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PRIMARY YEARS
PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : DÜNYA’NIN ISLEYIŞI
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 15 ŞUBAT 2021 - 19 MART 2021
ANA FİKİR : DÜNYA’MIZIN HAREKETLERI CANLILARIN YASAMINI ETKILER.
KAVRAMLAR

SORGULAMA HATLARI

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

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

BECERİLER
ARAŞTIRMA : Dünya’mızın hareketlerinin sonuçlarını
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.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
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.

TÜRKÇE

DERS KONULARI
Alfabetik sıralama,
Sözlük sıralama,
Hece Bilgisi.
Hece sayısı
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MATEMATİK

DERS KONULARI
Uzamsal İlişkiler
Rakamları yazıyorum, sayıyorum, ritmik
sayma
İleriye geriye sayma, azlık –çokluk,
onluk birlik
Eşleştirelim, sıra bildiren sayılar
Topluyorum, ekiliyorum, toplama işlemi
Çıkarıyorum, azaltıyorum, çıkarma
işlemleri

1.SINIFLAR

HAYAT BİLGİSİ

DERS KONULARI
İnsanların Trafikteki
Davranışları ve Trafik Kuralları
İletişim Kurarken
Güvenlik Kuralları
Acil Durumlar
Teknolojik Araç ve
Gereçlerin Güvenli Kullanımı
Güvenli ve Güvensiz Alanlar
Yaşadığımız Yer
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ENGLISH

DERS KONULARI
What do we like about school ? Pencil
case, book, chair, desk, board, door..
We are going to develop listening
speaking and word-level reading and
writing skills.
Asking and answering questions to
identify object. What is this ? It’s a bag..
Learning about primary and secondary
colours in English. A Colour Wheel!
All families are different. What’s
interesting about families ?
Practising using adjectives for
describing appearances. Tall, short,
young, old, handsome…
We are going to learn about how
seasons change and explore different
types of weather. Winter, spring,
summer, and fall (also called autumn).
What is the meaning of Earth? Children
will understand that Earth is our only
home and it is our responsibility to take
care of it and secure its future.
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FRANSIZCA

DERS KONULARI
Apprendre les membres de la famille.
Tu as des frères et des sœurs ?
La mère , le père , le frère , la sœur , la
grand- mère , le grand – père …
Ecoute et trouve l’enfant.
Ecoute et présente les enfants.
Dessiner et présenter sa famille.
Ecoute et écris le bon numéro.
Compléte l’arbre généalogique de
la famille Legrand.
Apprendre le vocabulaire sur les
animaux.
Tu as des animaux ?
Ecris le nom d’animal sous la photo.
Ecoute et barre.
Ecoute la chanson ‘’ La famille
tortue ‘’ . Montre la bonne photo et
chante.
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MÜZİK

DERS KONULARI
Çalgıların isimlerini ve seslerini
tanıyacağız. Ders sonunda
öğrendiklerimizi pekiştirmek için mini bir
yarışma yapacağız.
Müzik Aletleri Düğüne Gitmiş şarkısını
öğreneceğiz.
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GÖRSEL SANATLAR

DERS KONULARI
**** Pastel boya / Kuru boya / Keçeli
kalemler ile RESİM DEFTERİMİZE
Arka plan nedir, uzaklık yakınlık ilişkisi,
renk geçişleri, nesnelerin birbirleriyle
olan büyüklük küçüklük oranlarının
tamamını arka plan ve ön plan
konularını işlerken öğreneceğiz. İlk
olarak arka planı kurşun kalemle
bastırmadan çok hafif çizip, çizim bitince
boya kalemlerimiz ile boyuyoruz.
(Büyük alanları kesinlikle keçeli kalemle
boyamamaya dikkat ediyoruz.)
Arka planımızı kuru boya, suluboya,
pastel boya ile boyadık bitti ve kurudu
daha sonra başka bir kâğıda ise Ön
plana en sevdiğimiz çizgi film karakterini
çizip boyayıp kesip yapıştırıp
ekleyeceğiz. İki farklı aşama ile bir
resim kompozisyonu oluşturmuş
olacağız. Böylece birçok farklı materyali
bir arada kullanarak maddedeki
değişimleri gözlemleme imkanı
bulacağız.
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BEDEN EĞİTİMİ

DERS KONULARI
Fizik aktiviteler
Yer değiştirme hareketleri
Temel spor hareketleri
Branş tanıma
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ
Şubat 2021

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

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

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
1) Çocuğunuzu herhangi bir problemin çözüm noktaları üzerinde düşünmesi için teşvik edebilirsiniz.
2) Çocuğunuzu farklı ve gerçek yaşam sorunları üzerine düşünmesini sağlayabilirsiniz.
3) Bir problem üzerinde çalışırken çocuğunuza şu soruları sormanız faydalı olacaktır: Nasıl
başlayacağımız konusunda hiç fikrin var mı?
• Bunu farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz?
• Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Biraz daha açıklar mısın?
4- Bu sorunun çözümü için başka hangi yollar olabilir?

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 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.
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ
Şubat 2021

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

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 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?

SAYIN VELİMİZ
15 ŞUBAT 2021 - 19 MART 2021 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 hedeflenmektedir. Sizler de bu konuda öğrencimizle deneyimlerinizi paylaşabilir, ünitemize bu
yönüyle katkıda bulunabilirsiniz.
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