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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 08.03.2021 – 05.04.2021

ANA FİKİR : Bireyin dünyanın işleyişine yönelik yaptığı sorgulamalar, toplumsal ve 
çevresel değişimleri anlamasını sağlar.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Şekil, Sebep-sonuç, Değişim

SORGULAMA HATLARI : 1. Doğal dünya ile insan etkileşimini keşfetme 

2. Toplum içi ve toplumlar arası ilişkileri fark etme

3. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere yönelik sorgulama 

ÖĞRENEN PROFİLİ : Araştıran-sorgulayan, Düşünen, İletişim Kuran
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TÜRKÇE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Türkçe dersinde 
kurum içi ilişkileri fark etmeleri ve bu ilişkilerin yürütülmesinin bir yolu olan “dilekçe” yazmayı kendi 
kurumumuzda idareden taleplerimizi dile getirmek için sınıf olarak ortak bir dilekçe yazıldı. Her öğrencimiz 
ortak kararları olan bu dilekçeye imzalarını attılar. Ayrıca Sosyal Bilgiler dersi ile disiplinler arası olarak 
yapılan “röportaj” çalışması ile de mesleklerin toplum ve dünya açısından işleyiş ve gerekliliklerini 
keşfettiler. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran sorgulayan” , “İletişim kuran” ve 
“Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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MATEMATİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle Matematik 
dersinde içinde bulunduğumuz toplumsal bir yapı olan okulumuzda bulunan öğrenci ve öğretmen 
sayılarının cinsiyetlere ve sınıf kademesine göre dağılımını sütun grafiği ve bilgi şeması ile gösterdik. 
Yaptığımız bu etkinlikte öğrencilerimiz müdür ve müdür yardımcımıza giderek okulumuzda bulunan 
anasınıfı, ilkokul ve ortaokuldaki kız ve erkek öğrenci sayılarını, kadın ve erkek öğretmen sayılarını 
öğrendiler. Bu bilgilerden yola çıkarak iki gruba ayrılan öğrencilerimizden bir grup sütun grafiğini 
oluştururken diğer grup şema ile gösterim gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin 
“Araştıran sorgulayan” , “İletişim kuran” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.



4-A Sınıfı4. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ

4

SOSYAL BİLGİLER

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler 
dersinde Türkçe dersi ile disiplinler arası bir etkinlik aracılığıyla toplum içi ve toplumlar arası ilişkileri 
tanımak ve doğal dünya ve insan etkileşimini fark etmek amacıyla anne ve babaları ile ebeveynlerinin 
mesleklerine yönelik bir röportaj gerçekleştirdiler. Ebeveynlerinin mesleklerinin toplumda hangi ihtiyacı 
karşıladığını, mesleklerinin gerekliliklerini araştırıp öğrendiler. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz 
IB’nin “Araştıran sorgulayan” , “İletişim kuran” ve “Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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FEN BİLİMLERİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Fen Bilimleri 
dersinde doğal dünya ile insan etkileşimine yönelik olarak “Karışımlar” konusunda deney gerçekleştirdiler. 
Deney laboratuvarında oluşturulan farklı karışımları öncelikle hangi yöntemle ayıracaklarını tahmin 
ettiler, sonrasında karışım ayırma yöntemlerini uygulayarak gözlemlediler. Tahmin ve gözlemleri 
arasındaki farklılık ve benzerlikleri sınıf arkadaşlarına açıkladılar. Ayrıca öğrencilerimiz getirdiği çeşitli 
meyvelerden (portakal, mandalina, limon vb) kendi karışımlarını oluşturarak karışık meyve suları 
hazırladılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran sorgulayan” , “İletişim kuran” ve 
“Düşünen” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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İNGİLİZCE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle İngilizce 
dersinde dünyayı korumak için bireylerin görev ve sorumlulukları konuşuldu. Tüm öğrencilerimiz dünyayı 
korumak için üstlerini düşen sorumlulukları listelediler ve sırayla sınıf arkadaşlarıyla yazılı ve sözlü 
olarak paylaştılar. Yapılan etkinlikle birlikte IB’nin “İletişim kuran” ve “Dönüşümlü düşünen” 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” konusundan yola çıkarak bir yemek listesi hazırladık. 
Öğrencilerimiz okul yemekhanemizde çıkmasını en çok istedikleri yemeklerin listesini yaptılar ve 
bunu online araçlarımızdan biri olan Padlet üzerinde eş zamanlı olarak diğer arkadaşlarıyla paylaştılar. 
Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “iletişim kuran” , “ilkeli” 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 güç ve kuvvet gerektiren sporlar ve oyunlar hakkında fikir alışverişi yaptık. 
Güçlenmek ve kuvvetlenmek için dengeli beslenmenin en önemli faktörü olan meyve ve sebzelerin 
mevsiminde tüketilmesi hakkında konuştuk. Buna bağlı olarak kuvvet gerektiren oyun oynadılar ve 
böylece mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisini görmüş oldular. 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 gerçeküstücülük/gerçeklik 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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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde  
“Toplum içi ve toplar arası ilişkileri fark etme” sorgulama hattından yola çıkan öğrencilerimiz farklı 
kültürleri ve toplumları tanımak adına seçmiş oldukları ülkelerle ilgili Web 2.0 araçlarından Padlet 
uygulamasını kullanarak panolar hazırladılar. Öğrencilerimiz arkadaşlarının hazırladıkları panolara 
belirlenen ülke ile ilgili araştırmaları sonucunda buldukları yeni bilgileri de ekleyerek farklı kültürleri 
araştırma ve tanıma fırsatı buldular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-
Sorgulayan” ve “İletişim kuran” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.


