
 
 
 
 

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 1. SINIFLAR 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. 

 

25.09.2017 / 13.10.2017 

 

“Anlaşmalarımız” 

 

Anafikir: Sözleşmeler ve 

anlaşmalar sadık kalınırsa 

hayatımızı düzenler. 

 

 

 

17.03.2018- 23.04.2018 

 

“Ülkemizde Hayat” 

 

 

Ana fikir: Yaşadığımız yeri ve özelliklerini 
tanımak yaşamı 

 

  

                16.10.2017- 27.11.2017

  

“Ailemiz” 

 

Ana fikir: Kendini tanımak, geçmiş 

yaşantıları ve aileyi tanımakla başlar. 

 

12.02.2018-12.03.2018 

 

 “Güvenli Yaşam” 

 

Ana fikir: Günlük yaşamda 

kullandığımız ürünler birçok 

işlemden geçer. 

 

 

 

04.12.2017 - 15.01.2018 

  

“Sağlıklı Hayat” 

 

Anafikir: Sağlıklı birey olmak, 

dengeli ve düzenli beslenmeyle 

başlar. 

 

30.04.2018- 01.06.2018 

 

“Doğada Hayat” 

 

Ana fikir: Çevresinin farkında 

olan bireyler yetiştirmek gezegeni 

paylaşmada daha adil olur. 

 

 

Anahtar kavramlar: işlev, 

Sebep sonuç, dönüşümlü 

düşünme 

 

Anahtar kavramlar: sebep sonuç, işlev, 

değişim 

 

Anahtar kavramlar: Sebep- sonuç, 

bağlantı, değişim, dönüşümlü 

düşünme 

 

Anahtar kavramlar: Sebep- 

sonuç, Dönüşümlü düşünce, işlev, 

sorumluluk 

 

Anahtar kavramlar: sebep 

sonuç, işlev, değişim 

 

Anahtar kavramlar: işlev, 

değişim, bakış açısı,  dönüşümlü 

düşünme 

Bağlantılı kavramlar: kurallar, 

sorumluluk, saygı 
Bağlantılı kavramlar:  

Yapı, Sorumluluk, Özellikler 
Bağlantılı kavramlar:  

Değerler, bağlılık, gözden geçirme, 

sıralama 

Bağlantılı kavramlar:  
Davranış, kanıt, sonuçlar 

Bağlantılı kavramlar:  
Büyüme, sorumluluk, özellikler 

Bağlantılı kavramlar: 
Dönüşüm, İletişim, ön yargı, 

sorumluluk 

Sorgulama hatları: 

 

Benzerlikler farklılıklar 

(kendini Tanıma, tanıtma) 

Okul kurallarına uyma 

Okulda iletişim ( sevgi 

saygı yemek kuralları) 

Sorgulama hatları: 

 

Yaşama alanlarımızın özellikleri 

Yaşama alanlarımıza olan 

sorumluluklarımız 

Yaşadığımız yerde ulaşım, seyahat 

 

Sorgulama hatları: 

 

Geçmişten günümüze aile 

yaşantısı 

Oyunlar 

Aile içi dayanışma 

Sorgulama hatları:   

 

Ürün nedir? Özelliklerini 

bilme 

Ürünlerin oluşum süreçleri 

vardır. 

Bilinçl, üretme tüketme 

Sorgulama hatları: 

 

Kişisel bakım 

Dengeli ve düzenli 

beslenme 

Sağlıklı bir birey olmanın 

ön koşulları 

 

Sorgulama hatları: 

 

Geri dönüşümün çevreye 

etkileri 

Hayvanlar ve yaşam şartları 

Dünyaya karşı kişisel 

sorumluluklarımız 

 
Diğer Disiplinler:Sosyal Bilgiler, 

KTBE, PDR, Matematik; Rakkamların 

yazılış yönleri, sayılar, örüntü, 

uzamsal ölçme 

Diğer Disiplinler:Dil 

KTBE, PDR, Matematik; Takvim, saat, doğal 

sayılar 

Diğer Disiplinler:Sanat, Dil 

KTBE, PDR, Matematik; Para tanıma, 

toplama -çıkarma 

Diğer Disiplinler:Fen,Sanat, Sosyal 

Bilgiler, Matematik; Sıvıların ölçümü, 

nesneleri karşılaştırma.  

Diğer Disiplinler:Sosyal Bilimler, 

Fen Bilimleri, Dil, Matematik; Bütün, 

yarım, çeyrek bilgisi. 

Diğer Disiplinler:Sosyal Bilgiler, Fen 

Bilimleri,Sanat, Matematik; Ağırlık- 

(Yerçekimi kuvveti doğada 

ağırlık),Haifif ağırlıklar 

 


