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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 08.03.2021 – 05.04.2021

ANA FİKİR : Bireyin doğal dünyayı ve yasalarını sorgulaması, insanlar ve toplumlar 
arasındaki ilişkileri anlamasını etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR : İşlev, Değişim, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI : 1.Bilimsel yasalar üzerinden toplumsal ilişkileri anlama

2. Toplumsal ilişkileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade etme

3. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumlar arası çeşitliliğini fark etme 

ÖĞRENEN PROFİLİ : Araştıran-sorgulayan, İletişim kuran, Dönüşümlü düşünen
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TÜRKÇE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Türkçe dersinde; 
doğal dünyayı ve yasalarını sorgulayarak toplumsal ilişikilerini, dinleme stratejileriyle birleştirdiler. 
Katılımlı, katılımsız ve grup halinde yöntem ve teknikleri uygulayarak, karşılıklı soru –cevap ile yakın 
çevreleriyle “Aile Röportajı” gerçekleştirdiler. Önceden hazırladıkları sorular üzerinden işlev ve bağlantı 
anahtar kavramlarını kullanarak hem dinleme stratejilerini uyguladılar hem de dinlediklerinin ve 
izlediklerinin değerlendirmesini yaptılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Dönüşümlü 
düşünen” , “Açık görüşlü” ve “İletişim kuran” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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SOSYAL BİLGİLER

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Sosyal Bilgiler dersinde 
öğrencilerimizle beraber öncelikle bir sorgulama yolculuğuna çıktık. Buna göre öğrencilerimiz dünyanın 
işleyişini bir makinenin çalışma prensibine benzettiler. Ekonomik faaliyetlerin de tıpkı bir makinenin dişli 
çarkları gibi dünyanın işleyişine benzediği ve insanların dünya üzerindeki üretim, dağıtım ve tüketim 
dengesine yardımcı olduğu konularında tartışmalar yaptılar. Daha sonra öğrencilerimiz bu tartışmalardan 
yola çıkarak kendi hazırladıkları sunumları arkadaşlarına kendi örnekleri üzerinden sundular. Hem 
ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini hem de bu faaliyetlere ilişkin meslekleri öğrenen öğrencilerimiz 
oynamayı çok sevdikleri bir oyun olan “kim-nerede-ne zaman-ne yaptı” oyununu takımlara ayrılarak 
oynadı. Yapılan etkinliklerle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-sorgulayan” ve “Dönüşümlü 
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 öncelik verilen sürdürülebilir dünya ile insan etkileşimi konusunda çalışmalarına başladılar. 
Öncelikle tükenen kaynaklar ve sürdürülebilirlik konusu kapsamında sıfır atık projeleri, geri dönüşüm 
ve yeniden kullanım konusunda bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, evlerinde işlevini yitirmiş, artık 
kullanılmayan malzemelerden ihtiyaç duydukları veya satın almak istedikleri ürünleri yeniden tasarladılar. 
Eski kavanozlardan kar küresine, teneke kutulardan mumluğa, küçülmüş ve yırtılmış kıyafetlerden evcil 
hayvan giysilerine birçok üründe yeniden dönüşüm serüvenine ortak olan öğrencilerimiz aynı zamanda 
bu ürünlerin üretim yerlerinden, geri dönüşüme kadar ilerleyen yolculukları hakkında hazırlamış 
oldukları döngü şemasıyla birlikte hem kendilerine hem arkadaşlarına gelişen teknoloji ile dünyanın 
ilerleyişi hakkında bilgi aktarımında bulundular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Duyarlı”, 
“Düşünen” ve “Araştıran- Sorgulayan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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MATEMATİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle “Dünyanın 
İşleyişinde Matematiğin Önemi” başlığı altında, öğrencilerimizi gruplara bölerek poster çalışması yaptık. 
Öncelikle öğrencilere dünyanın işleyişi ve matematik biliminin yerini anlatan kısa bir anlatım yapıldı. 
Buradaki amaç poster hazırlamak için herbirine bir çıkış, bir ipucu vermekti. Anlatılanlar eşliğinde, 
öğrenciler gruplara bölünerek WEB2.0 araçlarını kullanarak posterlerini hazırladılar. Ve ders sonunda 
sunum halinde arkadaşlarıyla paylaştılar. Bir puanlama yaparak sınıf bazında günün kazananını belirledik.
Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz “Duyarlı” , “Düşünen” ve “İlkeli” öğrenen profillerini geliştirmiş 
oldular.
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İNGİLİZCE

IB PYP’ nin 4. teması olan  “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz İngilizce dilindeki 
kazanımlarını kullanarak “Deniz ve Deniz Canlılarını Korumalıyız.” ilkesini benimseyerek sınıf içi işbirliği 
ile kendi posterlerini tasarladılar. Öğrencilerimiz posterlerini tasarlarken aynı zamanda deniz canlıları 
ile ilgili bilgileri öğrendiler ve bu bilgileri hedef dilde kullanmayı amaçladılar. Deniz ve deniz canlılarını 
koruma bilincinin önemini farkeden öğrencilerimiz canlı ders esnasında posterlerini oluşturmak için 
birbirleriyle fikir alışverişinde bulundular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “İletişim 
Kuran” , “Düşünen” ve “Araştıran-sorgulayan” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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FRANSIZCA

IB nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” kapsamında öğrencilerimizle Fransızca dersinde hava 
durumu konusunu pekiştirdik. Şehir ve ülke bazında hava durumu aktarmayı, dinlediği hava durumu 
tahminini çevirebilmeyi öğrenen öğrencilerimiz kendilerine birer şehir seçtiler ve bu şehirlerin hava 
durumlarını hafta boyunca takip ettiler. Seçtikleri şehrin hava durumunu Fransızca dilinde cümleler 
kurarak sınıfla paylaştılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-sorgulayan” , 
“Bilgili” ve “İletişim kuran” öğrenen profillerini geliştirdiler.

5. sınıflar 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

IB PYP’ nin 4. teması olan  “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle Bilişim 
Teknolojileri dersinde “Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumlar arasındaki çeşitliliğini fark etme” 
sorgulama hattını tartıştık. Günümüz teknolojisinde dikkat çeken markalar ve geliştirmiş oldukları 
ürünleri inceleyen öğrencilerimiz ders içerisinde grup çalışmaları yaparak teknolojik gelişmelere yön 
veren gelişmiş ülkeleri araştırarak PowerPoint programı üzerinden sunumlarını hazırladılar. Yapılan 
etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-sorgulayan” ve “İletişim kuran” 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 
öğrencilerimizle 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 dönüşümlü düşündük. Buna bağlı olarak kuvvet gerektiren oyunlar oynadılar ve  
mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisini görmüş oldular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin 
“Düşünen” ve “Bilgili” öğrenen profillerini geliştirdiler. 
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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 öğrencilerimiz Müzik dersinde 
dünyamızda meydana gelen hava olaylarını düşünüp  arkadaşlarıyla paylaştılar. Oluşan ses şiddetleri 
hakkında yorumlar yapılarak birbirleriyle fikir alışverişinde bulundular. Müzikal terimler kullanarak 
aralarındaki ses şiddetlerini nitelendirdiler ve canlandırma yaptıktan sonra Balık-Ördek-Kurbağa 
şarkısını enstrümanları ile seslendirip pekiştirdiler. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin 
“Düşünen” ve “İletişim Kuran” öğrenen profillerini geliştirmiş oldular.
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REHBERLİK

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ ” ünitesi kapsamında öğrencilerimiz Rehberlik 
dersinde “Duygularımız” konusunu işlediler. Öğrencilerimiz hangi duyguları daha çok yaşadıklarını ve 
duygu durumlarının değişimi üzerindeki etkili olaylar hakkında örnekler verdiler. Konu kapsamında 
değişen hava şartları ve mevsimlerin duygu durumumuzu nasıl etkilediğini resmettiler. Güneşli havada 
daha mutlu olduklarını ve daha güçlü motivasyon hissettiklerini; yağmurlu ve soğuk havalarda ise daha 
mutsuz olduklarını ifade ettiler. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Düşünen” öğrenen 
profilini geliştirmiş oldular.


