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Sayın Velilerimiz, 

Okulumuzda IB PYP Sorgulama programı dahilinde verilen Kütüphane diğer adıyla “Bilgi okuryazarlığı” 

dersinin amacı: Öğrencilerimizin bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, 

etkin şekilde kullanma ve iletme becerisini geliştirmektir. Bilgi okuryazarlığı becerileri, çağımızda kaçınılmaz hale 

gelen yaşam boyu öğrenmenin ön koşuludur ve gerek eğitimde gerekse araştırmada niteliği arttırır. 

Bilgi okuryazarlığı dersi ile; öğrencilerimize nasıl araştırma yapılacağı (beyin fırtınası yapma, konu daraltma, 

genişletme gibi), kaynakların nasıl kullanılacağı (ansiklopedi, sözlük, internet, CD gibi), ödev-rapor hazırlamada nasıl 

bir yol izlemesi gerektiği (içindekiler sayfası, giriş gelişme sonuç, kaynakça, dipnot ),  kaynakça belirtmenin önemi ve 

kuralları konusunda dersler vererek hem akademik dürüstlük kuralları dahilinde çalışmalarını yapmaları, hem de iyi 

iyi birer kütüphane kullanıcısı olmaları hedeflenmektedir. 

Bu ders işlenirken, Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Görsel Sanatlar, Drama, Felsefe, Psikoloji gibi birçok 

disiplin ile eşgüdümlü çalışılmaktadır. Sorgulama yapılırken PYP anahtar kavramları esas alınmaktadır. 

Bir dönem boyunca dersimiz ile ilgili kazanımların bazısı ortak olup, sınıflara göre çalışma formlarımızın zorluk 

derecesi farklılık göstermektedir. Birinci dönem için; tüm öğrencilerimizden beklediğimiz kazanımlar: 

 Kütüphaneyi tanır, kütüphane kurallarını öğrenir. Kütüphanede bulunan kitap türlerini tanır. Bilgi kaynağı 

çeşitlerini öğrenir. 

 Kitap kapağı özelliklerini, yazar, ressam, kitap adı, karakterler kavramlarını ve önemini öğrenir. 

 Kütüphanede bulunan kitap dışı kaynaklarının çeşitlerini öğrenir. 

 Sessizce dinleme, izleme alışkanlığı kazanır.  

 Kendi kitabını seçme alışkanlığı kazanır. 

 Duygu ve düşüncelerini sözlü ve/veya yazılı olarak ifade eder, fikirler üretir. 

 İşbirliği ve yaratıcılık tutumları gelişir.  

 Araştırma becerilerinden veri toplama, verileri kaydetme ve verileri düzenleme becerilerini geliştirirler. 

Yukarıdaki kazanımlarla birlikte 3. Sınıf öğrencilerimiz için beklediğimiz diğer kazanımlar: 

 Önemli gördüğü noktaları not tutabilmeyi, parçalardan bir bütünü oluşturabilmeyi öğrenir. 

 Her kitabın konusuna göre ayrıldığını öğrenir. Yer etiketlerinin özelliklerini tanır. Yer etiketlerini tanımlar. 

Sınıflandırmayı kavrar. Alfabetik sıralamayı öğrenir. 

 Dewey Sınıflandırma Sistemini öğrenir. Konu başlıklarını öğrenir. Konu başlığı ve yer numarası arasında 

bağlantı kurar. 

Yukarıdaki tüm kazanımlarla birlikte 4. Sınıf öğrencilerimiz için beklediğimiz diğer kazanımlar: 

 Derinlemesine sorgulamayı öğrenir. Tartışır.  Fikirler üretir.  

 Bibliyografik künye elemanlarını kullanır. Okuduğu kitabı tanımlar.  

Akademik Dürüstlük 
 

IB’nin beklentisi, sunulan tüm eserlerin bizzat öğrencilere ait olması yönündedir. Bodrum Marmara Koleji de, 
bu beklentiler doğrultusunda bir akademik dürüstlük politikası geliştirmiştir. Akademik dürüstlük, eğitim öğretim 
sürecinin ayrılmaz bir parçası ve olmazsa olmazı olarak kabul edilmektedir. 

Öğrencilerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine olanak sağlayan, araştıran, sorgulayan, bilgili, ilkeli, 

duyarlı, yansıtıcı profil özelliğini geliştirmeleri beklenir ve bu doğrultuda bilimsel araştırmaya ve bilgi paylaşımına 

yönelik bir ortam sağlamaya teşvik edilir. 

Öğrencilerimize akademik dürüstlük eğitimleri verilir ve öğrencilerimizin akademik dürüstlük ihlallerini 

yapmadan ödev ve araştırmalarını tamamlaması yönünde çalışmalar yaptırılır. 

Elif Pakkan 

Kütüphane Öğretmeni 



 

14-18 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıflar ile oryantasyon haftasında birer kitap okuyarak, kitap üzerine tartıştık. Sonrasında anladığımız 

  bölümünü resimleme çalışması yaptık.            

 
 

 
 

28 EYLÜL -2 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 

Tüm sınıflar ile kütüphane ve kuralları ile ilgili paylaşımda bulunduk. Öğrenciler ile birlikte kurallarımızı 

belirledik. Öğrencilerin söylediği kuralları postitler ile büyük kartonlara yapıştırarak, kütüphanemize astık. 

Kurallar kelimesi  yerine “TEMEL ANLAŞMALAR” demeye karar verdik. 

 

 

 

 



 

5-8 EKİM TARİHLERİ ARASINDA  

 

Tüm öğrencilerimizle kitap ayracının kullanım alanlarını sorguladık. PYP Sorgulama Programında “Kendimizi 

İfade Etme Yollarımız” sergi temasından yola çıkarak; her bir öğrenci kendi masal kahramanlarını yansıtan 

kitap ayraçlarını tasarladı.  Tasarlanan kitap ayraçları ile kütüphanemiz renklendi. 

 

 

1-A SINIFI 

         

1-B SINIFI 

       

 

 

 



 
2-A SINIFI 

     

2-B SINIFI 

             

3-A SINIFI 

        

3-B SINIFI 

       

 

 



 
4-A SINIFI 

        

4-B SINIFI 

              

13-16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 

1. ve 2. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte kütüphanedeki kitap türlerini tanıdık. Okuma kitaplarını öğrendik. Her 

öğrenciye seviyesine uygun okuma kitabı dağıtıldı, inceleme ve okumadan sonra kitap kapağını tasarladılar. 

1-A SINIFI 

       
 

1-B SINIFI 

 

        
 

 

 

 



 
2-A SINIFI 

 

        
 

2-B SINIFI 

 

      
 

3. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte kütüphanedeki kitap türlerini tanıdık. Okuma kitaplarını öğrendik. Kitap 

kapağı özellikleri, yazar ve kitap adı kavramları üzerinde sorgulamalar yaptık. Öğrenciler kendi seçtikleri 

kitapları okuduktan sonra kitap kapağını tasarladılar. 

 

3-A SINIFI 

 

          
 

3-B SINIFI 

      
 

 

 

 

 



 
4.sınıf öğrencilerimiz ile birlikte kütüphanedeki kitap türlerini tanıdık. Okuma kitaplarını öğrendik. Kitap adı 

nedir? Yazar kimdir? ,Ressam kimdir ? sorgulaması ile öğrencilerden alınan cevaplar sonrasında ortak 

düşüncelerimizi vurguladık. Her öğrenci 3 tane kitap seçerek, kitapların yazar ve ressamlarını tanımladı. 

Seçtikleri bir kitabın yazar ve ressamını da ekleyerek, kitap kapağını tasarladılar. 

4-A SINIFI 

           

4-B SINIFI 

            

19-23 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte resimli kitapları tanıdık. Öğrenci seviyesine uygun resimli kitaplar dağıtıldı. 

Öğrenci resimli kitapları inceledi ve incelediği resimli kitabın kapağını yeniden tasarımladı. 

1-A SINIFI                  1-B SINIFI 

                       

 

 

 

 



 
 

2. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte kitap kapağı özelliklerini öğrendik. Yazar ve kitap adı kavramları üzerinde 

durduk. Öğrenciler bir okuma kitabını inceledi. Her öğrenci incelediği kitabın kapağını yeniden tasarımladı. 

2-A SINIFI                2- B SINIFI 
 

         

3. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte yazar kimdir? Ne iş yapar sorgulaması ile öğrencilerden cevaplar alındı. 

Öğrenci seviyesine uygun okuma kitapları dağıtıldı. Öğrenciler okuma kitaplarını inceledi. İncelenen kitabın 

kapağını yeniden tasarımladılar. 

3-A SINIFI                 3-B SINIFI 
 

          

4. Sınıf öğrencilerimiz 1’er tane okuma kitabı seçtiler. Seçtiği kitabın adını, yazarını, karakterini tanımladılar. 

Hoşuna giden karakterin özelliklerini nedenleriyle belirttiler. Karakterinin özelliklerini yansıtacak bir resim 

yaptılar. 

4-A SINIFI                         4-B SINIFI 

                         



 

26-30 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladık ve ATATÜRK’ü 

saygıyla andık. 

1. Sınıf öğrencilerimize kitap kapağı özellikleri tanıtıldı. Yazar ve kitap adı kavramları üzerinde duruldu. 

Atatürk ile ilgili bir kitap okundu. Dinlenen kitabın kapağını tasarımladılar. 

  1-A SINIFI                 1-B SINIFI 

           

2. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte yazar kimdir? Ne iş yapar sorgulaması ile öğrencilerden cevaplar alındı. 

Öğrenci seviyesine uygun okuma kitapları dağıtıldı. Öğrenciler inceledikleri kitabın adını ve yazarını 

tanımladılar. Atatürk ile ilgili bir kitap okundu. Atatürk ile ilgili düşüncelerini paylaştılar. Dinlenen kitabın 

kapağını tasarımladılar. 

 2-A SINIFI               2-B SINIFI 

                        

3. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte kitap adının neden önemli olduğu sorgulandı. Kitap adı bize kitap hakkında 

hangi ipuçlarını verir, öğrencilere tahmin ettirildi. Atatürk haftası ile ilgili bir resim forma uygulandı. 

Öğrencilerden resme göre kitap adını kendisinin vermesi istendi ve boyandı. Atatürk ile ilgili bir kitap okundu. 

Atatürk ile ilgili düşüncelerini sözlü ve yazılı paylaştılar. 

3-A SINIFI                    3-B SINIFI 

                            



 

2-6 KASIM TARİHLERİ ARASINDA  

1. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte yazar kimdir? Ne iş yapar? sorgulaması ile öğrencilerden cevaplar alındı. 

Gelen cevaplardan ortak düşünceler vurgulandı. Form üzerine yerleştireceğimiz resme uygun hikaye kitabı 

okundu. Öğrencilerin resmi boyayarak renklendirdi. 

  1-A SINIFI              1-B SINIFI 

                                    

2. Sınıf öğrencilerimize Mar ve Mara’nın resmi gösterilir. Öğrencilerden resim üzerinden yola çıkarak Kendi 

hikayelerini yazmaları istenir. Hikayeler derste sözlü olarak paylaşılır. 

2-A SINIFI              2-B SINIFI 
 

                      

3. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte PYP Sorgulama Programında “Kendimizi düzenleme biçimimiz” sergi 

temasından yola çıkarak; “Kütüphanenin önemi ve yaşamımıza katkıları” sorgulandı. Öğrenenlerin 

kalplerine dokunan, unutamadıkları kitaplar paylaşıldı. Öğrencilere afiş ve posterler gösterildi. İncelendi. 

Sevdikleri kitap veya kütüphane ile ilgili afiş/poster çalışması yapıldı. 

3-A  SINIFI               3-B SINIFI 
 

                      



 
4. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte PYP Sorgulama Programında “Dünyanın işleyişi” sergi temasından yola 

çıkarak “Dünya Nefes Alsın”  Kitabı okunarak tartışıldı. Öğrencilerimiz kitap okunurken önemli buldukları 

noktaları ve çıkarımlarını not aldılar.  

4-A SINIFI              4-B SINIFI 
 

                     

9-13 KASIM TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte ressam kimdir? Ne iş yapar? sorgulaması ile öğrencilerden cevaplar alındı. 
Gelen cevaplardan ortak düşünceler vurgulandı. Form üzerine yerleştireceğimiz resme uygun hikaye kitabı 
okundu. Öğrencilerin resmi boyayarak renklendirilmesi istendi. 

 1-A SINIFI        1-B SINIFI 

                                    

2. Sınıf öğrencilerimizle birlikte yazar ve kitap adı kavramları üzerinde duruldu. Farklı kitap kapakları 

gösterilirdi. Bu kitaplardaki yazar ve kitap adları tanıtıldı. Öğrenciler kendilerine bir okuma kitabı seçtiler, 

incelediler ve form üzerine seçtikleri kitabın yazarını, adını yazdılar. 
 

2-A SINIFI                 2-B SINIFI 
 

                          



 
3. Sınıf öğrencilerimizle birlikte PYP Sorgulama Programında “Kendimizi düzenleme biçimimiz” reklamlar 

konulu sergi temasından yola çıkarak; bir önceki hafta konuştuğumuz Kütüphanenin önemi, yaşamımıza 

katkıları ve sevdiğimiz kitaplar konulu çalışmamızı,  afiş çalışmasına dönüştürdük.  Kütüphane girişimizde 

sergiledik. 
      

3-A SINIFI                 3-B SINIFI 
 

                
 

4. sınıf öğrencilerimizle birlikte PYP Sorgulama Programında “Dünyanın işleyişi” sergi temasından yola 

çıkarak bir önceki hafta okuduğumuz “Dünya Nefes Alsın”  Kitabı ile ilgili öğrencilerimiz aldıkları notları ve 

yaptıkları çıkarımları gazete haberine dönüştürerek manşet çalışması yaptılar. Eko okul panosu hazırlandı. 

                    4-A SINIFI                        4-B SINIFI 

                                       

16-20 KASIM TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte farklı karakter ve büyüklükteki kitap adları olan kitaplar öğrencilere 
gösterildi. Kitap adının neden önemli olduğu sorgulandı. Kitap adını bize kitap hakkında hangi ipuçlarını verir 
öğrencilere tahmin ettirildi. Bir hikaye veya masalın resmi, forma uygulandı. Öğrencilerden resme göre kitap 
adını kendisinin vermesi istendi ve boyandı. 

 1-A SINIFI                              1-B SINIFI 

         



 
2. Sınıf öğrencilerimizle birlikte farklı karakter ve büyüklükteki kitap adları olan kitaplar öğrencilere 

gösterildi. Kitap adının neden önemli olduğu sorgulandı. Kitap adını bize kitap hakkında hangi ipuçlarını verir 

öğrencilere tahmin ettirildi. Bir hikaye veya masalın resmi, forma uygulandı. Öğrencilerden resme göre kitap 

adını kendisinin vermesi istendi ve boyandı. 

2-A SINIFI               2-B SINIFI 

                                      

3. sınıf öğrencilerimizle birlikte ressam kimdir? Ne iş yapar? sorgulaması ile öğrencilerden cevaplar alındı. 

Gelen cevaplardan ortak düşünceler vurgulandı. Her öğrenci 3 tane kitap seçti. Seçtiği kitapların yazar ve 

ressamlarını tanımladı. Seçtiği bir kitabın kapağını tasarımladı, yazar ve ressamını da ekledi. 

3-A SINIFI              3-B SINIFI 

                     

4. sınıf öğrencilerimizle birlikte PYP Sorgulama Programında “Dünyanın işleyişi” sergi temasından yola 

çıkarak önceki haftalarda okuduğumuz “Dünya Nefes Alsın”  Kitabı ile ilgili öğrencilerimizin yaptıkları gazete 

haberi ve manşet çalışmalarının eksikleri tamamlanarak, hep birlikte kütüphane girişinde Eko okul panosu 

hazırladık. 

4-A SINIFI                4-B SINIFI 

                      



 

23-27 KASIM TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte karakterlerin neden önemli olduğu sorgulandı. Bir masalın resmi forma 

uygulandı.  Öğrencilerden resme göre kitap adını ve karakterlerin isimlerini kendisinin vermesi istendi.  
 

1-A SINIFI                1-B SINIFI 

         

2. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte ressam kimdir? Ne iş yapar? sorgulaması ile öğrencilerden cevaplar alındı. 

Gelen cevaplardan ortak düşünceler vurgulandı. Her öğrenci 3 tane kitap seçti. Seçtiği kitapların yazar ve 

ressamlarını tanımladı. Seçtiği bir kitabın kapağını, yazar ve ressamını da ekleyerek yeniden tasarımladılar. 

2-A SINIFI                 2-B SINIFI 

         

3. Sınıf öğrencilerimiz  1 tane okuma kitabı seçtiler.  Seçtikleri kitabın adını, yazarını, karakterini tanımladılar. 

Hoşuna giden karakterin özelliklerini nedenleriyle belirttiler. Karakterinin özelliklerini yansıtacak resim 

yaptılar. 

3-A SINIFI                 3-B SINIFI 

                       



 
4. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte harita ve atlaslar incelendi.  Her öğrenci kendi haritasını oluşturdu. Haritalar 

üzerinde ülke bulmaca oyunu oynandı. 

4-A SINIFI                 4- B SINIFI 

         

30 KASIM- 4 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimize resimli kitaplar tanıtıldı. Öğrencilerimize” Pikolo ile Felsefe öğreniyorum: Gerçek 

mi?, Sahte mi?” kitabı okundu, soru cevapla pekiştirildi. Öğrenci dinlediği resimli kitabın en hoşuna giden 

bölümünü resimledi. 
 

1-A SINIFI                 1-B SINIFI 
 

         

2. Sınıf öğrencilerimizle birlikte  3 tane resimli kitap seçildi. Seçilen kitaplar incelendi. Karakterlerinin 

özelliklerini yansıtacak resimler yapıldı. 

2-A SINIFI                 2-B SINIFI 

         

 



 
3. Sınıf öğrencilerimizle birlikte resimli kitapların özellikleri vurgulandı. Öğrenci seviyesine uygun bir resimli 

kitap seçildi. Öğrenci dinlediği resimli kitabın en hoşuna giden karakterini resimledi. 

3-A SINIFI               3- B SINIFI 

         

4. Sınıf öğrencilerimize Mar ve Mara’nın resmi gösterildi. Öğrencilerden resim üzerinden yola çıkarak kendi 

hikayelerini yazmaları istendi. Hikayeler derste sözlü olarak paylaşıldı. 

4-A SINIFI                   4- B SINIFI 

         

7-11 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimizle birlikte Eko Okul eylem planı kapsamında “Çöp ve Geri Dönüşüm” isimli kitabı 

okuduk. Neler geri dönüşüm malzemesi olabilir, doğayı korumak için neler yapmalıyız? sorularına cevap 

aradık.  Öğrencilerimiz geri dönüşüm konulu kitap ayracı tasarlayarak, dönüşümlü düşünen öğrenenler 

oldular. 

1-A SINIFI     1-B SINIFI 

            



 
2. Sınıf öğrencilerimize Ezop Masallarından “Tilki ile Leylek” kitabı okundu. Masal nedir? Masalların özellikleri 

nelerdir? Masallar bize ne kazandırır? konusu tartışıldı.  Kitabın adını, yazarını, karakterini tanımladılar. 

Hoşuna giden karakterin özelliklerini nedenleriyle belirttiler. Sevdikleri Karakterin özelliklerini yansıtacak 

resim yaptılar. 

2- A SINIFI                   2-B SINIFI 
 

          

3. Sınıf öğrencilerimize bir masal kitabı okundu. Öğrenciler dinledi ve okuma sonunda soru cevapla 

pekiştirildi. Öğrenci dinlediği kitabı sırasıyla resimledi. 

3-A SINIFI                  3- B SINIFI 

         

4.Sınıf Öğrencilerimize yer etiketi üzerindeki yazılar tanımlandı. Alfabetik sıralama özellikleri aktarıldı ve harf 

sıralaması yaptırıldı. Yazar soyadları alfabetik olarak sıralandı. Yer etiketleri yazar soyadına göre sıralama 

uygulaması yapıldı. 

4-A SINIFI               4- B SINIFI 

          



 

14-18 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimize okuma kitapları bölümünden “Pikolo ile Felsefe öğreniyorum: Ahh Hasta 

Oldum!”kitabı okundu. Öğrenciler kitap adı ve yazar adını forma yazdılar. Seçilen kitabı incelediler. Kitap ile 

ilgili düşüncelerini, alınan dersleri paylaştılar. Kitap kapağını yeniden tasarımladılar. 

1-A SINIFI               1-B SINIFI 

        

2. Sınıf öğrencilerimizle resimli kitapların özellikleri vurgulandı. Öğrencilerimize “Pikolo ile Felsefe 

öğreniyorum : Hayır ben yapmadım!” kitabı okundu. Okuma sonunda soru cevapla pekiştirildi. Öğrenciler 

kitaptan çıkarılan dersi birkaç cümle ile sözlü ve yazılı ifade etti. Dinlediği resimli kitabın en hoşuna giden 

karakterini resimledi.  

2-A SINIFI                2-B SINIFI 

                      

3. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte PYP  sorgulama programı kapsamında reklam nedir ile ilgili birkaç video 

izledik. İzleme sonrası soru cevap ile reklamlar konusunu tartıştık. Form üzerinde sorulan sorulara cevaplar 

vererek, reklam konusunda öğrendiklerimizi pekiştirdik. 

3-A SINIFI              3-B SINIFI 

         



 
4. Sınıf Öğrencilerimiz ile birlikte yer etiketinin üzerindeki işaretlerin anlamı sorgulandı. Yer etiketinin 

kullanımıyla ilgili beyin fırtınası yapıldı. Öğrencilere kitap seçtirildi. Kitap kapağını etiketi ile birlikte resimledi. 

4-A SINIFI                   4-B SINIFI 

                                   

 21-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimizle kitap ve kitap dışı bilgi kaynakları nelerdir? tartıştık ve soru cevapla pekiştirdik. Kitap 

kelimesinin anlamı açıklandı. Kitabın özellikleri vurgulandı. Bilgi taşıyıcı diğer kaynak türleri sorgulandı. Form 

üzerindeki resimler boyandı. Okuma kitapları bölümünden “Pikolo ile Felsefe öğreniyorum: Bu adil 

değil!”kitabı okundu.  

1-A SINIFI        1-B SINIFI 

         

2. Sınıf öğrencilerimize “Rekabet çığırından çıkınca” isimli okuma kitabı okundu. Soru cevapla pekiştirilirdi. 

Öğrenciler dinlediği kitabı sırasıyla resimledi.  
 

2-A SINIFI                   2-B SINIFI 
 

         



 
3. Sınıf öğrencilerimizle birlikte harita ve atlaslar incelendi.  Her öğrenci kendi haritasını oluşturdu. 

Haritalar üzerinde ülke, şehir bulmaca oyunu oynandı. 
 

3-A SINIFI                3-B SINIFI 
 

         
 

4. Sınıf öğrencilerimizle birlikte yer etiketi üzerindeki işaretlerin nasıl verildiği sorgulandı. Form üzerindeki 

eksik kalan yerler öğrenciler tarafından dolduruldu. Yer etiketleri alfabetik olarak sıralandı. Yer etiketini 

oluşturan elemanlar tanımlandı. 

4-A SINIFI                    4-B SINIFI 

                                     

28 ARALIK- 1 OCAK TARİHLERİ ARASINDA 
 

1. Sınıf öğrencilerimize Haldun Açıksözlü’nün Ezop masallarından uyarladığı “Tavşan ile Kaplumbağa” 

masalının tiyatrolaştırılmış filmi izletildi.  İzleme sonunda soru cevapla pekiştirilirdi. Öğrenciler, izlediği filmin 

en hoşuna giden bölümünü resimledi. 

1-A SINIFI    

             

Not: 1- B ile Yılbaşı tatili sebebi ile bu ders yapılamamıştır. İleri ki bir tarihte telafi edilecektir. Telafi 

edildiğinde fotoğraflar paylaşılacaktır. 



 
2. Sınıf öğrencilerimize Haldun Açıksözlü’nün Ezop masallarından uyarladığı “Çiftçi, Oğlu ve eşekleri”  filmi 

izletildi.  İzleme sonunda soru cevapla pekiştirilirdi. Öğrenciler, izlediği filmin en hoşuna giden bölümünü 

resimledi. 

 2-A SINIFI          2-B SINIFI 

                      

3. Sınıf öğrencilerimize bir bilgi kartı gösterilirdi. Kartın üzerinde görülenler tasvir edildi. Öğrenciler önemli 

gördükleri noktaları not aldılar, kartı incelediler. Tuttukları notları düzgün cümlelerle ifade ettiler . 

3-A SINIFI                3-B SINIFI 

         

4. Sınıf öğrencilerimize Dewey Sınıflandırma Sistemi tanıtıldı. Konu başlıkları öğrencilerle birlikte bulundu. 

Öğrenciler raftan seçtikleri bir kitabın yazar, kitap adı, yer numarası, konusunu kendilerine verilen formlara 

yazdılar. 

4-A SINIFI                          4-B SINIFI 

         

 



 

4-8 OCAK TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimizle birlikte PYP Sorgulama Programında “Bulunduğumuz mekan ve zaman” sergi 

temasından yola çıkarak “Beş Çocuk Beş İstanbul” kitabı okundu. Okunurken geçmiş ve günümüz arasındaki 

farklar sohbet şeklinde dile getirildi. Öğrenciler bildiklerini arkadaşları ile paylaştılar. 

1-A SINIFI             1-B SINIFI 
 

         
 

2. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte kitapların özellikleri vurgulandı. Neden kitap okumalıyız? sorusuna cevap 

arandı. Bilgi taşıyıcı diğer kaynak türleri sorgulandı. En çok hangi kaynaklar kullanılıyor ve neden? sorusu 

tartışıldı. Süreli Yayın bölümünden bir dergi seçip,  incelemeleri ve ilgilerini çeken bilgiyi yazmaları 

istendi. 
 

2-A SINIFI             2-B SINIFI 
 

         
 

3. Sınıf öğrencilerimize Mar ve Mara’nın resmi gösterildi. Öğrencilerden resim üzerinden yola çıkarak kendi 

hikayelerini yazmaları istendi. Hikayeler derste sözlü olarak paylaşıldı. 

3-A SINIFI               3-B SINIFI 

         



 
4. Sınıf öğrencilerimiz bir okuma kitabı seçtiler. Okunan kitabı tanımladılar ve duygu düşüncelerini yazılı 

olarak ifade ettiler. 
 

4- A SINIFI          4-B SINIFI 

                                                                         

11-15 OCAK TARİHLERİ ARASINDA 

1. Sınıf öğrencilerimizle birlikte PYP Sorgulama Programında “Bulunduğumuz mekan ve zaman” sergi 

temasından yola çıkarak “Beş Çocuk Beş İstanbul” kitabındaki hikayeler tartışıldı. Öğrenciler görüşlerini 

dile getirdi. Hikayelerden en sevdiğini resimlediler. Geçmiş ve günümüz ile ilgili bildiklerini postitlere 

yazarak veya resimleyerek oluşturulan panoya astılar. 

 

1-A SINIFI         1-B SINIFI 
 

        
 

2. Sınıf öğrencilerimizle birlikte harita ve atlaslar incelendi.  Her öğrenci kendi haritasını oluşturdu. Haritalar 

üzerinde ülke, şehir bulmaca oyunu oynandı. 

 

2-A SINIFI          2-B SINIFI 
 

        



 
 

3. Sınıf öğrencilerimizle birlikte yer etiketi üzerindeki yazılar tanımlandı. Alfabetik sıralama özellikleri 

aktarıldı ve harf sıralaması yaptırıldı. Yazar soyadları alfabetik olarak sıralandı. Yer etiketleri yazar 

soyadına göre sıralama uygulaması yapıldı. 

 

3-A SINIFI        3-B SINIFI 
 

        
 

4. Sınıf öğrencilerimize bir masal kitabı okunur. Öğrenciler dinlediği masalı sıralı olarak resimler, ana fikrini 

yazar. 

 

4-A SINIFI   
 

 
 

Not: 4- B sınıfı ile okulumuzun 12 Ocak 2016 Salı günü yarım gün olması sebebi ile ders yapılamamıştır. 

Telafi edildiğinde fotoğraflar paylaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             
 

 

Bodrum Marmara Koleji 

MİSYON BİLDİRGESİ 

Bodrum Marmara Koleji olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında bir eğitim sunarak, 

onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya ve evrensel 

değerlere bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.  

ULUSLARARASI BAKALORYA (IBO) MİSYON BİLDİRGESİ 
 

 

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı 

olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla, organizasyon, zorlu uluslararası eğitim ve 

titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışır. Bu 

programlar, dünyadaki tüm öğrencileri, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan etkin, 

sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. 

AUTHORIZED BY THE ORGAZATION 
 

Bodrum Private Marmara Primary School is a candidate school* for the Primary Years Programme. This school is 

pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment 

to high quality, challenging, international education that Bodrum Private Marmara Primary School believes is 

important for our students.   

 Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its three academic programmes: the Primary 

Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), or the Diploma Programme (and in addition the IB 

Career-related Certificate).  Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. 

 

 

 


