
PRIMARY YEARS PROGRAMME

Kitap Okuma
Programı

3D Eğitim
Programı

KAVRAMLAR
İŞLEV :  Dünya’nın hareketleri  gece-gündüz 
oluşumu , mevsimler vb. konularda çeşitli etkilere 
sahiptir. 
SEBEP-SONUÇ : Doğada bulunan canlılar Dün-
ya’nın hareketleri sonucu çeşitli etkilere maruz 
kalırlar.
DEĞİŞİM :  Mevsimler, hava olayları , tarım ürünleri 
vs. Dünya’nın hareketlerine göre değişim gösterir.

BECERİLER
ARAŞTIRMA : Dünya’mızın hareketlerinin sonuçları-
nı ve canlıların yaşamı, doğal çevre üzerinde ne 
gibi  etkileri olduğunu araştırıp sorgulayarak 
anlamaya çalışır.
DÜŞÜNME : Dünya’mızın hareketleri ile canlıların 
yaşayışı , mevsimler, hava olayları vs. üzerinde 
düşünerek bu konularda bir fikir edinir.
İLETİŞİM : Konu ile ilgili araştırma yaparken ve 
arkadaşları ile yaptığı grup çalışmalarında iletişim 
kurar.

DÜŞÜNEN : Dünya’mızın hareketlerinin canlıların yaşayışı ve günlük 
hayatımız üzerinde        ne tür etkileri olduğunu düşünerek anlama-
ya çalışır. 
ARAŞTIRAN-SORGULAYAN : Dünya’mızın hareketlerinin sonuçlarını 
ve canlıların yaşamını ne şekilde etkilediğini araştırıp sorgulayarak 
anlamaya çalışır.
BİLGİLİ : Dünya’mızın hareketleri ve canlılar üzerindeki etkileri 
üzerine derinlemesine bilgi sahibi olur.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

Tuzla Villa VIP Kampüsinfo@egitmen.k12.trwww. egitmenkoleji.com0216 446 41 66

Ders Takviye
Programı

PYP VELİ MEKTUBU

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 9 ARALIK 2019 – 17 OCAK 2020
ANA FİKİR : DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ CANLILARIN YAŞAMINI ETKİLER.

1) GÖKYÜZÜNDE GÖRDÜKLERİMİZ
2) DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE MEVSİMLER
3) DÜNYA’NIN HAREKETLERİNİN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SORGULAMA HATLARI

1 .  S IN IFLAR

EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Butik Kolej
Yapısı

Eğitmen Sıfırlama
Programı

TÜRKÇE : Okuma Yazma Ses Etkinlikleri, z,ç,g,ş,c,p,h,v,ğ,f,j  seslerinin verilmesi ve öğrenilen seslerle hece,kelime, metin, 
okuma- yazma çalışması, dikte çalışması, dinleme metni çalışması, Genel tekrar çalışmaları.

MATEMATİK : 20 içerisinde onluk ve birlik kavramı, 20 içerisinde sayıları karşılaştırma, 20 içerisinde sıra bildiren sayılar,20 
içerisinde toplama işlemi,20 içerisinde çıkarma işlemi

HAYAT BİLGİSİ : Aile hayatının önemini kavrar,dayanışmanın önemini kavrayabilme,evinin yerini tarif edebilme, nezaket kural-
larına uyar.  Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır, gün içerisinde neler yapabileceğini planlar, istek ve ihtiyaçları 
arasındaki farkı ayırt eder, kişisel bakımını düzenli olarak yapar, sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.

İNGİLİZCE : What's this ? It's a ….,Stationary-I have got/ I haven't got…,Family- Who is this ? This is my…. Adjectives- He's/S-
he's…,Toys- Have you got…?,Activities -I can/ can't…/,Review

FRANSIZCA : LES FRUITS (LA POMME, L'ORANGE, LA BANANE…),LES ANIMAUX (LA POULE, LA VACHE, L'ÂNE…),LA RÉPÉTI-
TION, LES JOURS DE LA SEMAINE, PARLER DE LA FAMILLE (LA MÈRE, LE PÈRE, LA GRAND-MÈRE…),LES JEUX POUR IDENTI-
FIER LES SUJET.

OYUN ve FİZİKİ ETKİNLİKLER : Çember dünyası, Dünyadaki spor dalları, Dünya- uzay oyunu, Parkur çalışması, Çift ayak seksek, 
Koordineli hareket çalışması, Parkur çalışması
  
GÖRSEL SANATLAR : suluboya- 2020-yansıma ve gölge, yılbaşı tebrik kartı, şapka, çüzdan, çanta süsleme-keçe, eva, sim ile , 
fon kartonu kes yapıştır hayvanlar alemi, 3 boyutlu, fon kartonu kes yapıştır hayvanlar alemi, 3 boyutlu,

MÜZİK : Çevresinde duyduğu sesleri taklit edebilme, Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanma, Basit ritmik yapıdaki ezgileri hare-
kete dönüştürebilme, Ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik etme, Dünyamızı koruma konulu şarkılara eşlik etme, Piyano 
ile ezgi çalışmaları yapma. 

DERS KONULARI

Farklılaştırılmış Eğitim
Programı
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EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

OKUNACAK KİTAPLAR

Haftalık Antrenman
Programı

Yabancı Dil
Programı

360° Rehberlik
Programı

Üçgen Yayınları Okuma Dizisi 

Tuzla Villa VIP Kampüsinfo@egitmen.k12.trwww. egitmenkoleji.com0216 446 41 66

EĞİTMEN KOLEJİ

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

DÜŞÜNEN
Dünya’mızın hareketlerinin canlıların yaşayışı ve günlük hayatımız üzerinde        ne tür etkileri olduğunu düşünerek anlamaya 
çalışır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzu herhangi bir problemin çözüm noktaları üzerinde düşünmesi için teşvik edebilirsiniz.
* Çocuğunuzu farklı ve gerçek yaşam sorunları üzerine düşünmesini sağlayabilirsiniz.
* Bir problem üzerinde çalışırken çocuğunuza şu soruları sormanız faydalı olacaktır:
  1-Nasıl başlayacağımız konusunda hiç fikrin var mı?
  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?



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Yoğunlaştırılmış Akademik
Program

2’de 1 Sınav
Programı

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN
Dünya’mızın hareketlerinin sonuçlarını ve canlıların yaşamını ne şekilde etkilediğini araştırıp sorgulayarak anlamaya çalışır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikte kütüphane ziyareti gerçek-
leştirebilirsiniz.
* Çocuğunuzun internet anlayışını geliştirmek amacıyla internet ortamında onunla beraber belirlediğiniz bir konu hakkın-
da 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.

BİLGİLİ
Dünya’mızın hareketleri ve canlılar üzerindeki etkileri üzerine derinlemesine bilgi sahibi 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 derinleme-
sine 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?

Ders Takviye
Programı
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EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Dersane Eğitim
Programı

Sürekli Öğrenme
Programı

SAYIN VELİMİZ,
9 Aralık 2019– 17 Ocak 2020 tarihleri arasında  ‘’DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ’’ disiplinler üstü teması altında yer alan ve  ‘’Dünya’mızın 
hareketleri canlıların yaşamını etkiler.’’ ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca 
hemen her dersten çalışmalar ve etkinliklerle : Dünya’mızın hareketlerinin canlılar ve doğa üzerindeki etkileri, mevsimler ve 
hava olayları, Dünyamız ve uzay  konularını öğrencilerin sorgulamaları ,bu bağlamda kendi çevreleri ile konu arasında 
bağlantı kurmaları hede�enmektedir.
Sizler de bu konuda öğrencimizle deneyimlerinizi paylaşabilir, ünitemize bu yönüyle katkıda bulunabilirsiniz.

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
1. SINIFLAR ZÜMRESİ

Çok Boyutlu Gelişim
Programı
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ

EĞİTMEN KOLEJİ


