
1. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019

ANA FİKİR : Vücudumuzda bulunan sistemleri tanımamız ve nasıl çalıştıklarını bilmemiz, 
sağlığımızı korumamızı etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Şekil-İşlev-Bağlantı

SORGULAMA HATLARI : 1. Vücudunu tanıma.
   2. Vücudunda bulunan sistemlerin nasıl çalıştığını keşfetme.
   3. Sağlığını koruma.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Düşünen-Bilgili-Araştıran/Sorgulayan

SAYIN VELİMİZ, 

 14.10.2019-15.11.2019  tarihleri arasında ‘KİM OLDUĞUMUZ’ disiplinler üstü teması altında bulunan 
ve “Vücudumuzda bulunan sistemleri tanımamız ve nasıl çalıştıklarını bilmemiz, sağlığımızı korumamızı 
etkileyebilir.” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her derste ya-
pılacak çalışmalar ve etkinliklerle öğrencimizin vücudunda bulunan organları ve sistemleri tanımasını, 
sistemlerin çalışmasını kavramasını ve fiziksel sağlığını koruması için neler yapması gerektiğini bilmesini 
sağlayacağız. 

 Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin düşünen, bilgili ve araştıran/sorgulayan pro-
filini desteklemek adına, organları tanıyan ve sistemlere göre sınıflandırabilen bunun yanında sağlıklarını 
korumaya özen gösteren bir birey olmasını hedefliyoruz.

 Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek 
bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
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 ► Çocuğunuzla vücudunda bulunan organlar hakkında sohbet edebilir, işlevlerinin ne olduğu konusun-
da bilgilendirebilirsiniz.

 ► Vücudumuzda bulunan bir sistem seçip birlikte modelleme yaparak ya da sunum hazırlayarak sınıfta 
arkadaşlarıyla paylaşmasına destek olabilirsiniz.

 ► Sistemlerin sağlığının korunmasında ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak ve ortak paylaşımda 
bulunmak adına ailecek diş fırçalama zamanları belirleyebilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

DÜŞÜNEN : Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi ey-
lemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanı-
yoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz. 

BİLGİLİ : Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor 
ve kullanıyoruz.

ARAŞTIRAN/SORGULAYAN : Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. 
Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. 
Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz. 

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI 
Şekil : Neye benziyor? 

İşlev : Nasıl çalışıyor? 

Bağlantı : Diğer disiplinler ile arasında ne gibi bağlantılar var? 


