
 
 

BODRUM ÖZEL MARMARA İLKOKULU 4. SINIFLAR PYP SORGULAMA PROGRAMI 
Tarih : 10.09.2018 /  19.10.2018 

 

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 

Tarih :22.10.2018 / 30.11.2018 

 

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 

Tarih : 03.12.2018 /  18.01.2019 

 

KENDİMİZİ İFADE ETME 

YOLLARIMIZ 

Düşünceleri, duyguları, 

doğayı,kültürü inaçları ve 

değerleri keşfetmeve ifade etme 

yollarını sorgulama, 

yaratıcılığımız hakkında 

düşünme, yaratıcılığımızı 

geliştirme ve yaratıclığımızdan 

zevk duyma yolları, estetik olanı 

takdir etmemiz. 

 

Tarih : 04.02.2019 / 22.03.2019   

 

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 

Tarih :25.03.2019 / 03.05.2019 

 

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. 

Tarih : 06.05.2019 /14.06.2019 

 

GEZEGENİ PAYLAŞMA 

Başka insanlarla ve diğer  

canlılarla sınırlı kaynakları 

paylaşma mücadelesinde haklar 

ve sorumluklar hakkında 

sorgulama, toplumlar ve 

toplumlar arasındaki ve içindeki 

ilişkiler, eşit fırsatlara erişim, 

barış ve çatışmaların çözümü. 

Ana fikir: Farklılıklar ve 

ihtiyaçlar dünya döndükçe var 

olmaya devam eder. 

 

Ana fikir: Doğal ve beşeri 

unsurları tanıyarak yaşadığımız 

yer hakkında bilgi sahibi oluruz. 

 

Ana fikir: Kültür, geçmişten 

günümüze değişerek ve gelişerek 

gelen mirastır. 

 

Ana fikir: Doğa ve insan 

arasındaki etkileşim bilim 

ilkelerini anlamamıza yardımcı 

olur. 

Ana fikir: Hak ve 

sorumluluklarımızı bilmek 

toplumsal düzeni ve yaşamı 

etkiler.  

 

Ana fikir: Dünyadaki 

kaynakları bilinçli kullanmak ve 

duyarlı olmak canlıların 

yaşamını etkiler. 

Anahtar kavramlar:  

Şekil, Değişim, Bakış açısı 

 

Anahtar kavramlar:  

Değişim, Sebep-sonuç, Bağlantı 

Anahtar kavramlar:  

Değişim, Sebep sonuç, Sorumluluk                                                                                                                                                                                                                                                                       
Anahtar kavramlar: 

Şekil,  Bağlantı, Değişim 

Anahtar kavramlar:  

İşlev, Bağlantı, Sorumluluk 
Anahtar kavramlar:  

Şekil, Sorumluluk, Dönüşümlü 

düşünme 

Bağlantılı kavramlar: 

Kimlik, Yetenek, Empati 

Bağlantılı kavramlar: Kronoloji, 

İklim, Coğrafya, Yerleşim, Nüfus 
Bağlantılı kavramlar:  

Tarih, Gelenekler, Kültür,  
Bağlantılı kavramlar:  

Hal değişikliği,, Kimyasal ve 
fiziksel değişim, Isı, Işık 

Bağlantılı kavramlar:  

Hak, Sorumluluk, vatandaşlık, 
Sistemler, Kurallar 

Bağlantılı kavramlar: Tüketim, 

Doğal kaynakları koruma,  
Sürdürülebilirlik 

Sorgulama hatları: 

 

                  Kişisel kimliğe ilişkin 

                  bilgiler 

Bireysel ilgi, yetenek ve 

ihtiyaçların tanınması 

                 Kendisini farklı  özelliklere  

sahip  

bireylerin  yerine koyarak     

düşünme 

 

 

Sorgulama hatları: 

 

   Doğal ve beşeri unsurlar ve 

oluşumu 

          Beşeri ve doğal ortak kullanım  

                 alanlarının toplum ihtiyaçlarına 

 hizmeti 

                 Doğal ve beşeri unsurların  

                 yaşamımıza  etkileri 

                Doğal afetlerin canlı yaşamına 

etkileri 

 

Sorgulama hatları: 

 

                 Kültürün tanınması 

                 Kültür ve geleneğin 

            Toplumdan topluma değişmesi ve 

                 aktarılması 

İnsanların kültürlerini nasıl  

                 yansıttıkları 

 

Sorgulama hatları: 

 

Maddenin ölçülebilir özellikleri 

 ve halleri 

Doğa ve insan  etkileşiminde  

teknolojinin  rolü 

                   Bilimin gelişiminde   insan  

                   ve doğanın etkisi 

 

 

Sorgulama hatları: 

 

 Toplumdaki hak ve 

                 sorumluluklarımız 

                  Toplumsal kuralların   insanlık  

ve çevre üzerine etkileri 

Toplumsal düzenin  

sürdürülebilmesinde  sistemlerin 

önemi 

 

 

 

Sorgulama hatları: 

 

                  Kaynaklarımız 

        Bilinçli tüketicinin özellikleri 

                  İnsan ve çevre arasındaki  

etkileşim 

 

 

 

Diğer Disiplinler:  

 

PDR, Dil, Kütüphane, KTBE, 

Sanat, Bilişim Teknolojileri 

Diğer Disiplinler:  

 

PDR, Dil, Kütüphane, KTBE, 

Sanat, Bilişim Teknolojileri 

Diğer Disiplinler:  

 

PDR, Dil, Kütüphane, KTBE, Sanat, 

Bilişim Teknolojileri 

Diğer Disiplinler:  

 

PDR, Dil, Kütüphane, KTBE, 

Sanat, Bilişim Teknolojileri 

Diğer Disiplinler:  

 

PDR, Dil, Kütüphane, KTBE, Sanat, 

Bilişim Teknolojileri 

Diğer Disiplinler:  

 

PDR, Dil, Kütüphane, KTBE, 

Sanat, Bilişim Teknolojileri 

 


