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SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

4. SINIF
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 – 10.01.2020

ANA FİKİR : Deneyimlerimiz, bulunduğumuz  yeri geliştirmemizi ve doğal kaynakları  
  korumamızı etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Sorumluluk - İşlev - Bağlantı

SORGULAMA HATLARI: : 1. Teknolojideki değişimi sorgulama.

   2. Kaynakların dönüştürülebilirliğini farketme.

   3. Enerji kaynaklarını koruma.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Duyarlı - Açık görüşlü - Dengeli

SAYIN VELİMİZ, 
02.12.2019 – 10.01.2020tarihleri arasındaele almayı planladığımız ‘BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN’ di-
siplinler üstü teması altında bulunan ve “Deneyimlerimiz, bulunduğumuz  yeri geliştirmemizi ve doğal 
kaynakları korumamızı etkileyebilir.” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi 
boyunca her derste yapılacak çalışmalar ve etkinliklerle öğrencimizin deneyimleri doğrultusunda yaşa-
dıkları çevre hakkında farkındalık oluşturmaları ve sahip oldukları doğal kaynakları korumaları hakkında 
düşünme ve duyarlı olma yeteneklerini geliştirmesini sağlamayı amaçlıyoruz. 

Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin açık görüşlü, duyarlı ve dengeli öğrenen profille-
rini desteklemek adına, çevresini tanıyan, koruyan ve bilinçli bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek bizlere 
destek olmanızı bekliyoruz.
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 ►  Eski ve yeni teknolojik araçlarla ilgili çocuklarınızla paylaşımlarda bulunabilirsiniz. 

 ►  Çocuklarınızla birlikte Konak’ta bulunan oyuncak müzesini ziyaret ederek, eski ve yeni oyuncaklar 
arasındaki farkları konuşabilirsiniz.

 ►  Eski ve yeni iletişim araçlarını birlikte araştırıp, üzerinde konuşabilirsiniz. 

 ►  Sizlerin eğitim döneminizde kullandığınız eğitim araçlarıyla, çocuğunuzun kullandığı eğitim araçla-
rını birlikte karşılaştırabilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
DUYARLI: Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve in-
sanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak üzere hareket ediyoruz.

DENGELİ: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, 
fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dün-
yayla olan dayanışmamızın farkındayız. 

AÇIK GÖRÜŞLÜ:  Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve 
geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor, onları değerlendiriyor ve dene-
yimlerimizle büyümek istiyoruz.

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI 
Sorumluluk: Sorumluluğumuz nedir?

İşlev: Nasıl çalışıyor?

Bağlantı: Diğer disiplinler ile arasında ne gibi bağlantılar var?


