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SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU
2. SINIF

DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA

: KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019
ANA FİKİR

: Arkadaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmalar sorumluluk duygumuzu ve işbirliği bilincimizi şekillendirebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

: Nedensellik-Sorumluluk-Değişim

SORGULAMA HATLARI

: 1. Birlikte çalışmanın önemi.
2. Grup içi sorumluluk alma.
3. İşbirliği ve sorumluluk duygusunun kişisel gelişime katkısı.

ÖĞRENEN PROFİLİ

: İlkeli-Duyarlı-Dönüşümlü Düşünen

SAYIN VELİMİZ,
14.10.2019-15.11.2019 tarihleri arasında ‘KİM OLDUĞUMUZ’ disiplinler üstü teması altında bulunan
ve “Arkadaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmalar sorumluluk duygumuzu ve işbirliği bilincimizi şekillendirebilir.” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her derste yapılacak
çalışmalar ve etkinliklerle öğrencimizin birlikte çalışma kavramını anlamasını, sorumluluk alma duygusunun gelişmesini ve bunun kendisinde yarattığı değişimi fark etmesini sağlayacağız.
Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin ilkeli, duyarlı ve dönüşümlü düşünen profilini
desteklemek adına, grupla uyumlu çalışabilmesini, grup içerisinde aldığı sorumluluğu yerine getirebilmesini ve işbirlikli çalışmanın kendisine olan katkılarını fark edebilmesini hedefliyoruz.
Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek
bizlere destek olmanızı bekliyoruz.

1. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ MEKTUBU

2. SINIF

►►

Çocuğunuzla istek ve ihtiyaçların nasıl belirlenebileceği hakkında konuşabilirsiniz.

►►

Ailecek bir grup oluşturarak, herkese farklı görevler belirleyebilir ve görevini olması gerektiği şekilde yerine getireni grubun sözcüsü seçebilirsiniz. Bunu yaparken çocuğunuzu gözlemleyerek fark
ettiklerinizi sınıf öğretmeniyle paylaşabilirsiniz.

►►

Çocuğunuzla birlikte bitki ekebilir ve sulama görevini çocuğunuza vererek sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
İLKELİ

: Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve
bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.

DUYARLI

: Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna
sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark
yaratmak üzere hareket ediyoruz.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN : Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünceli şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz
yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI
Nedensellik : Neden böyle?
Sorumluluk : Sorumluluğumuz nedir?
Değişim

: Nasıl değişiyor?

