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 Değerli Velimiz, 

 Yeni akademik yılımıza hoş geldiniz. Bu yıl boyunca, öğrenenlerimiz altı disiplinlerüstü tema üzerinden sorgula-
malar geçekleştirecek.  

 Altı hafta boyunca, araştırıp sorgulayacağımız „Kim olduğumuz‟ disiplinler üstü ünitemizi işleyeceğiz. Bu ünitemi-
zin ana fikri “Dünyanın her yerinden olumlu tutum ve davranışlarıyla örnek olmuş kişiler, sürdürülebilir etkiye sahiptir.” 
Ana fikrimiz ışığında; sorgulamamızın kapsamını belirleyecek, 

 1.Liderlik,(şekil ) 

  1a. Lider deyince ne anlıyoruz?(bakış açısı)  

  1.b. Hangi liderleri tanıyoruz?(dönüşümlü düşünme) 

 2.Liderin özellikleri (sorumluluk) 

  2.a. Liderlerin ortak karakteristik özellikleri nelerdir? 

  2.b. Bu liderler ile ilgili neler hissediyoruz? 

 3. Günümüze kadar etkisini sürdüren liderler kimlerdir?‟ 

başlıkları altında araştıracağız. Özellikle olumlu tutum ve davranışlarıyla örnek olmuş kişiler üzerinde yoğunlaşacağız. 

 Ünitemizin temelinde yer alan anahtar kavramlarımız;  

 Şekil, bakış açısı, dönüşümlü düşünme, sorumluluk, 

 Özel Şahin İlkokulunda altı ünitemiz boyunca, işlenen her bir konuda Milli Eğitim tarafından belirlenen ulusal öğ-
renme kazanımlarımızı da ciddiyetle göz önünde bulunduracağız. 

 Bu ilk ünitemizde, Matematik dersinde geometri konusunu, kazanımlarımızdan her bir şeklin oluşumunda kendine 
özgü bir biçim ve kurallarının olduğundan yola çıkarak şekil anahtar kavramımızla genişleteceğiz. 

 Dil A (Türkçe) dersinde liderlik ile ilgili hikâyeler okuyacağız ve Türkçe dersi için olan MEB kazanımlarımızı ger-
çekleştirmek için bu ünitemizdeki ilgili kaynaklarımızı kullanacağız.  

 Dil B (İngilizce) derlerimizde ise Dünya‟nın dört bir yanından okullar hakkında okumalar ve sorgulamalar yaparak 
farklılıklarımızı ve benzerliklerimizi ve okulda neyi neden yaptığımızı inceleyeceğiz. Bu ünitenin Dil B kısmından yaptığı-
mız sorgulama üzerinden konuşarak öğrencilerde “İletişim Kuran” profilini geliştirmeyi hedefliyoruz. 

 Beden Eğitimi derslerimizde, sorgulama ünitemiz süresince, öğrencilere lider özellikleri taşıyan birer sporcuyu 
araştıracağız. Takip eden haftalar süresince dönüşümlü olarak sınıfta seçtiğimiz spor başkanı değiştirerek, araştırdıkları 
sporcuların liderlik özelliklerini derste sınıf üzerine uygulaması gözlemleyerek, beyin fırtınaları yapacağız. Bir sorunu 
çözmek, macera zorlukları ve hareket kompozisyonu kavramları üzerinde çalışacağız. 

 Müzik dersimizde Atatürk‟ün nasıl risk alan bir birey olduğunu ve bir iletişim şekli olan müziğe verdiği değeri ince-
leyerek genişleteceğiz. Öğrenenler, Atatürk‟ün müzisyenler için zamanında yaptığı ve aldığı riskler sonucunda ortaya 
çıkan yeni müzik türünü inceleyerek onun nasıl risk alan bir birey olduğu hakkında bir anlayış geliştireceklerdir. 

 Görsel Sanatlar çalışmalarımızda, öğrenen bu üniteyi „Kişisel Kahramanlar‟ üzerinden geliştirecektir. “Liderlik” 
kavramını, yönlendirici öğretmen sorularıyla “Dönüşümsel Düşünme, Bakış Açısı ve sorumluluk” anahtar kavramları ile 
ilişkilendirmelerini sağlayacağız. 

 Sevgili Velim; sizleri çocuklarımızın gelişiminde birer şahit olarak görüyoruz. Ünite sonunda çocuklarımızın kazan-
dıkları yeni bilgileri okul dışında da nasıl uyguladıkları, davranışlarındaki olumlu etkisi ile ilgili her türlü yoruma açığız. 

Geçen akademik dönemden beri gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. 

Saygılarımızla 

2.Sınıflar Zümresi 


