1. PYP
SORGULAMA ÜNİTESİ

VELİ BÜLTENİ
5-B Sınıfı
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA

: KİM OLDUĞUMUZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 14.10.2019-15.11.2019
ANA FİKİR

: Tarih içerisinde var olmuş ve var olmaya devam eden türleri tanımamız,
yaşamın doğal döngüsünü anlamamızı etkileyebilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

: İşlev-Şekil-Bağlantı

SORGULAMA HATLARI

: 1. Canlıları sınıflandırma
2. Canlıların tarihsel gelişimini kavrama
3. Doğal yaşam döngüsü ile ilgili farkındalık

ÖĞRENEN PROFİLİ

: Araştıran/Sorgulayan-Düşünen-Riski göze alan

1

1. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ

5-B Sınıfı

TÜRKÇE:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Türkçe dersinde, öğrencilerimiz “Bilgilendirici metinler yazar.” kazanımı çerçevesinde otobiyografilerini yazarak sınıf içerisinde kendilerini tanıtma fırsatını buldular . Bu etkinlik ile öğrencilerimiz
arkadaşları hakkında fikir sahibi olurken kendilerini ifade edebilme becerilerini de geliştirdiler.
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MATEMATİK:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Matematik dersinde, öğrencilerimiz kendilerini ve yakın çevrelerini keşfederken, doğal sayılarda
en çok dokuz basamaklı sayıları, sayıların bölüklerini,basamaklarını ve basamak değerlerini göstermeyi
öğrenirken, öğrendiklerini kalıcı hale getirmek doğum tarihlerini yazarak bölüklere ayırdılar ve sayının
kaç basamaklı sayı olduğunu söylediler. Sayının basamak değerini buldular. Bu etkinlik ile IB İlk Yıllar Programı’nın “araştıran-sorgulayan, düşünen ve iletişim kuran” öğrenen profillerini desteklemeyi
amaçladık.
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SOSYAL BİLGİLER:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencilerimiz “çevresindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri, eserleri tanır” kazanımına uygun olarak, seçtikleri doğal ve tarihi varlıkların bulundukları bölgeleri,
nasıl oluştuğunu, değişim sürecine nelerin etki ettiğini öğrendiler. Daha sonra öğrencilerimiz bu doğal ve
tarihi ortamları bekleyen tehditleri, tehlike altında olan doğal varlıkları, tarihi mekanlar ve canlı türleri
hakkında konuşarak iyi ve kötü ihtimalleri değerlendirdiler. Kötü ihtimallere çözüm önerileri aradılar.
Ardından gelecek kuşaklara bırakmak istedikleri doğal ve kültürel miras hakkında tartışarak “Gelecek
Kuşaklara Bırakmak İstediğim Doğal/Kültürel Varlık” başlığıyla panolarını hazırladılar.
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FEN BİLİMLERİ:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerimiz canlıların nasıl sınıflandırıldığını öğrendiler. Konunun
daha etkili anlaşılması amacıyla seçtikleri canlılara ait fotoğraf ve bilgilerin olduğu kartlar tasarlayarak,
“Ben Kimim” oyunu oynadılar. Bu oyun ile öğrencilerimiz canlılar hakkında buldukları bilgileri birbirleri
ile paylaşarak canlıları tahmin etmeye çalıştılar. Bu etkinlik ile öğrencilerimizin “Düşünen” ve “Araştıran-Sorgulayan” profillerinin desteklenmesini amaçladık.
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ENGLISH
During the English lesson, our 5th graders made their hand prints within the PYP framework. In this
way, we wrote clues about ourselves for each finger and we realized our differrences and similarities
through hand prints. We aimed to develop communication skills by using their knowledge gained during
our lessons in this theme.
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SPEAKING:
Based on the activity from Compass book, students divided into groups discussed possible ideas
to add to the mind map. The class mind map had to include their favourite things. In this way, students
understood that they have specific responsibilities on a team and in small groups. Problem solving
requires communication; therefore they all had a responsibility to communicate their thoughts, ideas,
and opinions in a positive manner to help their team achieve success.
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FRANÇAIS:
Autour du thème « Qui Sommes-Nous? », on a fait une activité sur les membres de famille. Dans le
but de l’apprentissage des membres de famille, on a fait des arbres généalogiques. On a développé les
profils de « RÉFLÉCHIS » et « CHERCHEURS » dans l’activité de Programme primaire de IB.
(IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Fransızca dersinde, öğrencilerimiz L’arbre Généalogique (Soy Ağacı) çalışması yaptılar. Dönemin başından beri kendini ve başka birini temel bilgiler vererek tanıtmayı öğrenen öğrencilerimiz, çekirdek ailesiyle ilgili bilgileri ağaca yerleştirdiler. Ardından herkes kendi çalışmasının sunumunu yaptı.
IB PYP’nin “Düşünen” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profillerini destekleyen bu etkinlikle, öğrencilerimizin iletişim becerilerinin gelişmelerini amaçladık.)
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MIND GAMES:
Our fifth graders played Mangala game at Mind Games lesson. They developed cooperation, focus,
concentration and math skills. Also they realized the importance of analytical thinking and strategy.

GÖRSEL SANATLAR:
IB PYP Sorgulama Programı çerçevesinde işlemeye başladığımız “KİM OLDUĞUMUZ” teması kapsamında Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalara objektif şekilde bakabilmeyi öğrendiler.
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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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