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

NİSAN AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 NİSAN 2022

Bu hafta sonu,

Ailen ile birlikte bir ilkbahar ağacı
hazırlayabilirsiniz.

4 – 8 NİSAN 2022

Bugün,

'Meslekler ve İşbölümü   '  ile ilgili
görsel materyalleri sınıfımıza

getirmeni bekliyoruz. (Kitaplar,
dergi/gazete küpürleri, internet

çıktıları vb.).

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,

Ailen ile birlikte 
'  M  erhaba'   sözcüğünün,  Türkçe ve

Fransızca dışında, başka bir dilde nasıl
söylendiğini araştırabilirsin. 

Bu akşam,

ailen ile birlikte bir elmayı önce yarım
sonra çeyrek parçalara bölerek

inceleyebilirsiniz.

Bu akşam,
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?)

11 – 15 NİSAN 2022 ARA TATİL ARA TATİL ARA TATİL ARA TATİL ARA TATİL

18 – 22 NİSAN 2022 ARA TATİL

Bugün

Atatürk ve Çocuk Panosu
oluşturacağız. Atatürk'ümüzün
çocuklarla olan fotoğraflarını

sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bu akşam,

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

ettiğini sayabilirsin.

Bu akşam,

Sınıfımızda öğrendiğimiz 23 Nisan
şarkısını ailene söyleyebilirsin.

Bugün,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramımızı birlikte söyleyeceğimiz

şarkı ve şiirlerle kutlayacağız. 

25 – 29 NİSAN 2022

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 İstanbul'a göre en
uzak ve en yakın şehirleri harita

üzerinde inceleyebilirsiniz.

Bu akşam,

Ailen ile birlikte bir 'O  yun   G  ezegeni  '  
hayal edip, resimlerini yapabilirsin.

Çalışmanı yarın  sınıfımıza getirmeni
bekliyoruz.

Bu hafta sonu,

Ailen ile birlikte İstanbul'un tarihi bir
mekanına gezi yapabilirsiniz. 

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


