Değerli Velimiz,
Yeni akademik yılımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi, ilk yıllar programına (PYP) adaylığımızda üçüncü yılımız. Bu yıl boyunca, öğrencilerimiz beş disiplinler üstü tema üzerinden sorgulamalar gerçekleştirecek. Yedi hafta boyunca „‟Kim olduğumuz‟‟
disiplinlerüstü ünitemizi işleyeceğiz. Özellikle „‟Sosyal çevremiz, arkadaşlık ve arkadaş edinme yollarımız, sosyal ortamda i lişkide olduğumuz insanlar‟‟ konularında üzerinde yoğunlaşacağız.
Ünitemizin temelinde yer alan anahtar kavramlarımız;

İşlev (Sosyal ilişkilerimizin bizi nasıl etkilediği ve buna bağlı olarak kurduğumuz arkadaşlıklar)

Sorumluluk (Arkadaşlık ve sosyal çevreyle birlikte aile ve okulda kurduğumuz ilişkiler)

Bakış açısı (Arkadaşlık Kurarken ve sosyal çevremizde bağlılık ve güven)
Özel Şahin İlkokulunda bu ünitemiz boyunca, işlenen her bir konuda Milli Eğitim tarafından belirlenen kazanımlarımızı
da ciddiyetle göz önünde bulunduracağız.
Bu ilk ünitemizde, sanat etkinliklerimizde okul, sosyal çevre, arkadaşlık konusunu işleyerek ortak kararlar alarak bağlantı
kuracağız. Türkçe dil etkinliklerinde seçtiğimiz hikâyelerde arkadaşlık konusunda bağlılık ve güven konularını genişleteceğiz .
Kurduğumuz ilişkilerin bizi nasıl etkilediği (olumlu ve olumsuz) sohbet edeceğiz.
Beden Eğitimi ve Dil B( İngilizce ) derslerimizde, nasıl arkadaş edineceğimizi ve arkadaşlarımıza nasıl davranmamız
gerektiğini sorgulayacağız. Beden Eğitimi ve İngilizce dersinde takım çalışmasına yoğunlaşacağız ve bunun yanı sıra hedef
dilimizde arkadaşlarımıza kibar bir şekilde.
Dil A (Türkçe) dersinde Arkadaşlık ile ilgili hikâyeler okuyacağız ve Türkçe dersi için MEB kazanımlarımızı gerçekleştirmek için ünitemizdeki çeşitli kaynakları kullanacağız
7 haftalık planımız dâhilinde İletişim kuran, Dengeli ve Düşünen profil özelliklerini geliştirmeye özen göstereceğiz.
Sorgulama hatlarını kullanarak tutumlarımızın davranışlarımıza yön vererek ilişkilerimizi nasıl etkilediğini sorgulayacak böylece
arkadaşlık ve sosyal çevremizin öğrencilerimiz tarafından anlaşılmasına fırsat vereceğiz. Çevremizdeki insanların anlaşılmasına rehberlik edeceğiz. Ayrıca ana fikrimize bağlı olarak; düşünme becerilerinden bilgi edinme, iletişim becerileri, özyönetim becerileri ve sosyal becerilerimizi yaptığımız etkinliklerle geliştirmeye çaba göstereceğiz.
Grup çalışmalarımız kapsamında sınıf içerisinde davranışlarımızı belirleyecek ortak kararlar alacağız ve el baskısı ile
tamamlayacağız. Üç boyutlu çocuk resimleri yapacağız. Kendi resimlerimizi ve arkadaşlarımızın resimlerinden portre oluşturacağız. Okul ile ilgili grup resmi yaparak nelerden zevk aldığımızı yazacağız. Çocuklar bu sayede kendi düşüncelerini aktarmış
olacaklar. Arkadaşlık ile ilgili çeşitli dramalara yer vereceğiz. Sessiz film, grup çalışmaları, çeşitli slâyt ve görsellerle öğrendiklerimizi pekiştireceğiz.
Görsel Sanatlar dersinde, “Paylaşma Nedir?” sorusu ile başlayacağız. „Düşünen‟ profil özelliğimizi insanları ve hayvanları sorgulayacak, hayvanların arkadaşları hakkında resimler çizeceğiz. Grup çalışması halinde oyuncaklarımızın resimlerini
yapacağız. Her grup ayrı renk kullanarak diğer renkleri birbirlerinden ödünç alarak resimlerini tamamlayacaklar. İşbirliğinde
bulunacakları bir dil kullanarak öğrenen topluluğu olarak hareket edecekler. Sonuç değerlendirmesi olarak „‟ Arkadaşlık
ilişkilerimiz‟‟ ve „‟ sosyal çevremiz‟‟ ile ilgili öğrenenlerimizin oluşturduğu görsel özetleri alacağız.
Müzik dersinde, bağlantı anahtar kavramını geliştireceğiz. Vücudumuzun ritmi üzerinde çalışırken, vücudumuzun farklı
bölümlerinin ritimleri ve vücudumun bölümlerini kullanarak nasıl ritimler yapabileceğimiz üzerinde sorgulama yapacağız.
Sevgili velimiz, sizleri çocuklarımızın öğrenmelerinin gelişiminde her yönden birer şahit olarak görüyoruz ve çocuklarımızın ünite sonunda kazandıkları yeni bilgileri okul dışında da hayatlarına nasıl uyguladıklarıyla ilgili sizden gelecek; sorgu lama
ünitemizde arkadaşlık ve davranışlarına olumlu etkisini gösteren, gerçekleştirdikleri herhangi bir eylemle ilgili her türlü y oruma
açığız.
Geçen akademik dönemden beri gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. PYP adaylığımızın üçüncü yılında da desteklerinizin devamını diliyoruz.
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