EĞİTMEN KOLEJİ

PYP VELİ MEKTUBU

4 - 5 YAŞ

PRIMARY YEARS PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : CANLILARIN YAŞAM ALANI
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 04 ŞUBAT 2019 - 15 MART 2019
ANA FİKİR : HAYVANLARIN YAŞAMLARI VE YAŞADIKLARI YERLER ÜZERİNDE ÇEVRENİN VE İNSANLARIN
ETKİSİ VARDIR
KAVRAMLAR
BAĞLANTI : Doğadaki canlıların nasıl büyüdüğünü, insanlarla
doğadaki canlıların arasında benzerlikleri ve farklılıkların neler
olduğu hakkında sohbet edilerek bağlantı kurmaları sağlanır
SEBEP - SONUÇ : Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri
için beslenme gereksinimlerinin neler olduklarını öğrenirler.
SORUMLULUK: Canlıların yaşama haklarına karşı hayatımızda
ki sorumluklarının neler oldukları hakkında sohbet edilerek
sorumluluk bilinci gelişir.
TUTUMLAR
MERAK : Deniz, hava, kara canlılarının yaşam alanlarını
gösteren eğitici film izlenir.
GÜVEN: Öğrencilere sınıf içine getirilen muhabbet kuşu,
akvaryum balığını yakından inceleme fırsatını ve günlük
besleme alışkanlığı edinmeleri sağlanır.
HOŞGÖRÜ : Canlıların yaşam haklarına saygı göstererek sevgi
ve hoşgörüyle yaklaşmaları sağlanır.
BECERİLER
SOSYAL: Öğrencilerin en çok sevdikleri hayvanları söyleyip
resimleri çizimleri istenir. Öğrencilerin evde kendi beslemiş
oldukları canlı dostlarını sınıfa getirerek arkadaşlarına
özelliklerini anlatmaları sağlanır.
İLETİŞİM: İletişimin sadece dil olarak olmadığını hayvanları ve
bitkileri olumlu davranışlarımızla, üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirerek ve sevgi dilini kullanarak anlamaları sağlanır.
ARAŞTIRMA : Öğrencilerin merak ettikleri tüm canlıları
ebeveynlerinin yardımıyla çeşitli kaynaklardan, görsellerden
vb. yararlanarak okulda arkadaşlarına edindiği bilgileri
paylaşmaları sağlanır.

1) Hayvanların yaşadıkları yerler.
2) Hayvanların canlılar üzerindeki etkileri
3) Hayvanların yaşamları ve yaşadıkları yerler üzerindeki sorumluluklarımız.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
BİLGİLİ : Doğadaki canlılar ve canlıların yaşam alanları hakkında
bilgi sahibi olurlar.
DUYARLI: Doğanın sadece biz insanlara ait olmadığını canlılara
zarar vermemeyi, onların yaşam alanlarına engel olmamayı,
yaşamlarına yardımcı olacak destekleri vermemizin önemini
kavrarlar.
ARAŞTIRAN - SORGULAYAN : Hayvanların canlılar üzerindeki
etkileri hakkında araştırma ve sorgulama yapıp sınıfta bu konuyla ilgili beyin fırtınası yapılır.
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TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ : Canlıların yaşam alanları hayvanların yaşadıkları yerler ile ilgili sınıf içi sohbet edilir. Hayvanları tanıyalım adlı
eğitici film izleme. Kanguru ailesi parmak oyunu söylenir. Hayvanların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir ?, konusunda beyin fırtınası
yapılır. Hayvanların yaşamları ve yaşadıkları yerler üzerindeki sorumluluklarımız nelerdir? Konusu ile ilgili KWL tablosu üzerinde, Ne
Biliyorum? Ne öğrenmek İstiyorum? Ne öğrendim? Sorularına öğrencilerden gelen yanıtlar doğrultusunda KWL tablosu oluşturulur.
Dünyadaki tüm canlılar ile ilgili belgesel izletilir.”Y” tablosu üzerinde Ne Gördüm? Ne Duydum? Ne Hissettim? soruları üzerine öğrencilerin kendi yorumlarını , duygularını ve ne hissettiklerini görsel ve sözel olarak ifade ederek “Y” tablosu üzerine kendileri yapıştırırlar.
Yeşilay haftası ile ilgili sohbet ve eğitici film izleme. İlkbahar mevsimi konusu ile ilgili sınıf içi sohbet ve ilkbahar adlı hikaye okuma.”8 Mart
Dünya Kadınlar Günü” ile ilgili sohbet. Çanakkale Zaferi ile ilgili eğitici film izleme, şiir ve Hikaye okuma.
MATEMATİK : ”7” sayısını okuma yazma,Tahta Bloklarla 7 sayısı oluşturma, 1’den 40’a kadar ritmik sayma ,” 8” sayısı okuma ve yazma, 1’den
30 ‘a kadar sayıları nesnelerle eşleştirme çalışmaları, Sayı kartları ve mandallar ile sayı eşleştirme, 7-8 sayılarını eksik çizgileri tamamlama
ve gruplama çalışmaları sayıların gölgesinini bulma ve eşleştirme çalışmaları ve nesneleri eşleştirme çalışmaları,1 ile 20 sayılarını okuma
yazma çalışmaları Gruplama çalışmaları. Öğrenilen sayıları tekrar çalışmaları okuma ve yazma 10’ar 10’ar 100’e kadar sayma çalışmaları
.
ÇİZGİ ÇALIŞMALARI : Labirent çizgi çalışmaları, kapaklarla çizgi çalışmaları, çizgi çalışma sayfası, pet şişelerin kapakları ile çeşitli çizgi
çalışmaları,Tahta bloklar la özgün çizgiler oluşturma Çalışma sayfası üzerinde örgü ipler ile çizgi oluşturma
DİKKAT GELİŞTİRME: Zkare” Dikkat Geliştirme Çalışması ,Gizlenmiş Resimleri Bul Çalışması, Aradaki Farkı Bul Çalışması
ÖRÜNTÜ ÇALIŞMALARI : Geometrik şekiller ile objeler arsında bağlantı kurma çalışmaları, Çember şekli tanıma, Toplarla renk örüntüsü
oluşturma, ince kumlardan şekil örüntüsü oluşturma, Elips şekli tanıma Pipetlerle kare ve üçgen şekillerinden örüntü oluşturma
,Hayvanların yaşam alanları arasında bağlantı kurma- örüntü oluşturma, Üçlü ,Dörtlü ve Beşli örüntü oluşturma çalışmaları,
SANAT ETKİNLİĞİ : Kağıt Bardaktan Kanguru Yapımı, Çiftlik Hayvanları Grup Çalışması, Yumurta Kolilerinden Tırtıl Yapımı, Katlama Tekniğinden Köpek etkinliği ,Kağıt tabaktan Dinazor etkinliği Çatal Baskısından Kirpi yapımı , Grup Çalışması olarak Akvaryum etkinliği, Kadınlar günü için Kart Hazırlama, 18 Mart Çanakkale Zaferi için Proje Çalışması
AKIL OYUNLARI: BECERİKLİ YAPITLAR, ,LEGOLİNO,EQUILIBRIO, PATTERNP PLAY ,SHAPY,CANDY
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İNGİLİZCE : Thelife of the animals, I want to be a sailor (Unit6), The effect of animals on another organisms
FRANSIZCA : Les animaux, Aimer, Une chanson de animaux
DRAMA : Kangurular Ormanda, Aç Tırtıl, Tohumlar Fidana ,Minik Sincaplar, Salyangoz Evi, Kış Uykusuna Yatan Hayvanlar.
MÜZİK : Sebzeler- Meyveler , Gel Bize Katıl Bize, Ellerim Tombik ,Tombik, Yeni Yıl ,Kardan Adam Yapalım, Tasarruf ,Hop, Hop Uzun Kulaklı
Tavşan, Telefonun delikleri adlı şarkıları söyleyeceğiz.
FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ : Toprakta Yaşayan Hayvanları İnceleme ,Büyüteç ile Bıldırcın Yumurtası İnceleme, Salyangoz ve Salyangozun
Yaşam Alanını İnceleme, Yumurta Kabuğunda Çim Büyütme ,Muhabbet Kuşu ve Yaşam Alanını inceleme , Fasulye Yetiştirme deneyi
ORFF ÇALIŞMASI : Yengeç Kumda Dur, Ağaçkakan ,Ram Zam Zam Ritim ve Baget Dansı Ormanda Tavşanlar, Durma Alkışla, Ku Ku Çiçi
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER : Hayvan Yürüyüşleri çalışmaları, Koordineli hareket çalışması, Kuyruk kapmaca oyunu, Evsiz Tavşan oyunu,
Parkur Çalışması, İstasyon çalışması
MÜZİK (BRANŞ) : Hayvanlar Şarkısı, Köpek Uçmak İstemiş, Paytak Ördek Şarkısı, Damda Leylek ,Hamsi Şarkısı, Çanakkale Türküsü, Bernard
Hering Kelebekler orff çalışması, Beethoven Doce contra danzas eşliğinde ritim çalışması, Canlı/cansız varlıklar ve doğal/ yapay sesler, 3
haftalık yıl sonu gösterisi çalışması.
GÖRSEL SANATLAR (BRANŞ) : Sevdiğimiz bir canıyla ilgili resim çalışması, Canlıların dokularını inceleyip röprediksiyon çalışması yapmak
,Ünlü ressam Vang Gogh ve Yıldızlı Gece Tablosu ile ilgili hikayelerin okunup zihnimizde canlanan imgeseli resmetmek, İnci Küpeli Kız
Tablosu ile ilgili resim çalışması
KURALLI OYUN : Nerdesin? Burdayım” Oyunu, Dört Küçük Şişe Sallanıyordu, Mısır Patlatma Oyunu, Pipet İle Ponpon Taşıma ,Ahtopot
Oyunu, Komşudan Memnun musun ?Oyunu
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OKUNACAK KİTAPLAR
Hayvanların Yuvaları

Denizin Altında

KARINCANIN ÖĞÜDÜ

Bir Gün Tavşan Kralken

Minik Canlılar

Meraklı Minik (İşte Bir Örümcek)

Deniz Kıyısında

Canlıları Keşfedelim

Ne Yapsak’ da Tehlikedeki Türleri Korusak

Denizdeki Bin Bir Şeyi Bulun

Dans Eden Dinazorlar

Evimde Bir Aslan Var

Kutuplarda Eğlenceli Bir Gün

Kırmızı Kanatlı Baykuş

Öğrencilerden Gelen Kitaplar

Ormanda Yaşayan Hayvanlar

Roko’nun serisinden
(Püfleyen Küçük Dinazor)

YAPILACAK GEZİ
Veteriner Gezisi
Akvaryum Gezisi
Okul içinde Tüm Kadınları Ziyaret Etme .
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SAYIN VELİMİZ,

04 Şubat 2019 -15 Mart 2019 tarihleri arasında ‘ DÜNYANIN İŞLEYİŞİ’ Disiplinler üstü teması altında yer alan “CANLILARIN YAŞAM
ALANLARI”, Hayvanların yaşamları ve yaşadıkları yerler üzerinde çevrenin ve insanların etkisi vardır. Ana fikrini içeren sorgulama
ünitesini işleyeceğiz.
Ana fikir; Hayvanların yaşamları ve yaşadıkları yerler üzerinde çevrenin ve insanların etkisi vardır. Konumuzun üzerinde duracağız. Sorgulama hatlarında işleyeceğimiz olan “Hayvanların yaşadıkları yerler, Hayvanların canlılar üzerindeki etkileri, Hayvanların
yaşamları ve yaşadıkları yerler üzerindeki sorumluluklarımız)”konusuna giriş yapacağız. Konumuzla ilgili ait olan çeşitli, materyaller, kaynak kitaplar, çeşitli resimler hatta evde besleğininiz küçük canlı dostlarımızı gönderebilirsiniz. Sorgulama ünitemiz boyunca Pyp Canlıların yaşam alanları ünitesinde öğrencilerimizin evde besledikleri canlıları okula getirerek arkadaşlarına onlara karşı
olan sorumluluklarını ve özelliklerini anlatmaları istenir. Aile etkinliği olarak öğrencimle birlikte dışarda evsiz sahipsiz canlılara
yemek ve su ihtiyaçlarını bu kış mevsiminde onları sıcak tutacak mekanlar düzenlemelerini istenerek fotoğraflanıp görseller ve
resimlerle ile bir fon kartonu üzerinde yapıştırarak öğrencilerimin yapmış olduğu etkinliğini sunum olarak sınıf içinde arkadaşlarına sunmaları ve bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik edilerek yıldız madalyaları takılır. Siz değerli velilerimden bu konumuzla ilgili desteklerinizi bekliyoruz
Ünitenin sonunda bilgili , duyarlı, araştıran-sorgulayan bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu profillerin öğrencimizde kalıcı olmasını sağlamak adına sizlerden beklentilerimiz bulunmaktadır.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
İLETİŞİM KURAN

Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler.
Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzu mektup yazarak, telefon kullanarak ya da e-posta göndererek arkadaşları veya akrabalarıyla (diğer ülkelerde
yaşayan kişiler de olabilir) iletişim halinde olmaya özendirebilirsiniz.
* Çocuğunuzla beraber gittiğiniz mekânlarda farklı insanlarla iletişim halinde olmalarını teşvik edebilirsiniz.
* İyi bir dinleyici olmak iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır. Çocuğunuz size bir şey anlattığında dikkatli bir şekilde onu
dinleyip, aynı davranışı ondan da beklediğinizi kendisine söyleyebilirsiniz.
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BİLGİLİ
Doğadaki canlılar ve canlıların yaşam alanları hakkında bilgi sahibi olurlar.
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?
DUYARLI
Doğanın sadece biz insanlara ait olmadığını canlılara zarar vermemeyi, onların yaşam alanlarına engel olmamayı, yaşamlarına
yardımcı olacak destekleri vermemizin önemini kavrarlar.
PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzda her zaman görmeyi isteyeceğiniz duyarlı bir davranışı sergileyerek çocuğunuza rol-model olunuz. Nazik kelimeler
kullanarak, karşılıksız insanlara yardım ederek, aktif bir dinleyici olarak her zaman insanları düşündüğünüzü ona gösterebilirsiniz.
* Doğal çevre ve canlılar için çocuğunuzla bir aktivite (sokak hayvanları için yem kabı, hayvan barınakları, fidan dikme, çevre temizliği vb.) gerçekleştirebilirsiniz.
* Bir sivil toplum kuruluşunu birlikte araştırarak, çocuğunuzun toplumdaki dezavantajlı insanları ve problemlerini anlamasını ve
empati kurmasını sağlayabilirsiniz. Ardından çocuğunuzun kendi harçlığı ile bu yardım kuruluşuna bağışta bulunmasını teşvik
edebilirsiniz.
ARAŞTIRAN - SORGULAYAN
Hayvanların canlılar üzerindeki etkileri hakkında araştırma ve sorgulama yapıp sınıfta bu konuyla ilgili beyin fırtınası yapılır.
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 hakkında araştırmalar
yapabilirsiniz.
* Öğrencimize doğru rol model olabilmek için cevabını bilmediğiniz bir konu olduğu zaman, bilmediğinizi itiraf edip ve kendisi ile beraber
sorunun çözüm yollarını araştırabilirsiniz.
DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
5 YAŞ ZÜMRESİ
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