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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 - 10.01.2020

ANA FİKİR : Teknolojinin ve buluşların zaman içerisindeki değişimi, yaşamımızı  
  şekillendirebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Değişim - Bağlantı - Dönüşümlü düşünme

SORGULAMA HATLARI: : 1. İcatların kişisel yaşama etkileri.

   2. Bireylerin ve toplumların teknolojiyle değişimi.

   3. Bulunduğu zaman ve geçmiş arasındaki bağlantı.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Araştıran-Sorgulayan - Düşünen - İletişim kuran

SAYIN VELİMİZ, 
25.11.2019-10.01.2020 tarihleri arasında ele almayı planladığımız ‘BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN’ di-
siplinler üstü teması altında bulunan ve “Teknolojinin ve buluşların zaman içerisindeki değişimi, bireylerin 
yaşamını şekillendirebilir.” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her 
derste yapılacak çalışmalar ve etkinliklerle öğrencimizin icatların yaşamlarına etkilerini, bireylerin yaşan-
tılarının teknoloji ile değişimini, bulunduğu zaman ile geçmiş arasındaki bağlantıyı kavramasını sağlamayı 
amaçlıyoruz.

Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin araştıran-sorgulayan, düşünen, iletişim kuran 
profilini, geçmiş ile şimdiki zaman arasındaki bağlantının farkında olan, teknoloji ve icatların bireylerin 
yaşamındaki etkilerini ve değişimini gözlemleyebilen bir birey olmasını hedefliyoruz.

Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek bizlere 
destek olmanızı bekliyoruz.



2. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ MEKTUBU 3. SINIF

 ►  Çocuklarınızla geçmişteki oyunlar hakkında konuşabilir, çocukluğunuzda oynadığınız oyunlardan oy-
nayabilirsiniz.

 ►  Öğrencinin sizinle ve aile büyüklerinizle yapacağı röportajlarda fotoğraflarını çekip bizimle paylaşa-
bilirsiniz.

 ►  Çocuğunuzu Konak’ta bulunan Oyuncak Müzesi’ne götürebilir, çocuklarınızla birlikte siz de kendi 
çocukluğunuza kısa bir yolculuk yapabilirsiniz.

 ►  Evdeki teknolojik aletlerin sizin çocukluğunuzdaki kullanımı ile şimdiki kullanımını karşılaştırarak 
teknolojinin zamanla gelişimi hakında sohbetini edebilirsiniz. 

 ►  “Gelecekte evler nasıl olabilir?” gibi sorular sorarak öğrencilerin bu konuda düşünmesine teşvik 
edebilir.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besle-
riz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Zevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi 
yaşam boyu sürdürürüz.

DÜŞÜNEN: Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleş-
tirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız.

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

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI 
Değişim : Nasıl değişiyor?

Bağlantı : Diğer disiplinler ile arasında ne gibi bağlantılar var?

Dönüşümlü Düşünen : Nereden biliyoruz?


