
 
 
 
 

ÖZEL BODRUM MARMARA KOLEJİ BİTEZ ANAOKU, 5 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 inaçları ve değerleri 

keşfetmeve 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 

sorumluklar hakkında sorgulama, 

toplumlar ve toplumlar arasındaki 

ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara 

erişim, barış ve çatışmaların 

çözümü. 

 
18.2.2017/ 18.01.2018 

 
“ÖZ BAKIM” 

Ana fikir:Kendi kendimize organize 
olabilmemiz sonucu gelişimimiz 

etkllenir. 

 
05.02.2018 /23.03.2018 

 
“BİR ZAMANLAR” 

 
Ana fikir:Zamanla insanların 

yaşamları değişime uğrar. 

 
07.05.2018/ 06.06.2018 

 
“DANS VE HAREKET” 

 
Ana fikir:Kendimizi ifade ederken 

dans ve hareketi kullanırız. 

 
30.10.2017/15.12.2017 

 
“ZAMAN” 

 
Ana fikir:Dünya döndükçe 

bulunduğumuz zaman değişir. 
 
 

 
18.09.2017/27.10.2017 

 
“DÜZENLİ YAŞAM” 

 
Ana fikir:Düzenli bir yaşam için 

kurallara ihtiyacımız vardır. 

 
26.03.201804.05.2018 

 
“DOĞA VE BİZ”. 

 
Ana fikir:Yaşamak için ihtiyacımız 

olan doğaya karşı 
sorumluluklarımız vardır. 

 
Anahtar kavramlar:Bağlantı-

Değişim-Sorumluluk 

Anahtar kavramlar:Şekil-Değişim-
Dönüşümlü düşünme 

Anahtar kavramlar:İşlev-Şekil-Bakış 
açısı 

Anahtar kavramlar:Sorumluluk-
Farklı bakış açısı-Değişim 

Anahtar kavramlar:Sorumluluk-
İşlev_Sebep-Sonuç 

Anahtar kavramlar:Sebep-Sonuç-
Değişim-Sorumluluk 

Bağlantılı kavramlar:Gelişim-Sağlık-
Özbakım 

Bağlantılı kavramlar:Buluş-Yenilik-
İlerleme-Geçmiş 

Bağlantılı kavramlar:İletişim-
Kompozisyon-Canlandırma 

Bağlantılı kavramlar:Gece-
gündüz 

Mevsimler-Değişim 

Bağlantılı kavramlar:Görevler-
Gelenekler-İletişim 

Bağlantılı kavramlar:Yaşam alanı-
Koruma 

Sorgulama hatları: 
-Gelişirken ve büyürken meydana 

gelen değişiklikler 
-Özbakımın gelişime ve büyümeye 

katkısı 
-Kendimizi Koruma 

Sorgulama hatları: 
-Eski insanların eşyaları 

-Eski insanların yaşamları 
-Bugünkü yaşantımız 

Sorgulama hatları: 
-Dans ve yaratıcılık 

-Dansta müzik ve hareket 
-Dansta duygu ve düşüncenin ifadesi 

 

Sorgulama hatları: 
-Gözlem yapma 

-Kavrama-Bilgi edinme 
-Zaman yönetiminin önemi 

 

Sorgulama hatları: 
-Kurallar 

-Kuralların yaşamımızdaki yeri ve 
önemi 

Görgü Kuralları 
- 
 

Sorgulama hatları: 
-Doğaya ihtiyacımız 

-Doğada meydana gelen 
değişiklikler 

-Doğaya Karşı Sorumluklarımız 

Diğer Disiplinler: 
Sosyal Bilgiler,,KTBE, PDR 

Diğer Disiplinler: 
Dil, KTBE, PDR 

Diğer Disiplinler: 
Sanat, Dil, KTBE, PDR 

Diğer Disiplinler: 
Fen,Sanat, Sosyal Bilgiler 

Diğer Disiplinler: 
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Dil 

Diğer Disiplinler: 
Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri,Sanat 

 


