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DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 22 MART 2021-7 MAYIS 2021
ANA FİKİR : Yaşadığımız topluluğa göre, üstlendiğimiz roller değişim gösterir.
KAVRAMLAR

SORGULAMA HATLARI

ŞEKİL: Üstlendiğimiz rolleri ne şekilde ifade edersin?
BAĞLANTI : Toplum bize nasıl roller yükler?
SORUMLULUK : Üzerine düşen toplum rollerini ne
şekilde gerçekleştirirsin?

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

BECERİLER
İŞBİRLİĞİ : Toplumda uyum sağlayarak ortak
hareketlerde bulunur.
DEĞERBİLME : Bulunduğu toplumun değerlerine saygı
gösterir.
SAYGI: Yaşadığı toplumda kendini bir birey olarak
görür.

TUTUMLAR
ARAŞTIRMA : Toplumdaki rolünü araştırarak öğrenir.
DÜŞÜNME : İçinde var olduğu toplumun dinamizmini
düşünür ve çeşitli şekillerde bağlantı kurar.
İLETİŞİM : Yaşadığı çevre ile ortak düşünceleriyle
iletişim halinde olur.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
İLETİŞİM KURAN : Sosyal bir birey olarak,
çevresindeki insanlarla iletişim içerisinde olur.
İletişim kurarken doğru ve etkili olmasına dikkat
eder.
ARAŞTIRAN-SORGULAYAN : Toplumdaki
rolünü araştırıp nedenini sorgulayan.
DUYARLI : Çevreye ve yaşadığı topluma karşı
duyarlı.

TÜRKÇE

DERS KONULARI
Kelime Bilgisi
Kelime Bilgisi
Kelime de Anlam
Sözlükten Kelime Bulma
Sözlükten Kelime Bulma
Çağrıştıran Kelimeler
Zıt Anlamlı Kelimeler
Cümle Bilgisi
Cümlede Kelime Sayısı
Görselden Cümleye
Yönerge Nedir ?
İsim (Ad )
Özel İsim
Özel İsimlerin Yazım Kuralları
Okuduğunu Anlama
Başlık Yazma
Metin Tamamlama
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MATEMATİK

DERS KONULARI
Doğal Sayılarda Toplama İşlemleri
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemleri
Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma
İşlemleri problemleri
Paralarımız
Zihinden Toplama ve Çıkarma
Kesirler
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HAYAT BİLGİSİ

DERS KONULARI
Yaşadığımız Yer
Doğal ve Turistik Yerler
Ülkemizin Özellikleri
Bir Arada Yaşıyoruz
Atatürk’ün Hayatı
Bayram, Kutlama ve Törenler
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ENGLISH

DERS KONULARI
1-How do we have fun ? We remember
toy vocabulary. (
scooter,kite,teddy,doll,yoyo,robot.. )
-We are going to develop listening,
speaking and word-level reading and
writing skills.
2- Asking and answering questions
about possessions.
-Have you got a doll ? Yes i have/ No i
haven’t.
3-Learning and practising about park
activities
-I can play football.. I can ride a horse..
4- What do we like about animals ?
-Hamster, spider,mouse,tortoise,fish..
5-We are going to learn and practice
vocabulary for farm animals.
-Cow, chicken, donkey,duck..
6-Present and practice talking about
animals you like/ don’t like.
-I like dogs / I don’t like cats
7-How to draw animals using basic
shapes ?
8- Know your rights! Learn the
difference between rights and
responsibilities.
-Having a pet is a big responsibility!
Learn to keep pets healthy and safe.
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FRANSIZCA

DERS KONULARI
Nous allons apprendre le corps humain.
Les élèves vont dessiner et colorier les
corps humain.
Comment est ton visage?
Les enfants vont lire et compléter les
dessins.
Nous allons apprendre les sentiments.
Tu te sens comment aujourd’hui?
Je suis content , je suis fatigué , je suis
malade…
Les élèves vont faire des activités sur
les sentiments.
Nous allons jouer des jeux.
Les enfants vont faire les exercices
d’écoute et d’association.
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MÜZİK

DERS KONULARI
Tebessüm, 23 Nisan Şarkısı ve Elele
Verelim şarkısını sınıfça söyleyeceğiz.
Davul ile ritim çalışmaları yapacağız.
23 Nisan dolayısıyla koromuz ile günün
anlam ve önemini anlatan şarkılar
söyleyeceğiz.
Okulumuzda düzenlenen müzik
festivalinde eğlenceli şarkılar eşliğinde
danslar yapacağız.
Ritim çalışmaları yapacağız.
Karaoke eşliğinde şarkılar söyleyeceğiz.
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GÖRSEL SANATLAR

DERS KONULARI
22 mart Dünya Su günü kapsamında Sulu boya ile RESİM DEFTERİMİZE
-Hizmet
sektöründe
çalışanların
hayatlarından
kesitlerin
resimlerini
görselleştiriyoruz. Yardımlaşma Toplumsal İhtiyaç Hizmet
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BEDEN EĞİTİMİ

DERS KONULARI
Geleneksel çocuk oyunları
Kültürümü tanıyorum sözlü sözsüz halk
oyunları ezgileri
Dans ediyorum 23 nisan hazırlığı
Spor engel tanımaz öğrencilerin
birbirinden farklı özelliklerde olduğunu
onlara anlayacakları şekilde açıklama
Eğitsel oyunlar
Eğitsel oyunlar istasyon çalışmaları
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ
Nisan 2021

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

İLETİŞİM KURAN
Sosyal bir birey olarak, çevresindeki insanlarla iletişim içerisinde olur. İletişim kurarken doğru ve etkili
olmasına dikkat eder.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzu mektup yazarak, telefon kullanarak ya da e-posta göndererek arkadaşları veya
akrabalarıyla (diğer ülkeler- de 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.

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN
Toplumdaki rolünü araştırıp nedenini sorgulayan.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikte kütüphane
ziyareti gerçekleştirebilirsiniz.
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
Nisan 2021

PRIMARY YEARS
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DUYARLI
Çevreye ve yaşadığı topluma karşı duyarlı.

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.

SAYIN VELİMİZ
22 MART 2021-7 MAYIS 2021 tarihleri arasında ‘ Kendimizi Düzenleme Biçimimiz’ 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 : ‘’ Topluluklar ve rollerin önemi, rollerin ve toplulukların bağlantısı ve topluluklardaki
sorumluluklarımız’’ konularını öğrencilerin sorgulamaları ,bu bağlamda günlük hayatları ve kendi çevreleri
ile konu arasında bağlantı kurmaları hedeflenmektedir.
Sizler de bu konuda öğrencimizle deneyimlerinizi paylaşabilir, ünitemize bu yönüyle katkıda
bulunabilirsiniz.
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