
PRIMARY YEARS PROGRAMME

Kitap Okuma
Programı

3D Eğitim
Programı
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Ders Takviye
Programı

PYP VELİ MEKTUBU

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI
DÜŞÜNME : Bilgi edinme kavrama uygulama analiz 
sentez değerlendirme basamaklarına uygun düşün-
me becerilerini geliştirir. 
İLETİŞİM : Bilgileri ve gözlemleri kaydeder rapor 
yazar, kaydeder. Çeşitli iletişim araçları yoluyla 
arkadaşlarıyla paylaşır.

RİSKİ GÖZE ALAN : Günlük yaşamda karşılaştığı problemleri farklı 
çözüm yoları kullanarak çözer
İLKELİ : Yaptığı araştırmalarında akademik dürüstlüğe dikkat eder.
DÜŞÜNEN : İnsanlığın yarına olacak icatlar yapabilmek için araştır-
malar yapar.

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 12 EYLÜL 2022 –   21 EKİM 
ANA FİKİR : KEŞİFLER VE İCATLAR YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

1) Geçmişten günümüze önemli keşi�er ve icatlar
2) Keşif ve icatların sebepleri
3) Keşif ve icatların yaşamımıza etkisi
3) Coğrafi konum ve yerleşim arasındaki ilişki

SORGULAMA HATLARI

3.  S IN IFLAR

EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Butik Kolej
Yapısı

Eğitmen Sıfırlama
Programı

ENGLISH: HOW ARE THINGS DIFFERENT NOW FROM LONG AGO?
Language presentation and learning new vocabulary about Then and Now. Describing Travel and Transport.’Where did you 
travel?/How did you travel there? Asking for something to Be Repeated.’What country do you come from? Grammar in use; 
Simple Past Regular Verbs. Working upon tasks.Talking and writing  about traveling to a place 100 years ago and traveling 
there today. Interviewing an adult. Our value; Comparing Past and Present
WHAT MAKES THINGS MOVE?
Learning Forces and Movement , ord study –Antonyms, Grammar in use Comparative Adjectives/Superlative Adjectives, 
Descriptions di�erent sports and actions, Project –Art Report

FRENCH : Je me présente., Écrire un texte de présentation., Nous allons remplir une fiche d’identité. ,Nous allons jouer à un 
jeu sur la fiche d'identité., Les exercices d’écoute., Compléter les bulles. Tu as quel âge? C’est l’anniversaire de Rafael. Il a quel 
âge? Complète son invitation. Tu habites où? Nous allons faire les exercices d’association. Les élèves vont remplir le carnet 
d’adresses. Quelles sont les découvertes et les inventions? Nous allons examiner les découvertes et les inventions importan-
tes du passé au présent.

MÜZİK : Piyano çalgısının gelişim süresince geçirdiği evreler hakkında tarihsel bilgi sahibi olacağız.
Gitar çalgısının geçmişten bugün geçirdiği evrim sürecini inceleyeceğiz.
Boomwhackers, Handsbells gibi yeni icat edilmiş or� çalgılarının özelliklerini öğreneceğiz.

DERS KONULARI

Farklılaştırılmış Eğitim
Programı
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EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Yoğunlaştırılmış Akademik
Program

2’de 1 Sınav
Programı

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
RİSKİ GÖZE ALAN
Günlük yaşamda karşılaştığı problemleri farklı çözüm yoları kullanarak çözer 

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.

İLKELİ
Yaptığı araştırmalarında akademik dürüstlüğe dikkat eder.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzun kendi yaşantısıyla ilgili kararlar almasını sağlayıp, aldığı bu kararların doğuracağı sonuçların sorumluluğunu 
alması gerektiğine dair bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz.
* Çocuğunuzu ekip çalışması içeren oyunlar oynamaya teşvik edebilirsiniz. İyi bir takım oyuncusunun niteliklerini tartışabilir, 
ekibinde ne tür bir takım arkadaşı ile çalışmak istediği hususunda konuşabilirsiniz.
* Çocuğunuzun bir oyunu kazanması ya da kaybetmesi durumunda iyi niyetli bir oyuncu olarak karşısındaki kişiye teşekkür 
etmesinin ve rakibiyle tokalaşmasının gerekliliğine dair konuşabilirsiniz.

Ders Takviye
Programı
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EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Dersane Eğitim
Programı

Sürekli Öğrenme
Programı

DÜŞÜNEN 
* Çocuğunuzun kendi yaşantısıyla ilgili kararlar almasını sağlayıp, aldığı bu kararların doğuracağı sonuçların sorumluluğunu 
alması gerektiğine dair bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz.
* Çocuğunuzu ekip çalışması içeren oyunlar oynamaya teşvik edebilirsiniz. İyi bir takım oyuncusunun niteliklerini tartışabilir, 
ekibinde ne tür bir takım arkadaşı ile çalışmak istediği hususunda konuşabilirsiniz.
* Çocuğunuzun bir oyunu kazanması ya da kaybetmesi durumunda iyi niyetli bir oyuncu olarak karşısındaki kişiye teşekkür 
etmesinin ve rakibiyle tokalaşmasının gerekliliğine dair konuşabilirsiniz.

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? 

SAYIN VELİMİZ,      
                                          
12 EYLÜL 2022 –   21 EKİM 2022 tarihleri arasında ‘BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN disiplinler üstü teması altında yer 
alan ve ‘Keşi�er ve icatlar yaşadığı- mız dünyayı değiştirir.’ ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işleyeceğiz. Sorgulama 
ünitemiz boyunca geçmişten günümüze önemli keşi�er ve icatlar, keşif ve icatların sebepleri, keşif ve icatların yaşamımıza 
etkisi, coğrafi konum ve yerleşim arasındaki ilişki üzerinde duracağız. Ana fikir ve sorgulama hatlarıyla ilgili evinizde 
bulunan kaynak kitapları okula göndererek ünitemize katkıda bulunabilirsiniz. Ünite sonunda öğrencilerimizin riski göze 
alan, ilkeli, düşünen bireyler olmasını hede�iyoruz. Bu profillerin öğrencilerimizde kalıcı olma- sını sağlamak adına sizler-
den bazı beklentimiz bulunmaktadır.

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
3. SINIFLAR ZÜMRESİ

Çok Boyutlu Gelişim
Programı
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ

EĞİTMEN KOLEJİ


