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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA : DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 08.03.2021 – 05.04.2021

ANA FİKİR : Doğal dünyanın yasalarını ve canlıların doğal davranışlarının keşfetmesi, 
bireyin tutum ve davranışlarını etkiler.

ANAHTAR KAVRAMLAR : Sebep-sonuç, Bağlantı

SORGULAMA HATLARI : 1. Canlıların doğal davranışını tanıma

2. Bireyler ve kültürler arası etkileşimi keşfetme

3. Mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisi

ÖĞRENEN PROFİLİ :  Araştıran-sorgulayan, Bilgili
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PROJE ETKİNLİĞİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle Sanat Etkinliği 
dersimizde ormanların dünyaya, mevsimsel geçişlere ve insan yaşamına olan etkilerini konuştuk. 
Ormanların kuşlara yuva olduğu, kuşların neden yuvalarını ağaç dalına kondurduğu üzerinde çalışma 
yaptık. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB ‘nin “Bilgili” ve “Araştıran- Sorgulayan” öğrenen 
profillerini geliştirmiş oldular. 
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OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle Okuma ve Yazmaya 
Geçiş dersimizde “Teknoloji nedir, teknolojinin insan yaşamındaki etkileri nelerdi, teknolojik cihazlar (akıllı 
tahta vs) yokken dersler nasıl yapılıyordu?” gibi sorular üzerinden beyin fırtınası yaptık. Öğrencilerimize 
kara tahta ve tebeşir tanıtımı yaparak bu teknolojik gelişimi akıllarında somutlaştırmalarını sağladık ve 
ülkelerin zamanla teknolojik gelişmeler ile birbirlerine olan etkilerinin artması üzerinde çalıştık. Yapılan 
etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profilini geliştirmiş oldular.

 
 

 

 

 

 

 

DENEY GÖZLEM ETKİNLİĞİ FOTOĞRAFLARI  
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DENEY VE GÖZLEM ETKİNLİĞİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle Deney ve Gözlem 
Etkinliği’nde çiğneme eylemive çiğnemenin nasıl öğrenildiği hakkında konuşuldu. Sağlıklı diş yapısı ile 
sağlıksız diş yapısını karşılaştıran eğitici bir video izledik. Videodan edindiğimiz bilgilerle oyun hamuru 
kullanarak birer diş maketi yaptık. İnsanların doğal davranışları (çiğneme, göz kırpma, uyuma, gülme 
gibi) ve duygular üzerinde konuştuk. Ayrıca diş fırçası ve diş macunun tarihi üzerine araştırmalar yaptık.
Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “Araştıran-Sorgulayan” öğrenen profilini 
geliştirmiş oldular.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAT ETKİNLİĞİ FOTOĞRAFLARI 
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SANAT ETKİNLİĞİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle Sanat 
Etkinliği’nde dünyanın işleyişini, dünyanın şeklini ve dünya üzerinde yaşayan canlıların neler olduğunu 
konuştuk. Mevsim özelliklerine göre giyilen ve giyilemeyen kıyafetleri inceledik. İlkbahar mevsiminde 
doğada nasıl farklılıklar olduğunu, neler giyindiğimizi ve hava durumunun nasıl olduğunu keşfetmek 
için okul bahçemizde bir keşfe çıktık. Kutuplardaki buzulların erimesi sonucunda dünyada nasıl 
değişiklikler olabileceği üzerine düşündük ve arkadaşlarımızla fikirlerimizi paylaştık. Dünya çantası ile 
tüm hayallerimizi topladık ve yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “Bilgili” ve “ Araştıran 
-Sorgulayan” öğrenen profillerini destekledik. 
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İNGİLİZCE

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında öğrencilerimizle İngilizce dersinde 
günün bölümlerini (sabah,öğle ve ikindi saatlerini) okulumuzun bahçesine çıkarak gözlemledik, gözlem 
sonuçlarımızı da birer resim çalışmasıyla somutlaştırdık. Hava durumunun gün içerisindeki farklılıklarını 
karşılaştırdık. Havanın durumu ile ilgili öğrendiklerimizden yola çıkarak İngilizce cümleler kurarak 
arkadaşlarımıza ifade ettik.ANASINIFI FOTOĞRAFI 
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FRANSIZCA

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” kapsamında öğrencilerimizle Fransızca dersinde 
haftanın günlerini öğrendik. Bir yılın 12 aydan oluştuğunu ve bu ayları Fransızca dilinde ifade edebilen 
öğrencilerimizle haftanın günleri konusuna geçtik ve bir Hafta Treni tasarladık. Gruplara ayrılan 
öğrencilerimiz kendi vagonlarını tamamladıktan sonra treni bireysel olarak birleştirdiler ve sınıf 
arkadaşlarına sundular. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin “düşünen” ve “bilgili” öğrenen 
profillerini geliştirmiş oldular.Anasınıfı 
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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 konuşup buna bağlı olarak kuvvet gerektiren oyunlar oynadık. Böylece mevsimlerin 
canlılar ve canlıların sağlığı üzerindeki etkisini kavradık. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin 
“Bilgili” ve “Düşünen” 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 doğa betimlemesi 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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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

IB PYP’nin 4. teması olan “DÜNYANIN İŞLEYİŞİ” ünitesi kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde 
öğrencilerimiz dünyanın hareketinin sonucunda mevsimlerin oluştuğunu hatırladılar. Dünyanın güneşe 
yaklaştığını ve uzaklaştığını sorgulayan öğrencilerimiz dünyamızın nasıl ısındığına ve soğuduğuna 
yönelik fikirlerini paylaştılar. Mevsimler temalı resimlerini yaratıcılıklarını kullanarak renklendiren 
öğrencilerimiz çalışmalarını Quiver adlı uygulama aracılığıyla canlandırarak artırılmış gerçeklik ile 
tanıştılar. Yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerimiz IB’nin IB’nin “Bilgili” ve “Araştıran-Sorgulayan” 
profillerini geliştirmiş oldular.


