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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 - 10.01.2020

ANA FİKİR : Etkileşimde bulunduğumuz yeri ve zamanı keşfetmemiz, yaşamımızı  
  şekillendirebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bağlantı-Değişim-Şekil

SORGULAMA HATLARI : 1. Yaşanılan yeri tanıma.

   2. Zamanı keşfetme.

   3. Çevre ve zamanın bütünleşik önemi.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Dönüşümlü düşünen – Duyarlı – Düşünen - İletişim kuran 
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TÜRKÇE:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Türkçe dersin-
de doğduklarından bu yaşa kadar olan tüm yaş fotoğraflarını  yapıştırarak altına dünyada kaçıncı yılları 
olduğunu yazdılar. Örneğin; iki yaşında çekilmiş fotoğrafın altına dünyadaki  ikinci yılım yazdılar. Böylece 
öğrencilerimiz insanın zamanla nasıl değiştiğini Türkçe dersindeki yazma becerisiyle de ilişkilendirilerek 
fark ettiler.

  

Ayrıca öğrencilerimiz İlk Okuma Yazma öğrenmeye devam ettiler. Tüm harfleri öğrenen öğrencileri-
miz okuma yazma öğrenmenin sevincini ve heyecanını büyük coşkuyla yaşadılar. Bu heyecanlarını ailele-
rine duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektup yazarak paylaşmak istediler. Mektubun yanına aileleriyle 
resimlerini  yaparak dışını da süslediler.
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HAYAT BİLGİSİ:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Hayat Bilgisi 
dersinde ev, telefon ve arabanın geçmişteki ve günümüzdeki hallerine dair örnek resimleri kestiler ve 
boyadılar. “Eski” ve “Yeni” yazılarının altına uygun olarak bu resimleri yapıştırdılar. Böylece yaşadığımız 
çevredeki evlerin ve teknolojik ürünlerin zamanla nasıl değiştiğini fark etmiş oldular.

 

  



1-B Sınıfı2. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ

4

MATEMATİK:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Matematik 
dersinde günlük rutinlerin olduğu resimleri boyadılar ve altlarına o etkinliği yaptıkları saati yazdılar. Ör-
neğin; saat 08.00 kalkış gibi. Böylece yaşadıkları zamanı sayılar kullanarak planlamış ve gün içinde neler 
yaptıklarını fark etmiş oldular.
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ENGLISH:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces” . This 
idea allowed the first grades to learn and explore many concepts with English vocabulary about our 
homes and places around our houses. First we read stories and discussed exactly “what is a house?” 
We exercised our logical and spatial intelligence by sharing ideas to build our block version of a house 
with windows , walls, roofs and even chimneys. We exercised largel scaled spatial creativity and role 
play which helped us to further learn the rooms of the house such as kitchen , garage, bathroom, dining 
room and living room. Also we made a paper cube house and we played a game that “which roomare you 
in now?” To develop awareness of the world around us we often looked at videos and photos of different 
international cities,Barcelona,Spain represented colorful creativity for us. We used this inspiration to 
learn its culture and create its clothes.We dressed Spanish costumes and meanwhile sang Hola song. It 
was quite enjoyable . We had fun and had a chance to get to know a different culture.
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SPEAKING:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”.  As a part 
of the units about clothes and seasons, the students have learned how to dress appropriately for the 
weather in their country. This activity helped them to talk about the appropriate clothes worn during 
winter. In this way, they have learned not only the name of the clothes, but they have also developed 
their understanding of concepts in earth sciences, their place in the world and the weather conditions 
related to their region. 

Learner Profile;
Inquirers: being curious about their world
Communicators: expressing their way of dressing for winter
Open - Minded: appreciating the differences in the way of dressing
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FRANÇAIS:

Autour du thème “OÙ NOUS NOUS SITUONS DANS L’ESPACE ET LE TEMPS” de BI, nous avons préparé 
un train des jours de la semaine avec les élèves. Nous avons colorié les wagons de train et en suite nous 
avons mis en place le train sur un grand papier. Finalement, les élèves ont appris des jours de la sema-
ine. Nous avons développé les profils de “COMMUNICATIFS” et RÉFLÉCHIS” dansl’activité de Programme 
Primaire de BI.

IB PYP nin 2. teması olan “BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN” teması kapsamında öğrencilerimizle 
haftanın günlerini içeren bir tren tasarladık. Önce trenin vagonlarını boyayıp kestik, ardından her birimiz 
haftanın günlerini gözeterek vagonları sıraladık. Böylece öğrencilerimiz haftanın günlerini öğrenmiş ol-
dular ve bulunduğumuz günü söyleyebilir hale geldiler. Bu etkinlikleIB’nin « İletişimKuran » ve « Düşün-
en » öğrenen profillerini geliştirmiş olduk.
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MIND GAMES :

Students who play the LOOK – LOOK game using a foreign language, which requires focus and anal-
ytical thinking, have tested and developed their ability to use english at a time of high concentration.
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GÖRSEL SANATLAR :

IB PYP 2.ünite “Bulunduğumuz Yer  ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde 
İzmir şehrini yani yaşadığımız şehri karikatür tekniği ile resmettiler. Bu sayede yaşadıkları yerin farkına 
vardılar.

IB PYP Sorgulama Programı’nın 2. ünitesi olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması kapsamında 
öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersinde yaşadıkları şehri karikatür tekniği ile resmettiler. Bu sayede 
şehirlerini onların gözünden görmüş olduk ve çevrelerinin farkına varmalarını sağladık.
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MÜZİK :

IB PYP 2.ünite “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Müzik dersinde, geçmişten 
günümüze kadar müziğin gelişimini inceleyerek, yeni öğrendikleri ritim çalışmalarıyla bilgilerini pekiş-
tirdiler.
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OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER:

IB PYP Sorgulama Programı’nın 2. ünitesi olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması kapsamında 
öğrencilerimiz Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde, eskiden oynanan spor oyunları ve eski spor aletleri 
üzerine konuşma halkası tekniğini kullanarak anlatımlar yaptı. Bunları yaparken hazırladıkları görsel ve 
bilgi kâğıtlarından yararlandılar. Daha sonra bu çalışmaları okulumuz spor salonunu panosunda sergile-
diler. Eski çocuk oyunları hakkında araştırma yapıp en beğendikleri oyunu hep birlikte oynadılar.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA:

IB PYP “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri ve 
Kodlama dersinde kodlamanın temeli olan, bir nesneyi bulunduğu yerden komutlarla başka bir yere yön-
lendirerek algoritmik düşünmelerini geliştirdiler. Bulunduğumuz zamanı anlatan yeni yıl ağaçlarını unp-
lugged coding etkinliklerle tamamladılar. Bu etkinlikte öğrencilerden beklenen, bulmaca gibi her satırda 
verilen komutları sırasıyla, sayarak ve karalayarak gizli şekli ortaya çıkarmaktır.
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REHBERLİK SERVİSİ:

IB PYP “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Rehberlik dersinde, okula 
ne ile gelip gittiklerini, okula geliş gidişlerde çevrelerinde neler gördüklerini (pazar yeri, market, oyun 
parkı vb.) anlatıp okula geliş yollarının resmini çizdiler. Ardından öğrencilerimizle okulumuzun hangi il-
çede olduğu, sınıflarının kaçıncı katta olduğu, okul içinde sınıfları dışında nerelerde vakit geçirdiklerine 
dair konuştuk. Okulda en çok vakit geçirdiğimiz yer olan sınıfımız ile evimizde en çok vakit geçirdiğimiz 
yer olan odamızın resimlerini çizerek çalışmamızı tamamladık. 

 


