
PRIMARY YEARS PROGRAMME

Kitap Okuma
Programı

3D Eğitim
Programı

KAVRAMLAR
ŞEKİL :  Geçmişten günümüze en çok yapısını 
şeklini değiştiren teknolojik araçlar hangileridir?
DEĞİŞİM : Geçmişten günüme en çok değişime 
uğrayan teknolojik aletler nelerdir?
İŞLEV :  Aletler hangi malzemelerin birleşmeleriyle 
görevlerini tamamlayıp çalışırlar?

TUTUMLAR
YARATICILIK : Etkinliklere katılımlarında düşüncele-
rini en etkin hayal güçlerini kullanarak en etkin 
şekilde yaratıcılıklarını sunarlar.
MERAK : Geçmişten günümüze en farklı yapıda 
olan teknolojik aletleri keşfetmeye meraklı olurlar.
İŞ BİRLİĞİ: Sınıf içerisinde bilgilerini paylaşarak 
işbirliğinde bulunarak ortak çalışma alanlarında 
önderlik yapmaya istekli olurlar.

BECERİLER
DÜŞÜNME : Bilgiyi araştırmak, birleştirmek, geliştir-
mek ve yenilikler çıkarmayı düşünceleriyle ve 
sözcükleriyle yorumlamayı öğrenirler.
İLETİŞİM : Bilgileri gözlemleyerek, günlük hayattan 
örnekler vererek edindikleri bilgileri grup içerisin-
de birbirlerine aktarırlar.
SOSYAL: Grup içerisinde birbirlerini dinleyerek, 
yeni fikirler üzerinde sorular sormayı ve o sorular 
üzerinde fikir birliğine ulaşmayı öğrenirler.

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Geçmişten günümüze aletlerin nasıl 
işlemlerden geçtiklerini araştırırlar

BİLGİLİ: Teknolojik aletlerin yerel ve küresel önemi olan kavramla-
rı ve çeşitlerini araştırırlar.

RİSKİ GÖZE ALAN: Verilen görevleri, fikirleri üstlenip sınıf içerisin-
de sunum yapmayı ve sergi de görev almayı üstlenirler

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
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Ders Takviye
Programı

PYP VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 04 ŞUBAT 2019-15 MART 2019
ANA FİKİR : İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMAK İÇİN KULLANDIĞIMIZ ALETLER YAŞAMIMIZI KOLAYLAŞTIRIR

1) Aletleri keşfetme ve sını�andırma
2) Aletlerin kullanım alanlarına göre benzerlik ve farklılıkları
3) Aletlerin geçmişten günümüze kadar değişimi

SORGULAMA HATLARI

6 YAŞ

EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Butik Kolej
Yapısı

Eğitmen Sıfırlama
Programı

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ : Aletleri keşfetme ve sını�andırma / Geçmişten günümüze aletleri keşfetme/Aletlerin benzerlikleri ve farklılıkları(eğitici film)/Aletlerle ilgili tekerleme, bilmece, 
parmak oyunları, şiir söyleme/Teknoloji dergisi oluşturma sohbeti/Teknoloji şimşek kart oluşturma/KWL Tablosu/Y Tablosu/8 Mart Dünya Kadınlar günü/ 18 Mart Çanakkale Zaferi

MÜZİK ETKİNLİĞİ : Roket/ Teknolojik Aletlerin sesi/ Aletler/ Telefonun Delikleri/Aletlerle Ritim Çalışması.

KURALLI OYUN : Roket/ Teknolojik Aletlerin sesi/ Aletler/ Telefonun Delikleri/Aletlerle Ritim Çalışması.

MATEMATİK : 1’den 40’a kadar tanıma-yazma-gruplama-eşleştirme çalışmaları/Kelebek kartı üzerinde sayıları eşleştirme, Eksik sayıları kapaklarla tamamlama, Bardaklarla sayı ve şekli 
çalışması.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI : İplerle özgün çizgiler oluşturma/ Masadaki çizgiler üzerinden ü�eyerek top ilerletme/ Varlıkları çizgilerle labirent üzerine yerleştirme, Tahta bloklarla kağıt üzerinde 
renkli desenler oluşturma, Yırtma yapıştırma tekniği ile çizgi tamamlama, Zar eşliğinde çizgi çalışması.

ÖRÜNTÜ : Kare – beşgen örüntü/ Üçgen – beşgen örüntü/Altıgen örüntü çalışması, Dondurma külahı örüntü çalışması ,Çöp şiş ve pipetler ile örüntü/ Ana ve ara renklerle oyun hamuru 
kalıplarıyla örüntü.

DİKKAT GELİŞTİRME : Z kare , Hidden pıcture, Bardakta renkli ponponlar/ Bardak ile şekil ve sayı.

SEZDİRME  : Z,Ç,G,Ş,C,P seslerini tanır ve sezer. 

DRAMA : Astronot yeni çağ /Aletler Konuşuyor/Postacı Amca/ Bir Robot Olsam/Kadınlar Günü.

SANAT ETKİNLİKLERİ : Televizyon yapımı/ Laptop yapımı/ Üç boyutlu keşfetme değişim kartı/ Grup etkinliği robot yapımı/Mektup zarfı/ Elektrik süpürgesi/Radyo yapımı/ Telefon yapımı/Ça-
maşır makinası/ Gazete okuyan çocuk/Dünya Kadınlar günü/ Çanakkale grup etkinliği.

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ : DSürtünme ile Elektrik/ Büyüteç yapma/ Havanın Soğuması/Kartopu yapımı/Renk değişimleri/ Çürümeyen Elmalar. Pasta yapımı.

İNGİLİZCE : Technological apparatus in the past and the present./The similaririties and di�erences between technologial apparatus./How can we make our life easier?

FRANSIZCA :Les outils technologıgue/ Guel temps fait il?

AKIL OYUNLARI : Pomela, Shappy

ORFF ÇALIŞMALARI : Aletlerle or� çalışması/ Ormanda bir ayı varmış/Ritim aletleri kendin yap kendin çal/ A ram zam zam/ Yesh-li yadiyim / Durma Alkışla

ATÖLYE ÇALIŞMASI : Kil çalışması/ Kozalak boyama

MÜZİK(BRANŞ): Nasrettin hoca or� etkinliği/ Ritmik yön bulma oyunu /Müzik aletlerinin kullanım alanlarına göre benzerlikleri ve farklılıkları /Senfoni orkestrası konseri /3 haftalık yılsonu 
gösterisi çalışmaları.

GÖRSEL SANATLAR : Teknolojik aletlerin çizilmesi, Teknoloji ile ilgili kolaj çalışması, Vincent Vang Gogh ve eserinin tanıtımı. Rengarenk sulu boya çalışması.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER : Farklı teknolojik aletler ebatlardaki topların kullanım şekli, İstasyon çalışması, Balonlarla hareket etme, Pinpon topuyla nefes çalışması, parkur.

DERS KONULARI

Farklılaştırılmış Eğitim
Programı
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EĞİTMEN KOLEJİ



SAYIN VELİMİZ,
SAYIN VELİM;
     04.02.2019-15.03.2019 tarihleri arasında ‘DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ’ Disiplinler üstü teması altında yer alan ‘İhtiyaçlarımızı karşılamak için 
kullandığımız aletler yaşamımız kolaylaştırır ’. Ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz Aletlerin geçmişten 
günümüze kadar olan değişimleri üzerinde duracağız.
    Ana fikir ve Sorgulama hatları ile ilgili evinizde bulunan kaynak kitapları, dergi vs. resimler, rende, vida, gazoz kapakları, bakır teller vs. 
gönderebilirsiniz.
    Ünitenin sonunda Araştıran – Sorgulayan, Bilgili ve Riski Göze Alan bireyler olmasını hede�iyoruz. Bu Profillerin öğrencimizde kalıcı 
olmasını sağlamak adına sizlerden beklentilerimiz bulunmaktadır.
                                                            

        DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
                                                                HAZIRLIK SINIFI 6 YAŞ ZÜMRESİ
      

PRIMARY YEARS PROGRAMME

Haftalık Antrenman
Programı

Yabancı Dil
Programı

OKUNACAK KİTAPLAR

360° Rehberlik
Programı

Kırmızı Traktör
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Robot Bakıcı
Arkadaşım Aşçı Üç Kedi bir Canavar.

Muzip Yaman

EĞİTMEN KOLEJİ

YAPILACAK GENEL SINAVLAR
PTT Teknolojik Aletler Tamircisi Fuar Gezisi (okul içinde).



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Dersane Eğitim
Programı

Sürekli Öğrenme
Programı

Çok Boyutlu Gelişim
Programı
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ARAŞTIRAN-SORGULAYAN   
Geçmişten günümüze aletlerin nasıl işlemlerden geçtiklerini araştırırlar.
PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikte kütüphane ziyareti gerçekleştirebilirsi-
niz.
* 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.
  2-Bunu farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz?
  3- Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Biraz daha açıklar mısın?
  4- Bu sorunun çözümü için başka hangi yollar olabilir?

BİLGİLİ
Teknolojik aletlerin yerel ve küresel önemi olan kavramları ve çeşitlerini araştırırlar.
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 derinle-
mesine 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?
RİSKİ GÖZE ALAN
Verilen görevleri, fikirleri üstlenip sınıf içerisinde sunum yapmayı ve sergi de görev almayı üstlenirler.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzun denemekten tedirgin olduğu bir aktivite belirleyip bu aktiviteyi yapması için teşvik edebilirsiniz. Sonrasın-
da aktiviteyi sevip sevmediğini, yeni bir şeyler denemenin onda ne tür hisler uyandırdığı üzerinde konuşabilirsiniz.
* Okulda veya çevresinde uzun zamandır oynamadığı bir arkadaşını belirleyip, o arkadaşıyla birlikte zaman geçirmesini 
sağlayabilirsiniz.
* Evinizde alışılmadık durumlar(farklı kahvaltı menüsü, 1 hafta boyunca evde televizyon izlenmemesi vb.) oluşturup bu 
yeni duruma uyum sağlamasını ondan isteyebilirsiniz.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

EĞİTMEN KOLEJİ


