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Kim olduğumuz 
Bireyin kendi doğasını 
sorgulaması, inançlar ve 
değerler, kişisel, fiziksel, 
zihinsel, sosyal ve ruhsal 
sağlık, aileleri, arkadaşları, 
toplulukları ve kültürleri içeren 
insan ilişkileri, haklar ve 
sorumluluklar, insan olmanın 
anlamı. 
Who We Are 
An inquiry into the nature of 
the self; beliefs and values; 
personal, physical, mental, 
social and  spiritual health; 
human relationships including 
families, friends, communities, 
and cultures; rights  and 
responsibilities; what it means 
to be human. 

Bulunduğumuz  Yer ve Zaman 
Yer ve zaman hakkında 
sorgulama; kişisel tarihimiz, evler 
ve seyahatler, insanlığın keşifleri, 
icatları  ve göçleri, yerel ve 
küresel bakış açısından bireyler 
ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler 
ve bunların  birbirleriyle 
bağlantıları. 
Where We Are in Place and 
Time 
An inquiry into orientation in place 
and time; personal histories; 
homes and journeys; the  
discoveries, explorations and 
migrations of humankind; the 
relationships between and the  
interconnectedness of individuals 
and civilizations, from local and 
global perspectives. 

Kendimizi  İfade Etme 
Yollarımız 
Düşünceleri, duyguları, doğayı, 
kültürü, inançları, değerleri 
keşfetme ve ifade etme yollarını  
sorgulama, yaratıcılığımız 
hakkında düşünme, 
yaratıcılığımızı geliştirme ve 
yaratıcılığımızdan zevk  duyma 
yolları, estetik olanı takdir 
etmemiz. 
How We Express Ourselves 
An inquiry into the ways in which 
we discover and express ideas, 
feelings, nature, culture, beliefs 
and values; the ways in which we 
reflect on, extend and enjoy our 
creativity; our appreciation of  the 
aesthetic. 

Dünyanın İşleyişi 
Doğa ve kanunları hakkında 
sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) 
doğa ile insan toplumları 
arasındaki  etkileşim, insanların 
bilim ilkelerinden anladıklarını 
nasıl kullandıkları, bilimsel ve 
teknolojik  gelişmelerin toplum 
ve çevre üzerindeki etkisi 
How the World Works 
An inquiry into the natural world 
and its laws; the interaction 
between the natural world 
(physical  and biological) and 
human societies; how humans 
use their understanding of 
scientific principles;  the impact 
of scientific and technological 
advances on society and on the 
environment. 

Kendimizi Düzenleme 
Biçimimiz-  
İnsan yapısı sistemler ile 
toplulukların birbirleriyle olan 
bağlantıları hakkında sorgulama; 
örgütlerin yapısı ve işlevi, 
toplumun karar alması, ekonomik 
etkinlikler ve bunların insanlık, 
çevre üzerindeki etkisi. 
 
How we Organize Ourselves 
An inquiry into the 
interconnectedness of human-
made systems and communities; 
the structure  and function of 
organizations; societal decision-
making; economic activities and 
their impact on  humankind and 
the environment. 

Gezegeni Paylaşma 
Başka insanlarla ve diğer canlılarla 
sınırlı kaynakları paylaşma 
mücadelesinde haklar ve sorumluluklar 
hakkında sorgulama; toplumlar ve 
toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, 
eşit fırsatlara erişmek, barış ve 
çatışmaların çözümü. 
 
Sharing the Planet 
An inquiry into rights and 
responsibilities in the struggle to share 
finite resources with other  people and 
with other living things; communities 
and the relationships within and 
between  them; access to equal 
opportunities; peace and conflict 
resolution. 

 

Tarih- Date 
1st Unit  19.09.2016- 
04.11.2016   

  5th Unit 24.04.2017- 09.06.2017  4th Unit 06.03.2017- 
21.04.2017  

3rd Unit  26.12.2016- 03.03.2017  2nd Unit 07.11.2016- 23.12.2016  

PreSchool  
Anasınıfı 4+ 

Duyu Organlarımız  
Ana Fikir: Duyu organlarımızı 
kullanarak etrafımızdaki 
dünyayı anlar ve değerini 
biliriz.  
Anahtar 
Kavramlar:İşlev,Bağlantı, 
Dönüşümlü Düşünme  
Bağlantılı Kavramlar: Sağlık, 
güvenlik, estetik, ahenk 
Sorgulama Maddeleri:  

 Duyu organlarımız  

 Duyu organları aracılığıyla 
öğrenme 

 Duyusal deneyimler 
aracılığıyla anlama ve değer 
bilme  

  Masallar  
ANA FİKİR : Masallar 
dinleyenleri kendilerine bağlar  ve 
hayal gücümüzün gelişmesini 
destekler.  
Anahtar Kavramlar: Şekil, Işlev, 
Bakış Açısı  
Bağlantı Kavramlar: 
İletişim,İfade etme,  
Sorgulama Maddeleri:  

 Masalların öğeleri  

 Masalların hayal gücümüzü 
nasıl geliştirdiği  

 Masalların paylaşılma yolları  

Su 
ANA FİKİR: Su, sahip olduğu 
benzersiz özellikleri sebebiyle 
birçok şekilde kullanılır .  
Anahtar Kavramlar: Şekil, 
İşlev, Değişim  
Bağlantılı Kavramlar: Sebep 
sonuç, Dönüşümlü Düşünme  
Sorgulama Maddeleri:  

 Suyun oluşumu ve yapısı  

 Suyu kullanma yollarımız  

 Suyu kullanmada üzerimize 
düşen sorumluluklar   

Meslekler 
ANA FİKİR: İnsanlar ait oldukları 
topluluklar içinde farklı görevler 
alır.  
Anahtar Kavramlar: İşlev, Şekil, 
Sorumluluk 
Bağlantılı Kavramlar: Topluluk, 
Kurallar, Etkileşim  
Sorgulama Maddeleri:  

 Ait olduğumuz çeşitli topluluklar  

 Toplumumuza ait insanların 
görevleri  

 Toplulukların nasıl düzenlendiği  

Canlılar  
ANA FİKİR: Canlılar büyür ve değişir, 
yaşayabilmesi ve sağlıklı kalabilmeleri 
için belirli ihtiyaçları vardır.  
Anahtar Kavramlar: İşlev, Sebep-
Sonuç, Sorumluluk  
Bağlantılı Kavramlar: 
Büyüme,Dönüşüm  
Sorgulama Maddeleri:  

 Canlılar ve cansızlar  

 Canlıların büyüme ve değişimler  

 Canlılara karşı sorumluluklarımız 

Our Senses 
Central Idea:   We use our 
senses to understand and 
appreciate the world around 
us  
Key Concepts: Function, 
Connection,  Reflection 
 Related Concepts: health, 
safety, aesthetics, harmony 
 Lines of Inquiry: 
 *Our senses  
*How we learn through our 
senses *Learning and 
appreciating through sensorial 
experiences    

 Stories 
Central Idea:Stories have 
common elements which help to 
engage their audiences and 
communicate meaning. 
Key Concepts: Form, Function, 
Perspective 
Related Concepts: 
Communication, Expression 
Lines of inquiry:  
• The elements of the story 
• How stories  make our 

imagination developed  
• The ways to share the stories  

Water 
Central Idea: Water has 
unique properties, and 
because of the way it works, 
it is used in many ways.  
Key Concepts: Form 
,Function, Change   
Related Concepts: Cause 
and effect, transformation 
 Lines of inquiry: 

 How the  water forms and  
works 

 How we use water 

 Using water responsibly 
 

Community Helpers  
Central idea: People play 
different roles in the communities 
to which they belong. 
Key concepts: Form, Function, 
Responsibility 

Related Concepts: community, 
rules, interaction 

Lines of inquiry 
• Various communities we belong 

to 
• Roles of people who are part of 

our communities 
• How communities are organized 

 

Living Things 
 Central Idea:  Living things grow and 
change and need specific things to 
survive and keep healthy. 
 
Key Concepts: Function, causation, 
responsibility 
 
Related Concepts: 
Growth,transformation 
 
Lines of Inquiry 

 Living and non-living things 

 Growth and change of living things 

 Our responsibilities toward living 
things 
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Kim olduğumuz 
Bireyin kendi doğasını 
sorgulaması, inançlar ve 
değerler, kişisel, fiziksel, 
zihinsel, sosyal ve ruhsal 
sağlık, aileleri, arkadaşları, 
toplulukları ve kültürleri içeren 
insan ilişkileri, haklar ve 
sorumluluklar, insan olmanın 
anlamı. 
Who We Are 
An inquiry into the nature of 
the self; beliefs and values; 
personal, physical, mental, 
social and  spiritual health; 
human relationships including 
families, friends, communities, 
and cultures; rights  and 
responsibilities; what it means 
to be human. 

Bulunduğumuz  Yer ve Zaman 
Yer ve zaman hakkında 
sorgulama; kişisel tarihimiz, evler 
ve seyahatler, insanlığın keşifleri, 
icatları  ve göçleri, yerel ve 
küresel bakış açısından bireyler 
ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler 
ve bunların  birbirleriyle 
bağlantıları. 
Where We Are in Place and 
Time 
An inquiry into orientation in place 
and time; personal histories; 
homes and journeys; the  
discoveries, explorations and 
migrations of humankind; the 
relationships between and the  
interconnectedness of individuals 
and civilizations, from local and 
global perspectives. 

Kendimizi  İfade Etme 
Yollarımız 
Düşünceleri, duyguları, doğayı, 
kültürü, inançları, değerleri 
keşfetme ve ifade etme yollarını  
sorgulama, yaratıcılığımız 
hakkında düşünme, 
yaratıcılığımızı geliştirme ve 
yaratıcılığımızdan zevk  duyma 
yolları, estetik olanı takdir 
etmemiz. 
How We Express Ourselves 
An inquiry into the ways in which 
we discover and express ideas, 
feelings, nature, culture, beliefs 
and values; the ways in which we 
reflect on, extend and enjoy our 
creativity; our appreciation of  the 
aesthetic. 

Dünyanın İşleyişi 
Doğa ve kanunları hakkında 
sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) 
doğa ile insan toplumları 
arasındaki  etkileşim, insanların 
bilim ilkelerinden anladıklarını 
nasıl kullandıkları, bilimsel ve 
teknolojik  gelişmelerin toplum 
ve çevre üzerindeki etkisi 
How the World Works 
An inquiry into the natural world 
and its laws; the interaction 
between the natural world 
(physical  and biological) and 
human societies; how humans 
use their understanding of 
scientific principles;  the impact 
of scientific and technological 
advances on society and on the 
environment. 

Kendimizi Düzenleme 
Biçimimiz-  
İnsan yapısı sistemler ile 
toplulukların birbirleriyle olan 
bağlantıları hakkında sorgulama; 
örgütlerin yapısı ve işlevi, 
toplumun karar alması, ekonomik 
etkinlikler ve bunların insanlık, 
çevre üzerindeki etkisi. 
 
How we Organize Ourselves 
An inquiry into the 
interconnectedness of human-
made systems and communities; 
the structure  and function of 
organizations; societal decision-
making; economic activities and 
their impact on  humankind and 
the environment. 

Gezegeni Paylaşma 
Başka insanlarla ve diğer canlılarla 
sınırlı kaynakları paylaşma 
mücadelesinde haklar ve sorumluluklar 
hakkında sorgulama; toplumlar ve 
toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, 
eşit fırsatlara erişmek, barış ve 
çatışmaların çözümü. 
 
Sharing the Planet 
An inquiry into rights and 
responsibilities in the struggle to share 
finite resources with other  people and 
with other living things; communities 
and the relationships within and 
between  them; access to equal 
opportunities; peace and conflict 
resolution. 

Date 
1st Unit  19.09.2016- 
28.10.2016   

2nd Unit 31.10.2016- 09.12.2016 3rd Unit 12.12.2016- 20.01.2017    5th Unit  20.03.2017- 
28.04.2017 

 4th Unit 06.02.2017- 17.03.2017  6th Unit 01.05.2017- 09.06.2017  

Kindergarden/ 
Anasınıfı 5+ 

 

Benim Hakkımda Herşey 
ANA FİKİR: Kişisel 
özelliklerimizi, yeteneklerimizi 
ve ilgi alanlarımızı tanımak 
gelişimimizi etkiler.  
Anahtar Kavramlar: Şekil, 
Bakış Açısı, Dönüşümlü 
Düşünme  
Bağlantılı Kavramlar: Kimlik, 
Benzerlik ve farklılıklar 
Sorgulama Maddeleri 

 Fiziksel, sosyal ve duygusal 
özelliklerimiz  

 Diğerleriyle benzerlik  ve 
farklılıklarımız  

 Kişisel yetenekler ve ilgili 
alanları  

Şehrim Geçmişim 
ANA FİKİR:  Yaşadığımız şehir 
zaman içinde nasıl dönüştüğünün 
kanıtını gösterir.  
Anahtar Kavramlar: Şekil, 
Değişim , bağlantı  
Bağlantılı Kavramlar: semboller, 
kanıt, tarihi yapılar  
Sorgulama Maddeleri 

 Şehrimiz  

 Zaman içinde değişim  

 Şehir alanları ve hikayeleri  
 
 
 

Sanat 
ANA FİKİR:  Sanat çalışmaları 
yaratarak kendimizi ifade 
edebiliriz.  
Anahtar Kavramlar: dönüşümlü 
düşünme , sebep sonuç  
Bağlantılı Kavramlar: yaratıcılık, 
estetik, yorum  
Sorgulama Maddeleri:  

 Kendimizi ifade etme  

 Sanat çalışmaları yaratma  

 Sanat çalışmalarını takdir etme  
 
 
 

Toprak 
ANA FİKİR:  Toprak, büyüme 
ve barınmak için ortam sağlar. 
Anahtar Kavramlar:  
Şekil,İşlev, Sorumluluk  
Bağlantılı Kavramlar: Yapı, 
Rol, Haklar 
Sorgulama Maddeleri  

 Toprağın yapısı 

 Toprağın çeşitliliği 

 Toprağın önemi 
 
 

Gideceğimiz Yer  
ANA FİKİR:  Gideceğimiz  yere  
hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak 
için harita ve ulaşım araçlarından 
faydalanırız.   
Anahtar Kavramlar: Şekil, 
Bağlantı, İşlev  
Bağlantılı Kavramlar: trafik, 
harita ,sistemler   
Sorgulama Maddeleri:  

 Yolculuğun planlaması ve 
organizasyonu (haritalar) 

 Ulaşım araçları ile gidiecek yer 
arasındaki ilişki  

 Yolculuklardan öğrendiklerimiz 
 
 

Hayvan Dostlarımız 
ANA FİKİR: Hayvanlar ve insanlar 
farklı şartlarda farklı yollarla etkileşim 
kurarlar. 
  Anahtar Kavramlar:  Bağlantı, 
Değişim, Sorumluluk  
Bağlantılı Kavramlar: Özellikler, 
İlişkiler, İhtiyaçlar  
Sorgulama Maddeleri 

 İnsanların hayatında hayvanların 
oynadığı farklı roller  

 Belirli hayvanların belirli amaçlar için 
uygunluğu  

 Hayvanların iyiliği için üzerimize 
düşen sorumluluklar 

  

All About Me  
CENTRAL IDEA: Awareness 
of our characteristics, abilities 
and interests informs our 
learning and development. 
Key Concepts: Form, 
Perspective, Reflection 
Related Concepts: Identity, 
similarities and differences 
Lines of inquiry 
• Physical, social and 

emotional characteristics 
• Similarities and differences 

between ourselves and 
others 

• Personal abilities and 
interests 

My City, My Past 
CENTRAL IDEA: Our city shows 
evidence of its transformation 
over time. 
 Key Concepts: Form, Causation 
Connection  
Related Concepts: Symbols, 
landmarks, evidence  
Lines of inquiry:  

 Our city  

 Changes over time 

 Urban spaces and stories 

Art 
CENTRAL IDEA: We can 
express ourselves by creating 
works of art. Key Concepts: 
reflection, causation Related 
Concepts: creativity, 
interpretation, aesthetics 
 Lines of Inquiry  

 Expressing ourselves  

 Creating art work 

 Appreciating art work 

Soil 
CENTRAL IDEA: Soil provides 
an environment for growth and 
shelter.   
Key Concepts: Form,Function, 
Responsibility  
Related Concepts: Structure, 
role,rights 
Lines of Inquiry: 

 The forms of soil 

 The diversity of soil 

 The functions of soil 
 

Where we go  
CENTRAL IDEA: We take 
advantage of maps and 
transportation vehicles to arrive 
the destination safely and quickly.  
Key Concepts:: Function, 
Connection, Form 
Related Concepts:: Traffic, 
Maps, Systems 
Lines of inquiry 
Planning and organization of the 
trip (maps) 
• The relationship between 
transportation vehicles  and 
destination 
• What we learn from trips 
 

Animal Friends 
CENTRAL IDEA:  Animals and people 
interact in different ways in different 
contexts.  
Key Concepts: : Connection, Change, 
Responsibility  
Related Concepts: Characteristics, 
Relationships, Needs 
 Lines of Inquiry  
• The different roles animals play in 
peoples’ lives 
 • Suitability of particular animals for 
specific functions 
 • Our responsibility for the well-being of 
animals  
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Kim olduğumuz 
Bireyin kendi doğasını 
sorgulaması, inançlar ve 
değerler, kişisel, fiziksel, 
zihinsel, sosyal ve ruhsal 
sağlık, aileleri, arkadaşları, 
toplulukları ve kültürleri içeren 
insan ilişkileri, haklar ve 
sorumluluklar, insan olmanın 
anlamı. 
Who We Are 
An inquiry into the nature of 
the self; beliefs and values; 
personal, physical, mental, 
social and  spiritual health; 
human relationships including 
families, friends, communities, 
and cultures; rights  and 
responsibilities; what it means 
to be human. 

Bulunduğumuz  Yer ve Zaman 
Yer ve zaman hakkında 
sorgulama; kişisel tarihimiz, evler 
ve seyahatler, insanlığın keşifleri, 
icatları  ve göçleri, yerel ve 
küresel bakış açısından bireyler 
ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler 
ve bunların  birbirleriyle 
bağlantıları. 
Where We Are in Place and 
Time 
An inquiry into orientation in place 
and time; personal histories; 
homes and journeys; the  
discoveries, explorations and 
migrations of humankind; the 
relationships between and the  
interconnectedness of individuals 
and civilizations, from local and 
global perspectives. 

Kendimizi  İfade Etme 
Yollarımız 
Düşünceleri, duyguları, doğayı, 
kültürü, inançları, değerleri 
keşfetme ve ifade etme yollarını  
sorgulama, yaratıcılığımız 
hakkında düşünme, 
yaratıcılığımızı geliştirme ve 
yaratıcılığımızdan zevk  duyma 
yolları, estetik olanı takdir 
etmemiz. 
How We Express Ourselves 
An inquiry into the ways in which 
we discover and express ideas, 
feelings, nature, culture, beliefs 
and values; the ways in which we 
reflect on, extend and enjoy our 
creativity; our appreciation of  the 
aesthetic. 

Dünyanın İşleyişi 
Doğa ve kanunları hakkında 
sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) 
doğa ile insan toplumları 
arasındaki  etkileşim, insanların 
bilim ilkelerinden anladıklarını 
nasıl kullandıkları, bilimsel ve 
teknolojik  gelişmelerin toplum 
ve çevre üzerindeki etkisi 
How the World Works 
An inquiry into the natural world 
and its laws; the interaction 
between the natural world 
(physical  and biological) and 
human societies; how humans 
use their understanding of 
scientific principles;  the impact 
of scientific and technological 
advances on society and on the 
environment. 

Kendimizi Düzenleme 
Biçimimiz-  
İnsan yapısı sistemler ile 
toplulukların birbirleriyle olan 
bağlantıları hakkında sorgulama; 
örgütlerin yapısı ve işlevi, 
toplumun karar alması, ekonomik 
etkinlikler ve bunların insanlık, 
çevre üzerindeki etkisi. 
 
How we Organize Ourselves 
An inquiry into the 
interconnectedness of human-
made systems and communities; 
the structure  and function of 
organizations; societal decision-
making; economic activities and 
their impact on  humankind and 
the environment. 

Gezegeni Paylaşma 
Başka insanlarla ve diğer canlılarla 
sınırlı kaynakları paylaşma 
mücadelesinde haklar ve sorumluluklar 
hakkında sorgulama; toplumlar ve 
toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, 
eşit fırsatlara erişmek, barış ve 
çatışmaların çözümü. 
 
Sharing the Planet 
An inquiry into rights and 
responsibilities in the struggle to share 
finite resources with other  people and 
with other living things; communities 
and the relationships within and 
between  them; access to equal 
opportunities; peace and conflict 
resolution. 

 

2nd Unit 31.10.2016- 
09.12.2016 

3rd Unit 12.12.2016- 20.01.2017 6th Unit 01.05.2017- 09.06.2017  4th Unit 06.02.2017- 
17.03.2017  

1st Unit  19.09.2016- 28.10.2016   5th Unit  20.03.2017- 28.04.2017 

1. Sınıf/ 1st 
Grade  

 

Sağlik ve Güvenlik 
ANA FIKIR:  Sağlıklı ve  
güvende kalmak için seçimler 
yaparız.  
Anahtar Kavramlar: Sebep 
Sonuç, Bağlantı, Dönüşümlü 
Düşünme 
Bağlantılı Kavramlar: 
Sonuçlar, Sistemler, İlişkiler, 
Sorumluluk 
Sorgulama Maddeleri:  

 Günlük seçimlerimiz 
,rutinlerimiz( temizlik, 
uyku,oyun, yemek) 

 Dengeli seçimler yapma ( 
beslenme, hijyen,güvenlik)  

 Seçimlerimizin sonuçları  
 

Benim Geçmişim 
ANA FİKİR: Her bireyin kim 
olduğunu etkileyen benzersiz bir 
kişisel geçmişi vardır. 
Anahtar Kavramlar: Bağlantı,  
Dönüşümlü Düşünme,Bakış Açısı  
Bağlantılı Kavramlar: Öznellik, 
Sıralar, Kanıt 
Sorgulama Maddeleri 

 Hayat hikayelerimiz 

 Kendi geçmişimizin 
kanıtları  

 Kendi  geçmişimizin etkileri 
 

Yazıyorum Çiziyorum 
ANA FİKİR: Yazı ve resimler 

duygu ve düşüncelerimizi 
ifade etmek için kullanılır.  

Anahtar Kavramlar::Şekil, İşlev, 
Bağlantı   

 Bağlantılı Kavramlar:İletişim, 
Medya,Betimleme   

Sorgulama Maddeleri 

 Resimli kitaplar  

 Yazı ve resimlerin  birlikte nasıl 
çalıştığı 

 Yazı ve resim türleri  

Dünyanın Hareketleri 
ANA FİKİR: Güneşin dünya ile 
ilişkisi, dünyadaki yaşamı 
etkiler. 
Anahtar Kavramlar: Sebep-
sonuç, Bağlantı 
Bağlantılı Kavramlar: Etki, 
Döngüler,Sıralar, Sistemler 
Sorgulama Maddeleri 

 Dünya’nın Güneş ile ilişkisi( 
uzaklığı –hareketleri) 

 Güneş’in canlılar üzerindeki 
etkisi 

  Hava durumu, mevsimler, 
gece gündüz 

 
 

Okul Rutinleri 
ANA FİKİR:  Biz, okulda  ortak 
noktaları ve ortak deneyimleri 
paylaşan bireyleriz.   
Anahtar Kavramlar:  Şekil, 
Bağlantı, Sorumluluk 
Bağlantılı kavramlar: 
Benzerlikler, İlişkiler, Değerler 
Sorgulama Maddeleri 

 Birey olarak kim olduğumuz  

 Benzer yönlerimiz  

 Okul topluluğumuz 

 Okul topluluğundakigörev ve 
sorumluluklarımız 

 

Bitkiler 
ANA FİKİR: Bitkiler büyür, değişir, 
sağlıklı kalması ve  yaşayabilmeleri için 
belirli ihtiyaçları  vardır.  
Anahtar Kavramlar: Sebep-Sonuç, 
Değişim 
 Bağlantılı Kavramlar: Özellikler, 
Büyüme 
Sorgulama Maddeleri 

 Canlı ve cansız şeyler 

 Bitkilerin nitelikleri 

 Bitkilerin büyüme ve değişimleri 
 

Health and Safety 
CENTRAL IDEA: We can 
make choices to keep 
ourselves healthy and safe. 
Key Concepts: Causation, 
Connection, Reflection 
Related Concepts: 
Consequences, Systems, 
Relationships, Responsibility 
Lines of Inquiry: 

 Daily routines and habits ( 
hygiene, sleep, play, eat)    

 Making balanced choices   

 The results of our choices   
 

 
 

My History 
CENTRAL IDEA:  Every person 
has a unique personal history 
which influences who they are. 
Key Concepts: Connection, 
Reflection,Perspective 
Related Concept:  Subjetivity, 
Sequences, Evidence 
Lines of Inquiry  

 The stories of our lives 

 The  evidence of our own 
histories 

 The  influence of our histories 
 

 

I’m Writing, I’m Drawing 
CENTRAL IDEA: Language and 

images are used to express 
ideas and feelings  

Key Concepts:: Form, function, 
connection 

 Related Concept:trans 
mediation, imagery  
Lines of Inquiry:  

 Picture books 

 How language and images 
work together   

 Styles of writing and 
illustrations 

 
 

Earth’s Movements 
CENTRAL IDEA:  The 
relationship between the sun 
and the earth affects life on 
earth.  
Key Concepts: Causation, 
Connection 
Related Concept: 
Impact,Cycles, Sequences, 
Systems 
Lines of Inquiry  

 The relationship between the 
sun and the earth 

 The sun’s impact on  living 
creatures 

 Weather patterns, the 
seasons,Day- Night 

 
 

School Routines 
CENTRAL IDEA:  We are all 
individuals who share 
commonalities and common 
experiences at school. 
Key Concepts: Form, 
Connection, Responsibility 
Related Concepts: Similarities, 
relations, values  
Lines of Inquiry 

 Who we are as individuals  

 How we are alike  

 Our school community  

 Our roles and responsibilities in 
the school community 

 
 

Plants 
CENTRAL IDEA:  Plants grow and 
change and need specific things to 
survive and keep healthy. 
Key Concepts: Causation, Change 
Related Concept: : Properties, growth 
Lines of Inquiry  

 Living and non-living things 

 Characteristics of plants 

 Growth and change of plants 
 

 



BEYKOZ DOGA SCHOOL PROGRAMME OF INQUIRY 2016-2017 

 

 

Kim olduğumuz 

Bireyin kendi doğasını 
sorgulaması, inançlar ve değerler, 
kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve 
ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, 
toplulukları ve kültürleri içeren 
insan ilişkileri, haklar ve 
sorumluluklar, insan olmanın 
anlamı. 
Who We Are 

An inquiry into the nature of the 
self; beliefs and values; personal, 
physical, mental, social and  
spiritual health; human 
relationships including families, 
friends, communities, and 
cultures; rights  and 
responsibilities; what it means to 
be human. 

Bulunduğumuz  Yer ve Zaman 

Yer ve zaman hakkında sorgulama; 
kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, 
insanlığın keşifleri, icatları  ve göçleri, 
yerel ve küresel bakış açısından 
bireyler ve uygarlıklar arasındaki 
ilişkiler ve bunların  birbirleriyle 
bağlantıları. 
Where We Are in Place and Time 

An inquiry into orientation in place 
and time; personal histories; homes 
and journeys; the  discoveries, 
explorations and migrations of 
humankind; the relationships between 
and the  interconnectedness of 
individuals and civilizations, from 
local and global perspectives. 

Kendimizi  İfade Etme Yollarımız 

Düşünceleri, duyguları, doğayı, 
kültürü, inançları, değerleri keşfetme 
ve ifade etme yollarını  sorgulama, 
yaratıcılığımız hakkında düşünme, 
yaratıcılığımızı geliştirme ve 
yaratıcılığımızdan zevk  duyma 
yolları, estetik olanı takdir etmemiz. 
How We Express Ourselves 

An inquiry into the ways in which we 
discover and express ideas, feelings, 
nature, culture, beliefs and values; 
the ways in which we reflect on, 
extend and enjoy our creativity; our 
appreciation of  the aesthetic. 

Dünyanın İşleyişi 

Doğa ve kanunları hakkında 
sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) 
doğa ile insan toplumları 
arasındaki  etkileşim, insanların 
bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl 
kullandıkları, bilimsel ve teknolojik  
gelişmelerin toplum ve çevre 
üzerindeki etkisi 
How the World Works 

An inquiry into the natural world 
and its laws; the interaction 
between the natural world 
(physical  and biological) and 
human societies; how humans use 
their understanding of scientific 
principles;  the impact of scientific 
and technological advances on 
society and on the environment. 

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz-  

İnsan yapısı sistemler ile toplulukların 
birbirleriyle olan bağlantıları hakkında 
sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, 
toplumun karar alması, ekonomik 
etkinlikler ve bunların insanlık, çevre 
üzerindeki etkisi. 
 
How we Organize Ourselves 

An inquiry into the interconnectedness 
of human-made systems and 
communities; the structure  and 
function of organizations; societal 
decision-making; economic activities 
and their impact on  humankind and 
the environment. 

Gezegeni Paylaşma 

Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı 
kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar 
ve sorumluluklar hakkında sorgulama; 
toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki 
ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve 
çatışmaların çözümü. 
 
Sharing the Planet 

An inquiry into rights and responsibilities in 
the struggle to share finite resources with 
other  people and with other living things; 
communities and the relationships within 
and between  them; access to equal 
opportunities; peace and conflict resolution. 

Date  
1st Unit  19.09.2016- 28.10.2016   2nd Unit 31.10.2016- 09.12.2016    6th Unit 01.05.2017- 09.06.2017  3rd Unit 12.12.2016- 20.01.2017  4th Unit 06.02.2017- 17.03.2017 5th Unit  20.03.2017- 28.04.2017 

2. Sınıf / 2nd 
Grade 

 

Haklar, Roller ve Sorumluluklar 
ANA FİKİR: Haklarımızı ve 

sorumluluklarımızı anlamak 
birlikte yaşamamıza yardımcı 
olur.  
Anahtar Kavramlar: Bağlantı, 

Dönüşümlü Düşünme, 
Sorumluluk  
Bağlantılı Kavramlar: Haklar, 

Sorumluluklar, Güvenlik ve sağlık, 
Grup üyeliği ve grup liderliği  
Sorgulama Maddeleri:  

 Haklarımız ve sorumluklarımız 

 Haklar ve sorumluluklar 
arasındaki bağlantı 

 Haklar ve sorumluluklar  farklı 
alanlarda ilişkileri nasıl etkiler.  

Yaşadığım Yer 
ANA FİKİR: Yaşadığımız yer kim 

olduğumuz  ve nasıl yaşadığımızı 
etkiler.  
Anahtar Kavramlar: Sebep Sonuç, 

Değişim, Bağlantı, Bakış Açısı  
Bağlantı Kavramlar:  Sistemler, 

Coğrafya, Yerler, Sorumluluk 
Sorgulama Maddeleri:  

 Yaşadığımız yer ( ev/ 
il/ülke/dünya)  

 Yaşadığımız yerin kim 
olduğumuz üzerindeki etkisi( 
dil/din/ırk/türvb.) 

 Yaşadığımız yerin nasıl 
yaşadığımız üzerine etkisi( 
iklim/cografya/ vb.) 

İşaretler 
ANA FİKİR: Çeşitli işaret ve 

semboller  yerel ve küresel alanda 
iletişim kurmamıza yardım eder.  
Anahtar Kavramlar: Şekil, Bağlantı, 

Bakış Açısı 
Bağlantılı Kavramlar: İletişim, işaret 

ve sembol öğeleri, Görsel imgeler 
Sorgulama Maddeleri:  

 Işaret ve semboller  

 İşaret ve sembollerin kullanımı  

 Işaret ve semboller yoluyla 
fikirlerin ifade edilmesi  

 
 

Doğal Dünyamız 
ANA FİKİR: Bizler canlı ve cansız 

varlıklarla, madde ve doğal 
olgularla  dünyamız içerisinde  
etkileşim içerisindeyiz.  
Anahtar Kavramlar: Bağlantı, 

Şekil,işlev 
Bağlantılı Kavramlar: Karşılıklı 

Bağlılık,Yapı, İletişim  
Sorgulama Maddeleri 

 İnsanların diğer 
canlılarla etkileşimi 

 İnsanların madde ve 
cisimlerle iletişimi 

 İnsanların doğal 
olaylarla etkileşimi 

 

Besin Maddelerinin Yolculuğu 
ANA FİKİR: Besin maddeleri farklı 

kaynaklardan sağlanır ve çoğu besin 
maddesi yiyebilmemiz için değişim 
geçirir. 
 Anahtar Kavramlar:  Değişim, işlev  
Bağlantılı Kavramlar: Dönüşüm, Rol 
Sorgulama Maddeleri 

 Temel besin kaynakları 

 Besin maddelerinin  üretimden 
tüketime geçirdiği aşamalar 

 Besin maddelerinin işlenmesinde 
kullanılan sistemler  

  

Dünya Kaynaklarının Sürdürülebilirliği  
ANA FİKİR: Doğal kaynaklarının 

sürdürebilirliğini desteklemek için insanlar 
seçimler yapabilirler.  
Anahtar Kavramlar: Bakış açısı, 

Sorumluluk, Dönüşümlü düşünme  
Bağlantılı Kavramlar: Hayat tarzı, 

Kaynaklar, Tüketim 
Sorgulama Maddeleri 

 Dünyanın tükenen ve tükenmeyen 
kaynakları 

 Kaynakların kullanımı  

 Kısıtlı kaynakların kullanımı ve insan 
ihtiyaçları arasındaki denge 

 

Rıghts, Roles and 
Responsıbılıtıes 

CENTRAL IDEA: 
Understanding our rights and 
responsibilities helps us to live 
together. 
Key concepts: Connection, 
Reflection, Responsibility. 
Related Concepts:  Rights, 
roles, responsibility, health 
and safety, group member 
and group leader roles 
Lines of inquiry 

 What are rights and 
responsibilities 

 The connection between 
rights and responsibilities  

 How rights and 
responsibilities affect 
relationships in different 
places  

Where I live 
CENTRAL IDEA: Where we live 
has an impact on who we are and 
how we live our lives. 
Key Concepts: Causation, 
Change, Connection, 
Perspective. 
Related Concepts: Systems, 
novelty, geography, place, 
responsibility. 
Lines of Inquiry: 

 Where we live( 
house/city/country/earth) 

 How the place where we live 
affect who we are  

 How the place where we live 
affect how we live  

 

Signs And Symbols 
CENTRAL IDEA: A variety of 
signs and symbols help us to 
communicate our ideas locally 
and globally. 
Key Concepts: Form, 
Connection, Perspective 
Related Concepts:  
Communication, elements of 
signs and symbols – visual 
imagery 
Lines of inquiry: 

 What signs and symbols are 

 Uses of signs and symbols 

 How signs and symbols 
express ideas 

 

Our Natural World 
CENTRAL IDEA:  We interact 
with living and non living 
bthings, materials and  natural 
phenomena in our world. 
Key Concepts: Connection, 
Form, function 
Related Concepts: 
Interdependence, structure, 
communication 
Lines of Inquiry  

 The interaction between the 
people and the other living 
things. 

 The interaction between the 
materials and matter 

 The interaction between the 
natural phenomenas 

 

Journey of the Foods 
CENTRAL  IDEA:  Food comes 
from different sources and is often 
changed to become what we eat. 
Key Concepts: Connection, 
Function 
Related Concepts: 
Transformation, Role 
Lines of Inquiry 

 Primary sources of food 

 Stages some food goes 
through from origin to 
consumption 

 The systems used to process 
food 

 

Sustainability of the World 
Resources 

CENTRAL IDEA:  People can make 
choices to support the sustainability of 
the Earth’s resources.   
Key Concepts: Perspective, 
Responsibility, reflection 
Related Concepts: lifestyle, resources, 
waste 
  Lines of Inquiry 
• Earth’s finite and infinite resources 
• The impact of people’s choices on the 
environment 
• The balance between meeting human 
needs and the use of limited resources 
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Kim olduğumuz 

Bireyin kendi doğasını 
sorgulaması, inançlar ve değerler, 
kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve 
ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, 
toplulukları ve kültürleri içeren 
insan ilişkileri, haklar ve 
sorumluluklar, insan olmanın 
anlamı. 
Who We Are 

An inquiry into the nature of the 
self; beliefs and values; personal, 
physical, mental, social and  
spiritual health; human 
relationships including families, 
friends, communities, and 
cultures; rights  and 
responsibilities; what it means to 
be human. 

Bulunduğumuz  Yer ve Zaman 

Yer ve zaman hakkında sorgulama; 
kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, 
insanlığın keşifleri, icatları  ve göçleri, 
yerel ve küresel bakış açısından 
bireyler ve uygarlıklar arasındaki 
ilişkiler ve bunların  birbirleriyle 
bağlantıları. 
Where We Are in Place and Time 

An inquiry into orientation in place 
and time; personal histories; homes 
and journeys; the  discoveries, 
explorations and migrations of 
humankind; the relationships between 
and the  interconnectedness of 
individuals and civilizations, from 
local and global perspectives. 

Kendimizi  İfade Etme Yollarımız 

Düşünceleri, duyguları, doğayı, 
kültürü, inançları, değerleri keşfetme 
ve ifade etme yollarını  sorgulama, 
yaratıcılığımız hakkında düşünme, 
yaratıcılığımızı geliştirme ve 
yaratıcılığımızdan zevk  duyma 
yolları, estetik olanı takdir etmemiz. 
How We Express Ourselves 

An inquiry into the ways in which we 
discover and express ideas, feelings, 
nature, culture, beliefs and values; 
the ways in which we reflect on, 
extend and enjoy our creativity; our 
appreciation of  the aesthetic. 

Dünyanın İşleyişi 

Doğa ve kanunları hakkında 
sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) 
doğa ile insan toplumları 
arasındaki  etkileşim, insanların 
bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl 
kullandıkları, bilimsel ve teknolojik  
gelişmelerin toplum ve çevre 
üzerindeki etkisi 
How the World Works 

An inquiry into the natural world 
and its laws; the interaction 
between the natural world 
(physical  and biological) and 
human societies; how humans use 
their understanding of scientific 
principles;  the impact of scientific 
and technological advances on 
society and on the environment. 

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz-  

İnsan yapısı sistemler ile toplulukların 
birbirleriyle olan bağlantıları hakkında 
sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, 
toplumun karar alması, ekonomik 
etkinlikler ve bunların insanlık, çevre 
üzerindeki etkisi. 
 
How we Organize Ourselves 

An inquiry into the interconnectedness 
of human-made systems and 
communities; the structure  and 
function of organizations; societal 
decision-making; economic activities 
and their impact on  humankind and 
the environment. 

Gezegeni Paylaşma 

Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı 
kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar 
ve sorumluluklar hakkında sorgulama; 
toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki 
ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve 
çatışmaların çözümü. 
 
Sharing the Planet 

An inquiry into rights and responsibilities in 
the struggle to share finite resources with 
other  people and with other living things; 
communities and the relationships within 
and between  them; access to equal 
opportunities; peace and conflict resolution. 

 
5th Unit  20.03.2017- 28.04.2017 6th Unit 01.05.2017- 09.06.2017 2nd Unit 31.10.2016- 09.12.2016    1st Unit  19.09.2016- 28.10.2016   3rd Unit 12.12.2016- 20.01.2017 4th Unit 06.02.2017- 17.03.2017 

3. Sınıf/ 
3rd Grade  

 

Kültür  
ANA FİKİR:  Tarihimizi bilmek, 

kültürel kökenlerimizi 
keşfetmemize ve tarih bilincini 
geliştirmemize olanak tanır 
 
 Anahtar Kavramlar:  Değişim 

,Bakış Açısı Dönüşümlü 
Düşünme  
 
Bağlantılı Kavramlar:  Gelenek, 

Tarih, Zaman ,Kültür 
Sorgulama Maddeleri: 

 Tarihimizi öğrenme yolları 

 Kültürel kökenler arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar  

 Tarih bilincini nasıl 
geliştirdiğimiz 

Tutumlar: Doğruluk/ Değer 
Bilme / Merak  
Öğrenen Profili Öğesi:  
Araştıran Sorgulayan/ İlkeli  
 
 

Tarihten Bugüne Elektrik  
ANA FİKİR:  Elektrik kaynakları ve 

kullanım alanları zaman içerisinde 
toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak 
değişiklik gösterir. 

Anahtar Kavramlar: Sebep Sonuç, 

Değişim, Baglanti  
 
Bağlantılı Kavramlar: elektrik, 

sistemler  
Sorgulama Maddeleri: 

 Elektrik kaynaklarının zaman 
içindeki değişimi 

 Elektriğin kullanım alanlarının 
zaman içindeki değişimi  

 Toplumun ihtiyaçları ile elektriğin 
kullanımı arasındaki bağlantı  
Tutumlar:  
Öğrenen Profili Öğeleri:  
 

Yaz Bana 
ANA FİKİR: Yazı aracılığıyla fikir  ve 

duygularımızı başkalarıyla 
paylaşabiliriz. 
Anahtar Kavramlar: Şekil, işlev, 

Bağlantı 
Bağlantılı Kavramlar: İletişim, 

Yaratıcılık,Yazı türleri   
Sorgulama Maddeleri:  

 Yazı türleri  

 Yazma süreci  

 Yazı aracılığıyla kendini ifade 
etme   
  

HAREKET VE KUVVET 
ANA FİKİR: Kuvvet etrafımızda 

her zaman bulunur ve objelere 
farklı şekillerde etki eder.   
Anahtar Kavramlar: Şekil, 

Değişim, İşlev 
Bağlantılı Kavramlar: Yerçekimi, 

Sürtünme 
Sorgulama Maddeleri:  

 Hareket  kanunları  

 Kuvvetin nesneler 
üzerindeki etkileri( hız, yön, şekil) 

 Kuvvetin daha etkili 
kullanımı için kullanılabilecek 
materyaller  

Teknoloji 
ANA FİKİR:. Teknoloji,  dünyanın dört 

bir yanındaki insanlarla iletişim 
kurmak için kullanılabilir.  
Anahtar Kavramlar: Sorumluluk, 

Bağlantı  
Bağlantılı Kavramlar: Teknoloji, 

İletişim 
Sorgulama Maddeleri 

 Teknoloji ( ışık, ses, elektrik)  

 Teknolojjyi,  iletişim    kurmak için 
nasıl kullandığımız  

 Teknolojinin sorumlu kullanımszı  
 

Dünyanın yapısı ve Uzay 

 ANA FİKİR: Dünyanın yapısı  ve  

uzay içindeki konumu hayatımızı  
etkiler.  

Anahtar Kavramlar: Şekil, Sebep- 

Sonuç,İşlev 
Bağlantılı Kavramlar: Yapı, 

sonuçlar,sistemler  
Sorgulama Maddeleri 

 

 Dünyanın yapısı  

 Dünya üzerinde yaşamı sürdürülebilir 
yapan koşullar ( Dünya'nın konumu)  

 Dünyanın hareketlerinin etkisi 
 
 

 
 

Culture 
CENTRAL IDEA:  Knowing 
about our histories enables us 
to discover our cultural origins 
and develop historical 
awareness. 
 
Key Concepts: : Change, 
perspective, reflection 
 Related Concepts:  
Tradition, history, time 
 
Lines of inquiry  
  The ways to  learn about our 
history. 
Smilarities and differences 
between the cultural origins.  
Developing of historical 
awareness 

Electricity from History to now  
AL IDEA: The resoırces of 
electricity and usage areas 

change depending on the needs 
of the community over time.  

Key Concepts: Causation, 
Change, Perspective  
Related Concepts: electricity, 
Systems  
Lines of inquiry  

 Changing of the electricity 
sources over time  

 How the usage of ares for 
electricty change over time  

 The connection between the 
needs of the community and the 
usage of electricty  
 

Write to Me 
CENTRAL IDEA: We can share 
ideas and feelings  with others 
through writing.  
Key Concepts: Form, Function, 
Connection   
Related Concepts: 
Communication, 
Creativity,Genres 
  Lines of Inquiry:    
• Text genres  
• Writing process  
• How everyone can express 

their uniqueness through 
the writing 

 

• Feel the Force 
CENTRAL IDEA: Forces exist 
around us all the time and act 
on all objects.  
Key Concepts: Form, Change, 
Function 
Related Concepts: gravity, 
friction   
Lines of Inquiry: 

 There are laws that govern 
forces   

 Forces’ effects (speed, 
direction and shape of objects) 

 Materials can be used in 
different ways to make forces 
more effective 

Technology 
CENTRAL IDEA:  Technology 
can be used to create, 
communicate and connect with 
people around the world Key 
Concepts: Responsibility 
Connection  
Related Concepts: : Technology, 
Communication 
 Lines of Inquiry: 

  Different types of technology  

 How we can use technology to 
communicate 

  Using technology responsibly  
   

  
Earth’s Structure and Space 

CENTRAL IDEA:  The Earth’s structure 
and position in space impact our lives. 
Key Concepts: Form, Causation, 
Function 
Related Concepts: :   structure, 
consequences, systems 
Lines of Inquiry  
• The structure of the earth 
• The conditions for the 
sustainability of life in the earth(  the 
position of the earth)    
• The impact of Earth’s 
movement 
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Kim olduğumuz 
Bireyin kendi doğasını 
sorgulaması, inançlar ve 
değerler, kişisel, fiziksel, 
zihinsel, sosyal ve ruhsal 
sağlık, aileleri, arkadaşları, 
toplulukları ve kültürleri içeren 
insan ilişkileri, haklar ve 
sorumluluklar, insan olmanın 
anlamı. 
Who We Are 
An inquiry into the nature of 
the self; beliefs and values; 
personal, physical, mental, 
social and  spiritual health; 
human relationships including 
families, friends, communities, 
and cultures; rights  and 
responsibilities; what it means 
to be human. 

Bulunduğumuz  Yer ve Zaman 
Yer ve zaman hakkında 
sorgulama; kişisel tarihimiz, evler 
ve seyahatler, insanlığın keşifleri, 
icatları  ve göçleri, yerel ve 
küresel bakış açısından bireyler 
ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler 
ve bunların  birbirleriyle 
bağlantıları. 
Where We Are in Place and 
Time 
An inquiry into orientation in place 
and time; personal histories; 
homes and journeys; the  
discoveries, explorations and 
migrations of humankind; the 
relationships between and the  
interconnectedness of individuals 
and civilizations, from local and 
global perspectives. 
 

Kendimizi  İfade Etme 
Yollarımız 
Düşünceleri, duyguları, doğayı, 
kültürü, inançları, değerleri 
keşfetme ve ifade etme yollarını  
sorgulama, yaratıcılığımız 
hakkında düşünme, 
yaratıcılığımızı geliştirme ve 
yaratıcılığımızdan zevk  duyma 
yolları, estetik olanı takdir 
etmemiz. 
How We Express Ourselves 
An inquiry into the ways in which 
we discover and express ideas, 
feelings, nature, culture, beliefs 
and values; the ways in which we 
reflect on, extend and enjoy our 
creativity; our appreciation of  the 
aesthetic. 

Dünyanın İşleyişi 
Doğa ve kanunları hakkında 
sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) 
doğa ile insan toplumları 
arasındaki  etkileşim, insanların 
bilim ilkelerinden anladıklarını 
nasıl kullandıkları, bilimsel ve 
teknolojik  gelişmelerin toplum 
ve çevre üzerindeki etkisi 
How the World Works 
An inquiry into the natural world 
and its laws; the interaction 
between the natural world 
(physical  and biological) and 
human societies; how humans 
use their understanding of 
scientific principles;  the impact 
of scientific and technological 
advances on society and on the 
environment. 

Kendimizi Düzenleme 
Biçimimiz-  
İnsan yapısı sistemler ile 
toplulukların birbirleriyle olan 
bağlantıları hakkında sorgulama; 
örgütlerin yapısı ve işlevi, 
toplumun karar alması, ekonomik 
etkinlikler ve bunların insanlık, 
çevre üzerindeki etkisi. 
 
How we Organize Ourselves 
An inquiry into the 
interconnectedness of human-
made systems and communities; 
the structure  and function of 
organizations; societal decision-
making; economic activities and 
their impact on  humankind and 
the environment. 

Gezegeni Paylaşma 
Başka insanlarla ve diğer canlılarla 
sınırlı kaynakları paylaşma 
mücadelesinde haklar ve sorumluluklar 
hakkında sorgulama; toplumlar ve 
toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, 
eşit fırsatlara erişmek, barış ve 
çatışmaların çözümü. 
 
Sharing the Planet 
An inquiry into rights and 
responsibilities in the struggle to share 
finite resources with other  people and 
with other living things; communities 
and the relationships within and 
between  them; access to equal 
opportunities; peace and conflict 
resolution. 

Date 
1st Unit  19.09.2016- 
28.10.2016   

2nd Unit 31.10.2016- 09.12.2016    3rd Unit 12.12.2016- 20.01.2017   5th Unit  20.03.2017- 
28.04.2017 

 

6th Unit 01.05.2017- 09.06.2017 4th Unit 06.02.2017- 17.03.2017  
All year                

4. Sınıf/ 4th 
Grade  

 

Vucudumuzdaki Sistemler 
ANA FİKİR: Vücudumuz 
bağlantılı sistemler bütünüdür. 
Anahtar Kavramlar: Şekil, 
İşlev, Bağlantı 
Bağlantılı Kavramlar Yapı, 
Sistemler, Homeostaz 
Sorgulama Maddeleri 

 Vücudumuzdaki sistemlerin 
yapısı 

 Sistemlerin işlevi  

 Sistemlerin birbiriyle 
bağlantısının vücudumuza 
etkisi  
 

Ulusal Değerler 
ANA FİKİR: Bizler kişisel 
geçmişimizin, kültürümüzün, 
ulusal mirasımızın ve coğrafi 
çevremizin ürünüyüz. 
Anahtar Kavramlar: Sebep-
Sonuç, Şekil, Bakış Açısı 
Bağlantılı Kavramlar Etki, 
Özellikler, İnançlar 
Sorgulama Maddeleri 

 Kişisel geçmişimiz 

 Ulusal kültürümüz ve mirasımız 

 Coğrafi çevremiz 
 

Madde’nin Değişimi  
ANA FİKİR:Maddeler çeşitli 
hallerde bulunur ve kullanım 
amacına uygun olarak  
değişebilir. 
Anahtar Kavramlar: Şekil, 
Değişim, Dönüşümlü Düşünme  
Bağlantılı Kavramlar:  
Maddenin değişimi, Cisim, 
Karışım, Çözelti  
Sorgulama Maddeleri:  

 Maddenin özellikleri  

 Maddenin değişimi  

 Maddenin günlük hayattaki 
kullanımı  

 

Enerji 
 

ANA FİKİR: Enerji türleri çeşitli 
kaynaklardan gelir ve zaman 
içinde kullanım alanları farklılık  
gösterir.   
Anahtar Kavramlar: İşlev, 
Bağlantı,Değişim   
Bağlantılı Kavramlar: 
Özellikler, yapı, Benzerlikler, 
Farklılıklar, Örüntü, Yapı  
Sorgulama Maddeleri:  

 Enerji kaynakları  

 Enerji türleri ( ışık / ses/ 
elektrik) 

 Enerjinin kullanım alanlarının 
zaman içindeki farklılaşması  

 
 

Yönetimler 
ANA FİKİR: Toplumu 
desteklemek için yerel ve ulusal 
bazlı yapılar vardır.  
Anahtar Kavramlar: Bağlantı,  
İşlev, Sorumluluk 
Bağlantılı Kavramlar Haklar, 
Değerler, Adalet, Vatandaşlık  
Sorgulama Maddeleri 

 Yönetim çeşitleri  

 Yerel yapılar ve hizmetler 

 Ulusal yapılar ve hizmetler 

 Bu yapılar ve hizmetlerin bize 
nasıl yardım ettikleri  
 

SERGİ  
DÜNYA ÇOCUKLARI 

ANA FİKİR: Çocuklar dünya çapında 
birçok zorluk, risk ve fırsatlarla karşı 
kaşıyadır.  
Anahtar Kavramlar: Şekil, Bakış Açısı, 
Dönüşümlü Düşünme 
Bağlantili Kavramlar: Eşitlik, Haklar, 
Sağlık, Güvenlik  
Sorgulama Maddeleri:  

 Yerel ve küresel boyutta çocukların 
karşılaştıkları, zorluk, risk ve fırsatlar  

 Çocukların karşılaştıkları zorluk, risk 
ve fırsatlara verdikleri tepkiler  

 Bireylerin veya organizasyonların 
çocukları riskten koruma yolları 

 

 

The Systems in Our Body 
CENTRAL IDEA:  Our body is  
a set of connected systems.  
Key Concepts Function, 
Connection 
Related Concepts: Structure, 
Systems, Homeostasis 
Lines of Inquiry  

 The systems in  our body 

 The  forms of the  systems  

 The impact of the  
relationships between the 
systems  ın  our body 

 

National Values 
CENTRAL IDEA:  We are a 
product of our  histories, culture, 
national heritage  and 
geographical environment. 
Key Concepts Causation, Form, 
Perspective 
Related Concepts: 
Impact,Properties, Beliefs 
Lines of Inquiry  

 Our histories 

 Our national heritage and  
culture 

 Our geographical environment 

Change of the Matter 
CENTRAL IDEA: Materials can 
be found in different forms and 
be changed which determine how 
people use them. 
Key Concepts: Form, Change, 
Reflection  
Related concepts: Change of 
state, matter,mixture, solution 
Lines of Inquiry: 

 The characteristics and 
properties of materials 

 The relationship between 
properties and function 

 The use of materials in a 
variety of ways 

 

Energy 
CENTRAL IDEA: Energy is 
found in various forms and is 
used in oureveryday life for 
different reasons  
Key Concepts Function, 
Connection, Change 
Related Concepts: Features, 
Structure,Similarities and 
Differences, Pattern  

Lines of Inquiry  

 Energy resources  

 Kinds of energy ( light/ 
sound,electrity) 

 Differentiation of using 
energy  during history  

Governments 
CENTRAL IDEA:  There are local 
and nationwide structures to 
support the community. 
Key Concepts Responsibility, 
Connection, Function 
Related Concepts: Rights, 
citizenship, values, justice, 
interdependence 
Lines of Inquiry  

 Types of governments 

 Local structures and services 

 National structures and services 

 How these structures and 
services help us. 

 

EXHIBITON 
The Children Around the World 

CENTRAL IDEA: Children worldwide 
encounter a range of challenges, risks 
and opportunities. 
Key Concepts: Form, Perspective, 
Reflection 
Related Concepts: Equality, Rights, 
Health, Security  
Lines of inquiry 
• Challenges, risks and opportunities 

that children encounter (local and 
global) 

• How children respond to challenges, 
risks and opportunities 

• Ways in which individuals and 
organizations work to protect children 
from risk  


