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 Değerli Velimiz, 

 Yeni akademik yılımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi, İlk Yıllar Programına (PYP) adaylığımızda üçüncü yılımız. Bu yıl 

boyunca, öğrenenlerimiz altı disiplinler üstü tema üzerinden sorgulamalar gerçekleştirecek. Bulunduğumuz Mekan ve Zaman 
disiplinler üstü temasına bağlı olarak, Mekanları Farklı Yollar ve amaçlar için Kullanırız adlı ana fikrimizi kavramaya ve de rinle-
mesine irdelemeye çalışacağız. Bu kapsamda altı hafta boyunca,  farklı mekanların kullanım özellikleri,  mekanlardaki davra-

nışlarımız ve mekanlardaki ortak kararları incelemek üzere planlarımızı oluşturduk.  Şöyle ki; öğrenenlerimiz sadece okul ort ak 
kararlarına uyum sağlamayı öğrenmekle kalmayıp, hastane, kütüphane, restoran vb. alanlarda uygun davranışları ve öz yöne-

tim becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz. 

 Ünitemizin temelinde yer alan anahtar kavramlarımız; 

 Şekil (Mekanlardaki ortak kararlarımızın neler olduğu)  

 Bağlantı (Aldığımız ortak kararlarımızın güvenliğimizi nasıl etkilediği)  

 Dönüşümlü düşünen (Ortak kararların mekanlardaki etkileri) 

 Özel şahin ilkokulunda altı ünitemiz boyunca, işlenen her bir konuda Milli Eğitim tarafından belirlenen kazanımları da 

ciddiyetle göz önünde bulunduracağız. 

 Bu ilk ünitemizde, matematik dersinde geometrik konusunu, her bir şeklin oluşumunda kendine özgü bir biçim ve kural-

larının olduğundan yola çıkarak “Şekil” anahtar kavramlarımızla genişleteceğiz. 

 Beden eğitimi dersinde getirmemiz gereken eşyalarımızı ve spor salonunda beraber ve takım halinde çalışırken uyma-

mız gereken ortak kararlarımızı inceleyeceğiz. Olimpiyatlardaki genel kuralları inceleyeceğiz.  

 İngilizce dersinde kendini tanıtma ile ilgili hedef dili kullanarak “Şekil” anahtar kavramımızı geliştireceğiz. “Kişi kendisini 
nasıl tanıtır ve İngilizce olarak kendimizi nasıl tanıtırız?” sorularıyla bu ünite de sorgulamalar gerçekleştireceğiz. Ana fikrimizi 

desteklemek amacıyla bazı mekanları inceleyip bu mekanları kullanım amaçlarına odaklanacağız. Sayıları, renkleri ve şekilleri  

de bu ünitede işleyeceğiz. 

 Dil A Türkçe dil etkinliklerinde çocuk hakları, hayvan hakları, ortak kararlar, temizlik ve görgü kuralları hakkında okulu-

muzda gezi gözlem yaparak incelemeler yapacağız. Ayrıca Sözel,  işitsel ve görsel hafızalarının güçlenmesine desteklemek 

için slaytlar izleyerek hikayeler okuyup sorgulayacağız.  

 MEB kazanımlarını PYP ünitemiz ile bağlamak için konuyla ilgili sohbet edip parmak oyunu ve şarkılarla destekleyece-

ğiz.  

 Ünitemizde bağlı Profilleri vurgulamak için sanat etkinliklerimizde dünyaca ünlü sanatçılarımızdan ressam „‟Paul KLEE‟‟ 

ve müzisyen „‟Vivaldi‟yi‟‟ tanıyıp eserlerini inceleyeceğiz. 

 PYP becerilerimizden sosyal ve öz yönetim becerilerini geliştirmeyi amaçladığımız grup oyunları, hareketli ve dinlendirici 

oyunları oynayacağız. 

 Görsel sanatlar dersinde ilk ressamı ve mağara duvarlarını sergi amacıyla nasıl kullandığına bakacağız, “Yaşamlarıyla 
mağara resimlerinin arasındaki bağ nasıldır? Yaşadıklarının kanıtı olarak geride neler bırakmışlardır? Günümüzde bu kanıtları  

nerede bulabiliriz? sorusu doğrultusunda müzelerdeki sanat etkinliklerini inceleyeceğiz. Sanat müzelerinden yola çıkarır, anah-

tar kavramlarımızdan Bağlantı ve Dönüşümlü Düşünmeyi geliştireceğiz. 

 Müzik dersinde şekil anahtar kavramını geliştireceğiz. “Farklı mekanların kullanım özelikleri” sorgulama hattından yola 

çıkarak, okulumuzdaki müzik sınıflarını ve içindeki eşyaları inceleyeceğiz. Müzik sınıfı dışında da müzik dersi işleyebiliyor  mu-

yuz bakacağız böylece farklı mekanlarda da müzik dersi yapmayı deneyimleyeceğiz. 

 Sevgili velimiz, sizleri çocuklarımızın öğrenmelerinin gelişiminde her yönden birer şahit olarak görüyoruz ve çocuklarımı-

zın ünite sonunda kazandıkları yeni bilgileri okul dışında da hayatlarına nasıl uyguladıklarıyla ilgili sizden gelecek; sorgu lama 
ünitemizde anlayış ve davranışlarına olumlu etkisini gösteren, gerçekleştirdikleri herhangi bir eylemle ilgili her türlü yoruma 

açığız.  

 Geçen akademik dönemden beri gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. PYP adaylığımızın üçüncü yılında da des-

teklerinizin devamını diliyoruz. 
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