EĞİTMEN KOLEJİ

PYP VELİ MEKTUBU

3. SINIFLAR

PRIMARY YEARS PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 29.10.2018/07.12.2018
ANA FİKİR : Haklar ve sorumlulukların toplum hayatına etkileri olabilir.
KAVRAMLAR
SORUMLULUK : Hakları korumada toplumlara ve
bireylere düşen sorumluluklar nelerdir?
İŞLEV : Çocuk hakları sözleşmesinin yazılış amacı
nedir?
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME : Canlıların haklarına saygı
duyuyor muyum?
TUTUMLAR
İŞ BİRLİĞİ : Hakları korumada diğer bireylerle ortak
çalışır, diğer bireylere liderlik eder.
SAYGI: Tüm canlıların haklarına karşı saygılı olur.
EMPATİ : Kendisini tüm canlıların yerine koyarak
onların bakış açıları hakkında duyarlı ve açık görüşlü
olur.
BECERİLER
Sosyal : Haklarını korumadaki sorumluluğunu kabul
eder, başkalarının haklarına saygı duyar.
İLETİŞİM : Konuşma ve dinleme becerilerinde başkalarının hakkına saygılı davranır.

1) Canlıların temel hakları
2) Hakları korumada topluma düşen sorumluluklar
3) Haklar ve sorumluluklar arasındaki bağlantı

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
İLETİŞİM KURAN : Haklarını korumada uygun iletişim yollarını
kullanarak toplumda etkin olarak rol alır.
AÇIK GÖRÜŞLÜ : Hakların toplumlara ve kültürlere göre değişiklik
gösterebileceğini bilir.
DUYARLI : Kendilerini başkalarının yerine koyarak canlıların gereksinimleri konusunda hassas ve saygılı olur. Başkalarının yaşamları ve
çevre üzerinde olumlu bir etki bırakır.
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EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
DERS KONULARI
TÜRKÇE DİLBİLGİSİ : Eş anlamlı olan kelimeler, Zıt anlamlı kelimeler, Eş sesli kelimeler, Cümle bilgisi, Anlamına göre kelimeler,

Kurallı ve Devrik cümle, Soru cümleleri, Paragrafta anlam, Defter Çalışmaları, Okuma Metinleri

MATEMATİK : Doğal sayılarda çıkarma işlemi, Zihinden çıkarma işlemi, Toplamı tahmin etme, Zihinden toplama, Verilmeyen

toplananı bulma, Toplama ve çıkarma işlemi problemleri, Çıkarma işleminde sonucu tahmin etme, Veri toplama ve değerlendirme, Grafikleri tabloya dönüştürme ve problem çözme, Basit tabloları okuma ve yorumlama, Doğal sayılarda çarpma
işlemi

HAYAT BİLGİSİ : Bir zamanlar çocuktular, Komşu olalım, Evimiz nerede, Evde herkesin bir işi var, Tekno ailesini tanıyoruz,
Evimizde tasarruf, Planlı olalım, Harcama Yaparken, Hatırlama zamanı, Eğlence zamanı, Değerlendirme zamanı, Atatürk
haftası, Öğretmenler günü, İnsan hakları ve demokrasi haftası, Tutum yatırım ve Türk malları haftası
İNGİLİZCE : Possessive Pronouns, Can and May, Phrasel Verbs, Subject-Verb Agreement, Rules in different places,

Apologizing, Polite or Rude, School Parts, Following Rules, The Please and Thank You Book Poems, Frequency Adverbs,
Pronouns

FRANSIZCA : La famille, nos droits, les jours et les mois, le corps humain.
FEN BİLİMLERİ : Duyu organlarının önemi, Duyu organlarının temel görevleri, Duyu organlarının sağlığı
OYUN ve FİZİKİ ETKİNLİKLER : Geleneksel çocuk oyunları, Kuyruk yakalama- top toplama,Parkur çalışması, Slalom çalışması, Top

sürme, Cimnastik hareketleri

GÖRSEL SANATLAR : Büyük kartonlar üzerine baskı çalışması yaparak hak ve sorumluluklarımızla ilgili önemli sözleri tamamla-

mak. 2. Hak ve sorumluluk içeren önemli kelimeleri 3 boyutlu özgün tasarım yaparak soyut resim çalışması yapmak.

MÜZİK : Telif hakkı nedir? Neden önemli? Telif hakkı ile ilgili şarkı yaz. Menuet şarkısı nota çalışması, Menuet şarkısı melodika
çalışması,Nota değerleri – (1-2-4 lük) /Nota değerleri oyunu, Öğretmenler Günü Şarkısı
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EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
OKUNACAK KİTAPLAR
Getting Ready for School

Police officers

Election Day

Grandparents Day

Time for bed

Caretakers

How to tie Your Shoes

Cleaning my room

I work at the stables

Firefigthers

Jobs we do at school

Who needs rain?
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EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
SAYIN VELİMİZ,
29 Ekim- 07 ARALIK 2018 tarihleri arasında ‘KİM OLDUĞUMUZ disiplinler üstü teması altında yer alan ve ‘Haklar ve sorumlulukların toplum hayatına etkileri olabilir.’ ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca
canlıların temel hakları, çocuk hakları, evde okulda ve toplumdaki sorumluluklarımız ve hakları korumada topluma düşen
sorumluluklar üzerinde duracağız. Ana fikir ve sorgulama hatlarıyla ilgili evinizde bulunan kaynak kitapları okula göndererek ünitemize katkıda bulunabilirsiniz. Ünite sonunda öğrencilerimizin iletişim kuran, açık görüşlü ve duyarlı bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu profillerin öğrencilerimizde kalıcı olmasını sağlamak adına sizlerden bazı beklentimiz bulunmaktadır.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
İLETİŞİM KURAN

Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler.
Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.
PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* 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.
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EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
ÖĞRENEN PROFİLLERİ
AÇIK GÖRÜŞLÜ

Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve
geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini
geliştirmeye isteklidirler.
PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzla birlikte farklı kültürlere ait yemekler yiyebilir, oyunlar oynayabilirsiniz.
* Çocuğunuza dünya üzerinde bulunan farklı festivalleri, kutlamaları, gelenekleri yargısal olmayacak şekilde sunabilirsiniz.
* Bir problemin farklı çözüm yollarının olabileceğini, bu sebeple farklı bakış açılarına açık olması gerektiğini gerçek yaşamdan örneklerle anlatabilirsiniz.

DUYARLI

İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başlarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* 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
3. SINIFLAR ZÜMRESİ
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