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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA  : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021

ANA FİKİR  : Bireyin,çevresinde keşfettiklerini aktarma yolları yaratıcılığını etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR  : İşlev, Biçim, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI  : 1. Yakın çevresindeki doğal ve kültürel dokuyu keşfetme 
     2. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla keşfetme
     3. Yaratıcılık becerisini geliştirme

ÖĞRENEN PROFİLİ  : Duyarlı, Açık görüşlü, Dönüşümlü düşünen

SAYIN VELİMİZ,

21 Aralık 2020 – 22 Ocak 2021tarihleri arasında ’KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ’ disiplinler üstü te-
ması altında bulunan ve ‘Bireyin, çevresinde keşfettiklerini aktarma yolları yaratıcılığını etkiler.’ana fikrini 
içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca herderste yapılacak çalışmalar ve etkin-
liklerle öğrencimizin yakın çevresindeki doğal ve kültürel dokuyu keşfetmesini,duygu ve düşüncelerini 
farklı yollarla ifade etmesini, yaratıcılık becerisini geliştirmesini sağlayacağız.

Bu temada işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencilerimizinduyarlı, açık görüşlüve dönüşümlü düşünenöğ-
renen profillerinidesteklemek adına, kendini tanıyarak daha iyi ifade edebilmesini ve sosyal çevresi,kültü-
rühakkında bilinçlenmesini hedefliyoruz.

Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerekbizlere 
destek olmanızı bekliyoruz.
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 ► Çocuğunuz ile birlikte yakın çevrede bulunan tarihi, kültürel veya doğal alanları gezebilirsiniz.

 ► Çocuğunuz ile yaptığınız geziler hakkında onlarla sohbet edebilirsiniz.

 ► Çocuğunuzla evde duygu düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilmesi için sessiz sinema, canlandır-
ma, taklit, dans gibi etkinlikler yapabilirsiniz.

 ► İşaret dilinde temel konuşma kalıplarını çocuğunuz ile birlikte öğrenebilirsiniz.

 ► Çocuğunuzun yaratıcılığının gelişmesi için soru sormaya teşvik edebilirsiniz.

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

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.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve 
kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.

ANAHTAR KAVRAMLARININ SORULARI
İŞLEV : Nasıl çalışıyor?

BİÇİM : Neye benziyor?

BAĞLANTI: Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?


