
  

BİTEZ MARMARA ANAOKULU 4 YAŞ  PYP SORGULAMA PLANI 

 

 

 
KİM OLDUĞUMUZ 
Bireyin kendi doğasını 

sorgulamasını, inançlar ve 

değerler,kişisel, fiziksel, zihinsel, 
sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 

arkadaşları, toplulukları ve 

kültürleri içeren insan ilişkileri, 
haklar ve sorumluluklar, insan 

olmanın önemi 

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE 

ZAMAN 
Mekan ve zaman hakkında 

sorgulama, kişisel tarihimiz,evler ve 
seyahatler,insanlığın 

keşifleri,icatları ve göçleri,yerel ve 

küresel bakış açısından bireyler ve 
uygarlıklar arasındaki ilişkileri ve 

bunların birbirleriyle bağlantıları 

KENDİMİZİ İFADE ETME 

YOLLARIMIZ 
Düşünceleri, duyguları, doğayı,kültürü 

inançları ve değerleri keşfetme ve ifade 
etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız 

hakkında düşünme, yaratıcılığımızı 

geliştirme ve yaratıclığımızdan zevk 
duyma yolları, estetik olanı takdir 

etmemiz. 

DÜNYANIN İŞLEYİŞİ 
Doğa ve kanunları hakkında 

sorgulama, doğa ve insan 

toplumları arasındaki etkileşim, 
insanların bilim ilkelerinden 

anladıklarını nasıl kullandıkları, 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
toplum ve çevre üzerinde etkisi 

KENDİMİZİ DÜZENLEME 

BİÇİMİMİZ 
İnsan yapısı sistemler ve 

toplulukların birbirleriyle olan 
bağlantılarını sorgulama, 

örgütlerin yapısı ve işlevi, 

toplumun karar alması, ekonomik 
etkinlikler ve bunların insanlık, 

çevre üzerinde etkisi. 

GEZEGENİ PAYLAŞMA 
Başka insanlarla ve diğer  canlılarla 

sınırlı kaynakları paylaşma 

mücadelesinde haklar ve 
sorumluluklar hakkında sorgulama, 

toplumlar ve toplumlar arasındaki ve 

içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişim, 
barış ve çatışmaların çözümü. 

 
17.09.2018 /31.10.2018 

 

Ana fikir: Hepimizin bireysel 

farklılıkları, becerileri ve 

özellikleri vardır. 

01.11.2018 /30.11.2018 
 

Ana fikir: İnsanlar farklı yerlerde 

ve farklı şekillerde evler yaparlar. 

     03.12.2018 /10.01.2019 
 

Ana fikir: İnsanlar duygularını 

farklı biçimde ifade eder. 

 04.02.2019 /11.04.2019 
 

Ana fikir:  İnsanlar bir 

yerden bir yere ulaşım 

sağlamak için farklı araçlar 

kullanırlar. 

15.04.2019 /03.06.2019 
 

Ana fikir: Bitkiler yaşantımızda 

önemli bir yere sahiptir. 

Anahtar kavramlar: 
Şekil, bakış açısı, dönüşümlü 

düşünme 

Anahtar Kavramlar:  
Şekil, İşlev, Değişim 

Anahtar kavramlar: 
Bağlantı, Bakış açısı, Şekil 

 Anahtar kavramlar: 
Şekil,  işlev, sorumluluk 

Anahtar kavramlar:  
Şekil, Sorumluluk, İşlev 

Bağlantılı kavramlar: 
Kişilik 

İlgi alanları 

Sorumluluk 

 

Bağlantılı kavramlar: 
Buluş, Yenilik, İlerleme, Geçmiş 

Bağlantılı kavramlar: 
İletişim 

Duygu 

Farkındalık 

 Bağlantılı kavramlar: 
Taşıtlar 

Kurallar 

Bağlantılı kavramlar: 
Doğa 

Bitki 

Çevre 

Sorgulama hatları: 
Fiziksel özelliklerimiz 

İlgi alanlarımız 

Becerilerimiz 

Sorgulama hatları: 
Yaşadığımız evin özellikleri, 

Evlerin bölümleri, 

Evlerin değişimi  

Sorgulama hatları: 
Duygularımız 

Duygularımızı ifade etme 

yollarımız 

Duygularımızın birbirimize etkisi 

 Sorgulama hatları: 
Taşıt çeşitleri 

Taşıtların kullanım amaçları 

Taşıtlarda dikkat etmemiz 

gereken kurallar 

Sorgulama hatları: 
Bitki çeşitleri 

Bitkilerin ihtiyaçları 

Bitkilere karşı sorumluluklarımız 

Diğer disiplinler: 
Sosyal Bilgiler, KTE, PDR 

Diğer disiplinler: 
Sosyal Bilgiler, SAnat, PDR, Dil 

Diğer disiplinler: 
Sanat, Dil, KTBE, PDR 

 

 Diğer disiplinler: 
Sosyal, Fen Bilimleri, Dil 

Diğer Disiplinler: Sosyal 

Bilgiler, Fen Bilimleri, Sanat 

 


