
3. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU

2. SINIF
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA  : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021

ANA FİKİR  : Bireyin keşfettiği kültürel ve sosyal ögeler, kendini ifade etmesini ve bakış   
  açısını şekillendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR  : Bağlantı, Bakış açısı, Değişim

SORGULAMA HATLARI  : 1. Kutlamaların önemi.

     2. Kültürel miras ögelerini keşfetme.

     3. Farklı bakış açıları geliştirme.

ÖĞRENEN PROFİLİ  : Dengeli, Bilgili, Duyarlı

SAYIN VELİMİZ,

21 Aralık 2020 – 22 Ocak 2021tarihleri arasında ele almayı planladığımız “KENDİMİZİ İFADEETME YOL-
LARIMIZ” disiplinler üstü teması altında bulunan ve “Bireyin keşfettiği kültürel ve sosyal ögeler, kendini 
ifade etmesini ve bakış açısını etkiler.” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünite-
siboyunca öğrencilerimizin içinde yaşadığı dünyaya duygularıyla, fikirleriyle, kültürüyle ve inancıyla ayak 
uydurmasını sağlamaya, bununla birlikte yaratıcılığını artırıp farklı bakış açıları geliştirmelerine destek 
olmaya çalışacağız.

Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencilerimizindengeli, bilgili ve duyarlı öğrenen profillerini, 
geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya uyum sağlayan ve aynı 
zamanda yaratıcı olmaktan ödün vermeyen bir birey olmasını hedefliyoruz.

Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencilerimizin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek 
bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
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 ► Sağlıklı büyüme ile ilgili velilerimiz bir gününü sağlıklı yiyeceklere ayırabilir ve bunun önemi üze-
rinde durabilir.

 ► Sağlıklı büyümenin spor ile ilişkisini kavratmak amacıyla yürüyüş gibi ailecek yapılabilecek spor 
etkinlikleri düzenlenebilir.

 ► Dışarıda ve diğer sosyal ortamlarda (lokanta, pastane, misafirlik vb.) yenen yemeklerde sohbet ha-
vasındagörgü kuralları hakkında ortak bir paylaşım yapılabilir.

 ► Öğrencimiz hafta sonu bir gün ev temizliği için aile büyüklerine yardım edebilir ve öğrencimize 
bunun önemi ebeveyn tarafından aktarılabilir ve bunun aracılığıyla sağlık temizlik ilişkisinin önemi 
kavratılabilir.

 ►  Haftalık mutfak ihtiyacı için manav veya pazar yeri gibi yerlere birlikte gidilebilir, mevsime uygun 
yiyecekler birlikte seçilebilir ve mevsime uygun beslenmenin önemi aile içinde tartışılabilir.

 ► Aile büyüklerinden birisini ziyaret edip eski adetlerden ve görgü kurallarından bahsetmesini isteye-
bilir, geçmiş ve şimdiki zamanın kıyasını birlikte yapabilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLİ:
DENGELİ:  Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, 
fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla 
olan dayanışmamızın farkındayız.

BİLGİLİ: Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve 
küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz. 

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

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI
BAĞLANTI : Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?

BAKIŞ AÇISI : Değişik bakış açıları neler?

DEĞİŞİM  : Nasıl değişir?


