
3. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA   : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021

ANA FİKİR  : Bireyin kültürel ve sosyal deneyimleri, ifade becerilerini şekillendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR  : İşlev, Sorumluluk, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI  : 1. Nezaket ve görgü kuralları
     2. Sosyalleşme sürecinde iletişim yolları
     3. Duygu ve düşünceleri ifade etme

ÖĞRENEN PROFİLİ   : İletişim kuran, İlkeli, Duyarlı

SAYIN VELİMİZ,

21 Aralık 2020 – 22 Ocak 2020 tarihleri arasında’KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ’ disiplinler üstü te-
ması altında bulunan ve “Bireyin kültürel ve sosyal deneyimleri, ifade becerilerini şekillendirir“ana fikrini 
içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her derste yapılacak çalışmalar ve etkin-
liklerle öğrencimizin kendini ve kültürünü tanımasını, kendini daha iyi anlatabilmesini, nezaket ve görgü 
kurallarını öğrenmesini sağlayacağız.

Bu temada işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencilerimizin iletişim kuran, ilkeli ve duyarlı öğrenen profil-
lerinidesteklemek adına, kendini tanıyarak daha iyi ifade edebilmesini ve sosyal çevresi,kültürü hakkında 
bilinçlenmesini hedefliyoruz.

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

1. SINIF
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 ► Çocuğunuza sevdiği yemekleri sorarak o yemekleri birlikte yapabilirsiniz.

 ► Çocuğunuzu oyun alanlarına götürerek yeni arkadaşlıklar kurmasını gözlemleyebilirsiniz.

 ► Çocuğunuza sevdiği bir film ya da okuduğu kitap hakkındaki duygu ve düşüncelerini sorabilirsiniz.

 ► Aynanın karşısında kendini tanıtmasını isteyebilirsiniz.

 ► Vücudunu beden perküsyonu ile kullanabilmesini isteyebilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
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.

İLKELİ: Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine 
ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

DUYARLI: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin ha-
yatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu birfark yaratmak için hareket ederiz.

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI

İŞLEV  : Nasıl çalışıyor?

SORUMLULUK : Sorumluluğumuz nedir?

BAĞLANTI : Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?


