EĞİTMEN KOLEJİ

PYP VELİ MEKTUBU

PRIMARY YEARS PROGRAMME

1. SINIFLAR

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 29 EKİM - 07 ARALIK 2018
ANA FİKİR : Yaşadığımız Topluluğa Göre, Üstlendiğimiz Roller Değişim Gösterir
KAVRAMLAR
İŞLEV: Toplulukları oluşturan rollerin her biri
toplumdaki farklı ihtiyaçları gidermeye hizmet
ederler.
BAĞLANTI : Topluluklar ile onları oluşturan roller
arasında bir ilişki vardır.
SORUMLULUK : Üstlendiğimiz roller doğrultusunda toplumda sahip olduğumuz sorumluluklar
vardır.
TUTUMLAR
İŞBİRLİĞİ : Toplumdaki işleyişin aksamaması için
roller arasında iş birliği kurulması gereklidir.
DEĞER BİLME : Topluluğu oluşturan rollerin her
birinin toplumda bir ihtiyacı giderdiği bilinmeli ve
her role değer verilmelidir.
GÜVEN: Toplumda bir role sahip her bireyin sahip
olduğu role değer vermesi ve sorumluluklarını
yerine getirmesi insanların birbirine güven duymasını sağlar.
BECERİLER
ARAŞTIRMA : Toplumdaki çeşitli meslekleri araştırır
ve bu mesleklere sahip kişilerin üstlendiği roller
hakkında bilgi sahip olur.
İLETİŞİM: Bir topluluktaki rolüne uygun bir şekilde
insanlarla iletişim kurar.
DÜŞÜNME: Toplumdaki ihtiyaçlar ile roller arasında
bir bağlantı olduğunu düşünür ve bu konuda bilgi
sahibi olur.

1) Topluluklar ve rollerin önemi
2) Rollerin ve toplulukların bağlantısı
3) Topluluklardaki sorumluluklarımız

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
ARAŞTIRAN - SORGULAYAN : Toplumu oluşturan bireyler ve sahip
olduğu rollerin, toplumun işleyişini nasıl etkilediğini sorgulayıp
anlamaya çalışır.
İLETİŞİM KURAN : Topluluklardaki roller ve aralarında kurdukları
ilişkileri anlamaya çalışır ve kendisi de sahip olduğu role uygun bir
şekilde iletişim kurar.
DUYARLI : Sahip olduğumuz roller doğrultusunda üstlenmemiz
gereken sorumlulukların farkına varır ve buna uygun davranışlar
sergiler.
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DERS KONULARI
TÜRKÇE : İlk Okuma Yazma Ses Etkinlikleri, m,u,t,ü,y,ö,r,ı,d,s,b seslerinin verilmesi ve öğrenilen seslerle hece, kelime, metin,
okuma- yazma çalışması, dikte çalışması, dinleme metni çalışması
MATEMATİK : Bir nesnenin eşini bulma, Tartma, Rakamları okuma yazma, Belirtilen sayı kadarını bulma, Ritmik saymalar
(birer,beşer,onar), Yirmiden geriye doğru sayma, Hangisi az? Hangisi çok?
HAYAT BİLGİSİ : Görevleri paylaşalım, Benim ailem, Planlı yaşam, Yemekte görgü kuralları, Evde ve okulda güvenlik, Trafikte

güvenlik, Acil durumlar,Teknolojideki güvenlik

İNGİLİZCE : Structures: What’s this? Prepositions of place Activites, Foods
FRANSIZCA : Les materiel scolaires , que’st ce que c’est? ,C’est un/ e……., Les animaux, Une chanson (dans la ferme)
OYUN ve FİZİKİ ETKİNLİKLER : Çemberlerle iş birliği, Trafik oyunu, Beden parçalarını kullanma, Eşinle koş, Jimnastik hareketleri,

Takla çeşitleri

GÖRSEL SANATLAR : Toplumsal sorumluluklarımız afiş tasarımı, Toplumsal sorumluluklarımız resim çalışması
MÜZİK : Toplumsal örgüt şarkıları, Senfoni konseri, Enstrümanları tanıyalım, Enstrüman sesinden tanı, Beden enstrümanları,
Dinle boya etkinliği
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OKUNACAK KİTAPLAR
AFACAN OKUMA DİZİSİ 2

SHOW SOME

THE STREET

AFACAN OKUMA DİZİSİ 3

LOVE

WE GO CAMPING

THE CHICKEN

TOYS

BLACK

FARM ANIMALS

PLAY BALL

THE OCEAN

THE PLAYGROUND

PETS

YAPILACAK GEZİLER
KİDAZANİA GEZİSİ
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SAYIN VELİMİZ,
SAYIN VELİMİZ,
29 Ekim 2018- 07 Aralık 2018 tarihleri arasında ‘KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ’ disiplinler üstü teması altında yer alan ve
‘‘Yaşadığımız topluluğa göre, üstlendiğimiz roller değişim gösterir.’’ ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca hemen her dersten çalışmalar ve etkinliklerle içinde yaşadığımız toplulukta sahip olduğumuz roller
, rollerin hayatımıza etkileri ve önemi, topluluktaki sorumluluklarımız, roller ve topluluklar arasındaki bağlantı konularını
öğrencilerin sorgulamaları ,bu bağlamda kendi çevresi ve konumlarını ile konu arasında bağlantı kurmaları hedeflenmektedir.
Sizler de bu konuda öğrencimizle deneyimlerinizi paylaşabilir, ünitemize bu yönüyle katkıda bulunabilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN:
* Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikte kütüphane ziyareti gerçek-

leştirebilirsiniz.
* Çocuğunuzun internet anlayışını geliştirmek amacıyla internet ortamında onunla beraber belirlediğiniz bir konu hakkında
araştırmalar yapabilirsiniz.
* Öğrencimize doğru rol model olabilmek için cevabını bilmediğiniz bir konu olduğu zaman, bilmediğinizi itiraf edip ve
kendisi ile beraber sorunun çözüm yollarını araştırabilirsiniz.
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ
İLETİŞİM KURAN:

* Çocuğunuzu mektup yazarak, telefon kullanarak ya da e-posta göndererek arkadaşları veya akrabalarıyla (diğer ülkelerde
yaşayan kişiler de olabilir) iletişim halinde olmaya özendirebilirsiniz.
* Çocuğunuzla beraber gittiğiniz mekânlarda farklı insanlarla iletişim halinde olmalarını teşvik edebilirsiniz.
* İyi bir dinleyici olmak iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır. Çocuğunuz size bir şey anlattığında dikkatli bir şekilde onu
dinleyip, aynı davranışı ondan da beklediğinizi kendisine söyleyebilirsiniz.

DUYARLI:

* Çocuğunuzda her zaman görmeyi isteyeceğiniz duyarlı bir davranışı sergileyerek çocuğunuza rol-model olunuz. Nazik
kelimeler kullanarak, karşılıksız insanlara yardım ederek, aktif bir dinleyici olarak her zaman insanları düşündüğünüzü ona
gösterebilirsiniz.
* Doğal çevre ve canlılar için çocuğunuzla bir aktivite (sokak hayvanları için yem kabı, hayvan barınakları, fidan dikme, çevre
temizliği vb.) gerçekleştirebilirsiniz.
* Bir sivil toplum kuruluşunu birlikte araştırarak, çocuğunuzun toplumdaki dezavantajlı insanları ve problemlerini anlamasını ve empati kurmasını sağlayabilirsiniz. Ardından çocuğunuzun kendi harçlığı ile bu yardım kuruluşuna bağışta bulunmasını teşvik edebilirsiniz.

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
1. SINIFLAR ZÜMRESİ
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