3. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ MEKTUBU
ANASINIFI

DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA		

: KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ :21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021
ANA FİKİR		

:Bireyin kendisinin veya başkalarının duygularını keşfetmesi; ifade becerilerini ve yaratıcılığını etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR		

: Bağlantı, Bakış açısı

SORGULAMA HATLARI		
		
			

: 1. Kültürler arası kıyafetleri tanıma
2. Duygularını keşfetme ve dışa vurma
3. Kültürler arası motif ilişkisi

ÖĞRENEN PROFİLİ:Duyarlı, Açık görüşlü, Bilgili
SAYIN VELİMİZ,
21 Aralık 2020 – 22 Ocak 2020 tarihleri arasında’KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ’ disiplinler üstü teması altında bulunan ve“Bireyin kendisinin veya başkalarının duygularını keşfetmesi; ifade becerilerini
ve yaratıcılığını etkiler”ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her
derste yapılacak çalışmalar ve etkinliklerle öğrencimizin kendini ve kültürünü tanımasını, kendini daha iyi
anlatabilmesini, nezaket ve görgü kurallarını öğrenmesini sağlayacağız.
Bu temada işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencilerimizin duyarlı, açık görüşlü ve bilgili öğrenen profillerinidesteklemek adına, kendini tanıyarak daha iyi ifade edebilmesini ve sosyal çevresi,kültürü hakkında
bilinçlenmesini hedefliyoruz.
Sizlere önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencilerimizin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek
bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
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►►

Çocuğunuza farklı kültürlerdeki geleneksel giyim tarzlarını gösterebilir, evde çocuğun seçtiği bir
geleneksel kıyafeti tasarlayabilirsiniz.

►►

Çocuğunuza sevdiği bir film ya da okuduğu kitap hakkındaki duygu ve düşüncelerini sorabilirsiniz.

►►

Aynanın karşısında kendini tanıtmasını, duygu ve düşüncelerini dışa vurmasını ve kendindeki değişimi gözlemlemesini isteyebilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
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.
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 hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu birfark yaratmak için hareket ederiz.

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI
BAKIŞ AÇISI: Değişik bakış açıları neler?
BAĞLANTI: Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?

