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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA

: BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 - 10.01.2019
ANA FİKİR

: Kültürel değişim süreçlerini keşfetmemiz, tarihle günümüz arasında bağ
kurmamızı etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

: Bağlantı - Dönüşümlü düşünme - Değişim

SORGULAMA HATLARI

: 1. Kültürel miras çeşitliliği
2. Değişime tanıklık etme
3. Tarihsel süreçleri ilişkilendirme

ÖĞRENEN PROFİLİ

: Dönüşümlü düşünen - Açık görüşlü - Bilgili

SAYIN VELİMİZ,
02.12.2019 – 10.01.2020 tarihleri arasındaele almayı planladığımız “BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN”
disiplinler üstü teması altında bulunan ve “Kültürel değişim süreçlerini keşfetmemiz, tarihle günümüz
arasında bağ kurmamızı etkileyebilir.” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi
boyunca her derste yapılacak çalışmalar ve etkinliklerle öğrencimizin tarihsel süreç boyunca değişen kültürleri kavramasını ve günümüzle ilişkilendirmesini sağlamayı amaçlıyoruz.
Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin dönüşümlü düşünen, açık görüşlü ve bilgili öğrenen profillerini desteklemek adına, insanlık tarihi boyunca değişmiş kültürleri kavrayabilen ve bunlar
arasında bağ kurabilen bireyler olmalarını hedefliyoruz.
Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek bizlere
destek olmanızı bekliyoruz.

2. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ MEKTUBU

5. SINIF

►►

Çocuğunuzla aile kültürünüze özel bilgileri paylaşarak yemekleriniz, özel günlerdeki gelenek göreneklerinize ait örnekleri paylaşabilirsiniz.

►►

Geçmiş yıllara ait günümüzde pek kullanılmayan eşyaları çocuğunuza gösterebilir, ne işe yaradığını
ve artık neden kullanılmadığını anlatabilirsiniz.

►►

Çocukluğunuzda bulunmayan fakat şu an çocuğunuzun erişebildiği bir deneyimin değişimi (örneğin
teknolojik gelişmeler) hakkında konuşarak, farklılıkları görmelerini sağlayabilirsiniz

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve
kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için sarf ederiz.
BİLGİLİ: Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve
küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.
AÇIK GÖRÜŞLÜ: Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI
Dönüşümlü Düşünme : Nereden biliyoruz?
Değişim

: Nasıl değişiyor?

Bağlantı

: Diğer disiplinler ile arasında ne gibi bağlantılar var?

