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 Değerli  Velimiz, 

 Yeni  akademik  yılımıza  hoş geldiniz.  Bildiğiniz gibi,  İlk Yıllar Programına  ( PYP)  adaylığımızda  üçüncü yılı-
mız. Bu yıl boyunca,  öğrenenlerimiz  altı  disiplinlerüstü  tema  üzerinden sorgulamalar  gerçekleştirecek.  İlk temamız 
Kendimizi Düzenleme Biçimimiz‟‟ disiplinlerüstü  ünitemizi işleyeceğiz.    Altı  hafta süresince  aldığımız kararlarla  „‟Sın ıf 

Sözleşmesi‟‟  oluşturularak  anlaşmaları  sorgulayacağız. 

Ünitemizin temelinde yer alan anahtar kavramlarımız 

Sorumluluk (Aldığımız kararların davranışa  dönüştürülmesi) 

İşlev (Alınan kararların uygulanma biçimi) 

Şekil (Okuldaki birimlerin  diğer birimlerle benzer ve ayrı tarafları) 

 Özel Şahin İlkokulunda  altı ünitemiz süresince  işlenen her bir konuda  Milli Eğitim  Bakanlığı tarafından  belirle-

nen  kazanımlarımızı  ciddiyetle  göz  önünde  bulunduracağız. 

 Bu ünitemizde ,Örüntüler, doğal sayılar (1‟den 10‟a kadar),ritmik saymalar konuları işlenecek.  

 Türkçe dersinde okuma yazma çalışmaları yapılacak. 

 Beden Eğitimi dersinde;  derse getirmemiz gereken eşyalarımızı ve spor salonunda beraber ve takım halinde çalı-

şırken uymamız gereken ortak kararlarımızı inceleyeceğiz. 

 Müzik; Müzik dersinde, Şarkı söylerken ve yazarken veya beste yaparken uyulması gereken temel kurallara baka-
cağız. Bunlar grup olarak ritim tutarken, melodi üzerinde çalışırken veya korada beraber şarkı söylerken uyduğumuz 

kararlardır. 

 Tanışma oyunu şarkı söylerken ve konuşurken ses tonunu ayarlama, kuralar, melodi ve ritim temelli şarkı öğren-

me. 

 Görsel Sanatlar; Bu üniteyle „Sorumluluk‟ ana kavramı ve „duyarlı‟ profilini geliştirerek bağlantı kuracağız. Kurallar 
olmasa dünyanın nasıl bir yer olacağını sorgulayacağız- “Nasıl bir dünya olurdu?”. Mutlu bir şekilde yaşamak için bu 
dünyada ne gibi düzeltmeler yapılması, ne tür ilke ve ortak kararların alınması gerektiğine bakarak dersimizi ileri götüre-
ceğiz. Burada duyarlı profilini geliştireceğiz. Sınıf öğretmenlerinin de yardımıyla, okuldaki mekanlar için oluşturulan ortak  
kararların olduğu bir poster tasarımıyla sonuç değerlendirmesine katkı da bulunacağız. Yaptıkları resimler ortak kararla-

rın metniyle beraber postere dönüştürülecek. 

 DilB; İngilizce dersiyle Sorumluluk anahtar kavramını geliştireceğiz 

 Sorumluluğu şu şekilde sorgulayacağız: 

 1- Okulda (ortak kararlar) 

 2- Kendimizde (günlük rutinler,neyi neden yaptığımız) 

 3- İş yerinde  (etrafımızda bize yardımcı olanlar) 

 Öğretmen Soruları: 

 1- Daha iyi bir öğrenme ortamını nasıl sağlarız? 

 2- Topluma karşı olan sorumluğumuz nedir? 

 3- Kendimize karşı sorumluluklarımız nelerdir? 

 Velilerimiz,Sizleri çocuklarımızın öğrenmelerinin gelişiminde her yönden  birer şahit olarak görüyoruz ve çocukları-
mızın ünite sonunda  kazandıkları  yeni bilgileri  oku dışında da  hayatlarına nasıl uyguladıkları ile ilgili sizden gelecek;  
sorgulama ünitemizde anlayış ve davranışlarına olumlu etkisini gösteren  gerçekleştirdikleri  herhangi bir eylemle ilgili  

her türlü yoruma açığız. Her türlü desteğiniz için teşekkürler. 
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