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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:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrenciler, 
milli mücadelede büyük zaferler kazanmış Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş şehirlerinin 
tanıtım videolarını izlediler ve izledikleriyle ilgili notlar aldılar. Bu notları, canlı ders sırasında diğer 
arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrenciler bir hafta boyunca, bu şehirlerden bir tanesini araştırıp şehirlerle 
ilgili tanıtım afişleri hazırladılar. Sonraki hafta ise sunumlarını sözlü ve yazılı olarak hatta bazı videolar 
kullanarak arkadaşlarına sunum yaptılar. Böylece fikirleri, farklı kültürleri ve farklı inançları keşfederek, 
yaratıcılıklarıyla harmanlayıp öğretmenleri ve ebeveynleriyle işbirliği yaparak özne olma özelliklerini ve 
kendi öğrenme topluluğu içindeki kapasitelerini sergilediler. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz 
IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” ve “Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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HAYAT BİLGİSİ VE MATEMATİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz 
Hayat Bilgisi dersinde evinin açık adresini, yer-yön ve hareket bildiren ifadeler kullanarak tarif 
ettiler. Ayrıca Matematik dersinde ise geometrik cisimler sayesinde çevresindeki yapıları ve eşyaları 
ilişkilendirerek bağlantı kurdular ve farklı örnekler paylaştılar. Tüm öğrencilerimiz yaşadığı evi ve 
çevresini geometrik cisimler kullanarak çizdiler. Dört hafta boyunca biriktirdikleri geometrik cisimlere 
benzeyen atık malzemeleri kullanarak yaşadıkları ev ve çevresinin maketini oluşturdular. Maketlerini 
fotoğraflayarak ve canlı dersler esnasında arkadaşlarına göstererek sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Yapılan etkinliklerle öğrencilerimiz, kendilerinin ve başkalarının yaşadıkları çevre ve kültürler üzerinde 
dönüşümlü düşünme bilincine sahip oldular ve farklı bakış açıları geliştirdiler. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “Riski Göze Alan” ve “Duyarlı” 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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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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MÜZİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Müzik dersinde 
öğrencilerimiz, dünya üzerinde ki çeşitli müzik türlerini tanıdılar. Yeni öğrenilen çeşitli müzik türlerini 
ritim çalışmaları ile pekiştirdikten sonra beden perküsyonu ile eşlik ettiler. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran” öğrenen profilini 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 öğrencilerimizle 
İngilizce dersinde “Hayvanları Tanıma” konusunu işledik. 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.
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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.


