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 Değerli Velimiz, 

 Yeni akademik yılımıza hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi, İlk Yıllar Programına (PYP) adaylığımızda üçüncü 

yılımız. Yıl boyunca, öğrenenlerimiz altı disiplinlerüstü tema üzerinden sorgulamalar geçekleştirecek. Altı haf-

ta boyunca, haklarımızı korumak üzere oluşturulmuş anlaşmalar ve sözleşmeleri araştırıp sorgulayacağımız 

„Kim Olduğumuz‟ disiplinlerüstü temamızı işleyeceğiz. Özellikle çocuk hakları üzerinde yoğunlaşacağız. 

 Ünitemizin temelinde yer alan anahtar kavramlarımız;  

Sorumluluk (Haklarımız ve sorumluluklarımızın neler olduğu),  

İşlev (Bu anlaşmalar bizim haklarımızı nasıl koruduğu),  

Sebep Sonuçtur. (Bu anlaşmaların nasıl oluştuğu ve beraberinde getirdikleri sonuçların neler olduğu). 

 Özel Şahin İlkokulunda altı ünitemiz boyunca, işlenen her bir konuda Milli Eğitim tarafından belirlenen 

ulusal öğrenme kazanımlarımızı da ciddiyetle göz önünde bulunduracağız. 

 İlk temamızı, Matematik dersinde ölçme konusunu, “Ölçüm yaparken hak kavramı neden önemlidir?” 

sorgulaması ile bağlantı kurarak işleyeceğiz. 

 Dil A (Türkçe ) dersinde haklarla ilgili metinleri vurgu ve tonlama yaparak okuma çalışması yapacağız. 

Çocuk Hakları ile ilgili seçtiğimiz kitapları okuyacağız. 

 Beden Eğitimi ve Dil B (İngilizce) derslerimizde, SORUMLULUK (Beden Eğitimi) anahtar kavramını çe-

şitli sporlarda oluşturulmuş kurallar ve anlaşmalar, bu anlaşmalar arkasındaki mantık, Beden Eğitimi dersin-

deki ve genel olarak vücudumuza karşı olan sorumluluklarımızın incelenmesiyle geliştireceğiz. İngilizce der-

sinde ise vücudumuza ve sağlımıza karşı olan sorumluluklarımızın neler olduğuna bakacağız. 

 Görsel Sanatlar dersinde, „Sorgulayan‟ profilimizi pastel boyaları kullanarak çeşitli sanatsal etkileri yap-

mada kullanarak ve farklı yüzeylerin (materyallerin) etkilerini inceleyerek geliştireceğiz. Görsel Sanatlarda, 

sonuç değerlendirmesi olarak çocuk haklarıyla ilgili öğrenenlerimizin oluşturduğu görsel özetleri alacağız. 

 Müzik dersinde Şekil anahtar kavramını geliştirirken, İstiklal Marşımızı okurken nefes alma tekniklerimizi 

inceleyeceğiz; doğru nefes almak, sesimizi ve tonlamamızı yükseltmek, marş içindeki telaffuzumun en iyi şe-

kilde olması için sorgulamalar gerçekleştireceğiz. 

 Yeni eğitim ve öğretim yılımızda, çocuklarımızın gelişiminde sizlerle işbirliği içinde olacağız. Hedefledi-

ğimiz kazanımların öğrenenlerimizde eyleme dönüştüğünü hep birlikte gözlemleyeceğiz. 

 Göstereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyoruz. 
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