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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021

ANAFİKİR : Bireyin süreç içerisinde yeni deneyimler keşfetmesi yaratıcılığına katkı 
sağlayarak estetik anlayışını geliştirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Bağlantı, Şekil, İşlev

SORGULAMA HATLARI : 1. Öz benliğinin farkına varma

2. Özgün düşünceler geliştirme

3. İçinde bulunduğu duruma esneklik getirme

ÖĞRENEN PROFİLİ : Dönüşümlü düşünen, Duyarlı, Araştıran-sorgulayan
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TÜRKÇE:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”ünitesi kapsamında öğrencilerimiz 
Türkçe dersinde; örnek olay üzerinden değerler listesinde yer alan “Adalet” kavramını, anlatım 
tekniklerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak vurgu ve tonlama becerilerini kelime hazneleri 
ile birleştirip istasyon tekniği eşliğinde görsellerle hazırladıkları argümanları sunu halinde paylaştılar. 
Paylaştıkları sunu dahilinde eşdeğer haber yazılarına, karikatürlere ve görsellere yaratıcılıklarını da 
katarak afiş çalışması hazırladılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz “Düşünen” , “Açık görüşlü” 
ve “İletişim kuran” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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SOSYAL BİLGİLER:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Sosyal Bilgiler 
dersinde işlenen “Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini günlük yaşantısından 
örnekler vererek açıklar.” kazanımına uygun çevrimiçi dersimiz üç aşama ile planlandı. Öğrenciler 
öncelikle yaşadıkları bölgenin iklimi üzerinde çıkarımlarda bulundu. Her öğrenci daha önceden gittiği 
veya gitmek istediği bir şehrin iklimi ve insanlar üzerindeki etkisini açıklayan çalışmasını dijital pano 
üzerinden hazırladı ve arkadaşlarına sundu. Daha sonra öğrencilerle bir Türkiye haritası paylaşıldı. 
Bu haritada ülkemizin 7 bölgesinden kıyafet, tarım ürünleri, ekonomik faaliyetler ve hava durumları 
gibi ayrıntıların yer aldığı bilgileri Wordwall uygulaması ile seçmeleri istendi. Kutularda açılan şehrin 
haritadan bulunarak öğrencinin şehrin ekonomik faaliyetleri, tarım ürünleri vb. bilgileri söylendi. Böylece 
öğrenciler haritada eşleşen bilgilerle kendi öğrendikleri bilgileri oyun oynayarak pekiştirdi. Yapılan 
etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen” ve “İletişim kuran” öğrenen profillerini geliştirdiler.
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FRANSIZCA:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz; 
Fransızca dersindeki kazanımlarından yola çıkarak günün bölümlerini ve saatlerini kullanarak 
rutinlerinden bahsettiler. Öğrencilerimizin dönem başından beri edindikleri saatleri sorma ve söyleme, 
günlük rutinlerinden bahsetme, ders çalışma programından ve sosyal aktivitelerinden bilgiler verme 
gibi kazanımları 3.temamızla birleştirerek kendilerine saat maketiyle beraber haftalık ders programı 
hazırladılar. Öğrencilerimiz saatlerini ve haftalık ders programlarını canlı derslerde arkadaşlarına 
sundular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İlkeli”, “Duyarlı” ve “İletişim Kuran” 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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İNGİLİZCE:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz, 
İngilizce dersindeki kazanımlarından yola çıkarak “Çaldıkları Müzik Enstrümanları” nı dinledikleri müzik 
türleri ile eşleştirerek ve dönem başından beri öğrendikleri sıfatlar ve cümle kalıplarıyla dile getirerek 
kendilerini yabancı dilde ifade eden, özgürce düşünen, özgüvenlerini geliştirmiş ve iletişim kurabilme 
konusunda başarılı bir etkileşim gerçekleştirdiler. Böylece hem eğlenerek hem de öğrenerek kalıcı bilgi 
edinmiş oldular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran” ve “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; fen ve mühendislik uygulamaları kazanımı çerçevesinde “Yaratıcı 
Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları” etkinliğini gerçekleştirdi. Her öğrenci yetiştiği kültürü, bireysel 
özelliklerini, ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak birer bilim insanını canlandırdı. Kendi icatlarını 
arkadaşlarına bilim konferansında küçük prototiplerle tanıttı. Öğrenciler bu etkinlikle aynı zamanda 
fen, mühendislik, girişimcilik uygulamaları, hipotez oluşturma, deney süresince değişkenleri 
belirleme, eleştirel düşünme ve yaratıcı yenilikçi sorgulama düzeylerinde gelişim gösterdiler. 
Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran - Sorgulayan”, “Dönüşümlü Düşünen” ve 
“Dengeli” öğrenen profillerine sahip oldular.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz, 
Bilişim Teknolojileri dersinde “Dijital vatandaşlık” kavramını öğrendiler. Dijital vatandaşlık uygulamalarının 
kullanım amaçlarını ve önemini kavradılar. Dijital ayak izinin ne olduğu ve internet ortamında yapmış 
olduğumuz her eylemin iz bıraktığı çocuklara anlatıldı. Ders sonunda “İyi Bir Dijital Yurttaş” afişi 
öğrencilerle paylaşıldı. Afiş üzerindeki boşluklar öğrenciler tarafından dolduruldu. PowToon uygulaması 
öğrencilere anlatıldı. Her öğrencimiz ders sırasında uygulamanın internet sitesine mail adresi ile giriş 
yaptılar. Her öğrencimiz PowToon uygulaması aracılığı ile Bilişim Etiği, Dijital Vatandaşlık ve Dijital 
Zorbalık konularını kapsayan birer video hazırladılar. Bu sayede çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına 
saygı duymayı öğrendiler. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark ettiler. 

 

Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İlkeli” , “Düşünen” , “Açık Görüşlü” ve “İletişim 
Kuran” öğrenen profillerine sahip oldular.
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SKILLS:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Skills dersinde 
öğrencilere, renklerin duygularımız üzeerindeki etkisi sorularak derse başlandı. Öğrenciler İngilizce 
dilinde kendilerini iyi, kötü, mutlu, mutsuz, heyecanlı, karamsar hissetmelerine sebep olan renklerle 
ilgili arkadaşlarıyla bilgi paylaşımı yaptılar. Kendilerini hangi renklerle ifade etmek istediklerini ekranda 
paylaştılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran” ve “Düşünen” öğrenen 
profillerini geliştirmiş oldular.
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MATEMATİK:  

IB PYP’nin 3.teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”ünitesi kapsamında öğrencilerimize 
sayıların öneminden bahsedildi. Öğrencilerimiz derste teker teker fiziksel özelliklerinden başlayıp 
(boy,yaş,kilo, ayakkabı numarası vb.) nerede yaşadıkları (evin kaç odalı olduğundan, apartmanın kaçıncı 
katında oturduklarından, yaşadıkları şehrin nüfusu ve plaka numarası vb.) hakkında bilgiler verip 
kendilerini sözel olarak tanıttılar. Daha sonra kendilerini tanıtırken kaç kere sayılara başvurduğu ve 
sayılar olmadan bu tanıtımın ne kadar açıklanabilir ve anlaşılır olabileceği üzerine tartışıldı. Ayrıca Google 
Map üzerinden yaşadıkları yerin koordinatlarını bulmaları istendi ve bu koordinatların neyi ifade ettiği 
üzerine konuşuldu. Son olarak ise eğlenceli bir kapanışla herkesten doğum tarihlerini sayısal olarak 
yazdıklarında tüm rakamlarının toplamalarını bulmaları istendi. Buna “Doğum Şifresi” adı verildi. Böylece 
hem eğlenerek hem de öğrenerek IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” 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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REHBERLİK:

IB PYP’nin 3. teması olan “KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ” ünitesi kapsamında Rehberlik dersinde; 
iletişimde kendimizi ifade etmenin yollarından olan “Duyguları İfade Etme” konusunu işledik. Sağlıklı 
bir iletişim için duygularımızın farkında olmanın ve doğru bir şekilde ifade etmenin önemini kavradık. 
Konu kapsamında WEB2.0 araçları ile oluşturduğumuz durum-duygu eşleştirmeleri oyunu ile duygu 
farkındalığı oluşturduk. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran” ve “Duyarlı” 
öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.


