
1. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019

ANA FİKİR : Sağlıklı ilişkiler kurmamız, bulunduğumuz sosyal ortamları ve kültürleri et-
kileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bağlantı-Nedensellik-İşlev

SORGULAMA HATLARI : 1. Birey olmanın gerekliliklerinin farkına varma.
   2. Okul kültürünü tanıma ve özdeşleşmesini sağlama.
   3. Bilmediği toplumsal birimleri keşfetme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : İlkeli-Dengeli-İletişim kuran

SAYIN VELİMİZ, 

 14.10.2019-15.11.2019  tarihleri arasında ‘KİM OLDUĞUMUZ’ disiplinler üstü teması altında bulunan 
ve “sağlıklı ilişkiler kurmamız, bulunduğumuz sosyal ortamları ve kültürleri etkileyebilir.” ana fikrini içe-
ren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her derste yapılacak çalışmalar ve etkinlik-
lerle öğrencimizin kişisel ihtiyaçlarını  anlamasını, okulda sergilediği davranışları fark etmesini ve okulu 
tanıyarak birlik kurabilmesini ayrıca okul dışında kalan farklı topluluklar olduğunu kavramasını sağlayaca-
ğız. 

 Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin ilkeli, dengeli ve iletişim kuran profilini des-
teklemek adına, ihtiyaçlarını belirleyerek bunları anlatabilmesini ve topluluk içinde nasıl istemesi gerek-
tiğini kavramasını hedefliyoruz.

 Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek 
bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
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 ► Çocuğunuzla sağlıklı birey olmak için nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşabilirsiniz.

 ► Çocuğunuzun okulu benimsemesi için çıkış saatinden biraz daha erken almaya gelerek müdür, müdür 
yardımcısı, rehberlik servisi, yemekhane, atölyeler, laboratuvarlar ve sınıf gibi okulu oluşturan bi-
rimleri birlikte gezebilirsiniz.

 ► Çocuğunuzla ihtiyaçlarını belirleyebilmesi adına sağlıklı birey olmanın önemini konuşarak, birlikte 
market veya pazar alışverişini yapabilir, sağlıklı birey olmak için hangi gıdaları tüketebileceğini an-
latarak, seçim yapmalarını sağlayabilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
İLKELİ : Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına 

saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların so-
nuçları için sorumluluk alıyoruz.

DENGELİ : Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (ente-
lektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insan-
larla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

 İLETİŞİM KURAN : Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade edi-
yoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş 
birliği yapıyoruz. 

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI 
Bağlantı : Diğer disiplinler ile arasında ne gibi bağlantılar var? 

Nedensellik : Neden böyle?

İşlev : Nasıl çalışıyor? 


