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SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

3. SINIF
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019

ANA FİKİR : Kendimizi tanımamız, sosyal ilişkilerde almak istediğimiz rolümüzü biçim-
lendirebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bakış açısı-Bağlantı-Sorumluluk

SORGULAMA HATLARI : 1. Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri keşfetme. 
   2. Arkadaş ilişkilerindeki rolü. 
   3. Sosyal yaşamda dayanışma ve yardımlaşmanın önemi.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Açık görüşlü-İletişim kuran-Duyarlı

SAYIN VELİMİZ, 

 14.10.2019-15.11.2019 tarihleri arasında ‘KİM OLDUĞUMUZ’ disiplinler üstü teması altında bulu-
nan ve “Kendimizi tanımamız, sosyal ilişkilerde almak istediğimiz rolümüzü biçimlendirebilir.” ana fikrini 
içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitesi boyunca her derste yapılacak çalışmalar ve et-
kinliklerle öğrencimizin kendini güçlü bulduğu ya da geliştirmek istediği yönlerini keşfetmesini, arka-
daşlarıyla kurduğu ilişkilerinde rolünü (yapıcı, bütünleştirici, çözüm üreten gibi) belirlemesini ve insan 
yaşamında dayanışma ve yardımlaşmanın önemini kavramasını sağlayacağız. 

 Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin açık görüşlü, iletişim kuran ve duyarlı profi-
lini, kişisel özelliklerinin farkında olan, arkadaşları arasında rolünü belirleyebilen ve buna uygun davranış-
lar sergileyebilen ayrıca diğer insanlar için neler yapabileceğini düşünen bireyler olmasını hedefliyoruz.

 Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek 
bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
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 ► Çocuğunuzla güçlü yönleri ve geliştirmek istedikleri yönleri ile ilgili sohbet edebilirsiniz.

 ► Çocuğunuzda görmeyi isteyeceğiniz duyarlı bir davranışı sergileyerek rol model olabilirsiniz.

 ► Çocuğunuzun sosyal ilişkilerdeki rolünü geliştirmesi adına büyüdüğünde çocuğunda görmek iste-
yeceği davranışlar ya da kardeşi varsa kardeşinde görmek istediği davranışlar hakkında karşılıklı 
konuşabilirsiniz.

 ► Okulumuzda yapılacak ihtiyaç sahibi öğrenciler adına başlatılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
kampanyası için yardım malzemelerini çocuğunuz ile birlikte toplayabilir, hazırlayabilirsiniz. Bunu 
yaparken yardımlaşmanın önemine yönelik sohbet edebilirsiniz. 

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
AÇIK GÖRÜŞLÜ : Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve 

geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değer-
lendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz. 

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. 

DUYARLI : Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz 
ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak üze-
re hareket ediyoruz.

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI
Bakış açısı: Değişik bakış açıları neler?

Bağlantı : Diğer disiplinler ile arasında ne gibi bağlantılar var?

Sorumluluk : Sorumluluğumuz nedir? 


