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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019

ANA FİKİR : Kendimizi tanımamız, sosyal ilişkilerde almak istediğimiz rolümüzü 
biçimlendirebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bakış açısı-Bağlantı-Sorumluluk

SORGULAMA HATLARI : 1. Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri keşfetme. 
   2. Arkadaş ilişkilerindeki rolü. 
   3. Sosyal yaşamda dayanışma ve yardımlaşmanın önemi.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Açık görüşlü-İletişim kuran-Duyarlı
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TÜRKÇE:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ”teması kapsa-
mında Türkçe dersinde, öğrencilerimiz arkadaşlık ilişkileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularını 
içeren metinleri ele aldılar ve dilekçe yazmayı öğrendiler. Ayrıca okulda başlatmak istedikleri “Köy Okulu 
Yardım Kampanyası” için okul yönetimine verilen ve sınıf olarak altına imzalarını attıkları dilekçeleri ile 
ilk adımı atmış oldular. IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen” ve “Duyarlı” öğrenen profillerine yönelik 
yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin sosyal, iletişim, öz yönetim ve araştırma becerilerinin gelişmesini 
amaçladık.

Ayrıca Kızılay Haftası’nda yardımlaşmanın önemini kavradıkları etkinlikle sınıf olarak işbirliği ile 
Kızılay ve Kan Bağışı’na yönelik pankart hazırladılar. IB İlk Yıllar Programı’nın “İletişim Kuran” ve “Du-
yarlı” öğrenen profillerine yönelik yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin sosyal, iletişim ve öz yönetim 
becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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MATEMATİK:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Matematik dersinde, öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersinde gerçekleştirdikleri güçlü ve gelişti-
rilmesi gereken yönlerini keşfettikleri etkinliğe entegre olarak boylarını ölçtüler. Boy uzunlukları ve 
kilolarını kullanarak doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yaptılar ve sonuçlarını birbirleri ile 
paylaştılar.  IB İlk Yıllar Programı’nın “Bilgili” ve “İletişim Kuran“ öğrenen profillerine yönelik yaptığımız 
çalışma ile öğrencilerimizin sosyal, iletişim ve düşünme 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 arkadaşlık ilişkilerindeki rollerini, sosyal yaşamda yardım-
laşma ve dayanışmayı öğrenmeleri için yapılabilecek dayanışma örneklerini yazdılar ve oyladılar. Sınıfın 
çoğunluğu ile karar verilen kampanya için Türkçe dersinde okul yönetimine yazdıkları dilekçe doğrultu-
sunda okulda “Köy Okulu Yardım Kampanyası” başlatarak, kampanya için sınıfta grupça pankartlar ha-
zırladılar. Kampanyamızı tüm okula duyurarak okul çapında bir yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına 
imza attık. Öğrencilerimiz de kampanyamız için kitap, kıyafet, kırtasiye, oyuncak yardımları getirdiler. 
IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen”, “İletişim Kuran”, “Duyarlı” öğrenen profillerine yönelik yaptığımız 
çalışma ile öğrencilerimizin sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesini amaçladık.

  

Ayrıca öğrencilerimiz güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfederek kendilerini tanımaları 
için gerçekleştirdikleri etkinlikte, öncelikle fiziksel olarak kendilerini tanımak için resimlerini çizdiler 
ve etrafına kendilerinde gördükleri güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri yazdılar. Güçlü ve geliştiril-
mesi gereken yönlerini keşfeden öğrencilerimiz gelecekte sahip olmak istedikleri meslekleri araştırarak 
hazırladıkları proje ödevleri ve seçtikleri meslekler ile ilgili bir materyal ile sınıfta arkadaşlarına sunum 
yaptılar. IB İlk Yıllar Programı’nın “Dönüşümlü Düşünen” ve “İletişim Kuran“ öğrenen profillerine yönelik 
yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin sosyal ve öz yönetim becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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FEN BİLİMLERİ:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerimiz arkadaşlık ilişkilerindeki rollerini benimsemeleri için yapı-
lan grup çalışması ile Dünya’nın katmanları etkinliğini gerçekleştirdiler. Oyun hamurlarını kullandıkları 
etkinlikte öğrencilerimiz Dünya’nın her katmanı için bir renge karar vererek Dünya’nın çekirdeğinden 
kara ve su katmanına kadar birer dünya modeli oluşturdular. Sonrasında bir kartvizit aracılığıyla Dünya 
modelini keserek oluşturdukları katmanları incelediler. IB İlk Yıllar Programı’nın “Bilgili” ve “Araştı-
ran-Sorgulayan“ öğrenen profillerine yönelik yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin sosyal, iletişim ve 
düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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ENGLISH: 

Our third graders made “You’ve got a message” activity. Students made their classmates “thank 
you, I love you, I’m sorry” gift cards to establish and strengthen good social relations. They’ve developed 
healthier relations by giving their first card to the one they have had less conversation up to that day 
and giving the other cards away when necessary.
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FRANÇAIS:

Autour du thème « QUI SOMMES-NOUS? », on a préparé un jeu avec les élèves. On s’est désignés 
sur la feuille vide et on a ajouté un petit indice correspondant à ce que l’on utilise les expressions « se 
présenter ». Les élèves ont essayé de deviner à qui appartiennent chaque désigne. On a développé les 
profils de « COMMUNICATIFS » et RÉFLÉCHIS » dans l’activité de Programme Primaire de IB. 

(IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Fransızca dersinde öğrencilerimiz boş kağıtlara kendilerini resmederek altına sınıfta kendilerini 
tanıtırken kullandıkları kalıplardan yardım alarak kısa ipuçları yazdılar. Her öğrenci panoya geçip çizilen 
resimlerden ve kağıttaki ipuçlarından faydalanarak çalışmaların kime ait olduğunu tahmin etmeye çalış-
tı. IB PYP’nin “İletişim Kuran” ve “Düşünen” öğrenen profillerini destekleyen bu etkinlikle öğrencileri-
mizin iletişim ve düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.)
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SCIENCE:
Based on the information about the Five Senses and associated body parts learned during the Science 

Lessons, students used a combination of drawing and writing to express their views about association 
between their senses and different things from the world (e.g. I can smell a flower using my nose).

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-

mında Bilişim Teknolojileri ve Kodlama dersinde, öğrencilerimiz kendisini ve yakın çevresini keşfederek 
ve yer-yön bilgilerini geliştirerek kendi oyunlarını yarattılar. Olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve 
yaratıcı düşünebilme becerilerini edindiler. IB PYP’nin  “Düşünen” profilini destekleyen bu etkinlikle 
öğrencilerimizin düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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MIND GAMES:

Our third graders played Look-Look game during the Mind Games lesson. They developed cooperation, 
focus, concentration and math skills. Also they realized the importance of analytical thinking. 

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 etmelerini ve bedenleriyle nasıl hareket eğitimi sağlayabileceklerini öğrendiler.
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GÖRSEL SANATLAR:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kap-
samında Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz incelemek istedikleri sanat eserlerini belirlediler. Bu 
eserler hakkındaki düşüncelerini ait oldukları kültürlere göre ifade ettiler. 
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MÜZİK:

3-4-5 ve 6. sınıflardan oluşan Bilsev Okul Korosu olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni için 
özel hazırladığımız “Cumhuriyet Hürriyet Demek” ve “Sonsuza” adlı şarkıları çalıştık, beden perküsyonu 
ekledik.

Ayrıca 10 Kasım Anma Töreni için özel hazırladığımız “Nasıl Söylerim Öldüğünü” şarkısını çalıştık.
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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 pekiştirme-
leri için Bedenim Bana Aittir, İyi Dokunuş - Kötü Dokunuş ve Çocuklar İçin Onay videoları izletildi. Bun-
lara ek olarak okul öncesi, 1. ve 2. sınıflarda özel bölgelerimizin daha iyi anlaşılması için çocuk çizimleri 
üzerinde özel bölgeleri boyama etkinliği gerçekleştirildi. 


