EĞİTMEN KOLEJİ

PYP VELİ MEKTUBU

4. SINIF

PRIMARY YEARS PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ
ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 04 ŞUBAT 2019 - 08 MART 2019
ANA FİKİR : EVRENDE YER KAPLAYAN HER ŞEY MADDEDİR VE MADDE DEĞİŞİM İÇERİSİNDE OLABİLİR
KAVRAMLAR
ŞEKİL: Neye benzer ve neden bu şekilde olduğunu
sorgular.
SEBEP SONUÇ : Maddenin değişim sebebini ve
sonucunu açıklar.
TUTUMLAR
MERAK : Maddelerin değişimini merak eder ve
açıklar.
BAĞLILIK: ÖMadde ile ilgili her bilgiyi öğrenmek için
sorumluluklarını yerine getirerek bilgi sahibi olur.
ŞEVK: Maddenin değişimini açıklamak ve sunmak
için hevesli olduğunu gösterir.
BECERİLER
DÜŞÜNME : Maddenin değişimi üzerinde düşünür ve
bir sonuca varır
ARAŞTIRMA : BMaddelerin özelliklerini, değişim
süreçlerini ve değişimin sebeplerini araştırır.
ÖZYÖNETİM : Maddenin özelliklerini fark edebilmek
ve anlayabilmek için büyük kas gruplarının kullanıldığı ve ince kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanması
gerektiği becerileri gösterir.

1) Madde ve özellikleri
2) Maddenin değişimi ve bu değişimin nedenleri
3) Maddelerden yararlanma ve sorumluluklarımız

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
ARAŞTIRAN-SORGULAYAN : Araştırma ve sorgulama için gerekli
becerileri kazanımları hedeflenir.
BİLGİ : Verilen Bilgilerin doğruluğunu araştırmaya ve araştırmalarından bilgiler eklemeye hevesli olur.
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN : Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.
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EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
DERS KONULARI
TÜRKÇE : "De" ve "Ki" Bağlaçlarının Yazımı, Benzetme Cümleleri, Sözcüklerin ve Sözcük Gruplarının Anlamı, Kitap Metinleri
MATEMATİK : Bölme (problemler), Kesirler
SOSYAL BİLGİLER : Bilim, Teknoloji ve Üretim, Üretim, Dağıtım ve Tüketim
İNGİLİZCE : Future facts with “will”, Future plans with “going to”, Time, the World around us, health, Using diagrams, Writing a report,
Making a travel ad, Definite article “the”, Capitalization, Suffix –iton, Contractations, Talking about waether, Asking for and giving
directions, Listening temperatures and times, Listening for places and numbers, Forms and states, Foods and Mixtures, Drinks, Three
states of matter
FRANSIZCA : Les differents produits mineraux, Les vetements, Las accessoires
FEN BİLİMLERİ : Madde, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER : Atık materyallerden spor eşyası, Labutla stafet yarışları, Kim daha çabuk, Bocce, Badminton
GÖRSEL SANATLAR : Madde dokularını yakından inceleyip sulu boya çalışmasının yapılması, Acrylic boya tanıtımı ve çalışmalarında
kullanılması, Herhangi bir maddeyi tanıtan afiş tasarlamak
MÜZİK : Şişeden ses etkinliği, Plastik, tahta, metal, cam gibi maddelerin sese dönüşümü, Ordunun Dereleri türküsü deşifre çalışması,
Ordunun Dereleri türküsü melodika çalışması, Ritmik Yön Bulma oyunu Orff çalışması
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EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
SAYIN VELİMİZ,
04 Şubat 2019 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında “DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ” teması altında yer alan “Evrende yer kaplayan her şey
maddedir ve madde değişim içerisinde olabilir .” ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede öğrencilerimiz; Madde ve özelliklerini, maddenin değişimi ve bu değişimin sebeplerini, maddelerden yararlanma ve buna karşı sorumluluklarımız. Öğrencilerimiz bu ünitede, ana fikir ve sorgulama hatlarına karşı Araştıran-Sorgulayan, Bilgili, Dönüşümlü
Düşünen profillerini sergilemek için cesaretlendirecektir. Öğrenme sürecinde, siz değerli velilerimizin de katkıları olacağına
inanıyoruz. Ayrıca ünite ile bağlantılı olduğunu düşündüğünüz yazılı ve görsel malzemeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Öğrencilerimizin eğitim sürecine yapacağınız katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
4. SINIF ZÜMRESİ
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EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
ÖĞRENEN PROFİLLERİ
ARAŞTIRAN - SORGULAYAN

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanımları hedeflenir.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

* Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikte kütüphane ziyareti gerçekleştirebilirsiniz.
* Çocuğunuzun internet anlayışını geliştirmek amacıyla internet ortamında onunla beraber belirlediğiniz bir konu hakkın

BİLGİ

Verilen Bilgilerin doğruluğunu araştırmaya ve araştırmalarından bilgiler eklemeye hevesli olur.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

* Çocuğunuzu okulda işlenen konular hakkında kitap okumaya teşvik etmeniz o konu hakkında bilgi sahibi olması adına
yararlı olabilir.
* Çocuğunuzun gelişim düzeyine uygun ve ilgi duyduğu yerel veya küresel bir fikir, kavram veya sorun hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
* Öğrencimizin okulda ne öğrendiklerini sorabilir ve onlarla şu tarz konuşmalar yapabilirsiniz:
1- Bunu bilmenin neden önemli olduğunu düşünüyorsun?
2- Günümüzde dünyada buna benzer şeylerin olduğunu düşünüyor musun? Geçmişte böyle olaylar olmuş olabilir mi?
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Tuzla Villa VIP Kampüs

EĞİTMEN KOLEJİ

PRIMARY YEARS PROGRAMME
ÖĞRENEN PROFİLLERİ
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü
yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

* Çocuğunuzu günlük tutması noktasında teşvik etmeniz çocuğunuzun bir müddet sonra yaşadıklarını düşünmesi ve
değerlendirmesi için kendisine bir fırsat sunacaktır.
* Öğrencimizin okulda katıldığı sınavların sonuçlarını beraber değerlendirip güçlü ve eksik yönlerini tespit edebilirsiniz. Bu
konuda kendisinin yapabileceklerini beraber belirleyebilirsiniz.
* Öğrencimizin öğrenme sürecindeki herhangi bir aktivitesini videoya çekip, sonrasında kendisinin bu süreci eksik ve
güçlü yönleriyle değerlendirmesini sağlayabilirsiniz.

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
4. SINIF ZÜMRESİ

Haftalık Antrenman
Programı

0216 446 41 66

www. egitmenkoleji.com

Yabancı Dil
Programı

info@egitmen.k12.tr

360° Rehberlik
Programı

Tuzla Villa VIP Kampüs

