehir İstanbul’umuza
sanal bir gezi yapacağız.

Bu akşam,

 Yemekten sonra masadaki kirli
tabakları toplarken annen ve babana

yardım edebilirsin.

Bu hafta sonu,

Ailen ile birlikte bir 'Oyun Gezegeni'
hayal edip, resimlerini yapabilirsin. 

19  – 23 NİSAN 2021

Bugün
Atatürk ve Çocuk

Panosu oluşturacağız.
Atatürk'ümüzün
çocuklarla olan

fotoğraflarını sınıfımıza
getirmeni bekliyoruz.

Bu akşam

En sevdiğin
oyunlardan birini

ailenle birlikte
oynayabilirsiniz.

Bu akşam,

Sınıfımızda
öğrendiğimiz 23 Nisan

şarkısını ailene
söyleyebilirsin.

Bugün,

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve

Çocuk
Bayramımızı

birlikte söyleyeceğimiz şarkı ve
şiirlerle kutlayacağız. 

23 NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK 

VE ÇOCUK BAYRAMI   NEDENİ  
İLE   TATİ  L  

26 – 30 NİSAN 2021

Bu akşam,
Ailen ile birlikte bir

dikkat oyunu
oynayabilirsiniz.

Masanın üzerine 5 tane
eşya koyun. Sırayla

gözlerinizi kapatarak masanın
üzerinden bir eşyayı eksiltin. Gözlerini

kapatan kişi eksilen eşyayı tahmin
etmeye çalışsın.

Bu akşam,

Odandaki oyuncakları boyutlarına
göre gruplayabilirsin. 
( Küçük-Orta-Büyük )

Bu akşam,

Ailen ile birlikte
 'Nesi Var? ' oyunu oynayabilirsiniz.

Bu akşam,

Ailenle birlikte hayvanları korumak
için neler yapabileceğimiz hakkında

sohbet edebilirsiniz.

Hızlı mı Yavaş mı ?

Bu hafta sonu, ailenizle birlikte
hayvanlarla ilgili bir oyun

oynayabilirsiniz. Hayvanların hangisi
daha hızlı hangisi daha yavaş tahmin

edebilecek misiniz?

NOT: Her Pazartesi ve Tören günlerinde okul üniformamızı giyerek okula gelmeyi unutmayalım.


