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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA  : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021

ANA FİKİR  : Bireyin kendini ifade etmek için seçtiği yöntemler sosyal yaşamını ve yara-
tıcılığını etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR  : Değişim, Bakış açısı, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI  : 1. İnsanlığın yazıya olan ihtiyaçları
     2. Kendini ifade etme yöntemleri
       3. Yaratıcılığı geliştirme yolları

ÖĞRENEN PROFİLİ  : Araştıran-sorgulayan, İletişim kuran, Dönüşümlü düşünen

SAYIN VELİMİZ,
21 Aralık 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında ’KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ’ disiplinler üstü 
teması altında bulunan ve“Bireyin kendini ifade etmek için seçtiği yöntemler sosyal yaşamını ve yara-
tıcılığını etkiler”ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca herderste 
yapılacak çalışmalar ve etkinliklerle; insanların yazıya neden ihtiyaç duyduklarını, kendilerini başkalarına 
ifade ederken kullandıkları yöntemleri inceleyecek ve sorgulayacağız. Çocuklarımız, kendileri ve çevrele-
riyle ilgili araştırmalar yapacaklar ve yaratıcılıklarını geliştirmenin yollarını arayacaklar. Bu temada işlenen 
dersler ve etkinliklerle öğrencimizin araştıran-sorgulayan, iletişim kuran vedönüşümlü düşünenöğrenen 
profillerini desteklemeyi amaçlıyoruz.

Sizlerden de önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek-
bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
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 ►  Çocuğunuzun yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir-
siniz.

 ►  Çocuğunuza bu süreçte verilecek olan araştırmalarda, onlarla araştırma konuları ile ilgili sohbet 
edebilir, tartışabilir, fikir verebilir ve destekleyebilirsiniz.

 ► Yaratıcılık kavramı üzerine konuşabilir ve “Neden yaratıcı olmalıyız?” sorusuna birlikte cevap ara-
yabilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
ARAŞTIRAN/SORGULAYAN: Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besle-
riz. Tek başına ve değerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi 
yaşam boyu sürdürürüz.

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 işbirliği yaparız.

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
DEĞİŞİM  : Nasıl değişiyor?

BAKIŞ AÇISI : Değişik bakış açıları neler?

BAĞLANTI : Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?


