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Değerli Velimiz; 

“Kim Olduğumuz” disiplinlerüstü temamız altındaki birinci sorgulama ünitemizi bitirdik. İnsan bedeninin sistemleri ara-
sındaki etkileşimi sorguladık.  

Öğrenenlerimiz insan bedeninin sistemleri arasındaki etkili etkileşimin sağlığa ve hayatta kalmaya katkı sağladığı hak-
kında daha bilgililer. Öğrenenlerimiz beden sistemlerinin nasıl işlediği, nasıl karşılıklı bağımlılık içinde olduğu, duyu organları-
nın vücut sistemi ile olan bağlantıları, yaşam tarzına yönelik seçimlerin beden üzerindeki etkileri ile ilgili sordukları sorular bu 
sorgulama ünitesini kavradıklarını ve öğrenme kazanımlarını edindiklerini hatta daha da ötesine geçtiklerini gösteriyor. 

Hedeflediğimiz öğrenen profillerinden araştıran/sorgulayan, bilgili ve duyarlı en iyi şekilde desteklendi. Öğrenenlerimiz 
artık daha iyi araştırıyor, sorguluyor. Öğrenmelerini hedeflediğimiz konularda daha bilgililer. Düşünce ve davranışlarında daha 
duyarlılar. 

Öğrenenlerimiz çeşitli derslerde yaptıkları etkinliklerle, bu ünitede üstlendikleri rollerle sosyal becerilerini, araştırma 
becerilerini, öz yönetim becerilerini, iletişim becerilerini ve düşünme becerilerini geliştirdiklerini davranışlarıyla gösterdiler. Ser-
giledikleri bu tutum ve davranışları sizlerle paylaşmaktan mutluyuz. 

Sonuç ve süreç değerlendirmelerinde, öğrenenlerimiz ana fikirle bağlantısı olduğuna inandıkları deneyleri, projelerini 
sergilediler. Vücutlarına ve yaşam tarzına yönelik seçimlerde, dengeli beslendikleri gözlenerek sorumluluklarını anladıklarını 
görüyoruz. 

Öğrenenlerimizin derinlemesine anladıkları yaptıkları etkinliklerle görülmektedir. 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; öğrenenler egzersiz sonrasında vücutta meydana gelen değişimi sorgulayarak bu 
üniteyi genişlettiler.  

Müzik dersinde; bu sorgulama ünitesi işlev kavramıyla genişletildi. Öğrenenler nefes almanın ve kullanmanın doğru 
yolları ve diyaframın nasıl çalıştığıyla ilgili egzersizler yaptılar. 

Görsel Sanatlar dersinde; sanat hakkındaki düşünceleri öğrenildi ve sanat, sanatçılar ve eserleri ile ilgili bir inceleme 
ve araştırma yapıldı. Buldukları dokümanları birbirleri ile paylaşıp fikirlerini beyan ettiler ve aynı çalışmaları kendi yorumlarını 
katarak resmettiler. 

İngilizce dersinde; öğrenenlerimiz bir görsel üzerine organların adlarını yazarak onların işlevlerini tartıştılar. Sağlıklı 
yaşam hakkında metinler okuyarak poster çalışmalarıyla öğrendiklerini sergilediler. Ünite sonunda bir hafta boyunca sağlıklı 
yaşam günlüğü tutarak kendi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını değerlendirdiler.Tıbbın geçmişi ve bugününü kıyaslayarak, poster 
çalışmasıyla arkadaşlarına sundular. 

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

Önümüzdeki “Bulunduğumuz Mekân ve Zaman” disiplinlerüstü temamızda, kültürel geçmişle günümüz arasında köprü 
oluşturması ve geleceğimize ışık tutması sorgulanacak. 

Böylece geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturup, geçmişin geleceğimize ışık tutacağını kavratabilmeye çalışacağız. 
Anahtar kavramlarımızdan şekil, bakış açısı, bağlantı ve dönüşümlü düşünmeyi geliştireceğiz. 

Bizler, öğretmenler olarak bu yeni ünitemiz için oldukça heyecanlıyız ve öğrenenlerimizin daha iyi sorgulamalar ger-
çekleştirmeleri için çok sıkı çalışıyoruz. Bu ünitede, öğrenenlerimizin gerçekleştirecekleri sorgulamalarda faydalı olacağını dü-
şündüğünüz paylaşımlarınız bizler için çok değerli. Sizlerden ricamız bu ünitenin ana fikrini internet sitemizde bulunan Sorgula-
ma Ünitelerimizden ve çocuklarımızla diyalog kurarak takip etmenizdir. Çocuklarımızda bu üniteyle ilgili gördüğünüz değişimleri 
paylaşmanız süreç değerlendirmelerine katkı sağlamış olacaktır. 

PYP sürecimizdeki işbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz. 
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