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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 08.03.2021 – 05.04.2021

ANA FİKİR : Teknolojik gelişmeler çevre üzerinde ve bireyin hayatında değişim yaratır.

ANAHTAR KAVRAMLAR : İşlev, Değişim, Sorumluluk

SORGULAMA HATLARI : 1. Günlük hayatta kullandığımız teknolojileri tanıma 

2. Teknolojinin hayatımıza ve çevreye etkileri 

3. Teknolojik gelişmelerin sosyal yaşama etkileri

ÖĞRENEN PROFİLİ : Bilgili, Dönüşümlü Düşünen, Riski Göze Alan
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TÜRKÇE – HAYAT BİLGİSİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” kapsamında öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersinde 
“Teknolojik gelişmeler çevre üzerinde ve bireyin hayatında değişim yaratır.” ana fikrini içeren sorgulama 
ünitesinden hareketle Türkçe dersi ile disiplinler arası olarak yapılan “röportaj” çalışması ile çocukların 
aile büyüklerimiz olan anneanne, babaanne, dede ya da ulaşamadıkları takdirde anne veya babaları ile 
röportaj yapmalarını istedik. Bu röportajda amaç aile büyüklerinin geçmişte kullandıkları teknolojik 
aletler ile şu an kullanılan aletler arasında ne gibi farkların olduğunu öğrenmeleri, o dönemin şartları 
ile günümüzü kıyaslamaları, özellikle teknoloji çağında ve sürekli ekran karşısında olduğumuz pandemi 
koşullarında teknolojinin yerini keşfetmeleriyle eksik ve olumlu yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Bu etkinlik kapsamında “Araştıran sorgulayan, Bilgili, Dönüşümlü Düşünen” öğrenen profillerinden yola 
çıkarak öğrencilerimizin sosyal, iletişim, sorgulama becerilerinin gelişmesini amaçladık.
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FEN BİLİMLERİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” kapsamında öğrencilerimiz ile 21-26 Mart tarihleri 
arasında “Orman Haftası” olarak kutladığımız süreçte Fen Bilimleri dersinde, içinde bulunduğumuz canlı 
ve cansız varlıklarla bir arada yaşadığımız doğamızda sürekli karşı karşıya olduğumuz, hem hayvanlara 
hem de bitkilere oldukça zarar veren orman yangınları problemini ele aldık. “Orman Yangınlarını 
Engelleyebilmek ve  Azaltabilmek İçin Nasıl Bir Sistem, Cihaz Geliştirilebilir?” sorusuna cevap aradık. 
Öğrenciler günümüz teknolojilerinin olanaklarını da kullanarak gerek yaptıkları çizimlerle gerekse 
tasarladıkları üç boyutlu çalışmalarla düşündükleri fikri projelerine aktardılar. Yapılan etkinlikle birlikte 
öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran Sorgulayan” , “Düşünen” , “Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş 
oldular.
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MATEMATİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” kapsamında öğrencilerimiz Matematik dersinde 
“Zaman Ölçme” ünitesi kapsamında ilk olarak ortaya çıkan, Mısırlıların bulduğu güneş saatinden, 
bulunduğumuz dönemde çağın koşulları gereği her şeyi tek bir dokunuşla hallettiğimiz, dünyayı 
bileklerimize sığdırdığımız akıllı saatlere doğru zamana yolculuk yaptık. Güneş saatinden itibaren 
teknoloji ile birlikte adım adım gelişen ve değişim gösteren zaman ölçme aracımız, saatlerimizin 
özelliklerine baktık. Nasıl çalıştıklarını ve nasıl kullanıldıklarını öğrendik. Her bir öğrenci için birer kart 
oluşturduk. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” , “Dönüşümlü Düşünen” ve “Riski 
Göze Alan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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İNGİLİZCE

IB PYP’ nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz İngilizce dilindeki 
kazanımlarını kullanarak, günlük hayatımızın bir parçası olan televizyon programları ve türlerini 
öğrendiler. Öğrencilerimiz televizyonda görmek istedikleri programları, çizgi filmleri, belgeselleri olağan 
yaşamın akışında değil, hayal ettikleri gibi resmettiler. Hedef dilde verilen kazanımları kullanarak hayal 
dünyalarındaki televizyonu yarattılar. Yapılan etkinlik ile birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim Kuran”, 
“Dönüşümlü 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 yüzmeyi, 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) akımdan yola 
çıkarak tablolarında dünyanın işleyişindeki en önemli faktörleri betimlediler. Bu faktörleri öğrencilerimize 
azot döngüsü anlatarak (güneş,su ve arı) işbirliği içinde belirledik. Yapılan sanat çalışması ile birlikte 
öğrencilerimiz izlenimci akım üzerinden doğada gece/gündüz tasviri yaparak IB’nin “İletişim Kuran” , 
“Duyarlı” ve “Bilgili” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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MÜZİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Müzik dersinde öğrencilerimiz 
çeşitli canlıların hareket hızları hakkında bilgi edindiler. Derste birbirleri ile fikir alışverişinde bulundular. 
Canlıların hareket hızlarını müzikte hız değişiklikleri olarak nitelendirdikten sonra “Koala ve Tavşan” 
şarkısını öğrenip müzikal drama yaptılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-
Sorgulayan” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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SKILLS

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Skills dersinde 
yeteneklerinden ve gelecekte sahip olmak istedikleri mesleklerden bahsettiler. Her öğrenci İngilizce 
dilinde bildikleri meslekleri sözel olarak ifade ettiler ve yeni meslekler öğrendiler. 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 
“Günlük hayatta kullandığımız teknolojileri tanıma” ve “Teknolojinin hayatımıza ve çevreye etkileri” 
sorgulama hattından yola çıktık. Bilinçli bir teknoloji kullanıcısı olarak önce teknolojik bilgi ile internetteki 
bilgilerin nasıl gün geçtikçe arttığını, bu bilgiler arasından doğru bilgiyi nasıl seçeceğimizi, internette 
aldığımız bilginin kaynaklarını neden ve nasıl vermemiz gerektiğini sorguladık. Ardından teknolojik 
araçların geçmişten günümüze gelişimini öğrenmek ve sosyal yaşamımıza etkilerini tartışmak üzere 
araştırmalar yaptık. Araştırmalarımızı PowerPoint programı ile sunuma aktardık. Yapılan etkinlikle 
birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.


