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2.SINIFLAR

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 15 ŞUBAT 2021 - 19 MART 2021
ANA FİKİR : DÜNYA’DA VE ATMOSFERDE OLAN DEĞİŞİKLİKLER İNSANLARIN
YAŞAMLARINI SÜRDÜRME TARZLARI ÜZERİNDE ETKİYE SAHİPTİR.
KAVRAMLAR

SORGULAMA HATLARI

DEĞİŞİM : Su döngüsünün hal değişimi nasıldır?
SEBEP-SONUÇ : Doğal afetlerin oluşumunun
canlılar üzerinde nasıl bir etkisi vardır?
BAĞLANTI : Doğa olayları ile ilgili öğrendiğimiz
bilgiler günlük hayatta nasıl kullanılabilir?

1) Yağışların oluşumu (kar, yağmur, dolu)
2) Su döngüsünün canlılığa etkisi
3) Dünya’daki doğal afetler ve sonuçları

BECERİLER

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

DÜŞÜNME : Doğa olaylarının oluşumunu
düşünerek, günlük hayatta karşılaştığı
olayların altında yatan nedenleri bilir.
ARAŞTIRMA : Su döngüsünün oluşumunu, doğal
afetlerin canlılara olan etkisini merak eder ve
çeşitli kaynakları kullanarak bunlarla ilgili araştırma
yapar.

BİLGİLİ : Dünya’nın işleyişi ve doğa olayları
hakkında bilgi sahibi olur.
ARAŞTIRAN SORGULAYAN :Doğal afetlerinin
nedenlerini ve insanlar üzerindeki etkisini
araştırır.
İLETİŞİM KURAN : Arkadaşlarını dinler ve konu
ile ilgili fikirlerini paylaşır.

TÜRKÇE

DERS KONULARI
Özel İsimlerin Yazım Kuralları
Başlıkların, Sayıların, Tarihlerin Yazılışı
Metnin Konusu
Paragraf Nedir?
Ana Fikir, Ana Düşünce
5N 1K
Hikâye Unsurları
‘’Yerli Malı Tutum Haftası, Kız Kulesi,
Biri Var Ki, Hoca Nasreddin, Bayrak’’
Metinleri ve Etkinlikleri

2.SINIFLAR

MATEMATİK

DERS KONULARI
Çarpma İşlemini Modelle Açıklama
Toplama İşlemini, Çarpma İşlemine
Dönüştürme
Çarpanlarda Yer Değiştirme
Çarpmada ‘’1’’ ve ‘’0’’ ın Etkisi
Çarpma İşlemi Problemleri
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Nesne Sayısını Belirleme
Kesirler

2.SINIFLAR

HAYAT BİLGİSİ

DERS KONULARI
Ulaşım
Acil Durumlar
Teknolojik Araçlar
Ülkemiz
Atatürk ve Kültürel Miras
Üretim

2.SINIFLAR

ENGLISH

DERS KONULARI
How are seasons different?
Simple Present with It
Simple Present with I and You
Inviting People
Weather and Seasons
Seasonal Activities

OKUNACAK KİTAPLAR
All About Penguins
Fall
Fall Fun
Fall Foods
Snow Falls
We Make A Snowman
What Season is it ?
Winter Hats
Who, who, who ?
Too Hot!
We learn to swim

2.SINIFLAR

FRANSIZCA

DERS KONULARI
Où est la boulangerie ?
Apprendre le vocabulaire sur les
animaux.
Qu’est-ce qu’il y a au zoo ?
Ecoute et dessine.
Colorie les cases.
Lis et recopie la phrase qui
correspond au dessin.
Regarde les animaux . Lis et dis qui
c’est.
Observe les cartes et associe .
Faire des activités sur les
précipitations.

2.SINIFLAR

MÜZİK

DERS KONULARI
Kelebek şarkısını Beden Perkusyonu
eşliğinde söyleyeceğiz.
Öğrendiğimiz şarkıyı bireysel olarak
sergileyeceğiz.
Clap Clap Clap şarkısını öğreneceğiz.
Beden Perkusyonu ile hareketlerini
yapacağız.
İlkbahar şarkısını org ile çalacagiz.
Re- La aralığındaki notaları
öğreneceğiz.
Saatim şarkısını org ile çalacağız.
Bulut Olsam şarkısını org ile çalacağız.
Sekizlik ve Onaltilik Notaları
öğreneceğiz.

2.SINIFLAR

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.

2.SINIFLAR

BEDEN EĞİTİMİ

DERS KONULARI
Fizik aktiviteler
Yer değiştirme hareketleri
Temel spor hareketleri
Branş tanıma

2.SINIFLAR

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
Şubat 2021

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

BİLGİLİ
Dünya’nın işleyişi ve doğa olayları hakkında 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?

İLETİŞİM KURAN
Arkadaşlarını dinler ve konu ile ilgili fikirlerini paylaşır

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.
2.SINIFLAR

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
Şubat 2021

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

ARAŞTIRAN SORGULAYAN
Doğal afetlerinin nedenlerini ve insanlar üzerindeki etkisini araştırır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikten
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.

SAYIN VELİMİZ
15 ŞUBAT 2021 - 19 MART 2021 tarihleri arasında ‘’DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ’’ disiplinler üstü teması
altında yer alan ‘’ Dünya’da ve atmosferde olan değişiklikler insanların yaşamlarını sürdürme tarzları
üzerinde etkiye sahiptir. ’’ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca
hemen her dersten çalışmalar ve etkinliklerle : ‘’ Yağışların oluşumu (kar, yağmur, dolu) , Su döngüsünün
canlılığa etkisi ,Dünya’daki doğal afetler ve sonuçları ’’ konularını öğrencilerin sorgulamaları ,bu
bağlamda günlük hayatları ve kendi çevreleri ile konu arasında bağlantı kurmaları hedeflenmektedir.
Sizler de bu konuda öğrencimizle deneyimlerinizi paylaşabilir, ünitemize bu yönüyle katkıda
bulunabilirsiniz.
DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
2. SINIFLAR ZÜMRESI

