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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 08.03.2021 – 05.04.2021

ANA FİKİR : Doğal afetler ve doğa olayları, bireyleri ve çevreyi etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Değişim, Sorumluluk, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI : 1.Doğa olaylarının bireyler ve diğer canlılar üzerindeki etkisi

2. Doğal afetlere karşı alınması gereken önlemleri keşfetme 

3. Afetlerden korunmada teknolojinin ve bilimin faydaları

ÖĞRENEN PROFİLİ : Araştıran-Sorgulayan, Riski göze alan, Düşünen
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TÜRKÇE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Türkçe dersinde öğrencilerimizle 
üniteyi ele aldığımız zaman dilimine denk gelen “KÜTÜPHANELER HAFTASI” ile ilgili çalışmalar yaptık. 
Öğrencilerimize öncelikle doğal afetler ile ilgili videolar izletilip sonrasında doğal afetler hakkında 
bilgiler verildi. Ardından doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken önlemler ve 
yapılması gereken müdahaleler anlatıldı. Öğrencilerimiz kendi IB PYP kitaplarını oluşturarak kitaplarının 
içine doğa olaylarının bireyler ve diğer canlılar üzerindeki etkisini vurguladılar, doğal afetler ile ilgili yazı, 
şiir ve resim çalışmaları yaptılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Dönüşümlü düşünen” , 
“Bilgili” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.

.
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HAYAT BİLGİSİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Hayat Bilgisi dersinde 
öğrencilerimize acil durumlarda aranması gereken acil numaraları, bu acil durumlarda görev yapan kişilerin 
görevleri, gelişen teknoloji ile acil durumlarda gelinen noktaları konuştuk. Acil numaraları aramanın 
önemini vurguladık ve yapılan etkinlikle öğrencilerimizin acil durum karşısındaki farkındalıklarını 
arttırmak ve yapmaları gerekenleri keşfetmelerini hedefledik. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz 
IB’nin “İletişim Kuran” , “Bilgili” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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MATEMATİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Matematik dersinde öğrencilerimize 
Hayat Bilgisi dersinde işlenen acil durumlarda aranması gereken numaraları, paralar konusunu ele aldık. 
Öğrencilerimize hem paralarımızı öğretip hem de bu paralar ile toplama işlemi yaptırdık ve bunları acil 
numaralarla eşleştirmelerini sağladık. Böylece öğrencilerimizin acil numaraları paralar ile ilişkilendirerek 
numaraları pekiştirmelerini hedefledik. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen” ve 
“Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.



2-A Sınıfı4. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ

5

İNGİLİZCE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz ile İngilizce 
dersinde; teknolojik gelişmelerin insan üzerine etkilerini inceledik. Öncelikle “Dünyada yaşanılan ilginç ev 
modelleri” üzerine videolar izledik ve ufkumuzu genişlettik. Derste öğrendiğimiz kelimelerin birçoğunu 
kullanarak kendimiz için legolardan, kağıttan ya da evde bulunan çeşitli malzemelerden evler ürettik. 
Kelimeleri evin üzerinde oluşturduğumuz bölümlere yazdık. Öğrencilerimiz hem hayal güçlerini kullanma 
becerisi geliştirdiler hem de öğrendiklerini teknoloji ile harmanlayarak uygulamaya geçirdiler. Yapılan 
etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profillerini 
geliştirmiş oldular.
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FRANSIZCA

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” kapsamında öğrencilerimizle Fransızca dersinde 
işlediğimiz “Sağlıklı ve Sağlıksız Yiyecekler” konusunu işledik. Öğrencilerimizle çevrimiçi platformlar 
yardımıyla birer tane sağlıklı yiyecek ve içecek hazırladık. Ardından birer tane de sağlıksız yiyecek ve 
içecek yaptık ve aralarındaki farkı konuştuk. Sağlıklı bireyler olabilmek için hangi yiyecekleri ve içecekleri 
ne sıklıkla tüketmemiz gerektiğini tartıştık. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim 
kuran” , “İlkeli” 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 
bir şehirde bulunan önemli bölgeleri pekiştirdiler. Okul, kütüphane, banka, hastane, postane, karakol, 
hayvanat bahçesi gibi şehirde önemi olan kurumların ve alanların İngilizce dilindeki karşılıklarını 
öğrendiler. Ardından şehrin önemli bölgeleri ile ilgili oluşturulmuş bir şarkı dinleterek öğrencilerimizin 
konuyu kavramalarına yardımcı olduk. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz 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 “Küresel Isınma” konulu videomuzu izledik. Enerji kaynaklarımızın yanlış kullanımıyla 
zararlı gazların arttığını ve küresel ısınmaya sebep olduğunu öğrendik. İçinde bulunduğu çevreye 
karşı sorumluluklarını bir birey olarak yerine getirmek isteyen öğrencilerimiz küresel ısınmanın nasıl 
önlenebileceği/azaltılabileceği konusunda fikirlerini paylaştılar. Daha sonrasında Scratch JR. programı 
ile kutuplardaki buzulların erimesi sebebiyle nesli tükenmekte olan kutup ayıları ile ilgili animasyon 
hazırladılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” ve “Düşünen” 
öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.


