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Gaziantep Valisi Davut Gül'’ün Ön Sözü 

 

ğitim sistemleri insanlığın ihtiyaç duyduğu yenilik ve gelişmelerle güncellendiğinde 

etkililiğini artırmakta, toplumların ilerleyişine hız kazandırmaktadır. Sosyal ve kültürel 

kalkınmanın gerçekleşmesi ve nesillerin çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde 

yetiştirilmesi için 21. yüzyıl becerileri öğrencilere aktarılmalı, özümsemeleri sağlanmalıdır. 

İletişim, takım çalışması, eleştirel düşünce ve problem çözme gibi öğrencilerimize 

kazandırılacak birçok beceri; millî kalkınma yolunda ilerleyişimizi hızlandıracak inovatif 

düşüncenin yerleşmesinde etkili olacaktır. 

2023 Eğitim Vizyonu’yla birlikte öğrencilerimizin soru çözme ve konu anlatımdan 

ziyade üretim süreçlerinde aktif rol alması, deneyerek ve yaparak öğrenmesi önem 

kazanmış; teoriden ziyade uygulamalı ve tecrübeye dayalı bir sistem esas alınmıştır. 1990’lı 

yıllardan bugüne varlığını sürdüren STEM Eğitimi, vizyon hedeflerimizin gerçekleşmesinde 

önemli bir görevi yerine getirerek dijitalleşmenin hâkim olduğu dünyamızda toplumumuzun 

ve tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu becerileri öğrencilerimize kazandıracaktır. Fen bilimleri, 

teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında elde edilen kazanımların bir bütünün 

parçası olarak özümsenmesini sağlayacak STEM yaklaşımıyla birlikte, öğrencilerimizin bilim 

ve teknolojiye olan ilgilerini üretim süreçlerinde edindikleri deneyimlerle güçlendirmeleri 

beklenmektedir. 

Geçmişten günümüze sürekli bir değişim halinde olan eğitim süreçlerinden, var olan 

tekrar edildiğinde değil, yetenekler ortaya çıkarıldığında verim alınmaktadır. Bu noktada 

öğretmenler aktaran değil kolaylaştıran olarak öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve 

mevcut kapasitelerini fark etmelerine katkı sağlamaktadırlar. STEM yaklaşımına dair 

kazanım merkezli etkinliklerin yer aldığı bu kitap, çocuklarımızın bilim yolunda ilerlemelerini 

kolaylaştırmayı hedefleyen öğretmenlerimizin eseridir. Öğrencilerimizin kazanım merkezli 

problem senaryolarını çözebilecekleri nitelikli etkinliklerin yer aldığı bu eser, 20 

öğretmenimizin aylar süren çalışması neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu büyük çalışmanın 

mimarları değerli öğretmenlerimizi kutluyor, eğitim camiasına sundukları katkılar için 

teşekkür ediyorum. 

Davut GÜL 

Gaziantep Valisi 
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İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe' nin Ön Sözü 

 

ayatın her alanında değişimin ve yenilenmenin kaçınılmaz olduğu dünyamızda, 

gençlerin bu değişimlere kolaylıkla ayak uydurabilmesi ve günlük hayatta 

karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üretebilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Bu durum, insanlığın gelişmeler karşısında eğitimle ilgili yeni yöntem ve teknikler 

geliştirmesini, okullarda yapılacak uygulamaların çağımıza uygun, yenilikçi yaklaşımlar 

olmasını gerekli kılmaktadır. Fen, matematik, mühendislik, teknoloji ve 21. yüzyıl becerileri 

kullanılarak öğrencilerin yeni ürünler ortaya çıkarmasını sağlayacak STEM gibi yaklaşımlar, 

dijital dünyanın yeniliklerine uyum sağlama sürecini hızlandırmaktadır. 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek eğitim durumlarının bu eksende 

güncellenmesine imkân sağlayan STEM eğitimi; hayal edip kendi ürününü tasarlayan, 

gerek günlük yaşamda gerek meslek hayatında karşılaştığı problemlere çözüm üretme 

konusunda pratiklik kazanmış bireylerin yetişmesi için eğitim programlarını 

desteklemektedir. Müfredat dâhilinde veya müfredat dışında verilecek STEM etkinlikleriyle 

bilgi ve inovasyon çağının gereklilikleri öğrencilere kazandırılacak; teknoloji okuryazarlığı, 

algoritma hazırlama, kodlama yapma ve bilgi-işlemsel düşünme gibi alanlarda 

öğrencilerimizin yetkinlik kazanması sağlanacaktır. Bu yaklaşımla birlikte eğitim sürecinde 

öğrenciler, dinleyen-öğrenen olmaktan ziyade araştıran-üreten bir görev üstlenecektir.  

 Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 

hedeflerin gerçekleşmesi ve öğrencilerimizin dijital alanlarda yetkinlik kazanabilmesi için 

Müdürlüğümüz tarafından öğretmenlerimizin ve okul öncesi, ilkokul ve ortaokul 

kademesindeki öğrencilerimizin kullanımına sunulan STEM Etkinlik Kitabı’yla fen, matematik, 

mühendislik ve teknoloji disiplinlerinin zenginleştirilmiş etkinliklerle öğrencilerimize 

kazandırılması için büyük bir adım atılmıştır. Emeği geçen eğitim paydaşlarını tebrik ediyor, 

öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum. 

Yasin TEPE 

İl Millî Eğitim Müdürü 
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Kitap Hakkında 
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan 

tohum ek, 

Ağaç dik on yıl sonrası ise 

tasarladığın… 

Ama yüzyıl sonrası ise 

düşündüğün; halkı eğit! 

Kuan-Tzu 
 

Değişen dünyada ihtiyaç 

duyulan birey nitelikleri her 

geçen gün değişmekte ve 

bu çağa ayak uydurabilmek 

için eğitim sistemleri de 

kendini güncelleme ihtiyacı 

duymaktadır. İyi yetişmiş 

bireyler aracığıyla ülkeler 

gelişimlerini sürdürebilmekte, geleceğini daha etkili şekillendirebilmekte ve daha yüksek 

yaşam koşullarına ulaşabilmektedir. Yaşadığımız çağda teknolojik gelişmelerin de hız 

kazanmasıyla birlikte bireylerin girişimcilik, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, 

takım çalışması ve bilgi okuryazarlığı gibi birçok beceriye sahip olması beklenmektedir. Tüm 

bu beceriler eğitim dünyasında yeni bir yaklaşım olarak benimsenen STEM kavramını 

gündeme getirmiştir.  Bu becerilere sahip bireylerin toplumda bulunması ülkeleri ekonomik 

ve teknolojik sahalarda ilerleteceği için gelişmiş ülkeler sanayi devrimiyle ortaya çıkan 

eğitim sisteminden vazgeçip, eğitim sistemlerini STEM odaklı eğitim içeriklerine 

dayandırmaktadır. Son yıllarda bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel 

süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılması zorunluluk olarak görülmektedir. 

STEM; bilim/fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve 

matematiğin (mathematics) bir araya getirilmesiyle okul öncesinden yükseköğrenime 

kadar disiplinler arası yaklaşımla bireylerin problemleri tespit etmesini, bu problemlere pratik 

ve isabetli çözümler üretmesini hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ile bireyin 

yaparak yaşayarak öğrenmesi, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerisi kazanması, 

problem çözebilmesi ve özgün fikirler üretebilmesi hedeflenmektedir. Müdürlüğümüzce bu 

kapsamda 21. yy. becerilerini öğrencilerimize kazandırmak amacıyla Dijital STEM Etkinlik 

Kitabı hazırlanmıştır. Bu kitap okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan 

20 öğretmenin 6 aylık çalışması neticesinde ortaya çıkmış olup öğretmenlerimizce 

hazırlanan 52 özgün etkinlikten oluşmaktadır. Kazanım merkezli olarak problem senaryoları 

üzerine hazırlanan etkinliklerde okulda ders esnasında yapılabilecek etkinliklerin yanında 

süreç odaklı okul dışı etkinliklere de yer verilmiştir. Örnek olması açısından bazı uygulama 

örneklerine yer verilen kitaptaki etkinliklerin bazıları da uygulanmıştır.  

STEM Etkinlik Kitabı’nın tüm eğitim camiasına faydalı olması dileğiyle… 

Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU 

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
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Giriş 
reten, çözüm geliştiren ve beceri temelli birey yetiştirmek amacıyla eğitim felsefemizde 

son yıllarda önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin merkezinde “insan” yer 

almaktadır. İnsana bilgiyi aktarmanın veya çözüm sunmanın doğru bir yol olmadığı 

günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. İnsan odaklı eğitim sistemimizde bireyin özellikleriyle 

beraber eğitim programları, uygulamaları ve yaklaşımları güncellenmeli ve değişmelidir. 

Yaşadığımız zaman diliminde bireyin gereklilikleri ve öncelikleri değişime ayak uydurmak 

zorundadır. Değişen dünya koşullarına uygun birey özellikleri de değişmektedir.  

Yaşadığımız zaman dilimi yenilenmeyi zorunlu kılmaktadır. Yenilenmediğimiz zaman 

birey ve toplum olarak yerimizde sayma dediğimiz “duraklama evresine” hatta gerilmeye bile 

başladığımızı kötü örnekleriyle görmek zorunda kalabiliriz. Bu yenilenmenin en önemli yükünü 

eğitim sistemimiz çekmektedir. 2023 Eğitim Vizyonuyla beraber eğitim sistemimizde oluşturulan 

yeniliklere katkı sağlamak ve eğitim vizyonuna hareket kabiliyeti kazandırmak için kolaylaştırıcı 

ve destekleyici uygulamalar, modeller ve yöntemler büyük önem taşımaktadır.  Bu kolaylaştırıcı 

ve destekleyici ögelerin önemli bir bölümünü 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan üst düzey 

becerileri günlük yaşamda kullanabilmeyi öğrenme oluşturmaktadır. 

Küresel bir norm olarak kabul edilen 21. yüzyıl becerileri problem çözme ve eleştirel 

düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık, sorumluluk ve teknoloji okuryazarlığı gibi üst düzey 

becerileri içermektedir (Partnership for 21st Century Skills, 2009). 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere 

eğitim yoluyla özellikle ders kapsamında kazandırılması önemli görülmektedir (Belet Boyacı ve 

Atalay, 2016). Öğrenciler için günlük yaşamda önemli bir yere sahip 21. yüzyıl becerilerin 

temellerinin atılmasında ilkokul seviyesinin oldukça önemli bir basamak olduğu savunulmaktadır 

(Silva, 2009). Fakat yapılan araştırmalar (Şahin ve Yıldırım,2004) okul öncesi seviyesinde 

çocukların sorgulama, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştiren uygulamaların da 21. 

yy becerilerin temellerinin oluşmasında yararlı olduğunu göstermektedir. Torres-Crospe, Kraatz 

ve Pallansch (2014) yapmış oldukları okul öncesi kamplarında çocuklarla yine 21. yy becerileri 

üzerine çalışmalar yapmışlardır. 21. yüzyıl becerileri olarak bahsedilen üst düzey beceri ve 

yeteneklerde okul öncesi öğrencilerinin geliştirilmesi önemlidir (Kale, 2019). Bu becerilerin erken 

yaşta kazandırılması öğrencilerin günlük yaşamda kullanabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu 

olanakların en önemlilerinden biri de kariyer planlamaları da dahil olmak üzere yaşam 

biçimlerini etkileyecektir.  

Temel eğitim kademesindeki öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmesi yaşantılarında 

kazanacakları deneyimlere olumlu katkıları olacaktır. Bu deneyimleri kazanmalarında son 

yıllarda dünyanın birçok ülkesinde eğitim sistemlerine entegre olmuş STEM Eğitim modeli 

kullanılmaktadır. Tarihsel açıdan STEM kavramı 1990’lı yılların sonra ortaya çıkan “Science”, 

“technology”, “engineering” ve “mathematics” kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır 

(Bybee, 2013). Literatürde onlarca tanımı olan ve araştırmacılar tarafından ortak bir 

tanımlaması yapılmayan STEM kavramı içinde barındırdığı disiplinlerin birbiriyle bağlantılı bir 

şekilde bireye bu disiplinlerin üst düzey becerilerle kazandırılmasını sağlayan bir yaklaşım olarak 

kabul edebiliriz. 

STEM eğitimi ile ilgili literatürde oldukça fazla, özgün ve etkili çalışma yer almaktadır. Bu 

çalışmaların ortak amacı bireye en etkili şekilde 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan üst düzey 

becerilerin kazandırılmasıdır. Bu çalışmada ise bireylerin üst düzey becerilerini kazanırken 

sadece eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlamak değil aynı zamanda bireyin yaşam 

sürecinin gelişiminin her aşamasında kendi rolünü belirlemesine de katkı sağlamaktır. Bu 

çalışmada bireye karşılaştığı günlük hayatındaki olayları ve olguları kavramada neden – sonuç 

ilişkisini kendi başına kuracağı bir model sunulmaktadır. Bireyin problemleri sadece disiplinler 
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arası yaklaşımla çözmeye çalışması değil aynı zamanda problemin nedenlerini de çözdüğü bir 

yaklaşımla buluşturmak hedeflenmiştir. 

STEM eğitiminde bireyin 21. Yüzyıl becerilerini kullanabilmesi için üst düzey beceri 

gerektiren bir sürecin içinde yer alması gerekir. Bu becerilerini kullanabilmesi için dışardan 

gözlem yapan bir birey yerine sürecin içine dâhil olan, problemin veya olgunun merkezinde yer 

alan bireye yönelik çalışmalar yapılmalıdır (Kale, 2018). Bireyde istenilen becerilerin 

kullanabilme yeteneği aslında öğrenme sürecine ne kadar dâhil olduğuyla doğru orantılı 

diyebiliriz. Bu amaçla Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü STEM Birimi tarafından 2017 yılında 

geliştirilen Kazanım Odaklı Problem Senaryoları İçeren STEM Uygulamaları ile öğrencinin günlük 

yaşantısında karşılaşabileceği problemlerin senaryolaştırıldığı ve sınıf düzeyine uygun ders 

kazanımları odaklı etkinlikler hazırlanmaktadır (Kale & Yoldaş, 2021). Bu uygulama 8 aşamadan 

oluşan bir etkinlik süreci olarak tasarlanmıştır. Senaryolar STEM disiplinlerini içeren kazanımlara 

göre hazırlanarak öğrencinin problem durumu ile ilgili neden – sonuç ilişkisi kurması 

sağlanmaktadır. 

Uygulama Aşamaları (Kale & Yoldaş, 2021); 

1- Senaryo 

2- Problem 

3- Fikir Üretme 

4- Prototip Oluşturma 

5- Deneme 

6- Prototipi Sunma 

7- Değerlendirme 

8- Geliştirme 

1 – Senaryo: Bu aşama öğrenci grubuna bir olay, haber veya günlük yaşamdan bir kesit 

içeren senaryo verilir. Hazırlanan senaryonun özelliği gerçek yaşamdan seçilen bir 

problem durumuyla zenginleştirilmelidir (Kaptan ve Korkmaz 2001). Senaryo hazırlanırken 

problem, ders kazanımları ve malzemeler gibi unsurlara uygun olarak yapılandırılmalıdır.  

2 – Problem: Senaryo içerisinde yer alan durum ile ilgili öğrencilerin sorunu tespit ettiği 

yada çözmeleri istenen problemin verildiği aşamadır. 

3 – Fikir Üretme: Öğrencilerin senaryoda geçen problem durumu için çözüm ürettikleri 

aşamadır. Bu aşamada önemli olan noktalardan biri problemin çözümünün birden fazla 

yolu olabilir. Tüm alternatif çözüm önerileri not edilir. Grup değerlendirilmesi yapılır. 

Uygun olan çözüm yine grup üyelerinin ortak kararı ile belirlenir. Bu aşamada amaç 

öğrencilerin tartışabilecek, beyin fırtınası yapabilecek ve fikirlerini rahatça diğer grup 

üyeleriyle paylaşabilecektir. 

4 – Prototip Oluşturma: Bu aşamada seçilen fikir / çözüm önerisi için bir modelleme 

(çizim) yapılabilir. Öğrencilerin fikirlerini somutlaştırarak, plana döktükleri bölümdür. 

Buradaki amaç öğrencilerin zihinlerinde canlandırdıkları fikrin kağıt üzerinde görmelerini 

sağlamaktır. Böylece fikirlerini gözden geçirebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirler. 

5 – Deneme: Prototipi oluşturulan çözüm önerilerinin gruplar tarafından denendiği 

aşamadır. Bu aşamada gruplar kendi çalışmalarını verilen malzemelerle ve ürettikleri 

fikirlerle hayata geçirirler. Çözüm önerisinin yada sundukları fikrin işlevselliğini gördükleri 

ve fikir ile ilgili yapmaları gereken eklemleri ve düzeltmeleri fark ederler. 

6 – Prototipi Sunma: Hazırlanan çalışmalar diğer gruplara sunumu yapılır. Gruplarla 

fikirlerin paylaşıldığı bir aşamadır. Her grup çalışmasını sunar. Bu aşamanın en önemli 

özelliği iletişimdir. 21. yy becerileri içerisinde yer alan iletişim, yaşam ve kariyer becerileri 

(P21, 2009) gelişimine katkı sağlaması planlanan bu aşamada grupların özgüven, 

girişimcilik gibi özelliklerini kullanması ve geliştirmesi amaçlanmıştır. 
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7 – Değerlendirme: Uygulamanın sadece sonuca odaklanan değil süreci de 

değerlendiren bir sistemi olması amacıyla süreç ve sonuç değerlendirmesi planlanmıştır. 

Tüm süreci ölçen rubrikler, gözlem formları, akran ve öz değerlendirme formu gibi 

araçların kullanılması tavsiye edilmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli 

bileşeni olan ölçme ve değerlendirme bu uygulamada da kullanılması aynı zamanda 

bireyin ders kazanımları açısından değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. 

8 – Geliştirme: Toplumsal bir görüş olarak her zaman en iyi sonucu alma güdüsü 

taşımaktayız. Aslında son derece hatalı olan bu tutum öğrencilerde ön yargıların 

oluşmasına neden olmaktadır. Yaptığımız çalışma, proje yada görev başarılı olmayabilir. 

6.aşama olan Prototipi Sunma aşamasında dinleyici grupların çalışma ile ilgili öneri, 

eleştiri ve görüşlerine göre revizeler yapılabilir. Çalışma ile ilgili geri dönütler sayesinde 

ürün geliştirebilir.  

8 aşamadan oluşan STEM Etkinlik Uygulamalarının her aşaması sınıf ve öğrenci 

seviyelerine; STEM alanlarına (kazanımların zorluğu, ders saati süresi vb. konulara) göre 

düzenlemeler yapılabilir. Her aşamanın yine yukarıda bahsedilen durumlara göre süresi 

öğretmen tarafından belirlenir. Okulda yapılacak uygulamalarda ders saatlerine göre süre 

ayarlamaları yapılabilir. Süreç odaklı çalışmalarda bu süre ders saatini aştığı durumlarda gün ve 

hafta gibi zaman dilimlerinin kullanılması önerilmektedir.  

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesi için hazırlanan 52 etkinliğin uygulayıcılara 

örnek olması amacıyla bazıları sınıf ortamında denenmiştir. Bu uygulamaların sonuçları etkinlik 

içerisinde yer almaktadır. Etkinliklerin içerisinde sınıf ve okul ortamları açısından yazarlar 

tarafından uygulayıcıya öneriler başlığı altında etkinliklerin daha kullanışlı olması amacıyla 

görüşlere yer verilmiştir. Etkinliklerde okul öncesi kademesine sayıca ağırlık verilmesinin nedeni 

bu kademenin STEM Eğitiminde en önemli basamaklardan biri olarak kabul edilmesidir (Kale & 

Yoldaş, 2021). Bu kademeye yönelik uygulamaların çocuklarda erken üst beceri gelişimine katkı 

sağlaması düşünülmektedir.    

Gelişimi ve değişimi takip edenler her zaman bir adım öndedir. 

Süleyman Kale 

Editör 
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Fasulyem Acıktı Mı? 
Ders Adı: Fen Bilgisi Konu: Bitkiler Nasıl Yaşar? 

Yazar: Gonca Demirel 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır.) 

Kazanım 2: Nesne /durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını birleştirerek tahminini söyler.) 

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne /varlığın adını, 

büyüklüğünü, uzunluğunu, söyler.) 

Kazanım11: Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. 

Ölçme sonucunu söyler.) 

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

ve olası sonuçlarını söyler.) 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Probleme yaratıcı 

çözüm yolları önerir.) 

Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri sembollerle 

göstererek grafik oluşturur.) 

Dil Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: 

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)  

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. 

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 

Sosyal Duygusal Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Kazanım 7: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: 

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) 

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.) 

Motor Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak 

biçimde bir araya getirir.) 

Öz Bakım Becerileri Kazanımları: 

Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Temel 

güvenlik kurallarını bilir. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.) 
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STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

Teknoloji Kazanımları: T.T.8.B.1.5.Akıllı ürün kavramına uygun olarak gelecekte 

kullanılabilecek bir ürün tasarlar. (Göstergeleri: Gelecekte karşılaşabilecek 

problemi belirler, tanımını yapar ve tanımlanan problemin çözümüne ilişkin akıllı 

bir ürün tasarlar.) 

T.T.8.D.1.4.Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.  

T.T.8.D.1.6.Tasarladığı ürünü yeniden yapılandırır. (Göstergeleri: Değerlendirme 

sonuçlarına göre ürünü yeniden yapılandırır.) 

Mühendislik Kazanımları: T.T.7.B.2.1.Tasarımı için taslak çizimler yapar. 

(Göstergeleri: Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm 

önerisini veya gerçekleştirebileceği hayalini kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak 

gösterir.) 

21. Yüzyıl Becerilerine Ait Kazanımlar: Problem çözme, eleştirel düşünme, 

yaratıcılık, başkalarıyla uyum içinde hareket etme becerileri geliştirir. 

Kullanılan 

Araç ve Gereçler 

Öğretim Yöntem 

Ve 

Teknikleri 

Kavram, Sözcük ve 

Semboller 
Güvenlik Önlemleri 

 

*Büyük boy pet şişe 

*Fasulye tohumu 

*Toprak 

*Cetvel 

*Kâğıt 

*Renkli kalemler 

*Makas 

*Yapıştırıcı 

 

*Araştırma –inceleme 

*Problem tabanlı 

öğrenme 

*Proje tabanlı 

öğrenme 

*Soru –cevap 

*Küçük grup çalışması 

*Beyin Fırtınası 

 

*Tohum 

*Çimlenme 

*Ölçüm 

*Grafik 

*Gözlem 

*Uzun-kısa 

*Bahçıvan 

 

 

*Öğretmen tarafından 

gerekli güvenlik önlemleri 

alınacaktır. 

 
 

1.AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Anaokuluna giden Elif Anneler Gününde okulda ektiği çiçeği annesine hediye 

eder. Bu hediyeye çok sevinen annesi çiçeği camın önündeki sehpanın üzerine koyar. 

Birkaç gün sonra bir telefon gelir ve Elif ailesi ile birlikte hastalanan babaannesini ziyaret 

etmek için şehir dışına gitmek zorunda kalır. Babaannesi iyileştikten sonra eve dönen 

Elif camın önündeki sehpaya baktığında çok üzüleceği bir durumla karşılaşır. (Burada 

öğrencilere söz hakkı tanınarak ne olabileceği hakkında düşünceleri alınır.)  

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Öğretmen tüm çocuklara söz hakkı verdikten sonra Elif’in çiçeğinin solduğu 

sonucuna varılır. 

Daha sonra öğretmen çocukların dikkatlerini sınıftaki fen ve doğa merkezindeki 

bitkilere çekerek onlara sorular yöneltir. 

• Elif’in çiçeği neden soldu? 

• Siz daha önce bitki yetiştirdiniz mi? 

• Sizce bitkiler canlı mıdır? 

• Peki bitkiler nasıl büyür? 

• Bitkilerin büyümesi için neye ihtiyaçları var? 

• Sınıftaki çiçeklerimizi sulamazsak ne olur? 
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• Sınıftaki çiçeklerimiz solarsa ne hissedersiniz? 

• Bahçelerdeki bitkilerin bakımını kim yapar? 

• Sizin hiç bahçıvan tanıdığınız var mı? 

• Ardından Bitkiler Nasıl Büyür?” isimli video ve “Bahçıvan” isimli çizgi film izlenebilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=lG9IaYTnVdA 

https://www.youtube.com/watch?v=1zz_CqhuSjQ 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.)  

“Bitkilerin solmaması için neler yapılabilir?” sorusu çocuklara sorulur. Çocukların 

verdiği cevaplar dinlenir ve öğretmen tarafından not edilir. Problem durumu ile ilgili 

tüm fikirler dinlendikten sonra oy birliği ile ortak fikir belirlenir. Daha sonra önceden 

hazırlanan malzemeler çocuklara sunulur ve çocuklardan seçtikleri malzemeleri 

kullanarak okulda olmadıkları tatil günlerinde, sınıftaki çiçeklerin susuz kalmaması için 

bir ürün tasarlamaları istenir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.)  

Öğretmen çocukları gruplara ayırır. İlk olarak çocuklardan hayal ettikleri ürünleri 

verilen kâğıtlara çizmeleri istenir. Her grubun masasına gerekli malzemeler yerleştirilir. 

(Öğretmen tarafından pet şişeler ortadan ikiye kesilir ve kapakları delinir.) Daha sonra 

çocuklar tasarımları için kullanacakları malzemeleri seçerler ve öğretmen rehberliğinde 

çizdikleri ürünleri tasarlarlar.  

• Her grup birlikte karar vererek bir sembol oluşturur. 

• Grupça belirlenen semboller çocuklar tarafından bir kâğıda çizilir ve boyanır.  

• Gruplar tasarladığı sulamalı saksılarının üzerine sembollerini yapıştırır. 

5.AŞAMA DENEME: (Ürünü test etmek için önerilen süre iki haftadır.) 

Ekilen fasulyeler sınıftaki fen ve doğa merkezine yerleştirilir ve çocuklar 

tarafından gözlemlenir. Şeffaf pet şişeler sayesinde kök kısmındaki değişiklikler incelenir. 

Bitkinin boyu belirli aralıklarla cetvel yardımı ile ölçülür. Sonuçlar öğretmenin hazırladığı 

çizelgeye çocuklar tarafından işlenir. Tasarlanan sulamalı saksıların içinde fasulyelerin 

büyüyüp büyümedikleri hakkında çocuklarla sohbet edilir. ‘Fasulye Büyüdü’ ‘şarkısı hep 

birlikte söylenir. 

Fasulye büyüdü, fasulye büyüdü 

Bulutlara kadar 

Çocuklar tırmandı, çocuklar tırmandı 

Tam üstüne kadar 

Üstünde dev var, üstünde dev var 

Kahkahalar atar 

Hahahaha, hahahaha, hahahaha 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lG9IaYTnVdA
https://www.youtube.com/watch?v=1zz_CqhuSjQ


 

 
8 

1.ÖLÇÜM 2.ÖLÇÜM 3.ÖLÇÜM 4.ÖLÇÜM 5.ÖLÇÜM 

     

     

     

     

     

*Örnek Ölçüm Tablosu 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Öğrenciler U şeklinde oturur. Her grup sırayla sunum alanına gelir ve kendi 

tasarladığı ürünü diğer gruplara sunar. Tasarımlarında hangi malzemeleri kullandıklarını 

ve hangi aşamaları izleyerek çalışmalarını yaptıklarını paylaşırlar. Ürünlerinin problem 

duruma sağladığı katkıyı anlatırlar. Diğer grupların ürünleri ile kendi ürünleri arasındaki 

benzer ve farklılıklar incelenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  

Rubrik- 1: Rubrik Değerlendirme  

Değerlendirme Kriterleri  1 2 3 4 

Problemi tanımlama      

Özgün fikirler ortaya koyma      

Zamanı verimli kullanma      

İş birliği hâlinde çalışma      

Ürünü sunma      

*(Uygulayıcı grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve puanlar. 

 

Rubrik – 2: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model (denklem, grafik) 

ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir Geliştirme 

Mevcut bilinen model 

ve bilginin ürün 

içerisinde dikkate 

alındığı açıktır. 

Üründeki 

fikir açık 

ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabili

yor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Problemle 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere vurgu 

yapılmış ve detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun yanında 

bazı noktalar istenilen 

seviyenin üstünde ve 

derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış 

ve detaylı 

bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Problemde 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir şekilde 

tamamlanmış ve çekici 

gözüküyor. Proje, 

yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün 

doğru bir 

şekilde 

tamamlan

mış ve 

özen 

gösterildiğ

i açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış

, bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Materyal 

Kullanımı (araç-

gereç, malzeme, 

mekanik vs.) 

Verilen materyaller doğru 

bir şekilde kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

yaratıcı uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır

. 

Verilen 

materyaller eksik 

ve özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen materyaller 

ürünü oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla özgün 

düşünce ve yaratıcı fikir 

göstermektedir. Kişisel 

dokunuş içerir. Alışılmışın 

dışında ve şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün 

fikirler ve 

farklı bakış 

açıları 

ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. İlgi 

çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir üründür.  

Ürünü oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan 
…../…./

…. 

 

Değerlendirme Kriterleri ☺      

Ürün tasarımıyla aynı mı?   

Ürün ihtiyacı karşılıyor mu?   

Ürün kullanım için sağlam mı?   

*Kontrol Listesi: (Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kriterlerine göre değerlendirir ve 

puanlar.) 

Uygulayıcıya Öneri: Değerlendirme için yapışkanlı silkerler kullanılabilir. 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Paylaşımdan sonra öğrencilere yaptıkları tasarımlarını iyileştirmek için neler 

yapabilecekleri sorulur. Yeniden bir ürün tasarlamak isteseler neleri değiştirmek 

istedikleri hakkında konuşulur. Daha farklı hangi malzemeler kullanarak probleme 

çözüm üretilebileceği konuşulur. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde tasarımlarını 

geliştirir.      

AİLE KATILIMI İÇİN ÖNERİ:  

Ailelerden çocuklarına bir bitkinin bakımını üstlenmeleri için rehberlik etmeleri 

önerisinde bulunulur.  

UYGULAYICIYA ÖNERİ:  

Ürünü test etmek için önerilen süre iki haftadır. Ayrıca uygulama sırasında kolaylık 

olması için kapaklar delinip, pet şişeler daha önceden kesilip hazırlanabilir. 

Değerlendirme için yapışkanlı stickerlar kullanılabilir. 

KAYNAKLAR:  

• YOUTUBE -Bitkiler Nasıl Büyür? (Alıntı Tarihi:18.01.2021) 

• https://www.youtube.com/watch?v=lG9IaYTnVdA 

• YOUTUBE-Bahçıvan  (Alıntı Tarihi:18.01.2021) 

• https://www.youtube.com/watch?v=1zz_CqhuSjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lG9IaYTnVdA
https://www.youtube.com/watch?v=1zz_CqhuSjQ
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Babaannemin Asansörü 
Ders Adı: Fen ve Bütünleştirilmiş 

Sanat Etkinliği 

Konu: Makaralı Sistemler 

Yazar: Gonca Demirel 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır.) 

Kazanım 2: Nesne /durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını birleştirerek tahminini söyler.) 

Kazanım 12: Geometrik Şekilleri tanır. Göstergeleri: Geometrik şekillere benzeyen 

nesneleri gösterir.) 

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

ve olası sonuçlarını söyler.) 

 Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Probleme 

yaratıcı çözüm yolları önerir.) 

Dil Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: 

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)  

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. 

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 

Sosyal Duygusal Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Kazanım 7: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: 

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) 

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.) 

Motor Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak 

biçimde bir araya getirir.) 

Öz Bakım Becerileri Kazanımları: 

Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Temel 

güvenlik kurallarını bilir. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.) 
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STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

Teknoloji Kazanımları: T.T.8.B.1.5.Akıllı ürün kavramına uygun olarak gelecekte 

kullanılabilecek bir ürün tasarlar. (Göstergeleri: Gelecekte karşılaşabilecek 

problemi belirler, tanımını yapar ve tanımlanan problemin çözümüne ilişkin akıllı 

bir ürün tasarlar.) 

T.T.8.D.1.4.Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.  

 T.T.8.D.1.6.Tasarladığı ürünü yeniden yapılandırır. (Göstergeleri: Değerlendirme 

sonuçlarına göre ürünü yeniden yapılandırır.) 

Mühendislik Kazanımları: T.T.7.B.2.1.Tasarımı için taslak çizimler yapar. 

(Göstergeleri: Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm 

önerisini veya gerçekleştirebileceği hayalini kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak 

gösterir.) 

21. Yüzyıl Becerilerine Ait Kazanımlar: Problem çözme, eleştirel düşünme, 

yaratıcılık, başkalarıyla uyum içinde hareket etme becerileri geliştirir. 

Kullanılan Araç ve 

Gereçler 

Öğretim Yöntem ve 

Teknikleri 

Kavram, Sembol ve 

Sözcükler 
Güvenlik Önlemleri 

• Dikdörtgen ve 

kare şeklinde 

koliler 

• İp makarası 

• Uzun sopa 

• Yapıştırıcı 

• Metre 

• Kâğıt 

• Renkli kalemler 

• Makas 

• Problem tabanlı 

öğrenme 

• Proje tabanlı 

öğrenme 

• Soru –cevap 

• Küçük grup çalışması 

• Beyin Fırtınası 

• Makara 

• Tasarım 

• Üretim 

• İcat 

• Dikdörtgen, 

Kare 

• Yüksek –Alçak 

• Makine 

Mühendisi 

• Öğretmen 

tarafından gerekli 

güvenlik önlemleri 

alınacaktır. 

 

1.AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Zeynep anaokuluna giden küçük bir kızdı. Annesi ile birlikte okul dönüşlerinde sık 

sık dizleri ağrıyan yaşlı babaannesini ziyaret ediyor onun ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Yine 

bir gün okul dönüşü annesi ile birlikte babaannesi için market alışverişi yapmışlar ve 

beşinci katta oturan babaannesine ziyarete gitmişlerdi. Fakat apartmana 

geldiklerinde asansörün bozuk olduğunu gördüler. Ellerindeki market poşetleri ile 

merdivenlerden beşinci kata çıktıklarında çok yorulmuşlardı an Zeynep babaannesini 

düşündü. Dizleri ağrıyan yaşlı bir kadın bu kadar merdiveni nasıl çıkardı? Asansörler 

olmasaydı hayatımız ne kadar zorlaşırdı? Acaba asansörü kim icat etmişti? Peki, 

asansörler nasıl çalışıyordu? Zeynep kendi kendine bir söz verdi. Eve gidince ilk işi tüm 

bu sorulara bir cevap bulmak olacaktı. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Öğretmen tüm çocuklara söz hakkı verir ve birlikte problem analizi yapılır. 

Öğretmen tüm çocukların fikirlerini not alarak onlara şu soruları yöneltir. 

• Zeynep babaannesini ziyarete gittiğinde nasıl bir sorunla karşılaştı? 

• Zeynep elindeki market poşetleri ile beşinci kata çıkınca kendisini nasıl hissetti? 
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• Asansörün bozuk olduğunu gören Zeynep’in aklına nasıl sorular geldi? 

• Siz Zeynep’in yerinde olsaydınız ne yapardınız? 

• Siz hiç asansöre bindiniz mi? 

• Siz hiç asansörlerin nasıl çalıştığını merak ettiniz mi? 

• Makine mühendisleri ne iş yapar? 

• Kendi asansörünüzü yapmak ister misiniz? 

Bu aşamada makaralı sistemler ile ilgili video izlenebilir. 

      https://www.youtube.com/watch?v=HvR1UzL1ELY 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.)  

Asansörlü evlerde oturmayan hasta ve yaşlılar için ne yapabiliriz? Sorusu 

çocuklara sorulur. Çocukların verdiği cevaplar dinlenir ve öğretmen tarafından not 

edilir. Problem durumu ile ilgili tüm fikirler dinlendikten sonra oy birliği ile ortak fikir 

belirlenir. Daha sonra hazırlanan malzemeler çocuklara sunulur ve çocuklardan 

seçtikleri malzemeler ile asansörlü evlerde oturmayan hasta ve yaşlılar için asansör 

tasarlamaları istenir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.)  

Öğretmen çocukları gruplara ayırır. Her grubun masasına gerekli malzemeler 

yerleştirilir. İlk olarak çocuklardan var olan malzemeler ile nasıl bir ürün yapacaklarını 

hayal etmeleri ve verilen kağıtlara çizmeleri istenir. Daha sonra ise çocuklar öğretmen 

rehberliğinde çizdikleri ürünleri tasarlarlar.  

Tasarımın Yapılışı: 

• Öğretmen tarafından tüm malzemeler masalara yerleştirilir. 

• Çocuklar malzemeleri kullanarak ürünlerini tasarlarlar. 

• Her grup birlikte karar vererek bir sembol oluşturur. (Çiçek, geometrik bir şekil, 

suda yaşayan bir hayvan vb.) 

• Grupça belirlenen semboller çocuklar tarafından bir kâğıda çizilir ve boyanır.  

• Gruplar tasarladığı ürünlerin üzerine sembollerini yapıştırarak ürünlerini süslerler. 

 5.AŞAMA DENEME: (10 dk.) 

Çocuklar tasarladıkları ürünlerini öğretmen eşliğinde test ederler. Tasarlanan 

asansörün amaca hizmet edip etmediği gözlemlenir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Öğrenciler U şeklinde oturur. Her grup sırayla sunum alanına gelir ve kendi 

tasarladığı ürünü diğer gruplara sunar. Tasarımlarında hangi malzemeleri kullandıklarını 

ve hangi aşamaları izleyerek çalışmalarını yaptıklarını paylaşırlar. Ürünlerinin problem 

duruma sağladığı katkıyı anlatırlar. Diğer grupların ürünleri ile kendi ürünleri arasındaki 

benzer ve farklılıklar incelenir. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HvR1UzL1ELY
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7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  

Rubrik – 1: Rubrik Değerlendirme 

Değerlendirme Kriterleri 4 3 2 1 

Problemi tanımlama     

Özgün fikirler ortaya koyma     

Zamanı verimli kullanma     

İş birliği halinde çalışma     

Ürünü sunma     

*Uygulayıcı grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve puanlar. 

 

Rubrik – 2: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model (denklem, grafik) 

ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki 

fikirde bazı 

noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Problemle 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu yapılmış 

fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Problemde 

vurgulanan bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve 

özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan …../…./…. 

 

Değerlendirme Kriterleri ☺ ☹ 

Ürün tasarımıyla aynı mı?   

Ürün ihtiyacı karşılıyor mu?   

Ürün kullanım için sağlam mı?   

*Kontrol Listesi: (Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kriterlerine göre değerlendirir ve 

puanlar.) 

Uygulayıcıya Öneri: Değerlendirme için yapışkanlı stickerlar kullanılabilir. 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Paylaşımdan sonra öğrencilere yaptıkları tasarımlarını iyileştirmek için neler 

yapabilecekleri sorulur. Yeniden bir ürün tasarlamak isteseler neleri değiştirmek 

istedikleri hakkında konuşulur. Daha farklı hangi malzemeler kullanarak probleme 

çözüm üretilebileceği konuşulur. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde tasarımlarını 

geliştirir.      

AİLE KATILIMI İÇİN ÖNERİ:  

Ailelere çocukları ile birlikte bir asansöre binmeleri ve asansörün nasıl çalıştığı 

hakkında sohbet etmeleri önerisinde bulunulur.  

UYGULAYICIYA ÖNERİ: 

 Malzemelerin temini için ailelerden yardım istenebilir. Buzdolabı kolisi ile 

çalışılması gerçekliği arttıracaktır. Değerlendirme için yapışkanlı stickerlar kullanılabilir. 

KAYNAKLAR:  

• YOUTUBE –Deneylerle Ders –Makaralar (Alıntı Tarihi:20.01.2021) 

•  https://www.youtube.com/watch?v=HvR1UzL1ELY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HvR1UzL1ELY
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Atık Suyumuzu Değerlendirelim 
Ders Adı: Fen ve Doğa Konu: Geri Dönüşüm 

Yazar: Gonca Demirel 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları: 

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır).  

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını birleştirerek tahminini söyler.) 

Kazanım11: Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. 

Ölçme sonucunu söyler.) 

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

ve olası sonuçlarını söyler.) 

 Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Probleme 

yaratıcı çözüm yolları önerir.) 

Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri sembollerle 

göstererek grafik oluşturur.) 

Dil Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: 

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)  

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. 

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.) 

Sosyal Duygusal Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Kazanım 7: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: 

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) 

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.) 

Motor Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak 

biçimde bir araya getirir.) 

Öz Bakım Becerileri Kazanımları: 

Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Temel 

güvenlik kurallarını bilir. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.) 
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STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

Teknoloji Kazanımları: T.T.8.B.1.5.Akıllı ürün kavramına uygun olarak gelecekte 

kullanılabilecek bir ürün tasarlar. (Göstergeleri: Gelecekte karşılaşabilecek 

problemi belirler; bu problemin tanımını yapar ve tanımlanan çözümüne ilişkin 

akıllı bir ürün tasarlar.) 

T.T.8.D.1.4.Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.  

T.T.8.D.1.6.Tasarladığı ürünü yeniden yapılandırır. (Göstergeleri: Değerlendirme 

sonuçlarına göre ürünü yeniden yapılandırır.) 

Mühendislik Kazanımları: T.T.7.B.2.1.Tasarımı için taslak çizimler yapar. 

(Göstergeleri: Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm 

önerisini veya gerçekleştirebileceği hayalini kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak 

gösterir.) 

21. Yüzyıl Becerilerine Ait Kazanımlar: Problem çözme, eleştirel düşünme, 

yaratıcılık, başkalarıyla uyum içinde hareket etme becerileri geliştirir. 

Kullanılan Araç ve 

Gereçler 

Öğretim Yöntem ve 

Teknikleri 

Kavram, Sembol ve    

Sözcükler 
Güvenlik Önlemleri 

• Damacana 

bidonu 

• Lavabo gider 

borusu 

• Yapıştırıcı 

• Metre 

• A/4 Kâğıdı 

• Renkli kalemler 

• Makas 

• Araştırma –

inceleme 

• Problem tabanlı 

öğrenme 

• Proje tabanlı 

öğrenme 

• Soru –cevap 

• Küçük grup 

çalışması 

• Beyin Fırtınası 

• Geri dönüşüm 

• Tasarım 

• Tamirci 

• İsraf 

• Grafik 

• Gözlem 

• Az-Çok 

• Öğretmen 

tarafından gerekli 

güvenlik önlemleri 

alınacaktır. 

 

1.AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Beş yaşındaki Selim okulda mikrop ve virüslere yakalanıp hasta olmamak için 

ellerini sık sık sabunla yıkaması gerektiğini öğrenmişti. Bu yüzden ellerini su ve sabunla 

sık sık yıkıyordu. Ama bir gün parkta oynadıktan sonra eve dönüp ellerini yıkamak için 

lavaboya gittiğinde, musluktan suyun akmadığını gördü. Hemen annesine seslendi. 

Annesi Selim’in yanına geldi ve suların kesilmiş olduğunu söyledi. Yaşadıkları şehirde 

uzun süredir yağmur yağmadığı için su sıkıntısı yaşandığını anlattı. Selim elini 

yıkayamadığı için çok üzüldü ve kendisini kirli hissetti. Suyun temizlenmemiz için ne 

kadar önemli olduğunu düşündü. Annesi bidondan su döktü ve Selim ellerini yıkadı. 

Daha sonra kedisi Yumak’a bakmak için balkona çıkacaktı ama balkonun 

yıkanmadığını gördü. Bidonda da başka su kalmamıştı. Bir şeyler yapması gerektiğine 

karar verdi. Acaba ellerini yıkamak için kullandığı suyu tekrar kullanabilir miydi? 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Öğretmen tüm çocuklara söz hakkı verir ve birlikte problem analizi yapılır. 

Selim’e nasıl yardımcı olabilecekleri sorulur. Öğretmen tüm çocukların fikirlerini not 

alarak onlara şu soruları yöneltir: 

• Selim ellerini neden yıkayamadı? 

• Selim ellerini yıkayamayınca kendisini nasıl hissetti? 
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• Selimlerin suyu neden kesilmişti? 

• Sizin evinizde hiç su kesintisi oldu mu? 

• Sularımızı gereksiz kullanarak israf edersek neler olabilir? 

• Sizin evinizde damlatan musluk var mı? 

• Damlatan muslukları kim tamir eder? 

• Sizce atık sular tekrar kullanılabilir mi? 

Bu aşamada suyun önemini anlatan 25 Litre belgeseli ve Su Olmasaydı Ne 

Olurdu? isimli videolar izlenebilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4pPjndoxKc 

https://youtu.be/Nmtl7uEmJ04 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.)  

“Atık suyumuzu nasıl değerlendiririz?” sorusu çocuklara sorulur. Çocukların 

verdiği cevaplar dinlenir ve öğretmen tarafından not edilir. Problem durumu ile ilgili 

tüm fikirler dinlendikten sonra oy birliği ile ortak fikir belirlenir. Daha sonra hazırlanan 

malzemeler çocuklara sunulur ve çocuklardan seçtikleri malzemeler ile atık suyumuzu 

biriktirip tekrar kullanabileceğimiz bir ürün tasarlamaları istenir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.)  

Öğretmen çocukları gruplara ayırır. Her grubun masasına gerekli malzemeler 

yerleştirilir. İlk olarak çocuklardan var olan malzemeler ile nasıl bir ürün yapacaklarını 

hayal etmeleri ve verilen kâğıtlara çizmeleri istenir. Daha sonra ise çocuklar öğretmen 

rehberliğinde çizdikleri ürünleri tasarlarlar.  

Tasarımın Yapılışı: 

• Öğretmen tarafından tüm malzemeler masalara yerleştirilir. 

• Çocuklar malzemeleri kullanarak ürünlerini tasarlarlar. 

• Her grup birlikte karar vererek bir sembol oluşturur. (Çiçek, kalp, yıldız vb.) 

• Grupça belirlenen semboller çocuklar tarafından bir kâğıda çizilir ve boyanır.  

• Gruplar tasarladığı ürünlerin üzerine sembollerini yapıştırarak ürünlerini süslerler.  

 5.AŞAMA DENEME: (10 dk.) 

Çocuklar tasarladıkları ürünlerini tuvaletteki lavaboların altına öğretmen 

eşliğinde yerleştirirler. Musluk açılır ve lavabo borusundan akan suyun tasarlanan ürüne 

dolup dolmadığı test edilir. Ürüne dolan su belirli aralıklarla metre yardımı ile ölçülür. 

Sonuçlar öğretmenin hazırladığı çizelgeye çocuklar tarafından işlenir. Tasarlanan 

ürünlerin içinde ne kadar su biriktiği hakkında konuşulur. Biriken suyun nerelerde 

kullanılacağı hakkında sohbet edilir. (Tuvaletlerin yıkanması, bahçenin yıkanması vb.) 

1.Ölçüm 2.Ölçüm 3.Ölçüm 4.Ölçüm 5.Ölçüm 
     

     

     

     

     

*Örnek Ölçüm Tablosu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4pPjndoxKc
https://youtu.be/Nmtl7uEmJ04


 

 
18 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Öğrenciler U şeklinde oturur. Her grup sırayla sunum alanına gelir ve kendi 

tasarladığı ürünü diğer gruplara sunar. Tasarımlarında hangi malzemeleri kullandıklarını 

ve hangi aşamaları izleyerek çalışmalarını yaptıklarını paylaşırlar. Ürünlerinin problem 

duruma sağladığı katkıyı anlatırlar. Diğer grupların ürünleri ile kendi ürünleri arasındaki 

benzer ve farklılıklar incelenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  

Rubrik – 1: Rubrik Değerlendirme 

Değerlendirme Kriterleri 4 3 2 1 

Problemi tanımlama     

Özgün fikirler ortaya koyma     

Zamanı verimli kullanma     

İş birliği halinde çalışma     

Ürünü sunma     

  *Uygulayıcı grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve puanlar. 

 

Rubrik – 2: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model (denklem, grafik) 

ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki 

fikirde bazı 

noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate almamıştır. 
 

Problemle 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu yapılmış 

ve detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu yapılmış 

fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Problemde 

vurgulanan bütün 

sınırlamalar dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamıştır. 

Ürünün bazı 

bölümleri eksik ve 

özensizdir. 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-gereç, 

malzeme, 

mekanik vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

yaratıcı uyarlamalar 

ile ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen materyaller 

ürünü oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş içerir. 

Alışılmışın dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı özgün 

fikirler ve farklı 

bakış açıları 

ortaya koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün değildir. 

Sadece verilen 

bilgiler tekrar 

edilmiştir. Özen ve 

itina gösterilmemiş, 

sıradan bir üründür.  

Ürünü oluştururken 

verilen yönergelerin 

ötesine geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../…./…. 

*Kontrol Listesi: (Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kriterlerine göre değerlendirir ve 

puanlar.) 

Değerlendirme Kriterleri ☺ ☹ 

Ürün tasarımıyla aynı mı?   

Ürün ihtiyacı karşılıyor mu?   

Ürün kullanım için sağlam mı?   

Uygulayıcıya Öneri: Değerlendirme için yapışkanlı stickerlar kullanılabilir. 

 8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Paylaşımdan sonra öğrencilere yaptıkları tasarımlarını iyileştirmek için neler 

yapabilecekleri sorulur. Yeniden bir ürün tasarlamak isteseler neleri değiştirmek 

istedikleri hakkında konuşulur. Daha farklı hangi malzemeler kullanarak probleme 

çözüm üretilebileceği konuşulur. Öğrenciler ihtiyaç duymaları hâlinde tasarımlarını 

geliştirir.      

AİLE KATILIMI İÇİN ÖNERİ:  

Ailelere çocukları ile birlikte su tasarrufu hakkında sohbet etmeleri ve damlatan 

muslukları varsa tamir etmeleri önerisinde bulunulur. 

UYGULAYICIYA ÖNERİ:  

Ürünü test etmek için önerilen süre değişkenlik gösterebilir. Malzemelerin temini 

için ailelerden yardım istenebilir. Değerlendirme için yapışkanlı stickerlar kullanılabilir. 

KAYNAKLAR:  

• YOUTUBE – “25 Litre” belgeseli (Alıntı Tarihi:18.01.2021) 

• https://www.youtube.com/watch?v=w4pPjndoxKc 

• YOUTEBE –Su Olmasaydı Ne Olurdu? (Alıntı Tarihi:20.01.2021) 

• https://youtu.be/Nmtl7uEmJ04 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w4pPjndoxKc
https://youtu.be/Nmtl7uEmJ04
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İglo Ev 
Ders Adı: Fen ve Doğa Konu: Bütünleştirilmiş Grup Etkinliği 

Yazar: Kadriye Ak 

 

Bilişsel Gelişimle İlgili Kazanımlar, Göstergeler 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, 

rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı 

malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.) 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği 

çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme 

ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları 

önerir.) 

Dil Gelişimiyle İlgili Kazanımlar, Göstergeler 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz 

teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. 

Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında 

nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, 

düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) 

Sosyal ve Duygusal Gelişimle İlgili Kazanımlar, Göstergeler 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Motor Gelişimle İlgili Kazanımlar, Göstergeler 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste / yan yana / 

iç içe dizer.) 

Diğer STEM Disiplinlerine Ait Kazanımlar 

Matematik, fen, mühendislik bilgilerini uygular. 

Bir sistemi, bileşeni ve ya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, 

çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) 

çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlar. 

Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer. 

Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda 

etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olur. 
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Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik 

araçlarını kullanır. 

Sosyal Ürün Kazanımları 

Çocuğun ortaya koyduğu ürünü toplum önünde sunma becerisi 

Takım halinde çalışma becerisi 

Yönergeye uygun tasarım yapma  

Ülkemizdeki ünlü mimar mühendisleri tanıma 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Öğretmen elinde penguen kuklası ile sınıfa gelir. Öğrencilere penguenler 

hakkında neler bildiklerini sorar ve devam eder: Penguenler Güney Kutupta 

yaşıyorlarmış. Bir gün Kuzey ziyarete gitmeye karar vermişler. Bütün penguenler 

toplanıp yola çıkmışlar. Penguenler yüzmüşler sonunda kuzey kutbuna ulaşmışlar. Her 

yer kar olduğundan dolayı kalacak yer bulamamışlar. Öğretmen; “Penguenlerin 

yardıma ihtiyacı var ne dersiniz? Penguenlere kalacak yer yapalım mı?” dedi. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.)  

Kutuplarla ilgili değişik bölgelerde ev resimleri gösterilir ve çeşitli sorular yöneltilir. 

-Mühendisler ev yapımında hangi malzemeler kullanılıyor? 

-Kutuplarda hangi malzemeyi kullanabiliriz? 

-Sen mühendis olsaydın nasıl bir yapmak isterdin? 

https://www.youtube.com/watch?v=KzWFG8Ijptc video izlenir. 

Malzemeler:   

• Küp şeker  

• Yapıştırıcı  

• Plastik kâse  

• Pamuk 

• Uygulayıcıya Öneriler:  

• Küp şeker yerine küp küp kesilmiş strafor konulabilir. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (5 dk.)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

Öğretmen masanın üzerindeki malzemeleri gösterir ve “Sizce bu malzemeler ile 

penguenlerin evini nasıl yapabiliriz?” diye sorar. Çocuklardan gelen cevaplar yazılır.  

https://www.youtube.com/watch?v=clTyvT3_KHs video izlenir. Çocuklarla 

birlikte farklı yörelerden ev yapımı izlenir. 

Öğretmen tarafından sınıf, gruplara ayrılır. Ayrılan gruplarda çocuklara 

mesleklerle ilgili görev                 dağılımı verilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=KzWFG8Ijptc
https://www.youtube.com/watch?v=clTyvT3_KHs
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Mimar inşaat mühendisi gibi meslek gruplarından görev dağılımı yapılır. 

Yapılacak çalışma ile bilgilendirme yapıldıktan sonra sınırlamalar belirlenir. 

Sınırlamalar: 

Kubbe kısmına gelince küp şekerler ikiye bölünmeli. 

Meslekler 

• Mimar  

• İnşaat mühendisi 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Tasarımın Yapılışı: 

• Bütün malzemeler göz önünde bulunacak şekilde dizilir. 

• Öğretmen önceden plastik kâseye kapı keser kesilmiş bir şekilde öğrencilere 

dağıtılır. 

• Kâse kalın mukavvaya yapıştırılır. 

• Kâsenin etrafına üst üste küp şekerler yapıştırılır. 

• Kapı olacak yer boş bırakılır. 

• Kapı olan kısma dikdörtgen bir şekil verilir. 

• Aralarda boşluk olan yerlere pamuk konulur. 

Öğrencilerin tasarladıkları ürünler ve etkinlik süresince öğrendikleri hakkında 

konuşulur. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır.  

Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM 

dersi kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, 

paylaşım ve davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır. 

Sosyal Ürün:Takım Çalışması Rubriği 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 

Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen 

anlar. 

Öğrenci, 

görevinin amacını 

kısmen anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul 

edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen 

rollerin farkındadır ve 

uygular. Süreç 

hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek 

amacıyla paylaşım 

hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren 

bir grup günlüğü 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği 

için öğrenci daha 

az verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 
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Sosyal Ürün:Takım Çalışması Rubriği 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

tutar ve önemli 

olayları kaydeder. 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının 

fikirlerini dinler. Her 

zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

Örenci, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar 

faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda 

bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan ……./ 20 

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. Tasarladıkları ürünün problemin çözümüne ilişkin katkısı konuşularak tasarımlar 

arasındaki benzer/farklı yönler incelenir. 

1. aşama prototip sunma: (20 dk.): Bütün gruplar ürünleri sunar ve grupların 

verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. Öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde 

tasarımlarını geliştirebilir. 

2. Aşama Değerlendirme: (10 dk.): Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini 

değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve puanlar. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel 

model (denklem, grafik) yada araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Günlük 

Problem 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu yapılmış 

ve detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış 

fakat kullanılan 

bilgi kısıtlıdır. 

Günlük Problem 

İlişkisinde 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir. 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve 

özensizdir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

Verilen 

materyaller doğru 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller eksik 

ve özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 
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Sosyal Ürün: Genel Rubriği: 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

mekanik 

vs.) 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce 

ve yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. İlgi 

çekicilik 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan …../20 

 

Kontrol Listesi: Her çocuğa bir adet kontrol listesi verilir. Çocukların cevabı “evet” 

ise “gülen yüz” altındaki yıldızı;“hayır” ise “üzgün yüz” altındaki yıldızı boyaması istenir. 

 ☺  

Ürün Tasarımıyla Aynı mıydı? 

  

Yaparken zorlandın mı? 

  

Eğlenceli miydi? 

  

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.youtube.com/watch?v=clTyvT3_KHs 

• https://www.youtube.com/watch?v=KzWFG8Ijptc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=clTyvT3_KHs
https://www.youtube.com/watch?v=KzWFG8Ijptc
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Bitkiler Neye İhtiyaç Duyar? 
Ders Adı: Fen Etkinliği Konu: Bitkiler Neye İhtiyaç Duyar? 

Yazar: Kadriye Ak 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir.) Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: Nesne /durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. ) 

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: 

Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru 

yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.) 

Motor gelişim 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. 

Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. 

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, 

yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 

Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar, döndürür. Malzemelere 

elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve 

beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği 

durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) 

Dil Gelişimi 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz 

teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. 

Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında 

nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, 

düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

1.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.  

3.Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar 

(ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve 

sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.  
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5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.  

6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı. 

Sosyal ürün kazanımları: 

1. Çocuğun ortaya koyduğu ürünü toplum önünde sunma becerisi 

2. Takım halinde çalışma becerisi  

3. Yönergeye uygun tasarım yapma imde iletişim kurma becerisi 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Murat ve ailesi yaz tatilini geçirmek için dedesinin yanına gittiler. Murat’ın 

öğretmeni tatil hediyesi olarak menekşe vermişti. Murat tatilde evde bırakmak zorunda 

kaldı. Murat ve ailesi iki haftalık tatilde çok eğlenmişlerdi fakat Murat’ın aklında çok 

sevdiği menekşesi vardı. Tatil dönüşünü heyecanla bekliyordu. Eve döndüler fakat 

murat menekşesini gördüğünde çok üzüldü. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Öğretmen çocuklara çeşitli sorular yöneltir: 

-Murat neden üzülmüş olabilir?  

   -Menekşe neden solmuş olabilir? 

-Bitkiler nasıl yaşarlar?  

-Murat menekşesini korumak için ne yapabilir? 

-Murat’ ın menekşesinin solmaması için nasıl bir ürün yapabiliriz? 

Sorulardan sonra öğretmen çocuklara bitkilerle ilgili vido izletir. 

Malzemeler:  

• Pet su şişeleri 

• Koli bandı 

• Serum hortumu ve iğnesi 

• Su 

• Kurdele 

Uygulayıcıya Öneriler: Öğretmen kontrolünde pet su şişesi delinir. Kurdele yerine ip kullanılabilir. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Ders Akışı 

Öğretmen tarafından sınıf, gruplara ayrılır. Ayrılan gruplarda çocuklara 

mesleklerle ilgili görev dağılımı verilir. 

Bitki bilimci, botanikçi ve bahçıvan gibi meslek gruplarından görev dağılımı 

yapılır. Çocuklarla birlikte sulama araçları incelenir. Yapılacak çalışma ile bilgilendirme 

yapıldıktan sonra sınırlamalar belirlenir. 
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Sınırlamalar 

Pet şişe çok büyük olmamalı. 

Meslekler 

• Botanikçi 

• Bahçıvan  

• Bitki bilimci 

Tasarımın Yapılışı: 

• Bütün malzemeler göz önünde bulunacak şekilde dizilir. 

• Öğretmen önceden delerek hazırladığı pet şişeyi çocuklara dağıtır. 

• Serum hortumu delinen pet şişenin kapağından geçirilir, koli bandı ile sabitlenir. 

• Pet şişenin içine su koyulup kapak kapatılır. 

• Serum hortumunun diğer ucu çiçek saksısının içindeki toprağa yerleştirilir. 

• Pet şişe saksıdan yukarıya gelecek şekilde asılır. 

• Öğrencilerin tasarladıkları ürünler ve etkinlik süresince öğrendikleri hakkında 

konuşulur. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM 

dersi kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, 

paylaşım ve davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır. 

Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği: 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 

Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen 

anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını anlamamıştır. 
 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul edilen 

ve grup kararı olarak 

belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında 

tartışmak ve diğer 

üyeleri bilgilendirmek 

amacıyla paylaşım 

hâlindedir. Çalışmalarını 

içeren bir grup günlüğü 

tutar ve önemli olayları 

kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci verimli 

çalışmamıştır ve 

paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının farkında 

değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

Öğrenci, uzlaşmaya 

istekli değildir. 

Yardıma ihtiyacı 

olan takım 

arkadaşlarına yeteri 

kadar faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan ……./ 20 
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5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. Tasarladıkları ürünün problemin çözümüne ilişkin katkısı konuşularak tasarımlar 

arasındaki benzer/farklı yönler incelenir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir.  

Öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde tasarımlarını geliştirebilir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve 

puanlar. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model 

(denklem, grafik) yâda araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen model 

ve bilginin ürün 

içerisinde dikkate 

alındığı açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Günlük 

Problem 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi verilmiş. 

Bunun yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde ve 

derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Günlük Problem 

İlişkisinde 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

yaratıcı uyarlamalar 

ile ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

Ürün bazı 

özgün fikirler ve 

farklı bakış 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 
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Sosyal Ürün: Genel Rubriği: 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

göstermektedir. Kişisel 

dokunuş içerir. 

Alışılmışın dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

açıları ortaya 

koyuyor. 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

Toplam puan  …../20 

 

Kontrol Listesi: Her çocuğa bir adet kontrol listesi verilir. Çocukların cevabı “evet” ise 

“gülen yüz” altındaki yıldızı; “hayır” ise “üzgün yüz” altındaki yıldızı boyaması istenir. 

 ☺  

Ürün tasarımıyla aynı 

mıydı? 
  

Yaparken zorlandın mı? 

  

Eğlenceli miydi 

  

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 
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Benim Annem Güzel Annem 
Ders Adı: Türkçe, Sanat Konu: Bütünleştirilmiş Etkinlik 

Yazar: Sevilay Adak- Pelin Acun 

 

Merkezdeki Disipline Ait Kazanımlar 

       Sosyal Duygusal Gelişim: 

 K3 Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

 Gösterge 2: nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Motor Gelişim: 

 K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

 Gösterge 5. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

 Öğrenci alternatif çözümlerin performansını güvenilirliğini ve başarısızlık 

durumlarını tahmin eder. 

 Öğrenci mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik 

olarak nasıl etkilediğini inceler. 

 Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, 

prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

       

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Öğretmen çocuklara kara ulaşım araçlarını neler olduğu ile ilgili sohbet ederek 

konuya giriş yapar. Kısa sorular sorarak konuya ısındırır.  

-Hiç arabaya bindiniz mi? 

- Arabanın hareket etmesi için neye ihtiyaç var? 

-Bazen insanlar yolda kalırlar bunun sebepleri neler olabilir petrol ofislerine 

neden gideriz? 

İşte arabalar motorları petrol ofislerinden aldıkları benzinleri arabanın çalışması 

için kullanan bir alet sayesinde hareket ederler. Bu aleti adına piston denir. Bakalım 

piston nasıl hareket ediyor. Diyerek video izletilir. https://youtu.be/a6YRCwyf7PI  

 

https://youtu.be/a6YRCwyf7PI
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Bizim benzinimiz sevgi olsa annemize bu pistonları kullanarak nasıl bir hediye 

tasarlardık? 

 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Anneler günü için annelerimize Pistonun hareket kabiliyetini kullanarak nasıl bir 

hediye tasarlayabiliriz. 

Malzemeler:  

Anne-çocuk fotoğrafları, Köpük plaka, çöp şiş (sivri uçları öğretmen kontrolünde 

çalışıldıktan sonra köreltilmelidir). Mukavva kartonları, plastik bardaklar, pamuk, karton 

kutular, plastik şişeler, abeslang çubukları, ip, pipet, plastik tabak, naylon, kumaş 

parçaları, eva, keçe, mandal, karton rulolar, lastik, yapıştırıcı (öğretmen isteğe göre 

sınıfındaki diğer artık materyalleri kullanabilir) 

  3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk) 

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.) 

Bütün gruplar ürünleri sunar ve grupların verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kontrol listesine göre 

değerlendirir ve puanlar. 
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Kontrol listesi - 1 

KRİTERLER 

ÖĞRENCİNİN ADI 

…………………….. 

 

ÖĞRENCİNİN ADI 

…………………….. 

 

ÖĞRENCİNİN ADI 

…………………….. 

 

ÖĞRENCİNİN ADI 

…………………….. 

 

TASARIM 

 

        

PİSTON SAYISI 

        

 

 

 

        

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• Koneks, 14 Ekim 2014. https://youtu.be/a6YRCwyf7PI  adresinden erişildi. 

  

https://youtu.be/a6YRCwyf7PI


 

 
33 

Elim Kolum Dolu  
Ders Adı: Fen, Türkçe, Sanat Konu: Bütünleştirilmiş Etkinlik 

Yazar: Sevilay Adak- Pelin Acun 

 

Merkezdeki Disipline Ait Kazanımlar 

Dil Gelişimi:        

K7 Dinlediklerinin izlediklerinin anlamını kavrar. 

Gösterge 1: Sözel yönergeleri yerine getirir. 

Sosyal Duygusal Gelişim: 

 K4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 

 Gösterge 1: Başkalarının duygularını söyler. 

Motor Gelişim: 

 K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

 Gösterge 4: Nesneleri takar çıkarır, ipe dizer 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

 Öğrenci alternatif çözümlerin performansını güvenilirliğini ve başarısızlık 

durumlarını tahmin eder. 

 Öğrenci mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik 

olarak nasıl etkilediğini inceler.  

 Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, 

prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Ek-1 görseli öğrencilere gösterilerek resimle ilgili Sorular ile öğrencilerin 

fikirleri alınır. 

Ne görüyorsunuz? 

Çöp adam sizce nasıl hissediyor? 

Neden bu duyguyu hissediyor? 

Ona nasıl yardımcı olabiliriz?  

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Öğretmenin belirleyeceği üç malzeme gösterilerek (elma-armut-portakal, üç 

parça oyuncak, üç küçük konserve kutusu, üç küçük top vb.) hepsinin bir arada 

taşınabileceği bir araç icat edin. 
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Malzemeler:  

• Abeslang çubukları, 

• Pipet,  

• Çöp şiş (sivri uçları temizlenmiş),  

• Plastik tabak,  

• Naylon,  

• Kumaş parçaları, 

• Eva,  

• Keçe,  

• Mandal,  

• Karton  

• Rulolar,  

• Lastik,  

• Yapıştırıcı,  

• Alüminyum folyo (öğretmen 

isteğe göre sınıfındaki diğer artık 

materyalleri kullanabilir.) 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve grupların verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kontrol listesine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Kontrol listesi – 1 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.) 

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

  

KRİTERLER Grup Grup Grup Grup 

Sağlam 

mı? 

        

 

Kullanışlı 

mı? 
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Ek-1 
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Yardım Ekibi  
Ders Adı: Fen, Türkçe, Sanat Konu: Büyük Grup Etkinliği 

Yazar: Sevilay Adak- Pelin Acun 

 

Merkezdeki Disipline Ait Kazanımlar 

Dil Gelişimi: 

K7 Dinlediklerinin izlediklerinin anlamını kavrar. 

Gösterge 3: Dinledikleri /izledikleri hakkında yorum yapar. 

K8 Dinlediklerini izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Gösterge 4: Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi ürünleri 

çeşitli yollarla sergiler. 

Sosyal Duygusal Gelişim: 

 K4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 

             Gösterge 4: Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. 

Motor Gelişim: 

 K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

 Gösterge 3: Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer. 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

 Öğrenci alternatif çözümlerin performansını güvenilirliğini ve başarısızlık 

durumlarını tahmin eder. 

 Öğrenci mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik 

olarak nasıl etkilediğini inceler.   

 Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, 

prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Deprem videosu izletilir.  https://youtu.be/h2etApVh7vI  

Öğretmen Kızılay ile ilgili bilgi verir: “Ülkemizde doğal afetlerde zor durumda 

kalan insanlara yardım eden kurumların başında Kızılay gelir.” Kızılay ile ilgili çeşitli 

görselleri paylaşır. 

Öğretmen öğrencilerin birer mühendis gibi çalışmasını ister. Role girebilmeleri 

için Kızılay tarafından gönderilen görev yazısını öğrencilere okur. 

 

 

 

https://youtu.be/h2etApVh7vI
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Sevgili ………….. Okulu Minik Mühendisleri, 

  Ülkemiz deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her an bu doğal afetle karşı karşıya 

kalabiliriz. Biz Kızılay olarak her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bunun için sizlerden yardım istiyoruz. Deprem 

sonrası evlerini kaybeden aileler için bir süreliğine ihtiyaçlarını giderecekleri ev-çadır yaşam alanları 

kurmayı planlıyoruz. Bu depremin hangi mevsimde olacağını bilemeyeceğimiz için siz mühendislerimiz 

öyle çadırlar hazırlamalısınız ki yağmura, kara ve fırtınaya dayanıklı olsun. 

 Sizlerin hayal gücüne güveniyoruz. 

Kızılay Genel Müdürlüğü 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Depremden sonra kurulacak hava şartlarına uygun güvenlikli yaşam alanı için 

yağmura, kara, fırtınaya dayanıklı en kullanışlı ev-çadır nasıl yapılır? 

Malzemeler:  

• Pipet,  

• Çöp Şiş (Sivri Uçları Temizlenmiş),  

• Plastik  

• Tabak,  

• Naylon,  

• Kumaş Parçaları,  

• Eva, Keçe,  

• Mandal,  

• Karton Rulolar,  

• Lastik,  

• Yapıştırıcı,  

• Alüminyum Folyo (Öğretmen İsteğe Göre Sınıfındaki Diğer Artık Materyalleri 

Kullanabilir) 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve grupların verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kontrol listesine göre 

değerlendirir ve puanlar. 
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Kontrol listesi – 1: Değerlendirme kriterlerini deneyebilmek için yarışma yapılır. 

Tasarlanan ev-çadırlara yağmur için su, kar için fasulye ve fırtına için fön makinası 

uygulanır. 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• Yapan, 31 Ağustos 2018.   https://youtu.be/h2etApVh7vI   adresinden erişildi. 

  

KRİTERLER Grup Grup Grup Grup 

 

Yağmura 

dayanıklı 

mı? 

        

 

Kara 

dayanıklı 

mı? 

        

 

Fırtınaya 

dayanıklı 

mı? 

        

https://youtu.be/h2etApVh7vI
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ÇADIR-EV UYGULAMA ATÖLYESİ 

  

1. Aşama Senaryo 

Öğrencilere Deprem ile İlgili Video 

İzletilip Mektup Okundu. 

 

2. Aşama Problem 

İsteğe göre ihtiyaç duyulan malzemeler alındı. 

 

3. Aşama Fikir Üretme 4. Aşama Prototip 

Oluşturma 
5. Aşama Deneme 
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  6. Aşama Sunum 
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  7. Aşama Değerlendirme 

Yağmura dayanıklı mı? 

(Spreyle su uyguluyoruz) 

Fırtınaya dayanıklı mı? 

(fön makinası uyguluyoruz) 

Kara dayanıklı mı? 

(fasulye taneleri döküyoruz.) 

Rubrik Doldurma… 
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  8. Aşama Geliştirme 
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Yangın Kurtarma Ekibi 
Ders Adı: Türkçe, Dil, Sanat Konu: Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği 

Yazar: Sevilay Adak- Pelin Acun 

 

Merkezdeki Disipline Ait Kazanımlar 

Bilişsel Gelişim: 

K17 Neden- sonuç ilişkisi kurar. 

Gösterge 1: Bir olayın olası nedenlerini söyler. 

Gösterge 2: Bir olayın olası sonuçlarını söyler. 

Sosyal Duygusal Gelişim: 

  K10 Sorumluluklarını yerine getirir. 

  Gösterge 2: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 

  Gösterge 3: Sorumlulukları yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. 

Motor Gelişim: 

  K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

  Gösterge 4: Nesneleri takar çıkarır, ipe ve benzerlerine dizer. 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

 Öğrenci alternatif çözümlerin performansını güvenilirliğini ve başarısızlık 

durumlarını tahmin eder. 

 Öğrenci mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik 

olarak nasıl etkilediğini inceler. 

 Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, 

prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Öğretmen “Ateş hayatımızda faydalı olan birçok alanda kullanıldığı 

gibi dikkatli olunmadığı durumlarda çok tehlikeli sonuçlar 

doğurabilir. Bu nedenle ateşle asla oynamamalıyız.” diyerek 

öğrencilerin tehlikeli durumlardan uzak durmaları gerektiğini 

hatırlatır. Konu ilgili bir hikâye anlatır. 

Ahmet 6 yaşına girdiği doğum günü partisi için arkadaşlarını evine 

davet etmiş. Tüm arkadaşlarının geldiği bu parti çok eğlenceli 

geçiyormuş. Isınması için altı açık bırakılan çaydanlığın unutulması olayları başlatmış. 

Kapı açılıp rüzgâr esince perde ocaktaki ateşle alev almış ve kısa zamanda bütün 

mutfak yanmaya başlamış bunu fark eden anneler bir taraftan evdeki yangın tüpüyle 

ateşi söndürmeye çalışıyorken bir yandan da itfaiyeyi aramışlar. Fakat mahalle 
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arasında bir apartmanın üçüncü katında oturdukları için itfaiye eve yaklaşamıyormuş. 

Mutfak dış kapının girişinde olduğu için kapıdan dışarıya çıkamayan çocuklar ve aileleri 

arka bahçeye bakan odada mahsur kalmışlar. Tüm itfaiyeciler bir araya gelip iş birliği 

yaparak etraftan topladıkları malzemelerle bir düzenek oluşturmuşlar ve çocukları 

güvenli bir şekilde pencereden aşağıya indirmeyi başarmışlar. Sizce nasıl bir düzenekle 

çocuklar güvenli bir şekilde aşağı inmiş olabilir? Siz olsaydınız nasıl hazırlardınız? 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Yüksek bir yerden güvenli bir şekilde aşağı inmelerini sağlayacak nasıl bir alet 

tasarlanabilir? 

Malzemeler:  

• Mukavva kartonları,  

• Plastik bardaklar, pamuk,  

• Karton kutular,  

• Plastik şişeler,  

• Abeslang çubukları, 

• İp, 

• Pipet,  

• Çöp şiş (sivri uçları temizlenmiş),  

• Plastik tabak,  

• Naylon,  

• Kumaş parçaları,  

• Eva,  

• Keçe,  

• Mandal,  

• Karton rulolar,  

• Lastik, yapıştırıcı (öğretmen isteğe göre sınıfındaki diğer artık materyalleri 

kullanabilir.) 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.) 

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve grupların verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  
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Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kontrol listesine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Kontrol listesi – 1  

KRİTERLER MAVİ TAKIM KIRMIZI TAKIM SARI TAKIM YEŞİL TAKIM 

 

SAĞLAM 

        

GÜVENLİ 

        

ESTETİK 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 
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  Etkinlik Uygulaması 
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Deneme- Prototip 
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  Kontrol Listesi-Sunum 
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Benim Oyunum Benim Oyuncağım 
Ders Adı: Oyun, Sanat Konu: Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği 

Yazar: Sevilay Adak- Pelin Acun 

 

Merkezdeki Disipline Ait Kazanımlar 

Dil Gelişimi:        

K7 Dinlediklerinin izlediklerinin anlamını kavrar. 

Gösterge 3: Dinledikleri izledikleri hakkında yorum yapar. 

Sosyal Duygusal Gelişim: 

 K4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 

 Gösterge 1: Başkalarının duygularını söyler. 

Motor Gelişim: 

 K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

  Gösterge 3: Nesneleri üst üste yan yana iç içe dizer. 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

 Öğrenci alternatif çözümlerin performansını güvenilirliğini ve başarısızlık 

durumlarını tahmin eder. 

 Öğrenci mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik 

olarak nasıl etkilediğini inceler. 

 Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, 

prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Öğretmen öğrencilerine bir kardeş okulumuz olduğunu ve bu okulun 

oyuncaklarının çok az olduğunu söyler. Okul öğrencilerinin nasıl hissedeceği ile ilgili 

sohbet edilir. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Eğlenceli, sağlam, nasıl bir oyuncak tasarlarsınız? 

Malzemeler:  

• Makaralar,  

• Düğme,  

• Tel,  

• Abeslang Çubukları,  

• Pipet,  

• Çöp Şiş (Sivri Uçları Temizlenmiş),  

• Plastik Tabak,  

• Naylon,  

• Kumaş Parçaları,  

• Eva,  

• Keçe,  

• Mandal,  
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• Karton Rulolar,  

• Lastik,  

• Yapıştırıcı,  

• Alüminyum Folyo (Öğretmen 

İsteğe Göre Sınıfındaki Diğer 

Artık Materyalleri Kullanabilir.) 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kontrol listesine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Kontrol listesi – 1 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk) Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik 

olduğu veya düzeltmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

  

KRİTERLER Mavi takım Kırmızı takım Mor takım Sarı takım 

 

 

Eğlenceli 

mi? 

        

 

 

Sağlam 

mı? 

        

 

 

Estetik 

mi? 
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Organlarım Nerede? 
Ders Adı: Oyun, Sanat Konu: Bütünleştirilmiş Grup Etkinliği 

Yazar: Sevilay Adak- Pelin Acun 

 

Merkezdeki Disipline Ait Kazanımlar 

Bilişsel Gelişim: 

K1 Nesne /durum /olaya dikkatini verir. 

 Gösterge 1: Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır. 

Sosyal –Duygusal Gelişim:              

             K10 Sorumluluklarını yerine getirir.  

 Göstergeler 1: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 

Motor Gelişim: 

 K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

 Gösterge 6: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

 Öğrenci alternatif çözümlerin performansını güvenilirliğini ve başarısızlık 

durumlarını tahmin eder. 

 Öğrenci mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik 

olarak nasıl etkilediğini inceler.  

 Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, 

prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Vücudumuz ve organlarımız konularının işlendiği varsayılarak tasarlanmış bir 

pekiştirme etkinliğidir. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK_hHQQ3KMw 

 Video izletilerek merak uyandırılır. Daha sonra öğretmen çizgi film de dikkatinizi 

çeken şeyler nelerdi gibi sorular yönelterek öğrencilerin cevaplarını alır. Çeşitli 

örneklerle günlük hayatta ki kullanım alanları gösterilir. Mıknatısın itme ve çekme 

kuvveti olan bir gereç olduğu anlatılır. Mıknatıslarda iki kutup olduğunu aynı kutupların 

birbirini ittiğini, farklı kutuplarınsa birbirini çektiğini gösterir. 

 Öğrencilere verilen vücut maketlerine istedikleri malzemeleri kullanarak 

oluşturdukları organları mıknatıs yardımıyla yerleştirmeleri istenir.(Ek -1 ) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK_hHQQ3KMw
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2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Mıknatısın çekme gücünü kullanarak en güzel vücut maketi nasıl oluşturulur. 

Malzemeler:  

• Abeslang çubukları,  

• Pipet,  

• Çöp şiş (sivri uçları temizlenmiş),  

• Plastik tabak,  

• Naylon, 

• Kumaş parçaları,  

• Eva,  

• Keçe,  

• Mandal,  

• Karton rulolar,  

• Lastik,  

• Yapıştırıcı,  

• Alüminyum folyo (öğretmen isteğe göre sınıfındaki diğer artık materyalleri 

kullanabilir.) 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme kontrol listesine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Kontrol listesi – 1 

KRİTERLER Akciğerler Takımı Kalp Takımı Karaciğer Takımı 

Organların 

yeri doğru 

mu? 
 

 

 

 

 

 

Organlar 

orjinaline 

uygun mu? 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Ek-1 
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Kunduz Evi 
Ders Adı: Fen ve Mühendislik Konu: Küçük Grup Etkinliği 

Yazar: Ayşe Nur Durmaz 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, 

şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, yapıldığı malzemeyi ve kullanım 

amaçlarını söyler.) 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği 

çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme 

ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları 

önerir.) 

Dil Gelişimi  

Kazanım 7: Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel 

yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri 

hakkında yorum yapar.) 

Sosyal Duygusal Gelişim 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Motor Gelişim 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Nesneleri toplar. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Nesneleri takar, 

çıkarır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemelere 

elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.) 

Teknoloji Kazanımları:  

Yaşamındaki sorunları farkına varır. 

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. 

Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 

Tasarımın yapım resmini çizere açıklar.  

Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir 

Sosyal Ürün Kazanımları: 

Çocuk, ürün tasarlama ve sunma becerisi kazanır. 
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Çocuk topluluk önünde konuşma, iletişim kurma, kendini ifade etme, 

gerektiğinde liderliği üstlenme becerileri kazanır. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Öğretmen sınıfa bir kunduz kuklası ile gelir. Kunduz kendini tanıtır. “ Çocuklar acaba 

beni biliyor musunuz?” diye sorar. Cevaplar geldikten sonra Kunduz Rafi devam eder:“ 

Ben bir kunduzum ve benim adım Rafi. Herkesin bir mesleği olduğu gibi benim de bir 

mesleğim var. Ben bir inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi ne iş yapar hiç duydunuz 

mu?” diye sorar ve çocukların cevaplarını alır. Ardından açıklar. İnşaat mühendisleri 

evleri, binaları, yolları, köprüleri, barajları hayal edip tasarlayan ve bunların yapılmasını 

sağlayan kişilere denir. Ben de bir inşaat mühendisi olarak kendi evimi kendim yapar 

ve suların akışını kesmek için barajlar yaparım. Göl ve akarsu kenarlarını çok severim ve 

inşa ettiğim evler için en uygun yerler buralardır. Günlerimin çoğunu suda geçirmeyi 

severim sizler de suyu sever misiniz?” diye sorar ve cevaplar alınır. Kunduz Rafi devam 

eder:“ Yaşadığınız yeri çok sevdim ben de burada yaşamayı çok isterim ama bir günde 

evimi hazırlamam çok zor olur. Siz de bana yardım edebilir misiniz?” diye sorar.  

Ardından kunduzların evlerini nasıl yaptıklarına dair bir video seyredilir.  

Öğretmen çeşitli yerlerin görsellerini (göl veya akarsu kenarı, şehir merkezi vb.) duvara 

asar.  

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Görsellere çocukları çekerek sizce kunduzun evini nereye yapabiliriz? Neden? 

Bizim evlerimizi yapan mühendisler hangi malzemeleri kullanmış? Neden?  

Biz kunduza yardım ederken hangi malzemeleri kullanmalıyız? Neden?  

Malzemeler:  

• Ağaç Dalları,  

• Kil,  

• Oyun Hamuru,  

• Çeşitli Yapraklar,  

• Çeşitli Taşlar Kullanılır.  

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Öğretmen masanın üzerindeki malzemeleri gösterir ve “Sizce bu malzemeler ile 

Kunduz Rafi’nin evini nasıl yapabiliriz?” diye sorar.  Çocuklardan gelen cevaplar yazılır. 

Ardından çocuklardan malzemeleri kullanarak bir kunduz evi tasarlamaları istenir.  

“Ağaç dallarını kullanarak derinliği ve genişliği olan bir ev tasarlayalım.”  

(Derinlik: Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı. 

Genişlik: Geniş olma durumu.)  

  



 

 
56 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk) Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. 

(Çizim) 

Öğretmen tarafından sınıf gruplara ayrılır ve bir 

lider belirlenir. Çocuklar kendi aralarında fikir 

alışverişi yaptıktan sonra kendilerine yeterli 

malzemeyi malzeme masasından temin ederler. Malzemelerden nasıl bir kunduz evi 

yapacaklarının prototip çizimini yaparlar. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (25 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (20 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Öğretmen Değerlendirme Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, 

matematiksel model (denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) 

olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen model 

ve bilginin ürün 

içerisinde dikkate 

alındığı açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi verilmiş. 

Bunun yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde ve 

derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan 

bütün sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

yaratıcı uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla özgün 

düşünce ve yaratıcı 

fikir göstermektedir. 

Kişisel dokunuş içerir. 

Alışılmışın dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 

 

Akran Değerlendirmesi  

Grupların Birbirini Değerlendirmesi ☺  
Ürün tasarımıyla aynı mı?   

Ürün çalışıyor mu?   

Ürün ihtiyacı karşılıyor mu?   

 

Öz Değerlendirme  

• Hangi kısımlarını yaparken yardıma ihtiyaç duydunuz?  

• Neden bu malzemeleri kullandınız?  

• Bizim yaşadığımız evler ile Kunduz Rafi’nin yaşadığı ev arasında ne gibi farklar 

var?  

• Kunduz Rafi’nin evi için buradakiler haricinde bir malzeme ekleyecek olsanız 

ne olurdu? Neden?  
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (20 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

ÖĞRETMENE NOTLAR: 

• Kunduzların evlerini nasıl inşa ettiklerine dair bir video izletebilirsiniz.  

• Beyin fırtınası tekniğini uygulayarak çocuklar ile yaşayacağı yere karar 

verebilirsiniz.  

Sence Kunduz Rafi evinin nereye yapılmasını ister?  

  

3 4 

2 1 

Açıklama: Birinci görsel göldür, ikinci görsel sokaktır, üçüncü görsel şehir, dördüncü görsel ormandır. 

Çalışmanın doğru cevabı birinci seçenektir. Çünkü evlerini göl ve akarsu kenarlarına inşa ederler. 
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Ali ile Ayşe Hareket Ediyor 
Ders Adı: Fen ve Mühensdislik Konu: Küçük Grup Etkinliği 

Yazar: Ayşe Nur Durmaz 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 

Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği 

çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme 

ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları 

önerir.) 

Dil Gelişimi  

Kazanım 7: Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel 

yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri 

hakkında yorum yapar.) 

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. 

Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel 

materyallerle ilgili sorulara cevap verir.) 

Sosyal Duygusal Gelişim 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Motor Gelişim 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Nesneleri toplar. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Nesneleri takar, 

çıkarır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemelere 

elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

Teknoloji Kazanımları:  

Yaşamındaki sorunları farkına varır. 

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. 

Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 

Tasarımın yapım resmini çizere açıklar.  

Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir 
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Sosyal Ürün Kazanımları: 

Çocuk, ürün tasarlama ve sunma becerisi kazanır. 

Çocuk topluluk önünde konuşma, iletişim kurma, kendini ifade etme, 

gerektiğinde liderliği üstlenme becerileri kazanır. 

 

1. AŞAMA YÖNERGE (5 dk.)  

Öğretmen hareketli bir şarkı açar. Öğretmen ilk başta hareketleri kendi 

göstererek spor hareketlerini yaptırır. Ardından gözünü kapatır ve öğrencilerden birini 

seçer. Seçtiği öğrenci spor hareketini yaptırır. Öğretmen çocukların durumuna göre 

sporu bitirir. “Çocuklar spor yapınca her yerimiz hareket etti, fark ettiniz mi?” diye sorar. 

“Sizce vücudumuzda hangi organlarımızı hareket ettirdik?” diye sorar ve çocuklardan 

istekli olanlardan başlayarak cevaplarını dinler. Cevaplardan sonra kollarımız, ellerimiz, 

ayaklarımız, bacaklarımızın hareket ettiğinden bahsedilir. “Peki, sizce vücudumuz nasıl 

hareket ediyor?” diye sorularak çocuklardan cevaplar alınır. Öğretmen, vücudumuzun 

nasıl hareket ettiğini açıklar. Vücudumuzun hareket etmesini sağlamak için iskeletimiz 

vardır. İskeletimiz vücudumuzun belli bir şekilde durmasını yani ayakta durmasını, 

oturmasını, vücudumuzdaki organlarımızın yerinde durmasını sağlar. İskeletimizin 

hareket etmesi içinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler bulunur.  

2. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Eklemleri daha iyi anlayabilmek için şimdi bir video seyredelim denilir ve video 

izletilir. 

Şimdi sizi Ali ve Ayşe ile tanıştırmak istiyorum. Ali ve Ayşe’yi çocuklara gösterir. Ali 

kendini tanıtır.  

Ali:” Merhaba arkadaşlar benim adım Ali. Ben 5 yaşındayım ve top oynamayı, 

bisiklet sürmeyi çok severim. Ama beni yapan marangoz bacaklarımın hareket etmesi 

için gerekli olan eklemlerimi yapmayı unutmuş.  Bacaklarım hareket etmediğinden 

dolayı bu sevdiğim etkinlikleri de maalesef yapamıyorum.”   

Ayşe de kendini tanıtır. Ayşe: “Benim adım Ayşe. Ben de evcilik oynamayı, dans 

etmeyi ve resim yapmayı çok severim. Ali ile aynı şekilde marangoz kollarımı hareket 

ettirmek için gerekli olan eklemlerimi yapmayı unutmuş kollarım hareket etmediği için 

bu sevdiğim etkinlikleri ne yazık ki yapamıyorum. Siz bize yardım edip Ali ve benim 

hareket etmemi sağlayabilir misiniz?” der.  

Öğretmen masanın üzerindeki malzemeleri gösterir ve “Sizce bu malzemeler ile 

Ali ile Ayşe’yi nasıl hareket ettirebiliriz? Diye sorar. Çocuklardan gelen cevaplar not 

edilir. Ardından malzemeleri kullanarak Ali ile Ayşe’yi hareket ettirmek için çalışmalar 

yapılır. (şönil, pipet, maşa raptiye)  

3. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Günlük hayatımızda eklemleri kullanıyor muyuz? 

Eklemlerin bizlere faydası nedir?  

Bir bilim adamı olsanız eklemleri düşünerek ne icat etmek isterdiniz?  
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Malzemeler: 

• Plastik tabak,  

• Çeşitli ipler,  

• Folyo,  

• Yapıştırıcı,  

• Makas, 

• Menteşe,  

• Sepet,  

• Pipet,  

• Çubuk ve mantı  

• Makarna,  

• Kulak çöpü, 

• İp, oyun hamuru,  

• Kumaş,  

• Kullanılacak kartonlar,   

• Bant,  

• İzletilecek eklem videosu,  

• Maşa  

• Raptiye,  

• https://ders.eba.gov.tr/ders//

redirectContent.jsp?resourceI

d=f776ebc6f3d621d42494278

84624a7ba&resourceType=1&

resourceLocation=2 

4. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Öğretmen masanın üzerindeki malzemeleri gösterir ve “Sizce bu malzemeler ile 

eklem sistemini kullanarak nasıl bir robot yapabiliriz?” diye sorulur. Alınan cevaplar not 

edilir. Ardından çocuklardan malzemeleri kullanarak eklemleri düşünülerek tasarlanmış 

bir robot yapmaları istenir. ( Eller, kollar, ayak ve bacakların hareket edeceği şekilde 

tasarlamaları istenir.)  

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Öğretmen tarafından sınıf gruplara ayrılır ve bir lider belirlenir. Çocuklar kendi 

aralarında fikir alışverişi yaptıktan sonra kendilerine yeterli malzemeyi malzeme 

masasından temin ederler. Malzemelerden eklem sistemli bir robot prototipi çizmeleri 

istenir  

5.AŞAMA DENEME: (10 dk) 

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

  

https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2
https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2
https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2
https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2
https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2
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Öğretmen Değerlendirme Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, 

matematiksel model (denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) 

olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu yapılmış 

ve detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 
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Akran Değerlendirmesi  

Grupların Birbirini Değerlendirmesi ☺  
 

Ürün tasarımıyla aynı mı? 

 

  

 

Ürün çalışıyor mu? 

 

  

 

Ürün ihtiyacı karşılıyor mu? 

 

  

 

Öz Değerlendirme  

Hangi kısımlarını yaparken yardıma ihtiyaç duydunuz?  

Neden bu malzemeleri kullandınız?  

Peki ya bizler bir robot olsaydık ve mucidimiz kollarımızı, parmaklarımızı, 

bacaklarımızı eklemsiz yapsaydı nasıl hareket ederdik? 

Bu çalışmayı yeniden yapsaydınız neyi farklı yapardınız?  

Etkinliğimiz süresince neler hissettiniz? 

En çok hoşunuza giden neydi? 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

ÖĞRETMENE NOTLAR: 

Vücudumuz konusu ile ilgili etkinlik uygulandıktan sonra bu etkinlik uygulanırsa 

daha kalıcı olacaktır.  

KAYNAKÇA: 

• https://ders.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621

d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2 

 

  

https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2
https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=f776ebc6f3d621d4249427884624a7ba&resourceType=1&resourceLocation=2
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Ek -1 
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Ek-2 
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Şakacı Gölgeler 
Ders Adı: Fen Etkinliği Konu: Işık ve Gölge 

Yazar: İrem Özer 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar.) 

Kazanım 8: Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: 

Nesne/varlıkların şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu karşılaştırır.) 

Kazanım 10: Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: 

Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru 

yere yerleştirir. Mekânda konum alır. ) 

Kazanım 11: Nesneleri ölçer. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme 

sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.) 

Kazanım 17: Neden sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) 

Motor Gelişim 

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel 

ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.  

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

Teknoloji Disiplinine ait kazanım 

Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.  

Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.  

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.  

Ön hazırlık:  

Etkinlik için sınıfın olabildiğince karanlık olması gerekmektedir. Bu süreç için kalın 

bir perde yoksa camlar karton yardımıyla kaplanarak ışık kesilebilir. 

Güçlü ışığa sahip bir fener seçilmesi gölgelerin netliğini etkileyecektir. 

Aile katılım:  

Etkinlik sonrasında ailelerden çocuklarla ışık önünde elleriyle şekiller yaparak 

gölge oyunu oynamaları istenebilir. 

 

1.AŞAMA SENARYO: (5 - 10 dk)  

Eski Çağ insanları günün hangi saatinde olduklarını bilmek için güneşin 

hareketini takip ettiler. Güneşin doğup batana kadar geçen sürede cisim gölgelerinin 
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nasıl değiştiğini izlediler. Öğle saatlerinde kısalan gölgeler sabah ve öğleden sonraki 

zamanda uzundu. Ayrıca gölgelerin yönleri de değişiyordu. Bunu fark ettiklerinde 

gölgeleri takip ederek zamanı ölçmeyi öğrendiler ve güneş saatini icat ettiler. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resourceTypeID

=3&loc=-1&showCurriculumPath=true 

Öğretmen çocuklarla farklı saatlerde dışarıya çıkararak gölgelerini incelerler. İlk 

olarak çocuklardan güneşe bir poz vermelerini ister. Çocuklar poz vermiş halde 

beklerken öğretmen çocukların fotoğrafını çeker. Daha sonra tekrar farklı bir saatte 

çocuklar, tebeşirle işaretlenen yerlerine geçerek aynı pozu tekrar verirler. Öğretmen 

çocukları bir önceki ile aynı yerde ve aynı açı ile tekrar fotoğraf çeker. Öğretmen sınıfta 

iki fotoğrafı çocuklara gösterir ve arasındaki farklar incelenir. Gölgelerin boyu ve 

yönünün neden farklı olduğu çocuklarla tartışılır. Şakacı gölgelerin bir ortaya çıkıp bir 

kaybolduğu bir uzayıp bir kısaldığı çocuklarla konuşulur. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk)  

Öğretmen çocuklara çeşitli sorular yöneltir: 

Gölgeler nasıl oluşur? 

Gölgelerimiz hep aynı mıydı? 

Gölgeler neden ve nasıl hareket ediyor? 

Malzemeler:  

• Oyun hamuru,  

• A4 kâğıdı,  

• Keçeli kalem,  

• El feneri. 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (10 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Öğretmen tüm çocuklara söz hakkı verir.  

Çocukların ışık ve gölge hakkındaki fikirleri alınır. Çocuklara gölgeleri nasıl 

hareket ettirebilecekleri sorularak cevaplar kaydedilir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

   Gölgeler, ışığın geldiği yöne ve açıya göre hareket ediyor. Tekrar aynı gölgeyi 

yakalamak için dikkatle ışığın açısını ve yönünü ayarlamalıyız. 

Sınırlamalar 

Oyun hamuruna şekil verdikten sonra hamurun şeklini değiştirilmemeli. 

Kâğıt üzerinde işaretli yere koyulan cismin yeri değiştirilmemeli. 

Gölgeler oluşturulurken ışık tutulan uzaklığa ve açıya (feneri nasıl tuttuklarına)  

dikkat edilmeli. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
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İlk çizilen gölgeye en yakın gölge bulunmalı. 

Ön hazırlık 

Öğretmen çocuklara 2 kişilik gruplara ayırır. 

 Oyun hamurlarını dağıtır. 

Ders Akışı 

Çocuklardan hamura bir şekil vermelerini ister.  

Çocuklar hamurları istedikleri şekli verdikten sonra her gruba bir A4 kâğıdı ve el 

feneri dağıtılır. (Kâğıdın alt kısmına işaret koyulmalıdır.) 

Kâğıdın altında bulunan işaretli yere şekillendirdikleri oyun hamurunu koymaları 

istenir.  

Grup üyelerinden biri feneri hamura istediği bir açıda tutar. Diğer grup üyesi 

çıkan gölgenin kenarlarından hızlıca çizer. Aynı çalışma diğer grup üyesi içinde 

gerçekleştirilir. 

Bir çocuk belirlediği bir açıyla ve uzaklıktan feneri tutarken diğer çocuk gölgeyi 

çizer. Çocuklar bu süreçte ışığın geliş açısının ve uzaklığının gölgeyi nasıl etkilediğini 

inceler. 

Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM dersi 

kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, paylaşım ve 

davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır. 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin amacını 

tamamen anlar. 

Öğrenci, 

görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes tarafından 

kabul edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren bir grup 

günlüğü tutar ve önemli 

olayları kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği 

için öğrenci daha 

az verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken katkıyı 

sağlar. 

Örenci, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan 

takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar 

faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda 

bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan …../20.. 
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5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Oluşturulan ürünlerin verilen sınırlamalara uygun olup olmadığı test edilir. 

Çocuklar oyun hamurlarına tekrar aynı açı ve uzaklıkla ışık tutarak çizilen ilk 

gölgeyi oluşturmaya çalışırlar. Gölgenin ilk gölge ile aynı konumda ve boyutta olması 

test edilir. 

İlk gölgeye en yakın gölge oluşturulup oluşturulmadığı incelenir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve sunulan ürünler gözlemlenir. 

Elde edilen ürünün sonucun basamakları video kaydına alınabilir veya 

fotoğraflandırılabilir.  

Sonucun sınıf içerisinde tanıtılması ve izlenilen yolların paylaşılması istenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen model 

ve bilginin ürün 

içerisinde dikkate 

alındığı açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

BTHP İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi verilmiş. 

Bunun yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde ve 

derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

BTHP’de 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru 

bir şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

yaratıcı uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller eksik 

ve özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla özgün 

düşünce ve yaratıcı 

fikir göstermektedir. 

Kişisel dokunuş içerir. 

Alışılmışın dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

Toplam puan  …../20.. 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA:  

• https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resource

TypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true 

  

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html%23/main/curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html%23/main/curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.773/index.html%23/main/curriculumResource?resourceID=3314d13fff86f9dfe0732fe95427edf9&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
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Dostluk Köprüsü 
Ders Adı: Fen Etkinliği Konu: Köprü Tasarlama 

Yazar: İrem Özer 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 17: Neden – sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. 

Kazanım 19: Problem durumuna çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği 

çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme 

ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları 

önerir.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)  

Kazanım 4: Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 

(Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının 

nedenlerini söyler. ) 

Kazanım 7: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek 

için çaba gösterir.) 

Dil Gelişimi 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. 

Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, 

düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

Mühendisliğe ait kazanımlar 

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanı sıra veri değerlendirme ve 

yorumlama becerisi. 

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.  

Teknoloji Disiplinine ait kazanım 

Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.  

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.  
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Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler. 

Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.  

Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar. 

Hazırlık Süreci: Önceden 30 cm yüksekliğinde 2 adet dağ maketi hazırlanmalı. 

Köprü dayanıklılık testi için 150 gram ağırlık balona kum doldurularak her grup 

için oluşturulabilir.  

Aile Katılım  

Etkinlik öncesinde ailelerden; çocuklarla köprüler hakkında araştırma yapmaları, 

köprülerin nerelerde, neden kullanıldığı hakkında sohbet etmeleri, ülkemizdeki önemli 

iki boğaz köprüsünü tanıtmaları istenebilir.  

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

   Öğretmen çocuklara iki küçük kuzu Zuzu ve Mumu’ nun hikâyesini anlatır. 

Zuzu ve Mumu iki tatlı kuzu. Biri bir dağın eteğinde, diğeri bir başka dağın 

eteğinde. Birbirlerine bakıp uzaktan uzağa meeleşir dururlar. Zuzu ve Mumu dağlar çok 

uzak olsa da arkadaş olmuşlar. Bütün gün biri o dağda diğeri bu dağda öyle uzaktan 

uzağa oyunlar oynarlar. Bazen Zuzu ne yapsa, nasıl hoplayıp zıplasa Mumu da aynını 

yapar, bazen de Mumu nasıl meelerse Zuzu da tıpkı onun gibi meelermiş. Çok zaman 

böyle devam etmiş arkadaşlıkları. Ama hep isterlermiş ki birlikte otlasınlar, dağın 

kıyısındaki nehirde birlikte oynasınlar. Öyle uzakmış ki iki dağ, atlasalar atlayamaz, sivri 

kayalardan da aşağıya inemezlermiş. İki kuzu arkadaş birbirlerine uzak oldukları için çok 

üzülür, her gece bir gün kavuşacaklarının hayaliyle dalarlarmış uykuya. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

     Öğretmen çocuklara; 

Zuzu ve Mumu neden üzülüyorlarmış? 

Kuzular birbirlerine neden kavuşamıyorlar? 

Zuzu ve Mumu kavuşmak için ne yapabilir? 

İnsanlar yürüyerek ya da araçları ile bir dağdan diğerine geçmek için 

kullandıkları yollara dikkat ettiniz mi?(Öğretmen Köprüler hakkında çocuklara ön bilgi 

verir. Çevredeki köprülere dikkat çeker. Daha önce gördükleri köprüler hakkında 

çocuklarla konuşur.) 

Malzemeleri kullanarak Zuzu ve Mumu’nun kavuşması için nasıl köprü 

yapabilirim. 

       Zuzu ve Mumu’yu güvenli bir şekilde birbirine ulaştırmalıyız 

 

Malzemeler:  

• Kalın örgü ipi 

• 10 adet pipet 

• 10 adet dil çubuğu 

• Karton 

• Makas 

• Sıvı ve stick yapıştırıcı 
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• Koli bandı 

• 4 adet kâğıt havlu rulosu 

• Şönil  

• Kuzu maketleri 

• 2 adet dağ maketi 

• Hamur 

• 20 cm çöp şiş çubukları 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Ön Hazırlık 

“Köprüleri kim inşa eder?” sorusu sorularak mimar ve mühendis kavramları 

hakkında sohbet edilebilir. 

“Köprüler ne işe yarar?” sorusu sorularak sohbet edilebilir. 

Ülkemizin önemli köprüleri hakkında görseller sunulabilir. 

https://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/turkiyenin-10-tarihi-koprusu.html 

Sıra dışı köprüler tanıtılabilir. 

https://www.nationalgeographic.com.tr/dunyanin-en-guzel-kopruleri/ 

Ders Akışı 

Kuzuların kavuşmak için bizden yardım istiyor. Onları nasıl kavuşturabiliriz? 

Çocuklardan cevaplar alınır ve öğretmen gelen cevapları yazar. Çocuklara 

malzemeler tanıtılarak Zuzu ve Mumu’yu kavuşturacak bir yapı tasarlamaları istenir. 

Malzemeleri kullanarak Zuzu ve Mumu’yu güvenli bir şekilde birbirine 

kavuşturalım. 

( Köprü denemeleri için Zuzu ve Mumu kâğıt kuklaları kullanılabilir.) 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

   Öğretmen çocuklara sizler tasarım mühendislerisiniz. Şimdi elimizdeki 

malzemeleri kullanarak Zuzu ve Mumu yu kavuşturacak bir tasarım yapmalıyız.  

Sınırlamalar 

Yaptığımız tasarım kuzular için güvenli olmalı. 

 150 gram ağırlığı (çocukların ağırlığı hissetmesi için tutmaları sağlanabilir) 

taşıyabilmeli. 

Maket dağın zirvesinden diğer dağın zirvesine ulaşmalı. 

Yapılan köprü görsel olarak doğayla uyum içerisinde, dağların bir parçası gibi 

olmalı. 

 Gruptaki Tüm tasarım mühendisleri iş bölümü yaparak çalışmalı. 

Süre iki gün ikişer saattir. 

  

https://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/turkiyenin-10-tarihi-koprusu.html
https://www.nationalgeographic.com.tr/dunyanin-en-guzel-kopruleri/
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Ön Hazırlık 

Öğretmen rehberliğinde; 

Çocuklar gruplara ayrılır. (3-4 kişilik gruplar) 

Öğretmen her grup için malzemeleri açık bir şekilde çocuklara sunar. 

Çocuklar denemeler ve tasarımlar yaparlar.  

Çocuklardan verilen malzemeleri kullanarak istenilen özelliklere en uygun 

malzeme ve tekniği özgün bir şekilde seçerek kuzuları kavuşturacak bir köprü 

oluşturmalarına fırsat verilir. 

Ders Akışı 

Her öğrenci kendi fikrini resmeder. 

-Gruplar sıklıkla kontrol edilerek konu dışına çıkmamaları sağlanır. 

-Öğretmen grupları dolaşır, öğrencilerin geliştirdikleri, fikirleri dinler süreci 

gözlemler. En son fikir seçme aşamasında, öğrencilerin uygulanabilir bir fikri seçmesine 

destek olunur. 

Ürün Geliştirme 

Malzemelerin kullanımı konusunda yardımcı olunur. 

Tüm öğrencilerin birer köprü tasarlaması istenir.  

Tasarlanan köprülerin yapımı konusunda öğrencilere rehberlik yapılır. 

Tasarlanan köprülerin eksik yanları ve iyileştirilmesi gerek kısımları tartışılır ve seçilen birer 

örnek gruplara dağıtılır. 

Çocuklar Takım Çalışması Rubriği kullanılarak değerlendirilir 

Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM dersi kapsamında 

her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, paylaşım ve davranış 

bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 

Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen anlar. 

 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını anlamamıştır. 
 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul edilen 

ve grup kararı olarak 

belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir.. 

Çalışmalarını içeren bir 

grup günlüğü tutar ve 

önemli olayları kaydeder. 

 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci verimli 

çalışmamıştır ve 

paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının farkında 

değildir. 
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 6-5 4-3 2-1 Puan 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

 

Örenci, uzlaşmaya 

istekli değildir. 

Yardıma ihtiyacı 

olan takım 

arkadaşlarına yeteri 

kadar faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan …../20.. 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Oluşturulan ürünlerin verilen sınırlamalara uygun olup olmadığı test edilir.  

Boy, ağırlık, genişlik ve sağlamlık konusunda ürünün yeterliliği varsa başarılı 

olunduğu söylenebilir.   

Ürün istenilen özelliklere sahip değil ve ya kazanımlarda eksiklik varsa ürünün 

yeniden gözden geçirilerek çalışma basamaklarının tekrarlanması istenir.  

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Elde edilen ürünün oluşum basamakları video kaydına alınabilir veya fotoğrafları 

çekilebilir. 

Ürünlerin sınıf içerisinde tanıtılması ve izlenilen yolların paylaşılması istenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Sosyal ürün genel rubriği kullanılarak test edilir. Sosyal ürün somut nesne, 

algoritma, matematiksel model (denklem, grafik) yada araştırma deseni (deney 

düzeneği) olabilir. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Günlük 

Problem 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış 

fakat kullanılan 

bilgi kısıtlıdır. 

Günlük 

problemde 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru 

bir şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen materyaller 

eksik ve özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü oluştururken 

verilen yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını ortaya 

koyamamıştır. İlgi 

çekicilik 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan …../20.. 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.nationalgeographic.com.tr/dunyanin-en-guzel-kopruleri/ 

• https://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/turkiyenin-10-tarihi-koprusu.html 

 

  

https://www.nationalgeographic.com.tr/dunyanin-en-guzel-kopruleri/
https://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/turkiyenin-10-tarihi-koprusu.html
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Toprak Ne Sever Ne Sevmez 
Ders Adı: Fen Etkinliği Konu: Çevre Kirliliği 

Yazar: İrem Özer 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: esne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile 

gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 17: Neden – sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.  

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

Teknoloji Disiplinine ait kazanım 

Yaşamındaki sorunların farkına varır.  

Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.  

Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.  

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. 

Mühendisliğe ait kazanımlar 

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda 

etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma. 

Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma. 

Aile Katılımı: 

Etkinlik sonunda ailelerin çocuklarla çevre kirliliği ve geri dönüşüm hakkında 

araştırma yapmaları istenebilir. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Öğretmen çocuklara toprağın öyküsünü anlatır. 

Küçük bir kayanın macerası ile başladı her şey. Şiddetli yağmurun ardından 

koptu koskoca dağdan. Hızla yuvarlanmaya başladı. Aşağıya indikçe ufalanıyordu bir 

yandan. 

Yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı ve cup diye düşüverdi suya. Uzun bir yolculuk 

başladı dağların arasından süzülen derede. Yağmur yağdıkça dere hızlanıyor, 

sürüklüyordu onu suyun içinde. Sürüklendikçe derede daha da küçülüyordu. Bu uzun 
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yolculuğun sonunda, kurbağaların şarkılar söylediği balıkların dans ettiği küçük bir 

gölde buldu kendini. Dalgalar onu suyun dışına taşımıştı. Öyle küçülmüştü ki artık 

etrafındaki her şey ona kocaman görünüyordu. Eskiden nasıl da koca bir kaya olduğu 

günleri hatırladı. Düşüncelerin içinde dolanıp dururken yorgunluktan uyuyakaldı. 

Sıcacık güneş onu kurutmuş, ısıtmıştı. Bir süre uyuyup dinlendi. Rüyasında sanki birileri 

ona şarkı söyleyip, usul usul sallıyordu onu. Gözlerini açtığında inanamadı gördüklerine, 

çünkü uçuyordu. Güçlü rüzgâr onu kollarına almış uğultularla bir o yana bir bu yana 

savuruyordu. Rüzgârla savrulurken küçük kaya daha da ufaldı, ufaldı... Sonunda rüzgâr 

onu nazikçe yere yuvarlayıverdi. Etrafına merakla biraz da telaşla bakınıp nerede 

olduğunu anlamaya çalıştı. Masmavi gökyüzünü, bulutları selamlayan ağaç dallarını 

görünce tepesinde, yüzü mutluluktan gevşedi. Gülümsedi. Ne muhteşem bir 

manzaraydı bu!  Etrafına bakınca onu izleyen binlerce tanecik gördü. Yalnız değildi. O 

artık toprakta bir taneydi. Olduğu yerde, ağaçların altında ve arkadaşlarıyla çok 

mutluydu. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk)  

Öğretmen çocuklarla bahçede toprağı inceler. Toprağın küçük tanelerden 

oluştuğu hakkında çocuklarla sohbet edilir. Toprak üzerinde başka neler gördükleri 

sorulur. Toprağın yalnızca kaya parçalarından oluşmadığı, toprağı besleyen, 

güçlendiren toprağın çok sevdiği yiyeceklerin olduğunu söyler. 

Öğretmen çocuklara çeşitli sorular yöneltir: 

Dağdan kopan kaya parçasına ne oldu? 

Toprağı incelediğinizde neler gördünüz? 

Toprak nasıl beslenir? 

Toprak her şeyi yer/ sever mi? 

Malzemeler:  

Toprak dolu saksı (grup sayısı kadar) 

Büyüteç, (grup sayısı kadar) 

Yaprak, meyve gibi doğal atıklar 

Plastik, cam (öğretmen rehberliğinde) ham maddeli atıklar. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Çocukların hepsine söz hakkı verildikten sonra öğretmen, çocuklara: 

Toprağın nasıl oluştuğunu küçük kaya parçası bize anlattı. Şimdi bizim 

toprağımızın daha verimli olması için beslenmesi gerekiyor. Acaba toprak ne sever/ ne 

sevmez? Çocukların tahminleri alınarak not edilir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 
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Çocuklar analistler sorunları çözmek için çalışırlar. Toprağın neyi sevip neyi 

sevmediğini bulmak, çevre kirliliği sorununu çözmemize yardımcı olacak. Bugün biz 

analistler, toprağın neyi sevip neyi sevmediğini bulmak için çalışmalar yapacağız. 

Sınırlamalar 

Toprağa yerleştirilen atıklar grafikte işaretlenerek not edilmeli. 

Süreç boyunca toprak karıştırılmamalı. 

Ön Hazırlık 

Öğretmen rehberliğinde; 

Çocuklar gruplara ayrılır. (4-5 kişilik) 

Öğretmen her grup için malzemeleri açık bir şekilde çocuklara sunar. 

Ders Akışı 

Çocuklara malzemeler sunularak toprakta kaybolacağı ya da kaybolmayacağı 

tahminleri alınarak not edilir. 

Çocuklar atık malzemelerden seçtiklerini toprak dolu saksılara koyarlar ve her 

grubun atıkları saksıdayken saksının fotoğrafı çekilir. Seçilen atıkların üzeri hafifçe 

toprakla örtülür. 

Seçilen atıklar her grup için not edilir. 

Çocuklar 15 günün sonunda toprağa koydukları atıkları inceler. Çocuklara 

atıkları ilk yerleştirdiklerindeki fotoğraf gösterilerek son hallerinin karşılaştırmaları sağlanır 

Çocuklarla toprağın sevdiği ve sevmediği atıklar için bir grafik oluşturulur. 

Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM dersi 

kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, paylaşım ve 

davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını anlamamıştır. 
 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul edilen 

ve grup kararı olarak 

belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren bir 

grup günlüğü tutar ve 

önemli olayları kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci verimli 

çalışmamıştır ve 

paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının farkında 

değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

Örenci, uzlaşmaya 

istekli değildir. 

Yardıma ihtiyacı 

olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar faydalı 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda bulunmamıştır. 
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 6-5 4-3 2-1 Puan 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

katkıyı 

sağlamamıştır. 

Toplam Puan …../20.. 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Oluşturulan ürünlerin verilen sınırlamalara uygun olup olmadığı test edilir. 

Tahmin sonuçları ve gerçekleşen sonuçlar karşılaştırılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve toprakta kaybolan ve kaybolmayan atıklar 

hakkında tartışılır. 

Elde edilen sonucun oluşum basamakları video kaydına alınabilir veya 

fotoğraflandırılabilir.  

Sonucun sınıf içerisinde tanıtılması ve izlenilen yolların paylaşılması istenir 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model (denklem, grafik) 

yada araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen model 

ve bilginin ürün 

içerisinde dikkate 

alındığı açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Günlük 

Problem 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi verilmiş. 

Bunun yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde ve 

derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış 

fakat kullanılan 

bilgi kısıtlıdır. 

Günlük problem 

ilişkisinde 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru 

bir şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

Verilen 

materyaller eksik 

ve özensiz bir 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

yaratıcı uyarlamalar 

ile ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

şekilde 

kullanılmıştır. 

şekilde 

kullanılmıştır. 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. Kişisel 

dokunuş içerir. 

Alışılmışın dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını ortaya 

koyamamıştır. İlgi 

çekicilik 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20.. 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir 
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Kuş Bakışı 
Ders Adı: Fen Etkinliği Konu: Kuş Bakışı 

Yazar: İrem Özer 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile 

gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, 

rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, söyler.) 

Kazanım 10: Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: 

Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Harita ve krokiyi kullanır.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim 

Kazanım 7: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek 

için çaba gösterir.) 

Motor Gelişim 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalemi doğru tutar, 

kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.) 

Dil Gelişimi 

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan 

sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve 

sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak 

kullanır.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

Mühendisliğe ait kazanımlar 

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. 

Teknoloji Disiplinine ait kazanım 

Yaşamındaki sorunların farkına varır. 

Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.  

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.  

Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler. 
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Ön Hazırlık: Etkinlik öncesinde 

öğretmen yaş grubuna ve 

çocukların gelişim seviyesine 

uygun en az 3 nesnenin 

konumuna yer verilecek maket 

oluşturmalıdır. Maket üzerindeki 

temsili yapılar, konum algısını 

kolaylaştırmak ve doğru 

konumlandırıldığını 

değerlendirmek için farklı renk 

ve şekillerde seçilmelidir.  

Aile Katılımı: Etkinlik sonrası ailelerden çocuklarıyla birlikte oturdukları alanın 

krokisi oluşturmaları istenebilir. Oluşturulan krokinin doğruluğunu tespit etmek içi krokiyi 

takip ederek yol bulma etkinliği yapılabilir. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

İrem ve ailesi yıllardır oturdukları semtten yeni bir semte taşındılar. Çevresine 

alışmakta zorlansa da buradaki yeni okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Ama küçük bir 

sorunu var. İrem ne zaman okula, markete ya da arkadaşının yanına gitmek istese yolu 

şaşırıyor, nereden dönüp nasıl gideceğini bulamıyor. Hatta okuldaki en sevdiği etkinliğe 

bu yüzden geç kalmış, en sevdiği arkadaşının da doğum gününü kaçırmış.  

2. AŞAMA PROBLEM: (5- 10 dk) 

İrem yeni taşındığı semti tanımak markete, okula ya da arkadaşına giderken 

yolunu kaybetmemek için yardımımızı istiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bir kroki 

oluşturalım. 

Öğretmen çocuklara harita örnekleri gösterir. Büyük ölçekli ve küçük ölçekli 

haritaları ve krokileri çocuklara incelemeleri için sunar. Haritaları ne için kullandığımız 

hakkında sohbet eder. Haritaların nasıl çizildiğini sorarak çocuklardan tahminleri alır.  

Malzemeler 

• İncelemek için kroki/harita 

çeşitleri 

• Semt/ mahalle maketi 

• Kâğıt 

• Boya Kalemleri 

• Sandalye 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Ön Hazırlık: Harita ve kroki örnekleri sınıfa getirilerek çocuklardan incelemeleri 

istenir. Yaşadığı şehrin kuş bakışı görünümü fotoğrafları sınıfa getirilerek incelenir. 

 Ders Akışı 

Öğretmen çocuklara:  

Haritaları ne için kullanırız? 
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Haritalarda evler, parklar ya da şehirler nasıl görünüyor? 

https://www.cnnturk.com/fotogaleri/dunya/diger-haberler/dunyadan-25-

sehrin-kusbakisi-gorunumu?page=9 

Kuşlar yukardan baktığında bizleri nasıl görür? 

Sorularını sorar. Tüm çocuklardan cevapları alır. Yüksek bir yerden aşağıyı gören, 

uçağa binen çocuklar varsa gördüklerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. 

Öğretmen, çocuklara kuş bakışı nedir ve nasıl çizilir hakkında konuşur.  

Çocukların kuşbakışı görünümü deneyimlemesi için linke tıklayın. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resourceTyp

eID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true 

Öğretmen rehberliğinde; Çocuklar seçtikleri oyuncak veya materyalleri inceler 

ve göz hizasındaki görünümlerini resmetmeleri istenir. Daha sonra çocuklardan 

öğretmen yardımı ile bir sandalye üzerinden seçtikleri oyuncak veya materyale 

bakmaları istenir. İlk çizdikleri çizimin yanına materyalin kuş bakışı görüntüsü çizilir. 

Çocuklarla çizimler arasındaki farklılığın sebepleri konuşulur.  

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Sınırlamalar: 

Yol ve binalar makete uygun konumlandırılmalı. 

Çizimler makete uygun renklerde boyanmalı. 

Boyutu önemli olmaksızın doğru materyali doğru konumda kuş bakışı çizmeleri 

gerekmektedir. 

Meslekler: Kartograf  

Ön Hazırlık: Maket sınıfa getirilerek çocuklardan incelemeleri istenir. Güvenli bir 

şekilde yerde duran maketin sandalye üzerinden görülebilmesi sağlanır. 

Çocuklar ikişer kişilik gruplara ayrılır. Öğretmen malzemeleri açık bir şekilde 

çocuklara sunar. 

Ders Akışı: Öğretmen rehberliğinde; Sandalye üzerine çıkan çocuklar 

öğretmenin oluşturduğu (yapı oyuncakları, bloklar, rulolar, karton kutulardan 

oluşturulabilir.) maketi inceler. Çocuklara ne nerede, yanında ne var, karşısında ne 

duruyor gibi sorular sorularak maket üzerindeki nesnelerin konumu hakkında sohbet 

edilir. 

Çocuklardan bu alanı boyutu önemli olmaksızın doğru materyali doğru 

konumda kuş bakışı çizmeleri istenir.  

Her çocuk maketi kuşbakışı inceleyerek resmeder.  

Ürün Geliştirme: Malzemelerin kullanımı konusunda yardımcı olunur. Tüm her 

grubun bir kroki çizmesi istenir. Çocuklar Takım Çalışması Rubriği kullanılarak 

değerlendirilir 

https://www.cnnturk.com/fotogaleri/dunya/diger-haberler/dunyadan-25-sehrin-kusbakisi-gorunumu?page=9
https://www.cnnturk.com/fotogaleri/dunya/diger-haberler/dunyadan-25-sehrin-kusbakisi-gorunumu?page=9
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
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Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM dersi kapsamında 

her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, paylaşım ve davranış 

bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul edilen 

ve grup kararı olarak 

belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren bir 

grup günlüğü tutar ve 

önemli olayları kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

Öğrenci, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar faydalı 

katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda 

bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan …../20.. 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Çizimler test edilir. Oluşturulan ürünlerin verilen sınırlamalara uygun olup olmadığı 

test edilir. Ürün istenilen özelliklere sahip değil ve ya kazanımlarda eksiklik varsa ürünün 

yeniden gözden geçirilerek çalışma basamaklarının tekrarlanması istenir.  

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Yapılan çizimler sunulur ve çizimlerin istenilen özelliklere sahip olup olmadığı 

hakkında konuşulur. Çizimler çocuklar arasında değiştirilerek farklı çizimlerin aynı 

sonuca ulaşıp ulaşmadı denenir. Elde edilen ürünün oluşum basamakları video kaydına 

alınabilir veya fotoğraflandırılabilir. Ürünlerin sınıf içerisinde tanıtılması ve izlenilen 

yolların paylaşılması istenir 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model 

(denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 
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Sosyal Ürün: Genel Rubriği 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Günlük 

Problem 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi verilmiş. 

Bunun yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde ve 

derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Vurgulanan 

bütün sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru 

bir şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

yaratıcı uyarlamalar 

ile ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller eksik 

ve özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. Kişisel 

dokunuş içerir. 

Alışılmışın dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan …../20.. 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk) Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik 

olduğu veya düzeltmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.cnnturk.com/fotogaleri/dunya/diger-haberler/dunyadan-25-

sehrin-kusbakisi-gorunumu?page=9 

• https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resou

rceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true 

https://www.cnnturk.com/fotogaleri/dunya/diger-haberler/dunyadan-25-sehrin-kusbakisi-gorunumu?page=9
https://www.cnnturk.com/fotogaleri/dunya/diger-haberler/dunyadan-25-sehrin-kusbakisi-gorunumu?page=9
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f9eaff96511e379ebbbad6296dd4a128&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
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Kaybolan Oyuncaklar  
Ders Adı: Fen Etkinliği Konu: Kaybolan Oyuncaklar 

Yazar: Kevser Sarı 

 

Bilişsel Gelişim  

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: Nesne /durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 

Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik 

sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane 

olduğunu söyler.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler 

oluşturur.) 

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. 

Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) 

Dil Gelişimi 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz 

teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. 

Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.) 

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan 

sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve 

sözcüklerin anlamını söyler. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.) 

STEM disiplinine ait kazanımlar 

Fen Kazanımları: Mıknatısın farklı veya aynı kutuplarındaki itme ve çekme 

gücündeki değişiklikleri öngörür. 

Teknoloji Kazanımları: Yaşamındaki sorunları farkına varır. Sorunun çözümüne 

yönelik öneriler sunar. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. Tasarımın 

yapım resmini çizere açıklar.  Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve 

gerçekleştirir 
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1. AŞAMA SENARYO: (10 dk) 

Öğretmen, mıknatıslar ile ilgili videoları çocuklara izletir.  

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=380f058dc005ac2b2c6194350a79efd3&resourceTyp

eID=3&loc=10&showCurriculumPath=false  

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=f0aa802094c436fea73c8da0ca4df369&resourceTyp

eID=3&loc=10&showCurriculumPath=false  

Daha sonra öğretmen çocuklara “Kaybolan Oyuncaklar” isimli bir hikâye 

anlatacağını söyler.  

Ali her sabah olduğu gibi uyanmış, elini yüzünü yıkamış ve kahvaltısını yapmış. 

Kahvaltıdan sonra heyecanla zıplaya zıplaya odasına gitmiş. En sevdiği oyuncağını, 

küçük yumuşak ayısını, alıp oynayamaya başlayacakmış. Fakat oda ne! Oyuncağı 

koyduğu yerde yokmuş. Oturmuş ve düşünmeye başlamış. “Oyuncağım nerede? 

Acaba oyuncağımı en son nereye bıraktım?”  

2. AŞAMA PROBLEM: (15 dk) 

Öğretmen çocuklara çeşitli sorular yöneltir: 

Ali oyuncağını neden bulamıyor? 

Çocuklar daha önce en sevdiği oyuncağı kaybeden var mı? 

 Oyuncağını kaybettiğinde nasıl hissettin? 

Oyuncağını bulmak için neler yaptın? 

Ali oyuncağını bulmak için neler yapabilir? 

Mıknatısları kullanarak oyuncakları nasıl bulabiliriz? 

Malzemeler:  

• Mıknatıslar,  

• Soğuk sıvı silikon,  

• Metal blok(Evde metal blok 

yerine buzdolabı kullanılabilir), 

• Uzun ahşap çubuk 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.) 

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır.  

Çocukların hepsine söz hakkı verildikten sonra, öğretmen çocuklara: 

“Ali’ye oyuncağını bulması ve yeniden kaybetmemesi için nasıl yardım ederiz/ 

ne yapabiliriz?” sorusunu yöneltir. Çocuklardan gelen cevaplar yazılır. Sonra çocuklara 

malzemeler gösterilir ve bu malzemeler ile kaybolan oyuncakları bulmayı sağlayacak 

bir ürün tasarlamaları istenir. 

“Mıknatısları kullanarak Ali’ye oyuncaklarını bulabileceği bir alet üretelim.” 

 

 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=380f058dc005ac2b2c6194350a79efd3&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=380f058dc005ac2b2c6194350a79efd3&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=380f058dc005ac2b2c6194350a79efd3&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f0aa802094c436fea73c8da0ca4df369&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f0aa802094c436fea73c8da0ca4df369&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.756/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f0aa802094c436fea73c8da0ca4df369&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
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4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (30 dk) 

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Tasarımın Yapılışı: Öğrencilerin tasarladıkları ürünler ve etkinlik süresince 

öğrendikleri hakkında konuşulur. 

Öğretmen, malzemeleri çocuklara verir. Çocukları üçerli küçük gruplara 

ayırarak şimdi sizler ressam, araştırmacı ve mühendis olacaksınız bende size rollerinizin 

yaptığı görevleri söyleyeceğim. Sonra kendinize istediğiniz rolü seçebilirsiniz der. 

Öğretmen çocukların denemeler yaparak oyuncak bulma aletini tasarlamalarına 

rehberlik eder. Tasarlanan ürünler denenir. 

Ressam: Resim yapan sanatçı. 

Araştırmacı: Araştırma yapan, inceleme yapan kimse. 

Mühendis: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, uçak, 

otomobil, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim 

görmüş kimse.(TDK) 

5.AŞAMA DENEME: (25 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. Tasarladıkları ürünün problemin çözümüne ilişkin katkısı konuşularak tasarımlar 

arasındaki benzer/farklı yönler incelenir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir.  

Öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde tasarımlarını geliştirebilir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (15 dk) 

Kontrol Listesi: Her çocuğa bir adet kontrol listesi verilir. Çocukların cevabı “evet” ise 

“gülen yüz” altındaki yıldızı; “hayır” ise “üzgün yüz” altındaki yıldızı boyaması istenir. 

 ☺  

 

Ürün tasarımıyla aynı mı? 

   

 

Ürün çalışıyor mu? 

   

 

Ürün ihtiyacı karşılıyor mu? 
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Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği 

 

 

 

6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 

Öğrenci, 

görevinin 

amacını 

tamamen anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını anlamamıştır. 
 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul 

edilen ve grup 

kararı olarak 

belirlenen rollerin 

farkındadır ve 

uygular. Süreç 

hakkında 

tartışmak ve 

diğer üyeleri 

bilgilendirmek 

amacıyla 

paylaşım 

hâlindedir. 

Çalışmalarını 

içeren bir grup 

günlüğü tutar ve 

önemli olayları 

kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği 

için öğrenci daha 

az verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde  

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci verimli 

çalışmamıştır ve 

paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının farkında 

değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına 

katkıda bulunur 

ve takım 

arkadaşlarının 

fikirlerini dinler. 

Her zaman 

görev üzerinde 

çalışır. Grup 

çalışmasına 

gereken katkıyı 

sağlar. 

Öğrenci, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar 

faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda bulunmamıştır. 

 

Toplam 
……………../18 

 

 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model 

(denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 Verilen Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki 

fikirde bazı 

noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

Senaryoda 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 
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Kategori 4 3 2 1 Verilen Puan 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

dikkate 

alınmamıştır. 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru 

bir şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen 

materyaller doğru 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve 

özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce 

ve yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Ürüne özen 

gösterilmemiştir. 

Sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME:  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.eba.gov.tr/ 

• https://sozluk.gov.tr/  

https://www.eba.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
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Temiz Ellerim 

Ders Adı: Fen Etkinliği Konu: Sağlık ve Temizlik 

Yazar: Kevser Sarı 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkatini çeken 

nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı 

ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: Nesne /durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile 

gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: 

Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru 

yere yerleştirir.)  

Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne 

grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.) 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği 

çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.) 

Sosyal-Duygusal Gelişim 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. 

Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) 

Motor gelişim 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Malzemeleri yapıştırır.) 

Öz bakım becerileri 

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini, yüzünü 

yıkar.) 

Dil Gelişimi 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.  (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz 

teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. 

Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve 

düşüncelerinin nedenlerini söyler.) 
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STEM disiplin kazanımları 

Teknoloji Kazanımları: 

Yaşamındaki sorunların farkına varır.  

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. 

Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 

Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  

Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.  

Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler. 

Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir. 

Mühendislik Kazanımları: 

Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik 

araçlarını kullanma becerisi. 

1. AŞAMA SENARYO: (10 dk) 

Öğretmen çocuklara  “Selim Ellerini Yıkıyor ” isimli bir hikâye anlatacağını söyler. 

“Selim okuldan eve geldiğinde pijamalarını giyip hemen yatağına yatıp, uyudu. 

Annesi yemek saati geldiğinde Selim’i çağırdı fakat Selim kendini çok halsiz hissettiği 

için yatağından kalkamadı. Annesi Selim’in yanına geldi ve ateşini ölçtü. Selim’in ateşi 

yüksekti yani Selim hasta olmuştu. Annesiyle birlikte doktora gittiler. Doktor Selim’i 

iyileştirdi. Sonra da ona hasta olmaması için yapması gerekenleri bir bir anlattı. Selim 

de doktora teşekkür etti. Eve geldiklerinde ellerini yıkamak için hemen lavaboya koştu 

fakat oda ne? Selim’in boyu lavaboya yetişmiyordu.” 

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk) 

Öğretmen çocuklara çeşitli sorular yöneltir: 

- Selim neden hasta olmuş olabilir? 

- Hasta olmamak için neler yapmamız gerekir? 

- Selim ellerini yıkamakta neden zorlandı? 

-Selim’in ellerini kolayca yıkayabilmesi için bir ürün tasarlamak ister misiniz? 

Malzemeler:  

• Tabanı Kesilmiş Pet Su Şişeleri,  

• Koli Bandı, 

• Kurdele,  

• Leğen,  

• Ahşap Çubuk 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır.  

Çocukların hepsine söz hakkı verildikten sonra, Öğretmen çocuklara 

malzemeleri göstererek; 
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 “Selim’in ellerini kolayca yıkayabilmesi için elimizdeki malzemelerle ne 

üretebiliriz?” sorusunu yöneltir. Çocuklardan gelen cevaplar tahtaya yazılır. “Pet şişeleri 

kullanarak Selim’in elini yıkamasını sağlayacak bir ürün üretelim.” 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA (40 dk) 

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Öğretmen, malzemeleri çocuklara verir. Çocukları üçerli küçük gruplara 

ayırarak şimdi sizler ressam, araştırmacı ve mühendis olacaksınız bende size rollerinizin 

yaptığı görevleri söyleyeceğim. Sonra kendinize istediğiniz rolü seçebilirsiniz der. İlk 

olarak çocuklar denemeler yaparak el yıkamayı kolaylaştıracak ürün tasarlarlar ve 

öğretmen bu süreçte rehberlik eder. Tasarlanan ürünler denenir. 

Tasarımın Yapılışı: Öğrencilerin tasarladıkları ürünler ve etkinlik süresince öğrendikleri 

hakkında konuşulur. 

Ressam: Resim yapan sanatçı. 

Araştırmacı: Araştırma yapan, inceleme yapan kimse. 

Mühendis: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü uçak, 

otomobil, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim 

görmüş kimse.(TDK) 

5.AŞAMA DENEME(40 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. Tasarladıkları ürünün problemin çözümüne ilişkin katkısı konuşularak tasarımlar 

arasındaki benzer/farklı yönler incelenir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA(30 dk) 

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir.  

Öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde tasarımlarını geliştirebilir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (15 dk) 

Kontrol Listesi: Her çocuğa bir adet kontrol listesi verilir. Çocukların cevabı “evet” 

ise “gülen yüz” altındaki yıldızı; “hayır” ise “üzgün yüz” altındaki yıldızı boyaması istenir. 

 ☺  

 

Ürün tasarımıyla aynı mı? 

   

 

Ürün çalışıyor mu? 

   

 

Ürün ihtiyacı karşılıyor mu? 
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Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği 

 

 

 

6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 

Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen 

anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul edilen 

ve grup kararı olarak 

belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında 

tartışmak ve diğer 

üyeleri bilgilendirmek 

amacıyla paylaşım 

hâlindedir. Çalışmalarını 

içeren bir grup günlüğü 

tutar ve önemli olayları 

kaydeder. 

Öğrenci, özenle çalışır 

ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

Öğrenci, uzlaşmaya 

istekli değildir. 

Yardıma ihtiyacı olan 

takım arkadaşlarına 

yeteri kadar faydalı 

katkıyı sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış 

ve katkıda 

bulunmamıştır. 

 

Toplam 
……/18 

 

 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel model 

(denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi verilmiş. 

Bunun yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış 

fakat kullanılan 

bilgi kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

açıkça 

anlaşılıyor. 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller eksik 

ve özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş içerir. 

Alışılmışın dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. İlgi 

çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Ürüne özen 

gösterilmemiştir, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME(10 dk) 

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA 

• https://sozluk.gov.tr/  

https://sozluk.gov.tr/
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Kedi Mama Kabı 
Ders Adı: Fen ve Doğa Konu: Bütünleştirilmiş Grup Etkinliği 

Yazar: Burçin Esendemir 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 

Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 5.: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, 

rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı 

malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.) 

Motor Gelişim Kazanımları 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak 

biçimde bir araya getirir. Malzemeleri yapıştırır. Malzemelere araç kullanarak 

şekil verir.) 

Dil Gelişim Kazanımları 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel 

yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri 

hakkında yorum yapar.) 

Sosyal – Duygusal Gelişim Kazanımları 

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. 

Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

-Bir proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri tanımlar. 

-Planlama, prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi 

aşamaları açıklar. 

-Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir, test eder 

ve iyileştirir. 

-Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar. 

-Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder. 

-Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar. 

Sosyal Ürün Kazanımları: 

-Çocuk, ürün tasarlama ve sunma becerisi kazanır. 
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-Çocuk topluluk önünde konuşma, iletişim kurma, kendini ifade etme, 

gerektiğinde liderliği üstlenme becerileri kazanır. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (15 dk)  

Çocuklar ile birlikte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü hakkında sohbet edilir. 

Çocuklara evlerinde hayvan besleyip beslemedikleri, hangi hayvanları beslemek 

istedikleri sorulur. Çocuklar ile birlikte okul bahçesi gezilir. Gezinti sırasında çocuklara 

okul bahçesinde gördükleri şeylere dikkat edilmesi gerektiği belirtilir. Daha sonra sınıfa 

geçilir ve sınıfta çocuklara bazı sorular yöneltilir. 

-Bahçede neler gördünüz? 

-Bahçede hangi canlıları gördünüz? 

-Kedilerin nasıl beslendiklerini biliyor musunuz? 

-Kedilerin daha kolay beslenmeleri için neler yapabiliriz? 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

               Öncelikle dışarıda görebildiğimiz canlı türleri hakkında konuşulur. Kedilerin 

hangi besinler ile beslendikleri sorulur. Çocuklara kedilerin nasıl besleneceklerine dair 

söz hakkı verilir. Materyaller çocuklara gösterilir ve bu materyaller yardımı ile nasıl bir 

mama kabı yapabileceğimiz sorulur. Daha sonra çocuklara kâğıt ve boya kalemleri 

verildikten sonra hayallerindeki tasarımları kâğıda dökmeleri istenir.  

Malzemeler:    

• Abeslang 

• Silikon  

• Silikon tabancası 

• Parmak boyası 

• Kedi maması 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

Çocukların hepsine söz hakkı verildikten sonra öğretmen çocuklara: 

“Kedilerin daha kolay beslenmeleri için neler yapabiliriz?” sorusunu yöneltir.  

Çocuklardan gelen cevaplar not alınır.  

Daha sonra çocuklara malzemeler sunulur ve bu malzemeler ile bir mama kabı 

tasarlamaları istenir.  

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim)] 

Abeslangları çocukların belirli renklerde boyamalarına fırsat tanınır. Silikon 

tabancasının daha güvenli kullanılması için gruplara rehberlik edilir.  

Çocukların mama kabını yaparken belirli bir renk örüntüsü kullanarak daha 

estetik bir eser oluşturmalarına fırsat tanınır.  

Yapılan mama kaplarının kuruması beklenir. 
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Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Oluşturulan mama kapları içerisine yeterli miktarda kedi maması dökülür ve yer 

belirlemek için çocuklar ile dışarı çıkılır. Çocuklar mama kaplarını bahçenin farklı 

yerlerine koyarak kaplardan kedilerin nasıl beslendiklerini gözlemlerler. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk) ( 

Bütün gruplar ürünleri sunar) 

Tasarladıkları mama kaplarının kedilerin beslenememesi probleminin çözümüne 

ilişkin katkısı konuşularak tasarımlar arasındaki benzer/farklı yönler incelenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: [(10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar.] 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği kullanılarak ürün değerlendirilir. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel 

model (denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 

Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen 

anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını anlamamıştır. 
 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul 

edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen 

rollerin farkındadır ve 

uygular. Süreç 

hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek 

amacıyla paylaşım 

hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren 

bir grup günlüğü 

tutar ve önemli 

olayları kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği 

için öğrenci daha 

az verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci verimli 

çalışmamıştır ve 

paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının farkında 

değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına 

katkıda bulunur ve 

takım arkadaşlarının 

fikirlerini dinler. Her 

zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

Öğrenci, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar 

faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan ……./ 18 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi verilmiş. 

Bunun yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 
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Kontrol Listesi: Her çocuğa bir adet kontrol listesi verilir. Çocukların kendi yaptıkları 

kapları değerlendirmeleri istenir. Cevabı “evet” ise “gülen yüz” altındaki yıldızı;“hayır” 

ise “üzgün yüz” altındaki yıldızı boyaması istenir. 

 ☺  

Yapımı kolaydı. 

  

Kediler mama yiyebildi. 

  

Sağlam ve kullanışlıydı. 

  

 

 8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk) 

Yaptıkları mama kaplarını, arkadaşlarının 

yaptıkları mama kapları ile karşılaştıran çocuklar 

yaptıkları ürünlerde eksiklikler görebilirler. 

Öğretmen, ürünlerin iyileştirilmesi için destekleyici 

ifadeler kullanarak çocuklara ürünlerini iyileştirme 

fırsatı tanır. 
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Bilmece Labirenti 
Ders Adı: Fen ve Doğa Konu: Bütünleştirilmiş Grup Etkinliği 

Yazar: Burçin Esendemir 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken 

nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular 

sorar.) 

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek 

durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.) 

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, 

şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, 

tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.) 

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: 

Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, 

uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve 

kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları gölgeleri veya 

resimleriyle eşleştirir.) 

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin 

mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. 

Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.) 

Kazanım 19: Problem durumuna çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme 

çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun 

gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir 

çözüm yolu seçer.) 

Motor Gelişim Kazanımları 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri 

toplar. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.) 

Dil Gelişim Kazanımları 

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan 

sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin 

anlamını söyler.) 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri 

yerine getirir. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.) 

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap 

verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.) 
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Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel 

materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili 

sorulara cevap verir. 

Sosyal – Duygusal Gelişim Kazanımları  

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli 

olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

-Bir proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri tanımlar. 

-Planlama, prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi 

aşamaları açıklar. 

-Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir, test eder ve 

iyileştirir. 

-Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar. 

-Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder. 

-Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar. 

Sosyal Ürün Kazanımları: 

-Çocuk, ürün tasarlama ve sunma becerisi kazanır. 

-Çocuk topluluk önünde konuşma, iletişim kurma, kendini ifade etme, gerektiğinde 

liderliği üstlenme becerileri kazanır. 

 

AŞAMA SENARYO: (10 dk)  

Çocuklara TRT Çocuk kanalında bulunan Elif’in Düşleri-C Vitamini Kaynağı isimli video 

izletilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=8WNdyXhDPIM&feature=youtu.be 

Çocuklar ile birlikte sağlığımız açısından faydalı besinler ile ilgili sohbet edilir. Çocuklara 

aşağıdaki sorular yöneltilir: 

-Hangi meyve ve sebzeleri çok seviyorsunuz? 

-Sevmediğiniz/yemek istemediğiniz meyve ve sebze var mı? 

-Meyve ve sebzelerin farkı nedir? 

-Meyve ve sebzelerin faydaları nelerdir? 

-Turuncu renkli meyve/sebzelere örnek verebilir misiniz? 

-Toprağın içinde yetişen sebzeleri biliyor musunuz? 

-Ağaçta yetişen meyve ve sebzeleri söyler misiniz? 

Çocukların yemeyi tercih etmediği meyve ve sebzeler belirlenir. Meyve ve sebzeler 

hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan çocuklar tespit edilir ve bu çocukların 

meyveler/sebzeler hakkında nasıl daha çok bilgi sahibi olabilecekleri hakkında olası 

çözümler aranır. 

https://www.youtube.com/watch?v=8WNdyXhDPIM&feature=youtu.be
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AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Meyve ve sebzeler hakkında yeterli bilgisi olmayan çocuklar görüldüğü için bu 

problemin çözümü için neler yapılabileceği üzerinde durulur. 

Malzemeler:   

• Renkli Meyve ve Sebze Kartları 

• Yön Okları Kartı 

• Renkli Mukavva  

• Elektrik Bandı 

• Digifix,  

• Maket Bıçağı 

• Makas 

• Yapıştırıcı 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

Çocukların hepsine söz hakkı verildikten sonra, öğretmen çocuklara: 

“Meyve ve sebzeleri öğrenmemiz için neler yapabiliriz?” sorusu çocuklara yöneltilir.  

Çocuklardan gelen cevaplar not alınır.  

Daha sonra çocuklara malzemeler sunulur ve bu malzemeler ile ilgili neler 

yapabileceğimiz hakkında sohbet edilir.  

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Bilmece Labirenti 

Çocukların ailelerinden meyve ve sebzeler ile ilgili bilmeceler öğrenmeleri istenir. 

Çocukların öğrendikleri bilmeceler bir kâğıda yazılır. Bu bilmecelerden düşündürücü ve 

kalifiye olanlar seçilir. Cevaplarda bulunan meyve ve sebzeler belirlenerek fotoğrafları 

bastırılır ve digifix ile kaplanır. Elektrik bandı ile renkli mukavva üzerine 15x15 cm 

boyutlarında kareler oluşturulur. Bu karelerin sayısının belirlenen bilmece sayısı kadar 

olmasına dikkat edilir. 

 

 

Bastırılan ve kaplanan sebze ve meyveler renkli mukavva üzerine yerleştirilir. Çocuklara 

sırayla bilmeceler sorularak ayak izinden ok işaretleri yardımı ile bilmecenin cevabı olan 

meyve veya sebzeye ulaşmaları istenir. 

5. AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrol edilir. Gerekirse düzeltmeler yapılır.) 

Grup içerisinde deneme yapılır. Zor olan bilmeceler çıkartılabilir. 

 

 Sağ tarafta bulunan ok işareti ise 10 adet sağ-sol, 10 adet yukarı-aşağı 

olacak şekilde 10x15 cm’lik kağıtlara bastırılır ve digifix ile kaplanır. 
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6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bilmece labirentinde sorulan bilmecelerden cevap verilmekte zorlanılanlar 

değiştirilebilir. 

 

 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel 

model (denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 
Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

Ürünü 

oluştururken 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

Toplam puan …../20 

 

Kontrol Listesi: Her çocuğa bir adet kontrol listesi verilir. Çocukların cevabı “evet” 

ise “gülen yüz” altındaki yıldızı; “hayır” ise “üzgün yüz” altındaki yıldızı boyaması istenir. 

 ☺  

Meyve-Sebze Sayısı 

Yeterliydi 
  

Oynarken Zorlanmadım 

  

Eğlenceliydi 

  

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk) Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik 

olduğu veya düzeltmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir.  

Öğretmene Notlar: Bilmece labirenti projesi geliştirilebilir. Başka bilmeceler ve 

resimler bulunarak farklı alanlarda da öğrenim sağlanabilir. Örneğin: Meslekler 

KAYNAKÇA: 

• TRT ÇOCUK: 

https://www.youtube.com/watch?v=8WNdyXhDPIM&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=8WNdyXhDPIM&feature=youtu.be
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Arazi Aracı Yapımı 
Ders Adı: Fen ve Doğa Konu: Birleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği 

Yazar: Evrim Kocalar 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin 

ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen 

nesneleri gösterir.) 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği 

çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme 

ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları 

önerir.) 

Motor Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: 

Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak 

biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. 

Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar 

Kazanım 2: Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanı sıra veri değerlendirme 

ve yorumlama becerisi 

Kazanım 7: Etkin biçimde iletişim kurma becerisi 

Kazanım 10: Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma 

Sosyal Ürün Kazanımları 

-Çocuğun ortaya koyduğu ürünü toplum önünde sunma becerisi, 

-Öğrenci kendini ifade edebilme, iletişim kurabilme, farklı fikirleri dile getirip 

başkasının fikirleri hakkında yorum yapabilme gibi beceriler edinir. 

-Yönergeye uygun tasarım yapar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Bora, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki bir köyde yaşamaktadır. Köylerinde 

okul olmadığı için kendilerine biraz uzak olan başka bir köydeki okula gitmesi 

gerekmektedir. Bora kış aylarında köylerine çok kar yağmasından dolayı ve köy 

arazilerinin dağlık olması nedeniyle okula giderken zaman zaman zorluk yaşamakta 

hatta bazı kış günlerinde hiç okuluna gidememektedir. Derslerinden geri kalmaması 
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için gelin Bora’ya yardım edelim. Onun okula kolay gidebilmesi için acaba ne 

yapabiliriz? 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Ülkemizdeki köy yerleşkelerinde yol çalışmalarının ya da arazi yapısının elverişli 

olmaması sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmaktadır. Bu da köylerde yaşayan 

öğrencilerin okula ulaşımlarını olumsuz etkilemekte hatta bazen eğitim-öğretimden 

yoksun kalmalarına neden olmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bu arazi 

şartlarına uygun araç tasarlayalım. 

Malzemeler:  

• Oyun hamuru       

• Farklı boyutlarda düğmeler, şişe 

kapakları 

• Çubuklar 

• Karton 

• Makas 

• Yapıştırıcı /bant 

• Kalem 

• Pet şişe/meyve suyu kapları 

 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Ön Hazırlık 

-Çeşitli ulaşım araçları resimleri sınıfa getirilir. 

-Kitap ve gazeteden kesilen değişik-farklı araçlar sınıfa getirilir. 

Ders Akışı: 

Dersin başlangıcında öğrenciye güncel hayatta karşılaşılan çevre ve trafik 

sorunlarının neler olduğu sorulur. bu sorunlara karşı ne gibi çözümler geliştirildiğiyle ilgili 

bildikleri sorgulanır. Ulaşım unsurunun insanların temel ihtiyaçlarından olduğu 

vurgulanır. 

a-Başlıca çevre sorunları nelerdir? 

b-Trafik nedir? 

c-Zorlu arazilerde kullanılan araçlar nelerdir? 

d-Ulaşımı engelleyen başka hangi unsurlar vardır? 

-Öğrencilerin cevapları doğrultusunda ulaşım sorununa ait videolar izletilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=i4vFGcm9q0w 

https://www.youtube.com/watch?v=asr3LvGtiNM 

-Ulaşım sorunu olan köylerde yapılan çalışmalar izlenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=O4Dj97nK4uA 

https://www.youtube.com/watch?v=myzoW-wSg5Q 

- Yapılacak çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılarak sınırlamalar belirtilir. Sınıftaki 

öğrenciler gruplar hâline getirilerek etkinliğe geçilir.  

https://www.youtube.com/watch?v=i4vFGcm9q0w
https://www.youtube.com/watch?v=asr3LvGtiNM
https://www.youtube.com/watch?v=O4Dj97nK4uA
https://www.youtube.com/watch?v=myzoW-wSg5Q
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Sınırlamalar:  

-Bir saat içinde etkinlik tamamlanmalı. 

-Araçların hareket etme zorunluluğu yoktur, model olarak tasarım 

oluşturulacaktır. 

Meslek, Görev ve Sorumluluklar: 

Meslekler 

-Otomotiv mühendisliği 

-Jeoloji mühendisliği 

-inşaat mühendisliği 

Görev ve Sorumluluklar 

-Çizici 

-Bölge-alan tasarımcısı 

-Sözcü 

-Araştırmacı 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Ön Hazırlık 

-Öğrenciler dörderli gruplara ayrılır ve konuyla ilgili fikirlerini konuşmaları beklenir. 

-Her öğrencinin fikir taslağını çizmesi için resim kâğıdı dağıtılır.  

Ders Akışı:  

-Her öğrenci kendi fikrini resmeder. 

-Gruplar sıklıkla kontrol edilerek konu dışına çıkmamaları sağlanır. 

-Öğretmen grupları dolaşır, öğrencilerin geliştirdikleri, fikirleri dinler süreci 

gözlemler. En son fikir seçme aşamasında, öğrencilerin uygulanabilir bir fikri seçmesine 

destek olunur. 

  

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

-Yapılan araçların geliştirilen fikirlere uygun olup olmadığı saptanır. 

-Ürünlerin sağlamlığı kontrol edilir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

-Okul veya sınıf çapında planlama ve düzenlemeler (pano ve masaların 

önceden ayarlanması vb.) yapılır.  
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-STEM sergisi hakkında yöneticileri, velileri ve okuldaki diğer öğrencileri 

bilgilendirmesi için afiş hazırlanabilir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

- Sosyal Ürün: Genel Rubriği kullanılarak ürün değerlendirilir. 

Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM 

dersi kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, 

paylaşım ve davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır. 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin amacını 

tamamen anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes tarafından 

kabul edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında tartışmak ve 

diğer üyeleri bilgilendirmek 

amacıyla paylaşım 

hâlindedir. Çalışmalarını 

içeren bir grup günlüğü 

tutar ve önemli olayları 

kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken katkıyı 

sağlar. 

Örenci, uzlaşmaya 

istekli değildir. 

Yardıma ihtiyacı 

olan takım 

arkadaşlarına yeteri 

kadar faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda 

bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan ……./ 18 
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Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, 

matematiksel model (denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) 

olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate almamıştır. 
 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan bütün 

sınırlamalar dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri eksik 

ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen materyaller 

ürünü oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler ve 

farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün değildir. 

Sadece verilen 

bilgiler tekrar 

edilmiştir. Özen ve 

itina gösterilmemiş, 

sıradan bir üründür.  

Ürünü oluştururken 

verilen yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Ürün Geliştirme: 

-Kullanılacak malzemeler çocuklar tarafından incelenir. 

-Çizilen araçların hangi malzemelerle yapılacağını açıklamaları istenir. 

-Malzemelerini alan öğrencilerin çizilenlere uygun model oluşturmaları beklenir. 

Öğrencilere -gerekirse- yönlendirmeler yapılır. 

-Çocuklar Takım Çalışması Rubriği kullanılarak değerlendirilir.  

KAYNAKÇA: 

• ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık-Ulaşım Araçları 

• İş Bankası Kültür Yayınları-Teknoloji Ve Ulaşım 

• Arazi Araçları 

•  https://www.youtube.com/watch?v=f42ou_doipk 

•  https://www.youtube.com/watch?v=a0vlkrymwky 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f42Ou_DOiPk
https://www.youtube.com/watch?v=A0VLKRYmWkY
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Fırtınalı Bir Gün 
Ders Adı: Fen ve Doğa Konu: Birleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği 

Yazar: Evrim Kocalar 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 1: Nesne, durum, olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne durum ve 

olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 

Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) 

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.) Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği 

çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme 

ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları 

önerir.) 

Dil Gelişimi Kazanımları: 

Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara 

cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. 

Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla 

sergiler.) 

Sosyal Duygusal Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 7: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek 

için çaba gösterir.) 

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya 

istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar 

yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) 

Motor Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel 

ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.) 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.(Göstergeleri: 

Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer. 

Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak 

biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. 

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, 

çeker/gerer, açar/kapar, döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. 

Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü 

sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.) 
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Öz Bakım Kazanımları: 

Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve 

okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.) 

 Diğer STEM Disiplinlerine Ait Kazanımlar 

Matematik, fen, mühendislik bilgilerini uygular. 

Bir sistemi, bileşeni ve ya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, 

çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve 

sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlar 

 Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer 

Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda 

etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olur. 

Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik 

araçlarını kullanır. 

Sosyal Ürün Kazanımları 

Çocuğun ortaya koyduğu ürünü toplum önünde sunma becerisi, 

Takım halinde çalışma becerisi. 

Köprü hakkında bilgi edinme. 

Yönergeye uygun tasarım yapma. 

Dünyadaki ünlü köprüleri tanıma. 

Ülkemizdeki ünlü mimar mühendisleri tanıma. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

İki farklı köyde yaşayan akrabalar birbirlerini ziyaret etmek için yola çıkarlar. İki 

köyü birbirinden ayıran nehre ulaştıklarında köprünün yıkıldığını ve başka geçiş yolunun 

bulunmadığını görürler. Bu iki köyü birbiriyle buluşturmak için köprü tasarımı yapınız.  

NOT: Bu etkinlikte köprü 

tasarımını küçük yaş grubuna 

uygulayıp büyük yaş grubuna ise 

aşağıdaki problem verilebilir: 

Nehrin iki yakasında iki 

arkadaş bulunmaktadır. Bu iki 

arkadaş birlikte oynamak için 

nehrin üzerinde bulunan köprüden 

geçerek buluşuyorlardı. Bir gece 

çıkan fırtınadan dolayı nehrin 

üzerinde bulunan köprü yıkıldı. 

Köprünün yıkıldığını gören bu iki arkadaş çok üzüldüler ve birbirleri ile buluşmak için 

başka ulaşım yolları aramaya başladılar.  



 

 
115 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Fırtına nedeniyle köprünün yıkılması sonucunda yeni bir köprüye ihtiyaç duyan 

bu akrabalar için yeni bir köprü tasarlayalım. Senaryoyu desteklemek ve içselleştirmek 

için çocuklarla durumun draması yapılır. Durumda belirtilen köprünün neden yıkılmış 

olabileceği ve daha sağlam bir köprünün nasıl olması gerektiği hakkında konuşulur.  

Malzemeler:  

• Strafor 40x40cm- 1 adet 

• Kürdan- 1 Kutu 

• Hamur- 1 Kutu 

• Silikon ve Silikon Tabancası 

• İnce Dil Çubuğu- 20 Adet 

• Pipet- 10 Adet 

• Ev Maketi- 1 Adet 

• İnsan Maketi- 10 Adet 

• Oyuncak Araba- 2 adet 

• Parmak Boyası 

• Fırça 

• İp 

• Makas 

• Maket Bıçağı 

• Kalem 

 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Ön Hazırlık 

-Mimarlık/ Mühendislik meslekleri hakkında konuşulur. Ünlü mimarlarımızdan ve 

yaşamlarından örnek verilebilir. 

-Mimar Sinan Kimdir adlı video izlettirilir. 

https://youtu.be/X6tY4cWrRDc  

-Köprü yapımı, köprülerinin nerelerde kullanıldığı hakkında bilgi verilebilir.  

-Köprü çeşitleri ve ne için kullanıldıkları anlatılabilir. 

-Dünyanın En ünlü ve sıra dışı köprüleri ile inanılmaz köprüler videoları çocuklara 

izlettirilir. 

https://youtu.be/vyY5ixLUN2Q 

https://youtu.be/NA6CEmgSNtY 

Ders Akışı 

- Yapılacak çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılarak sınırlamalar belirtilir. Sınıftaki 

öğrenciler gruplar haline getirilerek etkinliğe geçilir.  

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Sınırlamalar:  

-En az iki arabanın kolayca geçebileceği genişlikte olmalı. 

-3 lego yüksekliğinin altında olmamalı. 

https://youtu.be/X6tY4cWrRDc
https://youtu.be/vyY5ixLUN2Q
https://youtu.be/NA6CEmgSNtY
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-Süre iki gün ikişer saattir. 

-Çevre peyzajının yapılması gerekmektedir. 

-Kullanılan materyaller kısmında belirtilen materyallerden minimum düzeyde 

kullanılmalıdır. 

-25 gram ağırlığı kaldırabilecek dayanıklılıkta olmalıdır. 

Meslek, Görev ve Sorumluluklar: 

Meslekler 

-İnşaat Mühendisi, 

-Çizer/ Mimar 

-Yapı İşçisi 

-Kalite Kontrol Uzmanı 

 Ön Hazırlık  

-Öğrenciler dörderli gruplara ayrılır ve konuyla ilgili fikirlerini konuşmaları beklenir. 

-Her öğrencinin fikir taslağını çizmesi için resim kâğıdı dağıtılır.  

Ders Akışı 

Her öğrenci kendi fikrini resmeder. 

-Gruplar sıklıkla kontrol edilerek konu dışına çıkmamaları sağlanır. 

-Öğretmen grupları dolaşır, öğrencilerin geliştirdikleri, fikirleri dinler süreci 

gözlemler. En son fikir seçme aşamasında, öğrencilerin uygulanabilir bir fikri seçmesine 

destek olunur. 

Ürün Geliştirme 

-Maket bıçağı kullanımı konusunda yardımcı olunur. 

-Öğrencilere öncelikle köyleri ve nehir yatağını oluşturmaları konusunda 

rehberlik yapılır. 

-Tüm öğrencilerin birer köprü tasarlaması istenir.  

-Tasarlanan köprülerin yapımı konusunda öğrencilere rehberlik yapılır. 

-Tasarlanan köprülerin eksik yanları ve iyileştirilmesi gerek kısımları tartışılır ve 

seçilen birer örnek gruplara dağıtılır. 

-Çocuklar Takım Çalışması Rubriği kullanılarak değerlendirilir.  

 

Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM dersi 

kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, paylaşım ve 

davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır. 
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 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin amacını 

tamamen anlar. 

Öğrenci, 

görevinin amacını 

kısmen anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes tarafından 

kabul edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. Süreç 

hakkında tartışmak ve diğer 

üyeleri bilgilendirmek 

amacıyla paylaşım 

hâlindedir.. Çalışmalarını 

içeren bir grup günlüğü tutar 

ve önemli olayları kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği 

için öğrenci daha 

az verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde  

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup tartışmalarına 

katkıda bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini dinler. 

Her zaman görev üzerinde 

çalışır. Grup çalışmasına 

gereken katkıyı sağlar. 

Öğrenci,, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar 

faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda 

bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan ……./ 18 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

-Oluşturulan ürünlerin verilen sınırlamalara uygun olup olmadığı test edilir.  

-Boy, ağırlık, genişlik ve sağlamlık konusunda ürünün yeterliliği varsa başarılı 

olunduğu söylenebilir.   

-Ürün istenilen özelliklere sahip değil ve ya kazanımlarda eksiklik varsa ürünün 

yeniden gözden geçirilerek çalışma basamaklarının tekrarlanması istenir.  

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

-Elde edilen ürünün oluşum basamakları video kaydına alınabilir veya 

fotoğraflandırılabilir.  

-Ürünlerin sınıf içerisinde tanıtılması ve izlenilen yolların paylaşılması istenir.  

-Ürünün yıl sonu sergisinde sunumunun yapılması sağlanır. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

-Sosyal ürün genel rubriği kullanılarak test edilir. 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel 

model (denklem, grafik) yada araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 
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Kategori 4 3 2 1 Verilen Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor.. 

Üründeki 

fikirde bazı 

noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu yapılmış 

ve detaylı 

bilgi verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve 

özensizdir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve 

özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• Dünyanın En Ünlü ve Sıra Dışı 10 Köprüsü: https://youtu.be/vyY5ixLUN2Q 

• İnanılmaz Köprüler: https://youtu.be/NA6CEmgSNtY 

• Mimar Sinan Kimdir: https://youtu.be/X6tY4cWrRDc 

https://youtu.be/vyY5ixLUN2Q
https://youtu.be/NA6CEmgSNtY
https://youtu.be/X6tY4cWrRDc
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Çöp Avcısı 
Ders Adı: Fen, Matematik Konu: Bütünleştirilmiş Fen, Matematik, Oyun 

Etkinliği 

Yazar: Ayşegül Tekinbaş Özyağcı 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları: 

Kazanım1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: Nesne /durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.) 

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini 

söyler.  Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)  

Dil Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel 

yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri 

hakkında yorum yapar.)  

Sosyal Duygusal Gelişim:  

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)  

Kazanım 7: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: 

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) 

Motor Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  (Göstergeleri: 

Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

Kazanım 1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

Kazanım 3: Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar 

(ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve 

sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. 

Kazanım 5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme 

becerisi. 

Kazanım 6: Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı. 

Kazanım 7: Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi. 
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Sosyal Ürün Kazanımları:  

Çocuğun ortaya koyduğu ürünü toplum önünde sunma becerisi. 

Takım halinde çalışma becerisi. 

Yönergeye uygun tasarım yapma. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Öğretmen çocuklara “Çöp Avcısı Tuna ” isimli bir hikâye anlatacağını söyler.  

Tuna’nın ailesi ile gittiği ilk tatildi. Doğduğundan beri ilk kez denizi görecekti. 

Eşyalarını tatil sürecinde kalacakları eve yerleştirdiler ve Tuna babasına hemen denize 

gitmek istediğini söyledi. Babası yüzmek için değil ama gezmesi ve denizi görmesi için 

Tuna’yı götürebileceğini söyledi. Tuna sevinçten havalara uçtu ve hemen gezilerine 

başladılar. Koskocaman, masmavi, uçsuz bucaksız deniz, Tuna’yı kendine hayran 

bıraktı. Babası ve Tuna keyifle gezerken, Tuna birden durdu ve denizin üzerinde bir sürü 

çöp gördü. Bu duruma çok üzüldü ve sinirlendi. Bu güzel manzarayı bozan çöpleri 

orada bırakamayacağını düşündü ve hemen bir plan yaptı.  

‘’Deniz süpürgesi nedir ve nasıl faaliyet gösterir?’’ sorusunu açıklayacak video 

izlenir.  

https://www.youtube.com/watch?v=M4hSpGzoVsE 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Denizlere atılan çöpler çevremize hem estetik (görüntü) olarak zarar vermekte 

hem de bu çöpler denizlerde yaşayan canlıları etkilemektedir. Bu sorunu ortadan 

kaldırmaya destek sağlayabilecek bir ürün tasarlayalım. 

Malzemeler:  

• -Demir tel  

• -Tül  

• -Sopa  

• -Silikon tabancası 

• -İçi su dolu geniş bir leğen 

(Suyun içine atabileceğimiz 

çeşitli atık malzemeler…)  

 

Uygulayıcıya Öneriler:  

-Demir tel yerine geniş ağızlı (5 litrelik su kabı iki tarafı kesilip silindir oluşturularak 

kullanılabilir.) plastik şişe kullanılabilir.  

-Tül olarak belirtilen malzeme file görevi görecektir. Tül ya da perde tülü olabilir. 

-Silikon tabancası öğretmen kontrolünde tülün yapıştırılmasında kullanılacaktır.  

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M4hSpGzoVsE
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Ön Hazırlık 

Öğretmen çocuklara çeşitli sorular yöneltir: 

Tuna suyun üzerinde nasıl çöpler görmüş olabilir? 

Denizlere çok atılmasını engellemek için neler yapılabilir?  

Tuna çöpleri temizlemek için nasıl bir ürün tasarlayabilir? 

Ders Akışı: 

Ders başlangıcında; “Tuna’nın denizdeki çöpleri temizlemesi için elimizdeki 

malzemelerle nasıl bir ürün tasarlayabiliriz?” sorusunu yöneltir. Çocuklardan gelen 

cevaplar tahtaya yazılır.  

“Malzemeleri kullanarak Tuna’nın denizdeki çöpleri temizlemesini sağlayacak 

bir ürün üretelim.” 

4.AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk) 

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Ön Hazırlık  

-Öğrenciler üçerli gruplara ayrılır ve konuyla ilgili fikirlerini konuşmaları beklenir. 

-Her öğrencinin fikir taslağını çizmesi için resim kâğıdı dağıtılır.  

Ders Akışı 

-Her öğrenci kendi fikrini resmeder. 

-Gruplar sıklıkla kontrol edilerek konu dışına çıkmamaları sağlanır. 

-Öğretmen grupları dolaşır, öğrencilerin geliştirdikleri, fikirleri dinler süreci 

gözlemler. En son fikir seçme aşamasında, öğrencilerin uygulanabilir bir fikri seçmesine 

destek olunur.  

Ürün Geliştirme:  

-Kullanılacak malzemeler çocuklar tarafından incelenir. 

-Çizilen prototipin hangi malzemelerle yapılacağını açıklamaları istenir. 

-Malzemelerini alan öğrencilerin çizilenlere uygun model oluşturmaları beklenir. 

Gerekirse yönlendirmeler yapılır. 

-Çocuklar Takım Çalışması Rubriği kullanılarak değerlendirilir.  
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Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği: Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM 

dersi kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, 

paylaşım ve davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır. 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin 

amacını tamamen anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını anlamamıştır. 
 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes 

tarafından kabul edilen ve 

grup kararı olarak 

belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren bir 

grup günlüğü tutar ve 

önemli olayları kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği 

için öğrenci daha 

az verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci verimli 

çalışmamıştır ve 

paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının farkında 

değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken 

katkıyı sağlar. 

Öğrenci, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar 

faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan ……./ 18 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

-Oluşturulan ürünün prototipe uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

-Ürün istenilen özelliklere sahip değilse gerekli düzeltmeler için çalışma 

basamaklarının tekrarlanması istenir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

-Elde edilen ürünün denenmesi için bir kaba su doldurulup içine daha önce 

çocuklardan istenen mavi kapaklar atılır. Öncelikle her gruptan bir üyenin belli bir süre 

boyunca en çok kapağı ürününle kabın içinden temizlemesi istenir. Oyunlaştırılan bu 

sürece tüm gruptan bir üye ile ürün kontrol edildikten sonra diğer öğrencilerle devam 

edilebilir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar.- Sosyal Ürün: Genel Rubriği kullanılarak ürün değerlendirilir. 
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Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel 

model (denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate almamıştır. 
 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu yapılmış 

ve detaylı 

bilgi verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan bütün 

sınırlamalar dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamıştır. 

Ürünün bazı 

bölümleri eksik ve 

özensizdir. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen materyaller 

ürünü oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir üründür.  

Ürünü oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Uygulayıcıya Öneriler:  

-Sürece başlamadan önce 

çocukların konuya dikkatini 

çekmek ve merak uyandırmak için 

Barroux’un ‘’Nerede Bu 

Denizyıldızı?’’ kitabı incelenebilir. 

-Prototipi sunma aşamasında 

oynanacak oyun için çocuklardan 

birkaç gün öncesinden mavi kapak 

getirmeleri istenebilir.  

-Öğretmen ürün tasarımı 

konusunda aşağıda paylaşılan 

görselden destek alarak süreci 

ilerletebilir. 

KAYNAKÇA: 

• TURMEPA Deniz Varsa, Hayat Var (Alıntı Tarihi: 15.01.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=FjlougGt3DY  

• TURMEPA Sualtı Atık Sergisi 2014  (Alıntı Tarihi: 15.01.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=AQx3iGe5i18  

• Deniz Süpürgesi (Alıntı Tarihi:15.01.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=M4hSpGzoVsE  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FjlougGt3DY
https://www.youtube.com/watch?v=AQx3iGe5i18
https://www.youtube.com/watch?v=M4hSpGzoVsE
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Ayrılan Karışımlar 
Ders Adı: Fen, Matematik-Türkçe  Konu: Ayırma 

Yazar: Ayşegül Tekinbaş Özyağcı 

 

Bilişsel Gelişim Kazanımları: 

Kazanım 1: Nesne /durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 

gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya 

yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 

Kazanım 2: Nesne /durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.) 

Kazanım 8: Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Bir olayın 

olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) 

Kazanım 19: Problem durumuna çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.) 

Dil Gelişimi Kazanımları: 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, 

düşünce ve hayallerini söyler.) 

Sosyal Duygusal Gelişim: 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce 

ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. 

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)  

Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. 

Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)  

Motor Gelişim:  

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  (Göstergeleri: 

Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.) 

Diğer STEM Disiplinine Ait Kazanımlar: 

Kazanım 1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. Kazanım 

Kazanım 2: Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yansıra veri değerlendirme 

ve yorumlama becerisi. 

Kazanım 3: Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar 

(ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve 

sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. 

Kazanım 5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme 

becerisi. 

Kazanım 7: Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi. 
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Sosyal Ürün Kazanımları:  

Çocuğun ortaya koyduğu ürünü toplum önünde sunma becerisi. 

Takım halinde çalışma becerisi. 

Yönergeye uygun tasarım yapma. 

1.AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Öğretmen çocuklara “İnci’nin Karışımı” isimli bir hikâye anlatacağını söyler.  

       İnci’nin canı çok sıkılıyordu. Çünkü annesi eve gelen misafirlerle ilgileniyor; İnci 

ile oyun oynamıyordu. Odasında tek başına uzun süre vakit geçirdikten sonra annesine 

ve misafirlere görünmeden mutfağa geçti. Karnı çok acıkmıştı. Fakat mutfakta karnının 

açlığını unutturacak bir görüntü ile karşılaştı. Peki o görüntü neydi? Masanın üzerinden 

annesinin misafirlere kahve hazırladıktan sonra unuttuğu süt tozu ve kahve duruyordu. 

Bu iki kavanoz ve içindekilerle çok güzel bir oyun oynayabilirdi. Kendine bir kap aldı ve 

iki kavanozdakiler birbirine karıştırarak bir süre oyun oynadı. Daha sonra aklına 

annesinin bu görüntüye kızabileceği geldi. Hemen oyun kabını ve kavanozları alarak 

gizlice odasına geçti ve kahve çekirdeklerini süt tozunun içinden tek tek ayıklamaya 

başladı. Ancak bu şekilde çok yavaş ilerliyordu. Daha pratik ve hızlı bir çözüm 

bulmalıydı. 

2.AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Boyutları birbirine yakın olan ve fazla miktardaki maddeleri birbirinden ayırmaya 

yarayacak bir ürün tasarlayalım.  

Malzemeler:  

• Pet Şişe,  

• Süzme Aparatı, 

• Kavanoz,  

• Maket Bıçağı, 

• Silikon Tabancası, 

• Süt Tozu Ve  

• Kahve  

Uygulayıcıya Öneriler: 

-Süzme aparatı olarak süsleme tülü kullanılabilir. 

-Silikon tabancası öğretmen kontrolünde kullanılmalıdır.  

3.AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Ön Hazırlık 

Daha önce İnci’nin yaşadığı gibi bir durumla karşılaşan var mı? 

İnci kahve çekirdeklerini tek tek ayıklayarak bitirmek istese annesine yakalanır 

mı? 

İnci bu problemi çözmek için neler yapabilir? 

Dün evde makarna yaparken pişen makarnayı sudan ayırmak için ne yaptınız? 

Ne kullandınız? 
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Uygulayıcıya Öneriler 

Son soru çocuklardan problem çözümüne uygun cevap gelmezse sorulmalı, 

eğer öncesinde çözüm önerisi gelirse daha sonraki aşamalarda (deneme aşaması) 

aile katılımı ile yapılan makarna pişirme etkinliği ile ürün karşılaştırılabilir.  

Ders Akışı 

Çocukların hepsine söz hakkı verildikten sonra. Öğretmen çocuklara: 

“İnci’nin kahve ve süt tozunu birbirinden ayırmasına yardımcı olacak nasıl bir 

ürün yapabiliriz?” sorusunu yöneltir. Çocuklardan gelen cevaplar yazılır. Sonra 

çocuklara malzemeler gösterilir ve bu malzemeler ile ayrıştırma yapılmasını sağlayacak 

bir ürün tasarlamaları istenir. 

“Süzme aparatını kullanarak İnci’nin ayrıştırma yapabileceği bir alet üretelim.’’ 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk) Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. 

(Çizim) 

Sınırlamalar:  

-Bir saat içinde etkinlik tamamlanmalı. 

-Etkinlik yapılırken problemi en kısa sürede çözmeye yardımcı olacak tasarım 

hazırlanmasına dikkat edilmeli. 

(Buradaki amaç çocukların pet şişenin ağız kısmını keserek daha geniş bir ayırma 

aparatı tasarlamalarını sağlamaktır.) 

Ön Hazırlık 

-Öğrenciler dörderli gruplara ayrılır ve konuyla ilgili fikirlerini konuşmaları beklenir. 

-Her öğrencinin fikir taslağını çizmesi için resim kâğıdı dağıtılır.  

Ders Akışı:  

-Her öğrenci kendi fikrini resmeder. 

-Gruplar sıklıkla kontrol edilerek konu dışına çıkmamaları sağlanır. 

-Öğretmen grupları dolaşır, öğrencilerin geliştirdikleri, fikirleri dinler süreci gözlemler. 

En son fikir seçme aşamasında, öğrencilerin uygulanabilir bir fikri seçmesine destek 

olunur. 

Ürün Geliştirme: 

-Kullanılacak malzemeler çocuklar tarafından incelenir. 

-Çizilen araçların hangi malzemelerle yapılacağını açıklamaları istenir. 

-Malzemelerini alan öğrencilerin çizilenlere uygun model oluşturmaları beklenir. 

Gerekirse yönlendirmeler yapılır. 

-Çocuklar Takım Çalışması Rubriği kullanılarak değerlendirilir.  
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Sosyal Ürün - Takım Çalışması Rubriği,:Takım Çalışması Rubriği, öğretmenin STEM dersi 

kapsamında her bir öğrencisini kendi takımı içinde görev, grup içi iletişim, paylaşım ve 

davranış bağlamında değerlendirmesini amaçlamaktadır. 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin amacını 

tamamen anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını anlamamıştır. 
 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes tarafından 

kabul edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. 

Süreç hakkında tartışmak 

ve diğer üyeleri 

bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren bir grup 

günlüğü tutar ve önemli 

olayları kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci verimli 

çalışmamıştır ve 

paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının farkında 

değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup 

tartışmalarına katkıda 

bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini 

dinler. Her zaman görev 

üzerinde çalışır. Grup 

çalışmasına gereken katkıyı 

sağlar. 

Öğrenci,, 

uzlaşmaya istekli 

değildir. Yardıma 

ihtiyacı olan takım 

arkadaşlarına yeteri 

kadar faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan ….../18 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

-Oluşturulan ürünün prototipe uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

-Ürün istenilen özelliklere sahip değilse gerekli düzeltmeler için çalışma 

basamaklarının tekrarlanması istenir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

-Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir.  

-Öğrenciler, ihtiyaç duymaları hâlinde tasarımlarını geliştirebilir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar.- Sosyal Ürün: Genel Rubriği kullanılarak ürün değerlendirilir. 
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Sosyal Ürün: Genel Rubriği: Sosyal ürün somut nesne, algoritma, matematiksel 

model (denklem, grafik) ya da araştırma deseni (deney düzeneği) olabilir. 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki 

fikirde bazı 

noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate 

almamıştır. 

 

Senaryo 

İlişkisi 

İstenilen kriterlere 

vurgu yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiş. Bunun 

yanında bazı 

noktalar istenilen 

seviyenin üstünde 

ve derinleşme 

sağlanmıştır. 

İstenilen 

kriterlere 

vurgu 

yapılmış ve 

detaylı bilgi 

verilmiştir. 

İstenilen 

kriterlere vurgu 

yapılmış fakat 

kullanılan bilgi 

kısıtlıdır. 

Senaryoda 

vurgulanan 

bütün 

sınırlamalar 

dikkate 

alınmamıştır. 

 

Kalite (Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan 

kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru 

bir şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri 

eksik ve özen 

gösterilmemiştir. 

 

Materyal 

Kullanımı (araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik vs.) 

Verilen 

materyaller doğru 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği 

ve orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve 

özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller ürünü 

oluşturmada 

yeterli 

olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce 

ve yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler 

ve farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Özen ve itina 

gösterilmemiş, 

sıradan bir 

üründür.  Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Toplam puan  …../20 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme 

kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Uygulayıcıya Öneriler: Öğretmen ürün 

tasarımı konusunda yan tarafta paylaşılan 

görselden destek alarak süreci ilerletebilir. 

-Öğretmen, öğrencilerin problemi anlama 

ve çözüm sürecini daha verimli geçirmeleri için 

duruma göre birkaç gün önceden aile katılım 

etkinliği olarak çocuğun ailesiyle birlikte makarna 

yapmasını isteyebilir. Burada öğrenci profiline 

göre karar verilebilir.  

-Çocuklarda probleme etkin ve verimli 

çözüm üretme becerisini geliştirmek için prototip 

aşamasında öğrencilere sorunu hızlı bir şekilde 

nasıl çözeceklerini de düşünmeleri söylenebilir. (Amaç öğrencilerin pet şişenin ağız 

kısmını kestiklerinde daha büyük alan elde ederek eleme işlemini daha hızlı 

yapabilecekleri sonucuna ulaşmalarını sağlamaktır.) 

  

  

  

Çizim: Fatma Özdemir 
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İlkokul 
Etkinlikleri 
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Fırlayan Uçak 
Ders Adı: Fen Bilgisi Konu: Kuvvet ve hareket 

Yazar: Burcu Kırtıl 

 

Fen Bilgisi Kazanımları: 

F.4.3.1. Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 

F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini 

değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 

Mühendislik Kazanımları: 

MTB1 - Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tasarım probleminin tanımlanması ve 

tasarımın başarılı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerin ve olası 

engellerin belirlenmesini sağlar. 

MTB2 - Öğrenci tasarlayacağı ürünü üretmek için gereken aşamaları belirler ve 

uygun bir şekilde ürünü sunar. 

Teknoloji Kazanımları: 

1. Gerçek dünya sorunlarını ve problemlerini aktif olarak keşfederek, fikir ve 

teoriler geliştirerek, cevaplar ve çözümler üzerinde durarak, bilgi havuzu 

oluşturur. 

2. Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek 

problemleri çözmek için bilinçli bir şekilde tasarım sürecini kullanır.  

3. Tasarım kısıtlamalarını ve hesaplanan riskleri dikkate alan bir tasarım sürecini 

planlamak ve yönetmek için dijital araçları seçer ve kullanır. 

 4. Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir. 

Matematik Kazanımları 

M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak 

günlük hayatla ilgili problemler çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da 

yer verilir. 

M.4.3.1.3. Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle 

tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (10 dk)  

Minik fare, dört fare arkadaşı ile küçük bir adada yaşıyormuş. Bu beş kafadar 

adalarını güzelleştirmek için tüm güçleri ile çalışıyorlarmış ve bunu da başarıyorlarmış. 

Küçük adaları öyle tatlı bir yer hâline gelmiş ki yukardan geçen martılar adanın güzelliği 

karşısında hayranlıklarını gizleyemeyip ötüşüp duruyorlarmış. Tabi fareler de hallerinde 

çok memnunmuş adalarında mutlu mesut yaşayıp gidiyorlar. Günlerden bir gün 

farecikler, ısınabilmek için ateş yakmış ve bu ateşin etrafında şarkılar söyleyip 

eğleniyorlarmış. Tam o sıralarda yakınlardaki diğer adadan daha önce hiç 
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duymadıkları sesler geldiğini işitmişler. Görmek için ayağı kalkmışlar ama hiçbir şey 

görememişler. Ses her geçen dakika daha merak uyandırıcı hale gelmiş ve farecikler 

o adada neler olup bittiğini öğrenmek için fikirler üretmeye başlamışlar. Önce bir 

ağaca tırmanmışlar ama bir şey anlamamışlar. İçlerinden biri; “ Acaba adanın en 

yüksek tepesine çıksak olan biteni görebilir miyiz?” demiş. Bunun üzerine farecikler 

hemen adanın en yüksek tepesine koşmuşlar ama nafile yine olmamış. En sonunda 

minik fare birden “Buldum!” diye bağırmış.  

Hep birlikte o adaya gitmeliyiz. 

“Ama nasıl? Biz yüzemeyiz ki!” demiş bir başka farecik. 

“Yüzmek zorunda değiliz, oraya uçabiliriz. ”demiş minik farecik. 

“Bir uçak yapsak bile nasıl uçururuz minik fare? Kolay mı öyle bir uçağı 

uçurmak?” demiş büyük olan fare. Bunun üzerine minik fare: 

“Uçağımızı karşı adaya fırlatacak bir rampa yaparız.” demiş. 

Bu fikir tüm farelerin çok hoşuna gitmiş ve hep birlikte işe koyulmuşlar.  

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk) 

Rampadaki uçağın en uzağa fırlayabilmesi için uygun bir rampa ve en uzağa 

fırlayabilecek uygun bir uçak tasarlama. 

Fırlatılacak uçağın şekli nasıl olmalı? 

Uçağın daha uzağa fırlayabilmesi için kanatları nasıl olmalı, gövdesinin tasarımı 

nasıl olmalı? 

En uzağa uçabilmesi için uçakta nasıl bir tasarım yapılabilir ve hangi malzemeler 

kullanılabilir? 

Uçağı fırlatan rampanın şekli, yüksekliği, duruş açısı nasıl olmalıdır? 

Rampayı tasarlarken hangi malzemeleri kullanmaya ağırlık vermeliyiz? 

Tasarlanan rampanın üzerinde nasıl bir fırlatma sistemi kurulabilir? 

Bu fırlatma sisteminin ana malzemesi ne olmalı? 

Rampayı elimizde ya da yerde sabit tutabilmek için nasıl bir destek sistemi 

tasarlamalıyız? 

Malzemeler:  

• Abeslang (Dil Çubukları),  

• Görünmez Bant (Diğer 

Bantlardan Daha Kaygan 

Olduğu İçin),  

• Bir Paket Lastiği

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (10 dk) 

Çocuklar fikir üretmeden önce ‘’Kuvvet Cisimlerin Hareketini Nasıl Etkiliyor?’’ adlı 

video izlettirilir. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.772/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeI

D=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.772/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.772/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.772/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false
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Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba bir ürün tasarlayacak kadar malzeme 

verilir. Sonuçta öğrencilere, kendilerinden beklenenin, en uzağa fırlayan mekanizma 

ve bu mekanizmayı en uzağa fırlatabilen rampayı tasarlamak olduğu açık bir şekilde 

belirtilir. Öğrenciler tasarım aşamalarında farklı farklı prototipler yaparak en iyiye 

ulaşmaya çalışırlar. Bu aşamada beyin fırtınası yöntemi kullanılır. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA:  

Öğrenciler öğretmenin yönlendirmesi ile bir rampa ve bu rampadan fırlayacak 

bir uçak tasarlamalıdırlar. Öncelikli hedef işlevini yerine getirmesi yani uçağın 

fırlayabilmesidir.  

Sınırlamalar: 

Prototipler 2 ders saatinde tamamlanmalıdır. 

Her grup farklı birkaç prototip tasarladıktan sonra 10 dakika deneme süresinde 

hangi tasarımı kullanacaklarına karar vermelidirler. 

Meslek, görev ve sorumluluklar: 

• Uçak Mühendisliği 

• Makine mühendisliği 

• İnşaat mühendisliği 

• Görev ve sorumluluklar: 

• Yazıcı 

• Sözcü 

• Tasarımcı 

• Araştırmacı 

Ön Hazırlık 

-Öğrenciler dörderli gruplara ayrılır ve konuyla ilgili fikirlerini konuşmaları beklenir. 

-Her öğrencinin fikir taslağını çizmesi için resim kâğıdı dağıtılır.  

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Bu aşamada gruplar oluşturdukları prototiplerden elde ettikleri veriler 

hazırladıkları bir tabloya kaydederler. Tablodan elde ettikleri verilere bakarak en doğru 

tasarımı seçerler. 

Tablo aşağıdaki başlıklara göre düzenlenmelidir: 

-Uçaklar uçtu mu? 

-Uçtuysa ne kadar uzağa uçtu? (Standart bir ölçme aracı ile ölçüm yapılır ve 

elde edilen veri tabloya kaydedilir.) 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk) 

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapılıp yapılmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Öğretmen grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve 

puanlar. 
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Takım Çalışması Rubriği 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin amacını 

tamamen anlar. 

Öğrenci, 

görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes tarafından 

kabul edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. Süreç 

hakkında tartışmak ve diğer 

üyeleri bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir. 

Çalışmalarını içeren bir grup 

günlüğü tutar ve önemli olayları 

kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak 

roller 

netleştirilmediği 

için öğrenci 

daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım 

hâlinde değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 

 

Davranış 

Öğrenci, grup tartışmalarına 

katkıda bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini dinler. 

Her zaman görev üzerinde 

çalışır. Grup çalışmasına 

gereken katkıyı sağlar. 

Öğrenci, 

uzlaşmaya 

istekli değildir. 

Yardıma ihtiyacı 

olan takım 

arkadaşlarına 

yeteri kadar 

faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda 

bulunmamıştır. 

 

 

 
    

Toplam Puan ……./ 18 

 

2.Genel Rubrik 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen 

model ve bilginin 

ürün içerisinde 

dikkate alındığı 

açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay 

bir şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar 

net değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç 

duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate almamıştır. 
 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

çekici gözüküyor. 

Proje, yapılan kişisel 

dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir.  

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış 

ve özen 

gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri eksik 

ve özensizdir.. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde 

küçük yaratıcı 

uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller 

eksik ve özensiz 

bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen materyaller 

ürünü oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 
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Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla 

özgün düşünce ve 

yaratıcı fikir 

göstermektedir. 

Kişisel dokunuş 

içerir. Alışılmışın 

dışında ve 

şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı 

özgün fikirler ve 

farklı bakış 

açıları ortaya 

koyuyor. 

Ürünü 

oluştururken 

verilen 

yönergeler 

kullanılmış 

fakat ürün 

kendi 

sonuçlarını 

ortaya 

koyamamıştır. 

İlgi çekicilik 

bağlamında 

sınırlı kalmıştır. 

Ürün özgün değildir. 

Sadece verilen 

bilgiler tekrar 

edilmiştir. Özen ve 

itina gösterilmemiş, 

sıradan bir üründür.  

Ürünü oluştururken 

verilen yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Mesafe  

Ürün istenilen 

mesafeye 

ulaşmıştır. 

Ürün İstenilen 

mesafeye 

yaklaşmıştır. 

Ürün istenilen 

mesafeye 

yaklaşmamış 

ancak 

çalışmıştır. 

Ürün çalışmamıştır.  

Toplam puan  …../20 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk) çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik 

olduğu veya düzeltmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Uygulayıcıya Öneriler: Öğretmen çocukları uçakla sınırlandırmayıp rampadan kayıp 

fırlayabilen bütün ürünlerin tasarımlarını kabul edebilir. 

Bu ürünü tasarlarken çocukların edineceği mesleki beceriler hakkında konuşulabilir. 

Fırlatma sistemi ile çalışan makinelerle ilgili fotoğraflar ve videolar gösterilebilir. 

9. KAYNAKÇA: 

• https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resour

ceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurricu

lumPath=false 

  

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=06b422542fff88e9a1c35a0c7944d639&resourceTypeID=3&loc=0&locID=f1be2b0e540679eb81a417cf64efe000&showCurriculumPath=false
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Sihirli Dünya’ya Yolculuk 
Ders Adı: Fen Bilgisi Konu: Canlılar ve Yaşam / Işık ve Görme 

Yazar: Burcu Kırtıl 

 

Hedef Kazanımlar 

F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır. 

F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 

Fen Bilgisi Kazanımları: 

F.3.5.1. Işığın Görmedeki Rolü: F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının 

gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. 

F.3.5.2. Işık Kaynakları: F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık 

kaynakları şeklinde sınıflandırır. 

F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.  

F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki 

etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. 

F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.  

F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi 

bakımından önemini tartışır. 

F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır. 

F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar. 

Hayat Bilgisi Kazanımları: 

HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar. 

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler 

verir. İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde 

durulur. Olumlu etkilerine de örnekler verilmesine özen gösterilir. Nesli 

tükenmekte olan canlılara örnekler verilir. HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma 

konusunda sorumluluk alır. Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak 

gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun kullanılması ve ağaç dikilmesinin 

önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları temel 

düzeyde tanıtılır. 

HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler 

verir. Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin toplanma şekilleri ve tekrar 

kullanıma sunulma alanları örneklenir. Bu sürecin çevreye olan katkıları 

vurgulanır. Sayılan maddelerden birini kullanmak ve farklı işlev kazandırmak 

suretiyle sürdürülebilirlikte rol alabilecekleri fark ettirilir. 
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Mühendislik Kazanımları: 

1.Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tasarım probleminin tanımlanması ve 

tasarımın başarılı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerin ve olası 

engellerin belirlenmesini sağlar. 

2. Öğrenci tasarlayacağı ürünü üretmek için gereken aşamaları belirler ve 

uygun bir şekilde ürünü sunar. 

3.Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar 

(ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve 

sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. 

4. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda 

etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma. 

5. Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma. 

Teknoloji Kazanımları: 

1. Gerçek dünya sorunlarını ve problemlerini aktif olarak keşfederek fikir ve 

teoriler geliştirerek, cevaplar ve çözümler üzerinde durarak bilgi havuzu 

oluşturur. 

2. Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek 

problemleri çözmek için bilinçli bir şekilde tasarım sürecini kullanır.  

3. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  

4. Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.  

Matematik kazanımları: 

M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Başar, doğayı çok seven her canlının yaşam hakkına saygı duyan çevreye karşı 

duyarlı bir çocuktur. Günlerinin büyük kısmını evlerinin yakınındaki küçük ormanda 

hayvanlarla, bitkilerle ilgilenerek geçirir. Yine böyle günlerden birinde ormanda neşe 

içinde dolaşan Başar, uzaktan parlayan bir nesne görür. Merakla nesneye 

yaklaştığında bunun ilginç görünümlü bir kutu olduğunu fark eder. En azından Başar, 

bu nesneyi kutuya benzetmiştir. Tam elini uzatmış kutuyu açacakken kutunun üzerinde 

bir not olduğunu fark eder. Notta aynen şöyle denmektedir: ‘’ Merhaba küçük 

kahraman. Önünde duran kutu sihirli bir Dünya’ya açılıyor ve sen, bu kutuyu 

bulabildiğine göre doğa için elinden geleni yapan çok güzel bir çocuksun demektir. 

Şimdi içinde ne olduğu merak ettiğini biliyorum. Ancak bu kutunun bir özelliği var:’’ 

kutunun kapağına dokunduğun an, kutu ortadan kaybolacak.’’ Kapağını açmadan 

içini görebilmen için bir yol bulman gerekiyor. Senin gibi bir çocuğun bunu bulmakta 

zorlanmayacağını biliyorum. İyi şanslar. 

2. AŞAMA PROBLEM: ( 1 saat) 
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1. Aydınlatma sistemini kurabilmeleri için elektrik devresi elemanları önceden 

tanıtılarak nasıl çalıştığını anlatılır. Öğrenciler elektrik devresini istedikleri gibi 

kullanabilirler.  

2. Öğrencilere Pascal düzenekleri ile ilgili örnekleri içeren video izlettirilir. Bu 

düzeneği kullanabilecekleri söylenir. ( Örneğin öğrenciler kutunun içini görmek için 

kapağı Pascal düzeneği ile açmayı akıl edebilirler, bu durumda yapay ışık kaynağı 

kullanmak zorunda bırakılmazlar.) https://www.youtube.com/watch?v=Xz60Psx_Cp0 

3. Aşağıda linki verilen, Işığın görme üzerindeki etkisini anlatan video bu 

aşamada öğrencilere izlettirilir ve üzerinde konuşulur. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTyp

eID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=fa

lse 

4.Öğretmen öğrencilere, İnsanların doğaya zarar vermeden oluşturduğu yaşam 

alanlarının, köprülerin, yolların vb. fotoğraflarını gösterilebilir.  

 

Posta gazetesinin resmi internet sitesinde, 02 Mart 2020, Pazartesi 10:35 tarihinde 

yayınlanan ‘’Yüzüklerin Efendisi'nin diyarı Hobbit Köyü’nü ziyaret edin: Hobbiton film seti 

nerede?’’ Adlı haberden alıntıdır. 

https://www.posta.com.tr/yuzuklerin-efendisinin-diyari-hobbit-koyunu-ziyaret-

edin-hobbiton-film-seti-nerede-fotograflari-2241841-3  adresinden, 16.01.2021 

tarihinde erişildi 

Bu yol yapılırken hiç ağaç kesilmemiştir. 

Sözcü Gazetesi’nin resmi internet sitesinde 25 

Ağustos 2015, 06:47 tarihinde yayınlanan ‘’ En 

Güzel Yollar’’ Adlı haberden alıntıdır. 

  

https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-

icinden/en-guzel-yollar-918285/1/?_szc_galeri=1 

adresinden, 16.01.2021 tarihinde erişildi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz60Psx_Cp0
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://www.posta.com.tr/yuzuklerin-efendisinin-diyari-hobbit-koyunu-ziyaret-edin-hobbiton-film-seti-nerede-fotograflari-2241841-3
https://www.posta.com.tr/yuzuklerin-efendisinin-diyari-hobbit-koyunu-ziyaret-edin-hobbiton-film-seti-nerede-fotograflari-2241841-3
https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/en-guzel-yollar-918285/1/?_szc_galeri=1
https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/en-guzel-yollar-918285/1/?_szc_galeri=1
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5. Öğrencilerin aşağıdaki problemler üzerinde düşünmeleri beklenir.  

Son yıllarda insanlar yaşam alanlarını tasarlarken diğer canlıların yaşam hakkını 

ihlal etmektedir. Günden güne canlı çeşitliği azalmakla birlikte doğanın dengesi 

bozulmaktadır.   

Doğaya saygılı bir yaşam alanı oluşturabilmek için; 

Diğer canlıların yaşam alanlarını çok fazla etkilemeden yaşam alanımızı nasıl 

tasarlayabiliriz? 

Tasarladığımız bu çevre diğer canlılara nasıl hizmet edebilir? 

Evlerimiz;  

Hangi malzemelerden yapılabilir? 

Kaç katlı olabilir? 

Dış cephesi nasıl olmalı? 

Çevresi nasıl olmalı? 

Ne ile ısınmalı, elektriğini nasıl üretmeli? 

Kapağı kapalı kutunun içini görmek için nasıl bir aydınlatma sistemi geliştirilebilir?  

Geliştiren bu aydınlatma sistemi nasıl yerleştirilirse en uygun aydınlatma sistemi 

kurulmuş olur?  

Malzemeler:  

• Karton, kapaklı büyük bir kutu,  

• Koyu renk asetat ya da koyu 

renk şeffaf cilt,  

• Maket bıçağı,  

• Makas,  

• Silikon yapıştırıcı, 

• Sıvı yapıştırıcı,  

• Zımba, 

• Kahve çubukları,  

• Evde bulunan atık maddeler( 

kumaş kutu vb.) ,  

• Şırınga,  

• Serum hortumu,  

• Elektrik devresi elemanları (enerji 

kaynağı olarak pil yerine güneş 

enerjisi paneli);  

• Toprak,  

• Bitki,  

• Ağaç dalı,  

• Yaprak gibi doğadan 

materyaller.  

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk) 

Öğrenciler gruplara ayrılır.  Fikir üretim aşamasında ‘’retrodüktif’’( yepyeni ve 

orijinal çözüm yolları önerme) akıl yürütme tekniği ile yola çıkılarak, problem çözme 

tekniklerinden beyin fırtınası kullanılır 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA:  

 Öğretmen öğrencilere kullanacakları malzemeleri sunar. Tasarlayacakları 

Dünya’nın krokisini çizmelerini ister.  

      Sınırlamalar: 

Çizim 30 dk içerisinde tamamlanmalıdır. 
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Öğrenciler kullanacakları malzemeleri çizim aşamasında seçmelidirler. ( Her 

grup bir malzemeden en fazla üç tane seçebilir.) 

Süre: 4 ders saati (Çizim süresi bu süreye dâhil değildir.) 

Meslek, görev ve sorumluluklar: 

Çevre Mühendisliği 

İnşaat mühendisliği 

Peyzaj Mimari 

Elektrik Mühendisliği 

      Görev ve sorumluluklar: 

Yazıcı 

Sözcü 

Tasarımcı 

Araştırmacı 

Ön Hazırlık 

-Öğrenciler dörderli gruplara ayrılır ve konuyla ilgili fikirlerini konuşmaları beklenir. 

-Her öğrencinin fikirlerin bir araya getirebilmesi ve çizim yapabilmeleri için 

gruplara kâğıt dağıtılır. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Oluşturulan prototipin kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Öğretmen ürünleri değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve puanlar. 

Sosyal Ürün: Takım Çalışması Rubriği 

 6-5 4-3 2-1 Puan 

Anlama 
Öğrenci, görevinin amacını 

tamamen anlar. 

Öğrenci, görevinin 

amacını kısmen 

anlar. 

Öğrenci görevinin 

amacını 

anlamamıştır. 

 

Grup 

Dinamikleri 

Öğrenci, herkes tarafından 

kabul edilen ve grup kararı 

olarak belirlenen rollerin 

farkındadır ve uygular. Süreç 

hakkında tartışmak ve diğer 

üyeleri bilgilendirmek amacıyla 

paylaşım hâlindedir.. 

Çalışmalarını içeren bir grup 

günlüğü tutar ve önemli olayları 

kaydeder. 

Öğrenci, özenle 

çalışır ancak roller 

netleştirilmediği için 

öğrenci daha az 

verimlidir. Tüm 

öğrenciler ile 

paylaşım hâlinde 

değildir. 

Öğrenci, özenle 

çalışmamıştır. Roller 

belirlenmemiş, bu 

yüzden öğrenci 

verimli çalışmamıştır 

ve paylaşım 

gerçekleştirmemiştir. 

Öğrenci takım 

arkadaşlarının 

çalışmalarının 

farkında değildir. 
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 6-5 4-3 2-1 Puan 

Davranış 

Öğrenci, grup tartışmalarına 

katkıda bulunur ve takım 

arkadaşlarının fikirlerini dinler. 

Her zaman görev üzerinde 

çalışır. Grup çalışmasına 

gereken katkıyı sağlar. 

Öğrenci, uzlaşmaya 

istekli değildir. 

Yardıma ihtiyacı 

olan takım 

arkadaşlarına yeteri 

kadar faydalı katkıyı 

sağlamamıştır. 

Öğrenci, tek başına 

çalışır. Başkalarına 

yardımcı olmamış ve 

katkıda 

bulunmamıştır. 

 

Toplam Puan 
……./ 

18 

 

Sosyal Ürün: Genel Rubriği 

Kategori 4 3 2 1 
Verilen 

Puan 

Fikir 

Geliştirme 

Mevcut bilinen model ve 

bilginin ürün içerisinde 

dikkate alındığı açıktır. 

Üründeki fikir 

açık ve kolay bir 

şekilde 

anlaşılabiliyor. 

Üründeki fikirde 

bazı noktalar net 

değil ve 

açıklanmaya 

ihtiyaç duyuyor. 

Bilinen modelleri 

dikkate almamıştır. 
 

Kalite 

(Bütünlük, 

doğruluk) 

Ürün doğru bir şekilde 

tamamlanmış ve çekici 

gözüküyor. Proje, yapılan 

kişisel dokunuşlarla 

zenginleştirilmiştir. 

Ürün doğru bir 

şekilde 

tamamlanmış ve 

özen gösterildiği 

açıkça 

anlaşılıyor. 

Ürün 

tamamlanmış 

fakat bazı 

detaylar özen 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün 

tamamlanmamış, 

bazı bölümleri eksik 

ve özensizdir.. 

 

Materyal 

Kullanımı 

(araç-

gereç, 

malzeme, 

mekanik 

vs.) 

Verilen materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Materyallerde küçük 

yaratıcı uyarlamalar ile 

ürünün çekiciliği ve 

orijinalliği 

zenginleştirilmiştir. 

Verilen 

materyaller 

doğru bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen 

materyaller eksik 

ve özensiz bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Verilen materyaller 

ürünü oluşturmada 

yeterli olmayacak 

derecede sınırlı 

kalmıştır. 

 

Özgünlük 

Ürün tamamıyla özgün 

düşünce ve yaratıcı fikir 

göstermektedir. Kişisel 

dokunuş içerir. Alışılmışın 

dışında ve şaşırtıcıdır. 

Ürün bazı özgün 

fikirler ve farklı 

bakış açıları 

ortaya koyuyor. 

Ürünü oluştururken 

verilen yönergeler 

kullanılmış fakat 

ürün kendi 

sonuçlarını ortaya 

koyamamıştır. İlgi 

çekicilik 

bağlamında sınırlı 

kalmıştır. 

Ürün özgün 

değildir. Sadece 

verilen bilgiler 

tekrar edilmiştir. 

Ürüne özen 

gösterilmemiştir, 

sıradan bir üründür.  

Ürünü oluştururken 

verilen yönergelerin 

ötesine 

geçilmemiştir. 

 

Tasarımın 

Amaca 

Uygunluğu 

Tasarlanan ürün çevreye 

duyarlı ve insanların 

uygar yaşamını da 

destekliyor. Ayrıca 

tasarımın uygun 

aydınlatma ile içi de 

gözlemlenebiliyor. 

Ürün doğal ve 

yapay çevre 

olarak 

tasarlanmış 

ancak doğal ve 

beşeri unsurların 

birlikteliği 

sağlanamamış. 

Aydınlatma ile 

ürünün 

gözlemlenmesi 

sağlanmış. 

Bir yaşam alanı 

tasarlanmış ancak 

doğal çevreye 

yeteri kadar yer 

verilmemiş. 

Aydınlatma ile 

ürünün 

gözlemlenmesi 

sağlanmış. 

Ürün tasarımı 

yapılırken doğal ve 

beşeri unsurlar 

uyum içinde değil. 

Ayrıca aydınlatma 

ile ürünün 

gözlemlenmesi 

sağlanamamış. 

 

Toplam puan …../20 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Uygulayıcıya Öneriler: Öğretmen öğrencilere, İnsanların doğaya zarar 

vermeden oluşturduğu yaşam alanlarının, köprülerin, yolların vb. fotoğraflarını 

gösterilebilir. Bu ürünü tasarlarken çocukların edineceği mesleki beceriler hakkında 

konuşulabilir. 

KAYNAKÇA: 

• https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resou

rceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurri

culumPath=false 

• https://www.posta.com.tr/yuzuklerin-efendisinin-diyari-hobbit-koyunu-ziyaret-

edin-hobbiton-film-seti-nerede-fotograflari-2241841-1 

• https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/en-guzel-yollar-

918285/7/?_szc_galeri=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.771/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=d77bc29ab8a0e1f240908daa196fefb9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=bd00975e8d03bea630cee5145364a5fe&showCurriculumPath=false
https://www.posta.com.tr/yuzuklerin-efendisinin-diyari-hobbit-koyunu-ziyaret-edin-hobbiton-film-seti-nerede-fotograflari-2241841-1
https://www.posta.com.tr/yuzuklerin-efendisinin-diyari-hobbit-koyunu-ziyaret-edin-hobbiton-film-seti-nerede-fotograflari-2241841-1
https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/en-guzel-yollar-918285/7/?_szc_galeri=1
https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/en-guzel-yollar-918285/7/?_szc_galeri=1
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Denge ve Tartı 
Ders Adı: Matematik Konu: Ölçme 

Yazar: Mehmet Cengiz 

 

1.1.Ana Disipline Ait Kazanımlar: 

Matematik 

Alt Öğrenme Alanı: Tartma 

M.3.3.6.1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 

M.3.3.6.2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin 

doğruluğunu kontrol eder. 

M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 

1.2.Diğer disiplinlerine ait kazanımlar: 

Fen Bilimleri 

F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri 

açıklar. 

STEM alanına ait alt kazanımlar: 

Çalışması sonucunda özgün ürün oluşturabilmek için yaratıcılık becerisini kullanır. 

Grup halinde çalışarak takım içindeki rolünü yerine getirme becerilerini geliştirir. 

Mühendislik ve Tasarım Becerileri:  

Proje çalışması için inovasyon ve buluş yapabilme becerileri ile ürün oluşturur.  

Malzemeler: 

• Makas, mukavva(fon karton 

tipli),  

• Yapıştırıcı,  

• Kalın ip,  

• Tahta parçası,  

• Elbise askısı, 

• Poşet, 

• Tabak şeklinde materyaller 

 

1. AŞAMA SENARYO: (20 dk)  

Sınıfa elinde mevsim meyveleri, paketli kuru gıda ürünleri ve eşit kollu teraziyle 

girilir ve öğrencilere şu hikâye anlatılır. 

Ahmet ve annesi markete giderler. Marketin meyve reyonundan elma, 

mandalina ve portakal alırlar. Daha sonra marketin kuru gıda reyonundan bir paket 

pirinç, bir paket bulgur ve bir paket mercimek alırlar.  

Marketin kasa bölümüne yaklaştıklarında Ahmet annesine: 
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-Anneciğim meyveleri tarttırmadık. Ne kadar ödeyeceğimizi nerden bileceğiz 

diye sorar. 

Annesi kasada elektronik tartı olduğunu orada tartılıp ne kadar aldıklarını 

öğreneceklerini söyler. 

Kasaya giderler, sıra onlara geldiğinde elektrik gider. Ahmet'in annesi: 

- Ah şimdi ne yapacağız ürünleri tarttırma fırsatımız olmadı ki. Diğerlerinin fiyatını 

biliyoruz öderdik ama meyveleri bilmiyoruz der. 

  Elektriğin gelmesini bekleyecek vakitleri olmadığı için de meyveleri bırakarak 

gitmek zorunda kalırlar. 

Bu hikâye anlatıldıktan sonra öğrencilere şu sorular sorulur; 

a) Markette elektronik tartı gördünüz mü? 

b) Elektronik tartılardan önce sizce ne kullanılıyordu?  

c) Sınıfa getirdiği ürünün (eşit kollu terazinin) ne olduğunu, daha önce görüp 

görmediklerini sorar. 

Bu aşamada öğrencileri hikâyeyi devam ettirmeleri istenir.  

Markette eşit kollu terazi olsaydı ne olurdu sorusuna uygun sınıf içinde senaryo 

düzenlenir. Sınıftaki öğrencileri 3 er gruba ayırır ve market tezgâhında görevlendirir. Her 

bir tezgâha sınıfa getirdiği mevsim meyvelerinden yerleştirir. 

Dönüşümlü olarak oluşturduğu gruptaki öğrencileri her bir tezgâhtan istediği 

kadar meyve alıp terazide kendilerinin ölçerek dengeyi sağlamalarını ister. Öğrenciler 

hazır paketleri de tartarak üzerinde yazan değerlerle karşılaştırır. Varsa merak ettikleri 

diğer sınıf içi malzemeleri de tartabilirler. Burada öğrencilerin gram ve kilogram 

kavramlarını ve eşit kollu terazide denge sağlamak için ne yapmaları gerektiğine karar 

verilir.  

İşlem Basamakları: 

İlişkilendirilen derslerle ilgili sorular 

hazırlanarak her bir öğrenci tekrar 

eşit kollu terazinin yanına çağrılır. 

Terazinin bir tarafına öğretmen 

kendisi kilosunu bildiği ürünleri 

yerleştirir ve her öğrenciye önce 

bu ürünlerin ağırlıklarının ne kadar 

olduğu sorularak tahmin ettirilir. 

Sonrasında sorulan sorulara doğru cevap verirse meyvenin kilosu kadar ağırlık verilerek 

öğrencinin meyvenin kilosunu bulması sağlanır. 

Öğretmen yapılan etkinlikten sonra eşit kollu teraziyle dengenin nasıl sağlandığını 

öğrencilere açıklar. 
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(Uslu, 2013) 

2. AŞAMA PROBLEM: (20 dk) 

Bu bölümde öğrencilere eşit kollu terazinin her yerde bulunmadığı belirtilir. Bu 

durumda nasıl bir çözüm üretecekleri sorularak tasarım süreçleri aşamalarını takip 

ederek yaratıcı teraziler oluşturmaları istenir. Dörderli gruplar oluşturulur ve her öğrenci 

grubuna makas, mukavva(fon karton tipli), yapıştırıcı, kalın ip, tahta parçası verilir.  

Öğrenciler ölçüm yaparken eşit kollu terazide ölçüsü bilinen paketleri kullanarak 

bilinmeyen nesnelerin kütlesini bulması gerektiğini fark eder. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk)  

Kullanacağı materyalleri belirler. Ölçüm yöntemini belirler. Ölçü aletleri 

olmadan materyallerini kullanarak terazi kefeleri oluşturma, dengeleme, parçaları 

nerelere yerleştireceğini planlama süreci gerçekleştirilir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA:  

Yapacağı terazinin planını çizer. 
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5.AŞAMA DENEME: (5 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Ürünü geliştirir. Şekildeki ürün örnek 

olarak verilmiştir. Öğrenci grupları kendi 

seçtiği materyallere uygun tasarım 

yapacaklardır. 

  

Öğrenciler yapılan terazinin doğru 

dengeyi sağlayıp sağlamadığını ölçer. 

Geliştirme önerilerini alır. Arkadaşlarına 

yaptığı teraziyi sunar ve ölçüm yapma 

şeklini anlatır. 

 

 

 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk) 

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Öğrencilerin yaptıkları eşit kollu teraziler aşağıda verilen ölçeğe göre 

değerlendirilir. 

ÖZELLİK 
GELİŞTİRİLMELİ 

5 PUAN 

ORTA 

6 PUAN 

İYİ 

8 PUAN 

ÇOK İYİ 

10 PUAN 

Problemi doğru şekilde anlamış olmak     

Probleme uygun çözüm üretebilmek     

Projeye uygun özgün fikirler üretebilmek     

Grup içinde görev dağılımı yapmak     

Ürününün modelini tamamlayabilmek     

Ürününün tasarımına benzemesi     

Yapılan eşit kollu terazide ölçüm yapabilmesi     

Sunumda ders ile ilişki kurabilmek     

Sunum yaparken birimleri doğru şekilde ifade 

etmek 

    

Sunum süresini kullanabilmek     

TOPLAM     

 

  

(ureticifikirler, 2011) 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (5 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA 

• Üretici Fikirler. (2011, ocak 06). aralık 17, 2020 tarihinde ureticifikirler: 

https://ureticifikirler.wordpress.com/2011/01/06/el-yapimi-terazi/ adresinden 

alındı 

• Uslu, Ö. (2013, aralık 8). Eğitimhane. aralık 17, 2020 tarihinde Eğitimhane web 

sitesi: https://www.egitimhane.com/3-sinif-matematik-tartma-konu-anlatimi-

ve-alistirmalar-d126604.html adresinden alındı 
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Işıklı Harita 
Ders Adı: Sosyal Bilgiler Konu: Küresel Bağlantılar 

Yazar: Hülya Ok 

 

Sosyal Bilgiler Kazanımları: 

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır. Türkiye'nin dünya üzerindeki 

yerinin önemini fark eder. 

SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini 

kavrar. 

Fen Bilgisi Kazanımları: 

F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını, işlevleri ile tanır. 

F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar. 

Teknoloji Kazanımları: 

1. Yapacağı ürünün algoritmasını oluşturur. 

2. Tasarladığı ürünü farklı çalışmalara entegre eder. (Uzak ülkeler, komşu ülkeler 

gibi) 

Matematik Kazanımları: 

M.2.3.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini, birlikte kullanarak bir 

uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla 

tekrarlı ölçümler yapar. 

21. Yüzyıl Beceri ve Kazanımları: 

1. Üç boyutlu düşünme becerileri gelişir. 

2. Çevreye, yaşadığı dünyaya ve evrene duyarlı olur. 

3. Sivil insiyatifte güç olduğunu görür. 

4. Farklı rol ve sorumluluklarına uyum sağlar. 

Mühendislik Kazanımları 

1.Mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik olarak nasıl 

etkilediğini inceler. 

2.Bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder.  

3.Planlama, tasarım, yürütme, kalite ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

4.Öğrenci proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak 

varsayarak o rolün gerektirdiği çalışmaları başarıyla tamamlar. 
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1.AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Ayda, kitap okumayı çok seviyordu. Okuduğu her kitapla farklı yaşamları, yerleri, 

kişilikleri tanıyor ve çok etkileniyordu. Öğretmeni bu hafta Cengiz Aytmatov ‘un kitabını 

okumasını istemişti. Ayda, Aytmatov ‘un  “İnsan için en güç olan, her gün insan olarak 

kalmasıdır.” sözünden çok etkilenmişti. Onunla ilgili araştırma yaparken, Aytmatov’un 

dünyaca ünlü Kırgızistanlı bir yazar olduğunu öğrenmişti. 

Kırgızistan’ın bir Türk devleti olduğunu biliyordu. Babası, insanların akrabaları 

olduğu gibi ülkelerinde akraba olduklarından bahsetmişti. “Aynı milletten, aynı dili 

konuşan, kültür ve tarih birliği olan ülkeler akraba ülkelerdir” demişti. “Türkiye’nin de 

akraba olduğu Türk Cumhuriyetleri var” dedi babası.  

       Azerbaycan’ın, Kazakistan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Özbekistan’ın ve 

Türkistan’ın da Türk cumhuriyetlerinden olduğunu öğrendi. Orta Asya’dan göç eden 

Türklerin Türkiye’den başka ülkeler de kurduğunu ve bazı Türklerin de başka devletler 

içinde yaşadığını öğrendi. Ayda, günümüzdeki Türk devletlerini ve dünya üzerinde 

nerede bulunduğunu araştırmaya karar verdi. 

2.AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Ayda’ya Türk cumhuriyetlerinin yerini öğretmek için ışıklı bir harita tasarlayabilir 

misin? 

Türk devletleri nerelerdedir? 

Türk devletlerinin başkenti nerelerdir? 

Türk devletlerinin bayrağı hangisidir? 

Türk devletlerinin Türkiye’ye yakınlığı nasıldır? 

Öğretmen yönergesi:  (10 dk.) 

Bağımsız Türk Devletleri tanıtımı (ÇETİN, 2014) , EBA eğitim platformunda 

Komşularımız ve Türk cumhuriyetleri ile ilişkilerimiz (EBA.2020) , Türk Devletleri ile 

ekonomik ilişkilerimiz (EBA,2020) videolarını izleterek Türk cumhuriyetleri tanıtılır. 

Basit elektrik devresi videosu izletilerek yapılacak devre ile ilgili bilgi 

verilir.(EBA,2020) 

Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik 

devresi denir. 

 Devredeki pil, elektrik enerjisi kaynağıdır ve negatif elektrik yüklerine yani 

elektrona elektrik enerjisi aktararak onların titreşmesini ve elektrik akımının oluşmasını 

sağlar. 

 Devredeki iletken tel, elektrik yüklerinin yani elektronların kazandığı elektrik 

enerjisinin akışını sağlar. 

Devredeki ampul, iletken telden elektrik enerjisinin geçtiğini ya da geçmediğini 

yani elektrik akımının oluşup oluşmadığını gösterir. 

Devredeki anahtar, elektrik enerjisinin geçmesini ya da geçmemesini sağlar. 

Basit elektrik devrelerinde anahtar açıkken devreden elektrik enerjisi yani elektrik 

akımı geçemez ve ampul yanmaz. Böyle devrelere açık devre denir. 
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Basit elektrik devrelerinde anahtar kapalı iken devreden elektrik enerjisi yani 

elektrik akımı geçebilir ve ampul yanar. Böyle devrelere kapalı devre denir.(Fen 

okulu.net) 

 

Harita, yeryüzünün tümünün ya da bir parçasının belirli oranlarda küçültülüp bir 

düzlem üzerinde gösterimidir. (Vikipedi,2020) 

Sınırlamalar 

Sadece Türk Cumhuriyetleri ışıklandırılacak. 

Harita basit elektrik devresi kullanılarak ışıklandırılacak. 

Bir devrede bir bayrağın bir ülke ışığını yakması gerekir. 

Her grup sadece kendine verilen malzemeleri kullanacak. 

Malzemeler: 

• 1 grup için:   

• Türk devletleri haritası,  

• 6 tane led ışık lambası,  

• İletken tel veya alüminyum şerit,  

• 3 tane pil ( 3 v) Türk devletleri 

bayrakları, 

• Mukavva, silikon yapıştırıcı 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (10 dk.) 

Sınıf gruplara ayrılarak çalışma grupları oluşturulur: 

Türk Cumhuriyetleri hangileridir? 

Türk Cumhuriyetleri ülkeleri dünyanın neresindedir? 

Türk Cumhuriyetleri bayrakları nelerdir? 

Harita nasıl hazırlanır? 

Led lamba nedir? 

İletken tel nasıl olmalıdır? 

Basit elektrik devresi nasıl kurulur? Konularında beyin fırtınası yapılır. 
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4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (30 dk) 

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Algoritma yapılır ve harita düzeneği hazırlanır. 

 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Bayrak ile ülke arasında elektrik bağı kurulmuş mu? 

Bayrağa dokununca ülke lambası yanıyor mu? 

Lambalar Türk Cumhuriyetleri gösteriyor mu? 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (15 dk) 

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (15 dk)  

1 -Kahoot ile değerlendirme yapılacak. 

2- Rubrikle değerlendirilecek. 

Rubrik 1:  

GRUP DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ 

  Hiçbir zaman Bazen Her zaman 

1 Grup üyeleri birbiriyle yardımlaşır    

2 Grup üyeleri birbirinin düşüncelerini dinler    

3 Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır    

4 Grup üyeleri zamanı akıllıca kullanır    

5 Bireysel sorumluluklarını yerine getirir    
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Rubrik.2:    

ÜRÜN DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ 

  Çok İyi İyi Üzerinde Çalışılmalı 

1 Ürün amaca uygun tasarlanmış    

2 Ülkeler ve bayraklar doğru eşleştirilmiş    

3 Devreler doğru kurulmuş    

4 Devreler çalışır durumda    

5 Çalışma sırasında ekonomik kullanım 

sağlanmış 

   

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

1. Basit devre kurabileceğiniz başka neler yapabileceğinizi grup arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

Bu modelden yola çıkarak daha gelişmiş ne yapabilirsiniz tartışınız. 

QR Code uygulaması ile sınıfta Türk Cumhuriyetlerine sanal gezi düzenlenebilir. 

PROJE İLE İLGİLİ MESLEKLER VE KARİYER SEÇİMİ:  (10 DK.): 

Harita Mühendisliği: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle 

(uydulardan konum belirleme, uydu görüntülerini işleme vb.) metrik anlamda ölçülmesi 

ve elde edilen mekânsal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve 

planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, 

hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmaları ile ilgilenen mühendislik 

dalıdır. Harita Mühendisliği, teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi 

uygulayan mühendislik dallarından biridir. (wikipedia.2021) 

KAYNAKÇA: 

• Çetin, E.2014. Bağımsız Türk Devletleri Tanıtım Videosu. Erişim Tarihi: 05.11.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=Mo_iCz0Z-4Q 

• EBA(2020). Komşularımız ve Türk cumhuriyetleri ile ilişkilerimiz.  Erişim Tarihi:06.11.2020      

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResour

ce?resourceID=19245c953a3ce6c2f35ab6604f652399&resourceTypeID=3&loc=-

1&showCurriculumPath=true 

• EBA(2020) . Türk Devletleri ile ekonomik ilişkilerimiz. Erişim tarihi: 06.11.2020 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResour

ce?resourceID=1da7923519e3a60a55079795270be4d9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=cba65

712017b93c766c70cd78907c528&showCurriculumPath=false 

• EBA (2020) Basit elektrik devresi. Erişim Tarihi: 04.11.2020 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResour

ce?resourceID=cf786328efc70640a382d9328fb27bee&resourceTypeID=3&loc=-

1&showCurriculumPath=true 

• TR:WİKİPEDİA.ORG, (2020) Harita. Erişim Tarihi: 06.11.2020 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Harita   

• FEN OKULU.NET. Basit Elektrik Devresi. Erişim Tarihi: 03.11.2020 

https://www.fenokulu.net/mobil/fen-konulari/konu1889 

• Yaman. E, Akan.R., Doğan M., Sarı, Ö. 2020. İlkokul Fen Bilimleri, 4. Sınıf  Ders Kitabı .İzmir: 

Çağlayan 

• Tüysüz.S. (2018) İlkokul Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı-4 Ankara: Tuna 

• Tr.Wikipedia.Org (2021) Harita Mühendisliği Erişim Tarihi:17.01.2021 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Harita_m%C3%BChendisli%C4%9Fi 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mo_iCz0Z-4Q
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=19245c953a3ce6c2f35ab6604f652399&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=19245c953a3ce6c2f35ab6604f652399&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=19245c953a3ce6c2f35ab6604f652399&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=1da7923519e3a60a55079795270be4d9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=cba65712017b93c766c70cd78907c528&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=1da7923519e3a60a55079795270be4d9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=cba65712017b93c766c70cd78907c528&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=1da7923519e3a60a55079795270be4d9&resourceTypeID=3&loc=0&locID=cba65712017b93c766c70cd78907c528&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=cf786328efc70640a382d9328fb27bee&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=cf786328efc70640a382d9328fb27bee&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.757/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=cf786328efc70640a382d9328fb27bee&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://tr.wikipedia.org/wiki/Harita
https://www.fenokulu.net/mobil/fen-konulari/konu1889
https://tr.wikipedia.org/wiki/Harita_m%C3%BChendisli%C4%9Fi
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Uygun Aydınlatma Yapılmış Bir Ev Tasarlayalım 
Ders Adı: Sosyal Bilgiler Konu: Küresel Bağlantılar 

Yazar: Hülya Ok 

 

Fen Bilgisi Kazanımları: 

F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 

F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi 

bakımından önemini tartışır. 

Mühendislik Kazanımları: 

MTB1 - Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tasarım probleminin tanımlanması ve 

tasarımın başarılı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerin ve olası 

engellerin belirlenmesini sağlar. 

MTB2 - Öğrenci tasarlayacağı ürünü üretmek için gereken aşamaları belirler ve 

uygun bir şekilde ürünü sunar. 

Teknoloji Kazanımları: 

1. Gerçek dünya sorunlarını ve problemlerini aktif olarak keşfederek fikir ve 

teoriler geliştirerek, cevaplar ve çözümler üzerinde durarak bilgi havuzu 

oluşturur. 

2. Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek 

problemleri çözmek için bilinçli bir şekilde tasarım sürecini kullanır.  

3. Tasarım kısıtlamalarını ve hesaplanan riskleri dikkate alan bir tasarım sürecini 

planlamak ve yönetmek için dijital araçları seçer ve kullanır. 

Matematik kazanımları: 

. M.2.3.1.4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve 

tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder. 

M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre 

cinsinden ölçer. 

M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer. 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Elif, bugün derste gece yön bulmak için kutup yıldızından faydalanılabileceğini 

öğrenmişti. Akşam heyecanla balkona çıkıp kutup yıldızını görmeye çalıştı. Şehir o 

kadar aydınlıktı ki yıldızları göremiyordu. Babası Elif’i hafta sonu köye götürdü. Köyde 

gece gökyüzünde o kadar çok yıldız gördü ki sanki binlerce lamba yanıyor gibiydi.  

Babası kutup yıldızını da gösterdi Elif’e ve bu yıldıza demir kazık da dendiğini anlattı. 

Ama Elif ‘in aklına yıldızları neden şehirde göremeyip köyde görebildiği takılmıştı. Babası 

bunun nedeninin şehirdeki ışık kirliliği olduğunu anlattı ve ışık kirliliğinin başka zararları 

olduğunu da anlattı. 
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Doğal hayatı, göç eden hayvanları, bitkileri de olumsuz etkilediğini anlattı. Elif 

ışık kirliliğinin zararlarını dinledikçe doğaya verilen zarara çok üzüldü. Evde ışık kirliliğine 

nelerin yol açtığını düşündü ve ışık kirliliğini en aza indirecek uygun aydınlatma yapılmış 

ev tasarlamaya karar verdi.  

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Birlikte ışık kirliliğinin en aza indirildiği bir ev tasarlamaya ne dersiniz? 

Öğretmen yönergesi: (10 dk) Eba dijital eğitim platformunda ışık kirliliği ve ışık 

kirliliğini önleme videoları izletilir.(EBA, 2020)  

Işık kirliliği; yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış 

zamanda ışık kullanılmasıdır.         (TUG, 2020) 

Işık kirliliğinin önlenmesi için yaşam alanlarında gereğinden fazla kullanılan ışık 

kaynaklarını azaltmamız gerekmektedir. Ayrıca sokak ve parklardaki aydınlatma 

hatalarının giderilerek, doğru aydınlatma sistemleri yapılmalıdır. Teknolojinin gelişmesi 

ile kullanılan ışıkların gerektiğinde yanması ve sönmesi sağlanmalı ve gerekli yerlerde 

ışık kullanımının yapılması ile ışık kirliliğinin önüne geçilebilir. (e-okul.org.2020) 

Işık kirliliğinin önlenmesi için yapılacaklarla ilgili slayt izletilir. (Aslan, İlbey Atay, 

2011) 

Kendi evlerimizin aydınlatması nasıl? 

Çevremizde bu konuda durum nedir? 

Evlerde ışık kirliliği azaltılabilir mi?  

Işık kirliliğinin en az olması için; 

Uygun pencere genişliği nasıl olmalıdır? 

Evin iç boyası ve yer döşeme hangi renklerde olmalıdır?  

Eşyaların rengi ne olmalıdır? 

Lambalar alanın neresine konulmalıdır? 

Hangi cihazlar evde ışık yayar? Ne tür lambalar kullanılmalıdır? Lambaların 

yönü ne olmalıdır? Soruları cevaplandırılır. Örnek doğru aydınlatılmış mekânlar 

gösterilir.(aydınlatma.org.2019)  
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Resimler: Aslan, İlbey Atay, (2011), Pehlivanoğlu, Poyraz (2015) e-okul.org (2020) 
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Malzemeler: Karton, maket bıçağı, silikon yapıştırıcı, cetvel, sıvı yapıştırıcı, makas, kahve 

çubukları, evde bulunan atık maddeler( kumaş kutu vb.)  

 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (10 dk) 

Jigsaw yöntemi ile öğrenciler 6 gruba ayrılır. Evin her bölümü için bir grup 

oluşturulur: Mutfak, banyo, yatak odası, salon, çocuk odası, bahçe balkon vb. Her grup 

kendi grubunda alt gruplara ayrılır ve araştırma yapacakları konuları belirler. (Işık 

kirliliğini önleyecek; alan, renkler, mobilya, lamba şekilleri, pencere, ışık yayan cihazlar 

gibi) Her grup kendi alanının aydınlatmaya etkisini araştırır. Kendi alanında uzmanlaşan 

gruplar ilk gruplarına döner. Böylece evin her bölümünü bir grup, planlar. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (30 dk.) 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk) 

Maketin kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler yapılır. 

Odaların genişliği ve pencerelerin genişliği aydınlatma için yeterli mi? 

Lambaların yerleştirileceği yerler doğru seçilmiş mi? 

Lambaların yönü doğru seçilmiş mi? 

Evin iç boyası, az aydınlatma için uygun mu? 

Eşyaların yerleşimi ve renkleri az aydınlatmaya uygun mu? 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve kullanılacak fener vb. ile aydınlatma yapılarak, 

maketin ışık kirliliğine yol açıp açmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

  



 

 
158 

Rubrik – 1    

Grup Değerlendirme Rubriği 

KRİTELER 

 

Çok İyi - 4 

Puan 

İyi   - 3 Puan Orta   - 2 Puan Geliştirilmeli - 

1 Puan 

Toplam 

Puan 

MATERYAL 

KULLANIMI 

Özgün, yeterli 

düzeyde, çok 

çeşitli ve 

istenilen 

materyal 

kullanılmış. 

Yeterli düzeyde, 

görsel ve istenilen 

materyal 

kullanılmış. 

Görsel 

materyaller 

kullanılmış 

ancak yeterli 

değil. 

İstenilen 

materyaller 

hiç 

kullanılmamış, 

basit çizimlerle 

geçiştirilmiş. 

 

TASARIMI 

OLUŞTURMA 

Tasarıma 

özgünlük katıp, 

günlük hayata 

uyarlanmıştır. 

Tasarımı yeterli 

olup günlük 

hayata 

uyarlanmamıştır. 

Tasarımı 

yapmış ama 

yeterli değil 

Basit 

tasarımlarla 

geçiştirilmiştir. 

 

ZAMANLAMA 

Çalıştay 

zamanında 

yapıldı ve 

sunuldu. 

Çalıştay 5 dakika 

sonra teslim edildi 

ve sunum 

zamanında 

yapıldı. 

Çalıştay çok 

geç teslim 

edildi sunum 

yapıldı. 

Çalıştay çok 

geç teslim 

edildi fakat 

sunum 

yapılmadı. 

 

GRUP 

DEĞERLENDİRMESİ 

Grup 

arkadaşlarıyla 

uyum 

içerisinde ürün 

tasarlanıp 

sunuldu. 

Grup içinde 

gruplaşma 

yapıldı. 

Grup içinde 

çalışmaya 

katılmayanlar 

var. 

Grup çalışması 

yok. 

 

 

  Rubrik – 2   

Bireysel Değerlendirme Rubriği 
 5-4 3-2  1  Puan  

Anlama 

Öğrenci, görevinin 

amacını iyi bir 

şekilde anlamıştır.  

Öğrenci, görevin 

amacını kısmen 

anlamıştır.  

Öğrenci, görevinin 

amacını 

anlamamıştır.  

 

Davranış 

Öğrenci grup 

tartışmalarına 

katılır ve 

çalışmalara 

katkıda bulunur. 

Verilen görevi tam 

yerine getirir.  

Öğrenci grup 

tartışmalarına 

kısmen katılır ve 

çalışmalara 

kısmen katkıda 

bulunur. Verilen 

görevi kısmen 

yerine getirir.  

Öğrenci grup 

tartışmalarına 

yeteri düzeyde 

katılmaz ve 

çalışmalara 

katkıda bulunmaz 

Verilen görevi 

yerine getirmez.  

 

(10 Üzerinden) Toplam:   

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk) 

  Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Farklı malzemelerle de maketimizi yapabilir miydik? Hangi malzemeler 

kullanılabilirdi? 

Eve aydınlatma düzeneği de kurabilir miydi? Bunu nasıl yapabilirdik? 
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Tasarlanan evin gerçek bir eve entegresini değerlendirir. 

İleri teknoloji aydınlatma projelerini araştırır. 

TINKERCARD ile 3D modelleme yapılabilir. 

BLOGGER de grubuyla bir blog kurarak ışık kirliliği ve alan tasarımları hakkında 

bilgi paylaşımı yapabilir. 

Proje ile ilgili kariyer ve meslekler (10 dk.) 

Otomasyon mühendisi: Otomasyon mühendisi, bir sistemin amaçlanan ve 

planlanan şekilde çalışmasını sağlayan kişidir. Otomasyon mühendisleri mesleklerinin 

adından da anlaşılabileceği gibi sistemlerin otomasyon yardımıyla çalışmasını sağlayıp 

yeni teknolojiler geliştirmek için çabalarlar. Binalar için akıllı ev sistemleri tasarlar ve 

kurar.(Kariyer.net,2021) 

Çevre mühendisi: Çevre Mühendisi, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, 

üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar 

vermeyecek biçimde planlanması için çalışır.(Kariyer.net,2021) 

Akıllı şehir uzmanı:  Teknolojik araçlarla insanların yaşam kalitesini artırmak ve sonuçta 

daha sürdürülebilir şehirler oluşturmakla uğraşan insanlardır. 

KAYNAKÇA: 

• Eba (2020) 4. Sınıf fen bilgisi; ışık kirliliği video Erişim tarihi:04.12.2020 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculu

mResource?resourceID=51dd1f6ae38afefddc76caa52c010375&resourceTypeID=3&lo

c=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false 

• Eba (2020) 4. Sınıf Fen bilgisi; ışık kirliliğini önleme video Erişim tarihi: 04.12.2020 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculu

mResource?resourceID=8242149e9ae853e147ce275f0f83e87c&resourceTypeID=3&loc

=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false 

• TUG Tubitak (2020) Işık kirliliği ve enerji tasarrufu Erişim tarihi: 05.12.2020 

https://tug.tubitak.gov.tr/sites/images/tug/isik_kirliligi.html 

• Pehlivanoğlu,Poyraz (2015) Işık çevreyi etkiler mi. Erişim tarihi: 03.12.2020 

https://pt.slideshare.net/poyrazpehlivanoglu/k-evreyi-etkiler-mi/8 

• Aslan İlbey Atay (2011) Işık Kirliliği Erişim Tarihi: 03.12.2020 

https://pt.slideshare.net/ilberatayaslan/isik-kirliligi-son?next_slideshow=1 

• Aydınlatma.org (2019) Aydınlatma Ergonomisi. Erişim tarihi:01.12.2020 

https://www.aydinlatma.org/aydinlatma-ergonomisi.html 

• E.okul.org (2020) Işık kirliliğinin nedenleri, Erişim tarihi: 03.12.2020 

https://e-okul.org/isik-kirliliginin-nedenleri.html 

• Yaman. E, Akan.R., Doğan M., Sarı, Ö (2020) İlkokul Fen Bilimleri 4. Sınıf  Ders Kitabı. İzmir: 

Çağlayan 

• Lalılu TR(2020) Bir Ayakkabı Kutusu İçine Kendin Yap Tarzı Minyatür Oyuncak Ev. Erişim 

Tarihi 06.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=eIWdyEuHb_Q 

 

• Kariyer.net(2021) Çevre mühendisi nedir? Erişim tarihi.:17.01.2021 

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/cevre+muhendisi/nedir 

• Kariyer.net(2021) Otomasyon mühendisi nedir? Erişim tarihi: 10.01.2021 

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/otomasyon+muhendisi/nedir 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=51dd1f6ae38afefddc76caa52c010375&resourceTypeID=3&loc=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=51dd1f6ae38afefddc76caa52c010375&resourceTypeID=3&loc=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=51dd1f6ae38afefddc76caa52c010375&resourceTypeID=3&loc=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=8242149e9ae853e147ce275f0f83e87c&resourceTypeID=3&loc=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=8242149e9ae853e147ce275f0f83e87c&resourceTypeID=3&loc=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=8242149e9ae853e147ce275f0f83e87c&resourceTypeID=3&loc=0&locID=462f4bbff0b26bdc0809de9d895c569f&showCurriculumPath=false
https://tug.tubitak.gov.tr/sites/images/tug/isik_kirliligi.html
https://pt.slideshare.net/poyrazpehlivanoglu/k-evreyi-etkiler-mi/8
https://pt.slideshare.net/ilberatayaslan/isik-kirliligi-son?next_slideshow=1
https://www.aydinlatma.org/aydinlatma-ergonomisi.html
https://e-okul.org/isik-kirliliginin-nedenleri.html
https://www.kariyer.net/pozisyonlar/cevre+muhendisi/nedir
https://www.kariyer.net/pozisyonlar/otomasyon+muhendisi/nedir
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Uçan Bir Araç Yapalım Dünyayı Dolaşalım 
Ders Adı: Sosyal Bilgiler Konu: Ülkeleri Tanıyalım 

Yazar: Hülya Ok 

 

Sosyal bilgiler Kazanımları: 

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.  

SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir. 

Fen bilgisi Kazanımları: 

F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik 

tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir. 

F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. 

Mühendislik Kazanımları: 

Mühendislik sürecinin aşamaları proje basamaklarına entegre edilerek uygulanır 

ve her bir aşama ayrı ayrı değerlendirilir: 

1-Problemin belirlenmesi,  

2- Problemin araştırılması, 

 3-Hipotez ve muhtemel çözümlerin belirlenmesi, 

 4- Muhtemel çözümlerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması,  

5-En iyi çözümün seçilmesi,  

6-Prototipin oluşturulması,  

7-Prototipin test edilmesi,  

8-İhtiyaca göre prototipin geliştirilmesi 

Teknoloji kazanımları 

• T.11. Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek 

problemleri çözmek için bilinçli bir şekilde tasarım sürecini kullanır. 

 • T.13. Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Yıl 2050…İdil UNİCEF gönüllüsü olarak çalışmaktadır. Dünyanın her yerindeki 

çocukları ziyaret etmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde çocuklar açlıkla, savaşla, 

yoksullukla zor şartlar altında yaşıyorlar.  İdil sık sık dünyanın değişik ülkelerini ziyaret 

ederek oradaki ihtiyacı olan çocuklara yardımlar götürmektedir. İşi ile ilgili olarak 

görmediği ülke kalmamıştı. İdil işini çok seviyordu, hem dünyayı geziyordu hem de 

çocuklara yardım ediyordu. 
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  Ancak dünyada nüfus artışıyla beraber trafikte çok sorun oluyordu. Bu yüzden 

İdil, kendine uçan bir araba almıştı. Böylece 21. Yüzyılın trafik sorunundan kurtulmuştu. 

İstediği yere çok hızlı gidebiliyordu. Yolculuklar daha kısa olduğu için zamanı da 

kendine kalıyordu. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Sizce İdil’in uçan arabası nasıl bir arabadır? Bu uçan arabayı tasarlayabilir 

misiniz? 

Sınırlamalar: 

Sadece hava aracı tasarlanacak. 

Tasarlanacak araç motorlu olacak. 

Araç 30 cm hareket edebilecek. 

Öğretmen Yönergesi (10dk.): Eba dijital eğitim platformunda 4. Sınıf sosyal 

bilgiler: başka ülkelerde var ve ülkelerde günlük yaşam- videoları izletilir.(EBA,2020) 

Dünyanın hangi ülkelerini merak ediyorsunuz? 

Uçan bir araçla dünyayı gezmeyi siz de ister misiniz? 

Uçan bir araçta sizce neler bulunmalı? 

Uçan araçlar ile ilgili videolar izletilir ve bu konuda teknolojik gelişmeler gösterilir. 

(CNN.com,2019) 

Uçan arabalar artık hayatımızda (Cnn.Com, 2019) Çin’in uçan taksileri 

havalarda (DW Türkçe,2019) 

Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testinden başarıyla geçti.(TRT Haber 

2020) 

Alman bilim insanları uçan taksi üretti (DW Türkçe,2017) Uçan araçlarla ilgili 

genel bir bilgi verilir. 

Malzemeler: 

• Silikon Tabancası,  

• Dondurma Çubukları,  

• Kutu Vb.,  

• Motor, 

• Pervane  

• Makas,  

• Maket Bıçağı. 
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3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Uçan taşıtın gövdesi nasıl olmalı? 

Aracın içinde hangi bölümler olmalı? 

Uçan taşıtın motoru nerede olmalı? 

Taşıtın kanatları nerede olmalı? 

Hangi malzemeler uçan taşıt için kullanılabilir? 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (25 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Kullanılacak malzemeler seçilir. Malzemeler test edilerek kullanılabilirliği test 

edilir. Prototip hazırlanırken: 

1-Araç için bilgi topladım mı? 

2- Çalışmanın adımlarını planladım mı? 

 3-Muhtemel taslaklar çizdim mi? 

 4- Muhtemel çözümlerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasını yaptım mı? 

5-En iyi çözümü seçtim mi? 

6-Prototip oluşturuldu mu?  

7-Prototipi test ettim mi? 

8-İhtiyaca göre prototipi geliştirdim mi? 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Modelimiz çalışıyor mu? 

 30 cm hareket edebiliyor mu? 

Sorunla karşılaşılmışsa nasıl düzeltilebilir? 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Bu model başka hangi çalışmalarda kullanılabilir? 

Tasarlanan ürünün kullanılabilirliği, üretile bilirliği ne kadardır? 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

 

 

 



 

 
163 

Rubrik – 1    

Model Geliştirme Rubriği 

 1 2 3 

Planlama Planlama yetersiz. Planlama oldukça anlaşılır. 
Planlama çok açık ve 

anlaşılır. 

Bilgi toplama 

Çok az kaynaktan 

doğruluğu net olmayan 

az bilgiye ulaşmış. 

Bazı kaynaktan yeterince 

doğru bilgiye ulaşmış. 

Birçok kaynaktan doğru ve 

geniş bilgiye ulaşmış. 

Modelde kullanılacak 

Parçaların ve 

materyallerin seçimi 

Seçilen parçalar 

zorlanarak iş görüyor. 
Seçilen parçalar yeterli. 

En iyi ve kullanışlı 

malzemeler seçilmiş. 

Model yapımında özen ve 

başarı 

Az bir özen ve hassasiyet 

gösterilmiş. 
Belirli bir miktar özenmiş.  

Çok güzel özenmiş ve 

hassasiyet göstermiş. 

Modeli test etme ve 

geliştirme 

Az test edildi ve biraz 

hatalar düzeltildi. 

Belirli miktarda özendi ve 

hataları düzeltildi. 

Çok iyi test edildi ve tüm 

hataları bulup düzeltmiş.  

Modelin doğru bir şekilde 

çalışması 

Belirli bir oranda çalışıyor 

ve zor bir durumda hiç 

dayanmıyor. 

Aşırı zor bir durum 

olmadıkça prototip 

çalışıyor. 

Model her şartta çok iyi 

çalışıyor. 

Rubrik – 2     

Öz Değerlendirme Rubriği 

 
Kendimi geliştirmem 

lazım 
İyiyim Çok iyiyim 

Problemi doğru 

anlama 

Problemi tam 

anlayamıyorum ve ne 

yapacağımı bilemiyorum 

Belirli bir seviyede 

anlıyorum ve projeye 

başlıyorum. 

Problemi çok iyi anladım. 

Nasıl bir model 

yapacağını planlama 

Planım düşük bir oranda 

anlaşıldı.  

Nasıl bir model 

yapacağımı önceden 

açık bir şekilde 

planladım 

Modeli çok iyi planladım 

ve planım açık ve 

uygulanabilirdi 

Taslak çizebilme Çizdiğim taslak modeli 

yapmam için yeterince 

yeterli olmuyor 

Taslağım çok iyi olmasa 

da modeli yaparken 

yeterince 

faydalanıyorum 

Yaptığım taslak modeli 

inşa ederken tam bir 

kılavuz oluyor 

Zamanlama Zamanlamaya yeterince 

uyamıyorum 

Zamanlamaya büyük 

oranda uyabildim 

Zamanlamam çok 

başarılıydı 

Yapacağım model 

için doğru parçaları 

seçme 

Seçtiğim parçalar ancak 

iş görüyor 

Seçtiğim parçalar 

yeterliydi 

Kullanılabilecek en iyi 

parçaları seçtim 

Modelin çalışması Belirli bir oranda çalışıyor 

ancak zor durumda 

dayanmıyor. 

Aşırı zorlamadıkça 

modelim iyi çalışıyor 

Yapılabilecek en iyi 

modeli yapmışım 

Sunumu etkin yapma Sunumu ancak 

yetiştirebildik  

Sunumu yapabildik 

çalışmamızı aktardık 

Arkadaşlarımıza 

aktarmak istediğimiz her 

şeyi en etkili şekilde 

aktardık 

Proje ekibiyle uyumlu 

çalışma 

Az uyumluyduk ufak 

tefek problemler yaşandı 

Pek sıkıntı yaşamadık 

uyumlu sayılırdık 

Birlikte karar veren 

uyumlu ekiptik hiç 

problem yaşamadık 

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk) 

  Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Scratch ile basit bir animasyon hazırlayabilir. 

Canva ile hazırlamış olduğu prototip için tanıtım broşürü hazırlatılabilir. 

QR QODE uygulaması ile sanal dünya turu yapılabilir. 
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PROJE İLE İLİŞKİLİ MESLEK VE KARİYER SEÇİMİ:  (10 DK.) 

Tasarım Uzmanı: Tasarım Uzmanı; çeşitli endüstri sektörlerinde üretimi olan bir 

ürünün şeklini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku, grafik düzenlemelerini ve işlevselliğini 

görsel olarak tasarlayan kişilere verilen mesleki unvandır. Kariyer.net (2021) 

Hava Trafik Kontrolörü: Hava Trafik Kontrolörleri, hava araçlarının, bir noktadan 

ulaşmak istedikleri başka bir noktaya gerçekleştirdikleri uçuşlarının öncelikle emniyetli 

olarak gerçekleşmesi için tüm aşamalarını yöneten, başka bir ifade ile hava 

araçlarının havadaki ve havaalanındaki trafiğinin emniyetli, düzenli, hızlı bir şekilde 

akışını sağlayan meslek grubudur.( Sivil havacılık genel müdürlüğü,2021) 

Aerodinamik Mühendisliği: Aerodinamik mühendisi, ekipmanların uçak tasarımı 

ve imalatına adaptasyonunu değerlendirmek için uygulamalı araştırmalar yapar. 

Hava gibi gaz akışlarının, bir cismin etrafındaki etkisini ve üretilen kuvveti 

inceler. (Kariyer.net,2021) 

KAYNAKÇA: 

• EBA (2020).4. sınıf sosyal bilgiler:  Başka ülkelerde var. Erişim Tarihi:05.12.2020 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=b34d4d3175ad8ccc3b6c8abe191a298a&res

ourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showC

urriculumPath=false 

• EBA (2020).4. sınıf sosyal bilgiler:  ülkelerde günlük yaşam, Erişim 

Tarihi:05.12.2020 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=07ab42d667d81e5487e9ffa72741e28a&resour

ceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurric

ulumPath=false 

• CNN.COM,(2019) Uçan arabalar artık hayatımızda, Erişim Tarihi:02.11.2020 

https://www.cnnturk.com/video/dunya/ucan-araclar-artik-hayatimizda 

• DW Türkçe (2019) Çin’in uçan taksileri havalarda Erişim Tarihi:11.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNnc-onPew 

• DW Türkçe (2017) Alman bilim insanları uçan taksi üretti Erişim tarihi:06.11.2020

  

https://www.youtube.com/watch?v=g0WX41_84E4 

• 6.TRT Haber(2020) Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri ilk uçuş testini geçti Erişim 

Tarihi 06.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=7DAV2AUXBmI 

• Tüysüz,Sami (2018) İlkokul sosyal bilgiler ders kitabi 4. Sınıf .Ankara. Tuna 

• Kariyer.net(2021) Tasarım uzmanı kimdir? Erişim Tarihi:17.01.2021 

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/tasarim+uzmani/nedir 

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(2021) Hava Trafik Kontrolörü Erişim 

Tarihi(17.01.2021) 

http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2129-hava 

• Kariyer.net(2021)Aerodinamik Mühendisliği nedir? Erişim Tarihi: 17.01.2021 

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/aerodinamik+muhendisi/nedir 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b34d4d3175ad8ccc3b6c8abe191a298a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b34d4d3175ad8ccc3b6c8abe191a298a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b34d4d3175ad8ccc3b6c8abe191a298a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=b34d4d3175ad8ccc3b6c8abe191a298a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=07ab42d667d81e5487e9ffa72741e28a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=07ab42d667d81e5487e9ffa72741e28a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=07ab42d667d81e5487e9ffa72741e28a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.737/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=07ab42d667d81e5487e9ffa72741e28a&resourceTypeID=3&loc=0&locID=c0056a4884f7d0250dc0190dabb3d1d4&showCurriculumPath=false
https://www.cnnturk.com/video/dunya/ucan-araclar-artik-hayatimizda
https://www.youtube.com/watch?v=PrNnc-onPew
https://www.youtube.com/watch?v=g0WX41_84E4
https://www.youtube.com/watch?v=7DAV2AUXBmI
https://www.kariyer.net/pozisyonlar/tasarim+uzmani/nedir
http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2129-hava
https://www.kariyer.net/pozisyonlar/aerodinamik+muhendisi/nedir
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Uçak 
Ders Adı: Sosyal Bilgiler Konu: Küresel Bağlantılar 

Yazar: Gökhan Özkülekçi 

 

Fen Bilimleri Kazanımları:                

F.3.3.1.1 Hareket eden varlıkları gözlemleyerek hareket özelliklerini ifade eder. 

F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini 

değiştirmesine yönelik deneyler yapar. F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla 

kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki 

farkları açıklar. 

F.5.3.2.3. Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni 

fikirler üretir. 

Matematik Kazanımları:          

M.2.2.1.2 Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturup oluşturduğu yapıları çizer. 

M.4.3.1.1. Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden 

yazar.   

M.4.3.2.1. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki 

ilişkiyi açıklar.     

M.4.3.5.2. Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır. 

Görsel Sanatlar Kazanımları:        

G.4.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken biçimlendirme basamaklarını 

kullanır.                     

G.4.1.3. Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler 

yapar. 

Mühendislik Kazanımları: 

1.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. 

2. Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi. 

Teknoloji Kazanımları: 

1.Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  

2.Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.  

Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri 

1.Çeşitli fikir oluşturma teknikleri kullanır. (Beyin fırtınası, altı şapka, tartışma vb.) 
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Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme  

1.Alışılmamış farklı problemleri hem geleneksel hem de yenilikçi yollarla çözer.  

 

1. AŞAMA SENARYO: (10 dk)  

Uras babası ile gece 

uyumadan önce ünlü Türk pilotu 

Vecihi HÜRKUŞ’un hayatını okudu. 

Vecihi HÜRKUŞ’un hayatı o kadar 

heyecanlıydı ki kendisini kaptırmıştı. 

Gece rüyasında kendini bir çılgın bir 

uçak yarışının içinde buldu. 

Heyecanlıydı, sabırsızdı… Sıranın 

kendine gelmesini bekledi ve sıra 

kendisine gelince uçağını çalıştırıp 

uçmaya başladı. Rakiplerini bir bir 

solluyordu ama yine de en ön sıraya 

gelemiyordu. Birden heyecanlandı, 

kendi uçağını bütün uçakların üstüne 

çıkarmaya çalıştı ama yapamadı. 

Kendi kullandığı uçak maalesef 

yarışta sonuncu olmuştu. Çok 

üzülmüştü. Uyanınca gördüğü rüyayı 

babasına anlattı. Ben neden sonuncu 

oldum diye düşünürken çeşitli uçak 

modellerini incelemeye başladı. Bir 

anda kafasında bir şimşek çaktı. Acaba ben kendi uçağımı tasarlayıp uçurabilir miyim? 

Dedi. 

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk) 

Kuşları gökyüzünde uçmasını sağlayan nedir? Kanat mı yoksa hava akımı mı? 

Uçağın uçması için hangi malzemeyi kullanmalıyım? 

Uçak kâğıttan mı kartondan mı ahşaptan mı olmalı? 

Ağır olursa uçabilir mi? 

Uçağın şekli nasıl olmalı? Oval, üçgen, dikdörtgen vb. gibi 

Uçak düşünce zarar görmemesi için ne kullanmalıyım? 

Uçağım ne yaparsam daha güzel hale gelir? Hangi renkler uçağıma yakışır? 

Malzemeler:  

• Kâğıt, Karton, Mukavva,  

• Lastik Bant,  

• Yapışkan,  

• Balon,  

• Pipet,  

• Boya Kalemi,  

• Karbonat,  

• Sirke,  

• Tahta Çıta,  

• Plastik Şişe,  

• Lastik,  

• Çivi. 

Resim.1. 

https://pixabay.com/tr/vectors/search/vekt%C

3%B6r%20d%C3%BCzlem/ 

https://pixabay.com/tr/vectors/search/vekt%C3%B6r%20d%C3%BCzlem/
https://pixabay.com/tr/vectors/search/vekt%C3%B6r%20d%C3%BCzlem/
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3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (30 dk) 

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir 

Kuşlar dışarıdan herhangi bir araç-gerece ihtiyacı olmadan gökyüzünde 

uçabilirler. Daldan dala konup süzülebilirler. Biz insanlar tarihte sürekli gökyüzüne bakıp 

o uçsuz bucaksız mavilikte uçmak için hayaller kurup araştırmalar yapmışlardır. 

Önceleri kuş tüylerinden kanatlar yaparak uçan insanoğlu zamanla balon benzeri 

araçlar tasarlayarak gökyüzüne yükselmişlerdir. Daha sonraları ise Wright kardeşlerin 

yaptığı uçak denemeleri başarılı olunca daha da umutla gökyüzüne bakmışlardır. Tek 

pervaneli uçaktan jet uçaklarına, helikopterlerden uzay roketlerine kadar, mini 

uçaklardan insansız hava araçlarına kadar bu çalışma sürüp gitmiştir. Günümüzde 

kullanılan uçaklar ve motorları çok uzak olmayan bir zamanda keşfedilip insanların 

hizmetine sunulmuştur. 

Çeşitli fikir oluşturma teknikleri kullanarak, öğrencilerden probleme-ihtiyaca ilişkin 

çözüm önerilerinde bulunmaları beklenir.  

Ürettikleri çözüm önerilerinin uygulanabilirliği tartışılır.  

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre çözüm önerilerinden biri seçilir.  

Tasarımın çözümü en iyi şekilde yansıtması gerektiği vurgulanır.  

Mükemmel kâğıt uçak nasıl yapılır gazete haberi öğrencilere okunur.  

https://www.yenisafak.com/video-galeri/haber/mukemmel-kagit-ucak-nasil-

yapilir-2064998 

Aşağıda verilen ya da benzer konudaki videoları çocuklara izletiniz: 

Sirke karbonat deneyi için örnek video: 

https://www.youtube.com/watch?v=lmXP9YPYrWE  

Lastik, tahta ve kâğıttan uçak yapımı için örnek video: 

https://www.youtube.com/watch/?v=9Zy0dco75do  

Model uçak yapımı için örnek video:  

https://www.youtube.com/watch?v=9QKLtyj0GGA 

İzlediğimiz videolarda sirke ve karbonatın bir araya gelince nasıl bir patlama 

yaptığını gördünüz. Acaba bu karışımın itme kuvvetini uçaklarımızı daha hızlı uçmasını 

sağlamak için kullanabilir miyiz? 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Tasarımın Planlaması: 

Var olan malzemelerle öğrencilerin yaptığı tasarımları planlamaları istenir.  

Oluşturulan taslakların planları sınıfa sunum yapılmaları istenir. 

Prototip A4-A5 veya kareli kâğıda çizilir, 

Çizimde tasarımın özellikleri net bir şekilde anlatılmalı ve tasarımın nasıl 

çalışacağı açıklanmalıdır. 

https://www.yenisafak.com/video-galeri/haber/mukemmel-kagit-ucak-nasil-yapilir-2064998
https://www.yenisafak.com/video-galeri/haber/mukemmel-kagit-ucak-nasil-yapilir-2064998
https://www.youtube.com/watch?v=lmXP9YPYrWE
https://www.youtube.com/watch/?v=9Zy0dco75do
https://www.youtube.com/watch?v=9QKLtyj0GGA
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Tasarımın Yapılışı: 

Önce tahta çıtalar birbiri üzerine gelecek şekilde yapıştırılır. Kurumaya bırakılır. 

Uçağın kanatları çıtalarla bir araya getirilerek şekillendirilir. Kanadın rahat 

uçabilmesi için üzeri kâğıt ile kaplanır. İsteyen karton veya mukavva kullanabilir. 

Balon kanatların altına ve gövdenin altına yerleştirilir. Sonra içine sirke konulup 

ağzından bir pipet çıkacak şekilde bağlanır.  

Güvenli alana çıkılarak pipetin içinden karbonat aktarılır ve ürün gökyüzüne 

doğru fırlatılır.       

Öğrencilerin tasarladıkları uçak modelleri ve etkinlik süresince öğrendikleri 

hakkında konuşulur. 

Sınırlılıklar 

Süre iki gün ikişer ders saati 

Kullanılan materyaller verilen materyallere göre minimum düzeyde kullanılmalı. 

Meslekler  

Uçak Mühendisi                                            

Tasarım-Planlama 

Görev ve Sorumluluk 

Yazıcı 

Sözcü 

Araştırmacı 

Tasarlayıcı 

5.AŞAMA DENEME: (20 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Denemeden önce gruplar arası tasarımlar sergilenir. Kendi ürününü diğer 

grupların ürünleri ile karşılaştıran gruplar, ürününü geliştirme ihtiyacı hissedebilir. Gruplar 

ek süre alarak ürünleri üzerinde değişiklik yapabilir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Gruplar, en son haline getirdikleri ürünlerini sınıf ile grup sözcüleri aracılığıyla 

paylaşır. 

Amacımız, grupların ürünlerini diğerleri ile kıyaslayarak tasarımın başarılı 

olabilmesi için arkadaş ortamında bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır.  

Okul yöneticileri, velileri ve okuldaki diğer öğrencileri bilgilendirebilmek için afiş 

hazırlanabilir. 
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7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (20 dk) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik-1 

Grup 

Adı 

Ürünün 

Uçabilmesi 

Ürünün Uçtuğu Mesafe-

Performans 
Tasarım 

 

Sıralama-

Sonuç Evet Hayır 
Geliştirmeli(15 

cm) 

İyi(15-

45 cm 

arası 

Çok 

İyi(45 

cm 

ve 

üstü) 

Geliştirmeli İyi 
Çok 

İyi 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 

1.Ürün Uçabilmesi kısmında hayır cevabı işaretlenmişse diğer ölçme 

maddelerine bakılmaz. 

2. Sıralama da ise 2 kere çok iyi alan grup veya gruplar birinci olur.  

Rubrik-2  

A Grubu Geliştirmeli (1-2) Orta (3) İyi (4) Çok iyi (5) 

Problemi 

tanımlama, analiz 

etme ve araştırma 

   

 

Problem için olası 

çözüm önerileri 

geliştirme ve 

seçme 

   

 

Prototip oluşturma    
 

Prototipi test etme 

ve değerlendirme 
   

 

Çözümleri 

Paylaşma 
   

 

TOPLAM    
 

 

 

Verilen Rubriğe göre bir öğrenci en az 5 puan en fazla 25 puan alabilir. 

5-10 arası puan Geliştirmeli, 11-15 arası puan Orta, 16-20 arası puan İyi, 21-25 

arası puan Çok iyi olarak değerlendirilir. 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME:(10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Prototip sunumundan sonra diğer grupların ürünleri ile kendi ürünlerini karşılaştırıp 

tartışan gruplara tasarımları iyileştirmek için veya daha farklı ürün tasarlayabilmek için 

neler yapılabilir diye tartışılabilir. 

Yapılan tartışma sonrasında ihtiyaç hisseden gruplar, tasarımlarını iyileştirebilir. 

Gerekirse çocukları tekrar gruplandırın. Öğrencilere, neyin işe yarayıp 

yaramadığını söyletin. Tasarımları yeniden yaptırın. 

9.KAYNAKÇA: 

• Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.      

• Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.     

• Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.     

• Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretim Programı, Ankara, 2013.     

• Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Öğretim Programları İzleme ve Değerlendirme 

Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.      

• Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.    

• Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2018). STEM  

• https://pixabay.com/tr/vectors/search/vekt%C3%B6r%20d%C3%BCzlem/ 

(24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.yenisafak.com/video-galeri/haber/mukemmel-kagit-ucak-nasil-

yapilir-2064998 (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=lmXP9YPYrWE   (24.01.2021 tarihinde 

erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=9QKLtyj0GGA   (24.01.2021 tarihinde 

erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch/?v=9Zy0dco75do    (24.01.2021 tarihinde 

erişildi) 

• https://pixabay.com/tr/vectors/search/vekt%C3%B6r%20d%C3%BCzlem/ 

(24.01.2021 tarihinde erişildi) 

https://pixabay.com/tr/vectors/search/vekt%C3%B6r%20d%C3%BCzlem/
https://www.yenisafak.com/video-galeri/haber/mukemmel-kagit-ucak-nasil-yapilir-2064998
https://www.yenisafak.com/video-galeri/haber/mukemmel-kagit-ucak-nasil-yapilir-2064998
https://www.youtube.com/watch?v=lmXP9YPYrWE
https://www.youtube.com/watch?v=9QKLtyj0GGA
https://www.youtube.com/watch/?v=9Zy0dco75do
https://pixabay.com/tr/vectors/search/vekt%C3%B6r%20d%C3%BCzlem/
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Kendi Halım 
Ders Adı: Matematik Konu: Geometri 

Yazar: Gökhan Özkülekçi 

 

Matematik Kazanımları: 

M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder 

M.4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen 

modellere uygun basit yapılar oluşturur.  

 M.4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 

M.4.2.3.1. Düzlemi tanır ve örneklendirir.  

M.4.3.3.1. Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu 

belirler. 

Görsel Sanatlar Kazanımları: 

G.3.1.4. Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri kullanır. 

G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım 

ilkelerini kullanır.                      

G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark eder.                

G.4.1.3. Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler 

yapar. 

Mühendislik Kazanımları: 

1.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. 

2. Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi. 

Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri 

1.Çeşitli fikir oluşturma teknikleri kullanır. (Beyin fırtınası, altı şapka, tartışma vb.) 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme  

1.Alışılmamış farklı problemleri hem geleneksel hem de yenilikçi yollarla çözer.   

                    

1. AŞAMA SENARYO: (10 dk)  

Matematiği ve geometrik şekilleri çok seven Gökalp annesi ile kendi odasına 

halı almak için alışveriş yapmaya gitti. Dükkân dükkân gezen Gökalp ve annesi 

istedikleri gibi bir halıyı bulamamışlardı. Ama bir tane halı alınacaktı ve bu halı 

Gökalp’ın istediği gibi olmalıydı. En sonunda annesinin beğendiği halıyı istemeye 

istemeye alıp geldiler. Gökalp eve gelince ne yapacağını düşündü. Keşke kendi halımı 

yapabilseydim. Canı sıkıldı Eba TV’yi açtı derse başlayacaktı ki Gaziantep’e ait mekikte 

halı yapımı belgeselini görünce aklında şimşekler çaktı. Bende kendi halımı yapabilirim, 

rengini, şeklini, tasarımını yapabilirim diye heyecanla fikirler üretmeye başladı. Aldı 
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kâğıdı, kalemi eline başladı yazmaya çizmeye…. Halı nasıl yapılır, neler lazım diye 

başladı çalışmaya, araştırmaya…. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk) 

Hangi renkleri kullanmalı? 

Hangi şekilleri kullanmalı 

Hangi iplikler daha dayanıklı olur? 

Büyüklüğü nasıl olmalı? 

Malzemeler:  

• Tahta,  

• Çivi,  

• Tarak,  

• Renkli iplikler,  

• Makas,  

• Geometrik şekiller   

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (30 dk) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Çeşitli fikir oluşturma teknikleri kullanarak, öğrencilerden probleme-ihtiyaca ilişkin 

çözüm önerilerinde bulunmaları beklenir.  

Ürettikleri çözüm önerilerinin uygulanabilirliği tartışılır.  

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre çözüm önerilerinden biri seçilir.  

Tasarımın çözümü en iyi şekilde yansıtması gerektiği vurgulanır.  

Aşağıda verilen ya da benzer konudaki videoları çocuklara izletiniz:  

Tahtaya çivi çakma için örnek video: https://www.youtube.com/watch?v=sdJ-

3icA1uo 

Halı nasıl dokunur için örnek video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQOAbTXCHpE 

İzlediğimiz videolarda halı ve kilim nasıl yapılır gördünüz. Acaba siz halı 

tasarımcısı olsanız nasıl bir halı tasarlarsınız? 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (25 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğretmen ve öğrenciler tarafından temin edilen 

malzemeler masalarda kontrol edilir. Güvenlik önlemleri alınıp alınmadığı kontrol edilir. 

Daha sonra öğrencilerden bir kuş evi tasarlamaları istenir. 

Tasarımın Planlaması: 

Var olan malzemelerle öğrencilerin yaptığı tasarımları planlamaları istenir.  

Oluşturulan taslakların planları sınıfa sunum yapılmaları istenir. 

Prototip A4-A5 kâğıda veya kareli kâğıda çizilir, 

https://www.youtube.com/watch?v=sdJ-3icA1uo
https://www.youtube.com/watch?v=sdJ-3icA1uo
https://www.youtube.com/watch?v=ZQOAbTXCHpE
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Çizimde tasarımın özellikleri net bir şekilde anlatılmalı ve tasarımın nasıl 

çalışacağı açıklanmalıdır. 

  

    

Resim.1. https://pixnio.com/tr/cesitli/hali-yun-doku-desen-tekstil-moda-tasarim-retro#         

 

 Resim.2. https://pxhere.com/tr/photo/1023059 

Tasarımın Yapılışı:  

Önce çiviler tahtanın üzerine istenilen mesafelerde karşılıklı olacak şekilde 

çakılır.(Öğretmen ve/veya veli yardımıyla) 

Çivilere karşılıklı ipler gergin bir şekilde bağlanarak sabitlenir. 

Renk renk iplikler gergin iplerin arasında atlanarak geçirilir.  

Yapılmak istenen geometrik şekiller veya desenler yavaşça yapılır. 

Öğrencilerin tasarladıkları uçak modelleri ve etkinlik süresince öğrendikleri 

hakkında konuşulur. Dikkatlerini çeken ne varsa öğrenilir. 

Sınırlılıklar 

Süre iki hafta ikişer ders saati 

Kullanılan materyaller verilen materyallere göre minimum düzeyde kullanılmalı. 

Meslekler  

Halı Tasarımcısı 

Tasarım-Planlama 

Görev ve Sorumluluk 

https://pixnio.com/tr/cesitli/hali-yun-doku-desen-tekstil-moda-tasarim-retro
https://pxhere.com/tr/photo/1023059
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Yazıcı 

Sözcü 

Araştırmacı 

Tasarlayıcı 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Denemeden önce gruplar arası tasarımlar sergilenir. Kendi ürününü diğer 

grupların ürünleri ile karşılaştıran gruplar, ürününü geliştirme ihtiyacı hissedebilir. Gruplar 

ek süre alarak ürünleri üzerinde değişiklik yapabilir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Gruplar, en son haline getirdikleri ürünlerini sınıf ile grup sözcüleri aracılığıyla 

paylaşır. 

Amacımız, grupların ürünlerini diğerleri ile kıyaslayarak tasarımın başarılı 

olabilmesi için arkadaş ortamında bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır.  

Okul yöneticileri, velileri ve okuldaki diğer öğrencileri bilgilendirebilmek için afiş 

hazırlanabilir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik-1 

Grup Adı 
Geometrik Şekiller (1) Tasarım 

Sıralama-Sonuç 
Geliştirmeli İyi Çok İyi Geliştirmeli İyi Çok İyi 

        

        

        

        

        

Geometrik şekillerin sayısı, geometrik şekillerin düzgün olup olmaması ölçülüyor. 

Sıralama da ise 2 kere çok iyi alan grup veya gruplar birinci olur.  
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Rubrik-2 

A Grubu Geliştirmeli (1-2) Orta (3) İyi (4) Çok iyi (5) 

Problemi 

tanımlama, analiz 

etme ve araştırma 

    

Problem için olası 

çözüm önerileri 

geliştirme ve 

seçme 

    

Prototip oluşturma     

Prototipi test etme 

ve değerlendirme 
    

Çözümleri 

Paylaşma 
    

TOPLAM    
 

 

 

Verilen Rubriğe göre bir öğrenci en az 5 puan en fazla 25 puan alabilir. 

5-10 arası puan Geliştirmeli, 11-15 arası puan Orta, 16-20 arası puan İyi, 21-25 

arası puan Çok iyi olarak değerlendirilir. 

8. AŞAMA GELİŞTİRME:(10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Prototip sunumundan sonra diğer grupların ürünleri ile kendi ürünlerini karşılaştırıp 

tartışan gruplara tasarımları iyileştirmek için veya daha farklı ürün tasarlayabilmek için 

neler yapılabilir diye tartışılabilir. 

Yapılan tartışma sonrasında ihtiyaç hisseden gruplar, tasarımlarını iyileştirebilir. 

Gerekirse çocukları tekrar gruplandırın. Öğrencilere, neyin işe yarayıp 

yaramadığını söyletin. Tasarımları yeniden yaptırın. 

9.KAYNAKÇA: 

• Kılıç, Karatay, S. (2018). Halı Dokumalarında Tasarım. Ulak Bilge, 6(22), s.321-354 

• Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.     

• Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.   

• Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.     

• Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretim Programı, Ankara, 2013.     

• Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Öğretim Programları İzleme ve Değerlendirme Sistemi: 

http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.     

• Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.    

• Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2018). STEM Eğitimi 

Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.     

• https://pixnio.com/tr/cesitli/hali-yun-doku-desen-tekstil-moda-tasarim-retro# 

(24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://pxhere.com/tr/photo/1023059 (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZQOAbTXCHpE (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=sdJ-3icA1uo (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

https://pixnio.com/tr/cesitli/hali-yun-doku-desen-tekstil-moda-tasarim-retro
https://pxhere.com/tr/photo/1023059
https://www.youtube.com/watch?v=ZQOAbTXCHpE
https://www.youtube.com/watch?v=sdJ-3icA1uo
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Kuşhane (Kuş Evi) 
Ders Adı: Hayat Bilgisi   Konu: Doğada Hayat 

Yazar: Gökhan Özkülekçi 

 

Hayat Bilgisi Kazanımları:           

HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.  

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir. 

HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır. 

HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.. 

Matematik Kazanımları: 

M.3.3.2.2.Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak 

ölçer. 

M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer. 

M.3.3.7.1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya 

yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 

F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır. 

F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.     

F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder. 

Görsel Sanatlar Kazanımları: 

G.4.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken biçimlendirme basamaklarını kullanır. 

G.4.1.3. Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler yapar. 

Teknoloji Kazanımları:                

Öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma grubunu ve ortamını düzenler.              

Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek problemleri 

çözmek için bilinçli bir tasarım süreci kullanır.  

Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir. 

Öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma grubunu ve ortamını düzenler. 
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1. AŞAMA SENARYO: (10 dk)  

İlkokul öğrencileri her gün evden çıkıp okula gelirken birkaç tane evin daha yıkıldığını 

görüyorlardı. Büyüklerinden yıkılan evlerin yerine daha büyük ve yüksek evlerin 

yapılacağını duyuyorlardı. Bir yandan seviniyorlardı çünkü kendi evleri de yıkılıp daha 

rahat ve konforlu evlerde oturacaklardı. Diğer yandan ise çok üzülüyorlardı çünkü 

evlerinin bahçesinde kedi, köpek, civciv besliyorlardı. Şimdi yüksek katlı evler yapılınca 

bu bahçeleri, koca koca olan ağaçları yerle bir olacaktı. Dallarına kuşlar konan 

ağaçlar kesilip yerine ev yapılacaktı. Ama ne yapabilirlerdi? Biz yüksek katlı evlerde 

otururken kuşlar nerde kalacaklardı? Hangi dala konup karınlarını doyuracaklardı? 

Çocuklar kuşları güneşten, soğuktan koruyacak bir yer olmadığını fark ettiler. Acaba 

kuşlarında bizim gibi çok katlı evleri olsa nasıl olurdu diye konuşurlarken,  soğuk kış 

günlerinde aç kalan kuşlar için hem yer hem de yemlik yapmaya karar verdiler. 

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk) 

İnsanlar, kış mevsiminde hayvanların doğada karşılaştığı zorluklara karşı çözüm bulmak 

için yeni yöntemler arıyor.  

Hayvanlara ve bitkilere zarar verildiğini anlatan çeşitli görsel medya içerikleri, öğretmen 

tarafından derlenip öğrencilerle paylaşılır.  

Şu sorular yöneltilir:  

Barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayamayan bir hayvan için neler yapılabilir?  

Bunu nasıl yapabilirim?  

Bunun için nelere ihtiyacım var?  

Acaba kuşlara zarar vermeden nasıl bir ev ve yemlik yapabiliriz?  

Kuşlar için sağlam, kullanışlı ve işlevsel bir yuvanın nasıl olabileceği konusunda çeşitli 

sorular sorulur.  

Kuşlar için sağlam, kullanışlı ve işlevsel bir yem kabının nasıl olabileceği konusunda 

görüşler alınır.  

Malzemeler: Maket bıçak, karton, yapıştırıcı, plastik şişe, lastik, çöp şiş, pipet 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 Dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir belirlenir. 

Çeşitli fikir oluşturma teknikleri kullanarak, öğrencilerden probleme-ihtiyaca ilişkin 

çözüm önerilerinde bulunmaları beklenir.  

Ürettikleri çözüm önerilerinin uygulanabilirliği tartışılır.  

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre çözüm önerilerinden biri seçilir.  

Tasarımın çözümü en iyi şekilde yansıtması gerektiği vurgulanır.  

Aşağıda verilen ya da benzer konudaki resimleri çocuklara seyrettiriniz: 

https://fi.pinterest.com/pin/562950022155131566/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mwe

b_unauth_id={{default.session}}&simplified=true  

https://fi.pinterest.com/pin/562950022155131566/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true
https://fi.pinterest.com/pin/562950022155131566/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true
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http://experimentexchange.com/living-systems/make-bird-feeders-from-recycled-

materials/ 

https://www.eba.gov.tr/haber/1574323413 

https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/care-protection-animals-

starlinghouse-natural-wood-795319126  

İzlediğimiz videolarda kuş yuvası nasıl yapılır gördünüz. Acaba siz olsanız kuşlar için nasıl 

bir yer tasarlarsınız? 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğretmen ve öğrenciler tarafından temin edilen 

malzemeler masalarda kontrol edilir. Güvenlik önlemleri alınıp alınmadığı kontrol edilir. 

Daha sonra öğrencilerden bir kuş evi tasarlamaları istenir. 

Tasarımın Planlaması: 

Var olan malzemelerle öğrencilerin yaptığı tasarımları planlamaları istenir.  

Oluşturulan taslakların planları sınıfa sunum yapılmaları istenir. 

Prototip A4-A5 veya kareli kâğıda çizilir, 

Çizimde tasarımın özellikleri net bir şekilde anlatılmalı ve tasarımın nasıl 

çalışacağı açıklanmalıdır. 

Tasarımın Yapılışı: 

Kartondan kare ve dikdörtgen 

şekliler kesilerek ev olacak 

şekilde birleştirilir.  

Kare şekillere kuşların 

rahat girip çıkabileceği 

genişlikte pencereler açılır. 

Daha sonra 5 litrelik 

şişenin üstü kesilerek evin 

çatısının üstüne konur, evi 

yağmurdan koruma yapılır.  

Büyük boyutta şişe temin 

edilir.(Mümkünse 5litrelik) 

Şişenin orta kısmında kuşların 

yemlerini rahatça yiyebileceği 

pencereler açılır. 

Pencerelerin altına kuşların konabileceği dal parçaları yerleştirilir. 

Evin altına yem şişesi bağlanarak sabitlenir. Kullanıma hazır hale getirilir. 

Öğrencilerin tasarladıkları kuş yuvaları ve etkinlik süresince öğrendikleri hakkında 

konuşulur. 

 

Resim.1. 

https://pixabay.com/tr/photos/ku%C5%9F-yuvas%C4%B1-

dam%C4%B1zl%C4%B1k-kutusu-266507/ 

http://experimentexchange.com/living-systems/make-bird-feeders-from-recycled-materials/
http://experimentexchange.com/living-systems/make-bird-feeders-from-recycled-materials/
https://www.eba.gov.tr/haber/1574323413
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/care-protection-animals-starlinghouse-natural-wood-795319126
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/care-protection-animals-starlinghouse-natural-wood-795319126
https://pixabay.com/tr/photos/ku%C5%9F-yuvas%C4%B1-dam%C4%B1zl%C4%B1k-kutusu-266507/
https://pixabay.com/tr/photos/ku%C5%9F-yuvas%C4%B1-dam%C4%B1zl%C4%B1k-kutusu-266507/
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Sınırlılıklar 

Süre 2 hafta 2’şer ders saati 

Kullanılan materyaller verilen materyallere göre minimum düzeyde kullanılmalı. 

Meslekler  

Şehir Tasarımcısı 

Tasarım-Planlama 

Görev ve Sorumluluk 

Yazıcı 

Sözcü 

Araştırmacı 

Tasarlayıcı 

5. AŞAMA DENEME: (20 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler yapılır. 

Denemeden önce gruplar arası tasarımlar sergilenir. Kendi ürününü diğer grupların 

ürünleri ile karşılaştıran gruplar, ürününü geliştirme ihtiyacı hissedebilir. Gruplar ek süre 

alarak ürünleri üzerinde değişiklik yapabilir. 

Okul yöneticileri, velileri ve okuldaki diğer öğrencileri bilgilendirebilmek için afiş 

hazırlanabilir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Gruplar, en son haline getirdikleri ürünlerini sınıf ile grup sözcüleri aracılığıyla paylaşır. 

Amacımız, grupların ürünlerini diğerleri ile kıyaslayarak tasarımın başarılı olabilmesi için 

arkadaş ortamında bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır.  

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (20 dk) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik-1 

Grup Adı 
Fayda-Performans Tasarım Sıralama-

Sonuç Geliştirmeli İyi Çok İyi Geliştirmeli İyi Çok İyi 

        

        

        

        

        

1. Sıralama da ise 2 kere çok iyi alan grup veya gruplar birinci olur.  
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Rubrik-2 

A Grubu Geliştirmeli (1-2) Orta (3) İyi (4) Çok iyi (5) 

Problemi 

tanımlama, analiz 

etme ve araştırma 

   

 

Problem için olası 

çözüm önerileri 

geliştirme ve 

seçme 

   

 

Prototip oluşturma    
 

Prototipi test etme 

ve değerlendirme 
   

 

Çözümleri 

Paylaşma 
   

 

TOPLAM    
 

 

Verilen Rubriğe göre bir öğrenci en az 5 puan en fazla 25 puan alabilir. 

5-10 arası puan Geliştirmeli, 11-15 arası puan Orta, 16-20 arası puan İyi, 21-25 

arası puan Çok iyi olarak değerlendirilir. 

8. AŞAMA GELİŞTİRME:(20 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Prototip sunumundan sonra diğer grupların ürünleri ile kendi ürünlerini karşılaştırıp 

tartışan gruplara tasarımları iyileştirmek için veya daha farklı ürün tasarlayabilmek için 

neler yapılabilir diye tartışılabilir. 

Yapılan tartışma sonrasında ihtiyaç hisseden gruplar, tasarımlarını iyileştirebilir.

 Gerekirse çocukları tekrar gruplandırın. Öğrencilere, neyin işe yarayıp 

yaramadığını söyletin. Tasarımları yeniden yaptırın. 

9.KAYNAKÇA: 

• Kılıç, Karatay, S. (2018). Halı Dokumalarında Tasarım. Ulak Bilge, 6(22), s.321-354 

• Millî Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.    

• Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.   

• Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.    

• Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretim Programı, Ankara, 2013.      

• Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Öğretim Programları İzleme ve Değerlendirme Sistemi: 

http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.      

• Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.   

• Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2018). STEM Eğitimi Öğretmen 

El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.  https://www.eba.gov.tr/haber/1574323413 (24.01.2021 

tarihinde erişildi) 

• http://experimentexchange.com/living-systems/make-bird-feeders-from-recycled-materials/ 

(24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://fi.pinterest.com/pin/562950022155131566/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_i

d={{default.session}}&simplified=true (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://pixabay.com/tr/photos/ku%C5%9F-yuvas%C4%B1-dam%C4%B1zl%C4%B1k-kutusu-

266507/  (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/care-protection-animals-starlinghouse-natural-

wood-795319126 (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

https://www.eba.gov.tr/haber/1574323413
http://experimentexchange.com/living-systems/make-bird-feeders-from-recycled-materials/
https://fi.pinterest.com/pin/562950022155131566/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true
https://fi.pinterest.com/pin/562950022155131566/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true
https://pixabay.com/tr/photos/ku%C5%9F-yuvas%C4%B1-dam%C4%B1zl%C4%B1k-kutusu-266507/
https://pixabay.com/tr/photos/ku%C5%9F-yuvas%C4%B1-dam%C4%B1zl%C4%B1k-kutusu-266507/
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/care-protection-animals-starlinghouse-natural-wood-795319126
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/care-protection-animals-starlinghouse-natural-wood-795319126
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Mikroskop 
Ders Adı: Hayat Bilgisi   Konu: Doğada Hayat 

Yazar: Gökhan Özkülekçi 

 

Sosyal Bilgiler Kazanımları: 

SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.  

SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 

Matematik Kazanımları: 

M.2.3.1.2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.

   

M.4.3.1.1. Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını 

belirtir. 

Fen Kazanımları: 

F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 

F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark 

eder. 

Teknoloji Kazanımları: 

Yaşamındaki sorunların farkına varır.  

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.  

Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 

Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.  

Mühendislik Kazanımları: 

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (10 dk) 

Yıl 2033 Selin ve Hale Gaziantep’te yaşayan iki arkadaştır. Selin ve Hale yaz tatili 

olunca aileleri ile birlikte memleketlerine gittiler. Selin Kayseri’ye Hale ise Denizliye 

gitmişlerdir. Ama memleketlerine giderlerken yolda gördükleri yıkılmış köy evleri 
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bomboş tarlalar dikkatlerini 

çekmiştir. Acaba buralar neden 

boş, şehir merkezleri neden 

kalabalık diye düşünmüşlerdir. 

İnsanlar şehirde kalabalık olarak 

yaşayınca kendileri de rahatsız 

olmuşlardır. Üstelik şehirlerinde 

sürekli su kesintileri olmakta rahat 

rahat su içememektedirler. 

Birbirlerini merak edip arayınca 

ikisi de aynı konudan şikâyetçi 

olduklarını fark etmişlerdir. Yaz 

tatili bitip Gaziantep’e dönen bu 

iki arkadaş sonbaharda yollarda 

pis su birikintilerini görerek rahatsız olmuşlardır. Çünkü bu pis su birikintilerinden kediler, 

köpekler, kuşlar gelip su içmekte ayrıca su birikintisinde oynayan çocuklar üstlerini 

başlarını ıslatmaktadırlar. Acaba insanlar bu pis su birikintilerinin içindekileri görse 

çocuklarını oralarda oynatırlar mı diye düşündüler. Ne yapabiliriz diye araştırırken 

mikroskop adında bir alet ile karşılaşırlar ama bu alet hem büyük hem pahalı hem de 

hassas olduğunu fark ettiler. Acaba kendileri de basit bir mikroskop yapabilirler miydi? 

Öğretmenleri ile konuşup nasıl yapabiliriz diye okulun laboratuvarındaki mikroskobu 

öğretmenleri ile incelemeye başladılar. 

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk) 

-Anlatılan duruma göre ne yapabiliriz? 

-Su israfına karşı nasıl önlem alabiliriz? 

-Kirli suda neler olabilir? 

Malzemeler: 1 adet boş su veya deterjan şişesi, 1 kullanılıp kâğıt havlu ya da alüminyum 

folyo rulosunun iç kısmı, 1 adet büyüteç camı ( Kırtasiyelerde satılan teleskop yapmak 

için kullanılanlar da olur. Sert plastik olduğundan kolay kırılmıyor, merak etmeyin..) sıvı 

bir yapıştırıcı, koli bandı, alüminyum folyo 

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Mikroskop gününüzden yaklaşık olarak 400 yıl önce ortaya çıkmıştır. Mikroskop 

yardımıyla küçük nesneleri büyüterek görüntülemeye yarayan bir araçtır. Günümüzde 

mikroskop çeşitleri gelişerek artmıştır. Bilim insanlarının sıklıkla kullandığı bu cihaz 

biyologlarla özdeşleşmiş gibidir. Virüs, bakteri vb. gibi çok küçük canlıların 

görüntülenmesini sağlamıştır. Mikroskop yardımıyla pek çok hastalık keşfedilmiştir. Bu 

hastalıkların tanısında ve tedavilerinde büyük yol kat edilmiştir.  

Çeşitli fikir oluşturma teknikleri kullanarak, öğrencilerden probleme-ihtiyaca ilişkin 

çözüm önerilerinde bulunmaları beklenir.  

Ürettikleri çözüm önerilerinin uygulanabilirliği tartışılır.  

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre çözüm önerilerinden biri seçilir.  

Tasarımın çözümü en iyi şekilde yansıtması gerektiği vurgulanır.  

Resim.1. 

https://pixabay.com/tr/photos/search/microscopy/ 

https://pixabay.com/tr/photos/search/microscopy/
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Aşağıda verilen ya da benzer konudaki videoları çocuklara izletiniz:  

Mikroskop nedir ve nasıl çalışır: 

https://www.youtube.com/watch?v=niEtVatruqk 

Mikroskobu tanıyalım: https://www.youtube.com/watch?v=SnOT7bgj8r4 

Kirli suda hareketli mikroplar: https://www.youtube.com/watch?v=nwz-Ad1uZi0 

İzlediğiniz videolarda mikroskop nedir, ne işe yarar ve suyu mikroskop altında 

incelenmesi izlediniz acaba sizde kendinize bir mikroskop tasarlayıp yapabilir misiniz? 

 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. 

(Çizim) 

Tasarımın Planlaması: 

Var olan malzemelerle öğrencilerin yaptığı 

tasarımları planlamaları istenir.  

Oluşturulan taslakların planları sınıfa sunum 

yapılmaları istenir. 

Prototip A4-A5 veya kareli kâğıda çizilir, 

Çizimde tasarımın özellikleri net bir şekilde 

anlatılmalı ve tasarımın nasıl çalışacağı 

açıklanmalıdır. 

Tasarımın Yapılışı: 

Önce karton rulonun uç kısmına görüntüyü büyüteç camını yapıştırıcı ile 

yapıştırın. 

Daha sonra deterjan kutusunu kesip ve üzerine cam kısmı aşağı gelecek şekilde 

ruloyu yerleştiriniz. 

Kesilen yerdeki kısma, sert bir karton veya mukavvadan bir parça keserek ayrıca 

da ıslak malzemeleri incelemek için bir parça şeffaf poşet kesip üzerine mikroskopta 

incelemek istediğiniz nesneleri koyabilirsiniz. 

Evet, şimdi su ve diğer nesneleri incelemek için mikroskobunuz hazır. 

Sınırlılıklar 

İki hafta ikişer ders saati 

Meslekler 

Laborant 

Eczacı  

Doktor 

Hemşire 

Mühendis 

Görev ve Sorumluluklar 

Yazıcı 

Sözcü   

Araştırmacı 

Tasarlayıcı 

  

Resim. 2. 

https://pixnio.com/de/wissenschaft/mikroskop

-wissenschaft-biologie-medizin-vorbereitung-

optik-technologie# 

https://www.youtube.com/watch?v=niEtVatruqk
https://www.youtube.com/watch?v=SnOT7bgj8r4
https://www.youtube.com/watch?v=nwz-Ad1uZi0
https://pixnio.com/de/wissenschaft/mikroskop-wissenschaft-biologie-medizin-vorbereitung-optik-technologie%23
https://pixnio.com/de/wissenschaft/mikroskop-wissenschaft-biologie-medizin-vorbereitung-optik-technologie%23
https://pixnio.com/de/wissenschaft/mikroskop-wissenschaft-biologie-medizin-vorbereitung-optik-technologie%23
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5.AŞAMA DENEME: (20 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Denemeden önce gruplar arası tasarımlar sergilenir. Kendi ürününü diğer 

grupların ürünleri ile karşılaştıran gruplar, ürününü geliştirme ihtiyacı hissedebilir. Gruplar 

ek süre alarak ürünleri üzerinde değişiklik yapabilir. 

Okul yöneticileri, velileri ve okuldaki diğer öğrencileri bilgilendirebilmek için afiş 

hazırlanabilir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Gruplar, en son haline getirdikleri ürünlerini sınıf ile grup sözcüleri aracılığıyla 

paylaşır. 

Amacımız, grupların ürünlerini diğerleri ile kıyaslayarak tasarımın başarılı 

olabilmesi için arkadaş ortamında bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır.  

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (20 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik - 1 

Grup Adı 

Görüntü 
Görüntünün Kalitesi-

Performans 
Tasarım  

Sıralama-

Sonuç Var Yok Geliştirmeli İyi 
Çok 

İyi 
Geliştirmeli İyi 

Çok 

İyi 

          

          

          

          

          

1.Görüntü yoksa diğer kıstaslara bakılmaz. 

2. Sıralama da ise 2 kere çok iyi alan grup veya gruplar birinci olur.  

Rubrik – 2  

A Grubu Geliştirmeli (1-2) Orta (3) İyi (4) Çok iyi (5) 

Problemi tanımlama, 

analiz etme ve 

araştırma 

    

Problem için olası 

çözüm önerileri 

geliştirme ve seçme 

    

Prototip oluşturma     

Prototipi test etme ve 

değerlendirme 
    

Çözümleri Paylaşma     

TOPLAM     

Verilen Rubriğe göre bir öğrenci en az 5 puan en fazla 25 puan alabilir. 
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5-10 arası puan Geliştirmeli, 11-15 arası puan Orta, 16-20 arası puan İyi, 21-25 

arası puan Çok iyi olarak değerlendirilir. 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (20 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Prototip sunumundan sonra diğer grupların ürünleri ile kendi ürünlerini karşılaştırıp 

tartışan gruplara tasarımları iyileştirmek için veya daha farklı ürün tasarlayabilmek için 

neler yapılabilir diye tartışılabilir. 

Yapılan tartışma sonrasında ihtiyaç hisseden gruplar, tasarımlarını iyileştirebilir. 

Gerekirse çocukları tekrar gruplandırın. Öğrencilere, neyin işe yarayıp 

yaramadığını söyletin. Tasarımları yeniden yaptırın. 

9.KAYNAKÇA: 

• Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018.  

   

• Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018. 

• Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2018. 

• Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2018). STEM 

Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 

• https://pixabay.com/tr/photos/search/microscopy/ (24.01.2021 tarihinde 

erişildi) 

• https://pixnio.com/de/wissenschaft/mikroskop-wissenschaft-biologie-medizin-

vorbereitung-optik-technologie#   (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=niEtVatruqk (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=SnOT7bgj8r4 (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=nwz-Ad1uZi0 (24.01.2021 tarihinde erişildi) 

 

https://pixabay.com/tr/photos/search/microscopy/
https://pixnio.com/de/wissenschaft/mikroskop-wissenschaft-biologie-medizin-vorbereitung-optik-technologie
https://pixnio.com/de/wissenschaft/mikroskop-wissenschaft-biologie-medizin-vorbereitung-optik-technologie
https://www.youtube.com/watch?v=niEtVatruqk
https://www.youtube.com/watch?v=SnOT7bgj8r4
https://www.youtube.com/watch?v=nwz-Ad1uZi0
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Bahçedeki Ateş Böcekleri 
Ders Adı: Hayat Bilgisi   Konu: Doğada Hayat 

Yazar: Dilek Toktamış 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın 

gerekli olduğu sonucunu çıkarır. 

F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde 

sınıflandırır. 

Teknoloji Kazanımları: 

Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.  

Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.  

Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.  

Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 

Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.  

Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve 

özelliklerini belirler.  

Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.  

Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  

Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.  

Mühendislik Kazanımları: 

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi. 

Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma. 

Görsel Sanatlar Kazanımları: 

G.3.1.3. Görsel sanat çalışmasını yaparken güncel kaynaklara dayalı fikirler 

geliştirir.  

 G.3.1.4. Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri kullanır.  

G.3.1.5. İki boyutlu çalışmasında ön, orta, arka planı kullanır.  

G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı 

malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.  
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1. AŞAMA SENARYO: (10 dk)  

Doğal ve Yapay Işık Kaynakları: Çevremizde pek çok ışık kaynağı vardır. 

Bunlardan bazıları doğal, bazıları yapay ışık kaynağıdır. Masa lambaları, mum, gaz 

lambası, el feneri, kandil, meşale ve araç farlarını yapay ışık kaynaklarına örnek olarak 

verebiliriz. Yapay ışık kaynaklarından birçok alanda yararlanırız. Evde, okulda, iş 

yerlerinde aydınlanmak için led ampul, floresan lamba gibi ışık kaynaklarını kullanırız. 

Cadde ve sokakları gece olduğunda sokak lambaları ile aydınlatırız.  

Kendiliğinden ışık yayan varlıklara doğal ışık kaynağı denir. Bir yıldız olan Güneş, 

doğal ışık kaynağıdır. Yıldızlar, şimşek ve yıldırım doğal ışık kaynaklarıdır. 

 Yaz gecelerinde ışık yayan ateş böceklerine mutlaka rastlamışızdır. Ateş 

böcekleri ve denizlerin derinliklerinde yaşayan bazı denizanası, mürekkep balığı gibi 

canlılar da çevrelerine ışık yayan doğal ışık kaynaklarıdır. 

Luminescence: Normal bir ışık veya güneş ışığı altında şarj ettiğiniz öğelerdeki 

parıltı türüdür. Sonra ışığı kapattığınızda, parlayacaktır. Lüminesans, ışıldama olarak da 

bilinir. Işıldama; yanan odun veya kömür, erimiş demir, elektrik akımıyla ısınan tel gibi 

akkor cisimlerin ışık salmasından olayından tamamen farklıdır. Neon lambada, floresan 

lambada, televizyon ekranında, saat kadranlarında, sokak reklamlarında, bazı 

boyalarda ve kutup ışığı gibi bazı doğal olaylarda gözlenir. Gece karanlığında bir 

araçla ilerlerken yol kenarında parlayan trafik ikaz levhaları mutlaka dikkatinizi 

çekmiştir. Aynı şekilde trafik polislerinin giysileri ve herhangi bir fosforlu cisim de geceleri 

parlarlar. Bir maddenin ışık olmadan parlayamayacağı göz önünde 

bulundurulduğunda bu bize şaşırtıcı gelir. Işıldama sürecinde ışık salan cismin normal 

oda sıcaklığının üstüne çıkması gerekmez, bu nedenle ışıldama soğuk ışık olarak da 

adlandırılır.  

Biyolüminesans: Ateş böceği, fener balığı ve denizanası vb. canlılar kimyasal 

yolla ışık üretirler. Bu canlılar doğal ışık kaynağıdır. Bu canlıların yaydığı ışığa 

biyolüminesans denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki görseller https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/biyoluminesans-isik-yayan-canlilar 

adresinden 17.01.2021 tarihinde erişilmiştir.  

  

Şekil 1. Ateşböcekleri karınlarından sarı ışık 

yayar. 

Şekil 2. Ateş böcekleri yaz aylarında eş bulmak 

için ışık yayar. 

 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/biyoluminesans-isik-yayan-canlilar
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2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk) 

 Bilgehan, Beren ve Gökçe her zaman olduğu gibi parkta oturmuş hayal 

kuruyorlarmış. Hayallerinde maceralara atılıyor, gizemli olaylar yaşıyorlarmış. Birden 

Beren üzgün bir ses tonuyla: “Geçen sene okulun kamp gezisine katılamamıştım. Hala 

aklıma geldikçe çok üzülüyorum.” demiş. Beren’in üzülmesine dayanamayan Gökçe : 

“Üçümüz kampa gidemeyiz ama evin bahçesinde kardeşimin oyun çadırını kurup 

eğlenebiliriz. Kampta yaptıklarımızı seninle paylaşırız. Sen de kampa gitmiş gibi 

hissedersin.” demiş. 

 Bilgehan ve Beren bu fikri çok beğenmişler. Üç arkadaş hemen ihtiyaç listesini 

yapmaya başlamışlar.  

Almış kâğıdı kalemi eline Bilgehan, arkadaşlarının söylediğini not ediyormuş. 

 Çadır, örtü, yastık, çatal, kaşık, tabak, bardak, basit yiyecekler, battaniye… 

Bilgehan düşünceli bir ifadeyle: “Kamp ateşini nasıl yakacağız? Bahçede çok tehlikeli 

olur”. Beren hemen atılmış: “Bizde bahçe feneri var. Fenerin etrafında oturup kamp 

ateşi varmış gibi davranırız.” demiş. Gökçe iç geçirerek: “Keşke kamptaki gibi ateş 

böcekleri de olsaydı, ne kadar güzel olurdu.” demiş. Kısa bir sessizliğin ardından 

Bilgehan heyecanla: “Üzülmeyin! Öğretmenimiz doğal ve yapay ışık kaynaklarından 

bahsetmişti. İnternetten kısa bir araştırma ve bizim evdeki bazı malzemelerden minik 

minik parıldayan ateş böcekleri yapabilirim. O işi bana bırakın.” demiş.  

Aralarında listeyi bölüşüp herkes evinin yoluna düşmüş. Önce anne ve 

babalarından, yalvaran bir ses tonuyla “Çok geç kalmayacağız, söz! Bilgehanların 

bahçesinde olacağız. Etrafa zarar vermeyeceğiz. Gürültü de yapmayız.” diyerek onay 

almaya çalışmışlar. Anneler birkaç telefon görüşmesinden sonra, Bilgehan’ın anne ve 

babasının arada sırada kontrol etmesi şartıyla çocukların planlarına onay vermişler. 

Böylece ebeveynler ikna edilmiş. 

 Üç arkadaş eşyaları getirmek üzere ayrılmışlar. Bilgehan arkadaşlarını hayal 

kırıklığına uğratmak istemiyordu. Bu nedenle, ilk iş olarak elindeki malzemelerle ateş 

böceği yapmak için işe koyulmuş. Kartondan ateş böceklerine benzeyen şekiller kesmiş 

ve karanlıkta parlaması için fotolüminesans boya ile güzelce boyamış. Farklı uzunluktaki 

iplere bağlayarak silikon yardımıyla kavanoz kapaklarının iç yüzeyine tutturmuş. 

Kavanozların kapaklarını kapatınca kavanozlar içerisinde ateş böceklerini elde etmiş.  

 Üç arkadaş akşam, fener etrafında, hikayeler anlatmış, şarkılar söylemiş, sessiz 

sinema oynamış. En güzeli de meyve sularını yudumlayıp Bilgehan’ın yaptığı minik 

parıltıları izlerken doğal ışık kaynağı olan ateşböceklerini hayal etmek olmuş. Bu üç 

yakın arkadaş çok ama çok eğlenmişler. 

 Siz de Bilgehan gibi, fotolüminesans boya ve istediğiniz malzemeleri kullanarak 

evinizde, okulunuzda veya mahallenizde kullanılabilecek yeni bir uygulama planlayıp 

maketini/tasarımını oluşturunuz.  

 3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk)  

 Öğretmen, öğrencilere aşağıdaki soruları veya benzerlerini sorarak araştırmaya 

yönlendirir. 

Işık sadece aydınlatma için mi kullanılır? Farklı kullanım alanları olup olmadığını 

araştırınız. 

Gökyüzündeki gezegenleri yıldızlardan nasıl ayırabiliriz? Araştırınız. 
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Doğada ateşböceğinden başka biyolüminesans (doğal ışık kaynağı olan 

canlılar) olup olmadığını araştırınız. 

Lüminesansı (aydınlatılmış cisim) araştırıp kullanım alanları hakkında bilgi edininiz. 

Gelecekte farklı alanlarda da kullanılabilir mi? Bu konuda önerileriniz neler olabilir? 

Bu aşamada, ilk olarak gruptaki her öğrenci, araştırma bulgularını grup 

arkadaşları ile paylaşır. BTHP (Bilgi Temelli Hayat Problemi) çözümüne yönelik 

kullanılabilecekleri kendilerinin belirlediği materyalleri, aralarında tartışarak, bu 

materyalleri hangi amaçla, hangi maket/tasarım için kullanacakları üzerine grupları 

içerisinde beyin fırtınası yürütürler. Daha sonra kendi mesleğinin bu problemin 

çözümüne nasıl ve hangi açılardan çözüm getireceği grup üyeleri ile paylaşır.  

Öğrenciler BTHP’ye çözüm olabilecek, oluşturmak istedikleri maketler/tasarımlar için 

fikir üretmeye başlarlar. Öğrencilerin ürettikleri her fikir deftere kaydedilir. Fikir üretme 

süreci için öğretmen öğrencilerine 10 dakika süre tanır. Bu kısımda öğretmenin sınıf 

içinde grupları gezmesi gerekmektedir. Öğrencilerden istediği kazanımlar 

doğrultusunda ilerleyip ilerlemediklerini kontrol etmelidir. Öğretmen gerekli gördüğü 

ölçülerde gruplara müdahale edebilir. Eğer gerekiyorsa kuramsal bilgiyi paylaşabilir. 

Ancak bu müdahaleler öğrencilerin yaratıcılıklarını etkilememelidir. Öğrenciler beyin 

fırtınası ile tüm fikirlerini gözden geçirerek fikir birliği ile yapmak istedikleri 

makete/tasarıma karar verirler. (10 dakika) Farklı gruplarda oluşturulan fikirlerin tüm 

sınıfla paylaşılması için ürün geliştirmeye geçmeden önce kısa bir gruplar arası paylaşım 

yapılır. Öğrenciler üretime dönüştürmeye karar verdikleri maketi/tasarımı 

öğretmenleriyle paylaşıp, öğretmen onayladıktan sonra 4. Aşama prototip oluşturma 

aşamasına geçebilirler. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (10 dk) 

Öğrencilerin fikirlerini ve çözüm önerilerini ortaya koydukları bu aşamada, her 

fikri grupça değerlendirirler. Aşağıdaki satırlarda verilen boşlukları birlikte doldururlar.  

Uygulaması en kolay fikir ...........  

Uygulaması zor fikir ...........  

En çılgın fikir ............  

En yaratıcı fikir ............... En sevdiğimiz fikir........  

  Her grup seçtikleri fikrin üstün yönlerini kayda geçer. Bu aşamada ek olarak 

aşağıdaki sorulardan faydalanılabilinir:  

Hangi fikri diğerlerinden üstün bularak kullanmaya karar verdiniz?  

Bu fikri bir taslak çizim ile kullanacağımız malzemeleri de düşünerek nasıl 

çizebiliriz?  

Fikir üretme aşamasında üretim izni alan öğrenciler ürün geliştirme çalışmalarına 

başlayabilirler. Öğrencilerin ürünlerinin taslak halini yatay ve dikey olarak eşit aralıklı 

noktalardan oluşan izometrik kağıtlara çizmeleri sağlanır. Tasarımlarını üç boyutlu 

olarak daha kolay çizebilirler. BTHP’nin çözümü ve sınırlamaları ile uyumunu gözden 

geçirmeleri sağlanır. Kendi belirledikleri malzemelerden maketlerini/tasarımlarını 

oluşturmaya başlarlar. Öğretmen grupları sık sık gezerek soruları ile süreci 

denetlemelidir. Sınıfa hitap ederek gerekli kurumsal bilgi verilir.  
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Öğretmen için not: Maketlere/tasarımlara farklılık katmak amacıyla aşağıdaki 

çalışmaları öğrencilere önerebilirsiniz. Öğrenciler bu çalışmaları 

maketleriyle/tasarımlarıyla birleştirerek kullanabilirler. 

Malzemeler 

• Fotolüminesans Boya 

Kullanarak Ev, Okul, 

Mahalle Veya 

Caddelerde  

• Akışkan Hamur; Oobleck 

(Ublek) Olarak Da 

Hazırlayabiliriz.  

• 2 Su Bardağı Mısır 

Nişastası,  

• 1 Su Bardağı Su, 

Fotolüminesans Boya,  

• Cam Kavanoz 

     Öğretmen için not 

 Ooleck hazırlanışı 

      https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/oobleck-sivi-mi-yoksa-kati-mi 

adresinden 17.01.2021 tarihinde erişilmiştir. Karışıma, karanlık ortamda parıldaması için 

fotolüminesans boya eklenecektir. 

• 2* 2 su bardak irmik,  

• 1 su bardak un,   

• 1 çay bardağı sıvı yağ ya da 

bebe yağı,  

• en az bir renk fotolüminesans 

boya,  

• geniş kase,  

• kaşık, şekillendirmek için çeşitli 

kalıplar kullanılabilir.

 Kinetik kum hazırlanışı 

https://www.hurriyet.com.tr/evdehayat/evde-ay-kumu-kinetik-kum-nasil-

yapilir-41473366 adresinden 17.01.2021 tarihinde erişilmiştir. 

Deneme aşamasına geçmeden son olarak, her grup geliştirecekleri fikrin, BTHP 

sınırlamalarına uygun olup olmadığını tartışır. Uygun olduğuna karar verilerek, 

malzemelerle birlikte ürün geliştirmeye geçilir. Makas gibi bazı malzemeleri kullanmakta 

zorlanan gruplar için öğretmen yardımcı olur.   

Öğrenciler oluşturdukları ilk maketin/tasarımın uygun olup olmadığını denerler. 

Eğer bir problem varsa ve uygun değilse, aşağıdaki sorularla öğrencilerin yansıtma ve 

revizyon yapmaları desteklenir:  

Model/tasarım yapımı sağlandı mı?  

Modelin/tasarımın yapım aşamalarını kayıt altına aldınız mı? Her grup kontrol 

etsin. 

Modellemenizde/tasarımınızda hangi farklı materyalleri kullanmak isterdiniz? 

 Diğer grupların modellemelerinde/tasarımlarında eklemek istediğiniz bölümler 

var mı?  

Modellemenin/tasarımın hedeflediğiniz amaca hizmet etmesi için ne 

yapabiliriz?  

 Öğrencilerin çözüm önerileri dinlenir. Daha sonra o fikirlerin işe yarayıp 

yaramadığı grup içlerinde test edilir.  

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/oobleck-sivi-mi-yoksa-kati-mi
https://www.hurriyet.com.tr/evdehayat/evde-ay-kumu-kinetik-kum-nasil-yapilir-41473366
https://www.hurriyet.com.tr/evdehayat/evde-ay-kumu-kinetik-kum-nasil-yapilir-41473366
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5.AŞAMA DENEME: (15 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Çocuklar son olarak ürünlerini kontrol eder. Sorunları varsa, birbirleriyle paylaşırlar 

ve çözmeye çalışırlar. Öğrenciler, öğretmenlerinden de yardım alabilirler. Her şey iyi 

görünüyorsa, çocuklar maketlerinde/tasarımlarında son rötuşları yaparlar.  

Her grubun bir grup adı olması gerektiğini söylenir. Çocuklardan bunun 

hakkında konuşmaları ve tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak bir isim bulmaları 

istenir. Grup adları için zaman ayırabilir ya da bir sonraki derse gelinceye kadar 

belirleyebilirler.   

Ardından, gelecek ders/hafta bir sunum haftası olacağını hatırlatılır.  

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Her grup süreç ve ürünlerini düzenlenen sunum ortamı ile katılımcılara sunar. 

Uygun bulunursa sunuma sınıftaki öğrencilerin yanı sıra kuldaki diğer öğrenciler, 

öğretmenler veya veliler de katılabilir. Böylece gruplar çalışmalarını diğer seviyedeki 

öğrencilerle, velilerle ve öğretmenlerle paylaşma şansı bulur. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar.  

Her grup değerlendirme formlarını doldurur. 

Rubrik – 1 

DERECELİ PUANLAMA 

  

Kategoriler 

 

Çok İyi – 4 Puan İyi – 3 Puan Orta – 2 Puan 
Geliştirilmeli – 1 

Puan 
Puan 

 

Model Görünümü 

Model Görünümü, 

Resim Eskizlerine 

Oldukça Uygun. 

Model Görünümü, 

Resim Eskizlerine 

Uygun. 

Model Görünümü, 

Resim Eskizlerine 

Kısmen Uygun. 

Model Görünümü, 

Resim Eskizlerine 

Uygun Değil. 

 

 

Konu İçeriği 

Öğrenci Uygulama 

Konusunu Doğru 

Anlamış 

Öğrenci Uygulama 

Konusunu Kısmen 

Doğru Anlamış. 

Öğrenci 

Uygulama 

Konusunu Kısmen 

Anlamış. 

Öğrenci 

Uygulama 

Konusunu 

Anlamamış. 

 

 

 

Malzeme Kullanımı 

Sınırlı Düzeyde, Çok 

Çeşitli Malzeme 

Kullanılmış. (Model Çok 

İyi Hazırlanmış.) 

Sınırlı Düzeyde, Çeşitli 

Malzeme Kullanılmış. 

(Model İyi 

Hazırlanmış.) 

Malzeme 

Kullanılmış Ancak 

Yeterli. (Model 

Hazırlanmış.) 

Malzeme Eksik 

Kullanılmış Ancak 

Yeterli. (Model 

Hazırlanmamış.) 

 

 

 

Yaratıcılık 

Maket/Tasarım 

Modelinde, Yaratıcılık 

Gücünden Fazlasıyla 

Yararlanılmış. 

Maket/Tasarım 

Modelinde, Yaratıcılık 

Gücünden 

Yararlanılmış. 

Maket/Tasarım 

Modelinde, 

Yaratıcılık 

Gücünden Fazla 

Yararlanılmamış. 

Maket/Tasarım 

Modelinde, 

Yaratıcılık 

Gücünden Hiç 

Yararlanılmamış. 

 

 

Zamanlama 

Maket/Tasarım Modeli 

Sınırlanan Zamanda 

Yapıldı. 

Maket/Tasarım 

Modeli Sınırlanan 

Zamandan Sonra 

Yapıldı. 

Maket/Tasarım 

Modeli Sınırlanan 

Zamandan Çok 

Sonra Yapıldı. 

Maket/Tasarım 

Modeli 

Yapılamadı. 

 

 

Sunum 

Grubun Sunumu Çok İyi. 

Konusuna Genel 

Anlamda Hâkim 

Grubun Sunumu İyi. 

Konusuna Genel 

Anlamda Hâkim 

Grubun Sunumu 

Yeterli Değil. 

Konusuna Hâkim 

Sayılır. 

Grubun Sunumu 

Yeterli Değil. 

Konusuna Hâkim 

Değil. 

 

TOPLAM  
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Rubrik – 2  

GRUP DEĞERLENDİRME FORMU 

Grubun Adı: 

BECERİLER Hiçbir Bazen Çoğunlukla Her zaman PUAN 

Grup üyeleri birbiriyle yardımlaşır.      

Grup üyeleri birbirlerinin 

düşüncelerini dinlerler. 
     

Grup üyelerinin her biri çalışmalarda 

rol alır.  
     

Grup üyeleri birbirlerinin 

düşüncelerine ve çabalarına saygı 

gösterir. 

     

Grubun her üyesi birbirleriyle 

etkileşim içerisinde tartışır. 
     

Grup üyeleri ulaştıkları sonucu 

birbirlerine iletir. 
     

TOPLAM  

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Her grup süreç ve ürünlerini düzenlenen sunum ortamı ile katılımcılara sunar.  

KAYNAKÇA: 

• İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Mutalip Asağlı Tuna Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş. 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1ldama  

• https://www.youtube.com/watch?v=0BOjTMkyfIA&ab_channel=NationalGeo

graphic 

• https://www.youtube.com/watch?v=eTDxjOjzm9w&ab_channel=TheSun  

• https://www.youtube.com/watch?v=gtQ27kVGaUo&ab_channel=XTRAPcha

nnel  

• https://education.abc.net.au/newsandarticles/blog/-/b/2836787 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1ldama
https://www.youtube.com/watch?v=0BOjTMkyfIA&ab_channel=NationalGeographic
https://www.youtube.com/watch?v=0BOjTMkyfIA&ab_channel=NationalGeographic
https://www.youtube.com/watch?v=eTDxjOjzm9w&ab_channel=TheSun
https://www.youtube.com/watch?v=gtQ27kVGaUo&ab_channel=XTRAPchannel
https://www.youtube.com/watch?v=gtQ27kVGaUo&ab_channel=XTRAPchannel
https://education.abc.net.au/newsandarticles/blog/-/b/2836787
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Ortaokul 
Etkinlikleri 
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Mutfakta Bilim Var 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları 

Yazar: Hüseyin Sıhat 

 

Fen Bilimleri 

F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 

F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 

F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 

Sosyal Bilgiler: 

SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve 

sürekliliği inceler. 

Teknoloji Tasarım 

TT. 7. Ç. 1. 1. Su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve 

sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini açıklar. 

TT. 7. Ç. 1. 2. Doğal kaynaklar yoluyla enerji elde edilebilen bir ürün tasarlar. 

1. AŞAMA: SENARYO: (20 dk.)  

Dünya Hava Kirlilik Endeksi (AQI) bilgileri.  https://waqi.info/tr/ adresinden 8.11.2020 tarihinde erişilmiştir. 

 

https://waqi.info/tr/
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Yukarıda yer alan resim sınıfta açılarak öğrencilere görünen haritanın anlamı, renklerin 

neyi ifade ettiği ile ilgili sorular sorulur. Akıllı tahta veya projeksiyon ile sayfaya erişilerek 

farklı şehirlerin gerçek zamanlı verileri incelenir. 

Türkiye’ de hava kirliliği nedenleri tartışılarak farklı şehirlerin kirlilik oranları tartışılır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı 

(https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality?type=0) açılarak hava kirliliği ile ilgili gerçek 

zamanlı veriler incelenir. 

Türkiye’ de Hava Kirliliği ile bilgilerin verildiği TRT Belgesel tarafından hazırlanmış 10 

dakikalık belgesel izletilir. 

(https://www.youtube.com/watch?v=KdJxuQ0pof4&t=501s&ab_channel=TRTBelges

el. 

2. AŞAMA: PROBLEM: (20 dk.) 

Hava kirliliği Dünya’nın en önemli problemleri arasındadır. Bu alanda yapılacak 

çalışmalar bizi, şehrimizi veya ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyecektir. Kirlenen hava 

başta o havayı soluyan insanları ve hayvanları olmak üzere, bitkilere ve iklim dengesi 

gibi önemli unsurları olumsuz etkileyebilmektedir. 

Hava kirliliğinin sebeplerinden birisi olan karbondioksit salınımı fabrikalar başta 

olmak üzere taşıt ve barınma için kullandığımız evlerimizde oluşmaktadır. Bu sorunu 

yüzyıllar önce fark eden Mimar Sinan Süleymaniye Camii’ni inşa ederken, gaz 

lambalarının aydınlatması sırasında çıkan gazın mimari doku ve caminin yapısına zarar 

vermemesi düşüncesinden yola çıkarak “is odası” fikrini bulmuş ve uygulamıştır. Yüzyıllar 

boyunca yanan lambalardan çıkan gazlar yapıya ve yapı üzerine işlenen sanatsal 

çalışmalara zarar vermemiştir. 

Günümüzde benzer şekilde yapıların havalandırma ve kirli gazların 

filtrelenmesine yönelik birçok çalışma vardır. Fakat bu çalışmalar farklı nedenlerden 

dolayı tam etkili olamamaktadır. Bunu Dünyadaki havanın kirlilik seviyesindeki artış 

göstermektedir. 

HVAC Mühendisini hiç duydun mu? Bu alan son yıllarda gelişmekte ve 

gelecekte daha fazla önem kazanacak. Bu mühendislik havalandırma sistemlerinde 

uzmanlaşmıştır. Mühendisler genel olarak bireysel değil bir ekip halinde çalışırlar. 

Muhasebe, sosyal ilişkiler, iletişim uzmanı, saha elamanları gibi mühendis dışında çalışan 

diğer görevlendirmeler ile mühendislik ürünleri oluşmaktadır. 

Senden bir yapı tasarlamanı istiyorum. Bu yapı içerisinde, HVAC mühendisinin de 

içinde bulunduğu farklı meslek ve görevleri üstlenen bir takım, şirket kurduğunuzu 

varsayın.  

Müşterilerinize yönelik çalışmanızda 2 unsur çok önemli olacak. 

Havalandırma sistemi (farklı daireler, odalar, fabrika ise çalışma alanlarında yer 

alan) 

Havalandırma sistemi filtresi 

  

https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality?type=0
https://www.youtube.com/watch?v=KdJxuQ0pof4&t=501s&ab_channel=TRTBelgesel
https://www.youtube.com/watch?v=KdJxuQ0pof4&t=501s&ab_channel=TRTBelgesel
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3. AŞAMA: FİKİR ÜRETME: (20 dk.)  

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Her grup kendi içinde yapacağı çalışmaların detaylarını belirler, gruptaki kişilerin 

fikirleri doğrultusunda çoğunluğa göre. 

Yapılacak yapı. (Fabrika, AVM, Apartman, Okul, Cami, Hastane vb.) 

Havalandırma sisteminde kullanılacak yöntem. 

Filtreleme sistemi tasarımı. 

Öğrencilerin bu aşamada araştırma yapmaları (proje çalışması olarak sınıf 

dışında bir arada veya bireysel yapabilirler) ve bilimsel kaynak ve uygulamalardan 

faydalanmaları istenir. Öğrencilerin faydalanması için bazı kaynaklar önerilir. 

http://www.fatih.gov.tr/suleymaniye-camii 

https://www.youtube.com/watch?v=XE-

6RMRDWoA&ab_channel=ElaproSAHNE 

http://nermintaylan.blogspot.com/2013/07/suleymaniye-camiindeki-sis-

odas.html 

https://www.alarko-carrier.com.tr/Upload/Newsletter/c47425a3-55c9-460f-

81cb-980fb1d6a2ef.pdf 

http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG6-havalandirma_rehberi.pdf 

https://www.ulpatek.com/wp-content/uploads/2019/11/Ulpatek-Genel-Filtre-

Katalo%C4%9Fu-2019.pdf 

http://www.tasot.com.tr/filtre/havaaritimyontemlerisunum.pdf 

4. AŞAMA: PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Evin planı çizilir. 

Filtreleme sisteminin yapısı ve içerikleri çizilir. 

3 Boyutlu tasarıma geçilir. 

Karton, kâğıt, bilgisayar fanı, 12 voltluk adaptör veya pil, yapıştırıcı, aktif karbon 

vs. malzemeler kullanılabilir. 

5.AŞAMA: DENEME: (5 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

  

http://www.fatih.gov.tr/suleymaniye-camii
https://www.youtube.com/watch?v=XE-6RMRDWoA&ab_channel=ElaproSAHNE
https://www.youtube.com/watch?v=XE-6RMRDWoA&ab_channel=ElaproSAHNE
http://nermintaylan.blogspot.com/2013/07/suleymaniye-camiindeki-sis-odas.html
http://nermintaylan.blogspot.com/2013/07/suleymaniye-camiindeki-sis-odas.html
https://www.alarko-carrier.com.tr/Upload/Newsletter/c47425a3-55c9-460f-81cb-980fb1d6a2ef.pdf
https://www.alarko-carrier.com.tr/Upload/Newsletter/c47425a3-55c9-460f-81cb-980fb1d6a2ef.pdf
http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG6-havalandirma_rehberi.pdf
https://www.ulpatek.com/wp-content/uploads/2019/11/Ulpatek-Genel-Filtre-Katalo%C4%9Fu-2019.pdf
https://www.ulpatek.com/wp-content/uploads/2019/11/Ulpatek-Genel-Filtre-Katalo%C4%9Fu-2019.pdf
http://www.tasot.com.tr/filtre/havaaritimyontemlerisunum.pdf
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6. AŞAMA: PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş 

Kabiliyeti 

Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, 

anlatım sırasında beden 

dilini iyi kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

(  ) 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama kendi 

konusu hakkında yeterli 

bilgiye sahip, sunumu 

zamanında 

tamamlayabiliyor. 

(  ) 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca süreyi 

çok az/çok fazla 

kullanıyor. Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

(  ) 

Grup Arası 

İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön 

çalışmasıdır. Gruptaki 

görevlerin belirlenmesi, 

süreçte görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar 

alma var olmalıdır. 

(  ) 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir araya 

gelerek görev ve 

sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim veya 

işbirliği durumu zayıftır. 

(  ) 

Grup kendi arasında 

görev tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu süreçte 

çatışmalar olabilir fakat 

bu çatılmalar 

çözülememiş ise grup 

becerisi olumsuz olarak 

değerlendirilir. 

(  ) 

Zaman 

Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

(  ) 

Zaman yönetimi sürecine 

dikkat edilmiş fakat 

ortaya çıkan farklı 

sebeplerden dolayı 

aksaklıklar-gecikmeler 

oluşmuştur. 

(  ) 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

(  ) 

Madde 

Döngüleri ve 

Çevre Sorunları 

Madde döngülerini şema 

üzerinde açıklar, yaşam 

için önemini sorgular, 

küresel iklim 

değişikliklerinin neden ve 

olası sonuçlarını tartışır. 

(  ) 

Madde Döngüleri ve 

Çevre Sorunları ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

(  ) 

Madde Döngüleri ve 

Çevre Sorunları ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

(  ) 

Bilim, Teknoloji 

ve Toplum 

Bilginin korunması, 

yaygınlaştırılması ve 

aktarılmasında değişim ve 

sürekliliği inceler. 

(  ) 

Bilim, teknoloji ve toplum 

ile ilgili kazanımları kısmen 

yerine getirmiştir. 

(  ) 

Bilim, teknoloji ve toplum 

ile ilgili kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

(  ) 

Enerjinin 

Dönüşümü ve 

Tasarım 

Temiz ve sürdürülebilir 

enerji elde etme 

teknolojilerini açıklar. 

Doğal kaynaklar yoluyla 

enerji elde edilebilen bir 

ürün tasarlar. 

(  ) 

Enerjinin dönüşümü ve 

tasarım ile ilgili kazanımları 

kısmen yerine getirmiştir. 

(  ) 

Enerjinin dönüşümü ve 

tasarım ile ilgili kazanımları 

yeterli düzeyde değildir. 

(  ) 

…    

Toplam    

 

  



 

 
198 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması başarılı 

iyi bir iletişimleri 

var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret 

ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 

     

     

     

     

     

 

8. AŞAMA: GELİŞTİRME:(5 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

 

9. ÖĞRETMENE ÖNERİLER: 

Öğrencilerimizin ulaşabilecekleri hava filtreleme sistemleri var ise (bina, aile veya 

akrabalarının iş yerleri vb.) bu alanlara ziyaretler düzenlenerek detaylar ve filtreleme 

hakkında sorular sorulabilir. 

3 boyutlu yazıcılardan destek alınabilir, yazıcıya ulaşma imkânı yok ise 

belirlenecek projeler ücretli 3 boyutlu çıktı alan kurumlardan herhangi birine çıkartılarak 

sergiletilebilir. 

Hava filtreleme kadar sistemin çizimi de önemlidir. Burada teknik çizim 

detaylarına yer verilmeli, öğrencilerin gerçekleştirdikleri bu çalışma sonucunda teknik 

çizimleri okumaları kolaylaştırılmalıdır. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.abccevre.com/hava-kirliligi-haritasi-aciklandi.html 

• https://waqi.info/tr/ 

• https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality?type=0 

• https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-014-air-flow-

control-in-buildings 

• https://mam.tubitak.gov.tr/tr/teknoloji-transfer-ofisi/bacagazi-aritma-sistemleri 

• http://www.fatih.gov.tr/suleymaniye-camii 

• https://www.youtube.com/watch?v=XE-

6RMRDWoA&ab_channel=ElaproSAHNE 

• http://nermintaylan.blogspot.com/2013/07/suleymaniye-camiindeki-sis-

odas.html 

• http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/137adc331dcfb9e_ek.pdf?derg

i=1187 

• https://www.instructables.com/Activated-Carbon-Air-Filter/ 

https://www.abccevre.com/hava-kirliligi-haritasi-aciklandi.html
https://waqi.info/tr/
https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality?type=0
https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-014-air-flow-control-in-buildings
https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-014-air-flow-control-in-buildings
https://mam.tubitak.gov.tr/tr/teknoloji-transfer-ofisi/bacagazi-aritma-sistemleri
http://www.fatih.gov.tr/suleymaniye-camii
https://www.youtube.com/watch?v=XE-6RMRDWoA&ab_channel=ElaproSAHNE
https://www.youtube.com/watch?v=XE-6RMRDWoA&ab_channel=ElaproSAHNE
http://nermintaylan.blogspot.com/2013/07/suleymaniye-camiindeki-sis-odas.html
http://nermintaylan.blogspot.com/2013/07/suleymaniye-camiindeki-sis-odas.html
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/137adc331dcfb9e_ek.pdf?dergi=1187
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/137adc331dcfb9e_ek.pdf?dergi=1187
https://www.instructables.com/Activated-Carbon-Air-Filter/
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Karanlıkta Bir Mum Yak 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Tasarım ve Teknolojik Çözüm 

Yazar: Hüseyin Sıhat 

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Kazanımları 

TT. 7. Ç. 1. 1. Su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve 

sürdürülebilir enerji elde etme teknolojileri açıklar. 

TT. 7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur. 

TT. 7. D. 1. 5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir. 

TT. 7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden 

yapılandırır. 

TT. 7. D. 2. 1. Sergileyeceği ürün veya ürünlerini sunar. 

Fen Bilimleri Kazanımları 

F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara 

örnekler verir. 

F.8.7.3.2.Elektrik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel alan 

bir model tasarlar. Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. Şartlar 

uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir. 

Matematik Kazanımları 

M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar. 

M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve 

yorumlar. 

M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 

M.7.4.1.4.Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler 

arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kazanımları 

BT.5.4.1.1. Görüntü dosyası biçimlerini bilir. 

BT.5.4.1.2. Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür. 
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1. AŞAMA SENARYO: (10 dk.)  

Elektrik antik çağlardan beri 

araştırılmaktadır, teorik olarak 

anlaşılması ise yaklaşık on yedinci ve on 

sekizinci yüzyıla kadar dayanmaktadır. 

Hatta bundan sonra bile, pratik 

uygulamalar çok az miktarda kalmış ve 

elektriğin endüstri ile yaygın kullanımı için 

uygun hale gelmesi ancak 19. yüzyılda 

olmuştur. Elektriğin çok büyük bir 

yaygınlığı vardır yani diğer bir deyişle 

ulaşım, ısıtma, aydınlatma, iletişim ve 

teknolojik aletlerde elektrik yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Elektriksel güç ise şu anda endüstrinin en önemli 

kaynaklarından birisidir. 

Elektrik ile olan bağımızı çevremize bakarak anlamak mümkündür. Sabah 

kalkmak için alarm kurduğumuz telefon, karnımızı doyurmak için gerekli gıdaları 

saklayan buzdolabı, kahvaltı yaparken seyrettiğimiz televizyon, okula gelirken 

bindiğimiz aracın ilk ateşleme sistemi, okulun başladığını haber veren zilden, birçok 

içeriğin olduğu akıllı tahtaya kadar farklı seviyelerdeki birçok araç elektrik ile çalışarak 

bizleri elektriğe bağımlı kılar. 

Elektrik elde etmek için birçok kaynak vardır. Bu kaynak ve elde etme 

yöntemlerini 2 ana kategoriye ayırmak mümkündür: Tükenebilir ve 

yenilenebilir(tükenmeyen) kaynaklar. Su, güneş, rüzgâr ve jeotermal kaynaklara, 

yenilenebilir enerji kaynakları denir. Bu kaynaklar diğerleri gibi tükenmezler. Petrol, 

doğal gaz, kömür, uranyum gibi maddeler önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde 

tükenecektir. 

Hayatımızın her yerinde ihtiyaç duyduğumuz elektrikten vazgeçmeyeceğimiz 

büyük bir gerçektir. Şu an kullandığımız elektrik büyük oranda tükenir kaynaklarla elde 

ediliyor. Zaman zaman elektrikler kesildiğinde jeneratör gibi bir araca da sahip değilsek 

hayatımız oldukça fazla bir şekilde olumsuz etkileniyor. Özellikle iş yerleri, okullar ve 

elektrik ile yaptığı iş sonucu görevini yapan kurumlar bu durumlarda daha çok 

etkilenmekteler. 

Kaynakların tükeneceği bilinen bir gerçek ve tükenmeyen kaynaklarda hali 

hazırda bizleri bekliyor. O halde yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimine 

yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bu durum kaynakların daha bilinçli kullanması ve 

tüketimin oluşturduğu küresel bazı sorunların azalmasını sağlayacaktır. 

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk.) 

Gaziantep şehrinde Nurdağı ilçesinde yaşayan Ökkeş sabah kalkar ve elektriğin 

olmadığını fark eder. Hava henüz tam olarak aydınlanmadığı için doğan ilk güneşin 

ışıkları ile okula gitmek için hazırlanır, kahvaltısını yapar ve asansör çalışmadığı için 10 

kat aşağıya yürüyerek iner. Okula gittiğinde elektrikler olmadığı için ilk ders olan Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım dersinde, sunumu için hazırlandığı robotik yazılım uygulaması ile 

çalışamaz. Öğretmenleri ile çok sık olarak yaşanan elektrik kesintilerini tartışırlar ve bu 

soruna bir çözüm bulmak isterler. Buldukları çözümü gerçekleştirerek okullarında 

yaşanan kesintilere karşı alternatif oluşturacaklardır.  
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Burada öğrencilere enerji ve elektrik ile gelecekte önemi artacak doğa bilimcisi, 

yenilenebilir enerji mühendisi, enerji kullanım danışmanı gibi meslekleri üstlenmeleri 

sağlanmalıdır. Bu mesleklere günümüzde de var olana elektrik, elektronik 

mühendislikleri, iletişim uzmanı veya malzeme mühendisi gibi alanlarda dâhil edilebilir.  

Bu sorunu ülkemizde birçok kişi yaşamaktadır. Problemin çözümü için 

araştırılması gereken konular ve uygulanacak çalışmalar şu şekildedir; 

Elektrik ile ilgili yüzyıllar önce yapılan çalışmalar ile elde edilen bilgiler ve bu 

bilgilerin yaşam alanı içerisinde kullanımını araştırın. 

Günümüzde kullanılan elektriğin ortaya çıkış sürecini, elektrik keşfi sonrasında 

Dünya ve Türkiye’ de yaşanan gelişmeleri inceleyin. 

Dünyada elektrik üretimi için kullanılan kaynakları, bu kaynakların konumlarını, 

potansiyellerini araştırarak görseller ve tablolar haline getirin. 

Elektrik tüketimi ile oluşan küresel sorunlara yönelik araştırma yaparak bu 

sorunların azaltılması için yapılacak çalışmalar hakkında fikirler oluşturun. 

Ev, okul ve farklı mesleklerin çalışma alanında elektriğe ihtiyaç duyacak araçları 

belirleyerek bu yerlerin 1 günlük tahmini elektrik tüketimi hakkında bir rapor oluşturun. 

Yenilenebilir elektrik üretimi yöntemleri, bu yöntemlerin kullanıldığı alan ve 

kullanılması için gerekli şartları araştırın. 

Okulumuzun bulunduğu bölge öncelikli olmak üzere Türkiye’ de farklı bölge ve 

şehirlerde yenilebilir elektrik üretimi yöntemlerine yönelik öneriler getirir? 

Okul bölgesinde kullanılacak yenilenebilir elektrik üretim faaliyeti 

yapılmamaktadır.  

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk.) 

Öğrenciler 5 kişilik gruplara ayrılır. Her grup öncelikli olarak belirtilen problemleri 

iş birliği ile araştırarak, rapor, sunu, tasarım çalışmalarını yürütür. Son aşama olarak 

problemler arasında da yer alan okul bölgesinde kullanılacak yenilenebilir elektrik 

yöntem-aracına yönelik işbirliği halinde çalışma yaparak her grup çalışmalarını 

paylaşır. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (80 dk.) 

Her grup fikrini paylaştıktan sonra gruplar grup olarak alacakları ortak kararlarla 

daha önce belirledikleri uygulamaları değiştirebilirler. 

Öğrenciler imkânları doğrultusunda bireysel, grup veya öğretmen yönlendirmesi 

ile aşağıdaki konuları araştırır. 

Bir alanda tüketilen elektrik miktarı nasıl tespit edilir? 

https://www.ckbogazici.com.tr/tr/tuketim-hesaplama 

Enerji Sınıflandırılması: 

http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/728306c33e38495_ek.pdf 

Yenilebilir Enerji Kaynakları.  

https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir/ 

https://www.ckbogazici.com.tr/tr/tuketim-hesaplama
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/728306c33e38495_ek.pdf
https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir/
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Bu bilgiler paylaşıldıktan sonra; 

Okul ortamında öncelikli enerji ihtiyacı duyan araçlar belirlenerek tüketimi 

belirlenir. Var olan sistemlerin enerji sınıflandırması incelenerek daha az enerji tüketen 

alternatif ürünlerin tercih edilmesi tavsiye edilebilir. 

Belirlenen yenilebilir enerji kaynağı ile ihtiyaç duyulan 1 günlük elektrik enerjisinin 

üretilmesi için ihtiyaç duyulan kapsam belirlenir. 

İhtiyaçları karşılayacak alternatif yenilenebilir elektrik kaynağı tasarlanır. 

Çizim: Gruplar yenilenebilir enerji tasarımlarını somutlaştırır. Bu süreçte paint, 

paint3D, AutoDraw veya tinkercad araçlarından birisi kullanılır. Tasarımda kullanılacak 

cihazlar ve yerleşimi, okul yapısı, yenilenebilir enerji sisteminin kurulacağı alan ve 

yenilenebilir enerji sistemi yer almalıdır. 

Dijital araçlara erişimin olmadığı durumlarda beyaz bir kâğıda çizim yapılabilir.  

Elektrik tüketen cihazların yanına 1 günlük tüketimini hesaplayarak belirtmelisin. 

Fiziksel Tasarım: Her grup aldığı fikirler doğrultusunda çizimini yaptığı tasarımı 3 

boyutlu bir yapı haline getirir. Bu süreçte karton bir kutu, yapıştırıcı ve makas gibi 

malzemeler ana tasarım için zorunlu olmakla beraber bu malzemelere alternatif ve 

tasarımları için ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri hayal güçleri doğrultusunda tercih 

edebilir. Planlanan malzemenin temin edilememesi durumunda renkli kâğıda çizilecek 

veya çıktı olarak alınacak bir tasarım sert bir nesneyi kaplayarak kullanılabilir. 

5.AŞAMA DENEME:(10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Bu deneme sürecinde ortaya konulan çizim ve üründeki elektrik tüketimi, üretimi, 

enerjinin üretim-depolama-tüketime aktarılması gibi süreçler gözden geçirilir. Süreçte 

öğrenilen yeni ve farklı bilgiler grup içerisinde konuşularak hatırlanması sağlanır. 

Deneme aşamasında incelenen noktaların tamamı sunum aşamasında paylaşılır, bu 

aşama sunum için bir ön toplantı niteliğindedir. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

 Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş Kabiliyeti Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, anlatım 

sırasında beden dilini iyi 

kullanabiliyor ve dinleyicilerle 

iletişime geçiyor. 

(  ) 

Sunum sırasında heyecanlı 

ama kendi konusu hakkında 

yeterli bilgiye sahip, sunumu 

zamanında 

tamamlayabiliyor. 

(  ) 

Heyecanlı ve projeye yönelik 

önemli bilgileri bilmiyor / 

bildiğini ifade edemiyor. 

Ayrıca süreyi çok az/çok 

fazla kullanıyor. Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

(  ) 

Grup Arası 

İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön çalışmasıdır. 

Gruptaki görevlerin 

belirlenmesi, süreçte 

görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar alma 

var olmalıdır. 

(  ) 

Grup belirli bir görevi yapmak 

için bir araya gelerek görev 

ve sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. Aralarındaki 

iletişim veya işbirliği durumu 

zayıftır. 

(  ) 

Grup kendi arasında görev 

tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu süreçte 

çatışmalar olabilir fakat bu 

çatılmalar çözülememiş ise 

grup becerisi olumsuz olarak 

değerlendirilir. 

(  ) 
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 Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Zaman Yönetimi Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

(  ) 

Zaman yönetimi sürecine 

dikkat edilmiş fakat ortaya 

çıkan farklı sebeplerden 

dolayı aksaklıklar-gecikmeler 

oluşmuştur. 

(  ) 

Tarihler belirlenmemiş, riayet 

edilmemiş veya görev hiçbir 

zaman gerçekleşmemiştir. 

(  ) 

Tasarım ve 

Teknolojik 

Çözüm 

Tasarım ve Teknolojik Çözüm 

tamamen yerine getirilmiştir. 

(  ) 

Tasarım ve Teknolojik Çözüm 

ile ilgili kazanımları kısmen 

yerine getirmiştir. 

(  ) 

Tasarım ve Teknolojik Çözüm 

ile ilgili kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

(  ) 

Elektrik 

Enerjisinin 

Dönüşümü 

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü 

tamamen yerine getirilmiştir. 

(  ) 

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü 

ile ilgili kazanımları kısmen 

yerine getirmiştir. 

(  ) 

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü 

ile ilgili kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

(  ) 

Veri Analizi Veri Analizi ile ilgili kazanımlar 

tamamen yerine getirilmiştir. 

Veri Analizi ile ilgili kazanımları 

kısmen yerine getirmiştir. 

Veri Analizi ile ilgili kazanımları 

yeterli düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Görsel İşleme 

Programları 

Görsel İşleme Programları 

tamamen yerine getirilmiştir. 

(  ) 

Görsel İşleme Programları ile 

ilgili kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

(  ) 

Görsel İşleme Programları ile 

ilgili kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

(  ) 

…    

Toplam    

 

7. AŞAMA: DEĞERLENDİRME: (10 dk.) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik 1 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması başarılı 

iyi bir iletişimleri 

var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret 

ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Rapor, tasarım, uygulama gibi çalışmaların dağıtımı ve ekonomik bir kaynak 

haline gelmesi için sektör faaliyetlerini, satış politikasını belirler. 

9. ÖĞRETMENE ÖNERİLER 

Bu ders planının odaklandığı nokta gelecekte yakın çevremizin kendi kendine 

elektrik enerjilerini üreten yenilenebilir enerji tasarımlarına sahip olmasını anlatmaktır. 

Gelişen 3 boyutlu yazıcılar ve artan bilgi ile bu çok da uzak değildir. Ayrıca öğrencilerin 

kullandıkları ve çevrelerinde kullanılan her türlü enerji ihtiyacı içeren aracın tüketimini 

fark etmesine odaklanmaktadır. 

Bu planı uygularken sınıfa bir potansiyometre getirilerek farklı devre ve aletlerin 

elektrik akımları ölçülebilir. Ayrıca evlerde veya farklı iş alanlarında kullanılan aletlerde 

plan içerisine dahil edilebilir. 

Öğrencilerden önceki aylara ait elektrik faturaları istenerek karşılaştırma 

yapılmaları, 

KAYNAKÇA: 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik 

• https://www.taek.gov.tr/ogrenci/bolum2_02.html#:~:text=Elektrik%2C%20bak%

C4%B1r%20gibi%20iletken%20bir,elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20%C3%BCr

eten%20bir%20makinad%C4%B1r. 

• https://www.theaa.com/home-insurance/advice/storm-power-cut-tips 

• https://www.ckbogazici.com.tr/tr/tuketim-hesaplama 

• http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/728306c33e38495_ek.pdf 

• https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir/ 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik
https://www.taek.gov.tr/ogrenci/bolum2_02.html#:~:text=Elektrik%2C%20bak%C4%B1r%20gibi%20iletken%20bir,elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20%C3%BCreten%20bir%20makinad%C4%B1r
https://www.taek.gov.tr/ogrenci/bolum2_02.html#:~:text=Elektrik%2C%20bak%C4%B1r%20gibi%20iletken%20bir,elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20%C3%BCreten%20bir%20makinad%C4%B1r
https://www.taek.gov.tr/ogrenci/bolum2_02.html#:~:text=Elektrik%2C%20bak%C4%B1r%20gibi%20iletken%20bir,elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20%C3%BCreten%20bir%20makinad%C4%B1r
https://www.theaa.com/home-insurance/advice/storm-power-cut-tips
https://www.ckbogazici.com.tr/tr/tuketim-hesaplama
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/728306c33e38495_ek.pdf
https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir/
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Gezegenler Arası Yolculuk 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren 

Yazar: Hüseyin Sıhat 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 

F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre 

sıralayarak bir model oluşturur. 

F.6.3.2. Sabit Süratli Hareket 

F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 

F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 

Matematik Kazanımları: 

M.6.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme 

M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve 

uygun verileri elde eder. 

M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk)  

Amerikan Havacılık ve 

Uzay Dairesi'nin (NASA) 

Osirix-Rex aracı, numune 

toplamak üzere Bennu 

Asteroit’ine temas etmeyi 

başardı. 

Dünyadan 330 milyon km 

uzakta bulunan uzay 

aracından gelen sinyaller, 

aracın 500 metre 

genişliğindeki gökcismine 

planlandığı gibi birkaç 

saniyelik bir iniş yapabildiğini doğruladı. Ancak aracın bu kısa sürede asteroit 

yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı henüz bilinmiyor. Amaç yüzeyden en az 

60 gr numune toplamaktı. 

Bennu çok ilkel bir gökcismi. Bilim insanları bu nedenle Asteroit’in yüzeyindeki 

kum ve toz parçacıklarının, Güneş ve gezegenlerin 4 buçuk milyar yıl önceki 

oluşumunun kimyasına dair çok ilgi çekici ipuçları verebileceğini belirtiliyor. 
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NASA'dan Thomas Zurbuchen "Bu, görevin dönüm noktasıydı. Şimdi, birkaç gün içinde, 

yıllardır beklediğimiz örneklerden ne kadar toplayabildiğimizi öğrenebileceğiz." dedi. 

Aracın topladığı varsayılan numunelerin Dünya'ya ulaşması ise 2023 yılını bulacak. 

Aracın bölgeye inişi 4 buçuk saat sürdü. Osiris-Rex sensörleri kontrol merkezine, görevin 

tüm aşamalarının başarıyla tamamlandığı bilgisini geçti. 

Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nden Sara Russell "Bennu gibi Asteroit’ler Güneş 

Sistemi'nin çok erken dönemlerinde oluşmuştur. Bu cisimler basit anlatımla gezegenlerin 

yapı taşları yani bize Güneş ve gezegenlerin oluşumunu açıklayabilecek zaman 

kapsülleridir. Bennu oluşum sürecinde neler yaşandığını anlayabilmemizde bize 

gerçekten yardımcı olabilir." dedi. 

  Osiris-Rex: NASA'nın uzay aracı, numune toplamak üzere Asteroit’e başarılı bir 

şekilde temas etti. - BBC Türkçe 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Amacı 60gr yani yaklaşık 1 çay kaşığı kadar şeker miktarında örnek toplamak 

olan, bu amaç için toplamda milyarlarca dolar ve uzun yıllar hareket etmesi gereken 

bir araç. Bizler de az miktarda, küçük veya çok miktarda, büyük ihtiyaçlarımızın temini 

için para ve zaman harcarız. Mesela fırından ekmek almak maliyetli ve zaman alan bir 

durumdur. Bir kuruyemiş satıcısının Giresun’ a giderek fındık alıp Gaziantep’ e getirmesi 

de farklı bir maliyet ve zaman gerektirir. 

NASA’da proje geliştirme uzmanı olarak çalıştığını düşün. Bir problemle karşılaştın 

ve çözmek zorundasın. Samanyolu içerisinde yer alan 3 farklı gezegene araç 

göndereceksin. Gezegenlere giden araçlar, o gezegenin merkezine giderek geri 

dönecekler.  

Farklı uzaklık ve yörüngede olan bu gezegenlere aynı anda gidecek ve aynı 

anda dönecek bu araçların özellikleri farklı olmalı.  

Samanyolu’nda 3 farklı gezegen belirleyerek dünyaya olan uzaklıklarını (ışık yılı) 

ve yol boyunca oluşan doğal riskleri (uzayda oluşacak kazalar, riskler) tespit et.  

Gezegenlere göndereceğin araçların tasarımı, hızı, yakıt miktarı ve diğer tüm 

özelliklerini detaylandırarak bir prototip üzerinde göstermelisin. 

Bir çubuk üzerine bağlı 3 farklı boyuta sahip ipin ucuna araçlarını yerleştirmelisin. 

Araçlarını geriye çekerek bıraktığında karşı yüzeyde onları bekleyen gezegenler 

(gerçek resim kullanabilirsin) olmalı, çektiğin tarafta ise dünya(gerçek resim 

kullanabilirsin).  

Aynı anda başlayarak döndükleri için süre eşit, gezegenler arasında farklı 

mesafeler olduğu için hızları farklı olmalı. Bundan dolayı en uzak gezegene gidecek 

aracın teknik özellikleri daha yüksek olabilir. İnternette uzay ve gezegenler hakkında 

detaylı bilgilere ulaşabilirsin. Bu arada gezegenlerin farklı uzaklıklarını düzenekte 

oluşturacağın iplerin uzaklıklarını değiştirerek somutlaştırabilirsin. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.)  

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 
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4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır.  

Önerilen Malzemeler: 

• Oklava veya benzeri şekilde 

silindir bir çubuk. 

• İp (2 Metre) 

• Plastik Şişe 

• Pil 

• Yapıştırıcı 

• Makas 

• Renkli kağıtlar 

• Dünya ve seçilen gezegenlere 

ait görseller 

• İpin boyunu 3 farklı gezegenin 

uzaklığı ile orantılı belirlemelisin. 

• Aracın tasarımı sana ait, 

önerilen malzemeleri ve daha 

fazlasını kullanabilirsin. 

• Araçların; gideceği yol / hız 

bilgilerini grafik ile göstermelisin. 

• Fikir tasarımını oluştururken 

kullanacağın malzemeler ve yer 

vereceğin teknik-sayısal bilgileri 

detaylı olarak belirtmelisin.

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır 

Bir proje yürütüyorsun. Bu projen uygulandığında dünyadan çıkacak 3 araç farklı 

gezegenlere giderek aldıkları örneklerle dünyaya geri dönecekler. Bu süreci ve 

süreçteki teknik bilgileri yaptığın tasarım doğru bir şekilde göstermeli, takım 

arkadaşlarınla bu konuyu tartışmalı ve prototipin geliştirilmesi gereken alanlarına 

müdahale etmelisin. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş 

Kabiliyeti 

Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, 

anlatım sırasında beden 

dilini iyi kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama kendi 

konusu hakkında yeterli 

bilgiye sahip, sunumu 

zamanında 

tamamlayabiliyor. 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca süreyi 

çok az/çok fazla 

kullanıyor. Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

 (  ) (  ) (  ) 

Grup Arası 

İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön 

çalışmasıdır. Gruptaki 

görevlerin belirlenmesi, 

süreçte görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar 

alma var olmalıdır. 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir araya 

gelerek görev ve 

sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim veya 

işbirliği durumu zayıftır. 

Grup kendi arasında 

görev tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu süreçte 

çatışmalar olabilir fakat 

bu çatılmalar 

çözülememiş ise grup 

becerisi olumsuz olarak 

değerlendirilir. 

 (  ) (  ) (  ) 
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Zaman 

Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

Zaman yönetimi sürecine 

dikkat edilmiş fakat 

ortaya çıkan farklı 

sebeplerden dolayı 

aksaklıklar-gecikmeler 

oluşmuştur. 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Güneş Sistemi 

Güneş sistemi ile ilgili 

kazanımlar tamamen 

yerine getirilmiştir. 

Güneş sistemi ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Güneş sistemi ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Sabit Süratli 

Hareket 

Sabit süratli hareket ile ilgili 

kazanımlar tamamen 

yerine getirilmiştir. 

Sabit süratli hareket ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Sabit süratli hareket ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Veri İşleme 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımlar tamamen 

yerine getirilmiştir. 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

…    

Toplam    

 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması başarılı 

iyi bir iletişimleri 

var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret 

ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 

     

     

     

     

     

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Öğretmene Öneriler 

Fiziksel tasarımın detayları artırılabilir. 

Gezegenler sınırlandırılabilir. 

Güncel teknolojilerden, uzay araçlarından, uzay araçlarının görevlerinden, 

NASA ve diğer araştırma merkezlerinden bu merkezlerden çalışan Türk bilim 

insanlarından bahsedilmelidir. 
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Aerodinamik ve matematik konularına da önem verilmelidir. Daha üst sınıflarda 

fizik ve malzeme bilimi gibi alanlar dahil edilebilir. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54625987 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Model_roket 

• https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uzaydaki-uydularin-sicakligi-kac-

santigrat-derecedir 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_Sistemi 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezegen 

• https://www.wikiwand.com/tr/Vostok_(uzay_arac%C4%B1)#/Tasar%C4%B1m_s

%C3%BCreci 

• https://www.dunyaatlasi.com/uzay-calismalarinda-kullanilan-araclar/ 

• https://www.parents.com/fun/arts-crafts/kid/craft-

rocket/?socsrc=pmmpin130924cRocketCraft 

• https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/stomp-rockets/ 

• https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/make-a-straw-rocket/ 

• https://news.lenovo.com/stem-at-home-water-powered-rocket/ 

• https://www.wikihow.com.tr/%C5%9Ei%C5%9Feden-Nas%C4%B1l-Roket-

Yap%C4%B1l%C4%B1r 

  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54625987
https://tr.wikipedia.org/wiki/Model_roket
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uzaydaki-uydularin-sicakligi-kac-santigrat-derecedir
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uzaydaki-uydularin-sicakligi-kac-santigrat-derecedir
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_Sistemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezegen
https://www.wikiwand.com/tr/Vostok_(uzay_arac%C4%B1)#/Tasar%C4%B1m_s%C3%BCreci
https://www.wikiwand.com/tr/Vostok_(uzay_arac%C4%B1)#/Tasar%C4%B1m_s%C3%BCreci
https://www.dunyaatlasi.com/uzay-calismalarinda-kullanilan-araclar/
https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/stomp-rockets/
https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/make-a-straw-rocket/
https://news.lenovo.com/stem-at-home-water-powered-rocket/
https://www.wikihow.com.tr/%C5%9Ei%C5%9Feden-Nas%C4%B1l-Roket-Yap%C4%B1l%C4%B1r
https://www.wikihow.com.tr/%C5%9Ei%C5%9Feden-Nas%C4%B1l-Roket-Yap%C4%B1l%C4%B1r


 

 
210 

Hadi İngilizce Konuşalım 
Ders Adı: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Konu: Programlama 

Yazar: Hüseyin Sıhat 

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Kazanımları: 

BT.6.5.2.1. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır. 

BT.6.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın işlevlerini 

açıklar. 

BT.6.5.2.3. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını 

ayıklar. 

BT.6.5.2.4. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen 

ölçütlere göre geliştirerek 

BT.6.5.2.14. Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere 

çözüm üretir. 

İngilizce Kazanımları: 

E7.10.L1. Öğrenciler, popüler bilim hakkındaki tartışma konusunu basit sözlü 

metinlerde belirleyebileceklerdir. 

E7.10.SI1. Öğrenciler basit karşılaştırmalar yapabilecektir. 

E7.10.SI2. Öğrenciler geçmiş olaylar hakkında konuşabilecektir. 

E7.10.SP1. Öğrenciler genel doğruları farklı şekillerde rapor edebileceklerdir. 

E7.10.R1. Öğrenciler, çeşitli metinlerdeki gerçekler ve genel gerçeklerle ilgili 

belirli bilgileri belirleyebileceklerdir. 

E7.10.R2. Öğrenciler geçmiş olaylar hakkında belirli bilgileri tanımlayabilecektir. 

Matematik Kazanımları: 

M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar. 

M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve 

yorumlar. 

M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 

M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler 

arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 

1. AŞAMA: SENARYO: (5 dk.)  

Yabancı dil Türkiye’de ilköğretimde, lisede ve üniversitede öğretilen dillere 

verilen genel isimdir. 

Türkiye'de uzun yıllar yabancı dil olarak öğretilen İngilizce bu statüsünü 

korumaktadır. Türkiye'de İngilizce öğretimi Fransızcanın etkisini kaybetmeye başladığı 
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dönemde atılım yapmıştır. Bir zamanların soylular dili olan Fransızca önemini yitirmiş ve 

II. Dünya Savaşı sonrası artan Amerikalı etkisiyle İngilizce, Türkiye'de ve dünyada önem 

kazanmıştır. 

8 yıllık ilköğretim yasasından sonra İngilizce ilköğretim 2. sınıflara kadar çekilmiştir. 

Genel liselerin 4 yıla çıkmasıyla beraber hazırlık sınıfı kavramı ortadan kalkmış İngilizce 

derslerinin haftalık ders saati artmış bulunmaktadır. 

Pek çok üniversite, liselerde hazırlık sınıfı okunmuş bile olsa öğrencilerini bir 

yeterlilik sınavından geçirerek İngilizce seviyelerini ölçmektedir. Ön koşullara uymayan 

öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık sınıfında yoğun İngilizce programlarıyla yeterli seviyeye 

getirilirler. İngilizce öğretmenliği programlarında da bu yeterlilik sistemi 

uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenliği programları hazırlık sınıfı dahil edildiğinde 5 yıl, 

10 yarıyıldan oluşmaktadır. Yeterlilik sınavını veren öğrenciler 8 yarıyıl boyunca İngilizce 

okuma ve konuşma becerileri, İngilizce dil bilgisi, yazma becerileri ve bu becerileri 

öğretme yöntemleriyle ilgili dersler aldıkları gibi İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ve 

İngiliz dilinin tarihi ve yapısıyla ilgili yoğun olmayan dersler alırlar. Ayrıca günümüzde 

İngilizcenin önem kazanmasıyla birlikte çok sayıda dil eğitim siteleri kurulmuştur. Aynı 

zamanda İngilizcenin bilgisayar ortamında öğretilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Millî 

Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli projeleri bulunmaktadır. 

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk) 

Yabancı dil eğitimi, özellikle de İngilizce eğitimi ülkemizde veriliyor. Peki biz 

aldığımız bu eğitimle İngilizceyi ne kadar iyi konuşabiliyoruz? Bu durumu tahmin 

edebilirsiniz. 

Sizce Avrupa’da ve Dünya’da İngilizce konuşma seviyemiz nedir? Hangi 

ülkelerden daha iyi İngilizce konuştuğumuzu tahmin etmeye çalışalım? 

EF İngilizce Yeterlilik Endeksi ( EF EPI ) İngilizce dil becerilerinin ortalama düzeyine 

göre ülkelerin sıralandığı bir listedir. Uluslararası bir eğitim şirketi olan EF Education 

First'ün ürünüdür ve sonuçlarını internette ücretsiz olarak sunulan İngilizce testleri 

aracılığıyla toplanan verilerden çıkarır. 1,7 milyon katılımcının test verilerine dayanan ilk 

olarak 2011'de yayınlanan çevrimiçi anketler hakkında Türkiye verileri de bulunuyor. 

https://www.ef.com.tr/epi/regions/europe/turkey/ 

Resimde sıralamadaki 100 ülkenin seviyelerini renklerle görüyoruz. Bu duruma 

yönelik farklı nedenler, bahaneler ve yorumlar yapılsa da herkesin ortak düşüncesi 

yeterli pratik yapılmamasından kaynaklanıyor. 

Bu ve benzeri birçok alanda Yapay Zekâ teknolojisi ön plana çıkmaya başladı. 

Yazılım ve bilgisayar mühendisleri tarafından ilgi gören bu alan içerisindeki multi 

disipliner yapıdan dolayı çok farklı meslek alanlarının da ilgisini çekebilmekte. Sen bir 

dil uzmanısın ve yapay zekaya yönelik çalışmaların bulunuyor. Yapay zekâ kullanarak 

İngilizce pratik yapabileceğimiz bir ürün geliştirmeni istiyorum. Block, PictoBlox veya 

Scratch programlarından birini tercih etmelisin. 

Yapacağın programı kullanacak kişiler en az 5 dakika boyunca sohbet 

edebilmelidir. Program ekrana metin vererek okuduğumuzu anlamalı ve başarımızı 

belirlemelidir. Bir soru veya durumda cevap bekleyerek verdiğimiz cevabı dinlemeli ve 

kontrol etmelidir.  

Aşağıdaki kaynakları inceleyerek programlara yönelik detaylı bilgilere 

ulaşabilirsin.  

https://www.ef.com.tr/epi/regions/europe/turkey/
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https://www.mblock.cc/doc/en/use-extensions/AI.html 

https://thestempedia.com/blog/pictoblox-ai-artificial-intelligence-machine-

learning-for-kids/ 

https://en.scratch-wiki.info/wiki/Artificial_Intelligence 

Bu resme 8.11.2020 tarihinde https://www.ef.com/ adresinden erişilmiştir. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk.) 

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (120 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Programın görsel ara yüzünü ve algoritmasını çizin. Programı kodlayın. 

Program kodlama sürecinde bilgisayar, internet, mikrofon ve isterseniz 

kameraya (dizüstü bilgisayarlarda var) ihtiyaç olacak.  

Program temel tasarım ilkelerine ve problem başlığında belirtilen kriterlerle uyumlu 

olmalı. 

Uygulama kullanımları planlanacak tablo yapısında Google e tablolara 

kaydedilir. Eş zamanlı olarak ise grafikler ile gösterilir. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

  

https://www.mblock.cc/doc/en/use-extensions/AI.html
https://thestempedia.com/blog/pictoblox-ai-artificial-intelligence-machine-learning-for-kids/
https://thestempedia.com/blog/pictoblox-ai-artificial-intelligence-machine-learning-for-kids/
https://en.scratch-wiki.info/wiki/Artificial_Intelligence
https://www.ef.com/
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6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş Kabiliyeti 

Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, 

anlatım sırasında beden 

dilini iyi kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama kendi 

konusu hakkında yeterli 

bilgiye sahip, sunumu 

zamanında 

tamamlayabiliyor. 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca süreyi 

çok az/çok fazla 

kullanıyor. Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

 (  ) (  ) (  ) 

Grup Arası 

İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön 

çalışmasıdır. Gruptaki 

görevlerin belirlenmesi, 

süreçte görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar 

alma var olmalıdır. 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir araya 

gelerek görev ve 

sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim veya 

işbirliği durumu zayıftır. 

Grup kendi arasında 

görev tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu 

süreçte çatışmalar 

olabilir fakat bu 

çatılmalar çözülememiş 

ise grup becerisi olumsuz 

olarak değerlendirilir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Zaman Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

Zaman yönetimi sürecine 

dikkat edilmiş fakat 

ortaya çıkan farklı 

sebeplerden dolayı 

aksaklıklar-gecikmeler 

oluşmuştur. 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Programlama 

Programlama ile ilgili 

kazanımlar tamamen 

yerine getirilmiştir. 

Programlama ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Programlama ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Planets 

Gezegenler hakkında 

dinleme, konuşma ve 

okuma ile ilgili kazanımlar 

tamamen yerine 

getirilmiştir. 

Gezegenler hakkında 

dinleme, konuşma ve 

okuma ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Gezegenler hakkında 

dinleme, konuşma ve 

okuma ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Veri İşleme 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımlar tamamen 

yerine getirilmiştir. 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

…    

Toplam    
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7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması başarılı 

iyi bir iletişimleri 

var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret 

ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 

     

     

     

     

     

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_yabanc%C4%B1_dil_%C3%B

6%C4%9Fretimi 

• https://www.ef.com.tr/epi/regions/europe/turkey/ 

• https://www.mblock.cc/doc/en/use-extensions/AI.html 

• https://thestempedia.com/blog/pictoblox-ai-artificial-intelligence-machine-

learning-for-kids/ 

• https://en.scratch-wiki.info/wiki/Artificial_Intelligence 

• http://aok.meb.gov.tr/kitap/aol-kitap/Ingilizce/ingilizce-7/ingilizce_7.pdf 

• http://www.teamelt.com/iteam/setup_iTEAM_MEB_7.exe 

• https://www.eba.gov.tr/arama?q=%C4%B0ngilizce%207%20Ders%20Kitab%C4

%B1 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_yabanc%C4%B1_dil_%C3%B6%C4%9Fretimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_yabanc%C4%B1_dil_%C3%B6%C4%9Fretimi
https://www.ef.com.tr/epi/regions/europe/turkey/
https://www.mblock.cc/doc/en/use-extensions/AI.html
https://thestempedia.com/blog/pictoblox-ai-artificial-intelligence-machine-learning-for-kids/
https://thestempedia.com/blog/pictoblox-ai-artificial-intelligence-machine-learning-for-kids/
https://en.scratch-wiki.info/wiki/Artificial_Intelligence
http://aok.meb.gov.tr/kitap/aol-kitap/Ingilizce/ingilizce-7/ingilizce_7.pdf
http://www.teamelt.com/iteam/setup_iTEAM_MEB_7.exe
https://www.eba.gov.tr/arama?q=%C4%B0ngilizce%207%20Ders%20Kitab%C4%B1
https://www.eba.gov.tr/arama?q=%C4%B0ngilizce%207%20Ders%20Kitab%C4%B1
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Haydi Kalk Gidelim 
Ders Adı: Sosyal Bilgiler Konu: İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

Yazar: Hüseyin Sıhat 

 

Sosyal Bilgiler Kazanımları: 

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel 

olarak açıklar. 

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük 

yaşantısından örnekler vererek açıklar. 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Kazanımları: 

BT.5.3.2.1. İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını açıklar. 

BT.5.3.2.2. Web tarayıcısı kavramını açıklar ve tarayıcıyı kullanır. 

BT.5.3.2.3. Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar. 

BT.5.3.2.4. Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular. 

BT.5.3.2.5. Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler. 

Matematik Kazanımları: 

M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. 

M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun 

grafiğiyle gösterir. 

M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya 

yönelik problemleri çözer. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (10 dk.) 

“Mevsiminde yetişen sebze ve meyvenin tazeliği, lezzeti bir başka! Zamanında 

yetişip sofralarımıza gelen meyve ve sebze hem mineral hem de vitamin kaynağımız 

oluyor. Bu sebeple mevsime özgü ürünleri tüketmenin önemi bizim için çok büyük. 

Her mevsim, değişen havaya ve diğer şartlara göre farklı beslenme ihtiyaçlarımız 

oluyor. Bu nedenle de değişen mevsime en iyi şekilde vücudumuzu adapte etmek için 

“mevsiminde" çıkan sebze ve meyvelerle beslenmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. O 

halde dengeli beslenmek adına kışın tüketebileceğimiz sebze ve meyveleri 

keşfetmeye başlayalım!” 

Kış Meyve ve Sebzeleri Nelerdir, Nasıl Tüketilmeli? – İş Bankası Blog Sayfası 

Son 1 haftada yediğimiz sebze yemekleri nelerdi? 

Bu sebzeler doğal olarak nerelerde ve hangi mevsimlerde yetişir? 

Daha önce gördüğünüz meyve ağaçları nelerdir? 
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Karpuz sebze mi, meyve mi? Bir yiyeceğin sebze veya meyve olduğunu en 

doğru nasıl anlarız? 

2. AŞAMA PROBLEM: (10 dk.) 

Bize fayda sağlaması, sağlığımızı koruması için yediğimiz meyve ve sebzeler 

zaman zaman zarar verebilir. Doğal olarak beslenmek yani doğada pencerenin 

dışında gördüğümüz mahallemizde, köyümüzde ne yetişiyorsa o dönemde onu yemek 

sağlıklı beslenme kurallarından birisidir. 

Dünyayı büyük bir ev olarak düşünürsek mutfağı Gaziantep olmalı deriz. Ama 

Gaziantep’te yetişmeyen veya yetişmesine rağmen bir başka yerin şartlarından dolayı 

daha iyi yetişmesine olanak sağlayan besinler ve yetişme alanları vardır. 

Gaziantep’te yaşayan bir gurme 1 yıllık bir seyahat planlamaktadır. Onun 

seyahatini planlamasını yardım etmelisin. 

Aşağıdaki soruları içeren bir tablo/grafik hazırlayarak ona yardımcı olmalısın. 

Hangi şehirlere uğramalı? (Yiyeceği her ne ise hasat dönemi içerisinde uğramak 

zorunda) 

Uğradığı şehirlerin o ayki sıcaklık, yağış ve diğer iklimsel bilgileri ile rakım seviyesi 

ne kadardır? 

Her şehirde o bölgede yiyebileceği 2 yöresel akşam yemeği menüsü ne 

olmalıdır? 

Gaziantep ‘ten başlayarak tekrar Gaziantep’ e döndüğü yolculukta kaç km 

seyahat etmiş olacaktır? 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk.) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

Tavsiyeler: Yiyeceklerin hangi mevsimde yetiştiğini ve hasat zamanlarını 

araştırarak yetiştiği şehirler doğrultusunda genel bir rota oluşturmalısın. 

Şehirlerin iklim ile ilgili bilgilerine  

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx#/ adresinden ulaşabilirsin. 

Şehirlerdeki yöresel yemekler için yerel bloglardan faydalanabilir, uzaklık 

hesaplamaları için dijital harita uygulamasını kullanabilirsin. 

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx#/
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4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. 

Konaklama ve Seyahat Uzmanı olmaya ne dersin? Bu alanda mesleki eğitim 

alan bir kişi mesleki, kültürel ve eğitim amaçlı bir seyahati veya farklı seyahatler 

gerçekleştiren kişilere yönelik konaklama ilgili her türlü bilgiye sahiptirler. 

Senden bir önceki aşamada ürettiğin fikirleri içeren detaylı bir seyahat planı 

hazırlamanı istiyorum.  

Hazırladığın planı kapak sayfasını da ekleyerek telli dosya halinde sunmalısın. 

Bu plan ne kadar detaylı olursa o kadar iyi. Atlamaman gereken detaylardan 

bazıları: 

Şehirler: 

Fiziksel-Doğal Özellikleri 

Kültürel Özellikleri 

Rota: 

Mola verilecek yerler 

Zaman yönetimi 

Öneriler: 

Yemekler 

Alışveriş 

Görülecek yerler 

5.AŞAMA DENEME: (20 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Farklı şehirlerin yer aldığı bu seyahat planını aile üyelerinle paylaşarak 

düşüncelerini ve önerilerini almalısın. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş Kabiliyeti 

Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, 

anlatım sırasında beden 

dilini iyi kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

Sunum sırasında heyecanlı 

ama kendi konusu 

hakkında yeterli bilgiye 

sahip, sunumu zamanında 

tamamlayabiliyor. 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca süreyi 

çok az/çok fazla 

kullanıyor. Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

 (  ) (  ) (  ) 
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Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Grup Arası 

İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön 

çalışmasıdır. Gruptaki 

görevlerin belirlenmesi, 

süreçte görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar 

alma var olmalıdır. 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir araya 

gelerek görev ve 

sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim veya 

işbirliği durumu zayıftır. 

Grup kendi arasında 

görev tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu süreçte 

çatışmalar olabilir fakat 

bu çatılmalar 

çözülememiş ise grup 

becerisi olumsuz olarak 

değerlendirilir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Zaman 

Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

Zaman yönetimi sürecine 

dikkat edilmiş fakat ortaya 

çıkan farklı sebeplerden 

dolayı aksaklıklar-

gecikmeler oluşmuştur. 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Araştırma 

Araştırma ile ilgili 

kazanımlar tamamen 

yerine getirilmiştir. 

Araştırma ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Araştırma ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Veri İşleme 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımlar ile ilgili 

kazanımlar tamamen 

yerine getirilmiştir. 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımları kısmen yerine 

getirmiştir. 

Veri işleme ile ilgili 

kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

Görsel İşleme 

Programları 

Görsel İşleme Programları 

ile ilgili kazanımlar 

tamamen yerine 

getirilmiştir. 

Görsel İşleme Programları 

ile ilgili kazanımları kısmen 

yerine getirmiştir. 

Görsel İşleme Programları 

ile ilgili kazanımları yeterli 

düzeyde değildir. 

 (  ) (  ) (  ) 

…    

Toplam    

 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması başarılı 

iyi bir iletişimleri 

var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret 

ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Öğretmene Öneriler 

Bu ders planı öğrencinin harita ve dijital araştırma becerilerini geliştirmesine, 

bireysel veya bir çalışma grubu ile problem çözmeye olanak sağlaması amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Ders planı bulunulan coğrafya ve verilmek istenilen konulara göre harita ve rota 

noktasında sabit kalınarak diğer değişkenlerin değişimi ile geliştirilebilir. 

Uygulama ve ölçme aşamaları online değerlendirme ve web 2.0 araçları ile 

zenginleştirilebilir. 

Yurt dışından yeni rotalar eklenebilir. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.google.com.tr/maps/ 

• https://www.google.com/travel/hotels/ 

• https://paintmaps.com/tr/bos-haritalar/217/Turkiye-haritasi-bos-dilsiz 

• https://www.kulturportali.gov.tr/ 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_yeti%C5%9Ftirilen_tar%C4%B

1m_%C3%BCr%C3%BCnleri 

• https://www.google.com/travel/things-to-do 

• https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx# 

• https://todoist.com/tr 

  

https://www.google.com/travel/hotels/
https://paintmaps.com/tr/bos-haritalar/217/Turkiye-haritasi-bos-dilsiz
https://www.kulturportali.gov.tr/
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_yeti%C5%9Ftirilen_tar%C4%B1m_%C3%BCr%C3%BCnleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_yeti%C5%9Ftirilen_tar%C4%B1m_%C3%BCr%C3%BCnleri
https://www.google.com/travel/things-to-do
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx
https://todoist.com/tr
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Kaydırak Pisti Yapalım Mı? 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Enerji Dönüşümleri 

Yazar: Ece Ebrar Koca 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak 

sınıflandırır. 

a) Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi 

şeklinde sınıflandırılır. 

b) Potansiyel enerjinin kütle ve yüksekliğe, kinetik enerjinin kütle ve sürate bağlı 

olduğu belirtilir. 

F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle 

enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 

Matematik Kazanımları: 

M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. 

a) Araştırma sorusu oluşturabilmek için "Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği 

meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur ancak bir kişinin en sevdiği 

meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu değildir. “gibi örnekler üzerinde 

durulur. 

b) Araştırma soruları oluşturulurken çevre bilinci, tutumluluk, yardımlaşma, 

israftan kaçınma vb. konulara yer verilir. 

M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun 

grafiğiyle gösterir. 

a) Tek özelliğe yönelik süreksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Sürekli ve süreksiz 

kavramlara girilmez. 

b) Verileri düzenlemek ve grafikle göstermek için gerektiğinde uygun bilgi ve 

iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 

M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup 

olmadığına karar verir. 

Mühendislik Kazanımları: 

1.Öğrenci tasarım sürecinin adımlarını sıralar ve her bir kısımda yapılan 

aktiviteleri açıklar. 

2.Öğrenci çalışma sırasında kullandığı malzemelere ve çevreye özen göstererek 

çalışır. Tehlikeli malzemeleri güvenli bir şekilde kullanır. 

3.Öğrenci görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve 

bulgularını hedef kitleye açık ve tutarlı olarak ifade eder. 
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4.Öğrenci matematiksel formülleri uygular veya elde ettiği verilerden 

matematiksel formüllere ulaşır. 

Teknoloji Kazanımları: 

1.Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. 

2. Sorunlarla karşılaştığında çözüm odaklı düşünür. 

3.Yönergeleri kullanır, neden-sonuç ilişkisi kurar ve olay örgüsünü geliştirme 

becerisi kazanır. 

Bilişim Teknolojileri Kazanımları: 

5.5.1.1.Günlük yaşamda karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. 

Sosyal Ürün Kazanımları 

1.Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışmanın önemini fark eder. 

2.Öğrenci tasarlanan ürünü açık ve anlaşılır şekilde sunar. 

Önerilen Malzemeler: 

• Renkli kartonlar 

• Tuvalet kâğıdı ya da 

havlu kağıt ruloları,  

• Yapıştırıcı, 

• Bant, 

• Kâğıt bardak,  

• Kronometre,  

• Oyun hamuru,  

• Çeşitli oyuncaklar (araba, 

bilye vs.) 

• Süs eşyaları, 

• Kalem,  

• Kâğıt. 

 

1. AŞAMA: SENARYO: (10 dk.)  

 (MEB, 7.fen bilimleri kitabı sayfa: 93) 

Görselde ne görüyorsunuz? Bu yapı en çok 

nerede karşımıza çıkar? Eğlence merkezleri ve 

lunaparklarda karşımıza çıkan bu yapılar 

hangi meslek dalları ile ilişkilidir? 

Lunaparklarda başka hangi yapılar vardır? Hız 

trenlerinin çalışma prensibi nedir? 

Eğlence parkları küçükten büyüğe herkesin 

severek gittiği, güzel vakit geçirip eğlendiği 

mekânların başında geliyordur. Özellikle hız 

trenleri birçoğumuzun da dikkatini çekmekte. 

Hız trenleri yükseklere çıkarken yavaş bir 

süratle ilerlemektedir. En yukarıya çıktığında 

ise hızları yavaşlar ve neredeyse durur, 0 olur. 

Fakat aşağı inerken büyük bir ivme kazanır ve 

yüksek hızla aşağı iner. Adrenalin ve hız 

tutkunları bu anları çok sever. Aşağı inerken hız 

treninin kazandığı yüksek neden kaynaklanır? 

Bu durum nasıl meydana gelir?  
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Termodinamiğin birinci kanununa göre kâinattaki enerjinin toplamı asla sıfır olmaz. 

Enerji bir enerji türünden diğerine dönüşür ve değişkenlik gösterir. Doğadaki enerjiler 

çeşitli formlarda karşımıza çıkar. Bu enerji formlarının rüzgâr enerjisi, elektrik enerjisi, 

su(dalga) enerjisi, nükleer enerji, potansiyel enerji ve kinetik enerji gibi örnekleri vardır. 

Hız trenlerinde meydana gelen enerji dönüşümü hangi enerjinin diğer enerjiye 

dönüşümü sonucu gerçekleşmiş olabilir? 

2. AŞAMA: PROBLEM: (10 dk.) 

Enerji dönüşümünün gerçekleştiği en hızlı hız treni, eğlence merkezi ya da 

kaydırak pisti nasıl yapılabilir? 

3. AŞAMA: FİKİR ÜRETME: (20 dk.)  

Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

4. AŞAM: PROTOTİP OLUŞTURMA:(20 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Bu aşamada bir proje yönettiğimiz unutmayalım. Yaptığımız çalışma gerçek 

hayatımızda var olan eğlence merkezlerinin küçük uygulanabilir bir prototipi olacaktır. 

Bu amaçla çalışmalarımızı insana ve çevreye duyarlı bir şekilde yürütmemiz gerektiğini 

hatırlayalım. Yapılan hataların insanlara ve çevreye zarar vermemesi büyük önem arz 

etmektedir.  

5.AŞAMA: DENEME (10dk.)  

Oluşturulan prototip denenerek gerekli çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. 

6. AŞAMA: PROTOTİP SUNMA:(20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA: DEĞERLENDİRME:(20 dk) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik – 1 

BECERİLER 
ÇOK İYİ 

(3p.) 

BAŞARILI 

(2 p.) 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKLİ 

(1 p.) 

Sunuş Kabiliyeti 

Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, anlatım 

sırasında beden dilini iyi 

kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama 

kendi konusu 

hakkında yeterli 

bilgiye sahip, 

sunumu zamanında 

tamamlayabiliyor. 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca 

süreyi çok az/çok 

fazla kullanıyor. Hiçbir 

şekilde etkileşime girmiyor. 

Grup Arası İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön çalışmasıdır. 

Gruptaki görevlerin 

belirlenmesi, süreçte 

görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar alma 

var olmalıdır. 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir 

araya gelerek görev 

ve sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim 

veya işbirliği durumu 

zayıftır. 

Grup kendi arasında 

görev tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu süreçte 

çatışmalar olabilir fakat bu 

çatılmalar çözülememiş 

ise grup becerisi olumsuz 

olarak değerlendirilir. 
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BECERİLER 
ÇOK İYİ 

(3p.) 

BAŞARILI 

(2 p.) 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKLİ 

(1 p.) 

Zaman Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

Zaman yönetimi 

sürecine dikkat 

edilmiş fakat ortaya 

çıkan farklı 

sebeplerden dolayı 

aksaklıklar-

gecikmeler 

oluşmuştur. 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

Ek Kazanım    

Ek Kazanım    

TOPLAM    

 

Rubrik – 2: Gruplar Arası Değerlendirme Örneği 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları önceden 

çalışılmış. Sunuş 

sırasında dinleyiciler 

ile etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması 

başarılı iyi bir 

iletişimleri var. 

Sundukları 

ürünün içeriği 

amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde gösterilen 

gayret ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 

     

     

     

     

 

ÖĞRETMENE NOT: 

Sınıf gruplara ayrılır ya da öğrenciler bireysel olarak etkinliğe hazırlanır. Yeterli 

sayıdaki malzemelerini getiren gruplar ya da öğrenciler çalışmaları için toplantı veya 

planlama yapar. En hızlı hız trenini oluşturmak için potansiyel enerji ve kinetik enerji 

kuralları, enerji dönüşümleri prensipleri dikkate alınır. Hedefe en uygun tasarım 

sergilenir. 

8. AŞAMA: GELİŞTİRME:(20 dk.) 

Öğrenciler çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya 

düzeltmesi gerektiğini düşündüğü yerleri beyin fırtınası çalışması yaparak geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 

• http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-

FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20

PROGRAMI2018.pdf 

• http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-

MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v

.pdf 

• http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-

Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-

6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf 

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
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Basınçla Açılan Kutu 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Sıvı Basıncı 

Yazar: Ece Ebrar Koca 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test 

eder. 

a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları belirtilir. 

F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki 

uygulamalarına örnekler verir. 

a. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal Prensibi’nin uygulamalarından örnekler verilir. 

Matematik Kazanımları: 

M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 

a) Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır. 

b) Ayrıca alan kavramını anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. 

M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin 

eder. 

Tahminlerin ölçme yaparak kontrol edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir. 

M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 

a) Kenar uzunlukları doğal sayı olacak biçimde sınırlandırılır. 

M.6.3.5.1. Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür. 

a) Sıvı ölçme birimleri ile ilgili dönüşümler sadece L, cl ve ml arasında yapılır. 

M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup 

olmadığına karar verir. 

a) İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır. 

b) Doğru orantılı çokluklar ele alınır. 

M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı 

özelliklerini belirler. 

a) Kenarların oluşturduğu açılarla birlikte eşkenar dörtgen, kare ve 

dikdörtgende köşegenlerin oluşturduğu açılar da incelenir. 

b) Kare, dikdörtgenin ve eşkenar dörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır. 

Bunun yanı sıra dikdörtgen ve eşkenar dörtgen, paralelkenarın özel hâlleri olarak 

ele alınır. Ayrıca dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenar da yamuğun özel 

durumları olarak ele alınır. 

M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 
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Mühendislik Kazanımları: 

1.Öğrenci mühendislik dallarını araştırır ve çalışma alanlarını karşılaştırır. Güncel 

ve disiplinler arası mühendislik dallarını tanır. 

2.Öğrenci tasarım sürecinin adımlarını sıralar ve her bir kısımda yapılan 

aktiviteleri açıklar. 

3.Öğrenci çalışma sırasında kullandığı malzemelere ve çevreye özen göstererek 

çalışır. Tehlikeli malzemeleri güvenli bir şekilde kullanır. 

4.Öğrenci görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve 

bulgularını hedef kitleye açık ve tutarlı olarak ifade eder. 

5. Öğrenci matematiksel formülleri uygular veya elde ettiği verilerden 

matematiksel formüllere ulaşır. 

Teknoloji Kazanımları: 

1.Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. 

2. Sorunlarla karşılaştığında çözüm odaklı düşünür. 

3.Yönergeleri kullanır, neden-sonuç ilişkisi kurar ve olay örgüsünü geliştirme 

becerisi kazanır. 

Bilişim Teknolojileri Kazanımları: 

5.5.1.1.Günlük yaşamda karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. 

Sosyal Ürün Kazanımları 

1.Arkadaşlarıyla iş birliği içinde çalışmanın önemini fark eder. 

2.Öğrenci tasarlanan ürünü açık ve anlaşılır şekilde sunar. 

Önerilen Malzemeler: 

• Tahta çubuklar (İstenilen 

ebatlarda ve istenilen sayılarda 

olabilir.) 

• Cetvel, 

• Yapıştırıcı(silikon tabancası vs.), 

• Renkli boyalar ve süs eşyaları, 

• Şırınga ve serum 

aparatı(Eczanelerden temin 

edilebilir.) 

• Bir miktar sıvı(Renkli de olabilir). 
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1. AŞAMA SENARYO: (10 dk.)  

 

Bu görselde ne görüyorsunuz? Okullarımızda, 

alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, 

hastanelerde hemen hemen her yerde artık 

görmeye alışkın olduğumuz bu yapı Korona 

virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatımızda 

oldukça yer edinmiş durumda. Pedala 

basıldığında dezenfektan aktaran bu yapının 

çalışma prensibi sizce nasıl gerçekleşiyor? 

Hangi meslek dalları el dezenfektanı aparatı 

üretiminde çalışmış olabilir? 

Pascal Prensibi sıvıların basıncı iletme 

özelliğinden yararlanır. Sıvılar üzerlerindeki 

basıncı her yöne eşit olarak iletir. Bu prensibe 

dayanarak günlük yaşamda kullandığımız 

pek çok araç tasarlanmıştır. Örneğin itfaiye 

merdivenleri, berber koltukları, araçlardaki 

fren sistemleri bu prensibin günlük yaşamda 

kullanılan alanlarından birkaçı. 

El dezenfektanı aparatıyla aynı çalışma 

prensibine sahip başka yapılar var mıdır acaba? Verilen malzemelerle sıvı basıncının 

günlük yaşamda kullanıldığı örnek bir tasarım yapacağız. 

2. AŞAMA PROBLEM: (15 dk.) 

Sıvı basıncıyla günlük yaşamda kullanılan başka eşyalar nasıl oluşturulabilir? Sıvı 

basıncı yardımıyla açılabilen bir kutu yapılabilir mi? 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (15 dk.) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA:(20 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

5. AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA:(20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 
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7. AŞAMA DEĞERLENDİRME:(15 dk.) 

Rubrik – 1 

BECERİLER 
ÇOK İYİ 

(3p.) 

BAŞARILI 

(2 p.) 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKLİ 

(1 p.) 

Sunuş Kabiliyeti 

Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, 

anlatım sırasında beden 

dilini iyi kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama 

kendi konusu 

hakkında yeterli 

bilgiye sahip, 

sunumu zamanında 

tamamlayabiliyor. 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca 

süreyi çok az/çok 

fazla kullanıyor. Hiçbir 

şekilde etkileşime girmiyor. 

Grup Arası İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön 

çalışmasıdır. Gruptaki 

görevlerin belirlenmesi, 

süreçte görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar 

alma var olmalıdır. 

Grup belirli bir 

görevi yapmak için 

bir araya gelerek 

görev ve sorumluğu 

birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim 

veya işbirliği 

durumu zayıftır. 

Grup kendi arasında görev 

tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu süreçte 

çatışmalar olabilir fakat bu 

çatılmalar çözülememiş ise 

grup becerisi olumsuz 

olarak değerlendirilir. 

Zaman Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

Zaman yönetimi 

sürecine dikkat 

edilmiş fakat ortaya 

çıkan farklı 

sebeplerden dolayı 

aksaklıklar-

gecikmeler 

oluşmuştur. 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

Ek Kazanım 

 

   

Ek Kazanım 

   

TOPLAM    

 

Rubrik – 2: Gruplar Arası Değerlendirme Örneği 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması 

başarılı iyi bir 

iletişimleri var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret ve 

çalışılan konular, 

çalışma şekli 

başarılı. 
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ÖĞRETMENE NOT: 

Sınıf gruplara ayrılır. Yeterli sayıdaki malzemelerini getiren gruplar çalışmaları için 

toplantı ve planlama yapar. Farklı boyutlarda ve alanda kutu oluşturmak için 

matematik kazanımları dikkate alınır. Öğrenciler sıvı basıncıyla çalışan istedikleri şekil ve 

boyutlarda gibi bir kutu tasarımı yaparlar. 

(bkz: https://www.youtube.com/watch?v=twSk8BreSqs)  

8. AŞAMA GELİŞTİRME:(15 dk.)  

Öğrenciler çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya 

düzeltmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 

• https://www.youtube.com/watch?v=twSk8BreSqs 

• http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-

FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20

PROGRAMI2018.pdf 

• http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-

MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v

.pdf 

• http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-

Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-

6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf 

  

https://www.youtube.com/watch?v=twSk8BreSqs
https://www.youtube.com/watch?v=twSk8BreSqs
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
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Tarafını Seç: Venüs mü Mars mı? 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Uzay Aracı Tasarımı 

Yazar: Tuğba Özcan 

 

Fen Bilimleri Kazanımları 

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 

F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 

a. Arke bakteriler anlatılır. Ekstrem yaşam koşullarına nasıl adapte olduklarına 

değinilir.  

b. Bir yerde canlılık olması için gerekli olan unsurlar araştırılır. 

F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 

a. Venüs ve Mars gezegenlerine özellikle araştırma verileri ile değinilir.  

F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Kazanımları 

TT. 7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur. 

TT. 7. D. 1. 5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir. 

TT. 7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden 

yapılandırır. 

TT. 7. D. 2. 1. Sergileyeceği ürün veya ürünlerini sunar. 

Mühendislik Kazanımları: 

MTB1 - Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tasarım probleminin tanımlanması ve 

tasarımın başarılı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerin ve olası 

engellerin belirlenmesini sağlar. 

MTB2 - Öğrenci tasarlayacağı ürünü üretmek için gereken aşamaları belirler ve 

uygun bir şekilde ürünü sunar. 
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1. AŞAM: SENARYO: (10 dk.)  

 

 

 

 

 

Uzay denince akla ilk gelen görüntüler nelerdir? Koyu lacivert, siyah bir alanın 

üzerine muhteşem bir dengeyle serpiştirilen rengarenk noktalar mı?. Hayalimizin 

ötesinde bir hızla hareket edebilen ışık enerjisi mi? Her saniye daha da genişleyen 

evrenimiz mi? Büyük Patlama Teorisi mi? Bembeyaz giyinmiş astronotların yerçekimsiz 

ortamdaki uzay yürüyüşü denemeleri mi? Atmosferimizin hemen ötesine yerleştirilen 

uydularımız mı? Ya da en fazla gördüğümüz gökcisimleri olan Güneş ve Ay mı? 

İnsanlar tarih boyunca evrene, gezegenlere, farklı yaşamlar var olup 

olmadığına ilgi duymuşlardır. Usturlap benzeri araçlar icat etmişler ve bu araçlarla 

gezegen hareketlerinin gerçeğe çok yakın hesaplamalarını yapmışlardır. 

Gökcisimlerine bakarak zamanı ölçmeye çalışmışlardır. Bunun için gece ve gündüzler 

boyunca gözlemler yapmışlar ve bu gözlemler ışığında hesaplamalara girişmişlerdir. 

Devletler, uzay araştırmalarıyla ilgili özel kurumlar kurmuş ve bütçeler ayırmıştır. 

Hubble Uzay Teleskobu gibi teleskoplar geliştirerek daha da uzak galaksileri 

gözlemlemek istemişlerdir. Onlarca ışık yılı uzaklıktaki gökcisimlerini görüntüleyebilmiş, 

fotoğraflarını çekebilmişlerdir.  

https://hubblesite.org/ sitesi görselleri öğrencilerle birlikte incelenir. 

İnsanlı veya insansız uzay araçları geliştirmişler ve uzaya yollamışlardır. 

Araştırmaları ve deneyimleri sonucunda önce Ay’a ardından Mars ve Venüs 

gezegenlerine gitme eğiliminde olmuşlardır. Hatta bu merak öyle bir boyuta ulaşmıştır 

ki, akıllara bazı sorular gelmeye başlamıştır: 

Başka bir gezegende yeni bir yaşam alanı oluşturabilir miyiz? 

Başka gökcisimlerine göç edebilir miyiz? 

2. AŞAMA PROBLEM: (15 dk.) 

Evren hakkındaki sorularımız hiç bitmeyecek gibi. Çok da uzaklara gitmeden, 

daha yakın zamanımızı etkileyen bir bilimsel tartışmayı incelemeye ne dersiniz? Bilim 

insanları dünya üzerindeki nüfus artışı, su yetersizliği, küresel ısınma, ekosistemlerin 

değişimi vb. sorunlar sebebiyle yanı başımızdaki gezegenlere daha da ayrıntılı 

bakmaya başladılar. Kim ki bu gezegenler? Venüs ve Mars elbette. Yanı başımızda 

dediysek çok da yakın olarak düşünmeyelim. 

Soldaki görsel Space X uzay aracına aittir. 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/ 

adresinden 27/01/2021 tarihinde erişilmiştir. 

Sağdaki görsel Discovery uzay aracına aittir. 

https://tr.wikipedia.org/ adresinden 

27/01/2021 tarihinde erişilmiştir. 

https://hubblesite.org/
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/
https://tr.wikipedia.org/
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https://www.ntv.com.tr/turkiye/marsa-80-bin-nufuslu-

koloni,_5yY8F5wp0Shr2UBhHRhEghaberiöğrencilerle incelenir. Konu hakkında daha 

önceden öğrendikleri bilgiler sorgulanır. 

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/overview/ sitesi 

sınıfta hep beraber incelenerek gezegenler arası mesafeler, gezegenlere ait özelliklerin 

farklılık ve benzerlikleri hakkında konuşulur. Konu hakkında tartışma yöntemine 

başvurulur. Öğrenciler düşündüklerini ifade eder ve yorumlarda bulunurlar. Tartışma 

esnasında aşağıdaki sorulara benzer sorularla yönlendirmeler yapılır.  

Nasıl bir uzay aracı ile uzay seyahati yapılabilir? 

Mars’a giderken kullanılan araçların özelikleri nelerdir? 

Venüs’e gidebilmek için nasıl bir aracımız olmalı? 

Mars’a giderken kullanılan araç Venüs gezegeni için de uygun mudur? 

Tartışma sonrasında etkinliğe geçilir. Etkinliğimiz iki bölümden oluşmaktadır: 

Birinci Bölüm: Venüs veya Mars gezegenlerinden uygun olduğunu 

düşündüğünüz birini seçmek 

İkinci Bölüm: Seçilen gezegenin şartlarına uygun, ekonomik ve aerodinamik bir 

uzay aracı tasarlamak 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (60 dk.) 

Bu kısımda problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. 

Oylama ile fikir belirlenir. 

Ön Hazırlık: Etkinliğe öncesinde öğrenciler 5-7 kişilik gruplara ayrılırlar. Gruplar 

birbirlerine yakın olacak şekilde çember, yarı çember vb. oturabilirler. 

Ders Akışı: Gruplar etkinliğin iki bölümden oluşacağı duyurulur. Birinci bölümün 

Venüs veya Mars gezegenlerinden uygun olduğunu düşündüğünüz birini seçmek ve 

ikinci bölümün seçilen gezegenin şartlarına uygun, basit, ekonomik ve aerodinamik bir 

uzay aracı tasarlamak hakkında olduğu belirtilir.  

Etkinliğin her iki bölümü için jigsaw tekniği uygulanacaktır. Eğer öğrenciler daha 

önce deneyimlemedilerse, Jigsaw Tekniği tanıtılır. Gruplar, görevleri üyeler arasında eşit 

bir şekilde dağıtır. 

Etkinliğin birinci bölümü için her grubun yapması gereken işlemler: 

Venüs gezegeni ile ilgili büyüklük, atmosfer özellikleri, iklimleri, toprak yapısı, 

coğrafi şekilleri, bitki ve hayvanlar için uygunluğu, suyun varlığı vb. konularda araştırma 

yapılması 

Mars gezegeni ile ilgili büyüklük, atmosfer özellikleri, iklimleri, toprak yapısı, 

coğrafi şekilleri, bitki ve hayvanlar için uygunluğu, suyun varlığı vb. konularda araştırma 

yapılması 

Araştırmalar sırasında aşağıdaki haberler kullanılabilir: 

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_

and_Venus_are_surprisingly_similar#:~:text=Venus's%20atmosphere%20is%20thick%20

and,Mars%20is%20light%20and%20tenuous.&text=Another%20illuminating%20differen

ce%20between%20Mars,the%20crust%20of%20the%20planet. 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/marsa-80-bin-nufuslu-koloni,_5yY8F5wp0Shr2UBhHRhEg
https://www.ntv.com.tr/turkiye/marsa-80-bin-nufuslu-koloni,_5yY8F5wp0Shr2UBhHRhEg
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/overview/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_and_Venus_are_surprisingly_similar#:~:text=Venus's%20atmosphere%20is%20thick%20and,Mars%20is%20light%20and%20tenuous.&text=Another%20illuminating%20difference%20between%20Mars,the%20crust%20of%20the%20planet
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_and_Venus_are_surprisingly_similar#:~:text=Venus's%20atmosphere%20is%20thick%20and,Mars%20is%20light%20and%20tenuous.&text=Another%20illuminating%20difference%20between%20Mars,the%20crust%20of%20the%20planet
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_and_Venus_are_surprisingly_similar#:~:text=Venus's%20atmosphere%20is%20thick%20and,Mars%20is%20light%20and%20tenuous.&text=Another%20illuminating%20difference%20between%20Mars,the%20crust%20of%20the%20planet
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_and_Venus_are_surprisingly_similar#:~:text=Venus's%20atmosphere%20is%20thick%20and,Mars%20is%20light%20and%20tenuous.&text=Another%20illuminating%20difference%20between%20Mars,the%20crust%20of%20the%20planet
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https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/03/27/what-was-it-like-

when-venus-and-mars-became-uninhabitable-planets/?sh=2d3e4a717b91 

https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/video/solar-system-size-and-distance/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Uzay_ekonomisi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mars%27%C4%B1_D%C3%BCnyala%C5%9Ft%C4%B

1rma 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezegensel_ya%C5%9Fan%C4%B1labilirlik 

Araştırma sonuçları hakkında gruplar toplanıp kendi aralarında tartışırlar. Her 

üye kendi araştırdığı kısmı ve Jigsaw Tekniği sayesinde öğrendiklerini özetler. Her grup, 

Venüs’ün mü Mars’ın mı daha uygun olduğu hakkında beyin fırtınası yapar. Demokratik 

bir oylama sonucu karar alır.  

Etkinliğin ikinci bölümü için her grubun yapması gereken işlemler: 

Tasarlanacak aracın özelliklerini belirlemek için, grup üyeleri araştırma konularını 

belirlerler. Öğretmen tarafından araştırma konusu olarak aşağıdaki konular vb. 

önerilebilir: 

Aerodinamik tasarım örnekleri,  

Seçilen gezegenin atmosfer koşullarına uygunluk,  

Uzay araçlarının yalıtım malzemeleri 

Grup üyeleri araştırma konularını eşit bir şekilde paylaşırlar. 

Her üye kendi araştırma konusunu öğrenir. Jigsaw sayesinde bildiklerini artırıp 

kendi grubuna döner. 

Araştırmalardan öğrendiklerini birbirleriyle paylaşarak, nasıl bir tasarım 

çizeceklerini tartışırlar. Bu sırada ön çizimler, karalamalar yapabilirler.  

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (80 dk.)  

Bu bölümde üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. 

Ön Hazırlık: Öğrenciler uygulama kısmına geçtikleri için, planladıkları tasarımlara 

uygun malzeme hazırlıkları yapılabilir. (Örnek: bilgisayar, renkli kalemler, renkli 

kağıtlar…) 

Ders Akışı: 

Etkinliğin birinci bölümü için her grubun yapması gereken işlemler: 

Venüs gezegeni ile ilgili yapılan araştırmaların özetlenmesi 

Mars gezegeni ile ilgili yapılan araştırmaların özetlenmesi 

Venüs ve Mars gezegenleri için oluşturulan özetlerin infografik haline getirilmesi 

(Canva, Piktochart, Creately vb. web sitelerinden yararlanılabilir.) 

Etkinliğin ikinci bölümü için her grubun yapması gereken işlemler: 

Tasarım sürecinde yapılacak görevler belirlenir ve eşit bir şekilde üyeler arasında 

dağıtılır. 

https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/03/27/what-was-it-like-when-venus-and-mars-became-uninhabitable-planets/?sh=2d3e4a717b91
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/03/27/what-was-it-like-when-venus-and-mars-became-uninhabitable-planets/?sh=2d3e4a717b91
https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/video/solar-system-size-and-distance/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Uzay_ekonomisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mars%27%C4%B1_D%C3%BCnyala%C5%9Ft%C4%B1rma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mars%27%C4%B1_D%C3%BCnyala%C5%9Ft%C4%B1rma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezegensel_ya%C5%9Fan%C4%B1labilirlik
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Tasarımın çizimi tamamlanır. (Bilgisayar üzerinden çizilebileceği gibi kâğıt-kalem 

çizimi de yapılabilir.) 

Tasarımda aerodinamiklik, kullanılan malzemelerin seçilen gezegene 

uygunluğu, kullanılan malzemelerin ekonomik olarak değeri ayrıntılı bir şekilde 

gösterilmelidir. 

Meslek, Görev ve Sorumluluklar: Birinci bölümün sonunda ‘gezegen 

mühendisliği’ adlı mesleğin tanıtımı öğretmen tarafından yapılır. Bu sırada video, 

görsel, haberler kullanılarak anlatılabilir. Örnek videolar: 

https://www.natgeotv.com/tr/gezegen-muhendisleri/hakkinda 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Gruplar tüm sınıfa sunum yapmadan önce infografiklerini ve uzay aracı 

tasarımlarının sunum akışlarını hazırlarlar. Görev dağılımı yaparlar. Gerekirse 

düzeltmeler yaparlar. Son kontrollerini tamamlarlar. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar sunumlarını yaparlarken aşağıdaki basamaklara dikkat ederler: 

Hazırladıkları infografikler üzerinden, araştırmalardan öğrendiklerini paylaşırlar.  

Seçtikleri gezegeni seçme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirtirler. 

Hazırladıkları uzay aracının tasarımını paylaşırlar. 

Uzay araç tasarımında kullanılan malzemeler, gezegene uygunluk, aerodinamik 

olduğuna dair ayrıntılara yer verirler. 

7. AŞAMA: DEĞERLENDİRME: (10 dk.) 

İki çeşit değerlendirme söz konusudur. Bu değerlendirmeler şu şekildedir: 

Bütün gruplar diğer grupların üyelerini akran değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Öğretmen tüm grupların sunumlarını ürün değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

 

Akran Değerlendirme Ölçeği 

Ölçütler 5 4 3 2 1 

Sesini ve beden dilini etkili kullandı.      

İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu.      

Kelimeleri doğru telaffuz etti.      

Vurgu, duraklama ve tonlama yaptı.      

Dinleyicilerle göz teması kurdu.           

Akıcı ve anlaşılır şekilde konuştu.           

https://www.natgeotv.com/tr/gezegen-muhendisleri/hakkinda
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Akran Değerlendirme Ölçeği 

Ölçütler 5 4 3 2 1 

Jest ve mimiklerle konuştu.           

Tekrar yapmadan konuştu.           

Konuşması görgü kurallarına uygundu.           

Konuşmasını belirtilen sürede tamamladı.           

Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve uygun kullandı.           

Duygu ve düşüncelerini etkili aktardı.           

Puan           

TOPLAM PUAN           

 

Öğretmen Ölçeği / Ürün Değerlendirme Ölçeği 

 Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş Kabiliyeti 

Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, anlatım 

sırasında beden dilini iyi 

kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

(  ) 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama kendi 

konusu hakkında yeterli 

bilgiye sahip, sunumu 

zamanında 

tamamlayabiliyor. 

(  ) 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca süreyi 

çok az/çok fazla 

kullanıyor. Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

(  ) 

Grup Arası 

İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön çalışmasıdır. 

Gruptaki görevlerin 

belirlenmesi, süreçte 

görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar alma 

var olmalıdır. 

(  ) 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir araya 

gelerek görev ve 

sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim 

veya işbirliği durumu 

zayıftır. 

(  ) 

Grup kendi arasında 

görev tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu 

süreçte çatışmalar 

olabilir fakat bu 

çatılmalar çözülememiş 

ise grup becerisi olumsuz 

olarak değerlendirilir. 

(  ) 

Zaman Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

(  ) 

Zaman yönetimi 

sürecine dikkat edilmiş 

fakat ortaya çıkan farklı 

sebeplerden dolayı 

aksaklıklar-gecikmeler 

oluşmuştur. 

(  ) 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

(  ) 

İnfografik 

Tasarım 

Tasarım özgün, farklı araçlar 

kullanılarak hazırlanmış, göze 

hitap eden, yapılan 

Tasarım özgün, farklı 

araçlar kullanılarak 

hazırlanmış, göze hitap 

eden,  ama yapılan 

Tasarım özgün değil ve 

yapılan araştırmanın 

özünü tam olarak 

içermemektedir. 
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Öğretmen Ölçeği / Ürün Değerlendirme Ölçeği 

 Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

araştırmanın özünü içeren 

şekildedir. 

araştırmanın özünü tam 

olarak içermemektedir. 

Malzemelerin 

seçilen 

gezegene 

uygunluğu 

Seçilen malzemelerin 

özelliklerine açık bir şekilde 

değinilmiş, gezegene neden 

ve nasıl uygun olduğunun 

açıklaması ayrıntılı bir şekilde 

yapılmıştır. 

Seçilen malzemelerin 

özelliklerine açık bir 

şekilde değinilmiş ama 

gezegene neden ve 

nasıl uygun olduğunun 

açıklaması ayrıntılı bir 

şekilde yapılmamıştır. 

Seçilen malzemelerin 

özelliklerine net bir 

şekilde değinilmemiş ve 

gezegene neden ve 

nasıl uygun olduğunun 

açıklaması yapılmamıştır. 

Aerodinamik 

Tasarım 

Aerodinamik tasarım 

olduğunu gösteren kısımlar 

gösterilmiş, ayrıntısıyla 

anlatılmış ve konu hakkında 

benzer başka örnekler de 

anlatılmıştır. 

Aerodinamik tasarım 

olduğunu gösteren 

kısımlar gösterilmiş 

ancak ayrıntı 

verilmeden anlatılmıştır. 

Aerodinamik tasarım 

olduğunu gösteren 

kısımlar gösterilmiş ancak 

anlatılmamıştır. 

Malzemelerin 

ekonomik 

olarak değeri 

Seçilen malzemelerin 

ekonomik özelliklerine açık 

bir şekilde değinilmiş, fiyat ve 

performans özellikleri 

açısından açıklaması ayrıntılı 

bir şekilde yapılmıştır. 

Seçilen malzemelerin 

ekonomik özelliklerine 

üstünkörü bir şekilde 

değinilmiş, fiyat ve 

performans özellikleri 

açısından açıklaması 

yapılmıştır. 

Seçilen malzemelerin 

ekonomik özelliklerine 

üstünkörü bir şekilde 

değinilmiş, fiyat ve 

performans özellikleri 

açısından açıklaması 

üstünkörü yapılmıştır. 

Toplam     

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Gruplar, çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında, eksik olduğunu veya 

düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. İsterlerse son halini sınıfla yeniden 

paylaşabilirler. 
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Dünyayı Seviyorum, Çevremi Koruyorum 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Fosil yakıt kullanımının ve ısı 

yalıtımının çevre kirliliğine etkisi. 

Yazar: Tuğba Özcan 

 

Fen Bilimleri Kazanımları 

F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.  

F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların 

etkili kullanımı bakımından tartışır. 

F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde 

kullanılan yakıtlara örnekler verir.  

F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne 

ilişkin öneriler sunar.  

F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına 

yönelik çıkarımda bulunur. 

Matematik Kazanımları 

M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve 

uygun verileri elde eder.  

M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 

Sosyal Ürün Kazanımları: 

•Mahalle sakini ve komşularıyla etkili iletişim kurarak fikirlerini paylaşır ve toplum 

sorunlarının çözümü için uğraşır. 

•Öğrenci tasarlanan ürünü açık ve anlaşılır şekilde mahalle sakinlerine, ailesine 

ve sınıf arkadaşlarına sunar. 

1. AŞAMA: SENARYO: (10 dk.)   

 

Soldaki görsel fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan gaz salınımını anlatmaktadır. 

28/01/2021 tarihinde https://pxhere.com/tr/photo/1549165 adresinden erişilmiştir. 

Sağdaki görsel susuzluğu anlatmaktadır. 28/01/2021 tarihinde 

https://pxhere.com/tr/photo/613809 adresinden erişilmiştir.  

https://pxhere.com/tr/photo/1549165
https://pxhere.com/tr/photo/613809
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 Küresel ısınma günümüzün en sarsıcı ve ertelenemeyecek gerçeklerinden 

birisidir. Artan dünya nüfusu ile birlikte artan tüketim sevgisi sürekli bir şekilde üretimin 

olmasına sebep olmaktadır. Fabrika, sanayi vb. üretim bölgelerine duyulan ihtiyaç 

arttıkça, fabrika ve sanayi bölgeleri sayıları da artmaktadır. İhtiyaç duyulan enerjiyi 

sağlamak için elektrik ve elektriği üretebilmek için ise fosil yakıt kullanımı (genellikle 

kömür) da artış göstermektedir. Peki, fosil yakıt kullanımın artması, sevgili gezegenimize 

sadece yarar mı getirir?  

 Fosil yakıtların kullanımı sonucu salınan gazlar atmosferde arttıkça oluşan sıcaklık 

artışı Dünyamızı tehlikeye sokar. Normalin üzerine çıkan sıcaklık ortalamaları, tüm 

canlıları ve tüm doğayı tehdit eder. Türlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. 

Doğal afetlerin gerçekleşme sıklığı artar. Tatlı su kaynakları yetersizleşir. Tarım, 

hayvancılık vb . uygulamaların kalitesi ve verimi azalır.  

 Peki, fosil yakıtlar sadece fabrika ve sanayi gibi bölgelerde mi kullanılır? Günlük 

hayatta kullanım alanları nerelerdir? Kullanımları sonucu açığa çıkan gazlar, nelere 

sebep olur? Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için uygulanabilecek yöntemler var 

mıdır?  

 Çevre kirliliği, hava kirliliği, fosil yakıt kullanımı, küresel iklim değişikliği, susuzluk vb. 

konular hakkındaki örnek kamu spotları sınıfça izlenir. Aşağıda örnek bir link verilmiştir: 

https://egethm.csb.gov.tr/temiz-hava-kamu-spotu-duyuru-367390 

Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örnekler verilerek vurgulanır. 

2. AŞAMA PROBLEM: (20 dk.) 

Miraç, Gaziantep’te bir ortaokulda öğrenim görmektedir. Okuldan çıktığı bir kış 

günü, mahalledeki hava kirliliğini fark eder. Birkaç gün önce ailesiyle yaptığı akraba 

gezisinde de sobalı bir evi ziyarete gittiklerini anımsar. Kömür vb. ürünlerin mahallelerde 

duman ve hava kirliliği oluşturduğunu düşünmeye başlar. Aynı zamanda soba 

yakılmasına rağmen evin çok da ısınmadığını hatırlar. Daha önceden gittiği ve soba 

kullanan evleri hatırlamaya koyulur. Çoğunun dış görüntüsünün aynı olduğunu fark 

eder. Babasına evlerin neden ısınmadığını sorduğunda, yapımları sırasında ‘briket’ adı 

verilen malzeme kullanıldığını ve bu malzemenin evi yeterince sıcak tutmadığını 

öğrenir. Bunun üzerine merak etmeye başlar.  

Acaba hangi malzemeler evleri daha sıcak tutabilir? 

Mahallemizdeki hava kirliliğini azaltmanın bir yolu olabilir mi? 

Mahallemizdeki havayı kirletmeyen bir ısınma aracı var mıdır? 

Küresel ısınma, fosil yakıtlar ve özellikle kömür kullanımı, küresel iklim değişikliği ile 

ilgili konular hakkında haber, belgesel, video, fotoğraflar incelenir. Bu kaynaklara ilişkin 

örnekler aşağıdaki gibidir: 

http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi-ve-yenilenebilir-

enerji/#:~:text=Yukar%C4%B1da%20da%20bahsetti%C4%9Fimiz%20gibi%20fosil,da%20i

klim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20sebep%20olmaktad%C4%B1r.&text=Bu%

20olumsuz%20sonu%C3%A7lar%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20olarak%2

0adland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r. 

https://gazetesu.sabanciuniv.edu/2015-05/cocuklar-sordu-levent-hoca-

cevapladi-iklim-degisikligi-nedir 

https://egethm.csb.gov.tr/temiz-hava-kamu-spotu-duyuru-367390
http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi-ve-yenilenebilir-enerji/#:~:text=Yukar%C4%B1da%20da%20bahsetti%C4%9Fimiz%20gibi%20fosil,da%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20sebep%20olmaktad%C4%B1r.&text=Bu%20olumsuz%20sonu%C3%A7lar%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20olarak%20adland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r
http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi-ve-yenilenebilir-enerji/#:~:text=Yukar%C4%B1da%20da%20bahsetti%C4%9Fimiz%20gibi%20fosil,da%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20sebep%20olmaktad%C4%B1r.&text=Bu%20olumsuz%20sonu%C3%A7lar%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20olarak%20adland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r
http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi-ve-yenilenebilir-enerji/#:~:text=Yukar%C4%B1da%20da%20bahsetti%C4%9Fimiz%20gibi%20fosil,da%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20sebep%20olmaktad%C4%B1r.&text=Bu%20olumsuz%20sonu%C3%A7lar%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20olarak%20adland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r
http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi-ve-yenilenebilir-enerji/#:~:text=Yukar%C4%B1da%20da%20bahsetti%C4%9Fimiz%20gibi%20fosil,da%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20sebep%20olmaktad%C4%B1r.&text=Bu%20olumsuz%20sonu%C3%A7lar%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20olarak%20adland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r
http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi-ve-yenilenebilir-enerji/#:~:text=Yukar%C4%B1da%20da%20bahsetti%C4%9Fimiz%20gibi%20fosil,da%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20sebep%20olmaktad%C4%B1r.&text=Bu%20olumsuz%20sonu%C3%A7lar%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20olarak%20adland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r
https://gazetesu.sabanciuniv.edu/2015-05/cocuklar-sordu-levent-hoca-cevapladi-iklim-degisikligi-nedir
https://gazetesu.sabanciuniv.edu/2015-05/cocuklar-sordu-levent-hoca-cevapladi-iklim-degisikligi-nedir
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http://www.tki.gov.tr/bilgi/komur/enerji-ve-komur/232 

https://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/guncel_haberler/?9081/5-haziran-

cevre-gunu-aciklamasi-hava-kirliligi-tehlikeli-boyutlara-ulasti 

Bu ve benzeri kaynaklar incelendikten sonra sınıf içi tartışma, bilirkişiler ile röportaj 

yapıp sınıfta paylaşma, konu ile ilgili sunum hazırlayıp sunma vb. yöntemlerden biri 

izlenir. Sonrasında etkinliğe devam edilir.  

Hadi, gelin. Miraç arkadaşımıza yardım ederek bir proje tasarlayalım. Projemiz 

üç bölümden oluşmaktadır: 

Birinci Bölüm: 

Briket vb. çeşitli ev yapım ve yalıtım malzemelerinin ısı yalıtımı açısından 

incelenmesi 

Isı yalıtımı açısından en verimli ve ekonomik olan malzemenin seçilmesi 

İkinci Bölüm: 

Isınmak için kullanılan yakıtların röportaj yoluyla araştırılması 

Araştırılan yakıtların çevreye verdikleri zarar, verimlilik ve ekonomiklik açısından 

değerlendirilmesi 

Üçüncü Bölüm: 

Isı yalıtımı için seçilen malzeme ve seçilen yakıt çeşidi ilişkisini gösteren bir sütun 

grafiği hazırlanması 

Seçilen yakıt çeşidi ve hava kirliliğini ilişkisini gösteren bir sütun grafiği 

hazırlanması 

Araştırma verilerini, hazırlanan grafikleri içeren bir bilgilendirme afişi hazırlanması, 

sunulması 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (30 dk.)  

Bu kısımda problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. 

Oylama ile fikir belirlenir.  

Ön Hazırlık: Etkinliğe öncesinde öğrenciler 5-7 kişilik gruplara ayrılırlar. Gruplar 

birbirlerine yakın olacak şekilde çember, yarı çember vb. oturabilirler. 

Ders Akışı: Etkinliğin amaçları hatırlatılır. Her grubun amaca yönelik görev 

dağılımı yapması gerektiği hatırlatılır. Yapılacak oylamalar ve konuların seçiminde 

demokratik yolların kullanılacağı belirtilir. 

Her grubun yapması gerekenler: 

Briket evlerden oluşan 1 sokak seçimi 

Seçilen sokakta yaşayan kişiler ile yapılacak röportajın sorularının hazırlanması 

(Röportaj sorularının “kullanılan yakıt çeşidi, 1 yılda kullanılan yakıt miktarı ve 

maddi gideri” konularını da içermesi beklenir.) 

Hazırlanan sorulardan oylama ile grup çoğunluğunun istediklerinin seçilmesi 

http://www.tki.gov.tr/bilgi/komur/enerji-ve-komur/232
https://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/guncel_haberler/?9081/5-haziran-cevre-gunu-aciklamasi-hava-kirliligi-tehlikeli-boyutlara-ulasti
https://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/guncel_haberler/?9081/5-haziran-cevre-gunu-aciklamasi-hava-kirliligi-tehlikeli-boyutlara-ulasti
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Isı yalıtım malzemeleri hakkında yapılacak araştırma konuları hakkında beyin 

fırtınası yapılması 

(Yalıtım malzemelerinin verimlilikleri ve ekonomiklikleri de kriter olarak 

bulunmalıdır.) 

Isınma amacıyla kullanılan yakıtlar hakkında yapılacak araştırma konuları 

hakkında beyin fırtınası yapılması 

(Yakıtların verimlilikleri, çevreye verdikleri zarar ve ekonomiklikleri de kriter olarak 

bulunmalıdır.) 

Grup üyeleri tarafından önerilen araştırma konuları içerisinden grup 

çoğunluğunun istediklerinin seçilmesi 

Araştırma yapmak isteyen, röportaj yapmak isteyen gönüllülerin arasında eşit bir 

görev dağılımı yapılması 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (80 dk.) 

Ön Hazırlık: Öğrenciler uygulama kısmına geçtikleri için, planladıkları tasarımlara 

uygun malzeme hazırlıkları yapılabilir. (Örnek: bilgisayar, renkli kalemler, renkli 

kağıtlar…) 

Ders Akışı: 

Bu bölümde öğrenciler gruplar halinde çalışmaya devam ederek; 

Seçtikleri röportaj sorularını ister el ile yazarak, ister bilgisayar üzerinde 

programlar kullanarak baskı halinde hazırlarlar. 

Görevli kişilerden hazırladıkları röportajı, seçtikleri sokakta yaşayan en az 10 ev 

sakiniyle yapmaları beklenir. 

Isı yalıtım malzemeleri hakkında yapılacak araştırmanın, seçilen konular ışığında 

yapılması beklenir. 

Yapılan araştırma sonucu öğrenilen bilgiler özetlenip bir rapor haline getirilir. 

Raporda ısı yalıtımı açısından en verimli ve ekonomik olan malzemenin grup tarafından 

seçilmesi ve bunun belirtilmesi de beklenir. 

Isınma amacıyla kullanılan yakıtlar hakkında yapılacak araştırmanın, seçilen 

konular ışığında yapılması beklenir. 

Yapılan araştırma sonucu öğrenilen bilgiler özetlenip bir rapor haline getirilir. 

Raporda yakıtların verimlilikleri, çevreye verdikleri zarar ve ekonomikliklerinin 

değerlendirilip grup tarafından bir tanesinin seçilmesi ve raporda belirtilmesi beklenir.  

Yapılan röportaj, araştırmalar ve raporları aynı anda inceleyerek aşağıdaki iki 

sütun grafiğini hazırlamaları beklenir: 

Isı yalıtımı için seçilen malzeme ve seçilen yakıt çeşidi ilişkisini gösteren bir sütun 

grafiği 

Seçilen yakıt çeşidi ve hava kirliliğini ilişkisini gösteren bir sütun grafiği 

Grafiği hazırlamak için kâğıt, kalem, cetvel vb. ürünler kullanabilecekleri gibi, 

bilgisayar üzerinden programlar da kullanabilirler. Örnek bilgisayar uygulamaları: 

Microsoft Office uygulamaları, Canva web sitesi, Notion Charts web sitesi… 
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Yaptığı araştırmalardan edindiği bilimsel verileri gözden geçirip bir bilgilendirme 

afişi hazırlanması beklenir. Afiş renkli kalemler, kırtasiye ürünleri ile hazırlanabileceği gibi 

infografik programlar kullanılarak da görselleştirilebilir. (Canva, Piktochart, Creately vb. 

web sitelerinden yararlanılabilir.)Afişte aşağıdaki bilgilerin yer alması beklenir. Grup 

tarafından gerekli görülen ek bilgiler var ise onlar da eklenmelidir.  

Hazırlanılan Grafikler, 

Raporlardaki Önemli Görülen Bilgiler,  

Yakıt Önerisi,  

Yalıtım Malzemesi Önerisi, 

Yakıt Kullanımı Sonucu Salınan Gazlar Ve Çevre Kirliliği İlişkisi 

Hazırlanan afişin sınıfta tüm gruplar tarafından sunulması ve dönütler alınması 

beklenir. Dönütlere bakarak gerekirse afiş üzerinde gerekli düzeltmeler yapılabilir. 

Hazırlanan afişin sokak sakinlerine ulaştırılması için sokağın herkes tarafından 

görülebilen duyuru panolarına grup üyeleri tarafından asılması veya dijital yollarla 

gönderilmesi gerekmektedir. 

Meslek, Görev ve Sorumluluklar: Öğretmen, iklim bilimci ve iklim mühendisi 

mesleklerini tanıtır. Bu sırada video, görsel, dergi makalesi vb. materyaller kullanması 

önerilir. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Gruplar tüm sınıfa sunum yapmadan önce afişlerinin, raporlarının, grafiklerinin 

de bulunduğu sunum akışlarını hazırlarlar. Ve hazırlanan afiş ile önceki araştırmalarının 

uyuşup uyuşmadığını kontrol eder. Gerekirse düzeltmeler yapılır. Görev dağılımı 

yaparlar. Son kontrollerini tamamlarlar. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.) 

Konuyu ve araştırmalarını özetleyen posterini sınıf arkadaşlarına sunar. Mahalle 

sakinlerine, posteri dijital yollarla veya sokağın duyuru panosuna asarak ulaştırır. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME:(10 dk.)  

İki çeşit değerlendirme söz konusudur. Bu değerlendirmeler şu şekildedir: 

Bütün gruplar diğer grupların üyelerini akran değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Öğretmen tüm grupların sunumlarını ürün değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

 

 

Akran Değerlendirme Ölçeği 

Ölçütler 5 4 3 2 1 

Sesini ve beden dilini etkili kullandı.           

İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu.           
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Kelimeleri doğru telaffuz etti.           

Vurgu, duraklama ve tonlama yaptı.           

Dinleyicilerle göz teması kurdu.           

Akıcı ve anlaşılır şekilde konuştu.           

Jest ve mimiklerle konuştu.           

Tekrar yapmadan konuştu.           

Konuşması görgü kurallarına uygundu.           

Konuşmasını belirtilen sürede tamamladı.           

Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve uygun kullandı.           

Duygu ve düşüncelerini etkili aktardı.           

Puan           

TOPLAM PUAN           

 

Öğretmen Ölçeği / Ürün Değerlendirme Ölçeği 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş Kabiliyeti Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, anlatım 

sırasında beden dilini iyi 

kullanabiliyor ve dinleyicilerle 

iletişime geçiyor. 

(  ) 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama kendi 

konusu hakkında yeterli 

bilgiye sahip, sunumu 

zamanında 

tamamlayabiliyor. 

(  ) 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini 

ifade edemiyor. 

Ayrıca süreyi çok 

az/çok fazla kullanıyor. 

Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

(  ) 

Grup Arası 

İletişim 

Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma ortamının 

bir ön çalışmasıdır. Gruptaki 

görevlerin belirlenmesi, süreçte 

görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma durumu 

ve ortak karar alma var 

olmalıdır. 

(  ) 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir araya 

gelerek görev ve 

sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim veya 

işbirliği durumu zayıftır. 

(  ) 

Grup kendi arasında 

görev tanımı 

yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu 

süreçte çatışmalar 

olabilir fakat bu 

çatılmalar 

çözülememiş ise grup 

becerisi olumsuz 

olarak değerlendirilir. 

(  ) 
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Öğretmen Ölçeği / Ürün Değerlendirme Ölçeği 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Zaman 

Yönetimi 

Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

(  ) 

Zaman yönetimi sürecine 

dikkat edilmiş fakat ortaya 

çıkan farklı sebeplerden 

dolayı aksaklıklar-

gecikmeler oluşmuştur. 

(  ) 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

(  ) 

Röportaj ve 

araştırmalar 

sonucu yazılan 

raporlar 

Röportaj sorularını açık, anlaşılır 

ve konuyla ilişkili olarak 

hazırlamıştır. Raporlar 

araştırmaların özeti, doğru ve 

güvenilir bilgi içermektedir. 

Röportaj sorularını konuyla 

ilişkili olarak hazırlamıştır. 

Raporlar araştırmaların 

özeti, doğru ve güvenilir 

bilgi içermektedir. 

Röportaj sorularını 

konuyla ilişkisiz olarak 

hazırlamıştır. Raporlar 

araştırmaların özetidir 

konuyla ilişkisiz bilgiler 

içermektedir. 

Bilgilendirme 

afişi 

Afişte göze hitap eden, özgün 

tasarımlar kullanılmıştır. Açık ve 

anlaşılırdır. Yakıt önerisi, yalıtım 

malzemesi önerisi, yakıt 

kullanımı sonucu salınan gazlar 

ve çevre kirliliği ilişkisi yer 

almaktadır. 

 

Afişte göze hitap eden, 

özgün tasarımlar 

kullanılmıştır. Yakıt önerisi, 

yalıtım malzemesi önerisi, 

yakıt kullanımı sonucu 

salınan gazlar ve çevre 

kirliliği ilişkisi yer almaktadır. 

Ancak açık ve anlaşılır 

değildir. 

 

Afişte Yakıt önerisi, 

yalıtım malzemesi 

önerisi, yakıt kullanımı 

sonucu salınan gazlar 

ve çevre kirliliği ilişkisi 

yer almaktadır. Ancak 

açık ve anlaşılır 

değildir. Özgünlük 

azdır. 

 

Yakıt kullanımı 

sonucu salınan 

gazlar ve çevre 

kirliliği ilişkisi 

Yapılan araştırmalar 

doğrultusunda yakıt 

kullanımıyla açığa çıkan gazlar 

ve çevre kirliliği ilişkisini açık, 

anlaşılır şekilde anlatır. Neden-

sonuç ilişkilerine yer verir. Çevre 

kirliliğini azaltmak amaçlı 

önerileri vardır. 

Yapılan araştırmalar 

doğrultusunda yakıt 

kullanımıyla açığa çıkan 

gazlar ve çevre kirliliği 

ilişkisini açık, anlaşılır 

şekilde anlatır. Neden-

sonuç ilişkilerine yer verir. 

Çevre kirliliğini azaltmak 

amaçlı önerileri yoktur. 

Yapılan araştırmalar 

doğrultusunda yakıt 

kullanımıyla açığa 

çıkan gazlar ve çevre 

kirliliği ilişkisini açık, 

anlaşılır şekilde anlatır. 

Neden-sonuç 

ilişkilerine yer vermez. 

Çevre kirliliğini 

azaltmak amaçlı 

önerileri yoktur. 

Toplam       
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Gruplar, çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında, eksik olduğunu veya 

düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. İsterlerse son halini sınıfla yeniden 

paylaşabilirler. 

KAYNAKÇA 

• Canva. (2020). Canva: https://www.canva.com/tr_tr/ adresinden alındı 
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Hacmini Ölçmek Ne Kolay! 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Solunum Sistemi Sağlığı 

Yazar: Tuğba Özcan 

 

Fen Bilimleri Kazanımları 

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller 

kullanarak açıklar. 

a. Akciğerin hacminin soluk alıp vermede nasıl değiştiğini bilir. 

F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı 

olarak tartışır. 

a. Akciğer hacminin sağlıklı bir yetişkinde ne kadar olması gerektiğini araştırır. 

Matematik Kazanımları 

M.6.3.5.2. Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir. 

M.6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer. 

 

Mühendislik Kazanımları: 

MTB1 - Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tasarım probleminin tanımlanması ve 

tasarımın başarılı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerin ve olası 

engellerin belirlenmesini sağlar. 

MTB2 - Öğrenci tasarlayacağı ürünü üretmek için gereken aşamaları belirler ve 

uygun bir şekilde ürünü sunar. 

Sosyal Ürün Kazanımları: 

Grup arkadaşlarıyla etkili iletişim kurarak fikirlerini paylaşır ve grup çalışmasına 

aktif olarak katılır. 

Öğrenci tasarlanan ürünü açık ve anlaşılır şekilde sınıfa sunar. 
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1. AŞAMA SENARYO: (15 dk.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Akciğerlerimiz vücudumuz için hayati önem taşıyan solunum fonksiyonunu 

gerçekleştiren organımızdır. Göğüs kafesimizde kaburga kemiklerimiz tarafından 

korunan ve iki lobdan oluşan bu organımız bazı sebepler yüzünden tam kapasite 

çalışamamaktadır. Bu sebepler bakteri, virüs gibi mikroskobik canlılar kaynaklı veya 

sigara, kirli hava vb. çevresel kaynaklı da olabilmektedir. Bu sorunlar, akciğer 

hacmimizin kullanılan hacminin azalmasına sebep olmaktadır. 

Öğretmen, aşağıdaki örnek videolar benzeri, akciğerlerimiz ve sağlıklarıyla ilgili 

videolar izletebilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=npJCBJAIA9k 

https://www.youtube.com/watch?v=9gw3N_GUXeg 

 Tarih boyunca süregelen akciğer rahatsızlıklarımız olmuştur. Bunlara örnek olarak 

dönemsel verem salgınları, İspanyol gribi, Pnömoni, grip ve herkesin yakından tanıdığı 

Covid-19 hastalığı verilebilir. Bu hastalıklar genel olarak akciğerlerimi hedef alarak, 

akciğer kapasitesinin azalmasına sebep olurlar. Bu sebeple tam verimle çalışamayan 

akciğerler, kandaki solunum gazlarının değişimini doğru şekilde sağlayamazlar. Bu 

durum tüm hücrelerimize kadar zararlı etkilerini gösterir. 

Günümüzde insanlığı en fazla etkileyen viral hastalıklardan olan ve solunum 

yoluyla bulaşan COVID-19 virüsünün en sık rastlanan belirtilerinden biri, akciğer 

kapasitesindeki düşüş ve iltihaplanmadır. Bu hastalığa sahip kişiler akciğer hacimleri 

azaldığı için nefes darlığı çekerler. Ve hastalığın ilerlemesiyle akciğer hacmi o kadar 

azalır ki, vücut kendi başına nefes alamaz hale gelebilir ve solunum cihazına gerek 

duyabilirler. 

2. AŞAMA PROBLEM: (15 dk.) 

İnsanlık tarihi boyunca farklı salgın hastalıklar her zaman olmuştur. Binlerce kişiyi 

etkileyen, tüm dünyaya yayılan salgın hastalıklar zihinlerde iz bırakmıştır. Ancak insanlık 

her zaman bir çaresini bulmuş, bilim insanlarımız ilaçlar geliştirmiş ve sağlıkçılarımız 

canla başla çalışmışlardır. Günümüzde de aynısı gerçekleşmektedir. 

Soldaki görsel Covid-19 virüsüne aittir. 

28/01/2021 tarihinde 

https://pxhere.com/tr/photo/1608792 

adresinden erişilmiştir 

Sağdaki görsel akciğer organına ait 

bir çizimdir. 28/01/2021 tarihinde 

https://pixabay.com/tr/illustrations/ne

fes-akci%C4%9Ferler-solunum-

5883697/ adresinden erişilmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=npJCBJAIA9k
https://www.youtube.com/watch?v=9gw3N_GUXeg
https://pxhere.com/tr/photo/1608792
https://pixabay.com/tr/illustrations/nefes-akci%C4%9Ferler-solunum-5883697/
https://pixabay.com/tr/illustrations/nefes-akci%C4%9Ferler-solunum-5883697/
https://pixabay.com/tr/illustrations/nefes-akci%C4%9Ferler-solunum-5883697/


 

 
247 

Tüm dünyanın yakından takip ettiği, bilim insanlarının sürekli çalıştığı hastalık olan 

Covid-19 pandemisinin zararlı etkilerini her gün haberlerden, televizyonlardan, 

tanıdıklarımızdan takip edebiliyoruz. Belirtileri göstermeden atlatılabildiği gibi ağır bir 

şekilde yaşayan kişilerin de olduğunu sıkça duyuyoruz. Solunum yoluyla bulaştığı bilinen 

Covid-19 hastalığının belirtilerinden biri de nefes darlığı yani akciğer hacmindeki 

düşüştür. 

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Sağlık Bakanlığı’nın aşağıdaki linkinden videolara 

erişilebilir: 

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66171/sosyal-medya-videolari.html 

Bu etkinliğimizde amaçlarımız şunlardır: 

Akciğer hacmimizdeki değişimi inceleyebileceğimiz basit, kullanışlı ve ekonomik 

bir düzenek tasarımı ve yapımı 

Yaş aralığımızı ve olması gereken akciğer hacmini gösteren bir tablo hazırlanması 

(Tablo 1) 

Yapılan düzenek ile ölçüm yaparak bulduğumuz sonuçlardan oluşan bir tablo 

hazırlanması (Tablo 2) 

Ölçüm sonuçlarının (Tablo 2), Tablo 1 e göre değerlendirilmesi 

3. AŞAMA: FİKİR ÜRETME: (80 dk.) 

Bu kısımda problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. 

Oylama ile fikir belirlenir. 

Ön Hazırlık: Etkinliğe öncesinde öğrenciler 5-7 kişilik gruplara ayrılırlar. Gruplar 

birbirlerine yakın olacak şekilde çember, yarı çember vb. oturabilirler. 

Ders Akışı: Gruplara etkinlik boyunca akciğer hacmini ölçmeye yarayan bir alet 

tasarlayacakları, sonrasında tasarımlarının gerçeğini yapacakları anlatılır. Yaptıkları 

ölçümler sonucunda, değerlendirmeler yapacakları duyurulur. 

Grupların hepsinden beklenenler şöyledir: 

Akciğer hacmini ölçmeye yarayan aletlerin neler olduğu konusunda beyin 

fırtınası yapmak 

Akciğer hacmini ölçmeye yarayan aletlerin mekanizmalarını araştırmak 

Araştırma yaparken yardımcı olması için örnek linkler aşağıdadır: 

https://www.amerikanhastanesi.org/solunum-fonksiyon-

laboratuvari#:~:text=Spirometre%20ad%C4%B1%20verilen%20cihaz%20ile,ak%C4%B1

m%20ve%20vol%C3%BCmleriyle%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BClmesi%20i%C5%9Flemidi

r. 

http://www.nefesalalim.com/15/genel/93/solunum-fonksiyon-testleri-sft-

hastalarimiza-neden-nasil-yapilir 

https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/akciger-hastaliklari-solunum-

testiyle-belirlenebiliyor 

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=solunum-fizyolojisi.pdf 

 

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66171/sosyal-medya-videolari.html
https://www.amerikanhastanesi.org/solunum-fonksiyon-laboratuvari#:~:text=Spirometre%20ad%C4%B1%20verilen%20cihaz%20ile,ak%C4%B1m%20ve%20vol%C3%BCmleriyle%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BClmesi%20i%C5%9Flemidir
https://www.amerikanhastanesi.org/solunum-fonksiyon-laboratuvari#:~:text=Spirometre%20ad%C4%B1%20verilen%20cihaz%20ile,ak%C4%B1m%20ve%20vol%C3%BCmleriyle%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BClmesi%20i%C5%9Flemidir
https://www.amerikanhastanesi.org/solunum-fonksiyon-laboratuvari#:~:text=Spirometre%20ad%C4%B1%20verilen%20cihaz%20ile,ak%C4%B1m%20ve%20vol%C3%BCmleriyle%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BClmesi%20i%C5%9Flemidir
https://www.amerikanhastanesi.org/solunum-fonksiyon-laboratuvari#:~:text=Spirometre%20ad%C4%B1%20verilen%20cihaz%20ile,ak%C4%B1m%20ve%20vol%C3%BCmleriyle%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BClmesi%20i%C5%9Flemidir
http://www.nefesalalim.com/15/genel/93/solunum-fonksiyon-testleri-sft-hastalarimiza-neden-nasil-yapilir
http://www.nefesalalim.com/15/genel/93/solunum-fonksiyon-testleri-sft-hastalarimiza-neden-nasil-yapilir
https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/akciger-hastaliklari-solunum-testiyle-belirlenebiliyor
https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/akciger-hastaliklari-solunum-testiyle-belirlenebiliyor
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=solunum-fizyolojisi.pdf
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Araştırmaları sonucunda kendi tasarımlarının nasıl olması gerektiği, hangi 

malzemelerin kullanılabileceği konusunda tartışmak 

Gerekirse, birbirlerine fikirlerini anlatabilmek için ön çizimler, karalamalar 

yapmak 

Karara varmak için oylama yapmak, grup çoğunluğunun desteklediği fikri 

bulmak 

Yaş aralığı ve olması gereken akciğer kapasitesi ilişkisini grupça tahmin etmek 

Tahminlerini tablolaştırmak. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (80 dk.) 

Bu bölümde üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. 

Ön Hazırlık: Öğrenciler uygulama kısmına geçtikleri için, planladıkları tasarımlara 

uygun malzeme hazırlıkları yapılabilir. (Örnek: bilgisayar, renkli kalemler, renkli kağıtlar, 

kablolar, pipetler, hacim kapları, sıvı çeşitleri, balon, torba…) 

Ders Akışı: Tüm grupların bu bölümde tasarımlarını çizip, akciğer hacmini ölçen 

aletlerini somutlaştırmaları gerekir. 

Tüm gruplardan beklenenler şöyledir: 

Çizim: Akciğer hacmini ölçmeye yarayan aletin tasarımını çizmeleri. 

Çizim kâğıt kalem ile de yapılabilir, SketchUp, Paint 3D, AutoCad, AutoDrawvb.  

bilgisayar çizim programları da kullanılabilir. 

Fiziksel Tasarım: Tasarımlarına uygun olan malzemeleri bir araya getirip, aleti 

ortaya çıkarmaları. 

Ürün ortaya çıkarken, grup çoğunluğu isterse malzeme değişikliğine gidilebilir. 

Yaş aralığı ve olması gereken akciğer kapasitesi ilişkisini araştırmak 

Araştırma sonucunda elde ettikleri verilerle, önceden kendilerinin yaptığı 

tahminlerin örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek 

Bunun sonucunda, yaş aralığı ve olması gereken akciğer kapasitesi ilişkisini 

anlatan bir tablo hazırlamak (Tablo1) 

Yapılan aletin ölçüm sonuçlarını kaydetmek için bir tablo hazırlamak (Tablo2). 

Meslek, Görev ve Sorumluluklar: Biyomedikal Mühendisliği hakkında 

bilgilendirme yapılır. Akademik eğitim süreçleri, çalışma şartları, meslek tanıtım videoları 

vb. konularda bilgiler aktarılır. Örnek materyaller: 

https://biyomedikal.aku.edu.tr/genel-bilgiler/ 

https://uskudar.edu.tr/shmyo/biyomedikal-cihaz-teknolojisi 

https://www.youtube.com/watch?v=40-vmuPJoEU 

https://biyomedikal.cu.edu.tr/cu/about/bolum-baskanindan 

 

 

https://www.sketchup.com/
https://biyomedikal.aku.edu.tr/genel-bilgiler/
https://uskudar.edu.tr/shmyo/biyomedikal-cihaz-teknolojisi
https://www.youtube.com/watch?v=40-vmuPJoEU
https://biyomedikal.cu.edu.tr/cu/about/bolum-baskanindan
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5.AŞAMA DENEME: (15 dk.)  

Gruplar tüm sınıfa sunum yapmadan önce akciğer hacmini ölçmeye yarayan 

aletin tasarım çizimi ve aletin kendisini kontrol eder. Her grup üyesinin akciğer hacmini 

ölçerek Tablo 2’ye not alırlar. Tablo 1 için araştırmalarıyla uyumlu mu diye son 

kontrollerini yaparlar. Sınıfa yapılacak sunum için görev dağılımı yaparlar. Gerekirse 

düzeltmeler yaparlar. Son kontrollerini tamamlarlar. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar sunumlarını yaparlarken aşağıdaki basamaklara dikkat ederler: 

Hazırladıkları tasarım çizimleri üzerinden, araştırmalarından biyomedikal aletlerle 

ilgili öğrendiklerini sınıfla paylaşırlar.  

Kullandıkları malzemeleri ve aleti tasarlama süreçlerini ayrıntılı bir şekilde 

belirtirler. 

Hazırladıkları akciğer hacmi ölçen aletlerini sınıf önünde yeniden denerler. 

Bunun için gönüllü olacak bir arkadaşlarının akciğer hacmini ölçerler. 

Ölçüm sonuçlarını hazırladıkları Tablo 1’deki verilere göre değerlendirirler. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  

Tablo 2’deki verileri Tablo 1’e göre değerlendirirler. Yorumlarda bulunurlar. Bütün 

gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve 

puanlar. İki çeşit değerlendirme söz konusudur. Bu değerlendirmeler şu şekildedir: 

Bütün gruplar diğer grupların üyelerini akran değerlendirme ölçeğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Öğretmen tüm grupların sunumlarını ürün değerlendirme ölçeğine göre değerlendirir 

ve puanlar. 

Akran Değerlendirme Ölçeği 

Ölçütler 5 4 3 2 1 

Sesini ve beden dilini etkili kullandı.           

İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu.           

Kelimeleri doğru telaffuz etti.           

Vurgu, duraklama ve tonlama yaptı.           

Dinleyicilerle göz teması kurdu.           

Akıcı ve anlaşılır şekilde konuştu.           

Jest ve mimiklerle konuştu.           

Tekrar yapmadan konuştu.           

Konuşması görgü kurallarına uygundu.           

Konuşmasını belirtilen sürede tamamladı.           
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Ölçütler 5 4 3 2 1 

Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve uygun kullandı.           

Duygu ve düşüncelerini etkili aktardı.           

Puan           

TOPLAM PUAN           

 

 

Öğretmen Ölçeği / Ürün Değerlendirme Ölçeği 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Sunuş Kabiliyeti Ürünü anlatırken 

detaylandırabiliyor, anlatım 

sırasında beden dilini iyi 

kullanabiliyor ve 

dinleyicilerle iletişime 

geçiyor. 

Sunum sırasında 

heyecanlı ama kendi 

konusu hakkında yeterli 

bilgiye sahip, sunumu 

zamanında 

tamamlayabiliyor. 

Heyecanlı ve projeye 

yönelik önemli bilgileri 

bilmiyor / bildiğini ifade 

edemiyor. Ayrıca süreyi 

çok az/çok fazla 

kullanıyor. Hiçbir şekilde 

etkileşime girmiyor. 

 
(  ) (  ) (  ) 

Grup Arası İletişim Grup günlük yaşamda 

etkileşim ve çalışma 

ortamının bir ön çalışmasıdır. 

Gruptaki görevlerin 

belirlenmesi, süreçte 

görevlerin yerine 

getirilme/sorgulanma 

durumu ve ortak karar alma 

var olmalıdır. 

Grup belirli bir görevi 

yapmak için bir araya 

gelerek görev ve 

sorumluğu birlikte 

tamamlamıştır. 

Aralarındaki iletişim 

veya işbirliği durumu 

zayıftır. 

Grup kendi arasında 

görev tanımı yapmamış, 

yapılmayan görevler 

karşısında reaksiyon 

göstermemiştir. Bu 

süreçte çatışmalar 

olabilir fakat bu 

çatılmalar çözülememiş 

ise grup becerisi olumsuz 

olarak değerlendirilir. 

  (  ) (  ) (  ) 

Zaman Yönetimi Zaman yönetimi sürecin 

başından sonuna kadar 

bireysel veya grup olarak 

değerlendirmelerin 

tamamında doğru 

uygulanmış, bitiş ve teslim 

tarihlerine uyulmuştur. 

Zaman yönetimi 

sürecine dikkat edilmiş 

fakat ortaya çıkan farklı 

sebeplerden dolayı 

aksaklıklar-gecikmeler 

oluşmuştur. 

Tarihler belirlenmemiş, 

riayet edilmemiş veya 

görev hiçbir zaman 

gerçekleşmemiştir. 

 
(  ) (  ) (  ) 

Akciğer hacmini 

ölçmeye 

yarayan aletin 

çizimi ve fiziksel 

tasarımı 

Aletin çizimi anlaşılır, 

üçboyutlu, amacına uygun 

kurallara uyularak yapılmıştır. 

Çizime çok yakın şekilde 

prototipi yapılmıştır. Alet 

amaca uygun çalışıyordur. 

Aletin çizimi anlaşılır, 

amacına uygun 

kurallara uyularak 

yapılmıştır. Ama üç 

boyutlu değildir. Çizime 

çok yakın şekilde 

prototipi yapılmıştır. Alet 

amaca uygun 

çalışıyordur. 

Aletin çizimi anlaşılır, 

amacına uygun 

kurallara uyularak 

yapılmıştır. Ama üç 

boyutlu değildir. Çizime 

benzemeyecek şekilde 

prototipi yapılmıştır. Alet 

amaca uygun 

çalışıyordur. 



 

 
251 

Öğretmen Ölçeği / Ürün Değerlendirme Ölçeği 

 
Çok İyi 

3 Puan 

Başarılı 

2 Puan 

Geliştirilmesi Gerekli 

1 Puan 

Yaş aralığı ve 

olması gereken 

akciğer 

kapasitesi ilişkisini 

anlatan Tablo 1 

Tablo 1 yapılan araştırmalar 

doğrultusunda, doğru 

bilgiler içeren şekilde, açık 

ve anlaşılır olarak 

tasarlanmıştır. 

Tablo 1 yapılan 

araştırmalar 

doğrultusunda, doğru 

bilgiler içeren şekilde 

tasarlanmıştır. Ama 

anlaşılır değildir. 

Tablo 1 yapılan 

araştırmalar 

doğrultusunda 

tasarlanmıştır. Ama 

anlaşılır değildir. Doğru 

bilgiler içermiyordur. 

Yapılan aletin 

ölçüm sonuçlarını 

kaydetmek için 

hazırlanan Tablo 

2 

Tablo 2 yapılan araştırmalar 

doğrultusunda, doğru 

bilgiler içeren şekilde, açık 

ve anlaşılır olarak 

tasarlanmıştır. Ölçüm 

sonuçları güvenilirdir. 

Tablo 2 yapılan 

araştırmalar 

doğrultusunda, doğru 

bilgiler içeren şekilde 

tasarlanmıştır. Ama 

anlaşılır değildir. Ölçüm 

sonuçları güvenilirdir. 

Tablo 2 yapılan 

araştırmalar 

doğrultusunda, doğru 

bilgiler içeren şekilde 

tasarlanmıştır. Ama 

anlaşılır değildir. Ölçüm 

sonuçları güvenilir 

değildir. 

Tablo 2’nin Tablo 

1’e göre 

yorumlanması 

Tablo 2 ve Tablo 1 açık, 

anlaşılır ve doğru bilgilerle 

hazırlanmıştır. Tablo 2’ deki 

veriler Tablo 1e göre doğru 

yorumlanmıştır.  

Tablo 2 ve Tablo 1 açık, 

anlaşılır ve doğru 

bilgilerle hazırlanmıştır. 

Tablo 2 deki veriler Tablo 

1’e göre yanlış 

yorumlanmıştır. 

Tablo 2 ve Tablo 1 açık, 

anlaşılır hazırlanmıştır. 

Ancak doğru bilgiler 

içermemektedir. Tablo 

2’deki veriler Tablo 1e 

göre yanlış 

yorumlanmıştır. 

Toplam       

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Gruplar, çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında, eksik olduğunu veya 

düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. İsterlerse son halini sınıfla yeniden 

paylaşabilirler. 

KAYNAKÇA: 

• Akciğer Hastalıkları Solunum Testiyle Belirlenebiliyor. (2021, OCAK 28). 

MEMORİAL: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/akciger-hastaliklari-

solunum-testiyle-belirlenebiliyor adresinden alındı. 

• AVCI, P. D. (tarih yok). Biyomedikal Mühendisliği. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ: 

https://biyomedikal.cu.edu.tr/cu/about/bolum-baskanindan adresinden 

alındı. 

• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Hakkında. (2021). üsküdar üniversitesi: 

https://uskudar.edu.tr/shmyo/biyomedikal-cihaz-teknolojisi adresinden alındı. 

• Biyomedikal Mühendisliği. (2019). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ: 

https://biyomedikal.aku.edu.tr/genel-bilgiler/ adresinden alındı. 

• Canva. (2020). Canva: https://www.canva.com/tr_tr/ adresinden alındı. 

• creately. (2020). creately: https://creately.com/ adresinden alındı. 

• DEMİR, P. D., & YILDIRIM, P. D. (2019). SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ (SFT) 

HASTALARIMIZA NEDEN, NASIL YAPILIR? . TÜSAD: 
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hastalarimiza-neden-nasil-yapilir adresinden alındı. 

• Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. (2018). MEB: 

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-

FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20

PROGRAMI2018.pdf adresinden alındı. 

• istanbul arel üniversitesi. (2019, Temmuz 16). Biyomedikal Mühendisliği. youtube: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=40-vmuPJoEU adresinden 

alındı. 

• Morpa Kampüs. (2015, Mayıs 7). 6. Sınıf - Morpa Kampüs - Solunum Sistemi 

Organları. Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=npJCBJAIA9k adresinden 

alındı. 

• Okyanus akıllı öğretim. (2011, aralık 30). Akıllı Öğretim Sistemi Solunum Yolları 

Animasyonu. youtube: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9gw3N_GUXeg 

adresinden alındı. 

• piktochart. (2020). piktochart: https://piktochart.com/ adresinden alındı. 

• pixabay. (2021, ocak 6). pixabay: https://pixabay.com/tr/illustrations/nefes-

akci%C4%9Ferler-solunum-5883697/ adresinden alındı. 

• pxHere. (2020). pxHere: https://pxhere.com/tr/photo/1608792 adresinden 

alındı. 

• SOLUNUM FİZYOLOJİSİ. (tarih yok). İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=solunum-fizyolojisi.pdf 

adresinden alındı 

• SOLUNUM FONKSİYON LABORATUVARI. (2021). Amerikan hastanesi: 

https://www.amerikanhastanesi.org/solunum-fonksiyon-

laboratuvari#:~:text=Spirometre%20ad%C4%B1%20verilen%20cihaz%20ile,ak%

C4%B1m%20ve%20vol%C3%BCmleriyle%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BClmesi%20i

%C5%9Flemidir adresinden alındı. 

• Sosyal medya videoları. (2020, Haziran 27). Sağlık Bakanlığı Covid-19 

Bilgilendirme Sayfası: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66171/sosyal-medya-

videolari.html adresinden alındı. 
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Dünya’nın Suyunu Çıkarıyoruz 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Basınç 

Yazar: Cemre Aybüke Akyüz 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.8.3.1.2.Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test 

eder. 

F.8.3.1.3.Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki 

uygulamalarına örnekler verir.  

Matematik Kazanımları:  

M.7.1.4.3.Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup 

olmadığına karar verir.  

M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup 

olmadığına karar verir.  

Teknoloji Tasarım Kazanımları: 

TT. 8. C. 3. 4. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar.  

TT. 8. D. 1. 3. Tasarım planlama sürecini uygular.  

TT. 8. D. 1. 4. Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.  

TT. 8. D. 1. 5. Tasarladığı ürünü değerlendirir.  

TT. 8. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü (model veya prototip) yeniden yapılandırır.  

TT. 8. B. 1. 1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.  

Mühendislik Kazanımları:  

Öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma grubunu ve ortamını düzenler.  

Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek 

problemleri çözmek için bilinçli bir tasarım süreci kullanır.  

Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir.  

Bir takım üyesi olarak tasarım süreçlerini uygular. 

Mühendislik tasarımı metodolojilerini uygular. 

Ürünün prototipini hazırlar.  
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1. AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilere; ‘’Türkiye’de kuruyan göl var mı, biliyor 

musunuz?’’ diye bir soru yöneltir.  

Bunu desteklemek adına linki paylaşılan haber akıllı tahtaya yansıtılır ve 

öğrenciler ile paylaşılır.  

https://www.youtube.com/watch?v=-H5y2DFMjaM&t=3s 

Kaynak incelendikten sonra öğretmen şu görselleri ve haberi sınıfla paylaşır: 

 

Kilis Seve Barajı 

  

 

 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde sürdüğü Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde son 44 yılın en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Ocak ayının sonuna 

gelinmesine rağmen yağışın düşmediği bölgede kuraklık nedeniyle göllerdeki sular 

çekildi. Kilis'in su ihtiyacını karşılayan ve 2012 yılındaki yağışlar nedeniyle taşan Seve 

Barajı, bu yıl sadece yüzde 10'luk bir doluluk oranına sahip. Su çekilince barajın 

tamamlanması ile beraber su altında kalan eski Kilis-Gaziantep karayolu da ortaya çıktı 

ve bölgedeki çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandı. Eskiden balık avlanan ve 

kenarında piknik yapılan gölün içinden araçla ve yaya olarak geçilebiliyor.  

Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Kenan Seçkin, kuraklık nedeniyle bölgeyi çok zor 

günlerin beklediğini söyleyerek küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği 

görüldüğünü, kuraklık nedeniyle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çölleşmenin beklendiğini söyleyen Seçkin; 

"Gerçekten bizi zor günler bekliyor. Zaten bilim adamlarımızın açıkladığı son 50 yıl 

içerisinde Gaziantep'i de içine alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çölleşme olması 

bekleniyor . 

Bu yıl kuraklığın yaşanması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Vatandaş da artık 

kuraklıktan bıkmış bir durumda. Biz yer altından su bulup ağaçlarımızı sulayabilmek için 

köstebek gibi yer altını kazıyoruz.  

Haber incelendikten sonra öğretmen sınıfa şu soruyu yöneltir: 

Sizce yeraltı suyunu çıkarırken karşılaşılan sorunlar ne olabilir? (Öğrenciler, suyun 

basıncının derinlikle ilişkisine yönlendirilir.) 

Öncesi Sonrası 

https://www.youtube.com/watch?v=-H5y2DFMjaM&t=3s
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Su sorununu çözmek için neler yapılabilir? 

 

Ardından öğretmen öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Kuruyan bir göle su getirmek isteyen bir mühendissiniz. Yaklaşık 40 metre 

derinlikte bulunan yeraltı su kaynağından geçirimli arazi yüzeyine pompa yardımı ile 

suyu ulaştırmak istiyorsunuz, bunun için nasıl bir sistem tasarlardınız? Arazi yapısı, suyun 

basıncı ve mesafeyi de göz önünde bulundurarak projenizi tasarlayınız. 

Öğrenciler tasarımlarını yaparken zaman, maliyet gibi sınırlılıklardan bahsedilir. 

Öğrencilere, yapacakları projeyi tasarlarken kaynak ve yerleşim yeri yükseklik farkı, 

aralarındaki mesafe, arazi yapısı, suyun basıncı ve mesafe arasındaki ilişkiyi göz önünde 

bulundurmaları istenir. Ayrıca ürün geliştirme (derinleştirme) kısmında etkin şekilde 

kullanacağı mühendislik tasarım süreci hatırlatılır ve bu sürece dahil etmeleri sağlanır. 

Problem durumunda verilen ölçüler gerçeğe uygun verilmiştir. Öğrencilerin 

çalışmalarını test edecekleri ölçüler belirlenir. (40 cm derinlik kaynak, 8 cm yükseklik 

ulaşması gereken yerin yüksekliği gibi). Suyu taşıyıp taşımadığı, aynı miktar suyu ne 

kadar zamanda yukarı çıkardığı, maliyeti gibi ölçütler değerlendirmede kullanılabilir. 

Çalışmaları test etmek için sınıfta belirlenen bir derinliğe suyun kaynağı olacak su kabı 

ve ulaşması istenen ikinci bir su kabı yerleştirilir. Test edilir. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (30 dk.)  

( Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir ve çizimi yapılır.) 

Öğrenciler senaryoya çözüm olabilecek diğer fikirler sorulur, bu fikirler öğrenciler 

tarafından demokratik bir ortamda sınıfta sunulur. Her bir fikrin çözüme ne kadar 

yaklaştığı, çizimi yapılarak beyin fırtınası tekniği ile tartışılır.  

Öğrencilerden kaynak ve suyun ulaşacağı yüzey arasındaki derinlik farkını, 

mesafeyi ve aradaki arazinin yapısını incelemesi, mesafeden dolayı yukarı çıktıkça 

suyun basıncının azalacağını da düşünüp en uygun uzunlukta ve maliyette bir araç 

tasarlaması beklenmektedir. Yer altında derinlik arttıkça suyun basıncı da artacaktır.  

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (30 dk.) 

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır.  

Malzemeler: 

• 2 adet tükenmez kalem  

• Balon 

• Şırınga 

• Plastik şişe 

• Sıcak tutkal tabancası 

• Pipet 

Öğrenciler tasarımlarını gerçekleştirir ve tasarımlar test edilir. Sonuçlar üzerine 

konuşulur. Yapılması gereken iyileştirmeler konuşulur. En az maliyetle ve doğru basınçla 

problemi çözen proje üzerine öğrencilerin görüşleri alınır. 
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5.AŞAMA: DENEME: (10 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri 

yapılır. Gerekirse düzeltmeler yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp 

yapmadığı gözlemlenir. 

 

 

 

 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.) Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini 

değerlendirme rubriğine göre değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik – 1 

 

Ürün Değerlendirme Rubriği 

Kategori 4 3 2 1 Puan 

Senaryo ve 

tasarım 

ilişkisi 

İstenen kriterlere 

vurgu yapılmış, 

detaylı bilgi 

verilmiş. 

İstenen 

kriterlere vurgu 

yapılmış, bilgi 

verilmiş. 

İstenen kriterlere 

vurgu yapılmış. 

İstenen kriterler 

dikkate 

alınmamış. 

 

Materyal 

kullanımı 

Materyaller doğru 

şekilde kullanılmış, 

yaratıcılıkla 

zenginleştirilmiş 

Materyaller 

doğru şekilde 

kullanılmış. 

Verilen 

malzemeler 

yeterli miktarda 

ve özenli 

kullanılmamış. 

Verilen 

malzemeler ürün 

oluşturmada 

yeterli değil. 

 

Özgünlük 

Ürün alışılmışın 

dışında, zengin 

yaratıcı fikirler 

barındırır. 

Ürün özgün 

fikirler içerir. 

Sınırlı yaratıcılıkla 

ancak 

yönergelere 

uygun 

hazırlanmış. 

Sadece 

yönergelere 

uyulmuş. 

 

Maliyet 

Senaryoya göre 

planlanan şekilde 

fazlasıyla uygun 

maliyetli 

hazırlanmış, 

Senaryoya 

göre uygun 

maliyetle 

hazırlanmış 

Senaryoya göre 

maliyet pek 

hesaplı değil 

Ürün tamamıyla 

uygun maliyetle 

hazırlanmamış 

 

İşlevsellik  

Yönergelere 

uygun, çok 

kullanışlı ve 

basınçla yüksek 

miktarda su 

çekebiliyor. 

Yönergelere 

uygun, 

basınçla iyi 

miktarda su 

çekebiliyor. 

Yönergelere 

uygun, basınçla 

az su çekebiliyor. 

Ürün yönergelere 

uygun 

tasarlanmamış, 

ürünün su basıncı 

yetersiz. 

 

 

  

Görsel 1:Bir su pompası örneği 
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Rubrik – 2  

Akran Değerlendirme Rubriği 

Ölçütler 5 4 3 2 1 

Sesini ve beden 

dilini etkili 

kullandı. 

     

İşitilebilir bir ses 

tonuyla konuştu. 

     

Kelimeleri doğru 

telaffuz etti. 

     

Vurgu, 

duraklama ve 

tonlama yaptı. 

     

Dinleyicilerle göz 

teması kurdu. 

     

Akıcı ve anlaşılır 

şekilde konuştu. 

     

Jest ve mimiklerle 

konuştu. 

     

Tekrar 

yapmadan 

konuştu. 

     

Konuşması görgü 

kurallarına 

uygundu. 

     

Konuşmasını 

belirtilen sürede 

tamamladı. 

     

Yeni öğrendiği 

kelimeleri yerinde 

ve uygun 

kullandı. 

     

Duygu ve 

düşüncelerini 

etkili aktardı. 

     

Puan      

TOPLAM PUAN      

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Öğrencilerin bu etkinlik sonrası bölgedeki tarım ürünlerini ve o ürünlerin su 

ihtiyaçlarını, yakın çevrede hangi dönemlerde hangi ürünlerin yetiştirildiğini ve  GAP’ı 

araştırarak  kendilerini birer mühendis gibi düşünür; suyun önemi, su kaynaklarının 

tükenmesi, yenilenebilir kaynaklar, sürdürülebilir kalkınma, çevre kirliliği ile şu an 

yaşadığımız problemler, temiz suyun tükenmesi ile gelecekte yaşanabilecek 

problemler üzerine, Mühendislik Tasarım Süreci’ni kullanarak çözüm üretmeleri beklenir. 

Öğrenciler etkinlik sonunda öz değerlendirme ve grup çalışması 

değerlendirmesi yaparlar. Çalışma sonrası öğrencilerin hakları korunarak, çıkabilecek 

özgün proje fikirleri ve ürünleri ile öğrenciler ilgili yarışmalara, patent, faydalı model 

tesciline ve proje fikirleri için konuyla ilgili belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına 

yönlendirilebilir. 
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KAYNAKÇA: 

• Bir su pompası makine yapmak 1 Kasım 2020 tarihinde,  

• https://www.youtube.com/watch?v=gLOsVrMhyzI&list=LL&index=28adresinde

n erişilmiştir. 

• Eyyüp Burun.(2018). Kuraklık gölleri kuruttu.1 Kasım 2020 tarihinde, 

• https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kuraklik-golleri-kuruttu-

40716074adresinden edinilmiştir. 

• Karademir,D., (2020). Kilis ilinin beşeri ve ekonomik coğrafyası(Doktora 

Tezi).İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

• TRT Haber. (2019).Türkiye’nin kuruyan gölleri.6 Kasım 2020 tarihinde, 

• https://www.youtube.com/watch?v=-H5y2DFMjaM&t=3s, adresinden 

edinilmiştir. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gLOsVrMhyzI&list=LL&index=28
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kuraklik-golleri-kuruttu-40716074
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kuraklik-golleri-kuruttu-40716074
https://www.youtube.com/watch?v=-H5y2DFMjaM&t=3s
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Sular Evimiz, Çöpleri Misafir Etmeyiz 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Karışımların Ayrılması 

Yazar: Cemre Aybüke Akyüz 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.7.4.4.1.Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı 

seçerek uygular. 

F.7.4.5.4.Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir.  

Matematik Kazanımları:  

M.7.1.4.3.Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup 

olmadığına karar verir.  

M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup 

olmadığına karar verir.  

Teknoloji Tasarım Kazanımları: 

TT. 7. D. 1. 1. Tasarım problemini söyler. 

TT. 7. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını 

uygular. 

TT. 7. D. 1. 3. Tasarım planı hazırlar. 

TT. 7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur. 

TT. 7. D. 1. 5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir. 

TT. 7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden 

yapılandırır. 

TT. 7. D. 2. 1. Sergileyeceği ürün veya ürünlerini sunar. 

Mühendislik Kazanımları:  

Öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma grubunu ve ortamını düzenler.  

Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek 

problemleri çözmek için bilinçli bir tasarım süreci kullanır.  Döngüsel bir tasarım 

sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir.  Bir takım üyesi olarak tasarım 

süreçlerini uygular. Mühendislik tasarımı metodolojilerini uygular. Ürünün 

prototipini hazırlar.  

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilere ‘’Çevrenizdeki göller temiz mi kirli mi? 

Biliyor musunuz? ‘’diye bir soru yöneltir.  

Bunu desteklemek adına linki paylaşılan kamu spotları akıllı tahtaya yansıtılır ve 

öğrenciler ile paylaşılır.  
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https://www.youtube.com/watch?v=vKAGSNWHb_0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDFqZYLEvGU 

Kaynak incelendikten sonra öğretmen şu görselleri ve senaryoyu sınıfla paylaşır: 

Zeynep Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşamaktadır. Bulunduğu yerdeki Nizip 

çayının yanından geçerken renginin değiştiğini ve çaydan etrafa kötü koku yayıldığını 

fark etti. Bu durum hem o bölgede yaşayan canlıları kötü yönde etkilemekteydi. Bunun 

sebebini araştırdığında ise Hancağız Barajı’na dökülen 69 km uzunluğundaki Samözü 

Deresi ve uzantısı olan Nizip Çayı’nın; irili ufaklı birçok fıstık işleme, mezbaha, sabun, 

deterjan, zeytinyağı gibi sanayi tesisinin atık sularını arıtmadan doğrudan Nizip Çayı’na 

dökülmesi nedeniyle bu bölgede Nizip Çayı adını alan Samözü Deresi yoğun biçimde 

kirlettiğini ve Samözü Deresi - Nizip Çayı güzergâhı boyunca ve Hancağız Barajı 

rezervuarındaki suların yöre çiftçileri tarafından sulama amaçlı kullanılması sonucu 

bitkilerde verimsizlik, hastalık ve kurumalar olduğunu görmüştü. Özellikle yazın olmak 

üzere dört mevsim boyunca ortaya çıkan çok kötü koku yöre insanının yaşam konforu 

ve kalitesini etkilediğini ve baraj rezervuarındaki balık, vs. canlılarda kirliliğe bağlı olarak 

toplu ölümler meydana geldiğini ve suda hiçbir canlının yaşayamadığını öğrendi. 

Bunun için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen Zeynep, etrafından bulabileceği 

malzemelerle dere suyunun temizlenmesi için bir düzenek kurmaya karar verdi. 

Seçeceği malzemelerin ekonomik, kolay bulunabilir, doğal içerikli olmasına dikkat 

edecekti. 

Haber incelendikten sonra öğretmen sınıfa şu soruyu yöneltir: 

1.Zeynep bu problemi çözerken nasıl bir yol izlemelidir? 

2.Akarsuda meydana gelen değişimlerin nedenleri nelerdir?  

Ardından öğretmen öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır. 

 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Tüm süreç boyunca öğretmen öğrencilerinden sunduğu 21. yy. 

problemlerinden olan doğanın tahribi ve çevre kirliliği ile ilgili günlük yaşam problemine 

tıpkı birer çevre mühendisi gibi davranarak çözüm bulmalarını isteyecek ve süreçte 

rehber konumunda olacaktır. 

https://www.youtube.com/watch?v=vKAGSNWHb_0
https://www.youtube.com/watch?v=WDFqZYLEvGU
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Öğretmen, önceden işlemiş oldukları “Karışımların Ayrıştırılması”  konusunu ile 

bağlantılı senaryo sürecinin işleyişi ile ilgili öğrencilere bilgi verir. Öğrenciler tasarımlarını 

yaparken zaman, maliyet gibi sınırlılıklardan bahsedilir. 

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (30 dk.)  

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir ve çizimi yapılır.) 

Öğrenciler senaryoya çözüm olabilecek diğer fikirler sorulur, bu fikirler öğrenciler 

tarafından demokratik bir ortamda sınıfta sunulur. Her bir fikrin çözüme ne kadar 

yaklaştığı çizimi yapılarak beyin fırtınası tekniği ile tartışılır.  

Öğrencilerden katı(plastik, poşet vb.) ve sıvı atıkları(yağ, deterjan, petrol vb.) 

ayrı ayrı düşünerek, suyun kaldırma kuvvetini de hesaba katarak ayrıştırmayı en uygun 

boyutta ve maliyette bir akarsu temizleme aracı tasarlaması beklenmektedir. Bunun 

için yağı emebilen ancak suyu içine almayan, hafif, ağırlık kaldırabilen ve tekrar 

kullanılabilme özelliğine sahip kumaş olmasına dikkat edilmelidir. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (30 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır.  

Malzemeler: 

• Pet Bardak  

• Pipet 

• Lastik 

• Oyuncak Tekne 

• Kumaş Örnekleri (Naylon, 

Pamuklu, Elyaf, Akrilik Vb.) 

• Yün İp 

• Makas 

• Leğen 

• Su 

• Zeytinyağı 

• Deterjan 

• Petrol 

• Poşet Parçası 

Öğrenciler tasarımlarını gerçekleştirir ve tasarımlar test edilir. Sonuçlar üzerine 

konuşulur. Yapılması gereken iyileştirmeler konuşulur. En az maliyet ve en uygun ağırlıkta 

problemi çözen akarsu temizleme aracı üzerine öğrencilerin görüşleri alınır. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 
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Rubrik – 1 

 

Ürün Değerlendirme Rubriği 

Kategori 4 3 2 1 Puan 

Senaryo ve 

tasarım 

ilişkisi 

İstenen kriterlere 

vurgu yapılmış 

detaylı bilgi 

verilmiş. 

İstenen kriterlere 

vurgu yapılmış, 

bilgi verilmiş. 

İstenen kriterlere 

vurgu yapılmış. 

İstenen kriterlere 

dikkate 

alınmamış. 

 

Materyal 

kullanımı 

Materyaller doğru 

şekilde kullanılmış, 

yaratıcılıkla 

zenginleştirilmiş. 

Materyaller 

doğru şekilde 

kullanılmış. 

Verilen 

malzemeler 

yeterli miktarda 

ve özenli 

kullanılmamış. 

Verilen 

malzemeler ürün 

oluşturmada 

yeterli değil. 

 

Özgünlük 

Ürün alışılmışın 

dışında, zengin 

yaratıcı fikirler 

barındırır. 

Ürün özgün 

fikirler içerir. 

Sınırlı yaratıcılıkla 

ancak 

yönergelere 

uygun 

hazırlanmış. 

Sadece 

yönergelere 

uyulmuş. 

 

Maliyet 

Senaryoya göre 

planlanan şekilde 

fazlasıyla uygun 

maliyetli 

hazırlanmış, 

Senaryoya göre 

uygun maliyetle 

hazırlanmış. 

Senaryoya göre 

maliyet pek 

hesaplı değil. 

Ürün tamamıyla 

uygun maliyetle 

hazırlanmamış. 

 

İşlevsellik  

Yönergelere 

uygun, çok 

kullanışlı,ürün fazla 

çöp toplayabiliyor. 

Yönergelere 

uygun,çöpleri 

toplayabiliyor. 

Yönergelere 

uygun, yeteri 

kadar çöp 

toplayamıyor. 

Ürün yönergelere 

uygun 

tasarlanmamış. 

 

 

Rubrik – 2  

Akran Değerlendirme Rubriği 

Ölçütler 5 4 3 2 1 

Sesini ve beden 

dilini etkili 

kullandı. 

     

İşitilebilir bir ses 

tonuyla konuştu. 

     

Kelimeleri doğru 

telaffuz etti. 

     

Vurgu, 

duraklama ve 

tonlama yaptı. 

     

Dinleyicilerle göz 

teması kurdu. 

     

Konuşurken 

gereksiz sesler 

çıkarmadı, akıcı 

konuştu. 

     

Jest ve mimiklerle 

konuştu. 

     

Tekrar 

yapmadan 

konuştu. 

     

Konuşması görgü 

kurallarına 

uygundu. 
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Akran Değerlendirme Rubriği 

Ölçütler 5 4 3 2 1 

Konuşmasını 

belirtilen sürede 

tamamladı. 

     

Yeni öğrendiği 

kelimeleri yerinde 

ve uygun 

kullandı. 

     

Duygu ve 

düşüncelerini 

etkili aktardı. 

     

Puan      

TOPLAM PUAN      

 

8. AŞAMA: GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Öğrencilerin bu etkinlik sonrası kendilerini birer çevre mühendisi gibi düşünerek; 

suyun önemi, su kaynaklarının tükenmesi, yenilenebilir kaynaklar, sürdürülebilir 

kalkınma, çevre kirliliği ile şu an yaşadığımız problemler, temiz suyun tükenmesi ile 

gelecekte yaşanabilecek problemler üzerine, Mühendislik Tasarım Süreci’ni kullanarak 

çözüm üretmeleri beklenir. 

Öğrenciler etkinlik sonunda öz değerlendirme ve grup çalışması 

değerlendirmesi yaparlar. Çalışma sonrası öğrencilerin hakları korunarak, çıkabilecek 

özgün proje fikirleri ve ürünleri ile öğrenciler ilgili yarışmalara, patent, faydalı model 

tesciline ve proje fikirleri için konuyla ilgili belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına 

yönlendirilebilir. 

KAYNAKÇA: 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.(2020).Deniz Kirliliği Kamu Spotu.1 Kasım 2020 

tarihinde,https://www.youtube.com/watch?v=WDFqZYLEvGU, adresinden 

edinilmiştir. 

• Euronews.(2015).Denize karışan atık yağları temizleyen muhteşem icat.1 Kasım 

2020 tarihinde, https://www.youtube.com/watch?v=gEQZOeBffUoadresinden 

edinilmiştir. 

• Evrensel.(2019) Sanayi atıkları Nizip Çayı'nı zehirledi.1 Kasım 2020 tarihinde, 

https://www.evrensel.net/haber/392471/sanayi-atiklari-nizip-cayini-

zehirlediadresinden edinilmiştir. 

• Murat Aksoy.(2014). Deniz tükenmeden. 1 Kasım 2020 tarihinde, 

https://www.youtube.com/watch?v=vKAGSNWHb_0, adresinden edinilmiştir. 

• TMMOB Kimya Mühendisleri Odası.(2013). Gaziantep Samözü deresi ve Nizip 

çayındaki kirlilik ürkütücü boyutlara ulaştı.1 Kasım 2020 tarihinde, 

http://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1269&tipi=3&sube=0adr

esinden edinilmiştir. 

• TRT Haber.(2018).Yüzen çöp kutusu Seabin.1 Kasım 2020 tarihinde, 

https://www.youtube.com/watch?v=yAJIavzj4TIadresinden edinilmiştir 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WDFqZYLEvGU
https://www.youtube.com/watch?v=gEQZOeBffUo
https://www.evrensel.net/haber/392471/sanayi-atiklari-nizip-cayini-zehirledi
https://www.evrensel.net/haber/392471/sanayi-atiklari-nizip-cayini-zehirledi
https://www.youtube.com/watch?v=vKAGSNWHb_0
http://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1269&tipi=3&sube=0
https://www.youtube.com/watch?v=yAJIavzj4TI
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Ses Etkinliği 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Ses 

Yazar: Mehmet Cengiz 

 

1.1.Ana disipline ait kazanımlar: 

Fen Bilimleri 

F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder. 

F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini 

test eder. 

F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.  

1.2.STEM Disiplinlerine ait kazanımlar: 

Çalışması sonucunda özgün ürün oluşturabilmek için yaratıcılık becerisini kullanır. 

Girişimcilik, iletişim becerilerini kullanarak ürününü etkili şekilde pazarlamaya 

yönelik reklam oluşturur. 

Grup halinde çalışarak takım içindeki rolünü yerine getirme becerilerini geliştirir. 

Mühendislik ve Tasarım Becerileri:  

Proje çalışması için inovasyon ve buluş yapabilme becerileri ile ürün oluşturur.  

Görsel Sanatlar: 

Farklı materyaller kullanarak 3 boyutlu çalışma yapar. 

Kullanılacak Malzemeler 

• Fon karton,  

• Mukavva,  

• Pamuk,  

• Yapıştırıcı, 

• Cam fanus,  

• Pompa,  

• Çalar saat,  

• Kum,  

• Strafor (köpük), 

• Sünger, 

• Yün,  

• Kumaş,  

• Halı,  

• Keçe, 

• Cam yünü  

 

1. AŞAMA SENARYO: (20 dk)  

Öğretmen sınıfa elinde çalar saat ile girer. Öğrencilere şu hikâyeyi okur: 

Zamanın birinde Müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon ve Kır 

Tanrısı Pan yaşarmış. Bu ikisi aralarında bir çalgı çalma yarışması yapmaya karar vermiş. 

Kimin daha iyi çaldığına karar vermesi için de hakem tutmuşlar. Hakemlerden birisi dağ 

tanrısı Tmolos, diğeri ise kral Midas'tır. 
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Yarışma günü geldiğinde herkes çok heyecanlıymış. Kır tanrısı Pan, kavalıyla hoş 

sesler çıkarıyormuş ama Apollon'un Lir adında gümüşten yapılmış arpı tüm müzik 

aletlerinden güzel ses çıkarırmış. Apollon; çalmaya başladığında herkes durup onu 

dinlermiş. Pan ve Apollon çalmayı bitirince sıra hakemlerin birinciyi seçmesine gelmiş. 

Hakemlerden dağ tanrısı Tmolos, oyunu Apollon'a vermiş. Ama Midas oyunu 

yarışma sonunda Pan'a vermiş. Buna çok sinirlenen Tanrı Apollon "güzel müziği ayırt 

edemeyen kulak insan kulağı olamaz, sana eşek kulağı yakışır" diyerek Midas'ın 

kulaklarını eşek kulağına dönüştürmüş. 

Midas bir süre, tanrının armağanlarını koca bir külah içinde saklamış. Saklamış 

ama onun saçlarını kesen berber sonunda kulaklarını görerek kralın sırrını öğrenmiş. Kral 

berbere sırrını saklamasını söylemiş ama sır bu insan ağzına sığar mı? Berber sancılar 

geçirip, dayanılmaz ızdıraplar yaşadıktan sonra sırrını bir kuyuya söylemeye karar 

vermiş. Kuyuya eğilmiş ve “Midas'ın kulakları eşek kulakları!” diye bağırmış. (VİKİPEDİ 

ÖZGÜR ANSİKLOPEDİ, 2020) 

Ancak berberin kimse duymaz diye düşünerek söylediği bu sır duyulmuş. Kral 

Midas çok utanmış ve halkının karşısına bir daha çıkmamış. Berber de onu utandırdığı 

için çok pişman olmuş ama söylemek zorunda olduğunu düşünüp sırrı taşıdığı için suya 

kızmış. 

Hikâyeden sonra öğrencilere şu sorular sorulur; 

1)Berber kuyuya bağırdığında ses oradan nasıl yayıldı? 

2)Ses her yerde duyulur mu? 

3) Siz berber olsaydınız sırrı kimse duymasın diye nasıl bir kuyuya söylerdiniz? 

2. AŞAMA PROBLEM:  

Bu aşamada öğrencilerin hikâyedeki olaydan yola çıkarak sesin her ortamda 

yayılıp-yayılmadığını test etmeleri istenir. Bunun için sır yerine çalar saatin sesinin 

kullanılacağı belirtilir ve öğrencilerden verilen malzemeleri kullanarak kendilerine kuyu 

yapmaları istenir. Kuyu olarak karton kutu kullanılacaktır. Kutunun içindeki malzemeleri 

öğrenciler seçerek çalar saatin sesini duyup duymadıklarını test edeceklerdir.  

Sınıf mevcuduna göre grup halinde çalışılır. Her grup 15 dakikada kuyusunu 

hazırlar. 5 dakikada arkadaşlarıyla sonuçları paylaşır. 

İşlem Basamakları:  

1. Her grup için çalar saat, karton kutu ve ses yalıtımında kullanılabilecek bir 

madde edinilir.  

2. Çalar saatten çıkan sesin yayılmasını önleyebilmek için bir model 

tasarlanarak, model test edilir.  

3. Oluşturulan modeller birbirileriyle karşılaştırılır.  

4. Hangi modelde ses yalıtımının daha iyi sağlandığına karar verilir. 
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3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (20 dk)  

Yapacağı yalıtımlı okulun istediği katın planını çizer. Örnek çizim aşağıda 

verilmiştir. 

 

Modelini yapar. Modeli yaparken tüm katı yapabileceği gibi sadece bir 

bölümünü de yapabilir. 

Öğrenciler yapılan sınıflardan sesin dışarıya gelip gelmediğini ölçer. Yaptıkları sınıfları 

arkadaşlarına tanıtır. Sınıf olarak geliştirme önerilerini alır. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA:  

(Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim)) 

5.AŞAMA DENEME: (5 dk)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

Ürünü geliştirir. Şekildeki ürün örnek olarak verilmiştir. Öğrenci grupları kendi 

seçtiği materyallere uygun tasarım yapacaklardır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk)  

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Öğrencilerin yaptıkları ürünlerin değerlendirilmesi için öğretmen tarafından 

geliştirilmiş ölçekle değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Ölçekte 

toplamda 90 puan alınır. Kalan 10 puan ise diğer gruplardan aldığı puanın ortalaması 

olarak verilir. Gruplar birbirini 10 puan üzerinden değerlendirir. Düşük puan veren 

gruplar nedenlerini açıklamak zorundadır. 
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GÖZLENECEK ÖZELLİKLER 
GELİŞTİRİLMELİ 

5 PUAN 

İYİ 

7 PUAN 

ÇOK İYİ 

9 PUAN 

Problemi doğru şekilde anlamış olmak    

Probleme uygun çözüm üretebilmek    

Projeye uygun çalışma planı yapmak    

Grup içinde görev dağılımı yapmak    

Ürününün modelini tamamlayabilmek    

Ürününün tasarımına benzemesi    

Ürünün tanıtılması    

Sunumda ders ile ilişki kurabilmek    

Sunum süresini kullanabilmek    

ARA TOPLAM    

DİĞER GRUPLARDAN ALDIĞI ORTALAMA 

PUAN 

 

TOPLAM  

 

8. AŞAMA GELİŞTİRME: (5 dk)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA 

(2018). Sesin diğer Maddelerle Etkileşimi. C. Çiğdem, G. Balçık, & D. Ö. Karaca içinde, 6.Sınıf Fen 

Bilimleri Ders Kitabı (s. 183-190). Ankara: Sevgi Yayınları. 

handmademoond. Yumurta Karton Atık Sepetleri. 

http://handmademoon.blogspot.com/2009/03/egg-carton-waste-baskets.html. 

VİKİPEDİ ÖZGÜR ANSİKLOPEDİ. (2020, 12 14). Aralık 15, 2020 tarihinde VİKİPEDİ ÖZGÜR 

ANSİKLOPEDİ WEB sitesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Midas adresinden alındı 

 

  



 

 
268 

Kalbe Yolculuk 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, 

kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve 

küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, 

dolaşım sistemi 

Yazar: Dilek Toktamış 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model 

kullanarak açıklar.  

a. Kalbin dört odacığı, kalbi oluşturan yapılar ve isimleri verilmeden belirtilir.  

b. Kalbi oluşturan yapıların ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez.  

c. Kalbin çalışma mekanizmasına değinilmez.  

ç. Nabız ve tansiyona değinilir.  

d. Lenf dolaşımına değinilmez.  

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların 

görevlerini açıklar. Atardamar, toplardamar ve kılcal damarların ayrıntılı 

yapısına girilmeden görevleri belirtilir. 

Teknolojik Kazanımları: 

Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 

Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.  

Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve 

özelliklerini belirler.  

Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.  

Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  

Tasarımın yapım aşamalarını planlar ve gerçekleştirir.  

Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.  

Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.  

Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.  

Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. Sınıfla paylaşır. 

Mühendislik Kazanımları: 

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 

Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanı sıra veri değerlendirme ve 

yorumlama becerisi. Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi. 
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Görsel Sanatlar Kazanımları: 

G.6.1.2. Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyalleri ve teknikleri 

kullanır. 

G.6.1.6. Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimler yapar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (20 dk.)  

Derse girişte öğretmen, BTHP (Bilgi Temelli Hayat Problemi) üzerine konuşabilmek 

ve onları derse hazırlamak adına öğrencilere, stetoskop ve stetoskobun icadı hakkında 

bazı sorular sorar ve ilgilerini çekmeye çalışır. Şu sorular sorulabilir: “Stetoskop icat 

edilmeden önce doktor olsaydınız, hastanın kalp atışını nasıl dinlerdiniz? Öğrencilerden 

yanıtlar alınır ve farklı deneyimler paylaşılır. Şu çalışmayla ile devam edilir: “Karton ile 

rulo yaptırılarak birbirlerinin kalp atışları dinlemeleri istenebilir.” “Stetoskop yardımıyla 

kalp atışı dinletilebilir. Şah damarı veya nabızdan kalp atış sayısı tespit ettirilebilir.” Koşu 

veya zıplama yaptırılarak aynı işlemler tekrarlanır. Koşu veya zıplama öncesi ve sonrası 

dakikadaki nabız sayımı arasındaki fark hissettirilip nedeni sorulabilir. Benzer sorular ile 

konuda ilerlenir. Daha sonra kalpteki kan dolaşımı ile ilgili aşağıdaki videolar gösterilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vot7V7_2UoI&ab_channel=HappyLearningEnglish 

https://www.youtube.com/watch?v=_qmNCJxpsr0&t=3s&ab_channel=GetSchooledNowCA 

https://www.dailymotion.com/video/x4v3zsl 

 Videolar izlenirken, aralarda durdurarak veya videolar bitiminde öğretmen 

sınıfa, “Videolardan kalp modeli ve kalbin işleyişi ile ilgili neler öğrendik?” şeklinde 

sorular sorarak kalbin görevleri ve yapısı hakkında tartışılır. 

Kalbin Yapısı: Kalp; göğüs boşluğunda, diyaframın üstünde ve iki akciğer 

arasında, göğüs kemiğinin arkasında bulunur. Sivri ucu sola yatık durumda, koni 

şeklinde bir organdır. Kalp hızlı, güçlü ve istemsiz çalışan kaslardan oluşur. Kasılıp 

gevşeyerek kanın damar içinde hareket etmesini sağlar. Vücutta bir pompa görevi 

görür. Kanı vücuda pompalar ve vücuttan tekrar toplar. 

Kalp, üstte iki ve altta iki olmak üzere toplam dört odacıktan oluşur. 

Alt odacıklar üst odacıklara göre daha güçlü kasılır ve gevşer. 

Alt odacıklar üst odacıklara göre daha geniştir. 

Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişini sağlayan kapakçıklar bulunur. 

Kalbin sağı ve solu kaslardan yapılan duvar ile ikiye ayrılmıştır. 

Kalbin sağı ve solu kaslardan yapılan duvar ile ikiye ayrılmıştır. 

Kalbin sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında oksijence fakir kan 

bulunur. 

 

Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. Bu nedenle kalbe gelen 

kan, üst odacıklarda toplanır. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vot7V7_2UoI&ab_channel=HappyLearningEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=_qmNCJxpsr0&t=3s&ab_channel=GetSchooledNowCA
https://www.dailymotion.com/video/x4v3zsl
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Yukarıdaki görsele 2020-2021 Yılı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 25.01.2021 

tarihinde erişilmiştir.  

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Gamze’nin babası rahatsızlanmış. Gamze’nin anne ve babası doktora gitmişler. 

Gamze, ablasıyla evde onları beklemiş. Gamze çok kaygılıymış, sürekli pencereye gidip 

onların yolunu gözlüyormuş. Ablası, kardeşini yanına çağırarak: “Babamızın kalbi biraz 

yorulmuş, dinlenmesi gerekiyormuş.” demiş. Gamze ablasına sarılmış. Ablası: “Sana süt 

getireyim.” demiş ve mutfağa gitmiş. Geldiğinde Gamze’nin pencerenin önündeki 

koltukta uyuyakaldığını görmüş.  Üzerini örtmüş ve diğer odaya geçmiş. Gamze birden 

kendini karanlık bir tünelde bulmuş. Biraz ilerlemiş, karşısına minik, sevimli bir kedicik 

çıkmış. Kedicik, Gamze’nin kendisini izlemesini ister gibiymiş. Evet, kedi Gamze’nin 

kendisini izlemesini istiyormuş. Kedicik önde, Gamze arkasında ilerlemeye başlamışlar. 

Tünellerden geçmişler. Her şey koca bir tencere spagetti gibi karmakarışık tünellerden 

oluşuyormuş. Gamze bir anda fark etmiş. Fen Bilimleri dersinde Tufan öğretmenin 

anlattığı gibi bir yermiş burası. Gamze bir vücudun damarlarında geziniyormuş. Gamze: 

“Başımızdan ayaklarımıza kadar, göz bebeğimizden akciğerimize, karaciğerimize 

kadar uzanan, kemiklerimizin içindeki iliklerimize kadar var olan, tepeden tırnağa bizi 

kaplayan bir ağın içindeyiz.” diye düşünürken birden paniğe kapılmış. Kedicik akışa 

doğru ilerliyormuş. Gamze ne geriye dönebiliyor, ne de ileri gidebiliyormuş. Bir an 

cesaretini toplamış ve kediciği takip etmeye karar vermiş. “Vücudumuzun en güçlü 

kaslardan yaratılmış, damarlarımızdaki kan akışını sağlayan, durmadan, dinlenmeden 

çalışan müthiş bir pompa, kalbe gidiyoruz galiba.” diyerek iç geçirmiş. Korkuyla karışık 

bir heyecanla yürümeye devam etmiş. Yumruğuna bakmış;“ Bu kadarcıkmış.” diye 

düşünmüş. Kedicik dönmüş:“230-300 gr ağırlığında.” demiş. Gamze ağzı açık 

kalakalmış, kedicik konuşuyormuş. Kedicik: “Dakikada tam 70 kez atar. 24 saat yani bir 

günde vücudumuzdaki tüm kan, 1000 kez döner dolaşır. Akciğerlere gider temizlenir 

ve tekrar vücuda yayılır.” der demez bir anda ayaklarının altında yer açılmış ve 

boşlukta düşmeye başlamışlar. Sağ karıncıktan kalbe girmişlerdi. Bundan sonraki 

süreçte, kalbin içerisindeki Gamze’nin çıkmasına yardımcı olmak amacıyla bir model 

Şekil 1. Kalbin yapısı 
Şekil 2. Küçük Kan Dolaşımı - Büyük Kan 

Dolaşımı 
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geliştirelim. Gamze’yi bulunduğu bölümden dışarıya çıkaralım. Tabii ki Gamze uyuyor 

ve rüya görüyor. Gamze ancak çıkışa ulaştığında uyanacak. Hadi, Gamze’yi 

uyandıralım! 

  

3. AŞAMA FİKİR ÜRETME: (40 dk.) 

 Öğrenciler, 4 veya 5 kişilik gruplara ayrılırlar. Öncelikle kalp modeli ile ilgili 

materyaller (etkinliğin malzemeleri) sınıfa tanıtılır. Öğretmenin kontrolü ve onayı ile üç 

grup malzemeden, istenilen gruptaki malzemeler tercih edilebileceği gibi malzemelere 

ekleme yapılabileceği de açıklanır. Tasarımda kullanılacak kesici ve delici aletlerin 

öğretmen kontrolünde kullanılmasına izin verilebileceği söylenerek, güvenli kullanım 

hakkında bilgi verilir ve nasıl kullanabilecekleri gösterilir.   

Kullanılan Materyaller 

(Bir grup üzerinden planlama yapılmıştır. Malzeme miktarı grup sayısına göre 

arttırılmalıdır. Öğrenci seviyesine göre1*, 2* ve 3* grup materyaller kullanılabilir.) 

1. 3 adet plastik şişe (kapaklarıyla birlikte), 4 adet bükülebilir pipet, 3 bardak su, 

kırmızı gıda boyası, izole bant, oyun hamuru, delik açmak için kesici aparat. 

2. 4 adet plastik şişe (kapaklarıyla birlikte), 180 cm uzunluğunda serim hortumu (4 

eş parçaya bölünecek), 1 adet kırılgan olmayan pipet, kırmızı ve mavi gıda 

boyası, 2 adet dosya kıskacı, oyun hamuru, bant yapıştırıcı, bir miktar su, 

şişelerde ve şişe kapaklarında delik açabilmek için delici alet, serim hortumunu 

kesebilmek için makas. 

3. 4 adet küçük boy balon (boyu yaklaşık 5 cm), 2 adet büyük boy balon (boyu 

yaklaşık 10 cm), 2 adet pet şişe kapağı (Her kapağa 2 delik açılmış olmalı), 1 

adet kauçuk top, izole bant, 2 adet serum seti, güçlü yapıştırıcı, silikon, silikon 

tabancası, maket bıçağı, 2 pet bardak (2 pet şişe de olabilir.), kırmızı gıda boyası 

ve bir miktar su. 

https://www.exploratorium.edu/snacks/re-engineering-circulatory-system 

Aşağıdaki iki link öğretmen için; 

https://www.steampoweredfamily.com/activities/heart-model-heart-stem/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WufDTu_LpV0&ab_channel=PakScienceClub 

 Öğretmen her gruptan “Hazırlayacakları modelde gıda boyası ile 

renklendirdikleri suyun (temsili kan) kalp içerisinde dolanımını sağlayabilmek için nasıl 

bir mekanizma tasarlayabiliriz?” sorusunu kendi içlerinde tartışmalarını ister. Her gruba 

konu ile ilgili kaynak kitap, dergiler ile varsa tablet veya bilgisayarlar dağıtılır. 

Araştırmalarını yaparken ve araştırma bulgularını kaydederken aşağıdaki videoları 

izlemek için ara verilir.  

https://www.youtube.com/watch?v=LZlV1ZGrtww&t=8s&ab_channel=MariaLanford 

https://www.youtube.com/watch?v=aJRduIb5YS4&ab_channel=Fliplearn.com 

Videoda kalp modeli ile ilgili dikkatlerini çeken konular tartışılır. Temiz kan ve kirli 

kanın dolanımına dikkat çekilir.  Sonrasında sorular yardımı ile her grup kendi içinde 

bilgilerini yoklamaya devam eder:  

https://www.exploratorium.edu/snacks/re-engineering-circulatory-system
https://www.steampoweredfamily.com/activities/heart-model-heart-stem/
https://www.youtube.com/watch?v=WufDTu_LpV0&ab_channel=PakScienceClub
https://www.youtube.com/watch?v=LZlV1ZGrtww&t=8s&ab_channel=MariaLanford
https://www.youtube.com/watch?v=aJRduIb5YS4&ab_channel=Fliplearn.com
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Kalp kası nasıl çalışır?  

Kalbin yapısı nasıldır?  

Kalpte kan dolaşımı nasıl bir yol izler?  

Bize verilen malzemelerden hangilerini modelimizde kullanılabiliriz?  

 Öğrenciler, gruplarına dağıtılan kaynak kitap, dergi veya tabletler yardımı ile 

sorulara cevaplar ararken araştırmalarını yürütüp, notlar alırlar. Araştırmalara devam 

etme öncesi öğretmen sınıfla şu soruları tartışır ve yanıtlar alır:  

Hangi bilgiye sahipsiniz, ne biliyorsunuz?  

Hangi yeni bilgiye ihtiyacınız olacak? Ne bilmeniz gerekiyor?  

Araştırma kaynaklarınız nelerdir veya kimlerdir?  

Araştırma sonuçlarınızı nasıl raporlayacaksınız? Raporunuzu poster veya 

lapbook şeklinde raporlayabilirsiniz. 

 Her grup bir sonraki ders öncesi, tasarlayacakları mekanizmaya ilişkin bilgilerini 

alırlar ve not tutarlar. Öğrencilerin sonraki derse hazırlık için, kendi mesleklerinin, bu 

problemin çözümüne katkısına ilişkin de araştırma yapmaları beklenir. Araştırmalarına 

katkı sağlayacak tüm bilgileri kaydederler. 

Bu aşamada, ilk olarak gruptaki her öğrenci, araştırma bulgularını grup 

arkadaşları ile paylaşır. BTHP çözümüne yönelik kullanılabilecek materyaller öğrencilere 

tanıtılır. Daha önce bu materyalleri hangi amaçla, hangi etkinliklerde kullandıkları 

üzerine grupları içerisinde beyin fırtınası yürütürler. Daha sonra kendi mesleğinin bu 

problemin çözümüne nasıl ve hangi açılardan çözüm getireceği grup üyeleri ile 

paylaşır. Öğrenciler BHTP’ye çözüm olabilecek ve sınırlamaları dikkate alarak 

oluşturmak istedikleri tasarımlar için fikir üretmeye başlarlar. Öğrencilerin ürettikleri her 

fikir deftere kaydedilir. Fikir üretme süreci için öğretmen öğrencilerine 10 dakika süre 

tanır. Bu kısımda öğretmenin sınıf içinde grupları gezmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerden istediği kazanımlar doğrultusunda ilerleyip ilerlemediklerini kontrol 

etmelidir. Öğretmen gerekli gördüğü ölçülerde gruplara müdahale edebilir. Eğer 

gerekiyorsa kuramsal bilgiyi paylaşabilir. Ancak bu müdahaleler öğrencilerin 

yaratıcılıklarını etkilememelidir. Öğrenciler beyin fırtınası ile tüm fikirlerini gözden 

geçirerek fikir birliği ile yapmak istedikleri tasarıma karar verirler. (5 dakika) Eğer 

öğrencilerin tasarımı kazanım dışı veya verilen malzemelerle yapılmayacak bir ürün ise 

tekrar fikirlerini gözden geçirmelerini sağlayacak yönlendirici sorular sorulmalıdır. Farklı 

gruplarda oluşturulan fikirlerin tüm sınıfla paylaşılması için ürün geliştirmeye geçmeden 

önce kısa bir gruplar arası paylaşım yapılır. Burada öğretmen grupları gezerken 

öğrencilerden üretime dönüştürmeye karar verdikleri tasarımı öğretmenleriyle paylaşıp 

öğretmen onayladıktan sonra Ürün geliştirme aşamasına geçebilirler. 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (40 dk.)  

Sınırlamalar: Yalnızca kutuda verilen malzemeleri kullanabilirsin. Ek malzeme 

kullanmak isteyenler öğretmenlerine, kullanmadan önce bilgi vermelisiniz.  

Oluşturulacak sıvının (temsili kan) kalbin içinde izleyeceği yolu doğru olarak 

göstermelisiniz.  
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Meslekler, Görev ve Sorumluluklar: Grafik Tasarımcı: Bir nesneyi veya bir fikri el 

veya teknolojik araçlarla çizim yaparak görselleştirebilen bir uzmandır. Genellikle 

reklam, halkla ilişkiler veya fotoğrafçılık alanında uzmanlarla çalışırlar.  

Bu projemizde, modelin/tasarımın görüntüsünü tasarlamada yardımcı olur ve projeyi 

gerçekleştirmeden önce hangi ürünün kullanabileceğine dair fikir verir. 

Temel Bilimci: Projemizde, oluşturdukları mekanizmanın düzgün çalışıp 

çalışmadığını kontrol eder ve maketin oluşumunda çalışır, döngüyü, maketin işleyişini 

kontrol edebilirler.  

Kardiyolog: Kalp Damar Cerrahisi bölümü doktoru, maketin tasarımının 

doğruluğunu kontrol edebilir.        

Raportör: Analiz yönü ve raporlama kabiliyeti güçlü olması beklenir. 

Materyal sorumlusu: Ürünlerin oluşumu için gerekli materyallerin istenilen 

zamanda hazırlanmasını sağlayan kişidir. 

Araştırmacı: Araştırma ve analizlerini yapan, mekanizmaların inceleyen kişidir. 

Konuşmacı: Projenin sunumunu yapan kişidir. 

Fikir geliştirme sürecinde; üretim izni alan öğrenciler, ürün geliştirme çalışmalarına 

başlayabilirler. Öğrencilerin ürünlerinin taslak halini yatay ve dikey olarak eşit aralıklı 

noktalardan oluşan izometrik kağıtlara çizmeleri sağlanır. İzometrik kâğıttan 

faydalanan öğrenciler, tasarımlarını üç boyutlu olarak daha kolay çizebilirler. 

Ardından, öğretmenin belirlediği malzeme listelerinden, kendi gruplarına uygun olanı 

seçerek tasarımlarını oluşturmaya başlarlar. Öğretmen grupları sık sık gezerek soruları 

ile süreci denetlemelidir. Sınıfa hitap ederek gerekli yardımcı bilgileri verebilir. 

Öğrencilerin fikirlerini ve çözüm önerilerini ortaya koydukları bu noktada, 

geliştirdikleri birkaç farklı fikri ortaya koyarlar. Her fikri grupça değerlendirirler. Aşağıdaki 

satırlarda verilen boşlukları birlikte doldururlar  

Uygulaması en kolay fikir ...........  

Uygulaması zor fikir ...........  

En çılgın fikir ............  

En yaratıcı fikir ............... En sevdiğimiz fikir........  

Her grup seçtikleri fikrin üstün yönlerini kayda geçer. Bu aşamada ek olarak 

aşağıdaki sorulardan faydalanılabilir: 

Hangi fikri diğerlerinden üstün bularak kullanmaya karar verdiniz ?  

Bu fikri bir taslak çizim ile kullanacağımız malzemeleri de düşünerek nasıl 

çizebiliriz?  

Bu aşamada her grup, geliştirecekleri ürüne/tasarıma ait çizimler oluştururlar. 

Çizimlerin, kullanılacak malzemeleri de içermesi ve açıkça göstermesi gerektiği 

öğrencilere hatırlatılır. Her grup taslak çizimini öğretmenine göstererek 

değerlendirmeler ve geliştirilecek yönleri alır.   

Ürün geliştirmeye geçmeden son olarak, her grup geliştirecekleri çözümün, BTHP 

sınırlamalarına uygun olup olmadığını tartışır. Uygun olduğuna karar verilerek, 
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malzemelerle birlikte ürün geliştirmeye geçilir. Makas gibi bazı malzemeleri kullanmakta 

zorlanan gruplar için öğretmen yardımcı olur.  

Öğrenciler oluşturdukları ilk mekanizmanın çalışıp çalışmadığını denerler. Eğer bir 

problem varsa ve çalışmıyorsa, bunun aşağıdaki sorularla öğrencilerin yansıtma ve 

revizyon yapmaları desteklenir:  

Model yapımı sağlandı mı?  

Her denemede, süre hesaplayarak kayıt altına aldık mı? Her grup deneme 

yapsın ve süreyi kaydetsin.  

Modellemenizde hangi farklı materyalleri kullanmak isterdiniz? 

  Diğer grupların modellemelerinde eklemek istediğiniz bölümler var mı?  

Modellemenin düzenli işlemesi için ne yapabiliriz?  

Öğrencilerin çözüm önerileri dinlenir. Daha sonra o fikirlerin işe yarayıp 

yaramadığı grup içlerinde deneme aşamasına geçilir.  

Son olarak öğretmen gerekli gördüğü ölçülerde geri dönütler vererek dersi 

tamamlar. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Bu haftada, çocuklar son olarak ürünlerini kontrol eder. Sorunları varsa, 

birbirlerini paylaşırlar ve çözmeye çalışırlar. Öğrenciler öğretmenlerinden de yardım 

alabilirler. Her şey iyi görünüyorsa, çocuklar ürünlerini harekete geçirir ve son rötuşları 

yaparlar.  

Çocuklar işlerini bitirdiğinde, sınırlamalara çağrışım yaparlar. Çocuklar ürünlerini 

sınırlamalara göre kontrol etmelidir.   

Her grubun bir grup adı olması gerektiğini söyleyelim. Çocuklardan bunun 

hakkında konuşmaları ve tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak bir isim bulmaları 

istenir. İsim oturumları bulmak için zaman ayırabilir ya da çocukların grup adına bir 

sonraki hafta geldikleri bir yol kullanabilirsiniz.   

Ardından, gelecek ders/hafta bir sunum haftası olacağını hatırlatılır. Her grup 

değerlendirme formlarını doldurur.  

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

Her grup süreç ve ürünlerini düzenlenen sunum ortamı ile katılımcılara sunar. 

Böylece gruplar çalışmalarını diğer seviye öğrencileri, veliler ve öğretmenler ile 

paylaşma şansı bulur. 

7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 
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Rubrik – 1 

Dereceli Puanlama 

 

KATEGORİLER 

 

Çok İyi – 4 Puan İyi – 3 Puan Orta – 2 Puan 
Geliştirilmeli – 1 

Puan 

ALINAN 

PUAN 

 

MODEL 

GÖRÜNÜMÜ 

Model 

görünümü, resim 

eskizlerine 

oldukça uygun. 

Model 

görünümü, resim 

eskizlerine uygun. 

Model görünümü, 

resim eskizlerine 

kısmen uygun. 

Model görünümü, 

resim eskizlerine 

uygun değil. 

 

 

KONU İÇERİĞİ 

Öğrenci 

uygulama 

konusunu doğru 

anlamış. 

Öğrenci 

uygulama 

konusunu kısmen 

doğru anlamış. 

Öğrenci uygulama 

konusunu kısmen 

anlamış. 

Öğrenci uygulama 

konusunu 

anlamamış. 

 

 

 

MALZEME 

KULLANIMI 

Sınırlı düzeyde, 

çok çeşitli 

malzeme 

kullanılmış. 

(Model çok iyi 

hazırlanmış.) 

Sınırlı düzeyde, 

çeşitli malzeme 

kullanılmış. 

(Model iyi 

hazırlanmış.) 

Malzeme kullanılmış 

ancak yeterli 

(Model 

hazırlanmış.) 

Malzeme eksik 

kullanılmış ancak 

yeterli (Model 

hazırlanmamış.) 

 

 

 

YARATICILIK 

Maket/tasarım 

modelinde, 

yaratıcılık 

gücünden 

fazlasıyla 

yararlanılmış. 

Maket/tasarım 

modelinde, 

yaratıcılık 

gücünden 

yararlanılmış. 

Maket/tasarım 

modelinde, 

yaratıcılık 

gücünden fazla 

yararlanılmamış. 

Maket/tasarım 

modelinde, 

yaratıcılık 

gücünden hiç 

yararlanılmamış. 

 

 

ZAMANLAMA 

Maket/tasarım 

modeli sınırlanan 

zamanda yapıldı. 

Maket/tasarım 

modeli sınırlanan 

zamandan sonra 

yapıldı. 

Maket/tasarım 

modeli sınırlanan 

zamandan çok 

sonra yapıldı. 

Maket/tasarım 

modeli yapılamadı. 
 

 

SUNUM 

Grubun sunumu 

çok iyi. Konusuna 

genel anlamda 

hakim. 

Grubun sunumu 

iyi. Konusuna 

genel anlamda 

hakim. 

Grubun sunumu 

yeterli değil. 

Konusuna hakim 

sayılır. 

Grubun sunumu 

yeterli değil. 

Konusuna hakim 

değil. 

 

TOPLAM  

 

Rubrik – 2  

GRUP DEĞERLENDİRME FORMU 

Grubun Adı: 

BECERİLER Hiçbir Bazen Çoğunlukla Her zaman PUAN 

Grup üyeleri birbiriyle yardımlaşır.      

Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini 

dinlerler. 
     

Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır.       

Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve 

çabalarına saygı gösterir. 

 

     

 

Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim 

içerisinde tartışır. 

 

     

 

Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine 

iletir. 

 

     

 

TOPLAM 
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8. AŞAMA GELİŞTİRME: (10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

Her grup süreç ve ürünlerini düzenlenen sunum ortamı ile katılımcılara sunar.  

KAYNAKÇA: 

• Ortaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Bölüm Dolaşım Sistemi 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalp 

• https://www.scientificamerican.com/article/tissue-engineering-how-build-heart/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=Vot7V7_2UoI&ab_channel=HappyLearningEnglis

h 

• https://www.youtube.com/watch?v=_qmNCJxpsr0&t=3s&ab_channel=GetSchooled

NowCA 

• https://www.dailymotion.com/video/x4v3zsl 

• https://www.youtube.com/watch?v=LZlV1ZGrtww&t=8s&ab_channel=MariaLanford 

• https://www.youtube.com/watch?v=aJRduIb5YS4&ab_channel=Fliplearn.com 

• https://www.exploratorium.edu/snacks/re-engineering-circulatory-system 

• https://www.steampoweredfamily.com/activities/heart-model-heart-stem/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=WufDTu_LpV0&ab_channel=PakScienceClub 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalp
https://www.scientificamerican.com/article/tissue-engineering-how-build-heart/
https://www.youtube.com/watch?v=Vot7V7_2UoI&ab_channel=HappyLearningEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=Vot7V7_2UoI&ab_channel=HappyLearningEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=_qmNCJxpsr0&t=3s&ab_channel=GetSchooledNowCA
https://www.youtube.com/watch?v=_qmNCJxpsr0&t=3s&ab_channel=GetSchooledNowCA
https://www.dailymotion.com/video/x4v3zsl
https://www.youtube.com/watch?v=LZlV1ZGrtww&t=8s&ab_channel=MariaLanford
https://www.youtube.com/watch?v=aJRduIb5YS4&ab_channel=Fliplearn.com
https://www.exploratorium.edu/snacks/re-engineering-circulatory-system
https://www.steampoweredfamily.com/activities/heart-model-heart-stem/
https://www.youtube.com/watch?v=WufDTu_LpV0&ab_channel=PakScienceClub
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Asit Yağmurları 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına 

karşı çözüm önerileri. 

Yazar: Birsen Sertdemir 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında 

oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır. 

F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 

Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına değinilir. 

Matematik kazanımları: 

M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. 

M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 

M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur. 

M.8.3.3.2 Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer 

çokgenler oluşturur. 

Mühendislik Kazanımları: 

MTB1 - Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tasarım probleminin tanımlanması ve 

tasarımın başarılı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerin ve olası 

engellerin belirlenmesini sağlar. 

MTB2 - Öğrenci tasarlayacağı ürünü üretmek için gereken aşamaları belirler ve 

uygun bir şekilde ürünü sunar. 

Sosyal Ürün Kazanımları: 

•Grup arkadaşlarıyla etkili iletişim kurarak fikirlerini paylaşır ve grup çalışmasına 

aktif olarak katılır. 

•Öğrenci tasarlanan ürünü açık ve anlaşılır şekilde sınıfa sunar. 

 

1. AŞAMA SENARYO: (5 dk.)  

İSTANBULLULAR DİKKAT! ASİT YAĞMURU GELİYOR! 

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan tarafından yapılan son dakika 

uyarısının hemen ardından vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu 

yağışların özellikle tarım alanlarını etkileyeceği, direkt olarak insan ve diğer canlıların 

etkilenmesine neden olacağı uyarısında bulunuldu. 

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/01/16/istanbula-asit-yagmuru-uyarisi-asit-

yagmuru-nedir-nasil-olusur-zararlari-nelerdir 

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/01/16/istanbula-asit-yagmuru-uyarisi-asit-yagmuru-nedir-nasil-olusur-zararlari-nelerdir
https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/01/16/istanbula-asit-yagmuru-uyarisi-asit-yagmuru-nedir-nasil-olusur-zararlari-nelerdir
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http://cienciayrestauracion.blogspot.com/2014/09/la-lluvia-acida.html 

Yukarıda yer alan resim sınıfta açılarak öğrencilere resimlerin görünümü 

hakkında ve buna sebep olan durumlar hakkında yorumlar yapılır. Akıllı tahta veya 

projeksiyonla bu yağışların farklı alanlara etkisi incelenir. 

2. AŞAMA PROBLEM: (5 dk.) 

Asit yağmurlarından korunmak için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası 

yapılır. Alınabilecek önlemler hakkında fikir alışverişi yapılır. 

Asit yağmurundan etkilenmeyen çeşitli şemsiye tasarımı yapabiliriz. 

Malzemeler:  

• 1 adet kurşun kalem, 

• Paket lastiği,  

• Silikon tabancası ve yapıştırıcı,  

• Makas,  

• Maket bıçağı,  

• Bant,  

• Cetvel, kâğıt,  

• Bambu çubukları,  

• Çeşitli türde(pamuk, keten, yün, 

naylon) kumaş parçaları. 

http://cienciayrestauracion.blogspot.com/2014/09/la-lluvia-acida.html
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3. AŞAMA: FİKİR ÜRETME: (15 dk.) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir. 

Her grup kendi içinde yapacağı çalışmaların detaylarını belirler, gruptaki kişilerin 

fikirleri doğrultusunda çoğunluğa göre. 

Yapılacak yapı. (araba, insan, heykel vb. yapılar için şemsiye modelleri.) 

Şemsiye tasarımı. 

Öğrencilerin bu aşamada araştırma yapmaları (Proje çalışması olarak sınıf 

dışında bir arada veya bireysel yapabilirler.) bilimsel kaynak ve uygulamalardan 

faydalanmaları istenir. Öğrencilerin faydalanması için bazı kaynaklar önerilir. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&resourceTy

peID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resourceTyp

eID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&resourceTyp

eID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-

yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropoje

nik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20ol

u%C5%9Fur. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2945/40816 

4. AŞAMA PROTOTİP OLUŞTURMA: (20 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Şemsiyenin yapısı çizilir. 

3 boyutlu tasarıma geçilir. 

5.AŞAMA DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

  

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2945/40816
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7. AŞAMA DEĞERLENDİRME: (10 dk.) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik - 1 

 Çok İyi Başarılı Geliştirilmesi Gerekli 

Sunuş Kabiliyeti    

Grup Arası İletişim    

Zaman Yönetimi    

Ders Kazanımlarına Uygunluk     

    

Toplam    

 

Rubrik – 2 

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması başarılı, 

iyi bir iletişimleri 

var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret 

ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 

     

     

     

     

     

8. AŞAMA GELİŞTİRME:(10 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA: 

• https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/01/16/istanbula-asit-yagmuru-uyarisi-

asit-yagmuru-nedir-nasil-olusur-zararlari-nelerdir 

• http://cienciayrestauracion.blogspot.com/2014/09/la-lluvia-acida.html 

• http://fennotlari.com/haber/asitler-ve-bazlarin-ozellikleri-332 

• https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&reso

urceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

• https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resou

rceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

• https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&reso

urceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

• https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-

yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20ant

ropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20

sonucu%20olu%C5%9Fur. 

• https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2945/40816 

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/01/16/istanbula-asit-yagmuru-uyarisi-asit-yagmuru-nedir-nasil-olusur-zararlari-nelerdir
https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/01/16/istanbula-asit-yagmuru-uyarisi-asit-yagmuru-nedir-nasil-olusur-zararlari-nelerdir
http://cienciayrestauracion.blogspot.com/2014/09/la-lluvia-acida.html
http://fennotlari.com/haber/asitler-ve-bazlarin-ozellikleri-332
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=7a9817cc5ddedb30cefe40d5c88a19fd&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3333e790fb89f41bd2c4d3841ceb09db&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=90a3721e18a72269c8b3921b77b9421d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://genelkimyaiki.wordpress.com/asit-yagmurlari/#:~:text=Asit%20ya%C4%9Fmuru%2C%20do%C4%9Fal%20ve%20antropojenik,k%C3%BCtlelerinin%20asitli%C4%9Fini%20art%C4%B1rmas%C4%B1%20sonucu%20olu%C5%9Fur
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2945/40816
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Basit Makinalar 
Ders Adı: Fen Bilimleri Konu: Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, 

eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları. 

Yazar: Birsen Sertdemir 

 

Fen Bilimleri Kazanımları: 

F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 

F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı 

sağlayacak bir düzenek tasarlar. 

Matematik kazanımları: 

M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur. 

M.5.2.3.1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-

santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 

M.5.2.3.3. Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri 

çözer. 

Mühendislik Kazanımları: 

MTB1 - Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tasarım probleminin tanımlanması ve 

tasarımın başarılı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerin ve olası 

engellerin belirlenmesini sağlar. 

MTB2 - Öğrenci tasarlayacağı ürünü üretmek için gereken aşamaları belirler ve 

uygun bir şekilde ürünü sunar. 

Sosyal Ürün Kazanımları: 

•Grup arkadaşlarıyla etkili iletişim kurarak fikirlerini paylaşır ve grup çalışmasına 

aktif olarak katılır. 

•Öğrenci tasarlanan ürünü açık ve anlaşılır şekilde sınıfa sunar. 

1. AŞAM :SENARYO: (5 dk.)  

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 

BAŞLADI 

Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana 

gelen tren kazası sonrasında 

yürütülen arama kurtarma 

çalışmalarının ardından, enkaz 

kaldırma ve onarım çalışmaları 

başladı. 

https://dogruhaber.com.tr/haber/300458-enkaz-kaldirma-calismalari-basladi/ 

https://dogruhaber.com.tr/haber/300458-enkaz-kaldirma-calismalari-basladi/
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2. AŞAMA:PROBLEM: (5 dk.) 

Üzücü olan bu durum için enkaz kaldırma çalışmalara yardımcı olmak ister 

misiniz? Kütle ve boyut olarak büyük olan tren aracının bir an önce raylardan 

kaldırılması gerekiyor sizler enkazı kaldırmak için neler önerirsiniz.  

Malzemeler: 

• İki tane kutu,  

• Kalem, 

• Yapıştırıcı, 

• Kağıt havlu rulosu,  

• İki tane çubuk, 

• İp. 

3. AŞAMA:FİKİR ÜRETME: (20 dk.) 

(Problem durumu ile ilgili fikir üretimi yapılır. Tüm fikirler not alınır. Oylama ile fikir 

belirlenir.) 

Öğrenciler 4 kişilik gruplara ayrılır. Her grup öncelikli olarak belirtilen problemleri 

iş birliği ile araştırarak, rapor, sunu, tasarım çalışmalarını yürütür. Son aşama olarak 

problemin çözüne yönelik iş birliği halinde çalışma yaparak her grup çalışmalarını 

paylaşır. 

Öğrencilerin bu aşamada araştırma yapmaları bilimsel kaynak ve 

uygulamalardan faydalanmaları istenir. Öğrencilerin faydalanması için bazı kaynaklar 

önerilir. 

https://www.doktorsalihaydin.com/question/pratik-bilgiler-1-agir-cisimleri-

kaldirma-tasima-teknikleri/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sAeQZIY0wwM 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTy

peID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/

curriculumResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTyp

eID=3&loc=10&showCurriculumPath=false 

4. AŞAMA:PROTOTİP OLUŞTURMA: (30 dk.)  

Üretilen fikir üzerinden tasarım somutlaştırılır. (Çizim) 

Her grup fikrini paylaştıktan sonra gruplar grup olarak alacakları ortak kararlarla 

daha önce belirledikleri uygulamaları değiştirebilirler. 

Kullanacakları basit makinenin yapısını çizer. 

Basit makine tasarıma geçer. 

5.AŞAMA:DENEME: (10 dk.)  

Prototip denenerek çalışma ve işleyiş kontrolleri yapılır. Gerekirse düzeltmeler 

yapılır. 

6. AŞAMA:PROTOTİP SUNMA: (20 dk.)  

Bütün gruplar ürünleri sunar ve verilen işi yapıp yapmadığı gözlemlenir. 

https://www.doktorsalihaydin.com/question/pratik-bilgiler-1-agir-cisimleri-kaldirma-tasima-teknikleri/
https://www.doktorsalihaydin.com/question/pratik-bilgiler-1-agir-cisimleri-kaldirma-tasima-teknikleri/
https://www.youtube.com/watch?v=sAeQZIY0wwM
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
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7. AŞAMA:DEĞERLENDİRME: (10 dk.) 

Bütün gruplar diğer grupların ürünlerini değerlendirme rubriğine göre 

değerlendirir ve puanlar. 

Rubrik - 1 

 Çok İyi Başarılı Geliştirilmesi Gerekli 

Sunuş Kabiliyeti    

Grup Arası İletişim    

Zaman Yönetimi    

Ders Kazanımlarına Uygunluk     

    

Toplam    

 

Rubrik – 2  

Değerlendiren 

Grubun Üyeleri 

Sunuş düzeni ve 

aşamaları 

önceden çalışılmış. 

Sunuş sırasında 

dinleyiciler ile 

etkileşim 

kurabiliyorlar. 

Grubun birlikte 

çalışması başarılı 

iyi bir iletişimleri 

var. 

Sundukları ürünün 

içeriği amaçlara, 

istenilen şartlara 

uygun. 

Ürünün 

tasarlanması 

sürecinde 

gösterilen gayret 

ve çalışılan 

konular, çalışma 

şekli başarılı. 

     

     

     

     

     

 

8. AŞAMA: GELİŞTİRME:(5 dk.)  

Çalışmasını sunma ve değerlendirme kısımlarında eksik olduğu veya düzeltmesi 

gerektiğini düşündüğü yerleri geliştirir. 

KAYNAKÇA 

https://dogruhaber.com.tr/haber/300458-enkaz-kaldirma-calismalari-basladi/ 

https://www.doktorsalihaydin.com/question/pratik-bilgiler-1-agir-cisimleri-kaldirma-

tasima-teknikleri/ 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curricul

umResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTypeID=3

&loc=10&showCurriculumPath=false 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curricul

umResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTypeID=3&

loc=10&showCurriculumPath=false 

https://www.youtube.com/watch?v=sAeQZIY0wwM 

  

https://dogruhaber.com.tr/haber/300458-enkaz-kaldirma-calismalari-basladi/
https://www.doktorsalihaydin.com/question/pratik-bilgiler-1-agir-cisimleri-kaldirma-tasima-teknikleri/
https://www.doktorsalihaydin.com/question/pratik-bilgiler-1-agir-cisimleri-kaldirma-tasima-teknikleri/
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e774b2b1f0cccd654031e5dc77e74d8d&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.775/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=5a9637985cd6b01bfb193ddf6dd448e8&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false
https://www.youtube.com/watch?v=sAeQZIY0wwM
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