
 
 
 
 

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2. 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. 

11/09/2017-20/10/2017 
 
 

“BEN VE OKULUM” 
 

Ana fikir:Sosyal bir birey olmak 
kendini tanımakla başlar. 

23/10/2017-24/11/2017 
 
 

“YAŞAM ALANIM” 
 
 

Ana fikir:Yaşam alanlatrımız zamanla değişim 
gösterir. 

27/11/2017-12 /01/2017 
 
 

“ MASAL DİYARI” 
 

Ana fikir:Masallar gerçek hayatla 
bağlantı kurarak kendimizi ifade 

etmemize yardımcı olur. 

12/03/2018- 20/04/2018 
 
 

“DOĞAL AFETLER” 
 

Ana fikir:Dünyadaki doğal afetler 
insanların yaşam alanlarını 
düzenlemesine neden olur. 

 
 

30/04/2018-15/06/2018 
 
 

“TASARRUFU ÖĞRENİYORUM” 
 

Ana fikir:Bilinçli tüketici olmamıza 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda 

verdiğimiz kararlar etken olur. 

15/01/2017- 09/03/2017 
 
 

“DOĞADA HAYAT” 
 
Ana fikir:Evlerimizdeki kullnılıp atılan 
malzemeler, başka amaçlı kullanılır 

ve dönüştürülür. 

 
Anahtar kavramlar: 

Sebep-Sonuç, Bakış Açısı, Değişim 

 
Anahtar kavramlar: 

Değişim, Sebep-sonuç, Değişim 

 
Anahtar kavramlar: 

Bağlantı, Bakış Açısı, Sebep Sonuç 

 
Anahtar kavramlar: 

Şekil,Sebeb-sonuç,Değişim 

 
Anahtar kavramlar: 

Sebep-sonuç,Bakış açısı, Dönüşümlü 
düşünce 

 
Anahtar kavramlar: 

İşlev, Şekil 
Dönüşümlü Düşünme 

 
Bağlantılı kavramlar: 

Kural, Farklılık, İletişim, Sorumluluk 

 
Bağlantılı kavramlar: 
Mekan, Uyum, Sıralar 

Bağlantılı kavramlar: 
Duygu 

Hayal Gücü 
Yaratıcılık, Gerçeklik, İlişkiler 

Bağlantılı kavramlar: 
Yapıp,Önlem, Özellikler, 

Sonuçlar,Dönüşüm, 

Bağlantılı kavramlar: 
Tasarruf, Önlem, Biliçli, Tüketim 

Bağlantılı kavramlar: 
Geri Dönüşüm,Benzerlikler-

Farklılıklar- Rol, İhtiyaç 
Sorumluluk 

Sorgulama hatları: 
 

Kendini Tanıma ve Tanıtma 
Bireysel Farklılıklar 

Okul Kuralları 
Okulda İltişim 

Sorgulama hatları: 
 

Değişim gösteren yaşam alanları 
Doğduğumuz şehir ile yaşadığımız şehrin evleri 

Yaşam alanlarımızda toplu yaşama sözleşmelerini 
bilir, uyumlu oluruz. 

Yaşam alanlarımızı güncel hayatımıza göre 
planlarız 

Sorgulama hatları: 
 

Masal ve Özellikleri 
Masal kahramanlarının özellkleri 
Masal ile gerçek hayat arasındaki 

bağlantı 

Sorgulama hatları: 
 

Doğal afetlerin eşitleri 
Doğal afetlerin yaşam alanlarına, 

etkileri 
Doğal afetlerden korunma yolları 

Doğal afetler sonrası yaşam 
alanlarımızın değişimi. 

Sorgulama hatları: 
 

İstek ve ihtıyaçlar 
İstek ve ihtiyaçlarımıza karar verme 

Biliçli tüketicinin özellikleri 
Bilinçli tüketici olmanın kanıtları 

Sorgulama hatları: 
 

Evlerimizde Kullanıp atıalacak 
durumda olan eşyalar 

Geri Dönüşüm Örnekleri 
Çevremizde geri dönüşüm 

Diğer Disiplinler: 
Sosyal Bilgiler, KTBE, PDR 

Matematik; Simetri, deste, 
deste,düzine 

Diğer Disiplinler: 
Dil, KTBE, PDR 

Matematik; Yer yön hareketi 

Diğer Disiplinler: 
Sanat, Dil, KTBE, PDR 

Matematik; Toplama işlemiyle problem 
çözme ve kurma 

Diğer Disiplinler: 
Fen,Sanat, Sosyal Bilgiler 

Matematik; Şekil ve Modeller 
kullanma oluşturma 

Diğer Disiplinler: 
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Dil 

Matematik; Basit geometrik şekiller, 
Parçalara ayırma, toplama 

Diğer Disiplinler: 
Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri,sanat 

Matematik; Kesirler 

 


