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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021

ANA FİKİR : Bireyin kendini ifade etmek için seçtiği yöntemler sosyal yaşamını ve 
yaratıcılığını etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Değişim, Bakış açısı, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI : 1. İnsanlığın yazıya olan ihtiyaçları

2. Kendini ifade etme yöntemleri

3. Yaratıcılığı geliştirme yolları

ÖĞRENEN PROFİLİ : Araştıran-sorgulayan, İletişim kuran, Dönüşümlü düşünen
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TÜRKÇE:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz, 
Türkçe dersinde kültürümüzün birer parçası olan atasözleri ve deyimler için yaratıcılıklarını kullanarak 
kendi seçtikleri atasözleri ve deyimleri üç boyutlu çalışmalarla hazırlayarak dijital ortamda online sergi 
olarak sergilediler. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran sorgulayan” , “İletişim 
kuran” ve “Dönüşümlü düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular
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MATEMATİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz 
ile Matematik dersinde doğum tarihlerinden yola çıkılarak dört işlem becerilerine dayalı olan “Sihirli 
Matematik” oyunu oynandı. Öğrencilerimiz birbirlerinin doğum günü ve ayını bulmaya çalıştılar. Yapılan 
etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran sorgulayan” , “İletişim kuran” ve “Dönüşümlü düşünen” 
öğrenen profillerine sahip oldular.
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SOSYAL BİLGİLER:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz, 
Sosyal Bilgiler dersinde kültürümüzü farklı yollardan tanımak amacıyla Milli Mücadele dönemiyle ilgili 
canlandırma yaptılar. Tüm öğrencilerimiz Milli Mücadele kahramanlarımızın yerlerine geçerek empati 
kurdular. Yaptıkları canlandırmaları dijital ortamda paylaştılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz 
IB’nin “Araştıran sorgulayan” , “İletişim kuran” ve “Dönüşümlü düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş 
oldular.
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FEN BİLİMLERİ:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz 
Fen Bilimleri dersinde “Kuvvetin Etkileri” ünitesini işlediler. “Mıknatıs” konusunu şarkı söyleyerek 
pekiştirdiler. Söyledikleri şarkıları dijital ortamda paylaştılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz 
IB’nin “Araştıran sorgulayan” , “İletişim kuran” ve “Dönüşümlü 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 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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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 olarak 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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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Bilişim 
Teknolojileri dersinde öğrencilerimizle deyimler ve atasözlerinin çizilerek anlatılıp anlatılamayacağı 
tartışıldı. Öğrencilere “Gartic.io” uygulamasından bahsedildi ve uygulamanın kullanımı anlatıldı. 
Öğrenciler verilen link üzerinden uygulamaya giriş yaptılar ve oyun başlatıldı. Her bir öğrenci sırası 
geldiğinde karşısına gelen deyim/atasözlerinden birini seçerek diğer arkadaşlarına çizerek anlatmaya 
çalıştı. Sırası gelen öğrenci ne kadar anlaşılır çizerse ve arkadaşları tarafından tahmin edilirse çizimin 
puanı da o kadar yüksek oldu. Öğrencilerimiz yaratıcı çizimleriyle atasözleri ve deyimleri resmederek 
arkadaşları ile paylaştılar.Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen”, “İletişim Kuran” 
öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.

 

 



4-A Sınıfı3. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ

10

İNGİLİZCE:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Skills dersine  
“Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?” , “Ne yaparsak motivasyonumuz yükselir?” , “Kendimizi nasıl daha 
enerjik hissederiz?” ve “En eğlendiğiniz aktivite hangisidir?” gibi sorular sorularak başlandı. Öğrenciler 
İngilizce dilinde kendilerini iyi hissetmek ve geliştirmek için günlük rutinlerinde neler yaptıklarını 
sırayla arkadaşlarıyla paylaştılar. Tüm öğrenciler sözel olarak kendilerini ifade ettikten sonra önerileri 
ve düşünceleri ekranda paylaşıldı, 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.


