
1. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

ANASINIFI 48+
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019

ANA FİKİR : Kendimizi tanımamız, diğer insanlar ile kurduğumuz ilişkilerimizi etkile-
yebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : İşlev-Biçim-Sorumluluk

SORGULAMA HATLARI : 1. Kişisel özelliklerini tanıma. 
                                              2. Duygularını fark etme.
  3. İlişkilerdeki rollerini ve davranışlarını keşfetme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : İletişim kuran-Duyarlı-Dengeli

SAYIN VELİMİZ, 

 14.10.2019-15.11.2019  tarihleri arasında  ‘KİM OLDUĞUMUZ’ disiplinler üstü teması altında bu-
lunan ve “Kendimizi tanımamız, diğer insanlar ile kurduğumuz ilişkilerimizi etkileyebilir.” ana fikrini 
içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca çeşitli oyun ve etkinliklerle öğrenci-
mizin dış görünüş özelliklerini, duygularını ve bunları ifade etme yollarını, kendini ifade edebilmesinin 
insanlar ile kurduğu ilişkiyi nasıl etkileyeceğini kavramalarını sağlayacağız. 

 Bu ünitede işlenen oyun ve etkinliklerle öğrencimizin iletişim kuran, duyarlı ve dengeli profilini, 
bireysel özelliklerinin farkında olan, aile içinde ve çevresinde rolünü kavrayabilen ve buna uygun dav-
ranışlar sergileyebilen bir birey olmasını hedefliyoruz.

 Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleye-
rek bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
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 ► Çocuğunuzla kişisel özellikleri ve ailesindeki bireylerin kişisel özellikleri hakkında sohbet ederek 
fiziki özelliklerin farklılıklarını kavramalarına yardımcı olabilir sonrasında birlikte bir aile resmi ya-
pabilirsiniz.

 ► Çocuğunuza A4 boyutunda bir ayna vererek aynada kendilerini inceletebilir ve aynaya yansıyan yüz-
lerini keçeli kalemle ayna üzerine çizip, hafif nemli kağıdı aynaya yapıştırarak baskı yapabilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

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.

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. 

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI 
İşlev : Nasıl çalışıyor? 

Biçim :  Neye benziyor? 

Sorumluluk : Sorumluluğumuz nedir? 


