PYP VELİ MEKTUBU
Nisan 2021

2.SINIFLAR

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 22 MART 2021-7 MAYIS 2021
ANA FİKİR : İNSANLAR TARAFINDAN KURULAN SİSTEMLERİN TOPLUMDA GÖRDÜĞÜ
BELLİ İŞLEVLERİ VARDIR.
KAVRAMLAR

SORGULAMA HATLARI

İŞLEV : İnsanlar tarafından kurulan sistemler
toplum-da hangi ihtiyaçlara cevap verirler?
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME : Sahip olduğum roller
konusunda sorumluklarımızı yerine getiriyor muyuz?
SORUMLULUK : İçinde yaşadığımız topluluklarda
ne gibi sorumluluklarımız vardır?

1) İnsanlar tarafından kurulan sistemler
2) Sistemlerin toplumdaki işlevi
3) Toplumdaki kurallar, sorumluluklar ve roller

BECERİLER

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

SOSYAL : Sosyal bir varlık olarak sahip olduğu
roller ve sorumlulukları doğrultusunda duyarlılık
gösterir.
İLETİŞİM : Arkadaşları ve çevresi ile sosyal ilişkiler
kurar.
ARAŞTIRMA : İnsanlar tarafından kurulan sistemler
ve işlevleri hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi
olur.

DUYARLI : Sorumlulukları ve sahip olduğu
rollerle ilgili duyarlılık gösterir.
İLETİŞİM KURAN : Çevresi ile iletişime geçerek
fikirlerini paylaşır.
RİSKİ GÖZE ALAN : İçinde bulunduğu
toplulukta üzerine düşen sorumlulukları almada
istekli davranır.

TÜRKÇE

DERS KONULARI
Hikâye Unsurları
Şiir Okuma ve Yazma
Başlık Önerme
Özet Çıkarma
Hikâye Tamamlama
Görsel Okuma
Şekil, Sembol ve İşaretler
6. Tema Vatandaşlık Bilinci

2.SINIFLAR

MATEMATİK

DERS KONULARI
Kesirler
Zamanı Ölçme
Saat, Gün, Hafta, Ay, Mevsim, Yıl
Arasındaki İlişki
Paralarımız
Veri Toplama

2.SINIFLAR

HAYAT BİLGİSİ

DERS KONULARI
Üretim
Bayramlar
Bitki ve Hayvanlar
Doğal Unsurlar
Geri Dönüşüm

2.SINIFLAR

ENGLISH

DERS KONULARI
What do we need?
Wants and Needs
Simple Present with Regular Verbs and
Have (He,She)
Expressing Wants and Needs
Jobs

OKUNACAK KİTAPLAR
Abby and Zots
The Box
Birthday Party
Busy at school
Feelings
Get in
Jack and Lilly’s favorite food
Mongo and Cutie
Make a Superhero
I Am a Community Worker
Lazy Lulu
Our Show

2.SINIFLAR

FRANSIZCA

DERS KONULARI
Nous allons apprendre les activités
quotidiennes.
Qu’est-ce que tu fais?
Nous allons écrire des phrases.
Les élèves vont décrire les images sur
des activités.
Les enfants vont faire l’exercice
d’écoute et l’exercice d’association.
Les élèves vont parler de leurs loisirs.
Que sont-ils en train de faire?
Nous allons faire des activités.
Nous allons apprendre les noms des
vêtements.

2.SINIFLAR

MÜZİK

DERS KONULARI
Tebessüm, 23 Nisan Şarkısı ve Elele
Verelim şarkısını sınıfça söyleyeceğiz.
Davul ile ritim çalışmaları yapacağız.
23 Nisan dolayısıyla koromuz ile günün
anlam ve önemini anlatan şarkılar
söyleyeceğiz.
Okulumuzda düzenlenen müzik
festivalinde eğlenceli şarkılar eşliğinde
danslar yapacağız.
Ritim çalışmaları yapacağız.
Karaoke eşliğinde şarkılar söyleyeceğiz.

2.SINIFLAR

GÖRSEL SANATLAR

DERS KONULARI
22 mart Dünya Su günü kapsamında Sulu boya ile RESİM DEFTERİMİZE
-Hizmet
sektöründe
çalışanların
hayatlarından
kesitlerin
resimlerini
görselleştiriyoruz. Yardımlaşma Toplumsal İhtiyaç Hizmet

2.SINIFLAR

BEDEN EĞİTİMİ

DERS KONULARI
İstasyon çalışmalarıöğrencilerin kalp ,
dolaşım sistemi dayanıklılığı kas kuvveti
ve dayanıklılığı geliştirici etkinliklerin
tamamının oyun ve fiziki etkinliklerinin
içeriğinde olmasını sağlamak.
Kafkas halk dansı kol bacak
koordinasyonu
Bayram, kutlama, törene katılım
Geleneksel çocuk oyunları oynuyoruz
Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel
farklılıklara karşı duyarlılık gösterme

2.SINIFLAR

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
Şubat 2021

PRIMARY YEARS
PROGRAMME

DUYARLI
Sorumlulukları ve sahip olduğu rollerle ilgili duyarlılık gösterir.

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.

İLETİŞİM KURAN
Çevresi ile iletişime geçerek 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

RİSKİGÖZE ALAN
İçinde bulunduğu toplulukta üzerine düşen sorumlulukları almada istekli davranır.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Çocuğunuzun denemekten tedirgin olduğu bir aktivite belirleyip bu aktiviteyi yapması için teşvik
edebilirsiniz. Sonrasında 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.

SAYIN VELİMİZ
22 MART 2021-7 MAYIS 2021 tarihleri arasında ‘’KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ’’ disiplinler üstü
teması altında yer alan ‘’ İnsanlar tarafından kurulan sistemlerin toplumda gördüğü belli işlevleri vardır.’’
ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca hemen her dersten
çalışmalar ve etkinliklerle : ‘’ İnsanlar tarafından kurulan sistemler, Sistemlerin toplumdaki işlevi,
Toplumdaki kurallar, sorumluluklar ve roller’’ 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

