
 ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU

 2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

                                ŞUBAT AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 - 3 ŞUBAT 2023 YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ

6 - 10 ŞUBAT 2023

Bu ay,

Çocuk kitapları yazarı ve ressamı,

’Elise GRAVEL’i tanıyacağız.

Bugün,
‘Uzay boşluğunda neler
vardır? Ve Gezegenler’
hakkında beyin fırtınası

yaparak, ‘Uzay Köşesi’ oluşturacağız.

‘Uzay ve Güneş Sistemi’ ile ilgili görsel
materyalleri (cd, dergi, kitap, afiş vb.)

sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bugün,

Güneş sistemi ile ilgili ‘Dramatizasyon’
çalışması yapacağız.

‘Gezegenler’ isimli şarkıyı ritim aletleri
eşliğinde söyleyeceğiz.

Sanat etkinliğinde, artık
materyalleri kullanarak ‘Astronot’

oluşturacağız.

Bu akşam,

‘Güneş olmasaydı neler olurdu’ Sorusuna
cevap arayacağız.

Sen de bu akşam ailen ile birlikte, bu konu
hakkında sohbet edebilirsin.

Bugün,

Sanat etkinliğinde, kolaj tekniği ile 
‘Gök Cisimlerini’ oluşturacağız.

Matematik etkinliğinde “Grafik
Oluşturma” çalışması yapacağız.

13 – 17 ŞUBAT 2023

Bugün,
Fransızca dersimiz için, 

‘Ulaşım Araçları’na ait resim,
fotoğraf ya da oyuncağını okula

getirmeni bekliyoruz.

Matematik etkinliğinde 
‘Arttırma’ ve ‘Eksiltme’

çalışması yapacağız.

B  ugün  ,

‘Dünya küresini’ inceleyeceğiz.

Sııfımızda, artık materyalleri kullanarak
“Dünya”  maketi oluşturacağız.

Bugün,
Gezimiz Var!

‘Planeteryum” a geziye gideceğiz.

Okul   üniformamızı   giymeyi unutmayalım.  

Bugün,
“Dünya Bizim Evimiz”
konulu resim çalışması

yapacağız.

Matematik etkinliğinde
“Simetri” çalışması

yapacağız.

Bugün,

Sanat etkinliğinde, kağıt
tabakları kullanarak ‘Güneş’

yapacağız.

Okulumuza gelirken, bir adet
kağıt tabak getirmeyi unutmayalım.

Anaokulumuz bugün yarım gün eğitim
verecektir. Öğrencilerimiz saat 13:00’da

çıkış yapacaklardır.

20 – 24 ŞUBAT 2023

Bugün,

‘Yaşlı Gezegen Dünya’ isimli belgeseli
izleyeceğiz.

‘Uzaylı Çocuğun Ödevi’ isimli
hikayeyi okuyup, resmini yapacağız.

Bugün,

Atık materyalleri kullanarak ‘Roket’

oluşturacağız.

Bugün etkinliğimiz için, bir adet kağıt
rulosu getirmeyi unutmayalım.

Bugün,
Mutfak Etkinliğimiz Var!

“Pizza”  hazırlayacağız.

Ve sonra pizzalarımızla
Matematik çalışması yapacağız.

 ‘Tam, yarım, çeyrek’ kavramlarını
konuşacağız.

Bugün,

Dünyamızda bulunan sınırlı enerji
kaynakları nelerdir?

Sen de, konuya ilişkin kitap, dergi veya
basılı mataryelleri okulumuza

getirebilirsin.

Bu hafta sonu,

‘Fransızca Sözlüğümüzden’

yeni öğrendiğimiz kelimeleri
tekrar edebilirsin.

Bugün,

Şubat ayında doğan
arkadaşlarımızın doğum
günlerini kutlayacağız.

27 - 28 ŞUBAT 2023

Bugün,

Sanat  etkinliğinde ‘Enerji Tasarrufu’
konulu grup çalışması yapacağız.

   
‘Dikkat’ çalışması yapacağız.

Bugün  ,  

‘Enerji Tasarrufu’ ile ilgili uyarı kartları
hazırlayacağız.

‘Ses Farkındalığı’ ile ilgili
oyun oynayacağız.

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


