1. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ BÜLTENİ
2-A Sınıfı
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA

: KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019
ANA FİKİR

: Arkadaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmalar sorumluluk duygumuzu ve
işbirliği bilincimizi şekillendirebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

: Nedensellik-Sorumluluk-Değişim

SORGULAMA HATLARI

: 1. Birlikte çalışmanın önemi.
2. Grup içi sorumluluk alma.
3. İşbirliği ve sorumluluk duygusunun kişisel gelişime katkısı.

ÖĞRENEN PROFİLİ

: İlkeli-Duyarlı-Dönüşümlü Düşünen
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TÜRKÇE:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Türkçe dersinde, öğrencilerimizle birlikte çalışmanın önemi, grup içi sorumluluk alma, işbirliği ve
sorumluluk duygusunun kişisel gelişimine katkısı başlığı altında temamızı destekleyen metinler yardımıyla 5N1K çalışması yapıldı. Öğrencilerimiz gruplara ayrılarak, her öğrencimize 5N1K sorularından (ne,
nerede, nasıl, ne zaman, kim) bir soru verildi. Metindeki soruları her öğrenci kendisine gelen soruya göre
cevapladı. Her grup için ayrı metin seçildi ve uygulandı. Bu sayede öğrencilerimizin okuma ve anlama
becerileri gelişirken grupla çalışmanın önemini kavradılar.
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MATEMATİK:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Matematik dersinde, öğrencilerimiz yaptıkları matematik işlemleri sayesinde yaşlarını bularak
çıkışa ulaştıkları bir labirent oyunu oynadılar. Bu sayede öğrencilerimiz hem öğrendikleri matematiksel
işlemleri pekiştirdi hem de eğlenerek ve yaşlarını kullanarak labirentten kurtuldu.

HAYAT BİLGİSİ:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Hayat Bilgisi dersinde, öğrencilerimiz iki gruba ayrıldı ve her birine boş kağıtlar dağıtıldı. Öğrencilerimiz kağıtlara önce kendilerini fiziksel olarak resmettiler ve altına kişisel özelliklerini yazdılar. Daha
sonra grup içinde kağıtları değiştirerek, arkadaşları hakkındaki düşüncelerini yazdılar.
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ENGLISH
Our second graders prepared cards including information about themselves and their families within the PYP framework. We cut our photos and stuck them. We created small envelopes and wrote these
information based on the things learned during our lesson. We made a poster for 2nd graders in order
to know each others.
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FRANÇAIS:
Autour du thème « QUI SOMMES-NOUS? », on a préparéunjeu avec les élèves. On s’estdésignéssur la
feuille vide et on a ajouté un petit indicecorrespondant à cequel’on utilise les expressions « se présenter ». Les élèvesontessayé de deviner à qui appartiennentchaquedésigne. On a développé les profils de
« COMMUNICATIFS » et RÉFLÉCHIS » dansl’activité de Programme Primaire de IB.
(IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Fransızca dersinde, öğrencilerimiz boş kağıtlara kendilerini resmederek altına sınıfta kendilerini
tanıtırken kullandıkları kalıplardan yardım alarak kısa ipuçları yazdılar. Her öğrenci panoya geçip çizilen
resimlerden ve kağıttaki ipuçlarından faydalanarak çalışmaların kime ait olduğunu tahmin etmeye çalıştı. IB PYP’nin “İletişim Kuran” ve “Düşünen” öğrenen profillerini destekleyen bu etkinlikle öğrencilerimizin iletişim ve düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.)
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SCIENCE:
The student’s hand and forearm were traced to create a tree. Then the students completed a family
tree with a leaf to represent each person in the family. In this way, students were able to revise the
concepts learned during the Science Lessons, but also to understand that we are all members of a family.
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MIND GAMES:
Our second graders played Look-Look game during the Mind Games lesson. They developed cooperation, focus, concentration and math skills. Also they realized the importance of analytical thinking.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Bilişim Teknolojileri ve Kodlama dersinde, öğrencilerimiz kendisini ve yakın çevresini keşfederek
ve yer-yön bilgilerini geliştirerek kendi oyunlarını yarattılar. Olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve
yaratıcı düşünebilme becerilerini edindiler. IB PYP’nin “Düşünen” profilini destekleyen bu etkinlikle
öğrencilerimizin düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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GÖRSEL SANATLAR:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerimizin sanat çalışmalarına hayallerini ve fikirlerini yansıtmasını amaçladık. Bu bağlamda öğrencilerimiz kendilerine ait fotoğrafların diğer yarısını çizerek, kendi
gözlerinden yansımalarını gösterdiler. IB PYP’nin “İletişim Kuran” ve “Düşünen” öğrenen profillerini
destekleyen bu etkinlikle öğrencilerimizin iletişim ve düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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MÜZİK:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında öğrencilerimiz müzik atölyesinde enstrümanları tanıdılar, “Ağaçkakan” adlı şarkıyı seslendirip
tanışma oyunları oynarken , beden perküsyonu ile eşlik ettiler.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde, öğrencilerimiz yoga branşını kullanarak vücutlarını tanıdılar,
bedenlerini fark etmelerini ve bedenleriyle nasıl hareket eğitimi sağlayabileceklerini öğrendiler.
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REHBERLİK SERVİSİ:
Koruyucu - Önleyici Rehberlik kapsamında “Bedenimi Tanıyorum ve Koruyorum” eğitimi okulumuzdaki tüm sınıflarda ve kendi yaş düzeylerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Eğitimde bedenimizin yalnızca bize özel olduğu, vücudumuzdaki özel bölgelerimiz ve bedenimizi korumamız gerektiği anlatıldı.
Kişisel sınırlarımız ne demektir ve bu sınırları nasıl korumalıyız konusunda bilgilendirme yapılarak öğrencilerimizin somut şekilde öğrenmeleri sağlandı. İyi sır – kötü sır ve iyi dokunuş – kötü dokunuşun ne
olduğu, kendilerini kötü hissetmelerine sebep olacak davranışlarla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiği
ve onay vermenin önemi ile ilgili öğrenciler bilinçlen dirildi. Eğitim sırasında öğrendiklerini pekiştirmeleri için Bedenim Bana Aittir, İyi Dokunuş - Kötü Dokunuş ve Çocuklar İçin Onay videoları izletildi. Bunlara ek olarak okul öncesi, 1. ve 2. Sınıflarda özel bölgelerimizin daha iyi anlaşılması için çocuk çizimleri
üzerinde özel bölgeleri boyama etkinliği gerçekleştirildi.

10

