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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021

ANA FİKİR : Bireyin keşfettiği kültürel ve sosyal ögeler, kendini ifade etmesini ve 
bakış açısını şekillendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bağlantı, Bakış açısı, Değişim

SORGULAMA HATLARI : 1. Kutlamaların önemi.

2. Kültürel miras ögelerini keşfetme.

3. Farklı bakış açıları geliştirme.

ÖĞRENEN PROFİLİ : Dengeli, Bilgili, Duyarlı
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TÜRKÇE DERSİ 1. ETKİNLİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında yeni yılda 
öğrencilerimize Origami sanatından yeni yıl tebrik kartı hazırlatıldı. Kartlarına yeni yıldan beklentilerini 
yazan öğrencilerimiz böylelikle kendilerini ifade etme olanağı elde ettiler.
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TÜRKÇE DERSİ 2. ETKİNLİK: 

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimize 
günlük tutma ile ilgili bilgiler verildi. Öğrencilerin her gün yaşadıkları olayları, duygularını ve düşüncelerini 
günlüklerine kendilerini ifade ederek yazmaları sağlandı.
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TÜRKÇE DERSİ 3. ETKİNLİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimize 
uzaktan eğitimde 5N1K sorularına yönelik her bir öğrenciden farklı yanıtlar istendi. Sonrasında bu 
soruların cevaplarına yönelik karışık bir şekilde 5N1K cevapları belirlenerek öğrencilere bildirildi. 
Öğrencilerden bu 5N1K sorularıyla bir hikâye yazmaları istendi. Hikâye unsurlarına yer verme gibi dikkat 
edilmesi gereken hususlar doğrultusunda kendilerini ifade etmeleri sağlandı.

Türkçe dersi kapsamında yapılan etkinliklerle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan”, 
“Bilgili” ve “İletişim Kuran” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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HAYAT BİLGİSİ 1. ETKİNLİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimize 
Hayat Bilgisi dersinde “Aile” kavramı açıklandı ve anne, baba, kardeş, dede, nine gibi kişilerin isimleri 
ve belirgin özellikleri üzerinde duruldu. Aile bireyleri tanıtıldı, bireylerin ailedeki yerleri kavramaları 
sağlandı. Aile bireylerinin soy ağacındaki yerleri örneklerden gösterildi. Öğrencilerden kendi ailelerinin 
soy ağaçlarını yapmaları istendi. Her öğrenci kendi aile soy ağacındaki bireyleri tanıttı. Hazırlanan soy 
ağaçlarıyla canlı ders esnasında kendilerini, ailelerini ve yakın akrabalarını tanımaları ve tanıtmaları 
sağlandı.
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HAYAT BİLGİSİ 2. ETKİNLİK: 

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimize 
Hayat Bilgisi dersinin 2. etkinliğinde isteklerini, olaylar karşısındaki düşüncelerini ve itirazlarını 
nezaket kuralları çerçevesinde empati kurarak ifade etmenin gerekliliği vurgulandı. Öğrencilere iletişim 
kurarken uymaları gereken nezaket kuralları öğretildi. Bu nezaket kurallarını nerede ve hangi koşullarda 
kullanmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. Öğrencilerle belirlenen bir şekil kesilerek veya çizilerek 
o şekillerin üzerine nezaket sözcükleri yazdırıldı. Hazırladıkları nezaket sözcüklerini odalarına veya sıkça 
gördükleri bir yere asmaları istendi. Öğrenciler kendilerini ifade ederken uygun olacak her durumda 
bu nezaket sözcüklerini kullanmaya teşvik edildi. Kendilerini ifade ederken nezaket kurallarına dikkat 
etmeyi, güzel sözler söylemeyi, kibar ve nazik olmayı benimsemeleri sağlandı.

Hayat Bilgisi dersi kapsamında yapılan etkinliklerle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İlkeli” ve “Duyarlı” 
öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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MATEMATİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Matematik 
dersinde öğrencilerimizden 3 tane büyük boyda elma çizip kesmeleri istendi. Elmanın biri bütün 
halde bırakıldı, biri ortadan iki eş parçaya ayrıldı, diğeri de dört eş parçaya ayrılacak şekilde kesildi. 
Öğrencilerden kendilerini bir elmanın bütünü, yarımı ve çeyreği olarak düşünmeleri ve bunlar üzerinden 
kendilerini ifade etmeleri istendi. Öğrencilere bu ünite kapsamında hem bütün-yarım-çeyrek kavramları 
öğretilirken hem de kendilerini bu kavram yerine koyarak ifade etmeleri sağlandı. Yapılan etkinlikle 
birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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MÜZİK :

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Müzik dersinde 
öğrencilerimiz, dünya üzerindeki çeşitli müzik türlerini tanıdılar. Yeni öğrenilen çeşitli müzik türlerini 
ritim çalışmaları ile pekiştirdikten sonra bunlara beden perküsyonu ile eşlik ettiler. Yapılan etkinlikle 
birlikte öğrenciler IB’nin “İletişim Kuran” öğrenen profilini geliştirmiş oldular.
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OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Oyun ve Fiziki 
Etkinlikler dersinde öğrencilerimizle müsabakalarda kazanma ve kaybetme duygusu üzerinde fikir 
alışverişi yapıldı. Ardından sınıfta takımlar oluşturuldu ve yarışma düzenlendi. Kazanan öğrencilere 
kaybetmeye karşı oluşan olumsuz duygular bastırılarak güzel dilek ve düşünceler dile getirildi. 
Öğrencilerimiz kendilerini ifade ederken olumsuz duygularıyla baş edebildiklerini görmüş oldu. Yapılan 
etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran”, “Duyarlı” ve “Dengeli” öğrenen profillerini 
geliştirmiş oldular.
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FRANSIZCA:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz 
Fransızca dilindeki kazanımları sayesinde kendi soy ağaçlarını tasarladılar. Dönem başından itibaren 
kendini tanıtma, aile bireylerini adları ve yaşları ile anlatma gibi kazanımları edinen öğrencilerimiz, soy 
ağaçlarına aile bireylerinin gerek fotoğraflarını yapıştırarak gerekse onların resmini çizerek altlarına 
bilgi verdikleri cümleler yazdılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “Düşünen” 
öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Bilişim 
Teknolojileri dersinde öğrencilerle “Algoritma” kavramı hakkında konuşuldu. Algoritmanın sıralı işlemler 
olduğu anlatıldı. Günlük rutinlerden örnekler sunuldu. Code.org sitesi üzerinden açılan uygulama yapıldı. 
Öğrenciler sırayla her bölümde kendi algoritmalarını kurup ve bunları farklı bakış açıları ile sundular. 
Öğrencilerin vermiş olduğu algoritmalarda hatalar diğer öğrenciler tarafından bulundu. Öğrencilerimiz, 
verilen problemin çözümünde algoritma kurup hedefe ulaşmada farklı varış yolları olabileceğini ifade 
etti. Onu doğru yoldan hedefe götürebilecek en kısa algoritmayı kurdu. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen”, “Riski Göze Alan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular. 
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İNGİLİZCE:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz 
İngilizce dersinde “Hayvanları Tanıma” konusunu işlediler. Öncelikle “Bir hayvan olsaydık hangisi olmak 
isterdik?” sorusuna birlikte cevaplar arayarak hayvanlar hakkında bildiklerini, öğrenmek istediklerini 
sorgulayarak farklı bakış açıları edinmeleri sağlandı. Sonraki aşamada ise canlı ders esnasında kendilerine 
birtakım hayvan sesleri dinletildi. Buradan çıkarım yapan öğrencilerimizin hayvanları ne kadar tanıdıkları 
ölçüldü. Duydukları seslere ait olan hayvanların öğrenciler tarafından görselleştirilmesi istendi. Böylece 
öğrenciler sadece görsel olarak değil aynı zamanda düşünsel ve işitsel becerilerini de geliştirerek kalıcı 
öğrenme gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “İletişim Kuran” 
öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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SKILLS:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Skills dersinde 
öğrencilere, “Sizi mutlu eden şey nedir?” sorusu sorularak derse başlandı. Öğrenciler İngilizce dilinde 
kendilerini mutlu eden şeyleri sırayla söylediler. Tüm öğrenciler sözel olarak kendilerini ifade ettikten 
sonra tüm öğrencilerin fikirleri ekranda paylaşıldı ve görsellerle desteklemeleri istendi. Yapılan etkinlikle 
birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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GÖRSEL SANATLAR:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz 
Görsel Sanatlar dersinde; dönem boyunca öğrendikleri tekniklerden yola çıkarak “Johannes Vermeer’in 
İnci Küpeli Kız” eseri ile tanıştılar. Derste “İnci Küpeli Kız” tablosu dış hatları aynı kalacak şekilde 
çizildi. Tablonun içini ise orijinali gibi gerçekçi, kübizm ve gerçeküstücülük akımlarından faydalanarak 
tamamladılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz yüzyıllık tablo üzerinden IB’nin “İletişim Kuran” 
ve “Riski Göze Alan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.


