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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 – 10.01.2020

ANA FİKİR : Deneyimlerimiz, bulunduğumuz  yeri geliştirmemizi ve doğal kaynakları  
  korumamızı etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Sorumluluk - İşlev - Bağlantı

SORGULAMA HATLARI: : 1. Teknolojideki değişimi sorgulama.
   2. Kaynakların dönüştürülebilirliğini farketme.
   3. Enerji kaynaklarını koruma.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Duyarlı - Açık görüşlü - Dengeli
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TÜRKÇE: 

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Türkçe dersinde 
“Teknolojideki değişimi sorgulama” sorgulama hattında; Gelişen iletişim teknolojilerinin okuma beceri-
lerinin gelişiminde nasıl kullanılabileceğini, uygulamalı olarak öğrenebilecekleri internet tabanlı okuma 
becerileri geliştirme programını kullanmaya başladılar. Uyguladığımız programın, okuma ve okuduğunu 
anlama becerilerindeki gelişimine etkilerini grafiksel olarak kendileri de takip ettiler. Program uygulama 
sürecimiz 8 hafta devam edecek olup henüz 2 haftalık uygulama gerçekleştirildi.

  

Ayrıca, öğrencilerimiz bu tema kapsamında “Kaynakların dönüştürülebilirliğini fark etme, Enerji 
kaynaklarını koruma” sorgulama hattı doğrultusunda özgün öyküler yazarak sınıfta arkadaşlarına sun-
dular.
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SOSYAL BİLİMLER:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Sosyal Bilimler 
dersinde, “Teknolojideki değişimi sorgulama” sorgulama hattında; Türkiye’de ilk uçak üretimi ile ilgili 
araştırmalar yaparak yaptıkları araştırma sonuçlarını sınıf arkadaşlarına sundular.

  

Ayrıca, “Teknolojideki değişimi sorgulama” sorgulama hattında; “Bilim, teknoloji ve toplum”, “Üre-
tim, dağıtım ve tüketim” ünitelerimizle ilişkili olarak, okulca düzenlediğimiz Yeşilova Höyüğü gezisinde 
Milattan Önce 6500 yıllarından itibaren avlanmada kullanılan araçlar, günlük işlerde kullanılan araç ge-
reçlerin yapımı, yiyecek üretiminde kullanılan araçları yakından görerek ve kullanarak üretimde kullanı-
lan araçların o günkü durumu ile bugünkü teknolojiyi karşılaştırma olanağı buldular.
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Aynı sorgulama hattı çerçevesinde “Bilim, teknoloji ve toplum” ünitemizle ilişkili olarak,  iletişim 
teknolojilerindeki gelişimi araştırma görevi alarak araştırıp, araştırma sonuçlarını resimleyerek sınıf 
panosunda sergilediler.
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MATEMATİK:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Matematik der-
sinde, “Teknolojideki değişimi sorgulama” sorgu hattında; “Enerji kaynaklarını koruma” sorgulama hattı 
kapsamında, “Enerji tasarrufu ve geri dönüşüm” konulu problemler kurarak bu problemleri sınıfta diğer 
arkadaşlarına yönelttiler ve tahtada bu problemleri çözdüler.
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FEN BİLİMLERİ:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında Fen Bilimleri dersinde, “Kay-
nakların dönüştürülebilirliğini fark etme” sorgulama hattı doğrultusunda; Çocuklarımızda çevre ve atık-
lar konusunda bilinç geliştirmek, içinde yaşadıkları çevreye karşı duyarlı ve yaşanabilir bir çevre bilinci 
oluşturmak amacıyla, okulumuzun üyesi olduğu ECO-SCHOOL çalışmaları kapsamında “Çevre ve Atık” 
konulu afiş yarışması düzenleyerek ilkokul düzeyinde bu yarışmanın gerçekleştirilmesini sağlamakla 
birlikte bu yarışmaya sınıfça katıldık.

   

Ayrıca, öğrencilerimiz “Teknolojideki değişimi sorgulama” sorgu hattında; aydınlatma araçlarının 
tarihsel gelişimini araştırarak araştırma sonuçlarını resimleyerek sınıf panosunda sergilediler.

   

Aynı sorgulama hattı çerçevesinde, “Maddenin Ölçülebilir Özellikleri” konusu ile ilişkili olarak ölçme 
araçlarının tarihsel gelişimini araştırarak resimlediler ve sınıf panosunda sundular.
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ENGLISH:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”, our 4th 
graders built a farmer’s market in their classroom; they role played to produce, price and sell local pro-
ducts at their market. They were able to understand the difference between local and foreign products, 
currencies and markets and also the importance of producing and purchasing local products. They’ve 
developed numeracy, organization, planning 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 unit about city and country living, the students have expressed their own views about the topic. 
In this way, they have realized the differences between the life in the city and in the country and have 
been able to speak about their thoughts relating the topic.

Learner Profile
Inquirers: becoming curious about the world around them  
Communicators: expressing and sharing information about difference between the city and country
Independent: making their own judgments and decisions and being able to defend their judgments
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SCIENCE:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”, our 4th 
graders students have learned concepts about Earth and have led researches about its connection with 
the Sun and the Moon. In order to understand their place in the world, they have searched information 
about the seven continents of the world and their countries. At the end, they have created the Earth 
from a balloon and placed appropriately the continents with their countries. In this way, the students 
gained general information about the world, but also about their place on the Earth and in relation with 
the other countries.

Learner Profile
Inquirers: becoming curious about the world around them  
Reflective: working on understanding the connection between science concepts and their place in  

                   the World
Knowledgeable: developing and using conceptual understanding
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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’a-
bord, 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 
“ALTRUISTES” de Programme Primaire de BI.

“BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN” teması kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle bir atölye çalış-
ması yaptık. Hiçbir doğum gününü kaçırmamamıza yardımcı olacak bir “Doğum günü takvimi” hazırladık. 
Öncelikle süresiz takvimimizi tasarladık. Ardından öğrencilerimiz renkli küçük kağıtlara isimlerini ve 
doğdukları günleri yazıp doğru ayların ipine mandal ile tutturdular. Bu atölye çalışmasıyla öğrencile-
rimizin hem farklı yaş gruplarıyla yaptıkları çalışmalardan aldıkları verimi ölçmüş olduk hem de IB’nin 
“Araştıran-Sorgulayan”, “İletişim Kuran” ve “Duyarlı” öğrenen profillerini geliştirdik.
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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, seçtikleri, hayal ettikleri anlamlara uygun eski Türk halı motiflerini iki boyutlu seramik vazo-
larına rölyef tekniğiyle uygulayarak hem el becerilerini hem de yaratıcılıklarını geliştirerek eski zaman 
ile bulundukları zaman arasına köprü kurdular.
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MÜZİK:

IB PYP 2.ünite “Bulunduğumuz Yer  ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Müzik dersinde, geçmiş-
ten günümüze kadar gelişen müzik aletlerini incelediler ve atık malzemelerden bir orkestra  oluşturup, 
oluşturdukları orkestradaki çalgıları günümüzdeki çalgılarla karşılaştırdılar. Geçmişten günümüze çal-
gılardaki değişimleri konuştular.  Sonrasında beraber günümüzde kullanılan çalgıların isimlerinin olduğu 
bir şarkı besteledik ve “Müziğin Rüyası” adlı bestemizi hep birlikte söyledik.
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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, 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.

  

  


