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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 02.12.2019 – 10.01.2020

ANA FİKİR : Bulunduğumuz konum  zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Değişim - Dönüşümlü düşünme -  Nedensellik

SORGULAMA HATLARI : 1. Bulunduğu konumu sorgulama. 

   2. Yaşadığı bölgenin özelliklerinin yaşamına etkisini fark etme. 

   3. Hareketi zamanla ilişkilendirme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Araştıran-Sorgulayan - Açık görüşlü - Bilgili
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TÜRKÇE:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Türkçe der-
sinde, çok uzun zaman önce ortaya çıkan deyimleri günümüze uyarladılar. Takım halinde çalışan öğren-
cilerimiz deyim kartlarından yola çıkarak günümüze en uygun deyimi bulmaya çalıştı. Günümüz için en 
uygun deyimi seçen takımlar istasyon tekniğini kullanarak neden bu deyimi seçtiklerini açıkladı, deyimin 
çıkış hikayesini tahmin etti ve günümüze uyarlamaya çalıştı. Bu sayede işbirlikli öğrenme, dönüşümlü 
düşünme ve sorgulama kavramlarını kullanarak kalıcı öğrenme sağlandı.
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SOSYAL BİLGİLER:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimizle Sosyal Bilim-
ler dersinde, Prehistorik döneme ait kalıntılar bulunan Yeşilova Höyüğü’ne gezi düzenledik. Öğrencileri-
miz insanların neden burada yaşamayı tercih ettiklerine dair sorularına dönemin yaşam koşullarını kendi 
bakış açılarından bakarak cevap aradılar. Ardından öğrencilerimiz gittikleri farklı mekanlarda gözlemle-
dikleri iklim, ekonomik ve kültürel unsurlar gibi farklı özellikleri değerlendirerek arkadaşlar ile paylaştı. 
Böylece bulundukları zamanda ve mekanda oluşan değişiklikleri yatay ve dikey olarak düşünerek ifade 
ettiler.
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MATEMATİK:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Matematik 
dersinde matematiğin tadını çıkarmak için eğlenceli ve kalıcı hale getiren bir etkinlik yaptılar. Bu etkin-
likte öğrencilerimiz yeni öğrendikleri sayılar kümesi olan tam sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerlerini 
bulup bu sayıları sıraladılar. Aynı zamanda IB’nin “araştıran-sorgulayan, düşünen ve iletişim kuran” öğ-
renen profilleri desteklemeyi amaçladık.
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FEN BİLİMLERİ:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimizle Fen Bilimleri 
dersinde, Sabit Süratli Hareket konusuyla bağlantılı olarak okulumuzun bahçesinde etkinlik yapmaya 
karar verdik. Bahçemize okudukları sınıftan yola çıkarak altı metre uzunluğunda bir parkur çizip, her 
bir metresini işaretleyen öğrencilerimiz, her bir metreyi ne kadar zamanda yürüdüklerini not aldılar. Bu 
verileri kullanarak yürüme süratlerini hesapladılar.
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ENGLISH:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”, our 6th 
graders were encouraged to collect visual materials about Russia and Russian culture. Each student re-
turned with various visuals depending on their own interests. Then they collaborated to plan and create 
collage artworks combining their materials. They were able to understand how various perspectives 
(both abstract and concrete) can turn into different realities and they’ve developed creative, coopera-
tive and group decision-making skills. 
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 SPEAKING:

During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”, our 6th 
graders have created a map/model of the World using play dough, tuning in to what they have already 
known about world geography. Then, they have analysed different world maps with different perspec-
tives (location, population, wealth, etc). At the end, they played ‘Where am I’ guessing game with fa-
mous local and international places. In this way, the students understood their place in the world and 
gained awareness of the wider world. Cultural awareness, thinking more globally, and understanding 
global issues are very important values that students gained during the lessons.

Learner Profile
Inquirers: Developing natural curiosity and actively enjoy learning.
Thinkers: Working to think both critically and creatively to solve problems and make responsible  

                       decisions.
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 6th 
graders studied our place in the universe. They created storyboard presenting different structures in 
the universe, ranking them from the largest one (the universe) to the smallest one (their school) . In this 
way, they understood their positions in the world and raised awareness of the other places in the world.
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FRANÇAIS:

Autour du thème “OÙ NOUS NOUS SITUONS DANS L’ESPACE ET LE TEMPS” de BI, nous avons créé un 
calendrier perpétuel qu’on peut utiliser plusieurs années de suite sans en changer. Nous avons écrit les 
jours, les mois et les numéros que nous avons déjà appris sur les bandes et les fixés. Grâce à cette acti-
vité, nous avons développé les profils de “COMMUNICATIFS” et RÉFLÉCHIS” de Programme Primaire de BI.

“BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN” teması kapsamında 5. Ve 6. Sınıf öğrencilerimizle düzenlediği-
miz atölye çalışmasında, geçen yıllara rağmen değişiklik yapmamızı gerektirmeyecek süresiz bir takvim 
hazırladık. Öğrendiğimiz ayları, sayıları, günleri ve mevsimleri bir kartona yazdık ve takvime sabitledik. 
Bu etkinlikle birlikte IB’nin “İletişim Kuran” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmeyi amaçladık.
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MIND GAMES:

Our students learned how to express the geometric terms and words in English in their moves with 
the Pentago game which aims to improve visual intelligence. Also our students learned to combine 3D 
geometric shapes.
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GÖRSEL SANATLAR:

IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Görsel Sanatlar 
dersinde, günümüz teknolojisinde sıkça kullanılan hologram tekniği ile yapılan çalışmaları, kendi çiz-
dikleri iki farklı resimde geometrik yöntemlerle birleştirerek günümüz sanat dünyasına uygun tarzda 
çalışmalar yaptılar.
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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 hayal ettikleri oyunları uygulamaları, animasyonları günümüzün dijital dünyası olan 
kodlama ile yapabiliyorlar. Bulunduğumuz zamanı anlatan yeni yıl kartlarını Scratch programında ani-
masyon haline getirerek etkinliklerini tamamladılar.
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REHBERLİK SERVİSİ:

IB PYP “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Rehberlik dersinde, bilinçli 
farkındalık (mindfulness) kavramını öğrenerek dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana vermenin önemini 
kavradılar. Ardından doğru nefes alıp vermeyi, odaklanmayı, beden ve duygu farkındalığını çeşitli etkin-
liklerle pekiştirdiler. Son olarak çok sıkıntılı ve rahatsız olduklarında kendilerini güvende, rahat ve mutlu 
hissettikleri bir yeri düşünmek veya hayal etmenin kendilerini rahatlatacağı bilgisini öğrenerek o yeri 
hayal ettiler. Güvenli yerlerinin resimlerini çizerek etkinliği tamamladılar.

 

 

  


