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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 - 10.01.2020

ANA FİKİR : Yaşam alanlarımız ve çevremizle kurduğumuz  ilişkiler zaman içerisinde  
  değişen gereksinimlerimizi düzenlememize yardımcı olabilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bağlantı - Bakış açısı - Nedensellik

SORGULAMA HATLARI : 1. Yaşam alanlarının değişimi.
   2. Yakın çevre ile kurulan ilişkiler.
   3. İhtiyaçları zaman ile ilişkilendirme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Düşünen - İletişim kuran - Araştıran-Sorgulayan
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TÜRKÇE:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Türkçe dersin-
de eş anlam ve zıt  anlam konusunu işlediler. İçinde bulunduğumuz mevsime ait bazı kelimelerin yanına 
başka kelimeleri de ekledikleri bir etkinlik gerçekleştirdiler. Zarf şeklinde katladıkları kâğıtların alt ve 
üst kısımlarına yaz-kış, uzak-yakın, sonbahar-güz gibi kelimelerin eş ve zıt karşılıklarını yazdılar. 
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HAYAT BİLGİSİ:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Hayat Bilgisi 
dersinde Sağlıklı ve Dengeli Beslenme konusu işlediler. İçinde bulunduğumuz mevsime uygun meyve ve 
sebzelerden yola çıkarak bir mevsim tabağı hazırladılar. Önce boş tabakların içine seçtikleri meyveleri 
çizdiler, daha sonra tabakları boyadılar. Bu sayede mevsim meyvelerini öğrenirken, meyvelerin sağlığımız 
için önemini kavradılar.
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MATEMATİK:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimizle Matematik 
dersinde içinde bulunduğumuz mevsime gönderme yaparak mevsim meyvelerini içeren küçük bir manav 
kurduk. Öğrencilerimiz ikili gruplar halinde tahtaya gelerek sınıf panosunda yazan toplama ve çıkarma 
problemlerini bu manavdan yaptıkları alışverişleri ile çözdüler. Ders sonunda hep beraber meyveleri ye-
diler.
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ENGLISH:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”, our  2nd 
graders made a cut and stick activity to support the understanding of the question word ‘where’ and the 
vocabulary associated with the rooms of the house. We cut out the room objects and stick them onto the 
house picture. We talked about  the time  when we eat, sleep and sit.
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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 third unit ‘Home, sweet Home!’ the students have prepared a presentation about their own home, 
including details about themselves, their families, their addresses and their favourite rooms. In this way, 
the unit helped them to look conceptually about what it means to have a “home” and talk about identity 
and belonging.

Learner Profile
Knowledgeable: developing and using conceptual understanding
Thinkers: using critical and creative thinking skills
Communicators: expressing and sharing information about themselves
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SCIENCE:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”, our 2nd 
graders have learned how to have a healthy lifestyle and what to do in order to grow properly. By cre-
ating a balance relating their daily activities, the students have gained a deeper understanding of the 
importance of equilibrium for their age. In this way, the students learned that certain activities at their 
age and in their place are significant in order to achieve well-being in the future.

Learner Profile

Inquirers: becoming curious about what they should be doing at their age

Reflective: working on understanding the way their lives can change according to certain choices

Balanced: understanding the importance of balancing different aspects of their lives
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FRANÇAIS:

Autour du thème “OÙ NOUS NOUS SITUONS DANS L’ESPACE ET LE TEMPS” de BI, nous avons préparé un 
calendrier perpétuel avec les élèves pour nous permettre de ne rater aucun anniversaire. Tout d’abord, 
nous avons créé le calendrier anniversaire. Et après, les élèves ont noté leurs prénoms et leurs dates 
d’anniversaire dans des petits papiers coloriés. Finalement, ils ont les fixé avec des pinces à ligne. Grace 
à cet atelier, nous avons développé les profils de “CHERCHEUR”, “COMMUNICATIFS” et “ALTRUISTES” de 
Programme Primaire de BI.

IB PYP’nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında 2. sınıf öğrencilerimizle bir 
atölye çalışması yaptık. Hiçbir doğum gününü kaçırmamamıza yardımcı olacak bir “Doğum günü takvimi” 
hazırladık. Öncelikle süresiz takvimimizi tasarladık. Ardından öğrencilerimiz renkli küçük kağıtlara isim-
lerini ve doğdukları günleri yazıp doğru ayların ipine mandal ile tutturdular. Bu atölye çalışmasıyla IB’nin 
« Araştıran-Sorgulayan » ve « İletişim Kuran » öğrenen profillerini geliştirmiş olduk.
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MIND GAMES :

In addition to developing high-level thinking skills, MANGALA has been learned to express 
themselves in a foreign language.
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GÖRSEL SANATLAR :

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz görsel sanatlar 
dersinde çizdikleri göz ve yansımasında görmek istedikleri dünyayı hayal güçlerini kullanarak tuvallerine 
resmettiler. Görmek istedikleri dünya deniz uzay ve sevdikleri animasyonlar oldu. Aynı zamanda resim-
leri yaparlarken yaratıcılıklarını keşfettiler.
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MÜZİK :

IB PYP 2.ünite “Bulunduğumuz Yer  ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Müzik dersinde, geçmiş-
ten günümüze kadar müziğin gelişimini inceleyerek,  yeni bilgilerini ritim çalışmalarıyla öğrendiklerini  
pekiştirdiler.
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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.

 

 



2-A Sınıfı2. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ

13

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, çeşitli 
yüz ifadelerini içeren emojilerden öncelikle 1. sınıfta okula ilişkin duygularını hatırlayıp o duygularını 
ifade eden emojiyi seçerek ve duygularını neden belirterek ifade ettiler. ( Okulda mutluydum çünkü 
……, okulda öfkeliydim çünkü…. vb.) Ardından aynı etkinliğe bu sene okula ilişkin duygularını ifade eden 
emojileri seçmeleri  ve duygularını neden belirterek ifade etmeleri istenerek devam ettiler. (Okulda 
mutluyum çünkü…., okulda ügünüm çünkü…… vb).  Son olarak hep beraber geçen seneki okula ilişkin 
duygularıyla bu seneki okula ilişkin duyguları arasında ne gibi farklar olduğunu konuşarak, birbirleriyle 
paylaştılar.

  

   


