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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 - 10.01.2020

ANA FİKİR : Teknolojinin ve buluşların zaman içerisindeki değişimi, yaşamımızı  
  şekillendirebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Değişim - Bağlantı - Dönüşümlü düşünme

SORGULAMA HATLARI: : 1. İcatların kişisel yaşama etkileri.
   2. Bireylerin ve toplumların teknolojiyle değişimi.
   3. Bulunduğu zaman ve geçmiş arasındaki bağlantı.

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

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Türkçe dersin-
de bireylerin teknoloji ile değişimini öğrenmek için Hayat Bilgisi dersi ile ortak yürüttüğümüz röportaj 
etkinliğini gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen röportajların soruları sınıfta beyin fırtınası yapılarak be-
lirlendi ve öğrenciler kendi belirledikleri soruları aile büyüklerine sordular. Röportaj metin türünü öğre-
nirken yaptıkları etkinlikleri yazıya dökerek sınıfta arkadaşları ile paylaştılar. Bu etkinlik ile IB İlk Yıllar 
Programı’nın “Düşünen”, “İletişim Kuran”, “Araştıran - Sorgulayan”  öğrenen profillerinden yola çıkarak 
öğrencilerimizin sosyal, iletişim, özyönetim ve araştırma becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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HAYAT BİLGİSİ:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Hayat Bilgisi 
dersinde bulunduğu zaman ve geçmiş zaman arasındaki bağlantıyı ve değişimi öğrenmek için aile büyük-
leri ile çocukluklarındaki oyunlar, oyuncaklar ve kıyafetler hakkında röportaj yaptılar. Türkçe dersimiz 
ile ortak yürüttüğümüz bu etkinlikte öğrencilerimiz geçmiş zamandaki oyunları öğrendiler ve kendi 
oynadıkları oyunlar ile sınıfta karşılaştırdılar. Ayrıca bulunduğumuz yer ve zamana uygun olarak yer-
li malı haftası etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Yerli malı haftası kutlamalarında yerel lezzetlerimizden 
olan yiyecekler tükettik. Bu etkinlik ile IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen”, “İletişim Kuran”, “Araştıran 
- Sorgulayan” öğrenen öğrenen profillerinden yola çıkarak öğrencilerimizin sosyal, iletişim, özyönetim 
ve araştırma becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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MATEMATİK:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimizle Matematik 
dersinde okulumuzda bulunan öğrenci sayının sınıflara göre dağılımı şekil grafiğini oluşturduk. Yaptı-
ğımız bu etkinlikte kura ile seçtiğimiz sınıf ve şubelere her bir öğrenci teneffüslerde giderek öğrenci-
lerden ve sınıf öğretmenlerinden sınıflardaki kız ve erkek öğrenci sayılarını öğrenip not ettiler. Derste 
öğrendikleri bu bilgilerden yola çıkarak bir şekil grafiği oluşturuldu ve her öğrenci kendi öğrendiği sını-
fın verisini işledi. Şekil grafiğinin oluşturulmasının ardından öğrenciler kız ve erkek sayılarını toplayarak 
toplam kız, toplam erkek ve toplam öğrenci sayılarını buldular. Bu etkinlik ile IB İlk Yıllar Programı’nın 
“Düşünen”, “İletişim Kuran”, “Araştıran - Sorgulayan” öğrenen öğrenen profillerinden yola çıkarak öğ-
rencilerimizin sosyal, iletişim, özyönetim ve araştırma becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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FEN BİLİMLERİ:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimizle Fen Bilimleri 
dersinde, icatların kişisel yaşama etkilerini pekiştirmek için “Bir mucit olsalardı ve günlük hayatta ya-
şamı kolaylaştıracak bir icat yapsalardı, bu ne olurdu?” sorusundan yola çıkarak sınıfta yürüttüğümüz 
etkinlikte pek çok farklı fikir ve icat keşfettik. Görme engelliler için sesli navigasyonlu çubuktan oto-
matik sensörlü ısıtıcısı olan hayvan kulübelerine kadar birbirinden farklı fikirleri birbirimize sunduk. 
Bu etkinlik ile IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen”, “İletişim Kuran”, “Araştıran - Sorgulayan” öğrenen 
öğrenen profillerinden yola çıkarak öğrencilerimizin sosyal, iletişim, özyönetim ve araştırma becerileri-
nin gelişmesini amaçladık.
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ENGLISH:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”, our 3rd 
graders designed and made ”happy new year” cards to celebrate their loved ones’ new year. They were 
able to understand where we are in time and how time is divided into weeks, months, seasons and years. 
They’ve developed motor and thinking skills.
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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 lesson ‘Meal Time’, the students have chosen their favourite food and placed it into the appropri-
ate time of the day (breakfast, lunch or dinner). In this way, they spoke about what they eat during the 
day and understood that meal timing can have serious implications for their development. 

Learner Profile
Inquirers: becoming curious about what they should be eating during the day
Reflective: working on understanding the way their lives can change according to certain choices
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 concepts about forces and energy. In order to understand the notions better and 
connect them with their place and time, the students analysed houses and their surroundings. In this 
way, they have connected the acquired knowledge with specific things from their daily lives.

Learner Profile
Inquirers: becoming curious about how the things work around them  
Reflective: working on understanding the connection between science concepts and daily life 
Independent: making their own judgments and decisions and being able to defend their judgments
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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 de group, nous avons développé les profils de “CHERCHEUR”, « COMMUNICATIFS” et « ALT-
RUISTES » de Programme Primaire de BI.

« BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN » teması kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle bir atölye ça-
lışması yaptık. Hiçbir doğum gününü kaçırmamamıza yardımcı olacak bir « Doğum günü takvimi » hazır-
ladık. Öncelikle süresiz takvimimizi tasarladık. Ardından öğrencilerimiz renkli küçük kağıtlara isimlerini 
ve doğdukları günleri yazıp doğru ayların ipine mandal ile tutturdular. Bu atölye çalışmasıyla öğrenci-
lerimizin hem farklı yaş gruplarıyla yaptıkları çalışmalardan aldıkları verimi ölçmüş olduk hem de IB’nin 
« Araştıran-Sorgulayan », « İletişim Kuran » ve « Duyarlı » öğrenen profillerini geliştirmeyi amaçladık.
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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 gün ve gün batımı arasındaki zamanı perspektif tekniğini kullanarak, empresyonist (izlenimci) 
tarzda resimler yaptılar. Orman yolunda yürüyor izlenimi verip gün batımı ve doğuşunu renk geçişi tek-
niğiyle tuvallerine resmettiler.
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MÜZİK :

IB PYP 2.ünite “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Müzik dersinde, müziğin 
geçmişten günümüze kadar gelişimini Müziğin Gelişimi adlı sunumu izlediler, yeni öğrenilen ritim çalış-
malarıyla izledikleri sunumla bilgilerini 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.
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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 
yönlendirerek algoritmik düşünmelerini geliştirdiler. Bulunduğumuz zamanı anlatan yeni yıl ağaçlarını 
unplugged 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, sabah 
kalkışlarından, akşam yatana kadar yapacakları işleri listelediler ve saat şeklindeki zaman pastasına bu 
listeyi yerleştirdiler. Ardından hangi etkinliklere ne kadar zaman ayırdıkları üzerine konuşarak zaman 
yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair bilgilendirme doğrultusunda zaman pastasını tekrar yaptılar.

  


