
Şahin Okulları olarak Uluslararası Eko-Okullar, Uluslararası Okullarda Orman Programları ve TEMA çalışmaları yürütmekteyiz. 
Bu çalışmalarımız dahilinde kağıt ve enerji tüketimi konularına hassasiyet göstermek adına bundan böyle PYP Veli Mektuplarımız sizlere 
K12 iletişim sistemi üzerinden online olarak gönderilecektir. 
Bu metnin yazımında yazı karakteri olarak çevreye duyarlı EcoFont Vera kullanılmıştır. 

 Değerli Velimiz, 

 Yeni akademik yılımıza hoşgeldiniz. Bu yıl boyunca, öğrenenlerimiz altı disiplinlerüstü tema üzerinden sorgulama-

lar geçekleştirecek. „Kim olduğumuz‟ disiplinlerüstü ünitemizi işleyeceğiz. Özellikle vücut sistemleri ve işleyişi üzerinde 

yoğunlaşacağız. 

 Ünitemizin temelinde yer alan anahtar kavramlarımız;  

 Sorumluluk (yaşam tarzına yönelik seçimlerin beden üzerindeki etkilerinin neler olduğu),  

 İşlev (beden sistemleri ve nasıl işledikleri),  

 Bağlantı (beden sistemlerinin nasıl karşılıklı bağlılık içinde olduğu). 

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

rımızı ciddiyetle göz önünde bulunduracağız. 

 Bu ilk ünitemizde, Matematik dersinde geometri konusunu, kazanımlarımızdan her bir açının oluşumunda kendine 

özgü bir biçim, derece ve kurallarının olduğundan yola çıkarakçeşitli açı şekillerinin oluşturulmasıyla Şekil anahtar kavra-

mımızla genişleteceğiz. 

 Beden Eğitimi dersinde geliştireceğimiz anahtar kavram „Şekil‟dir. Egzersiz sonrasında vücutta meydana gelen 

değişimi sorgulama yoluyla bu sorgulama ünitesini genişleteceğiz. Öğrenme çıktılarının IB kapsam ve kazanımlarla bağ-

lantılı olarak başarmayı hedefliyoruz. Hareket kompozisyonu dersinde; anne karnındaki ceninin gelişimini ve doğumunu 

dansla ifade ederek gelişimi öğrenmeye çalışacağız. Kaslarımız üzerinde hiçbir kontrolümüz ve kas koordinasyonumuz 

olmadan hareketlerimizin nasıl olabileceğini düşüneceğiz. Edineceğimiz IB alan ve çıktıları; Bireysel arayışlar, hareket 

kompozisyonu, macera zorlukları (fiziksel becerilerin kullanılması) ve sağlık-bağlantılı forma (kondisyon).  

 Dil A (Türkçe) dersinde insan beden sistemi ve insan haklarıyla ilgilihikâyeler okuyacağız ve Türkçe dersi için olan 

MEB kazanımlarımızı gerçekleştirmek için bu ünitemizdeki ilgili kaynaklarımızı kullanacağız. Dil B (İngilizce) dersinde 

sorgulama ünitesiyle doğrudan bağlantılıyız ve sonuç değerlendirmesini genişleteceğiz. 

 Görsel Sanatlar dersinde, bağımsız ünite planımızı takip edeceğiz. Dersimize ilk olarak ortak kararlarımızı oluştu-

rarak başlayacağız böylece bu sene içerisinde görsel sanatlar dersimizde en iyi faydayı sağlayacağız. “Bilgili” öğrenen 

profili özelliğiyle ve “İşlev” anahtar kavramıyla bağlantı kuracağız ve geliştireceğiz. Farklı sanatçılara ait çeşitli çalışmalar 

göstereceğiz. Yapılan çalışmalarımızı HAYAL VE GERÇEK BULUŞMASI sergimizde paylaşacağız. 

 Müzik dersinde ünite, işlev kavramı genişletilerek işlenecektir. Nefes almanın ve nefesi kullanmanın doğru yolları 

ve diyaframın nasıl çalıştığı egzersizlerle işleyeceğiz ve ana fikri destekleyeceğiz. 

 Sevgili Velimiz; sizleri çocuklarımızın gelişiminde birer şahit olarak görüyoruz. Ünite sonunda çocuklarımızın ka-

zandıkları 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. 
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