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Ders Takviye
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PYP VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARI
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 12 EYLÜL 2022 –   21 EKİM 2022
ANA FİKİR : FARKLI YAZI TÜRLERİ VE İLETİŞİM ŞEKİLLERİ İLE KENDİMİZ İFADE EDEBİLİRİZ

KAVRAMLAR
BAKIŞ AÇISI : Kendi yazdığı şiir, mektup vb. yazılarda 
karşısındaki ile aynı duyguları paylaşıyor mu ya da yazı 
ile ifade etmek istediği duyguyu karşı taraf aynı şekilde 
anlıyor mu?
BAĞLANTI : Farklı yazı türlerinin bir biri ile ilgili bağlantı-
sı var mıdır sorusunu araştırır

ÖĞRENİM YAKLAŞIMLARI
SOSYAL: Görevleri gerektiği gibi üstlenir ve tamam- lar, 
sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olur. 
Başkalarını dikkatle dinler, başkalarının bakış açılarının 
ve düşüncelerinin farklı olabileceğini kabul eder, 
başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirir.
İLETİŞİM : Başkalarını dinler, anlaşılır konuşur, fikirleri- ni 
açık ve mantıklı bir şekilde ifade eder ve görüşleri- ni 
dile getirir.çeşitli sanat dallarından da faydalanır.

ACIK GÖRÜŞLÜ : Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da 
yeni biçimlerde kullanır. Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleşti-
rir, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilik çıkarır.
İLETİŞİM KURAN : Bilgileri ve düşünceleri birden fazla dilde yaratı- 
cı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla ifade 
eder.
RİSKİ GÖZE ALAN : Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesa- 
retle ve düşünerek yaklaşır. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri 
keşfetmek için gerekli bağımsız bir ruha sahiptir. İnandıklarını 
savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterir.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

1) İletişimin yaşamımıza etkisi
2) Yazım türlerinin hangi amaçlar için kullanıldığı
3) Kendimizi ifade etme amacımız ve yazı türleri arasındaki bağlantı
4) Amacına ve kurallarına uygun yazma

SORGULAMA HATLARI

4. S IN IFLAR

EĞİTMEN KOLEJİ
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Butik Kolej
Yapısı

Eğitmen Sıfırlama
Programı

ENHLISH : HOW DO PEOPLE HAVE FUN ?
Learning how people have fun-identify facts, Word Study-Nouns and verbs/Verb phrases with Get, Grammar in use –Adjec-
tives with –ed and –in/Gerunds, Children share rules of favourite games, Similarities and Di�erences, Explaining an event 
and using time words, Project: Write and act a play, Word study-syllables, Grammar structure: Past Continous Tense,Compa-
ring Past Simple and Past Continous Tense, Interviewing with a Poet why they write poetry,Writing a poem,sharing with 
friends and explaining, Putting in order adjectives, Project: Present our poem to the class 

FRANSIZCA : Nous allons remplir une fiche de présentation. Les élèves vont écrire un texte de présentation. Écoute les dialo-
gues. Lis les questions et entoure le bon dessin. Regarde les dessins. Écoute les messages et note le numéro du message 
sous le dessin correspondant. Nous allons faire l’exercice d’association. Nous allons jouer aux jeux. Lis le document et répon-
ds aux questions. Les élèves vont écrire un texte sur leur famille. Remplacer les dessins par les mots. La production orale : Je 
peux parler de moi. Réponds aux questions à ton professeur. Regarde les images et réponds aux questions.

MÜZİK  : Müziğin evrensel dili olan notayı ve temel müzik kavramlarını öğreneceğiz.
Grupça ve bireysel org çalışmaları yaparak sanat yoluyla kendimizi ifade edeceğiz.
Tartım kalıplarını öğreneceğiz. Kendimize uygun müzik cümlelerini oluşturarak yaratıcılık yönümüzü ortaya çıkaracağız.

DERS KONULARI

Farklılaştırılmış Eğitim
Programı
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Dersane Eğitim
Programı

Sürekli Öğrenme
Programı

ACIK GÖRÜŞLÜ
Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanır. Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirir, 
yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilik çıkarır.

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 yaşam-
dan örneklerle anlatabilirsiniz. 

İLETİŞİM KURAN
Bilgileri ve düşünceleri birden fazla dilde yaratı- cı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla ifade 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.

Çok Boyutlu Gelişim
Programı
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ
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Yoğunlaştırılmış Akademik
Program

2’de 1 Sınav
Programı

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

RİSKİ GÖZE ALAN 
Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesa- retle ve düşünerek yaklaşır. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için 
gerekli bağımsız bir ruha sahiptir. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterir.

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.

SAYIN VELİMİZ,

12 EYLÜL 2022 –   21 EKİM 2022arasında “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARI” bilgi teması altında yer alan “Farklı yazı türleri 
ve iletişim şekilleri ile kendimizi ifade edebiliriz.” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede öğrencileri-
miz; Farklı yazı türleri ve iletişim şekilleri ile kendimizi nasıl ifade edebileceğimizi, farklı yazı türlerin incelenmesi, yazı 
türlerinin hangi amaçla kullanıldığını ve amacına ve kurallara uygun yazmayı öğrenecekler. Yaptıkları tüm çalışmalarda 
öğrencilerimiz, ana fikir ve sorgulama hatlarına karşı açık Görüşlü, iletişim kuran, riski göze alan profillerini sergilemeleri 
için cesaretlendirilecek- tir. Öğrencilerimizin öğrenme sürecine sizlerin de değerli katkılarınızın olacağına inanıyoruz. 
Ayrıca ünite ile bağlantılı oldu- ğunu düşündüğünüz yazılı ve görsel malzemeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. 

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
4. SINIFLAR ZÜMRESİ
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