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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.

2

3. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ

3-A Sınıfı

TÜRKÇE DERSİ 2. ETKİNLİK:
IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz
hikâye edici metin yazmayı öğrendiler. Öğrenciler, yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri
kullanmaları konusunda teşvik edildiler. Metnin, hikâye unsurları dikkate alınarak yazılması gerektiği
vurgulandı. Öğrenciler, yazılarında duygu ve düşüncelerini aktarmak için uzaktan eğitim sürecinde sıkça
karşılaştıkları sanal ifadelere de yer verdiler.
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TÜRKÇE DERSİ 3. ETKİNLİK:
IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz
mektup ve anı yazmayı öğrendiler. Canlı ders başlangıcında çocuklara eskiden daha sık kullanılan ve
günümüzde yerini teknolojik araçlara bırakan bir iletişim aracı olan mektuptan bahsedildi. “Neden
yazılır, nasıl yazılır, nelere dikkat edilir?” sorularına hep birlikte cevap arandı. Çocuklar mektup ile ilgili
bildiklerinden bahsettiler. Ardından konu hakkında detaylı bilgiyi verilip yönergeler öğrencilere iletildi
ve öğretmenleri ile birlikte mektup yazdılar. Çocuklar mektup yoluyla kendini ifade etmeyi öğrenerek bu
iletişim aracını kullanma ve kurallarına dikkat etme konusunda deneyim kazandılar.
Yapılan etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran” ve “Bilgili” öğrenen profillerini
geliştirmiş oldular.
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MATEMATİK:
IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında canlı ders sırasında
öğrencilerle “Grafik nedir? Sıklık ve çetele tablosu nedir ve nasıl oluşturulur?” gibi sorulara cevap arandı.
Bahsedilenlerden yola çıkılarak öğrendiğimiz sıklık tablosunda kaynaklara yapılan harcamaları aileleriyle
birlikte listelemeleri istendi. Bu çalışmayla öğrencilerimizin dersler arasında bağlantı kurarak anlamlı
öğrenmelerine katkı sağlandı. Öğrencilerimiz böylece yaşayarak deneyimlediği bilgiyi kalıcı hale getirmiş
oldu. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” ve “Düşünen” öğrenen
profillerini geliştirdiler.
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FEN BİLİMLERİ:
IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimize
çevrelerinde gördükleri doğal ve yapay ışık kaynaklarının neler olduğu soruldu ve bunlar hakkında bilgi
alışverişi yapıldı. Ardından doğal ve yapay ses kaynaklarına geçildi ve ses kaynaklarına yönelik oluşturulan
kart oyunu oynandı. Öğrencilerden bu kaynaklar hakkında bildiklerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları
istendi. Bu kaynakların tanıtılması ve kullanım alanlarından bahsedilmesi sonrasında öğrencilere karışık
olarak doğal-yapay ışık ve ses kaynaklarından biri verildi.
Örneğin: Ceren ampul, Emir güneş, Tuana gök gürültüsü vb.
Öğrencilerin bu kaynakları seslendirerek canlandırmaları istendi. Chatterpix adlı Web 2 aracı
kullanılarak görseller ve seslendirmeler öğrenciler tarafından yapıldı. Böylece öğrenciler bedenini
kullanarak ses oluşturmayı öğrendi. Bireyin vücudunu ve sesini kullanarak doğal bir ses kaynağına
örnek olabileceği kavratıldı. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” ,
“Düşünen” ve “Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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HAYAT BİLGİSİ:
IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında; evde kullanılan
kaynaklar göz önünde bulundurularak öğrencilerimizden tasarruf etmemizi sağlayan, doğaya ve çevreye
yararlı olacağı düşünülen bir alet veya araç tasarlamaları istendi. Tasarladıkları bu aletin posterini ve
tanıtım yazısını hazırladılar. Çalışmalarını canlı ders esnasında arkadaşlarıyla paylaştılar. Bu sayede
öğrencilerin hem yaratıcılıkları hem de problem çözme becerileri geliştirildi. Yapılan etkinlikle birlikte
öğrencilerimiz IB’nin “Dengeli”, “Duyarlı” ve “Açık görüşlü” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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İNGİLİZCE:
IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında İngilizce dersinde
öğrencilerimizle çevrelerinde keşfettikleri, gördükleri ve duydukları sporlar ve spor ekipmanları ile ilgili
bilgiler verilmesi ve bunu yabancı dilde kullanılacak beceriye sahip hale getirilmesi hedeflendi. Canlı
dersin başlangıcında spor dalları öğrencilere anlatıldı. Görseller ile anlatılan sporları tanımaları sağlandı.
Ardından “Guessing Game” oyunu oynandı. Sırayla her öğrenci bir spor dalına uygun olarak hedef
dilde cümleler kurdu ve diğer öğrenciler ise spor dalını tahmin etmeye çalıştı. Böylece öğrencilerimiz,
kendilerini ifade ederken seçtikleri spor dalına ait ekipmanları da tanımış oldular. Ev çalışması olarak
verilen etkinlikte ise öğrencilerimiz canlı derse gelmeden önce kendilerine bir spor dalı seçip ona uygun
giyindi ve seçtiği spor dalını profesyonel bir sporcu gibi kendini hedef dilde diğer arkadaşlarına ifade
etti. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran” ve “Bilgili” 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 hayatları ile ilgili önemli bilgileri birer poster haline
getirdiler. Dönem başından itibaren kendini tanıtma, aile bireylerini adları ve yaşları ile anlatma, yaşadığı
yerden ve evcil hayvanlarından bahsetme gibi kazanımları edinen öğrencilerimiz, gerek fotoğraflarla
gerekse resimlerle Fransızca dilinde pankartlar hazırladılar. Öğrencilerimiz pankartlarını canlı ders
saatinde arkadaşlarına sundular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “Düşünen”
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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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:
IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Bilişim Teknolojileri
dersinde öğrencilerle karikatür, manga ve çizgi romanlar hakkında konuşuldu. Dijital içerikler kullanılarak
bir öykünün nasıl oluşturulacağından bahsedildi.

Cartoon Maker uygulaması açılarak öğrencilere sahne oluşturma, karakter yaratma, konuşma balonu
ekleme, çalışma isimlendirme ve hazırlanan dijital hikâyenin yazdırılması anlatıldı. Örnek bir dijital
hikâye oluşturuldu.

Cartoon Maker uygulamasını kullanarak kendi dijital öykülerini oluşturdular ve canlı ders esnasında
dijital öykü çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaştılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin
“Düşünen” 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, “Favori yiyeceğiniz, içeceğiniz, meyveniz ve sağlıklı atıştırmalıklarınız nelerdir?” sorusu
sorularak derse başlandı. Öğrencilerimiz sıklıkla tükettikleri yiyecek ve içecekleri sırayla arkadaşlarıyla
İngilizce cümleler kurarak paylaştılar. Tüm öğrenciler sözel olarak kendilerini ifade ettikten sonra
her birinin 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.
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