
ÖZEL 
BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HAZİRAN AYI AİLE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

                           

GÜNLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

1 – 4  HAZİRAN 2021

Bugün 
'' Yaz Mevsimi '' ile

ilgili görsel
materyalleri

sınıfımıza getirmeni
bekliyoruz

(Posterler, dergi ve
gazeteden  görseller, internet

çıktıları vs.).

Bu akşam

Kitaplığından seçeceğin bir
hikayeyi ailene anlatabilirsin.

Bu akşam,

 Ailen ile birlikte daire, üçgen ve
kare şekillerinden bir kukla

oluşturabilirsiniz.

Hafta sonu,

Kare şeklindeki bir kağıttan, başka
hangi değişik şekiller

oluşturabilirsin? 

7 - 11 HAZİRAN 2021

Bu akşam,
İçinde “dün,
bugün,yarın”

kavramlarının geçtiği
bir hikaye

oluşturabilirsiniz.
Hazırladığın hikayeyi yarın

sınıfımıza getirebilirsin.

Bu akşam,

Ailen ile birlikte, elips şeklindeki
renkli kartonları kullanarak bir

resim yapabilirsiniz. 

Bu akşam,

Ailenle 50 adet nohut
sayarak 5’erli gruplar
oluşturup, kaç grup

elde ettiğinizi
sayabilirsiniz.

Bu akşam,

Daha önce öğrendiğimiz ayna
dramasını ailen ile birlikte

oynayabilirsiniz.

Hafta sonu,
 

Ailen ile birlikte
gölgeleri

kullanarak gölge
oyunu

oynayabilirsiniz. 

14 - 18 HAZİRAN 2021

Bu akşam,

7+2=
4+5=
1+4=
2+8=

işlemlerinin sonuçlarını yarın
sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bu akşam,

6-3=
4-1=
5-2=
2-1=

işlemlerinin sonuçlarını yarın
sınıfımıza getirmeni bekliyoruz.

Bu akşam,

 Ailen ile birlikte bir renk seçip,
seçtiğin rengin farklı tonlarında

eşyalar bulup inceleyebilirsiniz.  

Bu akşam,

 “Google Earth” sitesinden
dünyadaki çeşitli yerleri

inceleyebilirsiniz.

Hafta sonu,

Ailen ile birlikte
bir bilmece

oluşturabilirsiniz.
Hazırladığınız

bilmeceyi ve cevabını içeren
resmi, Pazartesi günü sınıfımıza

getirebilirsin.

21 – 25 HAZİRAN 2021

Bu akşam

2020-2021 eğitim
öğretim yılında

sınıfında  seni mutlu
eden durumlar

hakkında ailen ile sohbet
edebilirsiniz.

Bu akşam

Sınıfımızda
öğrendiğimiz

şarkıları ailene
söyleyerek mini bir

konser verebilirsin.

Bu akşam,

Çevrende gözlemlediğin ve 
Yaz mevsimine özgü değişiklikler

hakkında ailen ile sohbet
edebilirsiniz.

Bugün 

Yaz mevsiminde
doğum günü olan
öğrencilerimizin
doğum günlerini

kutlayacağız.

Bugün,

2020 – 2021 Eğitim öğretim
yılının son günü. 

Anaokulumuz bugün yarım gün
eğitim verecektir.

Sağlık ve neşe dolu bir yaz tatili
geçirmeni diliyoruz.

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