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TÜRKÇE:
IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Türkçe dersinde
temamıza uygun olan “Kar Yağıyor – Doğa Keşifleri”, “Yağmurlu Bir Gün” ve “Bu Kış Kimse Üşümeyecek”
kitaplarını sınıf öğretmenleri ile birlikte okudular. Öğrencilerimiz bu kitapları dinlerken kitaptaki resimleri yorumladılar, şu an yaşadığımız kış mevsimi ile ilgili neler yaşandığını, ne gibi mevsimsel olaylar
olduğunu kendi aralarında tartıştılar. Kitap okuma ve dinlemenin zevkini yaşadılar. Dinledikleri kitaplardan sonra öğrencilerimiz kış mevsimi temalı resimler çizerek bulundukları mevsimin özelliklerini iyice
kavrarken, mevsim ile ilgili farkındalıkları arttı.

Ayrıca öğrencilerimiz İlk Okuma Yazma öğrenmeye devam ettiler. Tüm harfleri öğrenen öğrencilerimiz okuma yazma öğrenmenin sevincini ve heyecanını büyük coşkuyla yaşadılar. Her yeni harf öğrenimlerinde bir önceki öğrendikleri harflerle birleştirme yapıp heceler, kelimeler, cümleler yazıp okudular.
Aynı zamanda derslerinde oyunlar oynarak hem eğlenceli vakitler geçirdiler hem de eğlenerek öğrenmenin keyfini sürdürdüler.
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HAYAT BİLGİSİ:
IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz Hayat Bilgisi
dersinde ilk olarak “Bulunduğum Evim” etkinliğini Etkinliğini yaptılar. Bu etkinliğin içerisinde öğrencilerimiz iç içe geçmiş dairelere genelden özele veya özelden genele doğru olacak şekilde, bulunduğumuz
ülkeyi, ülkenin hangi bölgesinde olduğumuzu, hangi şehirde yaşadığımızı, hangi ilçede bulunduğumuzu,
hangi mahallede yer aldığımızı, hangi sokakta oturduğumuzu yazarak evlerinin bulunduğu yeri keşfedip
öğrenerek etkinliklerini gerçekleştirdiler.

Öğrencilerimiz “Bulunduğum Gün Etkinliğini” gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte öğrencilerimiz Haftanın günlerini dondurma şeklinde hazırladılar. Hazırladıkları her bir dondurmaya günleri tek tek kendileri
yazdılar. Öğrencilerimiz resimlerini bir mandala yapıştırarak bulundukları güne mandallarını taktılar. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde haftanın günlerini, hangi günde bulunduklarını, hafta sonunda hangi
günler olduğunu, hafta başının hangi gün olduğunu, dün, bugün, yarın kavramlarını keyifle öğrendiler.
Öğrencilerimiz “Bulunduğum Okulum” Etkinliğini gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte öğrencilerimiz okudukları “Bilsev Koleji” okulunun bulunduğu ülke, şehir, ilçe, mahalle ve sokağı
yazıp, tek tek kesip yapıştırarak okullarının bulunduğu yerini öğrendiler.
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Öğrencilerimiz “Bulunduğum Ay” Etkinliğini gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte yılın aylarını öğrendiler.
İçinde bulunduğumuz ayı öğrenciler etkinlikte gösterdiler. Aynı zamanda her öğrenci hangi ayda doğduysa diğer arkadaşlarıyla paylaşıp etkinlikte doğdukları ayın yerinin ve hangisi olduğunu belirttiler.

Son olarak, “Bulunduğum Mevsim” Etkinliğini gerçekleştirdiler. Yılın mevsimleri olan kış, ilkbahar,
yaz, sonbahar mevsimlerini öğrendiler. Öğrencilerimiz Sorgulama Programı’nın 2. teması olan Bulunduğumuz Yer ve Zaman ünitesini ele aldığımız mevsime denk gelen kış mevsiminin özelliklerini keşfettiler.
Bulundukları mevsime farkındalıkları arttı.
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MATEMATİK:
IB PYP nin 2. teması olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” kapsamında öğrencilerimiz matematik
dersinde toplama, çıkarma işlemi yaparak sonuçlara ulaştılar. Öğrencilerimiz etkinliği diğer derslerle
ilişkilendirerek gerçekleştirdiler. Bir haftada bulunan gün sayısıyla bulunduğumuz günü toplayarak sonuçları buldular. Bir senede bulunan ay sayısından bulunduğumuz ayı çıkararak sonuçları buldular. Bir
senede bulunan ay sayısından doğdukları ayı çıkararak sonuçları buldular.
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ENGLISH:
During IB PYP Unit 2 the central idea was “Knowing where we live affects our experinces”. This
idea allowed the first grades to learn and explore many concepts with English vocabulary about our
homes and places around our houses. First we read stories and discussed exactly “what is a house?”
We exercised our logical and spatial intelligence by sharing ideas to build our block version of a house
with windows, walls, roofs and even chimneys. We exercised largel scaled spatial creativity and role play
which helped us to further learn the rooms of the house such as kitchen , garage, bathroom, dining room
and living room. Also we made a paper cube house and we played a game that “which roomare you in
now?” To develop awareness of the world around us we often looked at videos and photos of different
international cities, Barcelona,Spain represented colorful creativity for us. We used this inspiration to
learn its culture and create its clothes. We dressed Spanish costumes and meanwhile sang Hola song. It
was quite enjoyable. We had fun and had a chance to get to know a different culture.
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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 units about clothes and seasons, the students have learned how to dress appropriately for the
weather in their country. This activity helped them to talk about the appropriate clothes worn during
winter. In this way, they have learned not only the name of the clothes, but they have also developed
their understanding of concepts in earth sciences, their place in the world and the weather conditions
related to their region.
Learner Profile;
Inquirers: being curious about their world
Communicators: expressing their way of dressing for winter
Open- Minded: appreciating the differences in the way of dressing
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FRANÇAIS:
Autour du thème “OÙ NOUS NOUS SITUONS DANS L’ESPACE ET LE TEMPS” de BI, nous avons préparé
un train des jours de la semaine avec les élèves. Nous avons colorié les wagons de train et en suite nous
avons mis en place le train sur un grand papier. Finalement, les élèves ont appris des jours de la semaine. Nous avons développé les profils de “COMMUNICATIFS” et RÉFLÉCHIS” dansl’activité de Programme
Primaire de BI.
IB PYP nin 2. teması olan « BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN » teması kapsamında öğrencilerimizle
haftanın günlerini içeren bir tren tasarladık. Önce trenin vagonlarını boyayıp kestik, ardından her birimiz
haftanın günlerini gözeterek vagonları sıraladık. Böylece öğrencilerimiz haftanın günlerini öğrenmiş oldular ve bulunduğumuz günü söyleyebilir hale geldiler. Bu etkinlikleIB’nin « İletişimKuran » ve « Düşünen » öğrenen profillerini geliştirmiş olduk.
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MIND GAMES :
Students who play the LOOK – LOOK game using a foreign language, which requires focus and
analytical thinking, have tested and developed their ability to use english at a time of high concentration.
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GÖRSEL SANATLAR :
IB PYP Sorgulama Programı’nın 2. ünitesi olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması kapsamında
öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersinde yaşadıkları şehri karikatür tekniği ile resmettiler. Bu sayede
şehirlerini onların gözünden görmüş olduk ve çevrelerinin farkına varmalarını sağladık.
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MÜZİK :
IB PYP Sorgulama Programı’nın 2. ünitesi olan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması kapsamında
öğrencilerimiz Müzik dersinde, geçmişten günümüze kadar müziğin gelişimini inceleyerek, yeni bilgilerini ritim çalışmalarıyla öğrendiklerini pekiştirdiler.
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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 sergilediler. 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
yönlendirerek algoritmik düşünmelerini geliştirdiler. Bulunduğumuz zamanı anlatan yeni yıl ağaçlarını
unplugged 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, okula
ne ile gelip gittiklerini, okula geliş gidişlerde çevrelerinde neler gördüklerini (pazar yeri, market, oyun
parkı vb.) anlatıp okula geliş yollarının resmini çizdiler. Ardından öğrencilerimizle okulumuzun hangi ilçede olduğu, sınıflarının kaçıncı katta olduğu, okul içinde sınıfları dışında nerelerde vakit geçirdiklerine
dair konuştuk. Okulda en çok vakit geçirdiğimiz yer olan sınıfımız ile evimizde en çok vakit geçirdiğimiz
yer olan odamızın resimlerini çizerek çalışmamızı tamamladık.

14

