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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019

ANA FİKİR : Kendimizi tanımamız, diğer insanlar ile kurduğumuz ilişkilerimizi 
etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : İşlev-Biçim-Sorumluluk

SORGULAMA HATLARI : 1. Kişisel özelliklerini tanıma. 
                                              2. Duygularını fark etme.
  3. İlişkilerdeki rollerini ve davranışlarını keşfetme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : İletişim kuran-Duyarlı-Dengeli
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MATEMATİK ETKİNLİĞİ

Nesne ya da varlıkları gözlemleme, problem durumuna uygun çözüm üretme, kendisine ait özellik-
leri tanıma, kendini ifade etme, bir olay ya da durumla ilgili duygularını uygun yollarla ifade edebilme, 
farklılıklara saygı gösterme, kedine güvenme, kendine ait özellikleri ifade etme gibi kazanımlara uygun 
olarak IB programı 1.temamızı farklı etkinliklerle işledik.

Öğrencilerimiz fotoğraflarını inceleyerek fiziksel özelliklerini tanıdılar ardından arkadaşlarının fo-
toğraflarını inceleyerek bireysel farklılıkları öğrendiler. Yüzlerinin yarısının olduğu fotoğrafları ince-
lerken ise insan vücudun simetrik olduğunu fark edip yüzlerinin eksik kısımlarını kendi çizimleriyle 
tamamladılar. 
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TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimiz duygularını, yüz ifadelerini tanıma, kendini tanıma, kendi hoşlandıkları ve hoşlanma-
dıkları şeyleri ifade edebilme, kendine güven, konuşma başlatabilme kazanımlarını içeren çalışmamızda 
çalışma kâğıdı üzerindeki çocukların cinsiyetlerini ve hangisinin kendileriyle aynı cinsiyette olduğunu 
buldular. Resimdeki çocukların her birinin farklı yüz ifadeleri olduğunu ve acaba neden o duyguyu yaşa-
mış olabileceklerini konuştular. Ardından biz ne zaman o duyguyu yaşıyoruz sorusunun cevabını takım 
arkadaşlarına  anlattılar. Yüz ifadelerini oyun hamuruyla yapmaya çalışarak, yaptıkları yüz ifadesinin 
pozunu verdiler.
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AİLE KATILIMI

Öğrencilerimiz kendi özellik ve ilgilerini paylaşarak başkalarından farklılık ve benzerliklerini fark 
etmesini sağlamak amacıyla sınıfımızda “ben ve ailem” geçici ilgi köşesi oluşturuldu. Önce ailelerden 
çocuklarıyla birlikte evde sevdikleri bir fotoğrafı seçmesi istendi. Ardından resimleri sınıfa getirerek 
arkadaşlarına tanıttılar. Daha sonra resimler yapıştırılarak afiş hazırlandı ve sınıfımızda sergilendi.

 

MIND GAMES:

Our students of green class played Candy game during the Mind Games lesson. They learned the 
concepts of attention development and observation. Also they realized the importance of analytical 
thinking.
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FRANÇAIS:

Autour du thème « Qui Sommes-Nous? », on a fait une activité sur les membres de famille avec 
LA SALLE VERTE. Les élèves ont appris la notion de « maman », « papa », « frère » et « sœur ». On a 
développé le profil de «Réfléchis» dans l’activité de Programme Primaire de IB.

(IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Fransızca dersinde,okulumuzun en minikleri olan Yeşil Sınıf öğrencileri öğrendikleri çekirdek aile 
bireylerini pekiştirecek bir etkinlik yaptılar. Teknoloji çağında yetişen bireyler olarak bir robot ailesini 
kendi aileleri gibi hayal ettiler ve birer çerçeve hazırladılar. “Anne”, “baba”, “kız kardeş” ve “erkek 
kardeş” kavramlarını tanıyan miniklerimizin bu etkinlikle IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen” öğrenen 
profilinin gelişmesini amaçladık.)
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GÖRSEL SANATLAR:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerimiz ince kas becerilerini geliştirirken yaptıkları seramiklerle 
iç dünyalarına yolculuğa çıktılar.
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MÜZİK: 

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında mor sınıf öğrencileri müzik atölyesinde enstrümanları tanıdılar,“Merhaba” 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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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA:

IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsa-
mında kendisini ve yakın çevresini keşfeden okul öncesi sınıfı öğrencilerimiz yer-yön bilgilerini gelişti-
rip, kendi oyunlarını yaratırken olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme yetilerini 
kazanan öğrencilerimizin IB’nin “düşünen”  öğrenen profilinin 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 busınırlarınasılkorumalıyızkonusundabilgilendirmeyapılaraköğrenci-
lerimizinsomutşekildeöğrenmelerisağlandı. 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 pekiştirmeleri 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. 


