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SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 – 10.01.2020

ANA FİKİR : Bulunduğumuz konum  zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Değişim - Dönüşümlü düşünme -  Nedensellik

SORGULAMA HATLARI : 1. Bulunduğu konumu sorgulama. 

   2. Yaşadığı bölgenin özelliklerinin yaşamına etkisini fark etme. 

   3. Hareketi zamanla ilişkilendirme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Araştıran-Sorgulayan - Açık görüşlü - Bilgili

SAYIN VELİMİZ, 
25.11.2019-10.01.2020 tarihleri arasındaele almayı planladığımız ‘BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN’ disip-
linler üstü teması altında bulunan ve “Bulunduğumuz konum  zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.” 
ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her derste yapılacak çalışmalar 
ve etkinliklerle öğrencimizin eylemlerimizin yer ve zamana göre değişebileceğini ve etkilenebileceğini 
anlamasını, zaman ve mekan arasındaki ilişkiyi kurabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin araştıran-sorgulayan, açık görüşlü, bilgili profilini 
desteklemek adına, davranışlarını yer ve zamana göre belirleyebilen, zamanı verimli kullanabilen, konu-
mundaki değişikliği zamanabağlayabilen bir birey olmasını hedefliyoruz.

Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek bizlere 
destek olmanızı bekliyoruz.
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 ► Sizlerde çocuklarınızla birlikte harita inceleyebilir. Harita üzerindeki şehirlerarası uzaklıkları cet-
velle ölçtükten sonra,  gerçek uzaklıklarıyla karşılaştırabilirsiniz. Bu uzaklıkların ne kadar zamanda  
gidilebileceği hakkında tahminlerde bulunabilirsiniz.

 ► Çocuklarınızla birlikte geçmişten günümüze kadar olan ulaşım araçlarını araştırabilir, araçların fark-
lılaşan özellikleri ve teknolojik değişim süreçlerini keşfederek, değişim nedenlerini sorgulayabilir-
siniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Araştırma ve sorgulama için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. 
Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu 
öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.

AÇIK GÖRÜŞLÜ: Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geç-
mişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

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

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI 
Değişim : Nasıl değişiyor?

Dönüşümlü Düşünme : Nereden biliyoruz?

Nedensellik : Neden böyle?


