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 Değerli Velimiz; 

 “Kim Olduğumuz” disiplinlerüstü temamız altındaki birinci sorgulama ünitemizi bitirdik. Hak ve sorumluluklarımızı sorguladık.  

Öğrenenlerimiz artık çocuk hakları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla beraber sahip oldukları hakların farkındalar. Öğrenenlerimiz 
farklı ülkelerde insanların ve çocukların sahip olduğu haklarla ilgili araştırmalar yaptılar. Sordukları sorular bu sorgulama ünitesini kav-
radıklarını ve öğrenme kazanımlarını edindiklerini hatta daha da ötesine geçtiklerini gösteriyor. 

 Hedeflediğimiz öğrenen profillerinden araştıran/sorgulayan, bilgili ve ilkeli profilleri en iyi şekilde desteklendi. Öğrenenlerimiz 
artık daha iyi araştırıyor, sorguluyor. Öğrenmelerini hedeflediğimiz konularda daha bilgililer. Düşünce ve davranışlarında daha ilkeliler. 
Öğrenenlerimiz çeşitli derslerde yaptıkları etkinliklerle, bu ünitede üstlendikleri rollerle sosyal becerilerini, araştırma becerilerini, dü-
şünme becerilerini, özyönetim becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirdiklerini davranışlarıyla gösterdiler. Sergiledik leri bu tutum ve 
davranışları sizlerle paylaşmaktan mutluyuz. 

 Sonuç ve süreç değerlendirmelerinde, öğrenenlerimiz ana fikirle bağlantısı olduğuna inandıkları haberleri araştırarak haber 
panomuzda sergilediler. Topladıkları haberleri ana fikrimizle bağlantı kurarak paylaştılar ve insan haklarını ve insan haklarına karşı 
olan sorumluluklarını anladılar. 

  “Renkler Küsünce” ve “Kayıp Renkler” hikayelerimizi kaynak kitap olarak sorguladık. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini yaptı-
ğımız istasyon çalışması ile detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakaladık. “Bir İnsanlık Masalı” etkinliğimiz ile maddeler üzerinde çalış-
tık. 

 Öğrenenlerimizin tema kazanımlarını kavradıklarını galerilerdeki notlarda, grafitilerde ve sunumlarda görmekteyiz. Bu üniteye 
ait galerilerimizi ziyaret etme şansınız olursa, tüm öğretmenlerin bu sorgulama ünitesiyle nasıl bağlantılar kurduğunu ve bu sorgulama 
ünitesinden yola çıkarak bu üniteyi nasıl geliştirdiklerini görebilirsiniz.  

 Örneğin; beden eğitimi dersinde öğrenenlerimiz bu derste birbirlerine karşı olan sorumlulukları, spor salonunu ve spor malze-
melerini genel olarak nasıl koruyacakları hakkında ortak kararlar aldılar.  

 Müzik dersinde; İstiklal Marşını düzgün bir şekilde nasıl okuyacaklarını öğrendiler. Böylece bir marşın teknik olarak nasıl oldu-
ğunu inceleyerek anahtar kavramlardan şekil ve işlev kavramlarını geliştirdiler. Marşımıza saygımızı nasıl gösterebileceğimiz i sorgula-
yarak geliştirdiler.  

 Görsel Sanatlar dersinde; öğrenenlerimiz araştıran/sorgulayan profillerini, pastel boyaları çeşitli yüzeylerde kullanıp, deneme-
leriyle geliştirdiler. Farklı yüzeylerde pastel boyaların yarattığı efektleri incelediler ve sonrasında öğrenenlerimiz ulaştıkları bilgilerle 
çocuk haklarıyla ilgili kendi sanat çalışmalarını oluşturdular. 

 İngilizce dersinde sorumluluk, işlev ve şekil kavramlarıyla bu üniteyi vücudumuz konusunu işleyerek geliştirdiler. Özellikle, sağ-
lığımızı korumak için neler yapabileceğimizi araştırarak sorumluluk kavramını; sağlıklı bir yaşamın etkilerini inceleyerek işlev kavramı-
nı ve sağlıklı ve sağlıksız yaşamın nasıl gözüktüğünü inceleyerek de şekil anahtar kavramını geliştirdiler. 

 Öğrenenlerin sınıf dışında da bu bilgileri uyguladıklarını umuyoruz ve sizden gelecek her türlü dönüte ve yoruma açığız.  

 Önümüzdeki “Bulunduğumuz Mekân ve Zaman” disiplinlerüstü temamızda, dünyada meydana gelen önemli olayları ve bu 
önemli olayların toplumu nasıl etkilediğini sorgulayacağız.  

 Bu tema süresinde öğrenenlerimiz toplumların sahip olduğu değerleri anlayacak. Kurtuluş Savaşımızın sebep ve sonucunu 
öğrenecekler. Farklı toplulukları ve bu toplulukların önemli olaylarla baş etme yollarını inceleyecekler ve anahtar kavramlarımızdan 
bakış açısı kavramını geliştirecekler. Birbiriyle bağlantılı olayları ve bu önemli olayların toplumlar üzerindeki etkilerini inceleyerek 
anahtar kavramlarımızdan bağlantı kavramını geliştirecekler. Bu olaylardan çıkardığımız sonuçların gelecekteki önemlerini inceleye-
rek dönüşümlü düşünme anahtar kavramını geliştirecekler.  

 Bizler, öğretmenler olarak bu yeni ünitemiz için oldukça heyecanlıyız. Öğrenenlerimizin daha iyi sorgulamalar gerçekleştirmele-
ri için çok sıkı çalışıyoruz. Bu ünitede, öğrenenlerimizin gerçekleştirecekleri sorgulamalarda faydalı olacağını düşündüğünüz payla-
şımlarınız bizler için çok değerli. Sizlerden ricamız bu ünitenin ana fikrini internet sitemizde bulunan Sorgulama Ünitelerimizden ve 
çocuklarımıza sorarak takip etmenizdir. Çocuklarımızda bu üniteyle ilgili gördüğünüz değişimleri paylaşmanız süreç değerlendirmeleri-
ne katkı sağlamış olacaktır. 

 PYP sürecimizdeki işbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz. 
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