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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 08.03.2021 – 05.04.2021

ANA FİKİR : Dünyanın döngüleri ve gökyüzündeki oluşumlar bireylerin günlük 
aktivitelerini etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR : İşlev, Sebep-sonuç, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI : 1. Mevsimlerin oluşumunu keşfetme

2. Mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisini kavrama

3. Gökyüzünde meydana gelen değişimleri fark etme

ÖĞRENEN PROFİLİ :  Araştıran-sorgulayan, Düşünen
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TÜRKÇE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Türkçe dersinde öğrencilerimizle 
gökyüzüne bir yolculuk yaptık. Gökyüzünde meydana gelen değişimleri takip eden öğrencilerimiz 
bir hafta boyunca bu değişimleri resmedip ardından drama ile sergilediler. Sergilenen dramayı diğer 
öğrencilerimiz tahmin ederek tahtaya yazılar. Öğrencilerimiz gökyüzünde meydana gelen değişimler ve 
mevsimler arasında bağlantı kurup bunu beden hareketleri ile ifade ettiler. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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MATEMATİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Matematik dersinde 
öğrencilerimizle hangi mevsimde ve hangi ayda doğduklarını ailelerinden öğrenen öğrencilerimiz bir 
tabloda tüm sınıf arkadaşlarının doğum tarihlerini işaretlediler. Aynı ayda doğan arkadaşlarını tespit 
eden öğrencilerimiz tabloda işaretleyerek mevsimlerin altında kaçar kişi olduğunu yazdılar. Araştırma 
ve sorgulama becerilerini geliştirerek meraklarını besleyen öğrencilerimiz kendi kendilerine sebep-
sonuç ilişkisi kurarak gruplama yapma konusunda pratik fikirler oluşturdular. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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HAYAT BİLGİSİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Hayat Bilgisi dersinde 
öğrencilerimizle mevsimlerle ilgili çalıştık. Mevsimlerin canlılar üzerindeki etkilerini fark eden 
öğrencilerimizle TGA yöntemi ve grup çalışmasıyla sorgulama hattımızı işledik. Gruplara ayrılan 
öğrencilerimiz mevsimler ve etkileri arasında bağ kurdular. Bazı zamanlarda kalın kıyafetler tercih 
etmemizin sebeplerini, bitkilerin hangi zamanda çiçek açabildiklerini, hayvanların neden kış uykusuna 
yattıklarını sebep-sonuç ilişkileri kurarak gözlemler kısmına kaydettiler. Öğrencilerimiz tahmin ve 
gözlemlerini birbirleri ile paylaşarak mevsimlerin canlılar üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini 
tartıştılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profilini 
geliştirmiş oldular.
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İNGİLİZCE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında İngilizce dersinde öğrencilerimizle 
hava değişiminin insanların duyguları üzerindeki etkisini değerlendirip sorguladık. Dünyamızdaki hava 
olaylarıyla ilgili önce videolar izledik ve hangi hava olayları ile karşılaşabileceğimizi İngilizce cümleler 
kurarak ifade ettik. Daha sonra öğrencilerimize farklı yüz ifadeleri dağıttık. Ellerindeki yüz ifadelerinin 
hangi hava durumuna uygun bir duygu olduğunu ifade etmelerini sağladık. Böylece “Birey yağmur 
yağdığında ne yapar, ne hisseder?” gibi sorularına İngilizce yanıtlar verdiler. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “Duyarlı” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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FRANSIZCA

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” kapsamında öğrencilerimizle Fransızca dersinde 
kendimize birer pasaport tasarladık. Pasaportun ne olduğunu, ne işe yaradığını, içinde hangi bilgilerin yer 
aldığını derste konuştuk ve ardından tasarıma başladık. Derse gelirken yanlarında getirdikleri vesikalık 
fotoğraflarını pasaportlarına yapıştırıp kendilerinden istenen bilgileri (nom, prénom, date de naissance, 
ville de naissance, adresse) yazan öğrencilerimiz, tahtaya yansıttığımız dünya haritası üzerinden gitmek 
istedikleri ülkeyi seçtiler ve o ülkenin vize pulunu pasaportlarına yapıştırdılar. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen” ve “Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Oyun ve Fiziki etkinlikler dersinde 
öğrencilerimiz ile yaz ve kış sporları hakkında konuştuk. Buna bağlı olarak hayal güçlerini kullanarak yaz 
sporu olarak kanoyu, kış sporu olan kayağı seçtiler ve bu sporları deneyimlediler. Böylelikle mevsimlerin 
sporlar üzerindeki etkisini kavradılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen” ve 
“Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.

.
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GÖRSEL SANATLAR

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Görsel Sanatlar 
dersinde dönem boyunca öğrendikleri akrilik boya tekniği ile  “İZLENİMCİ” (EMPRESYONİZM) akımından 
yola çıkarak tablolarında dünyanın işleyişindeki en önemli faktörleri betimlediler. Bu faktörleri 
öğrencilerimize azot döngüsü anlatarak (güneş,su ve arı) işbirliği içinde belirledik. Yapılan sanat 
çalışmasıyla birlikte öğrencilerimiz izlenimci akım üzerinden NATÜRMORT tasviri yaptılar. Yapılan 
etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran”, “Duyarlı” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen 
profillerini geliştirmiş oldular.
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MÜZİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Müzik dersinde öğrencilerimiz 
dünya üzerinde yer alan çeşitli canlıları tanıdılar. Yaşayış biçimleri hakkında bilgi edinip isimlerini telaffuz 
etme ve yediği besin türlerini nitelendirme gibi kazanımlar elde ettiler. Ders saati sırasında “Nota 
Evi” adlı etkinlik sayesinde boyun pankartlarıyla canlandırma yaparak notaların yerlerini öğrendiler. 
Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” ve “Bilgili” öğrenen profillerini 
geliştirmiş oldular.
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SKILLS

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Skills dersinde 
hava durumunu ve mevsimleri pekiştirdiler. Öğrencilerimiz öncelikle için bulunduğumuz haftanın 
hava durumunu değerlendirdiler ve ardından yılın 4 mevsimini sözel olarak ifade etmeyi öğrendiler. 
Mevsimlerle ilgili öğrendikleri hava durumu betimleyen cümleleri arkadaşlarına sözel olarak ifade eden 
öğrencilerimiz, seçtikleri mevsimle ilgili görsel çalışmalar yaptılar. Yapılan etkinlikle birlikte IB’nin 
“İletişim kuran” ve “Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular. 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde 
öğrencilerimiz dünyanın hareketinin sonucunda mevsimlerin oluştuğunu hatırladılar. “Dünyanın 
hareketleri yaşamımız etkiler” ana fikriyle bağlantılı olarak mevsimlerin oluşumunu anlatan videolar 
izledik. Mevsimlerin farklılıklarını ve bize hissettirdiklerini konuştuk. Hangi mevsimde hangi kıyafetleri 
tercih ettiğimizi birbirimizle paylaştık. Uygulama etkinlilerini internet tarayıcısından yönergeleri takip 
ederek açan öğrencilerimiz farklı sahnelerden oluşan oyunlarında karakterlerini içinde bulundukları 
mevsime göre giydirdiler. Öğrencilerimiz etkinliklerini açarken klavyedeki tuşları ve görevlerini 
kavrayarak internette arama yapmayı deneyimlemiş oldular. Sürükle bırak mantığı ile çalışan oyunlarında 
mouse kullanım becerilerini geliştirirken öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” ve “Düşünen” 
profillerini geliştirdiler.
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