1. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ BÜLTENİ
4-A Sınıfı
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA

: KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019
ANA FİKİR

: Tarih içerisinde var olmuş kültürlerin ihtiyaçlarını anlamamız empati
kurabilmemizi etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

: Bakış açısı -Değişim -İşlev

SORGULAMA HATLARI

: 1. İnsani ihtiyaçların değişebildiğini görme.
2. Çevresindeki farklılıkları empati ile karşılama.
3. Yaşam içerisindeki döngüyü fark etme.

ÖĞRENEN PROFİLİ

: Dönüşümlü Düşünen-Duyarlı-Araştıran/Sorgulayan
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TÜRKÇE:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Türkçe dersinde, öğrencilerimiz kendilerini ve ailelerini tanıtma çalışmalarını “Lotus Çizelgesi”
yöntemi ile gerçekleştirdiler. Kendilerini ve ailelerini çizelge ile tanıtan öğrencilerimiz, yaptıkları çalışmaları sınıfa sundular. IB İlk Yıllar Programı’nın “Düşünen” ve “Duyarlı” öğrenen profillerine yönelik
yapılan çalışma ile öğrencilerimizin günlük hayatta kullanılan nezaket cümleleri ve empati gibi temel
becerilerinin gelişmesini amaçladık.

FEN BİLİMLERİ:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerimizin çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesini
amaçlayarak birer bitkiyi diktiler. Öğrencilerimiz önce, getirdikleri çicek dallarını pet bardaklarda köklendirdiler. Daha sonra, getirdikleri saksılarda çiçek toprağı koyarak çiçeklerini ektiler. Düzenli olarak
kendi ektikleri çiçeklerin bakımlarının sorumluluğunu almaya devam ediyorlar.
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MATEMATİK:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında matematik dersinde öğrencilerimiz, matematiksel işlemleri Sosyal Bilgiler dersindeki “kroki çizme ve okuma” konusuyla ilişkilendirerek kroki üzerinden mesafeleri hesapladı. Bir yerden bir yere gidip
gelirken kaç metre yürüdüklerini toplama ve çıkarma işlemi yaparak buldular. IB İlk Yıllar Programı’nın
“Araştıran-Sorgulayan” ve “İletişim Kuran“ öğrenen profillerine yönelik yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin sosyal, iletişim ve düşünme becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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SOSYAL BİLGİLER:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencilerimiz, geçmişte oynanan geleneksel çocuk oyunlarını araştırarak
bu oyunların nasıl oynandığını buldular. Daha sonra bu oyunların içerisinden kendilerinin seçtikleri oyunları okul bahçesinde oynadılar. Geleneksel çocuk oyunları ile günümüz çocuk oyunlarını karşılaştırdılar.

Ayrıca öğrencilerimiz, kendilerini ve ailelerini tanıtan bir soy ağacı yaparak kendilerini tanıtmaya
yönelik bilgilerini görselleştirdiler.
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ENGLISH
Our third graders were able to compare our country and culture to others around the world by
making presentations about different nationalities and cultures to their classmates.

FRANÇAIS:
Autour du thème « Qui Sommes-Nous? », on a fait uneactivité avec nosélèves qui ont déjà appris
à donner des information scourtessureux-mêmes. Dans le but de l’apprentissage, ilsont fait les fleurs
de papier et écrit des information ssureux-mêmes. On a développé les profils de « RÉFLÉCHIS » et
« CHERCHEURS » dansl’activité de Programme Primaire de IB.
(IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Fransızca dersinde, öğrencilerimiz “Ben bir çiçeğim” etkinliği yaptılar. Dönemin başından beri
kendini temel bilgiler vererek tanıtmayı öğrenen öğrencilerimiz, hazırladıkları çiçeklerin her bir yaprağına kendileriyle ilgili bilgiler yazdı ve birer saksıya diktiler. Ardından herkes sıra arkadaşının çiçeğini
inceledi ve sınıfa sundu. Diğer öğrenciler ise sunulan çiçeğin kime ait olduğunu tahmin etmeye çalıştılar.
IB PYP’nin “Düşünen” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profillerini destekleyen bu etkinlikle, öğrencilerimizin iletişim becerilerinin gelişmesini amaçladık.)
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SCIENCE:
Students looked at themselves and discussed their likes/dislikes, their abilities/ inabilities, feelings
and relationship with the others. After learning about class likes, dislikes, etc., students were able to
identify what similarities and differences they have with each other; and figured out how they all belong
in the classroom community. In this way, students developed tolerance and appreciation for others as
they discovered similarities and differences with their classmates.

MIND GAMES:
Our third 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.
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GÖRSEL SANATLAR:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerimiz sanat eserlerini inceleyerek, eserler içinden seçimlerini
yaptılar. Kendilerine ait duygu ve becerileriyle seçimlerinin sebeplerini açıkladılar.
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MÜZİK:
3-4-5 ve 6. sınıflardan oluşan Bilsev Okul Korosu olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni için
özel hazırladığımız “Cumhuriyet Hürriyet Demek” ve “Sonsuza” adlı şarkıları çalıştık, beden perküsyonu
ekledik.

Ayrıca 10 Kasım Anma Töreni için özel hazırladığımız “Nasıl Söylerim Öldüğünü” şarkısını çalıştık.
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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.

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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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 bilinçlendirildi. 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.
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