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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019

ANA FİKİR : Sağlıklı ilişkiler kurmamız, bulunduğumuz sosyal ortamları ve kültürleri 
etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bağlantı-Nedensellik-İşlev

SORGULAMA HATLARI : 1. Birey olmanın gerekliliklerinin farkına varma.
   2. Okul kültürünü tanıma ve özdeşleşmesini sağlama.
   3. Bilmediği toplumsal birimleri keşfetme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : İlkeli-Dengeli-İletişim kuran
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İLKOKUMA VE YAZMA:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında İlkokuma ve yazma etkinliğinde, öğrencilerimizle kalem tutma ve küçük kas ve psikomotor bece-
rilerinin gelişmesi için çizgi çalışmaları ile okuma yazma serüvenimize başladık. İki haftalık oryantasyon 
sürecinden sonra öğrencilerimizle E,L,A,K,İ,N,O,M,U,T seslerini tanıma, hissetme, okuma, yazma ile ilgili 
bol bol etkinlikler yaparak, her öğrenilen sesten sonra bir önceki sesler ile birleştirip hece, kelime, cüm-
le, okuma ve yazma etkinlikleri üzerinden dersimizi işledik. Öğrencilerimiz birinci sınıf öğrencisi olduğu 
için tüm derslerimiz temelde ilkokuma ve yazmaya dayandırıldı. Hayat Bilgisi ve Matematik derslerimiz 
bu ders kapsamında etkinliklerle ele alındı. IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen”, “Bilgili” ve “İletişim 
Kuran” öğrenen profillerine yönelik yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin sosyal, iletişim, özyönetim 
ve araştırma becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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HAYAT BİLGİSİ:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Hayat Bilgisi dersinde, öğrencilerimiz çok eğlenceli bir etkinlik  ile kendilerini tanıdılar. Etkinlikte 
öğrencilerimizin yaşı, boyu, kilosu, göz rengi, saç rengi, ten rengi, doğum günü, sevdiği yemek, içecek, 
meyve, renk, hayvan, ders, ayakkabı numarası, saç şekli katmanlı olarak hazırlanan etkinlik materyaline 
öğrenciler tarafından işlendi. IB İlk Yıllar Programı’nın “Dönüşümlü Düşünen, Açık Görüşlü, Dengeli” 
öğrenen profillerine yönelik yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin düşünme, sosyal ve iletişim beceri-
lerinin gelişmesini amaçladık.

   

Ayrıca Hayat Bilgisi dersi kapsamında yapılan diğer aktivitede; öğrencilerimizin kim olduklarını, 
ailelerini, akrabalarını ve yakın çevrelerini tanıyıp fark etmeleri için “Biz Kimiz Albümü” hazırlandı. 
Albümde  öğrencilerimizin bebekliklerinden şimdiki hallerine kadar olan fotoğraflarının dışında ailesi, 
yakın akrabaları ve öğretmenlerinin resimleri yer aldı. Öğrencilerimiz bu albümü hazırlarken hem kim 
olduklarının farkındalığına vardılar hem de bir anı edinmiş oldular. IB İlk Yıllar Programı’nın “Dönüşümlü 
Düşünen, Açık Görüşlü, Dengeli” öğrenen profillerine yönelik yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin dü-
şünme, sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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MATEMATİK:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Matematik dersi, Hayat Bilgisi ve İlkokuma yazma derslerinin etkinliklerine dahil edildi. Hayat Bil-
gisi dersinde yapılan kendini tanıma etkinliğinde matematik dersiyle bağlantılı olarak öğrencilerin yaşı, 
boyu, kilosu, ayakkabı numarası yazıldı. Ayrıca Matematik dersinde öğrencilerimizle 1’den 10’a kadar 
birer ritmik sayma ve 20’ye kadar ikişer ritmik sayma etkinlikleri yapıldı. IB İlk Yıllar Programı’nın “Dü-
şünen” ve “Bilgili” öğrenen profillerine yönelik yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin sosyal, iletişim 
ve düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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ENGLISH 

Our first graders spend their first year at school learning to be a part of a larger group and adjust-
ing to the school environment. They learn about families, homes and schools and begin to examine their 
membership in these groups. They compare their own home and school life to that of other children. 
They will think about the concept of rules, authority and responsibility within the context of group 
membership.
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FRANÇAIS 

Autour du thème « Qui Sommes-Nous? », on a fait une activité sur les parties du visage. Dans le 
but de l’apprentissage des parties de visage, on a recréé le visage de Léo. On a développé les profils de 
« RÉFLÉCHIS » et « INFORMÉS » dans l’activité de Programme Primaire de IB. 

(IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Fransızca dersinde, öğrencilerimizle yüzün bölümlerini pekiştirecek bir etkinlik yaptık. Yüzünün 
bölümleri karışık olarak verilen arkadaşımız Léo’yu yeniden yarattık. Bu etkinlikle hem öğrendiklerimizi 
pekiştirdik hem de öğrencilerimizin okuldaki ilk senelerindeki motor becerilerini geliştirmelerine yar-
dımcı olacak bir çalışma yapmış olduk. IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen” ve “Bilgili” öğrenen profil-
lerine yönelik yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerimizin iletişim ve düşünme becerilerinin gelişmesini 
amaçladık.)
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MIND GAMES:

Our first graders played Lagona game at Mind Games lesson. They developed connective thinking, 
focus and concentration skills. Also they realized the importance of quick thinking.
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GÖRSEL SANATLAR

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerimiz düşüncelerini ve hissettikleri duyguları sanat çalışması 
yoluyla anlatabilmeyi öğrendiler. 
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MÜZİK:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında öğrencilerimiz müzik atölyesinde enstrümanları tanıdılar, “Ağaçkakan” adlı şarkıyı seslendirip 
tanışma oyunları oynarken , beden perküsyonu ile eşlik ettiler.
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OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Oyun ve Fiziki etkinlikler dersinde, öğrencilerimiz yoga branşını kullanarak, vücutlarını tanıdılar, 
bedenlerini fark ettiler ve bedenleriyle nasıl hareket eğitimi sağlayabileceklerini öğrendiler.
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DERS: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Bilişim Teknolojileri ve Kodlama dersinde, kendisini ve yakın çevresini keşfeden öğrencilerimiz, 
yer-yön bilgilerini geliştirirken kendi oyunlarını yarattılar. Olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve ya-
ratıcı düşünebilme yetilerini edindiler. IB PYP’nin “Düşünen” profilini destekleyen bu etkinlikle öğrenci-
lerimizin düşünme becerisinin gelişmesini amaçladık.
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REHBERLİK SERVİSİ:

Koruyucu - Önleyici Rehberlik kapsamında “Bedenimi Tanıyorum ve Koruyorum” eğitimi okulumuz-
daki tüm sınıflarda ve kendi yaş düzeylerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Eğitimde bedenimizin yal-
nızca bize özel olduğu, vücudumuzdaki özel bölgelerimiz ve bedenimizi korumamız gerektiği anlatıldı. 
Kişisel sınırlarımız ne demektir ve bu sınırları nasıl korumalıyız konusunda bilgilendirme yapılarak öğ-
rencilerimizin somut şekilde öğrenmeleri sağlandı. İyi sır – kötü sır ve iyi dokunuş – kötü dokunuşun ne 
olduğu, kendilerini kötü hissetmelerine sebep olacak davranışlarla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiği 
ve onay vermenin önemi ile ilgili öğrenciler bilinçlendirildi. Eğitim sırasında öğrendiklerini pekiştirmele-
ri için Bedenim Bana Aittir, İyi Dokunuş - Kötü Dokunuş ve Çocuklar İçin Onay videoları izletildi. Bunlara 
ek olarak okul öncesi, 1. ve 2. Sınıflarda özel bölgelerimizin daha iyi anlaşılması için çocuk çizimleri 
üzerinde özel bölgeleri boyama etkinliği gerçekleştirildi. 

 


