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PRIMARY YEARS
PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KENDiMiZi DÜZENLEME BiÇiMiMiZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 22 MART 2021-7 MAYIS 2021
ANA FİKİR : ÜRETİM VE TÜKETİM SİSTEMLERİNİN BAĞLANTISINI ANLAMAK, BİLİNÇLİ
SEÇİMLER YAPMAMIZI SAĞLAR.
ANAHTAR KAVRAMLAR
SORGULAMA HATLARI
BAĞLILIK: Konusunu araştırmada gayret gösterir.
Öğrenimini gerçekleştirmede sorumluluk alır.
GÜVEN: Kendine güvenerek risk alabilme
cesaretine sahip olur ve öğrendiklerine uygulayarak
seçimlerde bulunur.
DOĞRULUK: Bir ürününü üretiminde dürüstlüğün
öneminin farkına varır ve adalet duygusuna sahip
olur.

BECERİLER
ÖZYÖNETİM : Bir ürünün üretiminde de kurallara
uyulması gerektiğinin bilincine varır.
ARAŞTIRMA : Çalışmasında planlama veri toplama,
veriler kaydetme, düzenleme ve yorumlama
araştırma bulgularını sunma becerilerini gösterir.
SOSYAL : Tüketici olarak sorumluluklarının bilincine
varır.

1) ÜRETİM VE TÜKETİM İLİŞKİSİ
2) TÜKETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİN DEĞİŞİMİ
3) TÜKETİCİ OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
RİSKİGÖZE ALAN: Öğrencilerin alışılmadık
durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve
düşünerek yaklaşmalarını sağlar.
DENGELİ : Üretimin güvenli olması gerektiğini
açıklar ve bilinçli tüketici olur.
İLKELİ : Üretici ve tüketici olarak dürüst ve adil
davranır.

TÜRKÇE

DERS KONULARI
Mektup Yazma
5N 1K, Metinle ilgili Sorular Sorma
ve Soruları Cevaplama,
Hikâye Unsurları,
Noktalama işaretleri, Metin Türleri,
Olayların Oluş sırası,
Büyük Harflerin Kullanımı,
Sözcüğün Anlamı konuları
sorgulama tekniği kullanarak
işlenecektir.
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MATEMATİK

DERS KONULARI
Zaman ölçme,
Zaman ölçme problemleri,
Lira, Kuruş, Para Problemleri,
Kilogram, Gram, Tartma
Problemleri,
Geometrik şekiller ve cisimler,
Geometrik Cisimlerin Yüzleri, Kare,
Dikdörtgen, Üçgen, Geometrik
Şekilleri Sınıflandırma.
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FEN BİLİMLERİ

DERS KONULARI
Işığın Görmedeki Rolü, Doğal ve Yapay Işık Kaynakları,
Ses Her Yöne Yayılır,
Ses Kaynaklarının Yeri,
Doğal ve Yapay Ses Kaynakları,
Canlı ve Cansız Varlıklar,
Bitkiler ve Hayvanlar,
Ben ve Çevrem,
Doğal ve Yapay Çevre,
Doğal Çevrenin Önemi ve
Korunması.
Konuları sorgulama tekniği ile
dramatize edilerek işlenecektir.
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HAYAT BİLGİSİ

DERS KONULARI
Trafik İşaret Ve Levhalarını
Tanıyalım,
Trafik Kurallarına Uyalım,
Dikkatli Olalım,
Güvenlik tedbirleri,
Yakın çevresinde yer alan tarihî,
doğal ve turistik yerlerin özellikleri,
Millî birlik ve beraberliğin toplum
hayatına katkıları,
Ülkemizde yaşayan farklı kültürler,
Atatürk’ün kişilik özellikleri,
Yaptığı çalışmalarla ülkemize
katkıda bulunmuş kişiler,
Yönetim birimleri ve yöneticiler.
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ENGLISH

DERS KONULARI
To activate students' existing
knowledge of the topic and identify
what they would like to learn about
the topic
To understand words about math
To apply own experience and a
reading strategy to help
comprehend a text
To read, understand, and discuss a
nonfiction text
To apply a reading strategy to
improve comprehension
To understand the meaning and
form of the grammar structure
through a song (Simple Past
ırregular Verbs)
To learn and understand adjectives
To apply a listening strategy to help
comprehension of a listening text
To understand and use expressions
for offering and syllables in words

3.SINIFLAR

FRANSIZCA

DERS KONULARI
Nous allons apprendre à présenter
les membres de la famille.
Les élèves vont lire un dialogue et
colorier les dessins.
Ecoute, trouve les personnes et
relie.
Les élèves vont compléter les
phrases avec les mots.
Regarde les photos , choisis une
personne et fais sa description.
Les enfants vont lire une lettre et
entourer la bonne photo.
Les élèves vont écrire une lettre.
Les élèves vont apprendre les
vêtements.
Les élèves vont entourer les
vêtements dans la grille.
Les enfants vont écrire la liste des
vêtements.
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MÜZİK

DERS KONULARI
Çalgıların seslerini ve isimlerini
tanıyacağız.
Bunun ile ilgili bir video izleyeceğiz.
Soru ve cevaplarla bu
öğrendiklerimizi pekiştireceğiz.
Bazı seslerin insana huzur ve
mutluluk sağladığını meditasyonun
çocuklar üzerinde de etkili
olduğunu fark edeceğiz.
Nefes çalışmaları ile birlikte
mutluluk meditasyonu yapacağız.
Sesin oluşumu ile ilgili animasyon
izleyeceğiz.
Re - La aralığındaki notaların org
üzerindeki yerlerini öğreneceğiz.
Halay şarkısını org ile çalacağız.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla org ile
çaldığımız şarkıları bireysel ve
grupça sergileceğiz.
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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
İstasyon çalışmalarıöğrencilerin kalp ,
dolaşım sistemi dayanıklılığı kas kuvveti
ve dayanıklılığı geliştirici etkinliklerin
tamamının oyun ve fiziki etkinliklerinin
içeriğinde olmasını sağlamak.
Kafkas halk dansı kol bacak
koordinasyonu
Bayram, kutlama, törene katılım
Geleneksel çocuk oyunları oynuyoruz
Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel
farklılıklara karşı duyarlılık gösterme
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KİTAPLAR

KİTAPLAR
Tekerlek
Yazı
Pusula
Motor
Fotoğraf
Matbaa
Telefon
Ampul
Bilgisayar
İnternet
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RISKIGÖZE ALAN
Öğrencilerin alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşmalarını sağlar

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzun denemekten tedirgin olduğu bir aktivite belirleyip bu aktiviteyi yapması için teşvik
edebilirsiniz. Sonrasında aktiviteyi sevip sevmediğini, yeni bir şeyler denemenin onda ne tür hisler
uyandırdığı üzerinde konuşabilirsiniz.
Okulda veya çevresinde uzun zamandır oynamadığı bir arkadaşını belirleyip, o arkadaşıyla birlikte
zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.
Evinizde alışılmadık durumlar(farklı kahvaltı menüsü,1 hafta boyunca evde televizyon izlenmemesi vb.)
oluşturup bu yeni duruma uyum sağlamasını ondan isteyebilirsiniz.

DENGELİ
Üretimin güvenli olması gerektiğini açıklar ve bilinçli tüketici olur.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzla birlikte yemek gruplarını (karbonhidrat, protein, vitamin vs.) tartışabilir, yemek
saatlerinizde ailenizin yediği yiyecekleri dengelemek için fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
Birçok farklı aktiviteyi (kitap okumak, televizyon seyretmek, spor yapmak, çalışmak, dinlenmek vs.)
yapan bir ebeveyn olmanız, çocuğunuzun bu yaşantınızı nasıl dengelediğinizi görmesine yardımcı
olacaktır.
Çocuğunuzu çok çeşitli yapılandırılmış etkinliklere katılmayı teşvik edebilirsiniz.
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İLKELİ
Üretici ve tüketici olarak dürüst ve adil davranır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzun kendi yaşantısıyla ilgili kararlar almasını sağlayıp, aldığı bu kararların doğuracağı
sonuçların sorumluluğunu alması gerektiğine dair bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz.
Çocuğunuzu ekip çalışması içeren oyunlar oynamaya teşvik edebilirsiniz. İyi bir takım oyuncusunun
niteliklerini tartışabilir, ekibinde ne tür bir takım arkadaşı ile çalışmak istediği hususunda
konuşabilirsiniz.
Çocuğunuzun bir oyunu kazanması ya da kaybetmesi durumunda iyi niyetli bir oyuncu olarak
karşısındaki kişiye teşekkür etmesinin ve rakibiyle tokalaşmasının gerekliliğine dair konuşabilirsiniz.

SAYIN VELİMİZ
22 MART 2021-7 MAYIS 2021 tarihler arasında “KENDiMiZi DÜZENLEME BiÇiMiMiZ” disiplinler üstü
teması altında yer alan ve ‘Üretim ve tüketim sistemlerinin bağlantısını anlamak, bilinçli seçimler yapmamızı
sağlar.’ ana fikrin içeren sorgulama ünitesini isleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca Üretim ve tüketim
ilişkisi Tükettiğimiz ürünlerin değişimi Tüketici olarak sorumluluklarımız ana fikir ve sorgulama hatlarıyla ilgili
evinizde bulunan kaynak kitapları okula göndererek ünitemize katkıda bulunabilirsiniz. Ünite sonunda
öğrencilerimizin riski göze alan, dengeli, ilkeli bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu profillerin öğrencilerimizde
kalıcı olmasını sağlamak adına sizlerden bazı beklentimiz bulunmaktadır.
DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
3. SINIFLAR ZÜMRESI

