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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda!
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm.
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm.
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm,
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm;
O zaman yükselerek arşa değer belki başm.

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n;
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl!
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy
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GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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GENEL MÜDÜRDEN ÖN SÖZ

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir.
Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere
yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır.
Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel akademik
yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir.
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim,
müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış programlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri
fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere
beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.
Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğretmen ve akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin desteklenmesi
ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyaller ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da
sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması
amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi
sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…
Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürü
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GİRİŞ
BİLSEM biyoloji dersi için hazırlanmış olan yardımcı ders materyali özelliğindeki kitap, daha önce hazırlanan programın güncellenmesi ve güncellenen programa uygun yeni etkinliklerin tasarlanmasından oluşmaktadır. Kitap, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Dönemi Çerçeve Planı ve Etkinlikleri ile Özel Yetenekleri Geliştirme Dönemi Çerçeve Planı ve Etkinlikleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bireysel yeteneklerin fark
ettirilmesi programında (BYFP) öğretim programları için temalar ortaktır. Öğretim etkinlikleri geliştirilirken
bu temalar dikkate alınmıştır. Özel yeteneklerin gelişimi programının (ÖYGP) içerik düzenlemesinde “Çekirdek Yaklaşım” dikkate alınmıştır. Bu yaklaşıma göre, ÖYGP 1’ de ilk öğrenilecek konular ortak konulardır. Bu
ortak konular yerini, ÖYGP 2’ de, öğrencinin bilgi ve ihtiyaç duyduğu seçimlik modüllere bırakır. Etkinlikler,
öğretmenlere rehber olarak hazırlanmış olup farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmalarına imkân verecek niteliktedir.
Bu kitap, bilim ve sanat merkezi biyoloji öğretim sürecine uygun bir şekilde, esnek bir yapıda öğretmenlerimize yol göstermesi ve derslerin organizasyonunda fikir vermesi gayesiyle hazırlanmıştır. Bu bağlamda her
ne kadar öğretim programında yer alan kazanımlar temel alınsa da, öğretmenlerimiz uygulama aşamasında bu
temel kazanımların çerçevesini öğrencilerin seviyesi, okul imkânları gibi değişkenleri göz önüne alarak uygun
hale getirebilirler. Böylece BİLSEM öğrencilerinin yaratıcı yetenekleri, bireysel becerileri düşünüldüğünde bu
rehber materyalin esnek kullanımı söz konusu olacaktır. Kitapta yer alan öğretim etkinlikleri; öğrencilerin yeni
fikir üretmelerine, var olan fikirleri eleştirmelerine, kendi yeteneklerini fark etmelerine, bireylerarası farklılıkları ve benzerlikleri hoş karşılamalarına, öğrenme ürünlerini kendi tercihlerine göre seçebilmelerine, üst düzey
düşünme ve 21.yy becerilerini kazanabilmelerine olanak sağlayacak yapıda hazırlanmıştır.
Bu kitapta yer alan her bir etkinlikte, ele alınan kazanım doğrultusunda farklı öğretim yöntemleri örnek
mahiyetinde kullanılmıştır. Bu yöntemler kuşkusuz uygulama esnasında farklılık gösterebilir. Öne çıkan diğer
bir unsur ise öğrencilerimizin sınıf dışarısında farklı okul dışı öğrenme ortamları ile tanıştırılması ve bu ortamların eğitim sürecini geliştirme ve zenginleştirme aracı olarak kullanılmasıdır. Her bir merkezin bu kapsamda
kendi bulunduğu bölgede yer alan üniversiteler, bilim merkezleri, doğa parkları gibi farklı öğrenme ortamlarını
kullanması önerilmektedir. Böylece BİLSEM temel felsefesine en yakın şekilde yaşam temelli bir öğrenme gerçekleşecektir.
Bu kitapta yer alan etkinlikler bilim ve sanat merkezinde görev yapan alanında uzman biyoloji dersi öğretmenleri ve akademisyenlerden oluşan bir komisyonun yoğun emekleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Ele alınan
konuların ve öğretim yaklaşımlarının seviyeye uygun, güncel ve yaşam temelli olması hedeflenmiştir. Ayrıca
ölçme değerlendirme uzmanlarından alınan destekle oluşturulan ölçme değerlendirme araçları da etkinlik değerlendirmeleri için kullanılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.
Alanında ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın ülkemiz özel yetenekliler eğitimine ve biyoloji eğitimine katkı
sağlamasını temenni ederiz.
Faydalı olması dileğiyle…
Biyoloji Kitap Yazım Komisyonu
Mart, 2022
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BİYOLOJİ

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ/BİYOLOJİ BİLİMİ

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Biyoloji Bilimini Tanıyalım

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biyolojinin çalışma alanlarını tanır.
Biyolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini kavrar.
Biyoloji okuryazarlığının çevre üzerine etkisini açıklar.
Biyoloji biliminin sürdürülebilir dünya üzerine etkisini inceler.
Biyoloji bilimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve çalışmalarını inceler.
Biyoloji bilimine yönelik yapılan çalışmaları incelemeye istekli olur.
Biyoloji ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi öğrenmeye istekli olur.

8. Atatürk’ün bilime ve bilim insanına verdiği değeri fark eder.
Beceriler: İlişkilendirme, grupla çalışma
Farklılaştırma Unsurları: Süreç farklılaştırma, ürün zenginleştirme
Kavramlar: Bilim, biyoloji, botanik, zooloji, genetik, moleküler biyoloji, evrim, ekoloji, taksonomi, sitoloji,
histoloji, embriyoloji, mikrobiyoloji, vb.
Ön Bilgiler: Öğrencilere, bilim ve bilimsel çalışma süreçleri, biyoloji bilimi ve çalışma alanları, biyolojinin alt
bilim dalları hakkında bilgi verilir ve biyoloji ile ilgili meslek dalları kısaca tanıtılır.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Online ve basılı materyaller, Web 2.0 araçları ile geliştirilmiş olan
bulmaca örnekleri

ETKİNLİK SÜRECİ

Etkinliğe pastörize süt tanımı ile giriş yapılır. Bu süte neden “pastörize” ismi verildiğine dair soru sorulup
öğrencilerin tahminleri alınır. Pasteur’un biyoloji ile ilgili çalışmaları ve insanlığa katkıları paylaşılır. Aynı şekilde insanlık için önemli olarak kabul edilen belli başlı bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaları yürüten bilim insan-
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CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

larından örnekler verilir. Örneğin günümüzde çok basit olarak kabul edilen bazı enfeksiyonların antibiyotiğin
keşfinden önce ölümcül hastalık olması Alexander Fleming’in çalışmaları, İbn-i Sina’nın yazdığı tıp kitabının
yüzyıllar boyunca Avrupa’da ders kitabı olarak okutulması vb.
Etkinliğin ikinci bölümünde daha önce hazırlanan kelime avı, çengel bulmaca vb. kullanılır. Bulmacada
biyolojinin alt bilim dalları, günlük yaşamında karşılaştığı biyoloji terimleri ve diğer disiplinlerle bağlantılı
olan terimler yer alır. Öğrenciler bulmacada ilgili terimleri buldukça bu terimler hakkında yorum yapılır. Şekil
1’de biyolojinin alt bilim dalları hakkında hazırlanmış bir çengel bulmaca örneği verilmiştir. Hazırlanacak olan
üründe biyolojiye ait soruların yanı sıra Atatürk’ün bilime verdiği önemi gösteren çeşitli bilgiler de sorulmalıdır. Örneğin burada verilen örnekte Atatürk döneminde Almanya’dan ülkemize gelen zooloji ve hidrobiyoloji
alanında çok önemli çalışmalara imza atmış, yurdumuzda hidrobiyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilen, Manyas Kuş Cenneti’ni keşfeden, Prof. Dr. Mustafa Kuru gibi birçok önemli bilim insanını yetiştiren Curt
Kosswig hakkında bir soruya yer verilmiştir.
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Şekil 1. Biyolojinin alt bilim dalları için hazırlanmış çengel bulmaca örneği
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Soldan Sağa
5. Bakteri, mantar, virüs ve arkebakteri gibi mikroskobik canlıları araştırır.
6. Tespit edilmiş yaşayan veya fosil tüm canlıların sınıflandırılmasını sağlar.
9. Hayvanlarla ilgili sınıflandırma, dağılım, davranış gibi alanlarda inceleme yapar.
11. Nesiller boyunca populasyonlarda görülen gen ve özellik değişimlerini inceler.
13. Fosilleri inceleyen bilim dalıdır.
14. Canlılarda kalıtım mekanizmalarını ve kalıtsal çeşitliliği inceler.
15. Canlıların yaşadıkları doğal ortamla olan her türlü ilişkisini araştırır.
16. Organizmaların ve sistemlerinin işlevlerini, çalışma şeklini inceleyen bilim dalıdır.
Yukarıdan Aşağıya
1. Bitkilerle ilgili sınıflandırma, dağılım, yapı ve görev gibi alanlarda inceleme yapar.
2. Atatürk döneminde yurdumuza gelen ve Manyas Kuş Cenneti’ni keşfeden bilim insanının soyadı.
3. Organ ve sistemlerin yapısını inceler.
4. Katlanarak artan biyolojik bilginin bilgisayar ortamında toplanması, düzenlenmesi ve analiz edilmesini sağlar.
7. Doku bilimi.
8. Döllenmiş yumurtanın tam bir birey olana kadar yaşadığı gelişimi inceler.
10. Organizmalarda meydana gelen kimyasal olayları inceler.
12. Hücre bilimi.
Etkinliğin son bölümünde öğrencilere “Biyolojiden hayatımızın hangi alanlarında yararlanıyoruz? Biyolojinin yaşamımızdaki yerini tablo halinde yazınız.” yönergesi verilir. Her öğrencinin nefes almasından beslenmesine, gün içindeki aktivitelerine kadar tüm ilişkili biyolojik süreçleri ve bunların gündelik yaşamında
biyolojinin yerini bireysel olarak fark etmesi sağlanır. Tablo 1 öğrenciye boş olarak verilir ve tabloyu kendi
yaşantısından örneklerle doldurması sağlanır.
Tablo 1. Günlük yaşamda biyolojik faaliyetler örnek tablosu
Olay

Biyolojik Açıklaması

İlgili Alt Bilim Dalı

Dişlerimi fırçalarım.

Ağzımdaki bakterilerin dişlerimi
çürütmesini engellemiş olurum.

Mikrobiyoloji

Yemek yerim.

Vücudum için gerekli maddeleri almış olurum.

Fizyoloji

Gözlük takarım.

Göz mereğimdeki ışığı kırma hatasını
telafi etmiş olurum.

Fizyoloji

Sokak hayvanları için kapı
önüne su koyarım.

Sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarından
birini karşılamış olurum.

Zooloji ve Fizyoloji

Marketten meyve alırım.

Ekonomik değeri olan bitkilerden
yararlanmış olurum.

Botanik
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Uygulama: Biyoloji bilimi ve önemli dönüm noktaları ile önemli bilim insanlarının videoları izlettirilir.
Ek Etkinlik Önerisi: Etkinlik planında anlatılan faaliyet ters yönlü yürütülür. Yani biyolojinin alt bilim dalları verilerek bunlar hakkında öğrencilerin bulmaca hazırlaması veya zihin haritası oluşturması istenir. Zihin
haritasında çoklu bağlantılar kurulması önemlidir. Bileşenler arasında kurulan ilişki sayısının artması, konunun kavranma düzeyinin yükseldiğini gösterir.

Eczacılık

Veterinerlik
Mikrobiyoloji

Biyokimya
Biyoloji

Zooloji

Evrim

Sınıflandırma

Botanik
Genetik

Tarım

Şekil 2. Biyolojinin alt bilim dalları ile mesleklerin bağlantısı zihin haritası örneği

Öğrencilerden, konuyla ilgili sunum hazırlamaları ve hazırladıkları sunumu akranları ile paylaşmaları istenir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Biyolojinin diğer disiplinler ile olan ilişkisini
ve uygulamaları konusunda fizik, kimya, matematik, coğrafya, bilişim vb. branşlar ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: Ürün değerlendirmesi için “Dereceleme Ölçeği”ne karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar: Kayadibi, F. (2012). Atatürk Döneminde Eğitim ve Bilim Alanında Gelişmeler. Journal of Istanbul University Faculty of Theology, 0 (13), 1-21.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ/İNORGANİK BİLEŞENLER

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Yaşamımızda Kullandığımız İnorganik Bileşikleri Tanıyalım

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikleri bilir.
2. Asit-baz kavramlarını açıklar.
3. PH değerlerine göre bileşikleri asit-baz olarak gruplar.
4. Canlılar için minerallerin önemini açıklar.
5. Canlılardaki anormal pH değişimlerin yaratacağı sorunları tartışır.
Beceriler: Analiz
Farklılaştırma Unsurları: İçerik zenginleştirme
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Temizlik malzemeleri (deterjan, sabun, diş macunu, şampuan),
kozmetik ürünler, ilaç prospektüsleri, gazlı içecek, pH metre, turnusol kâğıdı, doğal indikatörler

Uyarı: Cildi tahriş etmeyecek ve insan sağlığına zarar vermeyecek ürünler tercih edilmelidir.

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: inorganik bileşik, asit, baz, tuz, indikatör, pH
Ön Bilgiler: Canlılar, yaşamı için gerekli olan bazı bileşikleri dışarıdan hazır olarak alırlar. Alınan bu bileşikler canlı vücudunda işlenip farklı şekillerde birleştirilerek kullanılabilir. Alınan bu bileşikler çok az miktarda
olmasına rağmen vücuttaki işleyiş için mutlaka alınması gereken bileşiklerdir. Genellikle canlı vücudunda düzenleyici olarak görev yaparlar. İhtiyaç duyulandan fazla miktarda alınması durumunda vücutta zararlı etkileri
de olabilir.
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Uygulama:
Öğrencilerden, derse hazırlıklı gelmeleri amacıyla konu ile ilgili olarak önceden bir araştırma
yapmaları istenir ve öğrencilerin sınıfta, daha önceden istenen materyal ile bulunmaları gerekir. Öğrencilerin, etkinliğin araç gereç bölümünde sayılan
malzemelerden ulaşabildikleri gıda ve ilaçların boş
kaplarını veya etiketlerini getirmeleri yeterli olacaktır. Temizlik malzemesi ve kozmetik ürünlerde ise
ürünün kendisine ihtiyaç vardır.
Öğretmen tarafından getirilen bir ilaç prospektüsü incelenerek ilaç içeriğindeki maddeler listelenir. Aynı işlevi öğrencilerin getirmiş oldukları ilaç
prospektüsünü okuyarak yapmaları istenir (Şekil 1).
Etkinliğin bu bölümünde, sadece ilaç veya gıda desteği gibi ürünler kullanılacak olup temizlik ürünleri
bu kısımda değerlendirilmeyecektir.

Şekil 1. Örnek Bir Gıda Desteği İçin Ürün Etiketi

İncelenen ilaç ve gıda etiketlerinde görülen bileşenler listelenir ve miktarları not edilir (Tablo 1). Farklı
inorganik maddelerin farklı işlevler için gerekliliği tartışılır. Öğretmenin rehberliğinde ilaç içeriğinde bulunan
elementleri makro ve mikro elementler şeklinde gruplandırır.
Tablo 2. Besin maddesi içeriği örnek tablosu.
Ürün Adı

İçerik

Miktar

Günlük İhtiyaç (literatüre göre)

A Ürünü

Sodyum

50mg

2300mg

A Ürünü

Potasyum

60mg

4700mg

A Ürünü

Karbonhidrat

21g

350-490g

Bu örnek, verilen etiket görseline göre oluşturulmuştur. İlaç ve besin maddelerinin vücuda alım miktarlarını karşılaştırabilmek için birimler arası dönüşüm yapılmalıdır.
Temizlik ürünleri ve kozmetik ürünlerde kimyasal analiz yapılacaktır. Doğal ayıraçlar kullanılarak asit ve
bazların ayrımı yapılır. Bu sayede öğrencilerin oluşan renk değişiminden faydalanarak asidik ve bazik maddeleri birbirinden ayırması sağlanır. Tespit ettiği asidik ve bazik maddeleri listeleyip bunlar arasındaki ortak ve
farklı yönleri söylemeleri istenir.
Bu uygulama, laboratuvarda bulunması durumunda pH metre/turnusol kâğıdı vasıtası ile de yapılabilir.
Öğrenciler, doğal ayıraçlar ile tespit ettikleri asidik ve bazik maddeleri pH metrede elde ettikleri bulgular ile
karşılaştırır.
Ek Etkinlik Önerisi: Öğrenciler, çalışmada kullanılanlar haricinde günlük hayatta hangi sebze veya meyvelerin asidik ya da bazik olduğunu/hangi sebze ve meyvelerden doğal ayıraçlar olarak faydalanılabileceğini
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araştırırlar. Öğrenciler, evde ürettikleri doğal ayıracı kullanarak önerdikleri asidik ve bazik bitkileri daha önce
anlatılan yöntemde olduğu gibi test ederler. Alkali beslenme hakkında araştırma yapar ve alkali beslenme ile
ilgili günlük bir diyet örneği hazırlarlar.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisi uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Kimya ile ilgili kavramlar için Kimya branşı
ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Dereceli Puanlama Anahtarı” na karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Burke, L., Cox, G., Culmmings, N. and Desbrow, B. 2001. Guidelines for Daily Carbohydrate Intake.
Sports medicine (Auckland, N.Z.). 31. 267-99. 10.2165/00007256-200131040-00003.
2. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/assets/InteractiveNFL_Vitamins&MineralsChart_March2020.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ/ORGANİK BİLEŞENLER

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

2 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Besin İçerikleri ve Dengeli Beslenme

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Canlıların yapısında bulunan temel organik bileşikleri bilir.
2. Organik bileşikleri sınıflandırır.
3. Organik/inorganik bileşiklerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.
4. Organik ve inorganik bileşenler arasındaki farkı karşılaştırır.
Beceriler: Analiz etme
Farklılaştırma Unsurları: Süreç farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Karbonhidrat kaynağı besinler (ekmek, makarna vb.), protein kaynağı besinler (süt, yumurta, peynir, et vb. ), yağ kaynağı besinler (kuruyemiş, zeytinyağı, tereyağ vb.), mineral
içerikli besin ve içecekler, glikoz çözeltisi, lugol çözeltisi, biüret çözeltisi, benedict çözeltisi, fehling a ve b çözeltileri, nitirk asit

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Organik bileşik, karbonhidratlar, proteinler, yağlar
Ön Bilgiler: Öğrencilerin, daha önceki derslerde inorganik bileşenler ile ilgili konuları öğrendiği öngörülmektedir. Organik bileşiklerin canlı vücudu açısından önemi anlatılır. Organik bileşik çeşitlerinin canlı vücudundaki fonksiyonlarından bahsedilir. Kalori kavramı açıklanır. Enerji verici organik bileşik çeşitlerinin kalori
değerleri karşılaştırılır.
Uygulama:
Öğrencilerden, derse hazırlıklı gelmeleri amacıyla konu ile ilgili olarak önceden bir araştırma yapmaları
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istenir ve sınıfta daha önceden istenen materyal ile bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin yanında getirdiği besin
maddelerinin kokmayan, kısa sürede bozulmayan ve soğuk zincir gerektirmeyen ürünler olmasına dikkat edilir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan kaynaklardan yararlanılarak laboratuvara getirilen besin maddeleri öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından gruplandırılır.
Gıda maddeleri: süt grubu, et ve yumurta grubu, kurubaklagil grubu, yağlı tohumlar ve yağlar grubu, sebze ve
meyve grubu ve ekmek ve tahıl grubu olarak 6 ana kategoride sınıflandırılır. Her bir besin grubu etiketlenir.
Her öğrenci belirlenen besin gruplarından bazı besinleri seçerek dengeli bir öğün tabağı oluşturur (Şekil 1).
Öğrencilerden birinin oluşturduğu tabak içeriği birlikte detaylıca araştırılır. Hangi besin (organik/inorganik)
grubundan ne kadar alındığı ve toplam kalori değeri tespit edilir. Tabakta küçük değişiklikler yapıldığında besin içeriği ve kaloride meydana gelen değişimler tartışılır.

Şekil 1. Dengeli beslenme için seçilecek alternatif besinler

Hazırlanan tabaklar değerlendirilirken Tablo 3 doldurulur. Tabloda besinlerin kalori değerleri etiketinden
alınabilir. Etiketsiz ürünler için literatür kayıtları kullanılır.
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Tablo 3. Besin içerik tablosu
Besin Maddesi

100g İçin Kalorisi

Tüketim Miktarı

Toplam Kalori

Çikolata

500 kkal

50g

250 kkal

Ek Etkinlik Önerisi: Öğrenciler tarafından getirilen veya öğretmen tarafından hazırlanmış olan farklı besin maddeleri; protein, yağ, nişasta ve glikoz varlığı bakımından test edilir. Her bir besin maddesi için bu testler
ayrı ayrı yapılarak sonuçlar tablo halinde düzenlenir.
Tablo 4. Besin analizi için örnek tablo

Gıda 1

Nitrik Asit
(Veya Biüret)

Lugol

Fehling
(Veya Benedict)

Sürtme ile Yağ
Arama

Sararma var.

-

-

Şeffaflaşma var.

Gıda 2
Gıda 3
Gıda 4

Ayıraçlar vasıtasıyla besin analizleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin şu soruları cevaplaması beklenir:
1. Gut hastalığı olan birine yukarıdaki besinlerden hangilerini tavsiye edersiniz?
2. Tip 1 diyabet hastası olan bir insana yukarıdaki besinlerden hangilerini tavsiye edersiniz?
3. İnsülin direnci sorunu yaşayan birisine hangi besinleri yememesini tavsiye edersiniz?
Uzaktan Eğitim Önerisi:
Tip-1 ve Tip-2 diyabet hastalarının beslenme alışkanlıkları ve diyetleri hakkında araştırma yapılır. Bu iki
farklı diyabet hastalarının beslenme yöntemleri hakkında karşılaştırmalı tablo hazırlanır. Ortak ve farklı yönler
tartışılır. Öğrencilere araştırma görevi verilerek yakın çevrelerindeki diyabet hastalarını tespit etmeleri ve onlarla röportaj yapmaları istenir. Röportajda sorulacak bazı sorular tartışarak belirlenir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Ayıraçlarla besinlerde oluşan renk değişimlerinin sebepleri konusunda kimya branşı ile iş birliği yapılır.
Değerlendirme: Açık uçlu sorular ile değerlendirme yapılır. Ayrıca “Performans Değerlendirme Formu”na
karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme.html (Erişim Tarihi: 21.06.2021)
2. Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER). 2019. T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Ankara
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ/HÜCRE ÇEŞİTLERİ

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Üç Boyutlu Hücre Modelleri Tasarlayalım

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Prokaryot hücrenin özelliklerini açıklar.
2. Ökaryot hücrenin özelliklerini açıklar.
3. Hücre preparatı hazırlar.
4. Öğretmen eşliğinde mikroskopta farklı hücre çeşitlerini inceler.
5. Prokaryot ve ökaryot hücreleri gelişmişlik açısından karşılaştırır.
6. Basit bir hücre modeli tasarlar.
Beceriler: Dijital tasarım, takım çalışması
Farklılaştırma Unsurları: Süreç farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Bilgisayar, flash disk, 3B yazıcı, filament, mikroskop, lam-lamel,
lugol çözeltisi, metilen mavisi, kuru soğan.

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Hücre, prokaryot, ökaryot, hücre çeperi, hücre zarı, organel, sitoplazma
Ön Bilgiler: Öğrencilere, hücrenin yapısı ile ilgili bilgiler verilir. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin organizasyon yapılarına göre karşılaştırılması yapılır. Bazı organellerin ve yapıların hücre çeşitlerine göre bulunup bulunmama konusunda bilgi verilir. Mikroskop kullanımı konusunda öğrencilere bilgi verilir.
Uygulama: Prokaryot ve ökaryot hücre modellerine ait fotoğraflar öğrencilerle paylaşılır. Hücre kısımları
karşılaştırmalı olarak incelenir (Şekil 1).
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HAYVAN HÜCRESİ
Pinositik Cep
Mitokondri
Lizozom

Golgi Aygıtı

Golgi Keseciği
Granüler
Endoplazmik Retikulum

Nükleolus
Nukleus

Agranüler
Endoplazmik Retikulum
Hücre Zarı

Sentriol

Ribozom

Sitoplazma

Mikrotübül

BİTKİ HÜCRESİ
Hücre Duvarı
Hücre Zarı
Golgi Keseciği

Golgi Aygıtı

Ribozom

Kloroplast

Agranüler
Endoplazmik Retikulum

Vakuol Zarı

Nükleolus
Nükleus

Rafid Kristali

Granüler
Endoplazmik Retikulum

Drus Kristali

Büyük Merkezi
Vakuol

Mitokondri
Sitoplazma

Amiloplast
Şekil 1. Eukaryotik hücre tipleri
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BAKTERİ HÜCRE YAPISI

Pilus
Kapsül
Hücre Duvarı
Hücre Zarı

Plazmit
Sitoplazma
Nucleoid (DNA)

Ribozom

Flagellum

Şekil 2. Prokaryotik hücre örneği

Öğretmen yardımıyla farklı hücre örneklerinden preparat hazırlanarak mikroskopta inceletilir. Bitki hücresi için soğan zarı, hayvan hücresi için ağız içi epitel doku ve bakteri hücresi için yoğurt suyu kullanılır.
Grup üç takıma ayrılır. Takımlar kırmızı, mavi ve sarı takım olarak isimlendirilir. Her bir takım, çalışmanın
bir istasyonunu başlatır. Çalışma istasyonlarının birincisi bakteri hücresi preparatı hazırlama noktası olup ikinci istasyon bitki hücresi preparatı ve üçüncü istasyon ise hayvan hücresi preparatı hazırlama ve inceleme istasyonu olacaktır. İstasyonların her biri için çalışma yönergesi liste halinde masaya yerleştirilir (Tablo 1). Takımlar
yönergede belirtilen görevlerden sadece kendi takım rengi ile uyumlu olanları gerçekleştirecektir. İstasyonda
sorumlu olan öğrenciler kendi prosedürlerinin ilk aşamasını tamamlayıp ikinci adım için dönüşümlü olarak
diğer bir istasyona geçerler. Yönergeler tamamlanıp tüm preparatlar hazırlanana ve örnekler incelenene kadar
istasyonlar arası dönüşüm devam eder.
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Tablo 1. Farklı hücre tiplerinin karşılaştırmalı olarak inceleneceği istaston çalışmasına dair yönerge.
Bakteri Hücresi

Bitki Hücresi

Hayvan Hücresi

Lam üzerine 1 damla
distile su damlatın. Soğan
yapraklarından birini açın.

Lam üzerine 1 damla distile
su damlatın.

2

Preparata kristal viyole
damlatarak 1 dakika
bekletin.

Soğan yaprağının içinden
~5mm boyutlarında
kare şekilli zar çıkartıp
lam üzerine katlamadan
yerleştirin.

Temiz bir kürdanla yanak
içinden nazikçe epitel
hücresi örneği toplayın.
Kürdanın sivri ucu değil, yan
tarafı yanağa sürtülecektir.
Yanağa sürtülen uçtaki
hücreleri lamdaki su
damlasına aktarın.

3

Preparatı distile suyla
yıkayın ve üzerine lugol
çözeltisi damlatın. 1 dakika
bekletin.

Soğan zarının üzerine
1 damla lugol çözeltisi
damlatın ve lamelle üzerini
kapatın.

Preparatın üzerine 1 damla
metilen mavisi damlatın ve
lamelle üzerini kapatın.

4

Preparatı önce distile suyla,
sonra %95’lik etil alkolle
yıkayıp kurutun.

Preparatın üzerindeki fazla
sıvıyı lamel kenarından
kurutma kâğıdıyla çekin.

Preparatın üzerindeki fazla
sıvıyı lamel kenarından
kurutma kâğıdıyla çekin.

6

Preparatı mikroskop altında
İnceleyin.

Preparatı mikroskop altında
İnceleyin.

Preparatı mikroskop altında
İnceleyin.

1

1 damla yoğurt suyunu lama
damlatıp yayın.

Mikroskopta gördükleri şekilleri çizmeleri istenir. Öğrenciler tarafından 3B yazıcının kullanıldığı uygulamalara dair örnek videolar izlenir. 3B yazıcı ve filamentler hazırlanır. İlgili hücrenin 3B yazılım bağlantısı cihaza yüklenir. Ortalama olarak modele göre 6-7 saat içinde baskı işlemi gerçekleşir.
Ek Etkinlik Önerisi:
1. Bu etkinlik programı 4 ders saati olarak hazırlanmıştır. Ancak ders saati durumuna göre etkinliğin bir
bölümü uygulanabilir.
2. Evde bulunan malzemelerle (sebze, meyve, baharat vb.) prokaryot hücre modeli hazırlanabilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: 3B yazıcının kullanımı konusunda bilişim
teknolojileri branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: Gözlem, açık uçlu sorular
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Kaynaklar:
1. https://assist.asta.edu.au/sites/assist.asta.edu.au/files/SOP%20Preparing%20animal%20and%20plant%20
cells%20FINAL_DB_Jan%202017_0.pdf (Erişim Tarihi 21.06.2021)
2. https://gida.erciyes.edu.tr/upload/28JPKP6gram-boyama.pdf (Erişim Tarihi 21.06.2021)
3. https://www.tinkercad.com/things/hMSBuGIBegu
4. https://www.tinkercad.com/things/0UaPeqAyrhd
5. https://www.tinkercad.com/things/bEs4YBfEGOF
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HÜCRE VE ORGANELLERİ

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HÜCRE VE ORGANELLERİ

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Hücre ve Organelleri Tanıyalım

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Ökaryot hücre çeşitlerini inceler.
2. Hücrenin kısımlarının fonksiyonlarını genel olarak açıklar.
3. Hücre organellerinin görevlerini açıklar.
4. Hücre zarından madde geçişini açıklar.
5. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunması gibi senaryolar hakkında fikir üretir.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Online ve basılı materyaller
ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Hücre, hücre zarı, organel, mitokondri, golgi aygıtı, koful, endoplazmik retikulum, kloroplast,
lizozom, sentrozom, ribozom
Ön Bilgiler: Öğrencilere, hücrenin yapısı ve hücre organelleri hakkında genel bilgi verilir. Daha sonra hücre
içindeki organellerin görevleri, organellerin görevlerini yapmaması durumunda ortaya çıkabilecek hastalıklar
ve olası problemler hakkında bilgi verilir.
Uygulama:
Hücre organellerinin görevlerini öğrencilerin drama yoluyla gerçekleştirebilmeleri için grup öğrencilerin bir
organeli seçmeleri ve bu organelin sınıftaki diğer öğrenciler ile birlikte gerçekleştirmeleri istenir.
Etkinliğin başlangıcında öğrencilere hücre-şehir benzetmesi hakkında bilgilendirme yapılarak, bir şehrin işleyişindeki kilit noktalar ile organellerin görevleri arasında benzer ilişkiler kurmaları istenir.
DNA-vali,
Çekirdek-valilik binası,
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Hücre duvarı-şehrin sınırları,
Hücre zarı-şehrin sınır güvenliği,
Golgi cisimciği-postahane,
Mitokondri-baraj,
Lizozom-ambulans,
Endoplazmik retikulum-yollar,
Ribozom-şehirdeki inşaat sahası yapı malzemeleri,
Kloroplast-güneş enerji panelleri
Besin kofulu-pazar yeri,
Boşaltım kofulu-kanalizasyon,
Sentrozom-ilçe yönetimleri
Etkinliğin ikinci bölümünde, daha önce verilen bilgiler doğrultusunda grup öğrencileri arasında iş bölümü
yapılır. Öğrencilerin bir araya gelerek drama senaryosu hazırlamaları istenir. Öğrencilerden beklenen; organelin yapısı, işlevi, sitoplazma ve diğer organellerle ilişkisinin yanı sıra varsa ürünlerini temsil eden canlandırmalar yapmasıdır. Sınıf düzeni, yapılacak olan dramaya göre organize edilir. Öğrencilerden, dramayı sunmaları
istenir.
Ek Etkinlik Önerisi: Konu ile ilgili öğrencilerden sunum hazırlamaları ve hazırlanan sunumu akranları ile
paylaşmaları istenir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Senaryo yazımı konusunda Türk dili ve edebiyatı branşı ile iş birliği yapılacaktır.
Değerlendirme: “Akran Değerlendirme Formu” ve “Performans Değerlendirme Formu”na karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.

30

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ: HÜCRE

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ: HÜCRE/ZARDAN MADDE
GEÇİŞİ: DİYALİZ

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

2 Ders saati

Etkinlik Adı:

Zardan Madde Geçişi: Diyaliz

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Hücre zarından madde geçişlerini bilir.
2. Hücre zarından madde geçişlerini sınıflandırır.
3. Hücrenin, çevresi ile neden madde alış verişi yaptığını açıklar.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Tavuk yumurtası, üzüm sirkesi, gıda boyası, saf su, glikoz, nişasta,
hassas terazi

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Hipotonik, hipertonik, deplazmoliz, osmoz, difüzyon, isotonik, plazmoliz, turgor, osmotik basınç, hemoliz.
Ön Bilgiler:
Sirke, hemen hemen bütün evlerde bulunan ve asetik asit içermesi nedeniyle pH değeri yaklaşık 3 olan bir
içecektir. İnorganik asitlere göre tehlikesiz olarak kabul edildiğinden deneyde sirke kullanılacaktır. Uygulama
basamağının ilk aşaması olan sirke içinde yumurta bekletme işlemine, öğretmen tarafından en az 48 saat önce
başlanmalıdır. Yumurta zarlarının yırtılma ihtimaline karşı birden fazla yumurta hazırlanmalıdır.
Hücre zarından madde geçişini gözlemlemek oldukça güçtür. Bu nedenle hücre zarı gibi yarı geçirgen özellik gösteren farklı zarlar kullanılır. Bu deneyde yumurta kabuk zarı, hücre zarının görevini temsil edecektir.
Uygulama:
Hücre zarından madde geçişlerinin temsilen görmenin farklı yolları vardır. Bu etkinlikte tavuk yumurtası
kullanılacaktır. Dört adet tavuk yumurtasının üzeri tamamen kapanacak şekilde sirke içine yatırılır. Sirkede
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48-72 saat bekletilen yumurtanın sert kabuğu kısmen çözünüp yumuşar. Bu işlem etkinlik saatinden yeteri kadar uzun süre önce başlatılmalıdır. Öğrencilere görev olarak verilmesi daha doğru olacaktır ancak her ihtimale
karşı öğretmen tarafından yedekte yumurta hazırlanması da gerekir.
Sirkeden çıkarılan yumurta yavaş akan suyun altında dikkatlice yıkanır. Yumurta tartılıp tartım sonucu
not edilir. İlk ağırlığı tespit edilen yumurtaların 2 tanesi yoğun tuzlu su (%30) çözeltisine, diğer 2’si ise saf suya
yerleştirilip 1-2 saat bekletilir. Bu işlem etkinliğin hemen başında yapılmalıdır. Bekleme süresi etkinliğin büyük
bölümünü kapsayacaktır.
Bekleme sürecinde öğrencilerden, %0,5, %1, %2 ve %4 lük tuz çözeltileri hazırlaması istenir. Hazırlanan
çözeltiler kullanılarak 4 faklı soğan zarı preparatı hazırlanır. Öğrenciler preparatları mikroskop altında inceleyerek her bir hücrenin yaşadığı değişimi tespit etmeye çalışır. Bu çalışmada preparatlar mikroskoplarda sabit
olarak kalırken öğrenciler istasyonlar arasında dönüşümlü olarak inceleme yapar.
Tablo 1. Her bir çözeltideki örnekten 3 adet hücre çizimi yapılacaktır. Hücre duvarının gerginliği
ve sitoplazma ile arasında bulunan boşluk miktarı özellikle dikkat edilecek noktalardır.

Çözelti Yoğunluğu

1. Hücre

2. Hücre

3. Hücre

%0,5

%1

%2

%4

Bu sırada bekleme süresini tamamlayan yumurtalar tuzlu sudan çıkarılarak yıkanır ve tekrar tartılır. Tartım
sonucu hipertonik ortam ölçümü olarak kaydedilir. Aynı işlem eş zamanlı olarak saf su ile hipotonik ortamda
gerçekleştirilir. Ölçüm sonuçları Tablo 2’ye işlenir.
Farklı ortamlardan alınan yumurta ağırlığı ölçümleri karşılaştırılır. Aralarındaki farkın nedeni tartışılır.
Yumurtanın ilk tartım kütlesi ve deney sonundaki kütlesi kendi içinde karşılaştırılır. Kütlede meydana gelen
değişimler bakımından 2 yumurta kıyaslanır. Yumurtaların herbirinde ilk tartım ağırlıkları birbirinden farklı
çıkacaktır. Bu durumda yumurtalar arasında karşılaştırma yapmak mümkün olmaz. Öğrencilerden beklenen
yumurtaları karşılaştırabilmek için standartlaştırılmış bir yöntem önerebilmeleridir. Kütle değişiminin yüzdelik değer olarak hesaplanması fikrine ulaşabilmeleri en azından bu yolu kullanabilmeleri önemlidir.
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Tablo 2. Hipertonik ve hipotonik ortamda yumurtaların kütle diğişimi. Bu tabloda öğrencilerin
verileri işleyebilmesi önemlidir.
Örnekler
Hipertonik
Ortam

Hipotonik
Ortam

1. Tartım

2. Tartım

Fark

Kütle Değişimi (%)

1
2
3
4

Ek Etkinlik Önerisi:
Etkinlik öncesinde kütlece en az %50 glikoz ve çözünür nişasta içeren 2 farklı çözelti hazırlanır. Hazırlanan
çözeltilerde çöken maddeler süzerek ayıklanır. Çözeltilerin olduğu kaplar öğretmen tarafından etiketlenir fakat
etikete isim değil, farklı bir kod verilir. Öğrencilerden, bu çözeltileri eşit boyutlarda bağırsak zarlarına doldurmaları istenir. Bağırsak zarlarının bir ucu düğüm atılarak bağlanırken çözeltinin doldurulduğu ağız kısmı iple
bağlanır ve bu uçtan bünzen mesnedine asılır. Öğrencilere düşen görev; bağırsak zarlarını açmaksızın zar içerisinde bulunan çözeltinin çözünen maddesini bilmeleridir. Bu amaçla kendilerine sunulan benedikt, fehling
ve lugol çözeltilerini kullanırlar. Verilen ayıraçların hangi amaçla nasıl kullanılacağı kısaca açıklanır. Öncelikli
olarak öğrencilerin yöntem geliştirmesi beklenir.
İplerle asılı halde duran glikoz ve nişasta çözeltileri ayrı ayrı distile su dolu kaplara daldırılıp 30 dakika bekletilir. Sürenin sonunda bağırsak zarlarının bekletildiği distile sulardan pipetle örnek alınarak içeriği ayıraçlarla
test edilir. Ayıraç test sonuçlarında glikoz içeren bağırsak zarından distile suya glikoz geçişi beklenirken nişastanın distile suya karışmaması gerekir. Test sonuçlarından yola çıkarak difüzyon olayının nedenleri, difüzyonu
etkileyen faktörler listelenir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Yumurta deneyi terazi kullanmadan yapılabilir. Yumurtalarda meydana gelen
morfolojik değişimlerle ilgili nitel gözlem yapılarak sonlandırılır.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Yumurta kabuğu ve sirke arasındaki reaksiyonun açıklanmasında kimya branşı ile iş birliği yapılır. Bağımlı değişkenleri karşılaştırabilmek için standartlaştırma konusunda matematik alanı ile ortak çalışılır.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na kare kodu kullanarak ulaşılabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Akbaş. M., Cabaroğlu T. (2010) Ülkemizde üretilen bazı üzüm sirkelerinin bileşimleri ve gıda mevzuatına uygunlukları üzerine bir araştırma. Gıda 35 (3): 183-188
2. Khattak, I.A., Ullah, N., Abbas M., Din, Z., Khan, S. (2006). Calcium fortification of vinegar with chicken eggshells. Sarhad J. Agric. Vol.22, (4)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARI TANIYALIM/BİTKİLER ÂLEMİ

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Bitkileri Tanıyalım

Etkinlik Türü:

Sınıf içi etkinlik

Kazanımlar:
1. Bitkiler âleminin genel özelliklerini açıklar.
2. Bitkilerin biyolojik ve ekonomik önemini tartışır.
3. Bitkiler âleminin sınıflandırılmasında kullanılan temel kategorileri bilir.
4. Uzak veya yakın çevresinde bitki türlerine örnekler verir.
5. Bitki organlarını ve görevlerini açıklar.
6. Kapalı tohumlu bir bitkinin çiçek diseksiyonunu gerçekleştirir.
7. Bitkilerin farklı yaşam şartlarına nasıl uyum sağladıklarını tahmin eder.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Stereomikroskop/büyüteç, bitki örnekleri, diseksiyon iğnesi

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Tohumlu, tohumsuz, açık tohumlu, kapalı tohumlu, vejetatif organ, generatif organ, monokotil
bitki, dikotil bitki
Ön Bilgiler:
Tohumlu ve tohumsuz bitkilerin ayırt edici özellikleri anlatılır. Bitkilerin ekosistemdeki işlevleri hakkında
bilgi verilir. Bitkilerde bulunan vejetatif ve generatif organlar tanıtılır.
Öğrencilerden, daha önce bu derste kullanılmak üzere farklı bitki örneklerini getirmeleri istenir. Ders öğretmeni tarafından, farklı sistematik kategorilerde yer alan bitki örnekleri tedarik edilerek laboratuvar çalışmasının zenginleştirilmesi sağlanır.
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Uygulama 1:
Öğrencilere, bitki diseksiyonunda dikkat edilmesi gereken genel kurallar anlatılır. Bitki organları tanıtılarak
stereomikroskop ortamında/büyüteç ile incelenir (Şekil 1, Şekil 2). Uygulama çalışması iki aşamada gerçekleştirilir.
i.

Aynı bitkiye ait bütün organlar incelenir.

ii. Her bir bitkisel organ farklı bitkilerdeki örnekler üzerinden de karşılaştırılarak incelenir (Şekil 3). Benzerlik ve farklılıkları tartışılır
(kök yapısı, çiçek kısımları, yaprak kenarı, yaprak damarlanması,
yaprağın tüylü ya da tüysüz olması vb.).
Bu çalışmada öğrenciler, monokotil ve dikotil iki farklı bitkinin tüm
organlarını karşılaştırarak inceleyeceklerdir. Diseksiyon çalışmasında
her öğrencinin hem monokotil hem de dikotil bitki örneği üzerinde çalışması gerekmektedir. Öğrenciler, çalışmanın sonunda incelemiş oldukları bitkilere ait organların karakteristik özelliklerini de dikkate alarak
organların şekillerini çizecek ve kısımlarını göstereceklerdir. Etkinlik sürecinde öğrencilere, bitkilerin yerel isimleri dışında binomial adlandırma kurallarına göre belirlenmiş isimleri de verilebilir ancak bu konuda
ayrıntıya girilmemelidir.
Bir bitkisel organın farklı bitkilerde bulunan örnekleri ile karşılaştırılması önemli olup bu konuda mümkün olduğu kadar öğrencilerin
fazla çeşitte bitki inceleyebilmesine özen gösterilmelidir. Bu amaçla öğrencilerin incelemiş oldukları bitki örneklerini ve tespit etmiş oldukları
özelliklerini paylaşmaları önerilir. Aşağıdaki örnekte erkek ve dişi üreme
organlarına ait farklı örnekler gösterilmekte olup benzer çalışma kök,
gövde, yaprak için de yapılır. Çiçek diseksiyonu yapılırken gözlemlenebilmesinin daha kolay olması açsından diseksiyon çalışmasında kültür
bitkileri kullanılabilir.

Şekil 3. Farklı çiçeklerde erkek ve dişi üreme organları
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Şekil 1. Stereomikroskopta
incelenen bitki

Şekil 2. Çiçek yapılarının
incelenmesi
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Öğretmen tarafından, bitkisel organlara ait genel şematik gösterim dersin başında verilir. Etkinliğin sonunda öğrencilerin incelemiş oldukları bir bitkiye ait kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımlarını çizerek göstermeleri
sağlanır (Şekil 5). Öğrenciler çizimlerin altına bitkilerin ayırt edici özelliklerini ayrıca not etmelidirler.
Öğrencilere, bu etkinlik kapsamında günlük yaşamlarında kullanmakta oldukları bitkisel ürünler ve bunların bitkilerin hangi organlarından elde edildiği ile ilgili bilgi verilir. Örnekler, öğrencilerin yapacakları araştırmalar ile zenginleştirilir. Bu araştırma konusu, öğrencilere daha önceki derslerde verilmiş olmalıdır. Sınıf
içerisinde verilecek örneklerde özellikle Türkiye için ve yöre için özel olan bitkilere de yer verilmesine özen
gösterilmelidir. Örneğin safran bitkisinden safran baharatı elde edilmekte olup etken madde bitkinin pistillerinde bulunmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Safran bitkisinin pistili

Stamen

ÇİÇEĞİN KISIMLARI
Polen tüpü
Anter
Filament

Ovul
Reseptakulum
Sepal
Pedisel

Stilus
Pistil

Petal

Stigma

Ovaryum

Şekil 5. Çiçek yapılarının not edilmesi
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Şekil 6. Filateli kapsamında hazırlanmış pul koleksiyonu

Uygulama 2:
Filateli (Pulculuk): Pul ve posta ile ilgili materyallerin koleksiyonculuğunun yapılmasıdır.
Anma-anı pulu: Özel bir konu ile ilgili seri şeklinde üretilen posta pullarıdır.

Şekil 7. Avrupa’nın Büyük
Ülkelerinden Gelen Geleneksel
Sembollerinden Oluşan Pul
Koleksiyonu

Öğrencilere, Filateli (Pulculuk) hakkında bilgi verilir ve anı
pulunun önemi anlatılır. Öğrencilere, özel olarak basılmış olan pul
örnekleri ile ilgili görseller gösterilir (Şekil 7, Şekil 8). Bu görsellerde yer verilmiş olan biyolojik unsurlara örnekler verilir (Şekil 9) ve
bu unsurların seçilmiş olma gerekçeleri hakkında tartışılır.
Ders öncesinde hazırlanmış olan boş pul örnekleri öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden ‘Özel Bitki’ temalı bir anı pulu
tasarlamaları istenir. Bu çalışmada öğrencilerin, tasarımlarında
kullanacakları bitkiyi neden seçmiş olduklarını anlatmaları istenir. Öğrenciler tasarım aşamasında online platformda erişim sağlayarak bitki görsellerine ulaşabilirler.
*Tasarım amacı ile ülkemiz ya da yöre için özel olan bitki örnekleri, endemik bitkiler, korumada öncelikli bitkiler vb. kullanılabilir. Bu sebeple konu ile ilgili ön hazırlık yapılması gerekir.

Şekil 10. Tasarım aşamasında
kullanılabilecek boş posta pulları
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Şekil 8. Türkiye Cumhuriyeti
Posta Pulu, filateli sergisi İçin
Ankara Kalesi üzerinde bir uçağın
görüntüsü (1965)

Şekil 9. Farklı ülkelere ait bitki
görseli içeren pul örnekleri
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Uygulama 3
Yaprak koleksiyonu hazırlama (50x50cm karton)
Yapraklar, bitkilerin toprak üstü organlarından olup başlıca işlevleri fotosentez ve gaz değişimidir. Farklı
bitkilerde özelleşmiş yaprak çeşitleri bulunmaktadır (Şekil 11). Öğrencilere özelleşmiş yaprak çeşitleri hakkında genel bilgi verilerek bu yapıların bitkiye sağladığı avantajlar tartışılır.

Yaprak tendrilleri

Üretgen yaprak

Dikensi yaprak

Depo yaprak

Böcekçil yaprak

Şekil 11. Özelleşmiş yaprak çeşitleri

Öğrencilere vejetatif bitki organlarından olan yaprak hakkında bilgi verilir. Yaprağın görevleri, kısımları, morfolojik özellikleri, farklı bitkilerde görülen yaprak çeşitleri, sistematik önemi olan yaprak özellikleri
genel olarak anlatılır. Öğrencilerden daha önce hazırlık yaparak uygulamanın yapılacağı derse çeşitli yaprak
örnekleri getirmeleri istenir. Etkinlik sürecinde yapraklar incelenir,
morfolojik özellikleri
karşılaştırılır (Şekil 12).
Yaprakların koleksiyon
haline
getirilebilmesi
için preslenerek kurutulması sağlanmalıdır.
Prese alınan yaprakların bozulmaması için
gerekli kontroller yapılmalıdır. Kurutulmuş
olan yapraklar, 50x50cm
ebatlarında karton üzerine yapıştırılarak sabitlenir. Her yaprağın
altına hangi bitkiye ait
olduğu ve yaprak yapısı
hakkında bilgi not edilir
ve Tablo 1 doldurulur.
Şekil 12. Farklı yaprak örneklerinin incelenmesi
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Tablo 1. Yaprak özellikleri
Sıra
No

Bitkinin Adı

Yaprakların Genel
Özellikleri

Tüylü/Tüysüz

1
2
3
4
5

Uygulama 4
Yöre-Bitki İlişkisi: Çay-Rize, fındık-Giresun, nohut-Konya, üzüm-Manisa, portakal-Antalya vb. ortam koşulları, ortam
koşulları ile bitki arasındaki ilişkiler tartışılacaktır. Öğrencilerden yörelere has bitkileri kendilerinin yazacakları bir senaryo
ile anlatmaları istenecektir. Bu senaryolar grup çalışması şeklinde de hazırlanabilir, diyaloglara yer verilebilir.
*Öğrenciler, sınıf ortamında çalışmalarını bitkilerin ait olduğu yörenin kendine has ağız yapısı ile akranlarına sunacaklardır.
*Coğrafi işaretli ürünler de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Şekil 13. Karadeniz yöresi

Ek Etkinlik Önerisi:
1. Farklı meyve çeşitleri kurutularak koleksiyon hazırlanıp
sunulabilir.
2. Farklı kozalak çeşitleri ile koleksiyon hazırlanıp sunulabilir.
3. Yakın çevresinde bulunmayan tohumlu bitkilerin görselleri, öğretmen ve öğrenciler tarafından daha önce dijital
ortamda temin edilerek sınıfta paylaşılır. Bitkilerin ortak
özellikleri ve farklı özellikleri öğrenciler tarafından tespit
edilerek benzer olan bitkilerin görselleri benzerlik/farklılık durumlarına göre gruplandırılır.

Şekil 14. Karadeniz yöresine ait fındık

4. Ekolojik ortam ve bitki seçiciliği hakkında öğrenciler ile tartışılır. Öğrencilerden kserofil, halofil vb. bitkiler hakkında araştırma yaparak elde ettikleri sonuçları sunmaları istenir.
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NOT

Oluşturulan koleksiyonlarda her örnek için etiket hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Yöre ağızı için Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafi
İşaretli Ürünler konusunda coğrafya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Ülkemizde yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak bitkiler bu etkinlikte kullanılabilir. Arazi/örnek toplama izni alınmadan, bitki örneği araziden toplanarak bu çalışma yapılamaz. Öğrenciler, bu konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Endemik bitki, BERN ve CITES
sözleşmeleri, IUCN koruma statüleri hakkında da bilgi verilebilir.

Kaynaklar:
1. Çakırlar, H., Doğan, C. ve Özmen, E., (2013). Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası, Palme
Yayıncılık.
2. Elçin, A.E., Erkoç, F., Öztekin, M., Atik, A.D., Sarıkaya, R. ve Selvi, M., (2010). Biyoloji Laboratuvarı ve
Arazi Uygulamaları: Canlılar, Ekoloji, Doğayı Koruma, Palme Yayıncılık.
3. Seçmen, Ö., Gemici, Y., Bekat, L. ve Leblebici, E., (1998). Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi
Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 116.

40

CANLILARI TANIYALIM

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARI TANIYALIM/HAYVANLAR ÂLEMİ

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Yaban Yaşamında Hayvanlar

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Hayvanlar âleminin genel özelliklerini açıklar.
2. Hayvanların biyolojik ve ekonomik önemini tartışır.
3. Nesli tehlike altındaki hayvanları korumak için çözüm önerileri üretir.
4. Hayvanlar âleminin yeniden sınıflandırılmasına ilişkin tasarımlar oluşturur.
5. Yabani hayvanları ve sokak hayvanlarını korumak için projeler üretmekten keyif alır.
Beceriler: Sorumluluk alma
Farklılaştırma Unsurları: Süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Terraryum, akvaryum hazırlamak için gerekli malzemeler, belirlenmiş omurgasız model organizma örnekleri

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Omurgasız, omurgalı, terraryum, akvaryum
Ön Bilgiler: Omurgasız ve omurgalı canlıları ayırt edici özellikler verilir. Bunların doğal yaşam alanları hakkında bilgilendirme yapılır. Terraryum ve akvaryum hazırlama teknikleri konusunda videolar izlettirilir.
Uygulama:
Belirlenmiş omurgasız canlıların yaşam alanlarını hazırlama ile ilgili malzemelerin temini yapılır. Toprak solucanı, Daphnia sp., Isopoda (tespih böcekleri) vb. omurgasız model organizmalar temin edilir. Seçilen
canlılar kısaca tanıtılıp bir süre incelenir. Öğrencilerin her birinden, bu hayvan için uygun bir yaşam ortamı
(akvaryum veya terraryum) tasarlaması istenir. Uygun yaşam ortamının hazırlanabilmesi için hayvanın yaşam
gereksinimlerinin bilinmesi gereklidir. Asgari yaşam gereksinimleri kaynak kitaplardan ve online kaynaklardan
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araştırılır veya öğretmen rehberliğinde tartışılarak tespit edilir.
Hayvanlara ait ortak özellikleri, seçilen hayvan grubunda tespit etmek için hayvanların genel özellikleri öğretmen tarafından tahtaya, bir sütun halinde yazılır. İlk sütundaki maddelerin karşısına, seçilen hayvanda bu
özellikleri nasıl karşılamamız gerektiği yazılır (Tablo 1). Tablonun ikinci sütunu öğrencilerle birlikte tartışarak
doldurulur. Örnek olarak burada gösterilen ve etkinlikte kullanılacak olan tablo öğrenciye boş olarak verilecektir.
Tablo 1. Toprak solucanı için örnek tablo
Sıra No

Hayvanların Genel
Özellikleri

Terraryum/Akvaryumda Bu Özellik İçin Bulunması
Gerekenler

1

Beslenme

Terraryum tabanı toprakla kaplanmalıdır. İnce doğranmış
bitki atıkları eklenebilir.

2

Solunum yapma

Toprak nemli olmalıdır. Belirli aralıklarla
nemlendirilmelidir.

3

Üreme

En az 2 solucanın aynı terraryumda tutulması yeterlidir.

4

Hareket etme

Yeteri kadar geniş bir alan sağlanmalı ve toprak ara sıra
karıştırılarak sertleşmesi önlenmelidir.

5

Sinirsel uyarılma

Işık-karanlık testleri yapılarak tepkisi gözlenebilir.

Etkinliğin ikinci bölümünde seçilen hayvan grubuna göre daha önceden hazırlanmış malzemelerle her öğrenci kendi akvaryum, terraryum, kuş yuvası, kedi evini vb. hazırlar. Hazırlanan yaşam ortamını öğrenci, evine
götürerek, en az 1 hafta bu hayvanın bakımını üstlenerek gözlem yapar. Akvaryum ve terraryumlar Şekil 1’de
görüldüğü gibi hazır akvaryum malzemesinden üretilebileceği gibi basit ve hayvanın yaşam gereksinimlerine
yetecek boydaki kavanozlar da kullanılabilir.
Kuş yuvası, kedi evi vb. barınak yapılmışsa öğrencilere görev verilerek barınağı uygun bir yere yerleştirmesi
istenir. Barınak yapan öğrencilerin 1 haftalık gözlem görevi, barınağı takip etmek olacaktır. Hazırlanan barınak
sokak hayvanı ya da yabani hayvanlar tarfından kullanılmıyorsa yer değişikliği yapılır.
a

Şekil 1. a) Kavanozlarla hazırlanmış,

b

b) Akvaryumla hazırlanmış terraryum örnekleri
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Bir haftalık gözlem ve bakım süresinin sonunda dileyen öğrenci bakıma devam edebilir. Yaşam ortamı ile
ilgili farklı bir çalışma yapılmayacaksa bakımı sürdürmek istemeyenler yaşam ortamını öğretmene iade eder.
Doğadan toplanan numuneler öğretmen tarafından toplandığı bölgeye geri bırakılır. Daphnia gibi özel yaşam
ortamı gerektiren türler kullanılmışsa laboratuvarda mümkün olduğu sürece bakımına devam edilir. Bu uygulama bir sonraki etkinlik olan ekosistem konusu ile ilişkilendirilebilir.

NOT

Bulaşıcı hastalık ve parazit ihtimaline karşılık sokak hayvanlarına yakın temasta bulunulmamalıdır.

Ek Etkinlik Önerisi:
1. Benzer bir yaşam ortamı başka bir model organizma ile evde hazırlanabilir.
2. Öğrenciler, bazı omurgasız ve omurgalı canlıların resimlerini internet ortamından renkli çıktı alarak belirgin özelliklerine göre gruplandırabilirler. Her bir öğrenci kendi sınıflandırma sistemini oluşturur. Öğretmen, öğrencilere gösterdiği görselleri kullanarak güncel sınıflandırma sistemini öğrencilere tanıtır. Her
bir öğrenci öz değerlendirme yaparak kendi sınıflandırma sistemini güncel sınıflandırma ile karşılaştırır.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Etkinlik için seçilen omurgasız hayvan türünün yaşadığı bölgeler ve iklim özellikleri hakkında coğrafya alanı ile bağlantı kurulabilir. Yaşam alanında
sağlanması gereken sıcaklık şartı hakkında fikir edinilir.
Değerlendirme: “Öz Değerlendirme Formu” ve “Performans Değerlendirme Formu”na karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Uyarılar
1. Ülkemizde yönetmelikte belirtilen etik kurallara uygun omurgasız canlılar bu etkinlikte
kullanılabilir. Etik Kurul izni alınmadan omurgalı hayvanlar ile çalışma yapılamaz.
2. Bakılan hayvanın ölebileceğinin ve bunun doğal bir süreç olduğunun öğretmen tarafından
öğrencilere ifade edilmesi, öğrenci psikolojisi açısından uygun olacaktır.
Kaynaklar:
1. Ferreira J., Quadros A. F., Araujo P. B., (2009). The feeding rates and preferences of a neotropical terrestrial isopod (Oniscidea). Nauplius 17(2): 107-113.
2. Gürbüz, H., (1998). The Growth of Daphnia magna in different culture media. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 22 (3), 237-242.
3. Türkmen, C., Şahin, E., Dardeniz, A., Müftüoğlu, N., (2018). Toprağa karıştırılan asma budama atıkları kompostu ve çay çöpü kompostunun Eisenia fetida ve Octodrilus transpadanus (Annelida-Clitellata)
toprak solucanı yönelimlerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (3), 273-279.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARI TANIYALIM/CANLI VE FOSİL ÖRNEKLER

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

2 Ders saati

Etkinlik Adı:

Fosiller ve Fosilleşme

Etkinlik Türü:

Çoklu seçenekli görevler

Kazanımlar:
1. Bitkiler âleminin genel özelliklerini açıklar.
2. Hayvanlar âleminin genel özelliklerini açıklar.
3. Bitkilerin farklı yaşam şartlarına nasıl uyum sağladıklarını tahmin eder.
4. Ekosistemdeki değişimlerin etkilerini analiz eder.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Şeffaf kutu veya cam fanus, bitki parçaları, hayvan kabukları, çeşitli
boylarda çakıl, kum kil gibi malzemeler.

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Bitki çeşitliliği, hayvan çeşitliliği, jeolojik dönemler, fosil, sedimantasyon, sedimantasyon süreci.
Ön Bilgiler:
Bitki fosilleri, hayvan fosilleri ve jeolojik zaman dilimleri hakkında bilgi verilir. Öğrencilerden fosillerin
önemi hakkında yorum yapmaları istenir. Ortam koşullarında meydana gelebilecek değişimlerin, fosili hangi
şekilde etkileyeceği hakkında mantıksal çıkarımlarda bulunmaları sağlanır. Sedimantasyonun tanımı yapılır.
Sedimantasyon sürecinde etkili faktörler hakkında bilgi verilir.
Bilgi:
Fosiller; geçmişte yaşadığı bilinen organizmaların tam vücut parçalarının veya bazı uzuvlarının kayaçlar
içerisinde belli oranlarda korunarak kalan kısımları olarak ifade edilirler.
Başlıca tortul kayaçlardan oluşan fosiller, birçok fosil türünü de bünyesinde ihtiva eder. Kayaçların barındırdığı bu fosiller hem sediman hakkında hem de sedimanın çökelme zamanı hakkında bilgi vermektedir.
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Farklı yapıdaki kayaçların süreç içerisinde tabakalaşması ve üst üste birikmesi sedimantasyon olarak ifade
edilir. Fosillerin iyi korunabilmesi için farklı yapıdaki sedimanlara ihtiyaç vardır.

Şekil 1. Organizmanın fosilleşme süreci

Bazı organizmaların vücut yapıları
yumuşak olsa dahi, canlı yapısını iyi koruyabilecek sedimantasyon yapısı avantaj
sağlamaktadır. Böylelikle yapısı iyi korunmuş fosillere ulaşılabilmektedir.
Geçmiş yaşam kanıtlarının incelenme
sürecinde, elde edilen fosiller sayesinde
farklı canlı formları hakkında daha fazla
bilgi edinilebilmektedir. Farklı sediman
yapıları (sedimanın yumuşak, sert vs olması) durumu artık nesli tükenmiş bu
canlıların hareket izlerinin de gözlemlenmesine olanak sağlamaktadır.
Yer kabuğu oluşturduğu bilinen her
tür kayaç kendisine has bilgiler içermektedir. Metamorfik kayaçlar, belirli bir bölgede kayaçların başkalaşım koşulları ile
bunların zamana bağlı olarak belirli bir
alandaki değişimleri ve izlerini kapsamaktadır.

Şekil 2. Dinozor fosili

Magmatik kayaçlara doğrudan ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu kayaçlar
üst mantonun derinliklerinden bu katmanın jeokimyasını yansıtacak bilgiler ile
yüklüdürler.
Sedimanter kayaçlar yeryüzünün yaklaşık dörtte üçünü kaplamaktadırlar. Bu
kayaçlar yeryüzü koşul ve özelliklerini
yansıtırlar. Bununla birlikte sedimanter
kayaçlar tarihin aydınlatılması ve anlaşılması açısından önem arz etmektedirler.

Şekil 3. Jurassic döneminden kalma fosiller

45

BİYOLOJİ

Sedimanter kayaç dokuları incelenerek bu katmanlar içerisinde korunan fosiller, geçmiş jeolojik dönemler
hakkında veri sağlamaktadır.
Sedimanlar arasındaki fosil yapıları farklı olmakla birlikte fosillerin ait oldukları jeolojik dönemler de farklılık göstermektedir. Bu sayede farklı dönemlerdeki canlı grupları incelenerek günümüzde canlılığını sürdürmekte olan organizmalar ve bu fosiller arasındaki atasal benzerlikler araştırılabilmekte ve elde edilebilmektedir.

Şekil 4. Jeolojik zaman gösterimi

Uygulama: Etkinlik, arazi, uygulama ve drama bölümlerinden oluşmaktadır.
1. Görev:
Öğrencilere arazi gezisi yaptırılır. Her öğrenciye ayrı ayrı, güncel hayvan kabukları ve bitki parçaları toplattırılır. Şeffaf kutu ya da cam fanus içerisine çeşitli boylarda çakıl, kum ve kil gibi malzemeler ile toplanan
parçalar konulur. Böylelikle öğretmen tarafından sedimantasyon süreci de açıklanabilecek şeffaf kutuda katmanlar net şekilde gözlemlenebilecektir. Öğrencilerin, yüksek sedimantasyona ve düşük sedimantasyona sahip
ortamlarda fosil oluşumunu farkı yorumlamaları sağlanır. Ortamdaki fiziksel ve kimyasal farklılıkların fosilleşme sürecini ve meydana gelen fosil yapısını özellikle de görsel olarak nasıl etkileyeceği tartışılır. Benzer materyalleri toplamış olan öğrencilerden değişik fiziksel etkiler ile meydana gelebilecek fosilleşmeyi kendi örnekleri
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üzerinde göstermeleri istenir. Fosillerin tortul kayaçlarda oluştuğu ve fosil türlerinin birçoğunun bu kayaçlar
içerisinde bulunduğu öğrencilere fark ettirilir.
2. Görev:
Rhyniognatha Yuvası: Öğrenciler, ikişerli eş olur ve karşılıklı durup birbirlerinin ellerini tutarlar. Bunlar
rhyniognatha yuvasıdır. Her yuvaya bir tane öğrenci girer ve bir öğrenci dışarıda kalır, o ebe olur. Öğretmenin
“Yer değiştir.” demesiyle öğrenciler ellerini kaldırır ve içerideki öğrenciler başka bir yuvaya girmeye çalışır. Bu
arada ebe de boş olan bir yuvaya girmeye çalışır. Dışarıda kalan katılımcı ebe olur. Bir yuvada iki öğrenci olamaz ve mutlaka bütün öğrenciler yer değiştirmek zorundadır. Oyun bir süre bu şekilde devam eder. Oyunun
ikinci aşamasında öğretmenin komutuyla rhyniognatha olan öğrenciler durur, yuva olan öğrenciler başka bir
Rhyniognathanın yanına gidip yuva olur. Sonraki aşamasında ise öğretmenin komutuyla hem rhyniognathalar,
hem, yuva olanlar yer değiştirir ve farklı öğrencilerle yuva ve rhyniognatha olurlar.
3. Görev:
Dipterus Ağı: Oyunun başında gönüllü iki öğrenci el ele tutuşarak dipterus ağını oluştururlar. Diğer oyuncular dipterusları temsil ederler. Dipterus ağını oluşturan iki katılımcı ellerini bırakmadan dipterusları kovalamaya başlar. Ağa yakalanan, yani ağın iki başındaki öğrencilere, ebelenen öğrenciler ağdaki öğrencilerle el ele
tutuşarak ağa katılırlar. Yalnızca ağın başındaki ve sonundaki iki öğrenci dipteruslara dokunabilir. Dipterusların, yani kovalanan öğrencilerin ağı oluşturan öğrencilerin ellerinin altından geçmesi yasaktır. Dipterus ağı büyüdükçe, ağı oluşturan oyuncuların birbirinden kopmaması, yani öğrencilerin koşarken ellerinin çözülmemesi
için daha çok çaba göstermeleri gerekir. Bütün dipteruslar ağa yakalandığında oyun sona erer.

Ek Etkinlik Önerisi:
Her bir jeolojik dönemde ön plana çıkan ve zamansal özgünlüğü bulunan canlıların kalıntılarının indeks
fosil olarak kullanılma potansiyeli araştırılabilir: Belirlenen indeks bitki ve hayvan fosilleri ile ilgili kesitler hazırlanır. Bu kesitlerin dünya üzerinde görülmeye başladığı zaman dilimlerine göre en eskiden yeniye doğru sıralanmaları istenir. Çıktı alınan indeks fosil simgeleri şeritler halinde kesilmiş kartonlara yapıştırılır ve öğrenci
gruplarına dağıtılarak stratigrafik dizilimleri yapılır.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Jeolojik dönemler, sedimantasyon süreci ile
ilgili olarak coğrafya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Akran Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Ilgar, A., Esirtgen, T., Hakyemez, A., Culha, G., Demirkaya, S.,Türkmen Bozkurt, B. 2019. Mut Havzası’nda deniz düzeyi değişimlerinin sedimantasyon üzerindeki kontrolü: Geç Serravaliyen-Erken Tortoniyen kazınma vadisi dolgusu. MTA Dergisi (2019) 159: 1-28.
2. Ocakoğlu F., 2012., “Sedimantoloji Ders Notları”, Eskişehir Orhangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü, Eskişehir.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Modül/Öğrenme Alanı:

ETKİNLİK KÜNYESİ
EKOLOJİ/CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ VE
EKOSİSTEMLER

Program Basamağı:

BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Tatlı Su Ekosistem Modeli ve Besin Zinciri Oyunu

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Ekolojik kavramları açıklar.
2. Ekosistemin cansız ve canlı faktörlerini açıklar.
3. Ekosistemdeki besin zinciri ve besin ağı kavramlarını açıklar.
4. Basit bir ekosistem modeli (akvaryum, terraryum, insektaryum, vb. tasarlar.
5. Ekosistemdeki değişimlerin etkilerini analiz eder.
6. Basit bir ekosistem modeli tasarlamaktan keyif alır.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Kavramlar: Ekoloji, biyotik faktör, ekosistem, abiyotik faktör, besin zinciri, fitoplankton, besin ağı

ETKİNLİK SÜRECİ

Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Küçük cam fanuslar, Daphnia kültürü, Daphnia besini (fitoplankton kültürü, ekmek mayası), oyun kartları
Ön Bilgiler:
Ekolojinin tanımı yapılır. Ekolojinin temel kavramları verilir. Ekosistemdeki canlı ve cansız faktörler anlatılır.
Besin zinciri ve besin ağı kavramları örneklerle açıklanır. Doğal denge ve ekolojik denge, ekolojik dengelerin
bozulması süreçleri üzerinde durulur. Doğadaki çevresel faktörlerin değişiminin canlı sistemler üzerine etkisi
tartışılır.
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Şekil 1. Tatlısu organizması Daphnia sp.’nin ışık mikroskobundaki görüntüsü

Uygulama 1:
Tatlı su ekosisteminde yaşayabilen omurgasız model organizma olan Daphnia sp. temin
edilir. Seçilen canlının özellikleri ve yaşam ortamı hakkında kısaca bilgi verilir. Öğrenciler
3 gruba ayrılır. Her gruba belirli sayıda Daphnia sp. organizması verilerek her grubun, bu
canlı için uygun bir yaşam ortamı (mini akvaryum) tasarlaması istenir. Her grup görevlendirilerek farklı değişkenlerdeki (ışık, sıcaklık, besin miktarı) değişimlerin
bu canlıların davranışlarına, yaşam oranı ve süresine etkisini 1 hafta boyunca gözlemlemeleri istenir.
1. Grup elindeki Daphnia sp. örneklerinin yarısını karanlık ortamda, diğer yarısını ışık alan ortamda bekletir.
2. Grup Daphnia sp. örneklerinin yarısını oda sıcaklığında,
diğer yarısını buzdolabı ısısında bekletir.
3. Grup Daphnia sp. örneklerinin yarısını fitoplankton kültürü, yarısını ekmek mayası şerbeti ile besleyeceklerdir.
Etkinlikte kullanılacak fitoplankton materyali ve ekmek mayası şerbetinin hazırlanması için kaynakçada belirtilen eserler
kullanılabilir.
Öğrencilerin, gözlemlediklerini bir tablo halinde bir sonraki derste sunmaları istenir.
Şekil 2. Daphnia sp. anatomisi
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1.

Grup
Canlı Sayısı
Ortam
1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

5. Gün

6. Gün

7. Gün

Aydınlık Ortam
Karanlık Ortam

2.

Grup
Canlı Sayısı
Sıcaklık

1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

5. Gün

6. Gün

7. Gün

5. Gün

6. Gün

7. Gün

Sıcak Ortam (25o C)
Soğuk Ortam (10o C)

3.

Grup
Canlı Sayısı
Besin Çeşidi
1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

Fitoplankton
Kültürü
Ekmek Mayası
Şerbeti

Uygulama 2:
Sınıf içerisinde sınırlandırılmış etkinlik türü olarak besin zinciri oyunu hazırlanıp öğrencilere oynatılır.
Oyun kartları, öğretmen tarafından veya ödevlendirme ile öğrenciler tarafından hazırlanır. Bunun için birbirleriyle beslenme ilişkisi olan değişik canlılara ait görsellerin ve bu canlılarla ilgili bilgilerin yer aldığı kartlardan
örnekteki gibi 2’şer tane 20 çeşit kart hazırlanır. Bu kartlar ters çevrilerek kapatılır. Hafıza kartları şeklinde dizilerek eşlerinin bulunması istenir. Eşleri bulan öğrenci, bulduğu kartlardan besin zinciri oluşturur. En uzun
besin zincirini oluşturan ve türünü (karasal, sucul) belirten öğrenci oyunu kazanır. Örneğin buğday-çekirge-kurbağa karasal besin zinciri gibi...
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Örnek oyun kartları

Çekirge

kartın arka yüzü

Çekirgeler Orthoptera takımına dâhil
böcek türüdür. Bu türe tarla, su kenarları
ve çayırlarda rastlanır. Ömürleri dört
ay kadar olabilir. Genel olarak bitkileri
yiyerek beslenirler. Ancak yiyecekleri
azaldığında göç hareketleri de başlar.

kartın arka yüzü

Kurbağa
Kurbağalar, tatlı sularda veya karada
yaşarlar. Genellikle böceklerle beslenir,
yumurtalayarak çoğalır. Kurbağalar
başkalaşım geçiren canlılardır.

kartın arka yüzü
Buğday
Tek yıllık otsu bitki cinsidir. Buğdayın
gen merkezi olarak Anadolu, Batı İran
ve Kafkasya bilinir. Buğday; un, yem
üretilmesinde kullanılan temel bir
besin maddesidir.
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Alternatif Öğrenci Görevleri:
1. Ekolojik döngüler, besin zinciri, besin ağı gibi konularda afiş veya poster tasarımı yapabilir.
2. Bu konularla ilgili, çevresindeki canlı örnekleri inceleyerek bir senaryo yazabilir.
3. Değişik canlılardan oluşan besin zinciri ile ilgili sunum hazırlayabilir.
4. Besin zinciri ve besin ağı ile ilgili makaleleri inceleyip kendi makalesini yazması istenebilir.

NOT

Bu görevlerin tamamı öğrenciye sunulur. Öğrenci bunun içinden seçimini yapar.

Ek Etkinlik Önerisi:
1. Benzer bir yaşam ortamı başka bir model organizma ile evde hazırlanabilir. Ortamda bulunan farklı maddelere karşı (kahve, bitki çayları, asitli içecekler, enerji içecekleri vb.) organizmanın vermiş olduğu tepki
ve kalp atımında meydana gelen değişim gözlenebilir.
2. Besin zinciri oyunundaki canlılardan yola çıkarak enerji akışı, biyolojik birikim, biyokütle kavramları ile
ilgili de karşılaştırmalar yapılabilir. Besin zincirinin uzun ve kısa olmasının avantaj ve dezavantajları tartışma konusu olarak seçilip münazara yapılabilir.
3. Besin zinciri kavramının daha iyi anlaşılması için öğrencilerin yaşadıkları çevrede gözlemledikleri canlıları ve kendilerini de içeren bir besin zinciri oluşturmaları sağlanabilir. Bu canlıların yaşadıkları ekosistem
çeşitlerini ve yaşamları için gerekli abiyotik faktörleri de not etmeleri, bu canlıların alternatif besin kaynaklarını da araştırarak besin ağı kavramıyla birlikte arkadaşlarına sunmaları istenebilir.
4. Beslenme ilişkilerinin yanı sıra vaşak- tilki ve kar tavşanı örneği üzerinden av- avcı ve rekabet ilişkileri
yorumlanıp birey sayılarındaki değişim için grafik çizdirilebilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Ekosistem çeşitliliği ile ilgili konularda coğrafya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu” ve “Grup Değerlendirme Formu”na karekoddan
ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Gökmen, S. (2011). Genel Ekoloji, Nobel Yayınevi.
2. Gürbüz, H. & Önalan, S.H.(1998). Su Piresi (Daphnia magna)’nin Farklı Kültür Ortamlarında Yetiştirilmesi, Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22 (1998) 237-242, TÜBİTAK.
3. Şanal, M. & Köksal, G. (2005). Farklı Besin Ortamlarının Daphnia pulex’in Üreme Randımanı Üzerine
Etkisi, Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (2) 173-177.
4. Yılmaz, H.K., Bilgüven, M. & Ersoy M. (2007). Su Piresinin (Daphnia magna S.) Farklı Besin Ortamlarında Verimliliği ve Besinsel İçeriği, Journal of Agricultural Faculty.
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ÖZEL YETENEKLERİ
GELİŞTİRME
PROGRAMI
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HÜCREDE YAŞAM/ZARDAN MADDE GEÇİŞLERİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Patates Hücrelerinde Difüzyon ve Osmoz Olayları

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Hücre zarından madde geçiş yöntemlerini açıklar.
2. Hücre zarından madde geçişini etkileyen faktörleri açıklar.
3. Hücre zarından madde geçişini gözlemleyebileceği bir deney düzeneği tasarlar.
4. Hücre zarından madde geçişini etkileyen faktörleri, hazırladığı düzenek ile test edip sonuca varır.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, grup çalışma becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Osmoz, difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, hipertonik, hipotonik, izotonik, plazmoliz, deplazmoliz, hemoliz.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Beher, pastör pipeti, kâğıt havlu, hassas terazi, patates (havuç, balkabağı, turp), tuz, meyve suyu, çeşme suyu, ispirto ocağı
Ön Bilgiler: Hücre zarının yapısı ve işlevi hatırlatılır. Hücre zarından madde geçişi yöntemleri (osmoz, difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon) hakkında bilgi verilir. difüzyon hızına etki eden faktörler açıklanır. Çözelti
çeşitlerinin (hipotonik, hipertonik, izotonik) madde geçişi üzerine etkisinden bahsedilir. Bu etki sonucu oluşacak durumlar olan plazmoliz, deplazmoliz, hemoliz kavramları üzerinde durulur.
Uygulama 1: Yoğunluk Farkının Osmoza Etkisi
Patatesler 3 cm boyutlarında, dört adet küçük küpler halinde kesilir. Kâğıt havlu ile kurulanır. Bu küpler
hassas terazide tartılır. Hazır meyve suyu kullanarak dört farklı yoğunlukta çözelti (%20, %10, %5 ve %1) ha-
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zırlanır. Çözeltileri içeren beherlerin üzerine yoğunlukları yazılır. Her bir behere, hazırlanan patates küplerinden birer tane konur. 30 dakika bekletilir. Çıkarılan patates küpleri kurulandıktan sonra tekrar hassas terazide
tartılır. Öğrencilerin patates kütlelerindeki değişiklikleri hesaplamaları ve not etmeleri istenir. Birinci ve ikinci
ölçümde oluşan şekil ve hacim farklılıklarını yorumlamaları istenir. Hacim farklılıkları küplerin en, boy ölçümleri yapılarak ya da dereceli silindire daldırma yöntemi ile tespit edilebilir. Ayrıca çözelti konsantrasyonu ile
patates küplerinin sertliği arasındaki ilişkiyi de gözlemlemeleri ve derecelendirmeleri istenir.
(1: çok sert, 2: sert, 3: yumuşak, 4: çok yumuşak)
Bitki Hücresindeki Osmoz

İzotonik

Hipotonik

Hipertonik

Tablo 1. Çözelti konsantrasyonlarının patates küplerine etkisi
1. Beher (%20’lik
Çözelti)

2. Beher
(%10’luk Çözelti)

3. Beher (%5’lik
Çözelti)

İlk Tartım
İkinci Tartım
(30 dk.. Sonra)
Sertlik Derecesi
(Ölçümlerinizdeki nitel verileri yeşil, nicel verileri kırmızı renk ile belirtiniz.)
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Uygulama 2: Sıcaklığın Osmoza Etkisi
Patatesler 3 cm boyutlarında, üç adet küçük küpler halinde kesilir. Kâğıt havlu ile kurulanır. Bu küpler
hassas terazide tartılır. 3 adet beherde ayrı ayrı 200 ml su ve 1 tatlı kaşığı tuz (8 gr) içeren çözeltiler hazırlanır.
Beherin bir tanesi ispirto ocağında 40-50 0C sıcaklığa kadar ısıtılır. İkinci behere buzdolabında soğutulmuş su
(+4 0C), üçüncü behere oda sıcaklığındaki (20-25 0C) su eklenir. Farklı sıcaklıklara sahip her beherdeki çözeltilere aynı anda patates küpleri ilave edilir. 15 dakika bekletilir. Çıkarılan patates küpleri kurulandıktan sonra
tekrar hassas terazide tartılır ve sonuçları karşılaştırılır.
Tablo 2. Sıcaklığın patates küplerine etkisi
1 Beher (40-50 0C)

2. Beher (+4 0C)

3. Beher (20-25 0C)

İlk Tartım
İkinci Tartım
(15 dk. Sonra)
Sertlik Derecesi

Alternatif Öğrenci Görevleri:
1. Difüzyon, osmoz, kolaylaştırılmış difüzyon özelliklerini karşılaştıran afiş veya poster tasarımı yapabilir.
2. Ters osmozu açıklayarak, su arıtma cihazının çalışma prensibini açıklayan bir sunum hazırlayabilir.
3. Böbrek ve diyaliz makinesi arasındaki ilişkiyi açıklayan bir makale yazabilir.
NOT

Bu görevlerin tamamı öğrenciye sunulur. Bireysel veya grup olarak, seçilen konuyla ilgili çalışmaları sağlanabilir.

Ek Etkinlik Önerisi:
1. Günlük yaşamda katı, sıvı ve gaz difüzyonuna örnek olaylar içeren deneysel uygulamalar yapılabilir.
2. Difüzyon hızına etki eden faktörler ve nedenleri hakkında münazara yapılabilir.
3. Hücre zarından madde geçişi kavramının daha iyi anlaşılması için öğrencilerin yaşadıkları çevrede gözlemledikleri olayları (Örneğin yemek yaparken sebzelerin tuz verildikten sonra kavrulmasının pişirme
süresini kısalttığı, kışlık yiyeceklerin hazırlanmasında kurutmanın etkisi vb.) neden-sonuç ilişkisine göre
raporlamaları istenebilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
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Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Çözelti hazırlama ile ilgili konularda kimya
branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu” ve “Grup Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Campbell, N.A., Reece J.B. (2008). Biyoloji (6. Baskıdan Çeviri, çeviri edt. Gündüz E., Demirsoy A., Türkan İ.), ISBN: 0-8053-6624-5, Palme Yayınları, Ankara.
2. Güneş, H.V. (2006) Moleküler Hücre Biyolojisi, ISBN: 975- 6787-13-9, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
3. Trabulus, S. (2015) . Hemodiyalizin Fizyolojik Prensipleri Türkiye Klinikleri Nefroloji - Özel Konular,
8(2):6-9.
4. Maden, H., Çetinkaya, K., Evlen, H. (2019). Su Arıtma Cihazının Tarihî Gelişimi ve Evye Boyutlarına
Göre Optimizasyonu. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 5 (1), 77-90.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HÜCREDE YAŞAM/HÜCRESEL SOLUNUM

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Fermantasyonun Hayatımızdaki Yeri

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Hücresel solunum tiplerini kendi cümleleri ile açıklar.
2. Oksijensiz ve oksijenli solunumun işlem basamaklarını bilir.
3. Fermente ürünlerin farklı olmasında maya çeşitlerinin etkisini tartışır.
4. Yaptığı deneyle CO2’in asitliği arttırdığını ortaya çıkarır.
5. Fermente bir ürün üretir.
6. Fermantasyonun işlem basamaklarındaki farklılıkların nedenlerini ortaya çıkan ürünlere göre değerlendirir.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme, grup
çalışma
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Solunum, enerji, fermantasyon, oksijenli solunum, oksijensiz solunum
Ön Bilgiler: Hücresel solunumun amacının canlı için enerji üretmek olduğu belirtilir. Hücresel solunum
tipleri açıklanır. Oksijensiz ve oksijenli solunum süreci aşamaları ile anlatılır. Oksijenli, oksijensiz solunum tepkimleri ve fermantasyon arasındaki benzerlikler ve farklılıklar verilir. Bu tepkimelerden oluşan ürünlerin canlı
için olumlu ve olumsuz etkileri tartışılır. Günlük hayatta bu reaksiyonlar ile oluşan ürünlerden örnekler verilir.
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Görevler:

Merhaba, ben Pasteur... Fransız kimyagerim.
1861 yılında organik maddelerdeki fermantasyonun zannedildiği gibi kimyasal bir olay olmadığını, canlı organizmaların çoğalması ile ilgili
olduğunu ispatladım. Şimdi hep birlikte bu ispatı bir kere daha gerçekleştirelim. Bunun için
aşağıdaki görevlerden kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz bir tanesini seçerek yerine
getirmenizi bekliyorum.

FERMANTASYON

ŞEKER

MAYA

OKSİJEN

KARBONDİOKSİT

ALKOL

Şekil 1. Lois Pasteur ve fermantasyon mekanizması

Görev Türü: Sınırlandırılmış Görev
Görev 1: Farklı şeker kaynaklarının fermantasyona etkisi
Gerekli Materyaller: 6 su bardağı un, 6 paket aynı marka instant maya, 6 adet 100 ml’lik beher, 6 adet 500
ml’lik beher, hamur yoğurmak için küçük plastik kaplar, toz şeker, kuru üzüm, granül toz içecek, enerji içeceği,
2 adet farklı marka aynı tür meyve suyu, streç film
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Uygulama:
Beherler aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanır.
1. Beher: 1 tatlı kaşığı kuru üzüm + üzerini 100 ml’ye tamamlayacak kadar sıcak su (Yumuşaması için 10
dakika bekletilir.)
2. Beher: 1 tatlı kaşığı toz şeker + üzerini 100 ml’ye tamamlayacak kadar sıcak su (Çözünmesi için 5 dakika
bekletilir.)
3. Beher: 1 tatlı kaşığı granül toz içecek + üzerini 100 ml’ye tamamlayacak kadar sıcak su (Çözünmesi için
5 dakika bekletilir.)
4. Beher: 100 ml enerji içeceği
5. Beher: A marka 100 ml şeftali suyu
6. Beher: B marka 100 ml şeftali suyu
Plastik kapların içine 1 tatlı kaşığı maya eklenir. Üzerine beherdeki hazırlanmış çözeltiler eklenir. Her bir
kaba 1 su bardağı un eklenerek hamur elde edilir. Elde edilen hamurlar 500 ml’lik beherler içerisine alınarak
üzerleri streç filmle kaplanır. Kuluçka makinesi içerisine veya 35-40 0C su ile dolu genişçe bir kap içerisine beherler yerleştirilerek 30 dakika kadar bekletilir. Hamurların kabarma miktarları cetvelle ölçülerek not edilir.
Hacimlerindeki artış oranları, sebepleri ile karşılaştırılarak yorum yapılır. Hamurların pH dereceleri pH metre
ile ölçülerek CO2 ile ilişkisi açıklanır.

Şekil 2. Farklı şeker kaynaklarının hamurların hacim artışına etkisi
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Tablo 1. Farklı şeker kaynaklarının fermantasyona etkisi
6. Beher
(B Marka
Şeftali Suyu)

5. Beher
(A Marka
Şeftali Suyu)

4. Beher
(Enerji
İçeceği)

3. Beher
( Toz Içecekli
Su)

2. Beher
(Şekerli Su)

1. Beher
(Kuru Üzüm
Bekletilmiş
Su)

İlk Ölçüm
İkinci Ölçüm
(30 dk. sonra)
pH Dereceleri

Görev 2: Maya Çeşidinin Fermantasyona Etkisi
Gerekli Materyaller: 4 su bardağı un, 4 paket farklı maya (aktif maya, instant maya, ekşi maya, yaş maya)
4 tatlı kaşığı toz şeker, 30 0C’de 400 ml su, hamur yoğurmak için küçük plastik kaplar, 4 adet 500 ml’lik beher,
streç film
Uygulama:
Plastik yoğurma kaplarının her birine farklı maya çeşitlerinden 1’er tatlı kaşığı maya, 1’er tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı un, 100’er ml su eklenerek hamur haline getirilir. Elde edilen hamurlar, 500 ml’lik beherler içerisine alınarak üzerleri streç filmle kaplanır. Kuluçka makinesi içerisine veya 35-40 0C su ile dolu genişçe bir kap
içerisine beherler yerleştirilerek 30 dakika kadar bekletilir. Hamurların kabarma miktarları cetvelle ölçülerek
not edilir. Hacimlerindeki artış oranları, sebepleri ile karşılaştırılarak yorum yapılır. Hamurların pH dereceleri
pH metre ile ölçülerek CO2 ile ilişkisi açıklanır.
Tablo 2. Maya çeşidinin fermantasyona etkisi
1. Beher
(Aktif Maya)

2. Beher
(İnstant Maya)

İlk Ölçüm
İkinci Ölçüm
(30 dk. Sonra)
pH Dereceleri
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(Ekşi Maya)

4. Beher
(Yaş Maya)
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Yönerge:
Önce beraber çalışacağınız arkadaşınızla bir grup oluşturun.
Oluşturduğunuz grupta görev dağılımı yapın.
Çalışmanızı 1 saat içinde tamamlamalısın.
Size verilen uygulama basamaklarını sırasıyla uygulamalısın.
Bu görevin sonunda sana verilecek öz değerlendirme ve grup değerlendirme formunu kullanarak kendini ve
arkadaşlarını değerlendirebilirsin. Ancak bunu yaparken objektif olmalısın.
Çalışma sürecinde ihtiyaç duyarsan öğretmen ve arkadaşlarından yardım alabilirsin.
Görev Türü: Genişletilmiş görev
Görev: Geleneksel Fermente Bir İçecek “Boza Yapalım”.
‘’Kış günlerinin en güzel içeceklerinden biri olan boza geleneksel bir Türk içeceğidir. Buğday fermantasyonu ile elde edilen bozanın hafif ekşili bir tadı vardır. Bazı yörelerde sarı mısır da bu içeceğin yapımı için kullanılabilir. Kökeni Orta Asya’ya dayanan boza, Orta Asya Türklerinin zaman içerisinde Anadolu’ya göç etmeleri
ile bu coğrafyaya da yayılmıştır.’’

Gerekli Malzemeler:
1 su bardağı bulgur
1 litre su
1 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 paket vanilya
Yapılışı: Yıkanmış 1 su bardağı pilavlık
bulgur, üzerini geçecek kadar sıcak su eklenerek derin bir tencerede suyla birlikte
Şekil 3. Geleneksel içeceğimiz boza
kaynatılır. Lapa haline gelince azar azar
sıcak su eklenerek blenderdan geçirilir.
Kıvamı ayarlandıktan sonra süzgeçten geçirilir. Ilık hale gelinceye kadar beklenir. 1 su bardağı süt içine 1 tatlı
kaşığı toz maya ve 2 yemek kaşığı şeker eklenip çözünmesi sağlanır. Bozanın içine mayalı karışım eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır. 15 saat serin ve karanlık yerde mayalanmaya bırakılır. Arada bir kapak açılıp karıştırılır, havalanması sağlanır. 15 saat sonra koyu kıvamlı bir boza elde edilir. Vanilya ve kalan şeker eklenerek ılık
suyla seyreltilip kıvamı ayarlanır.

NOT

Mayalanmanın serin yerde yapılması önemlidir. Aksi takdirde ekşi bir tat oluşur.
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Yönerge:
•

Çalışmanı bir hafta sonraki derse gelmeden önce tamamlamalısın.

•

Çalışmanı yaparken aile bireylerinden yardım alabilirsin.

•

Derse gelirken fermente ürününü de getirmelisin.

Alternatif Öğrenci Görevleri:
1. Oksijenli, oksijensiz solunum ve fermantasyon olaylarının karşılaştırılmasını sağlayan bir poster hazırlayabilir.
2. Kendi yapacağı yoğurt, turşu, sirke vb. ürünlerin mayalama aşamalarını fotoğraflayarak bir sunum hazırlayabilir.
3. Farklı şekilde mayalanmış ekmek çeşitlerini tat, koku ve doku olarak, karşılaştırıp raporlaştırabilir.

NOT

Bu görevlerin tamamı öğrenciye sunulur. Bireysel veya grup olarak seçilen konuyla ilgili çalışmaları sağlanabilir.

Ek Etkinlik Önerisi:
1. Benzer bir etkinlik maya çeşidi sabit tutularak değişen tuz miktarlarının mayalanmaya etkisi şeklinde
gerçekleştirilebilir.
2. Etkinliklerde mayalanma kapalı ortam ve açık ortamda gerçekleştirilerek, aradaki farklılıklar veya benzerlikler tartışılabilir.
3. Öğrencilerin hamurun kabarmasında etkili olan üç maddenin karbonat, kabartma tozu, mayanın kabarmadaki etki mekanizmaları ve kullanım alanlarını araştırıp raporlaştırmaları istenebilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Çözelti hazırlama ve fermantasyonda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar ile ilgili konularda kimya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu” ve “Grup Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Millî Eğitim Bakanlığı (2016). Gıda Teknolojisi, Fermantasyon Teknolojisi.
2. Atlı, A., Seçkin, R., Koçak, N. (1985). Ekmeğin Kalitesine Fermantasyon Süresi ve Havalandırma Sayısının Etkisi. Gıda, 10 (3). https://dergipark.org.tr/en/pub/gida/issue/6932/92547 Erişim Tarihi: 25.04.2021
3. Erten, H., Tangüler, H. (2010). Fermente Bitkisel Ürünler, In book: Gıda Biyoteknolojisi (241-278), Nobel Yayınevi.
4. Birer, S. (1987). Boza yapımı ve özellikleri. Gıda, 12(5): 341-344.
5. Tangüler, H. ( 2014). Traditional Turkish fermented cereal based products: Tarhana, boza and chickpea
bread, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2 (3): 144-149.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

VİRÜSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE VİRAL HASTALIKLAR

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

İnsanlık Tarihi Boyunca Etkili Olan Virüs Kaynaklı
Pandemiler

Etkinlik Türü:

Genişletilmiş ve araştırmaya odaklı etkinlik

Kazanımlar:
1. Virüslerin genel özelliklerini bilir.
2. Virüslerin sınıflandırma kriterlerini kavrar.
3. Virüs kaynaklı hastalıklara örnekler verir.
4. Çevresinde görülebilecek viral hastalıklara örnekler verir.
5. Bazı viral hastalıkların tedavi edilememe nedenlerini tartışır.
6. Bakteriyel ve viral hastalıklarda tıbbi müdahale süreçlerindeki farklılıkları tartışır.
7. Dünya tarihinde virüslerin neden olduğu hastalıklar hakkında araştırma yapar.
Beceriler: Temel düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik zenginleştirme, ürün zenginleştirme, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Online araştırma için kullanılacak olan bilgisayar, poster için kullanılacak olan mukavva kâğıtları (grup öğrencilerinin sayısı kadar), yapıştırıcı.

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Pandemi, Virüs, Salgın, Covid
Ön Bilgiler:
Hastalık oluşturan bir enfeksiyon etkeninin, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu etkene duyarlı bir canlıya
geçmesi ile oluşan bulaşıcı hastalıkların yayılarak çok sayıda canlıda hastalık oluşturması, salgın hastalık olarak
tanımlanır. Salgın hastalıklar, insanlık tarihi boyunca çok sayıda problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Tarihsel süreç incelendiğinde salgın hastalıkların yalnızca enfekte bireyleri değil, toplumdaki diğer insanları da
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etkilediği gözlemlenmiştir. İnsanlar gibi, mikroorganizmalar da modern ulaşım olanaklarından yararlandığından, salgınlar eskisinden çok daha hızlı ve yakın tehlikelerdir. Salgınlar genel olarak mikroorganizmaların doğadaki büyük değişimlere karşı gösterdikleri yanıt olarak oluşmuştur. Pandemiye neden olan mikroorganizmalar incelendiğinde virüslerin ön plana çıktığı görülmektedir. Virüs genomunun çok hızlı mutasyon geçirmesi,
etki mekanizmasının kısa sürede çözülememesi ve dolayısıyla neden olduğu can kayıplarının fazlalığı virüsleri
önemli bir pandemi etkeni yapmaktadır. Öğrencilere, bu bilgiler verildikten sonra virüslerin genel özellikleri,
canlılar âlemindeki yeri, sınıflandırmasında kullanılan kriterler hakkında bilgi verilir. Etkinlik uygulama basamaklarına geçilmeden önce, öğrencilerden virüslerin niçin bakterilerden veya diğer mikroorganizmalardan
daha etkili olabileceği konusunda görüşleri alınır.

VİRÜSLERİN SINIFLANDIRMASI
ZARFLI VİRÜSLER

TEK ZİNCİRLİ RNA VİRÜSLERİ

Şekil 1. Virüs sınıflandırmasında kullanılan bazı karakterler. (Bunların haricinde nükleik asit
çeşidi ve virüs geometrisi karakterleri değerlendirilerek de sınıflandırılır.)
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Şekil 2. Pandemi döneminde maske ve mesafe

Etkinlik Uygulama Basamakları:
Uygulama 1:
1. Grup öğrencileri arasında iş bölümü yapılarak insanlık tarihi boyunca etkili olan virüs kaynaklı pandemileri araştırmaları istenir.
2. Öğrencilerin her birinin, MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu), SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) ve COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı), EBOLA (EVH), GRİP, AIDS (Kazanılmış Bağışıklık
Yetersizliği Sendromu) ve ÇİÇEK hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan virüslerin biri hakkında
araştırma yapmaları istenir.
3. Öğrencilerin, salgına neden olan virüslerin morfolojik özellikleri, genomik özellikleri, bulaşma yolları,
etki mekanizması hakkında araştırma yaparak poster hazırlamaları sağlanır.
4. Grup öğrencilerinin hazırlamış oldukları posterleri diğer grup arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.
5. Araştırılan farklı virüs çeşitlerinin morfolojik özelliklerinin ve genomik materyallerindeki farklılığın,
etki mekanizmasında ortaya çıkaracağı sonuçlar öğrenciler tarafından tartışılır.
6. Okuldaki imkânlar dâhilinde öğrencilerin araştırmış oldukları virüs modellerinin 3B modellerinin yazıcıda basılması sağlanır.

Şekil 3. Pandemiye neden olan virüsler
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Uygulama 2:
1. Uygulama 1 kısmında öğrenciler tarafından araştırılan virüslerin neden olduğu salgınların olası nedenleri ve doğurmuş olduğu sonuçlar hakkında araştırma yapmaları istenir.
2. Salgınlarla ilgili olarak grup öğrencilerinin;
Bulaşma yolları,
Etkilediği bölgenin büyüklüğü,
Etkilenen insan sayısı,
Ölen insan sayısı,
Alınan önlemler,
Ekonomiye etkileri gibi parametreleri karşılaştırmaları istenir.
3. Öğrenciler tarafından yapılan bu karşılaştırmalar tablo haline getirilip laboratuvara asılır. Aynı zamanda
virüs kaynaklı pandemi görülen bölgeler dünya haritası üzerinde işaretlenerek (boyanarak) bu bölgelerde pandemi görülme nedenleri tartışılır.

NOT

Uygulama 1 ve Uygulama 2’de öğrenciler tarafından araştırılan salgınların ve bu salgına neden
olan virüslerin özelliklerinin tespitinde Tablo 1’den faydalanılabilir. Tablo, danışman rehberliğinde revize edilebilir.

ablo 1. Virüs kaynaklı olarak ortaya çıkan salgınların karakteristik özellikleri
Virüs Çeşidi

Etkili Olduğu
Bölge

Sahip Olduğu
Nükleik Asit

Tespit Edilmiş
Vaka

Vaka Ölüm
Oranı

Semptomlar

COVID-19
GRİP
MERS
EBOLA
SARS

Alternatif Öğrenci Görevleri:
1. Grup öğrencilerinin, virüsler haricindeki mikroorganizmaların oluşturduğu pandemileri araştırmaları
istenir.
2. Tarih boyunca oluşan pandemilere karşı alınan önlemler nelerdir? Günümüzde alınan önlemler ile farklılıkları ve benzerlikleri nelerdir?
3. Pandemi etkeni olan virüsleri diğer mikroorganizmalardan ayıran özelliklerin neler olduğu araştırılır. Bu
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özelliklerin virüsler açısından avantaj ve dezavantajları hakkında grup öğrencilerinin fikirlerini ifade etmesi sağlanır.
Ek Etkinlik Önerisi:
1. Günümüzde COVID-19 Pandemisine karşı üretilen aşıların farklılıkları nelerdir.
2. Aşı çalışmalarında gerçekleştirilen Faz 0, Faz 1, Faz 2, Faz 3 ve Faz 4 çalışmaları neyi ifade etmektedir?
Bu aşamaları araştırıp grup öğrencileri ile paylaşınız.
3. Aşı çalışmalarında kullanılan model organizmalar nelerdir? Bu organizmaların avantaj ve dezavantajları
konusunda araştırma yaparak raporlaştırınız.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Değerlendirme: Bu etkinliğe ait “Performans Değerlendirme’’, ‘’Grup değerlendirme’’ formlarına etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. K Budak, F., & Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 pandemi sürecine yönelik genel bir Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
2. Oğurlu, E. (2020). Tarih Boyunca Pandemiler ve Uluslararası Sisteme Etkileri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
3. Parıldar, H., & Dikici, M. F. Pandemiler Tarihi. Klinik Tıp Aile Hekimliği, 12(1), 1-8.
4. Yıldırım, M. (2020). Hastalıkların (Covid 19) Halk Kültürü ve Gündelik Yaşam Üzerindeki Etkisi: Samsun Örneği, Beşeri ve Sosyal Bilimlerde Kavramsal ve Uygulamalı Araştırmalar, Samsun.
5. Yurdakul E.S. (2015). Tarihte Önemli Bulaşıcı Hastalık Salgınları. Türkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics, 1(3):1-6.
6. Irwin W. Sherman (2016). Çeviren. Emel Tümbay, Mine Anğ Küçüker. Dünyamızı Değiştiren On İki
Hastalık. İş Bankası Kültür Yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

PROKARYOTLAR VE METABOLİZMA

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Bakterilerin Hücresel Özellikleri

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Bakterilerin hücresel özelliklerini bilir.
2. Bakteriler âlemini belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
3. Faydalı bakterilere örnekler verir.
4. Bakteri kaynaklı hastalıklara örnekler verir.
5. Bakterilerin olmadığı bir dünyada insanları nelerin bekleyeceği konusunda tahminlerde bulunur.
6. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemini tartışır.
7. Bakterilerde üremeyi açıklar.
8. Bakterilerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerleri analiz eder.
9. Mikrobu tanımlayan bilim insanlarının yaşam öykülerine ilgi duyar.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Kavramlar: Prokaryot, ökaryot, koloni, besiyeri
Ön Bilgiler:
Prokaryot ve ökaryot hücre tanımları hatırlatılır. Prokaryot hücrenin ökaryot hücrelerden farkı tartışılır.
Prokaryot canlılardan bakterilerin faydalı ve zararlı yönleri hakkında bilgi verilir. Bakterilerin çeşitleri ve üremesi hakkında bilgi verilir. İnvitro ve invivo ortamlarda bakteri üremesi ve koşulları hakkında bilgi verilir. Bakterilerin neden olduğu hastalıkların yanı sıra faydaları hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlanır.
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Şekil 1. Farklı tipte
prokaryot ve ökaryot
hücreler

Şekil 2. Bakteri ekimi için kullanılacak olan agar plate ve koloniler
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Gerekli Materyaller: Hazır
katı agar petri kapları, (İmkânlar
dâhilinde okulda da kullanılacak
olan besiyeri tarifine uygun olarak hazırlanabilir.) kilitli poşetler
(İnkübatör yoksa oda sıcaklığında üreme sağlamak amacıyla kullanılabilir.), steril eküvyon çubuğu (pamuklu çubuk), öze, eldiven,
maske, asetat kâlemi, antibiyotik
diskler, inkübatör (Yoksa alternatif olarak kuluçka makinesinden
faydalanılabilir.) koloni büyüklüğünü ölçmek için kumpas

PROKARYOTLAR VE METABOLİZMA

Şekil 3. Etüvde inkübasyon süresini tamamlamış katı besi yerleri

Uygulama 1:
Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. Daha önce temin edilen (hazırlanan) katı agarlı petri kapları ikiye bölünerek kullanılır.
2. Grup öğrencileri tarafından daha önceden belirlenen noktalardan (kapı kolu, bilgisayar mouse, kulak arkası, çalışma masası, cep telefonu kılıfı, cep telefonu ön kısmı) eküvyon çubuğu vasıtasıyla sürüntü yolu
ile örnekler alınır.
3. Belirlenen noktalardan iki defa sürüntü örnekleri alınır.
4. Alınan örnekler agarlı besi yeri içeren petri kaplarının iki farklı bölgesine yayma yöntemi ile ekilir.
5. Ekim yapılan petri kaplarının altına her öğrenci adı ve soyadını, tarih ve örnek alınan bölgeyi yazar.
6. Hazırlanan petri kapları bakteri üremesini sağlamak amacıyla 37°C’ye ayarlanmış inkübatöre yerleştirilir.
Uygulama 2:
Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. Grup öğrencilerinin, petri kaplarında gözlemlenen değişimleri not etmeleri amacıyla çalışma raporu
hazırlamaları ve bu rapora çalışmalarında kullandıkları petri kaplarını temsil eden resimlerini çizmeleri
istenir.
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Şekil 4. Bakteri kolonileri

2. İnkübatör kullanılan çalışmada örnekler 24 saat sonra alınarak gözlemlenir. Danışman rehberliğinde değerlendirilir.
3. Petri kaplarının her iki bölgesinde de oluşan koloniler tespit edilerek not edilir.
4. İnkübatörden çıkarılan petri kapları resmedilerek muhtemel oluşan koloniler gösterilir.
5. İnkübatör kullanılmayan çalışma ortamında ise kilitli poşetlere yerleştirilen petri kapları günlük olarak
gözlemlenir.
6. Günlük olarak gözlemlenen petri kaplarında gözlemlenen değişimler daha önce hazırlanan çalışma raporuna çizilen petri kaplarının yanına not edilir.
7. Petri kaplarında gözlemlenen renk değişimi, koku değişimi, koloni oluşumları not edilerek danışman
rehberliğinde analiz edilir.
8. Tespit edilen kolonilerde ise;
Koloni büyüklüğü,
Koloni biçimi (Smooth koloni, Rough koloni, Mukoid koloni, L koloni)
Koloni rengi,
Koloni kokusu,
gibi özellikler gözlemlenerek not edilir.
9. Farklı bölgelerden elde edilen numunelerin oluşturduğu koloni sayıları karşılaştırılarak bakterilerin hangi bölgelerde daha fazla bulunabileceği konusu tartışılır.
Ek Etkinlik Önerisi:
1. Grup öğrencileri tarafından farklı bölgelerden eküvyon çubuğu yardımı ile örnekler alınarak hazır katı
agar besi yeri içeren ortamlara ekim yapılır. Besi yerinin merkezine antibiyotik disk yerleştirilerek etkisi
gözlemlenir.
2. Farklı bölgelerden alınan numunelerde yer alan bakterilerin üremesi üzerine küf mantarının etkisi gözlemlenir.
3. Günlük hayatımızda içinde bulunduğumuz veya temas halinde olduğumuz hangi bölgelerde bakterilerin bulunma ihtimalinin daha fazla olduğu ve bu bölgelerde genellikle hangi tür bakterilerin bulunduğu
araştırılarak raporlaştırılır. Elde edilen bu veriler grup öğrencilerine sunulur.
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Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu” ve “Öz Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Keskin, N. (2010). Prokaryotik Çeşitlilik: Bacteria.
2. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kat%C4%B1%20Besi yerine%20Ekim.pdf
3. Bender, K. S., Buckley, D. H., Madigan, M. T., Martinko, J. M., & Stahl, D. A. (2017). Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi. Çeviri Editörü: Çökmüş, C. on dördüncü baskıdan çeviri, Palme Yayınevi, Ankara.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

PROKARYOTLAR VE METABOLİZMA

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Farklı Sıcaklık Derecelerinin Bakteri Gelişimi Üzerine
Etkisinin Metilen Mavisi ile Tespit Edilmesi

Etkinlik Türü:

Genişletilmiş ve araştırmaya odaklı etkinlik

Kazanımlar:
1. Bakteriler âlemini belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
2. Bakterilerin hücresel özelliklerini analiz eder.
3. Bakteri hücresini ökaryot hücreler ile karşılaştırır.
4. Bakteri kaynaklı hastalıklara örnekler verir.
5. Bakterilerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterleri raporlaştırır.
6. Bakterilerin olmadığı bir dünyada insanları nelerin bekleyeceği konusunda görüş bildirir.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme
Farklılaştırma Unsurları: İçerik zenginleştirme, ürün zenginleştirme, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal:
Farklı sıcaklıklarda (10 0C, 20 0C, 40 0C, 60 0C ve 80 0C) muhafaza edilen sütler, metilen mavisi tableti, sıcak
su banyosu, etüv, tüp standı, steril pipetler (1 ml, 10 ml) antibiyotik, deney tüpleri

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Prokaryot, ökaryot, metilen mavisi, sıcaklık, metabolizma
Ön Bilgiler:
Prokaryot canlılar olan bakterilerin gelişimi üzerinde birçok faktör etkilidir. Bu faktörlerin belirli değerlerin dışında olması bazen canlının üzerinde olumsuz etki yaparken bazen de yaşamının sona ermesine neden
olabilmektedir. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:
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Ortamın sıcaklığı, oksijen (O2), ortamın asitliği
(pH) ve ortamdaki suyun miktarı.
Bakterilerin üreme hızı zaman ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Patojen bakteriler 5-60 0C gibi geniş bir sıcaklık aralığında çoğalır. 5-60 0C sıcaklık aralığı bakterilerin
üremesi için önemli olması nedeniyle tehlikeli sıcaklık aralığı olarak ifade edilmektedir. Genel olarak bakteriler orta derece sıcaklığa karşı duyarlı
olduğundan özellikle 25 0C yiyeceklerin muhafaza edilmesinde en riskli ortamdır. Besinleri muhafaza etme, kullanma ve servisi sırasında kritik
sıcaklık değeri olan oda sıcaklığında tutmamak
gerekir. İnsanlardaki vücut sıcaklığı olan 37 0C’de
mikroorganizmaların ve bakterilerin hızlı bir şekilde üremelerini sağlayabildiği sıcaklık derecesidir.
Tehlikeli sıcaklık değeri olan 5-60°C’ler arasında
olan 37-63°C’de bakteriler sayıları azalarak da olsa
çoğalmalarını sürdürmektedir. Fakat 63°C sıcaklığın üstünde bakterilerin çoğalmaları durmaktadır.
Ortam sıcaklığı 37°C’den 5 0C’ye doğru düşen sıcaklıklarda da yine çoğalmaları azalarak sürmektedir. Ortam sıcaklığının 0 ile +4 0C arasında olması
durumunda ise bakteriler yaşamlarını sürdürür fakat çoğalamazlar. Örneğin buzdolabının soğutucu
bölmelerinde bakteriler yaşamlarını sürdürürler
ancak çoğalamazlar. Eğer gerekli koşullar sağlanırsa gıdaların bozulmasına neden olan bakteriler çok
hızlı bir şekilde sayılarını artırırlar ve sayıları 30
dakikada 2 katı veya üstüne çıkabilir.

Şekil 1. Sütte metilen mavisi testi

Günümüzde birçok sektörde kullanılan ve önemli bir besin kaynağı olan süt, indirgeme özelliğine sahip bir
yapıdadır. Sütün sahip olduğu bu özellik barındırdığı mikrop sayısı ile artar. Sütün sahip olduğu renk, metilen
mavisi kullanımı ile indirgenerek içerdiği mikroorganizmaların sayısı hakkında bir fikre sahip olunabilir. Bu
renk dönüşümünde redüktaz enzimi rol almaktadır. Redüktaz enzimi metilen mavisinin löko türevine dönüşerek renginin gitmesine neden olur.
Sütte bulunan mikroorganizma sayısı ne kadar çok ise sütteki renk açılımı daha hızlı olacağı için, sütte
bulunan mikroorganizma sayısı hakkında bilgi sahibi olunur. Sütün mikrobiyal yükü hakkında 2-6 saat içinde
bilgi sahibi olunur.
Etkinlik Uygulama Basamakları:
Uygulama 1:
1. Grup öğrencilerinin her birine farklı sıcaklıklarda süt oluşturmaları amacıyla 60’ar ml pastörize süt verilir.
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2. Öğrencilere verilen sütler 3 ayrı deney tüpüne (20 ml)
eşit olarak bölünür. Bu sayede her sıcaklık derecesi
için tüm denemeler üç tekrarlı olarak gerçekleştirilmiş olur.
3. 10 0C, 20 0C, 40 0C, 60 0C ve 80 0C sıcaklıklarda süt
oluşturmaları amacıyla sıcak su banyosunun sıcaklıkları ayarlanır (sütlerin sıcaklıklarını sabit tutmak amacıyla etüv kullanılabilir).
4. Deney tüplerine konulmak üzere metilen mavisi tabletleri kullanılır. Bir adet metilen mavisi tablet (içerdiği saf metilen mavisi 19 mg) 200 ml steril distile su
içinde çözündürülür. Sonra hacim 800 ml’ye yine distile suyla tamamlanır. Metilen mavisi çözeltisi hazırlandıktan sonra renkli steril şişede buzdolabında 2 ay
bozulmadan saklanabilir.
5. Hazırlanan metilen mavisi çözeltilerinden sütlerin
üzerine 1’er ml ilave edilir.
6. Üzerlerine metilen mavisi ilave edilen sütler ilgili sıcaklığa ayarlanan sıcak su banyosuna yerleştirilir.
7. Sıcak su banyosuna yerleştirilen sütler her yarım saatte bir ters çevrilir.
8. Sütlerin 2-6 saat içinde renklerinin açılma süresi tespit edilerek not edilir.
Uygulama 2
1. Bakterilerin üremesi üzerine antibiyotiklerin etkisini
değerlendirmek amacıyla grup öğrencilerinin tamamına deney tüplerine konulmak üzere 20’şer ml süt
verilir.
2. Grup öğrencilerinin yarısına antibiyotik verilerek ellerindeki sütlere ilave edilmesi sağlanır (Süt sığırlarında en fazla kullanılan antibiyotikler; Ampisilin,
Eritromisin B., Kloksasilin, Sülfadimetoxin, Tilozin
B.,Penisilin, Setaperozon).
3. 40 ⁰C’ye ayarlanan sıcak su banyosuna yerleştirilen
deney tüplerindeki sütlerdeki değişim gözlenmeye çalışılır.
4. Deney tüpleri yarım saatte bir ters çevrilerek homojen
karışım sağlanır. 2-6 saat süresince renk değişimleri
gözlenmeye devam edilir.
5. Deney tüplerinde meydana gelen renk değişimleri
sona erene kadar gözlemlenir ve süreleri not edilir.
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NOT
1

NOT
2

Süt yüzeyinde oluşan 5 mm’lik tabakanın beyaza dönmesi dikkate
alınmamalıdır.

Uygulama 1 ve Uygulama 2’de elde
edilen verilere bağlı olarak sütlerde
bulunan yaklaşık bakteri sayıları
Tablo 1’deki kriterlere göre tespit
edilir.
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Tablo 1. Süt niteliğine bağlı olarak sütlerde bulunan yaklaşık bakteri sayıları

Süt Niteliği

Renk Giderilme Zamanı

ml’deki Yaklaşık Bakteri Sayısı

I. Çok İyi

6 Saat

500.000’den Az

II. İyi

5-6 Saat

1.000.000’dan Az

III. Orta

4-5 Saat

1.500.000’dan Az

IV. Kötü

2-4 Saat

1.500.000-2.000.000 Arası

V. Çok Kötü

3 Saatten Az

2.000.000’dan Az

Önerilen Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Bu etkinliğe ait “Performans Değerlendirme’’, ‘’Grup değerlendirme’’ formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Kutluay-Merdol T. ve ark. (2003). Okul Öncesi Dönem Eğitim Veren Kişi ve Kurumlar için Beslenme
Rehberi, Ankara.
2. Madigan, M. T., Martinko, J. M., & Parker, J. (1997). Brock biology of microorganisms (Vol. 11). Upper
Saddle River, NJ: Prentice hall.
3. Thornton, H. R., & Hastings, E. G. (1930). Studies on oxidation-reduction in milk: The methylene blue
reduction test. Journal of Dairy Science, 13(3), 221-245.

77

BİYOLOJİ

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Öğrenme Alanı:

PROKARYOTLAR VE METABOLİZMA/BAKTERİLERİN
HÜCRESEL ÖZELLİKLERİ

Program Basamağı:

ÖYG 1 (Özel Yetenekleri Geliştirme -1)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Sudan, Havadan ve Topraktan Besi Yerlerine Bakteri ve
Fungus Ekimi

Etkinlik Türü:

Genişletilmiş ve Araştırmaya Odaklı Etkinlik

Kazanımlar:
1. Bakteri ve fungusların üreme gelişmesine etki eden çevresel faktörleri test eden kontrollü deney gerçekleştirir.
2. Bakteri ve fungus âlemini belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
3. Bakterilerin ve fungusların olmadığı bir dünyada insanları nelerin bekleyeceği konusunda tahminlerde bulunur.
4. Bakteri ve funguslarda üremeyi açıklar.
5. Çoğalan bakteri ve fungusları mikroskop ortamında gözlemlemeye istekli olur.
Beceriler: Temel düşünme eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: 10 kişilik bir grup için 1 mikroskop, nutrient agar 500 gr, 2 kutu eldiven, pastör pipet, lam-lamel, 50 plastik petri kabı, 1 g toprak, kirli su, beher, erlen, streç film, kurutma kâğıdı,
kâğıt havlu, CD kâlemi, plastik yayma çubuğu.

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Bakteri ve fungus üreme gelişmesi, seyrelme oranı, besi yeri.
Ön Bilgiler:
Bakteri ve funguslar genel hatlarıyla tanımlanır. İn vitro ortamda bakteri ve fungus üreme koşulları hakkında bilgi verilir. Doğal ortamlarda hangi bakteri ve fungus gruplarının daha sık görüldüğü hakkında bilgi
sahibi olur.
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*In vitro: Laboratuvar ortamında anlamını taşır.
**In vivo: Canlı doku veya organizma içinde anlamını taşır.
Bakteriler, prokaryotik tek hücreli canlılardır. Dünya üzerinde hemen her yerde bulunduğu bilinen bakteriler, yaşamsal olaylarını sürdürebilse de çoğalmak için belirli ortam koşullarına ihtiyaç duyarlar.
İnsan ve hayvan bağırsak sisteminde de bulunduğu bilinen bakteriler bulunduğu doku ve ortama göre de
fonksiyonel olabilmektedirler.
Toprak, hava ve suda da yaşamlarını sürdürdükleri bilinen bakteri ve funguslar; gözle görülmemelerine
rağmen bu alanlarda sayıca fazla bulunurlar. Bilimsel çalışmalarda bu gibi ortamlarda bulunan bakteri ve fungusların gözlemlenmesi için ise farklı deney ve süreçler takip edilir.
Canlıların yaşam koşullarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen bu organizmalar, doğada meydana
gelen birçok biyolojik sürecin kaçınılmaz parçalarıdır.
Funguslar; makrofunguslar ve mikrofunguslar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Makrofunguslara ormanlık
alanlarda sıkça rastlamak mümkündür.

Şekil 1. Şapkalı mantar

Makrofungusların zehirli olan üyeleri bulunurken bazı türleri besin olarak tüketilmekte ve üretimi yapılmaktadır (ör.; kültür mantarı).
Mikrofungus üyeleri ise makro boyuttaki mantarlardan faklı olarak daha küçük boyuttaki ve yoğunluğu
arttıkça gözle görülebilen mantarlardır (ör.; küf)

Şekil 2.
Küf mantarı
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Funguslar (mantarlar);
atmosferde, suda ve toprakta
bol miktarda bulunurlar. Doğada farklı fungus türlerinin
yayılış gösterdiği bilinir.
Havada bulunan fungus
türlerinin solunum yoluyla
alınması astıma neden olabilmektedir. Her ne kadar
funguslar hava boşluğunda
gözle görülmeseler de hafif
olan fungus sporları metrelerce uzağa taşınabilmektedirler.

Katı Besi yeri ve Besi
Yeri Tanımı

Şekil 3. Laboratuvar ortamında çoğalması sağlanmış mikrofungus
ve bakteri kolonileri

Besi yeri (besi ortamı,
kültür ortamı) mikroorganizmaların geliştirilmesi için formülize edilmiş ortamlar olup katı ve sıvı besi yeri
olmak üzere ikiye ayrılır. Sıvı besi yeri katı besi yerinden farklı olarak kıvam arttırıcı bir madde ihtiva etmez.
Katı besi yerleri hücre, doku ve bazı mikroorganizmaların çoğaltılması amacıyla kullanılırken sıvı besi yerleri
ise bitki doku kültürü çalışmalarında kullanılır.

Şekil 4. Sporlarını yayan bir mikrofungus
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Nutrient Broth Besi yeri İçin
15 g agar ve 8 g nutrient broth tartıldıktan sonra çözelti 1 litreye tamamlanır. Çözelti henüz çözünmeyeceğinden bir erlenmayere aktarılarak ağzı alüminyum folyo ile kaplanır. Otoklavda 121 ⁰C 15 dk. sterilize edilir
(agar homejenizasyon işlemi mikrodalga fırında da yapılabilmektedir).
Uygulama:
Etkinlik için içerisinde besi yeri bulunan 24 petri kullanılır. Boşluktaki havada çok sayıda fungus ve bakterinin spor veya gözle görülmeyen yapıları bulunmaktadır. Bu nedenle bu yapıların izolasyonu (elde edilmesi)
için petriler:
•

Ağzı açık şekilde 5 dk, 10 dk, 30 dk ve 60 dk bekletilecektir.

•

Bu sürelerin sonunda petrilerin ağzı kapatılacaktır.

•

Kontrol grubu petrileri, besi yeri doldurulur doldurulmaz kapatılıp bir daha açılmayacaktır.

•

Bu petrilerin oda sıcaklığında gelişimi sağlanır.

Kirli sudan bakteri izolasyonu herhangi bir seyreltme işlemi yapılmadan gerçekleştirilir. Topraktan gerçekleştirilecek bakteri izolasyonu için:
•

1 g toprak tartılır. Toprak üzerine 9 ml distile su ilave edilir. Toplam 10 ml sulu çözelti hazırlanır.

•

Burada çok miktarda bulunan bakteri, fungus ve diğer organizmalar (ör.; maya, alg vb. bulunur. Bunların
seyreltilmesi sağlanır.

•

Bu amaçla erlenmayer içine 9 ml distile su konur ve temiz pastör pipetleriyle her bir örnekten alınarak
seyreltme serisi oluşturulur.

1 ml ana stoktan
alınır.

Alınan örneğin
üzeri 10 ml’ye tamamlanır.

Seyreltilmiş örnekten 1 ml alınır.

Alınan örneğin
üzeri 10 ml’ye tamamlanır.

Petrilere yayma yöntemiyle gerçekleştirilen bu ekimden sonra petrilerin etrafı streç filmle sıkıca sarılır. İkişer gün aralıklarla petri kontrolü yapılır. Eğer kolonileşme varsa mikroskopla bakteri görüntüleri alınır.
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Şekil 5. Bakteri ve fungus ekim çalışmalarına örnekler
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Şekil 6. ortamda petrilerde tohum çimlendirilmesi

Yönerge:
1. Öğrenciler 5’er gruba ayrılacaktır.
2. Her bir grup için 8 adet petri kabına bakteri ekim işlemi gerçekleştirilecektir.
3. Etkinlik süresi 2 saat olmalıdır.
4. Her grup ekim aşamasında öğretmenden yardım alabilecektir.
5. Öğrenciler etkinlikle ilgili sorularını öğretmene sorabilecektir.
6. Grup üyeleri birbirlerinden yardım alabilecektir.
Ek Etkinlik Önerisi:
•

Bakterilerin üreme ve gelişmesiyle ilgili bir poster hazırlayabilir.

•

Bakterilerin nerelerde bulunduğuna dair araştırma yaparak bir sunum hazırlayabilir.

•

Bakteri üremesinin çevresel faktörlerden etkilenmesi üzerine bir rapor oluşturabilir.

Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
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Kaynaklar:
1. Cooper, Hausmn, R. E., Çeviri: Sakızlı, M., Atabey, N., (2006) Hücre Moleküler Yaklaşım, İzmir Tıp Kitabevi, İzmir, 713s.
2. Arda, M., (2000), Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınları, Ankara, 548s
3. Anonim, http://www.mikrobiyoloji.org/, erişim tarihi: 16.06.2021
4. Otağ F., Coşkun T., Direkkel Ş., Özgür D., Emekdaş G., (2014), Hava Kaynaklı Aeroallerjen Fungus Sporlarının Konsantrasyonu ve Türk Mikrobiyol Cem Dergisi 44(1): 33-42.
5. Bethlenfalvay GJ (1992). Mycorrhizae and Crop Productivity. Mycorrhizae in Sustainable Agriculture.
ASA Special Publication 54: 1-27
6. Pfleger FL, Linderman RG (1994). Mycorrhizae and Plant Health. APS Press, Minesota.
7. Hodge A (2000). Microbial ecology of the Arbuscular Mycorrhiza. FEMS Microbiol Ecol 32: 91-96.
8. Quilambo OA (2003). The Vesicular- Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis. Afr J Biotechnol 2(12): 539- 546.
9. Strack D, Fester T, Hause B, Schliemann W, Walter MW (2003). Arbuscular Mycorrhiza: Biological, chemical and molecular aspects. J Chem Ecol 29(9): 1955-1979.
10. Özrenk E, Demir S, Tüfenkçi Ş (2003). Peyniraltı suyu uygulaması ile Glomus intraradices ve Rhizobium
cicer inokulasyonlarının nohut bitkisinde bazı gelişim parametrelerine etkileri. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13(2): 127-132.
11. Johansson JF, Paul LR, Finlay RD (2004). Microbial interactions in the mycorrhizosphere and their significance for sustainable agriculture. FEMS Microbiol Ecol 48: 1-13.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

PROKARYOTLAR VE METABOLİZMA/BAKTERİLERİN
HÜCRESEL ÖZELLİKLERİ

Program Basamağı:

ÖYG 1 (Özel Yetenekleri Geliştirme -1)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Farklı Besiyerlerinin Bakteri Çoğalması Üzerine Etkisi

Etkinlik Türü:

Genişletilmiş ve Araştırmaya Odaklı Etkinlik

Kazanımlar:
1. Mikrobiyoloji uygulamalarına ait temel kavramları (besiyeri, inkübasyon, dilüsyon, aseptik vb.) bilir.
*İnkübasyon: DNA sentezi, mikroorganizma çoğaltılması vb. işlemlerde uygun ortam şartlarının sağlanarak çoğalma ve sentez süreçlerinin hızlandırılması aşamalarını kapsar.
**Dilüsyon: Seyreltme işlemi.
***Aseptik: Zararlı olabilecek mikroorganizmaların temizlenmesi durumu.
2. Besiyeri çeşitlerini bilir.
3. Besiyerinin hangi amaçlarla kullanıldığını bilir.
4. Kullanım amacına uygun olarak besiyeri hazırlama tekniklerini açıklar.
5. Ekim yapma tekniklerini bilir.
Beceriler: Yaratıcı düşünme, girişimcilik, analiz etme
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, İçerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: 30 plastik petri kabı, plastik yayma çubuğu, havuç, domates, salatalık, 500 gramlık agar, erlenmayer, pastör pipeti, 1 g toprak, 2 l distile su, kurutma kâğıdı, kâğıt havlu, CD
kâlemi, beher.

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Bakteri ve fungus üreme gelişmesi, seyrelme oranı, besiyeri.
Ön Bilgiler: Besiyeri yapımı genel hatlarıyla açıklanır. Farklı besinlerle elde edilen besi yerlerindeki bakteri
ve fungus üreme potansiyeli açıklanır.
85

BİYOLOJİ

Katı Besiyeri ve Besiyeri Tanımı:
Besiyer; katı ve sıvı besiyeri olmak üzere ikiye ayrılır. Sıvı besiyeri katı besiyerinden farklı olarak kıvam arttırıcı bir madde ihtiva etmez. Katı besiyerleri hücre, doku ve bazı mikroorganizmaların çoğaltılması amacıyla
kullanılırken sıvı besiyerleri ise bitki doku kültürü çalışmalarında kullanılır.
Nutrientbroth Besiyeri İçin:
15 g agar ve 8 g nutrientbroth tartıldıktan sonra çözelti 1 l’ye tamamlanır. Çözelti henüz çözünmeyeceğinden bir erlenmayere aktarılarak ağzı alüminyum folyo ile kaplanır. Otoklavda 121 ºC 15 dk sterilize edilir
(Agarhomejenizasyon işlemi mikrodalga fırında da yapılabilmektedir).
Bakterileri, fungus, doku ve diğer çeşitli mikroorganizmaların yetiştirilebilmesi için belirli ortam şartlarına ihtiyaç duyulur. Farklı ortam şartları ve besin oranları mikroorganizmaların üreme ve gelişme hızlarını da
farklı ölçülerde etkiler. Her ne kadar bazı mikroorganizmaların üreme ve gelişme toleransları (aralıkları) farklı
olsa da belirli koşullarda üreme ve gelişme verimliliği daha fazla olmaktadır.
Havuç Besin İçeriği:
Havuç içerdiği beta karoten ve yağda çözünen vitaminlerden olan A1 vitamini ile birlikte iyi bir antioksidandır. İhtiva ettiği şeker içeriği ile birlikte iyi bir besin kaynağıdır. İnsanların besin maddesi olarak sıklıkla
tükettiği bilinen havuç içerdiği A1 vitamini ile görme, büyüme ve üreme olaylarının reaksiyolarının sağlıklı bir
şekilde gerçekleşmesine pozitif etki sağlar.
Domates Besin İçeriği:
Suda eriyen vitaminler sınıfına giren Biotin ve C vitamini ihtiva eden domatesin asitli bir besin olduğu bilinir. İçerdiği C vitamini insanlarda bağ doku oluşumunda rol alırken biotin ise karboksilasyon reaksiyonlarının
(bileşiklere karboksilik grubu eklenmesi reaksiyonudur) gerçekleşmesinde rol oynar.
Salatalık Besin İçeriği:
Salatalık yüksek su içeriğine sahip (yaklaşık %95); suda çözünen vitaminlerden olan B, C vitaminleri ve
yağda çözünen vitaminlerden biri olan K vitamini içerdiği bilinen bir besindir. Domates bitkisinde olduğu gibi
biotin de içerdiği bilinen salatalık genel anlamda metabolik işleyişi pozitif yönde etkiler.
Uygulama:
Etkinlik için 30 petri kabı kullanılacaktır. 1 salatalık ile yapılacak besiyeri için:
•

Salatalık, ufak ufak doğranır ve üzeri 250 ml su ile
tamamlanır.

•

Mikrodalga fırında 3 dk. kaynatılır.

•

Kaynama işleminden sonra ısıya dayanıklı bir süzgeçle karışım süzülür.

•

Sıcak karışımın üzerine agar eklenir.
Şekil 1. Salatalık
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•

Sıcak sıvının içine 7.5 g agar eklenir ve erimesi
sağlanır.

•

Karışım henüz sıcakken petrilere aktarılır ve besiyerlerinin katılaşması beklenir.
1 havuç ile yapılacak besiyeri için:

•

Havuç ufak ufak doğranır, üzeri 250 ml su ile tamamlanır.

•

Mikrodalga fırında 3 dk. kaynatılır.

•

Kaynama işleminden sonra ısıya dayanıklı bir
süzgeçle karışım süzülür.

•

Sıcak karışımın üzerine agar eklenir.

•

Sıcak sıvının içine 7.5 g agar eklenir ve erimesi
sağlanır.

•

Karışım henüz sıcakken petrilere aktarılır ve besiyerlerinin donması beklenir.

Şekil 2. Havuç

1 domates ile yapılacak besiyeri için:
•

Domates ufak ufak doğranır, üzeri 250 ml su ile
tamamlanır.

•

Mikrodalga fırında 3 dk. kaynatılır.

•

Kaynama işleminden sonra ısıya dayanıklı bir
süzgeçle karışım süzülür.

•

Sıcak karışımın üzerine agar eklenir.

•

Sıcak sıvının içine 7.5 g agar eklenir ve erimesi
sağlanır.

•

Karışım henüz sıcakken petrilere aktarılır ve besiyerlerinin donması beklenir.

Şekil 3. Domates

Besiyeri hazırlandıktan sonra izlenecek aşamalar:
•

1 g toprak tartılır. Toprak üzerine 9 ml distile su ilave edilir. Toplam 10 ml sulu çözelti hazırlanır.

•

Burada çok miktarda bulunan bakteri, fungus ve diğer organizmalar (ör.; maya, alg vb.) bulunur. Bunların seyreltilmesi sağlanır.

•

Bu amaçla erlenmayer içerisine 9 ml distile su konur ve temiz bir pastör pipetle her bir örnekten alınarak
seyreltme serisi oluşturulur.

•

Seyreltme serisinin oluşturulma amacı bakteri kolonilerini daha seyrek bir hale getirmektir.

•

Tercih edilen herhangi bir seyreltme oranı bütün petrilere uygulanacaktır.
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1 ml ana stoktan
alınır.

Alınan örneğin
üzeri 10 ml’ye tamamlanır.

Seyreltilmiş örnekten 1 ml alınır.

Alınan örneğin
üzeri 10 ml’ye tamamlanır.

Şekil 4. Seyreltme serisi

Ekimi yapılacak petri kapları
kurutma kâğıtları üzerine yerleştirilecektir.
Tercih edilen seyreltme oranından alınan örnekler, pastör pipetle
petrilere aktarılıp yayma çubuğuyla
tüm petriye yayılacaktır.
Bir petride kullanılan yayma
çubuğu diğer bir petride kullanılmayacaktır.
Petri, ekim işleminden sonra
petri kaplarının etrafı streç film ile
sıkıca sarılacaktır.
İki gün aralıklarla yapılacak
olan petri kontrolü ile bakteri kolonilerinin üreme ve gelişmesi gözlemlenecektir.

Şekil 5. Petri kaplarında çoğalmış fungus ve bakteriler

Yönerge:
1. Her öğrenciye 3 petri verilecektir.
2. Her bir petri havuç, salatalık ve domatesten elde edilen besiyerlerini ayrı ayrı ihtiva edecektir.
3. Öğrenciler farklı besiyerlerinin bulunduğu bu petrilere topraktan izole ettikleri bakteri ve fungusların
ekim işlemini gerçekleştireceklerdir.
4. Etkinlik süresi 2 saat olmalıdır.
5. Öğrenciler etkinlikle ilgili sorularını öğretmene sorabilecek ve öğretmenden yardım alabilecektir.
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Ek Etkinlik Önerisi:
•

Besiyerlerinin hazırlanışı ile ilgili bir poster hazırlayabilir.

•

Farklı besiyerlerinin kullanım alan ve amaçlarını ihtiva eden araştırmalar yaparak bir sunum hazırlayabilir.

•

Farklı besiyerlerinin bakteri ve fungus gelişimi üzerine etkileriyle ilgili bir rapor oluşturabilir.

Değerlendirme: Performans Değerlendirme Formu”na karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Anonim, http://www.mikrobiyoloji.org/, erişim tarihi: 16.06.2021
2. Kalaycıoğlu L., Serpek B., Nizamlıoğlu M., Başpınar N., Tiftik M. A., (2013) Biyokiya. S. 266-289.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

PROTİSTA ÂLEMİ/PROTİSTA ÂLEMİ ALT GRUPLARI

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Protistaları Tanıyalım

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Endosimbiyoz teorisini bilir.
2. Ökaryot canlıların ortaya çıkması ile ilgili görüşleri tartışır.
3. Protista âlemini belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
4. Yeşil alglerin, mavi-yeşil alglerden farklı sistematik kategoride olduğunu açıklar.
5. Protista kültürü üretir.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme
becerisi, grup çalışma becerisi
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Prokaryot, Ökaryot, Protista, Protozoa, Algler, Cıvık Mantarlar
Ön Bilgiler: Endosimbiyoz teorisi hakkında, yani mitokondri ve plastit organellerinin kökeninin prokaryot
hücrelerden geldiğine dair bilgi verilir. Bu teorinin tarihçesinden ve bu teoriyi destekleyen bulgulardan bahsedilir. Ökaryotik canlıların ortaya çıkış süreci, tarihsel gelişimi ve evrimleşmesi hakkında bilgi verilir. Prokaryotik ve ökaryotik hücre yapıları arasındaki farklar hatırlatılır. Protistlerin ökaryot hücre yapısına sahip oldukları,
tek ve çok hücreli formlarının bulunduğundan bahsedilir. Bu canlıların beslenme, boşaltım, büyüme, gelişme,
üreme gibi özellikleri anlatılır. Protista âlemindeki canlıların bitkiye ve hayvana benzer özellikleri ile ilgili bilgi
verilir. Görsel açıdan zenginleştirmek için konuyla ilgili animasyon veya video örnekleri öğrencilere sunulur.
Protista âleminin grupları ve belli başlı özellikleri görseller üzerinden örneklerle anlatılır. Protista kültürünün
hazırlanma sürecinde kullanılacak materyaller ve kullanım gerekçeleri hakkında bilgilendirme yapılır. Deniz ve
tatlı su alg gruplarının karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılması hakkında bilgi verilir.
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Görevler:
Görev Türü: Sınırlandırılmış Görev
Görev 1: Tatlı suda yaşayan Protozoaların incelenmesi
Gerekli Materyaller: Geniş ağızlı kavanoz veya beher, havuz, göl, gölet, akarsu (durgun yerinden) ya da su
birikintisinden alınan su, kuru yapraklar, meyve (elma,
muz vb.) kabukları, pipet, lam, lamel, ışık mikroskobu,
teşhis anahtarı (öğretmen tarafından temin edilecektir).

Paramecium caudatum

Uygulama 1:
1. Üç öğrenci görevlendirilir. Bu öğrencilere verilen kavanozlara çevrelerindeki farklı ortamlardan (havuz,
göl, gölet, su birikintileri vb.) su örnekleri doldurmaları istenir.
2. Örnekler alındıktan sonra kavanozun üzerine su örneğini alan kişi, alındığı tarih ve yeri belirten bir etiket yapıştırmaları istenir.

Amoeba

3. Beher veya kavanozun içine kuru yapraklar, meyve
kabukları ilave edilir. Kavanozun ağzı hava geçirecek
bir kumaş parçası, tülbent veya kâğıt havlu ile kapatılır.
4. Kavanoz ışık almayan bir yere konur.
5. 1 hafta sonra sudaki değişimler gözlenir.
6. Sudaki oksijenin azalmaması için 3-4 günde bir kavanozların ağzı açılarak havalandırılır.
7. Tek hücreli canlıların incelenebilmesi için 15 gün kadar bekletilir.
8. Bu süre sonunda oluşan kültürlerden birer damla
alınarak, lam üzerine damlatılıp lamel kapatılır. Hareketli organizmaların incelenmesini kolaylaştırmak
için lamelin kenarından kurutma kâğıdı ile fazla su
emdirilir.

Euglena

9. Mikroskobun önce 4’lük, sonra 10’luk ve 40’lık objektifinden incelenir.
10. Görülen canlıların şeklinin çizilmesi istenir.
11. Öğretmen yardımıyla teşhis kitabından organizmalar cins bazında teşhis edilir.
12. Gözlemlenen canlılar aşağıdaki tabloda ait olduğu
gruba yazılır.
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Şekil 1. Amoeba sp.

Şekil 2. Paramecium sp.

Şekil 3. Euglena sp.

Tablo 1. Tatlı suda yaşayan protozoonların incelenmesi ve hareket yapıları

1. Beher

2. Beher

Kamçılı

Kökayaklı

Silli
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Görev 2: Tatlı veya tuzlu suda yaşayan alglerin incelenmesi
Gerekli Materyaller:
Geniş ağızlı kavanoz veya beher, havuz, göl, gölet, akarsu
(durgun yerinden) ya da su birikintisinden alınan su, deniz suyu, kuru yapraklar, meyve (elma,muz vb.) kabukları,
pastör pipeti, lugol çözeltisi, lam, lamel, ışık mikroskobu,
teşhis anahtarı (öğretmen tarafından temin edilecektir).

Şekil 4. Spirogyra sp.

Uygulama 2:
1. Beherler veya kavanozlar 1. uygulamadaki gibi hazırlanır.
2. 1. uygulamadan farklı olarak mümkünse deniz suyundan da örnek alınıp kavanoz veya beherler ışıklı ortamda bekletilir. Deniz suyu almanın mümkün olmadığı yerde sadece tatlı sudan örnek almak da yeterlidir.
3. Su örneğinin haricinde sucul ortamdaki makro alglerden de örnekler alınır.
4. Alglerin formlarını kaybetmemeleri için kapların içine lugol çözeltisi damlatılır.

Şekil 5. Chlorella sp.

5. Fitoplankton örnekleri litre başına 5 mililitre Lugol
çözeltisi kullanılarak muhafaza edilir. Lugol çözeltisi
saman rengine ulaşıncaya kadar ilave edilir.
6. Örnekler alındıktan sonra kavanozun üzerine, su örneğini alan kişi, alındığı tarih ve yeri belirten bir etiket
yapıştırmaları istenir.
7. 1. uygulamadaki yönergeler takip edilerek, organizmalar cins bazında tespit edilip aşağıdaki tabloya işlenir.
Şekil 6. Phacus sp.

Şekil 7. Chondrus sp.

Şekil 8. Ulva sp.

Şekil 9. Melosira sp.
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Tablo 2. Tatlı/tuzlu suda yaşayan alg çeşitliliği
Tek Hücreli

Çok Hücreli

Chlorophyta (Yeşil algler)
Chrysophyta (Altın sarısı algler)
Pyrophyta (Ateş rengi algler)
Euglenophyta (Kamçılı algler)
Rhodophyta (Kırmızı algler)
Phaeophyta (Kahverengi algler)
Cyanophyta (Mavi-yeşil algler)

Alternatif Öğrenci Görevleri:
1. Protista âleminden ilgisini çeken bir türle ilgili poster hazırlayabilir.
2. Mikroskop çalışması esnasında çektiği fotoğrafları kullanarak canlının özelliklerini de içeren bir sunum
hazırlayabilir.

NOT

Bu görevlerin tamamı öğrenciye sunulur. Bireysel veya grup olarak seçilen konuyla ilgili çalışmaları sağlanabilir.

Ek Etkinlik Önerisi:
1. Benzer bir etkinlik tek bir grup canlının incelenmesi veya kültürünün çoğaltılması için de yapılabilir.
Örneğin amip ve stentor canlılarının gözlemlenmesi için 100 ml distile su ve 5 adet kuru pirinç tanesi ile
özel besi yeri hazırlanabilir. Ya da farklı bir grubun incelenmesi yapılacaksa bununla özel ilgili besi yeri
hazırlama kaynakları incelenebilir.
2. Işık ve sıcaklık gibi faktörlerin organizmaların artışına veya azalışına etkisi araştırılabilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Çözelti hazırlama ile ilgili konularda kimya
branşı ile iş birliği yapılabilir.
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Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Altuner, Z. (2019). Sistematik Botanik 1, Aktif Yayınevi.
2. Tutel, B., Çırpıcı, A. (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Yayınları.
3. Aktar, S., Cebe, G.E. (2010). Alglerin Genel Özellikleri, Kullanım Alanları ve Eczacılıktaki Önemi, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 39 (3) 237-264.
4. Şenler, N.G., Yıldız, İ. (2010). Tatlı Su Protozoonları ve Önemi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 3(1):
7-16, ISSN: 1308-0040, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

BİTKİLERDE ÜREME VE GELİŞME/TOHUMLU BİTKİLER

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Rengini Seç

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Tohumlu bitki sistematiğinde kullanılan temel prensipleri bilir.
2. Tohumlu bitkileri belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
3. Yakın çevresindeki açık/kapalı tohumlu bitkileri tanır.
4. Çevresinde gördüğü bitkileri sınıflandırır.
5. Çevresindeki tuhumlu tohumsuz bitki ayrımını yapabilir.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme, grup
çalışma becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Işık mikroskobu, stereomikroskop/büyüteç, lam, lamel, monokotil
ve dikotil bitki örnekleri, boya bitkileri, pamuk, pamuklu ip, yün ip, ısıtıcı, metal kap, yardımcı ders kitapları,
internet kaynakları, etkileşimli tahta

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Biyolojik çeşitlilik, sistematik, bitki sitematiği, sistematik kategori, tür, cins, familya, boya bitkisi,
etken madde
Ön Bilgiler:
Biyolojik çeşitlilik, sistematik, sistematik kategori, sistematik karakter, tür, cins, familya kavramları açıklanır. Sistematiğin temel prensipleri hakkında bilgi verilir. Bitki sistematiği alanında kullanılmakta olan temel
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karakterler tanıtılır. Tohumlu ve tohumsuz bitkilerin ayırt edici özellikleri karşılaştırılır. Doğal florada bulunan
bitkiler ve kültüre alınmış bitkilere örnekler verilir.
Bu etkinlik iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama monokotil ve dikotil bitkilerin ayırt edici özelliklerinin laboratuvar ortamında karşılaştırılarak incelenmesi, ikinci aşama ise boya bitkilerinin kullanımı ile bir
boyama çalışmasının yapılması şeklinde gerçekleşecektir.
Uygulama 1:
Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek bu çalışma için daha önce öğrencilerden farklı bitki örnekleri getirmeleri istenir. Öğretmen tarafından da etkinlik materyali olarak farklı bitkiler temin edilir. Bitkiler öğrencilere dağıtılarak önce dikotil ardından da monokotil birer bitkinin (organları tam olan) morfolojik özelliklerinin
incelenmesi sağlanır.
Mikroskop çalışması için bitki gövdesinden enine kesit alınarak preparat hazırlanır ve mikroskopta incelenir. Mikroskop görüntüleri deney defterine çizilir ve mikroskop büyütmesi yazılır. Farklı bitkilere ait kök, gövde,
yaprak, çiçek ve tohum örnekleri (Şekil 1) stereomikroskop/büyüteç ile incelenir ve örnekler arasındaki farklılıklar tartışılır. Hangi özelliklerin sistematik olarak ayırt edici olduğu konusunda değerlendirmeler yapılır. Bu
etkinlik için daha önce öğretmen tarafından hazırlanmış anatomik ve morfolojik bitki görselleri de kullanılır.

DİKOTİL (ÇİFT ÇENEKLİ)

Tohumların iki
çeneği vardır.

Çiçeklerin dört
veya beş çiçek
parçası vardır.

Yapraklar oval veya
palmat olup ağsı
damarlanma
görülür.

İletim demetleri
gövdede
halkasal
dizilmiştir.

Kazık köklüdür.

MONOKOTİL (TEK ÇENEKLİ)

Tohumların tek
çeneği vardır.

Çiçeklerin üçlü
çiçek parçaları
vardır.

Yapraklar dar,
paralel damarlıdır.

Şekil 1. Monokotil ve dikotil bitkiler arasındaki farklar
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İletim demetleri
küçük ve gövde
boyunca yayılmıştır.

Saçak köklü
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Günlük yaşamımızda gıda maddesi olarak kullanmakta olduğumuz bitkiler hangileridir, sorusu öğrencilere yöneltilir ve bu bitkilerin hangi organlarının kullanıldığı, hangi organlarının kullanılmadığı konusunda
örnekler verilir. Öğrencilerden kökü, gövdesi, yaprağı, çiçeği, meyvesi, tohumu gıda maddesi olarak kullanılan
bitkilere örnekler vermeleri istenir. Kuru soğanda etli depo yapraklar, patateste yumru gövde (tuber), havuçta
depo kök, domateste meyve, kuru fasulyede tohum, brokolide çiçek vb. gıda olarak kullanılabilen örnekler verildikten sonra öğrencilerden ülkemizde yetişmeyen gıda bitkilerini araştırmaları istenir.
Toprak altı yumru gövdesini tükettiğimiz patatesin, meyvesini tükettiğimiz domates, patlıcan ve biberin
başta çiçekleri olmak üzere diğer organlarının morfolojik özelliklerinin nasıl olduğu konuşularak öğrencilerin
günlük yaşamlarında kullanmış oldukları bitki organları dışındaki o bitkiye ait olan kısımları da fark etmeleri
sağlanır (Şekil 2). Örneklendirmeler egzotik meyveler, endüstriyel bitkiler, tıbbi bitkiler vb. şeklinde zenginleştirilir.
Etkinlik kapsamında özellikle Solanaceae (Patlıcangiller) ve Rosaceae (Gülgiller) familyalarından bahsedilir ve bu familyalara dâhil olup günlük yaşamımızda kullandığımız üyeleri tanıtılır.

PATATES

DOMATES

PATLICAN

BİBER

Şekil 2. Solanaceae (patlıcangiller) familyasına ait gıda maddesi olarak kullanılan bazı bitki
örneklerinin (patates, domates, patlıcan, biber) genel görünümleri (kök, gövde, yaprak, çiçek,
meyve organları ile birlikte)

Bir monokotil bitki olan muzun (Şekil 3) yetişme koşullarından bahsedilerek bu bitkinin morfolojik özellikleri değerlendirilir. Muz bitkisinin genel anlamda ağaç olmayıp büyük bir otsu bitki olduğu belirtilir. Halk
arasında yanlış kullanımı olan botanik ile ilgili kavramlara bu etkinlikte yer verilebilir. Partenokarpik bir meyve
olan muzun çekirdeğinin bulunup bulunmaması hakkında bilgi verilir. Yabani ve kültür muzlarının genel yapısı anlatılır. Yabani muzlarda 4 sıra çekirdek bulunmasına karşılık kültür muzlarında çekirdeklerin gelişmemiş
ve yalnız siyah lekeler halinde izlerinin olduğu belirtilir. Kültüre alınmış muz çeşitlerinde döllenme olmazken,
döllenme olmadan meyve oluşumunun partenokarpi ile meydana geldiği anlatılır. Çekirdeksiz üzüm, bazı portakal ve mandalina çeşitleri vb. örnekler verilir.
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Şekil 3. Muz bitkisi (Musaceae familyasının Musa cinsine aittir.)

Uygulama 2:
Bu etkinlik sürecinde “Endüstriyel Bitki” olarak kullanılmakta olan bitkiler tanıtılır. Daha önce öğrencilere bu konu ile ilgili araştırma yapma görevi verilir. Öğrenciler, yapmış oldukları derlemeleri sınıf ortamında
paylaşır. Öğretmen tarafından hazırlanmış olan endüstriyel bitkiler ile ilgili görsel sunum materyalleri de bu
süreçte kullanılır. Bu etkinlikte, özellikle tekstil sanayisinde kullanılmakta olan bitkilere yer verilecek olup sınıf
içinde yapılacak paylaşımlarda bu duruma dikkat çekilir. Tekstil endüstrisinin dokuma, boyama, sabitleme gibi
farklı aşamalarında kullanılmakta olan bitkiler ayrı ayrı tanıtılır.
Lif değeri olan ve dokumacılıkta kullanılan bitkiler, etken boyar maddesi ile boyamacılıkta kullanılan bitkiler ve boyaların dokuma yüzeyine tutunmasını sağlamak amacı ile mordanlamada kullanılan bitkiler hakkında
bilgi verilir.
Pamuk (Gossypium barbadense), keten (Linum ussitatissimum), kenevir (Cannabis sp.) vb. bitkilerin ekonomik değeri ile ilgili paylaşımlarda bulunulur. Bu paylaşımlarda istatistiksel resmi veriler kullanılır.
Endüstriyel bir bitki olan pamuğun (Gossypium sp.) (Şekil 4) tekstil sanayisinde kullanımı dışında ayrıca
tohumundan da (çiğid) yağ elde edilmektedir. Pamuk meyvesi 3-5 gözlü kapsül yapısına sahiptir. Bu gözlerde
bulunan tohumların etrafı sık ve beyaz tüylerle örtülü olup sanayide bu tüyler kullanılmaktadır.

Şekil 4. Pamuk bitkisinin büyüme döngüsü
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Şekil 5. Kenevir sapından ayrılan kenevir lifleri

Şekil 6. Su tesisatlarında kullanılan kendir lifleri

İşlenmemiş pamuk bitkisinin (pamuk kozası) temin
edilebilmesi durumunda pamuk lifleri stereomikroskopta incelenir. Dokumacılıkta kullanılmasının dışında
su tesisatlarının su sızdırmaması için de pratikte kullanılmakta olan kendir bitkisi lifleri ve dokumacılıkta
kullanılan keten bitkisi lifleri de bu etkinlik kapsamında mikroskopta incelenir. Ayrıca kendir lifleri farklı sürelerde su ile muamele edilir. Meydana gelen değişimler gözlemlenerek yorumlanır. Benzer durumlar farklı
bitkiler için de ele alınarak günlük yaşamımızda pratik
kullanımı olan bitki organları ve bu kullanımın ardında
yatan biyolojik sebepleri tartışılır.
Kökboya (Rubia tinctorum L.)
Rubia tinctorum L. (kök boyası) bitkisi (Şekil 8) Rubiaceae (Kökboyagiller) familyasına ait olup bu bitkinin
köklerinden elde edilen boyarmadde dokumacılıkta
kullanılmaktadır. Türkiye kökboyanın anavatanı olarak görülmektedir. Bitkiden farklı boyar maddeler elde
edilebilmekte olup bunlardan en önemlisi “Alizarin”
dir (Şekil 9). Bu etken madde sayesinde elde edilmekte olan renk tüm dünyada Türk kırmızısı olarak bilinmektedir. Mordanlama (boyanın sabitlenmesi işlemi)
ve boya banyosuna ilave edilen maddelere bağlı olarak
elde edilen rengin tonları değişebilmektedir. Boyamacılıkta kullanılan diğer boya etken maddeleri ve mordanlamalar için de aynı durum geçerlidir.
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Şekil 7. Mikroskop altında kenevir lifi

Şekil 8. Rubia tinctorum L. (kökboyası)
bitkisi
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Öğrencilere, alizarin dışında bitkilerden elde
edilmekte olan önemli boyar maddeler konusunda
bilgi verilir. Etken maddenin bitkinin hangi organından ve nasıl izole edildiği de anlatılır.
Etkinlik kapsamında kullanılmak üzere alizarin
boyar maddesi temin edilir (aktarlardan vb.). Yapılacak ön çalışma neticesinde kullanılabilecek farklı
boya bitkileri belirlenir ve bunlardan ulaşılabilenler çalışma sürecinde kullanılır. Bu aşamada tercih
edilen bitkinin doğal örneği ve boyar madde içeren
organının kullanılmasıdır. Ancak ihtiyaç durumunda doğal olarak elde edilmiş olan güvenilir bitkisel
boyalar da kullanılabilir.
Geleneksel dokumacılıkta pamuk ve yün ipliklerin boyanmasında (Şekil 10) farklı bitkisel boya bitkileri kullanılmaktadır. Boyar maddenin elde edildiği organ, bitkilerde farklılık göstermekle birlikte bu
etken maddenin elde edilmesi, boyama yöntemleri
vb. de değişebilmektedir. Bu sebeple etkinlikte kullanılacak olan boya bitkisi/boyar maddenin boyanacak materyale tutunabilmesi için hangi işlemlerin
yapılması gerektiği daha önce araştırılmalıdır. Boyar
maddenin ısıtılarak aktifleştirilmesi için gerekli olan
ön koşullara dikkat edilmelidir. İş güvenliği tedbirlerine mutlaka uyulmalıdır.
Kullanılacak olan bitkilere göre farklılık göstermekte olan boya ekstraktı hazırlama süreçlerine
dikkat edilir. Boyama sürecinde doğal pamuk/işlenmemiş yün iplikler kullanılır. Boya türüne göre
değişmekle beraber ortalama olarak 60-90 0C’de ve
metal kap içinde boyar maddenin ısıtılması gerekmektedir. Aynı etkinlik saati içinde boyama işlemi
yapılır ve boyanan ipler kurutulur. Süre, kullanılan
boyar madde çeşidi, sıcaklık vb. ön koşullar ile boyama sonucu elde edilen ürünlerdeki renk kalitesi,
ton farklılığı vb. özellikler bakımından değerlendirmeler yapılır.

Şekil 9. Alizarin (Türk kırmızısı: Rubia tinctorum
bitkisinin boyar maddesi)

Şekil 10. Geleneksel boyacılık

Uyarı: Ülkemizde yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak bitkiler bu etkinlikte kullanılabilir. Arazi/örnek toplama izni alınmadan bitki örneği araziden toplanarak bu çalışma yapılamaz. Bu konu ile ilgili öğrenciler bilgilendirilmelidir. Endemik bitki, BERN ve CITES sözleşmeleri, IUCN koruma statüleri hakkında da bilgi verilebilir.
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Alternatif Öğrenci Görevleri:
Ek Etkinlik Önerisi:
Ülkemizde Tıbbi ve Aromatik Bitki (TAB) olarak kullanımı olan bitkiler konusunda derleme çalışması yapılır. Öğrenciler TAB konusunda araştırma yaparken bitkilerin etken maddeleri ve ilgili fizyolojik süreçlere de
yer vermelidir.
Öğrenciler, web 2.0 araçları kullanarak kendi yöresinde yetişmekte olan TAB bitkileri ile ilgili bir katalog
hazırlar ve sınıfta arkadaşlarına sunar. Katalogda yer verilen her bitkinin, binomial adlandırma kurallarına göre
geçerli olan ismi ve Türkçe adı bulunmalıdır. Binomial adlandırma kurallarına göre kullanılan ismin doğruluğu
ve geçerliği öğretmen tarafından kontrol edilmelidir. Sinonim olan isimlere yer verilmemelidir. Güncel akademik kaynak ve veri tabanları kullanılmalıdır.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Boya bitkilerinin etki mekanizması konusunda kimya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Muz Yetiştiriciliği, (2012). Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım Teknolojisi Modülü, 621BHY142, Ankara
2. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Muz%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf (Erişim Tarihi: 30.07.2021)
3. Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler (2012). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 1.
4. https://bizimbitkiler.org.tr/yeni/demos/technical/
5. Karadağ, R., (1997). Türk Halı Kilim ve Kumaşlarında kullanılan Boyar Maddeler, Ariş Dergisi, Ağustos
(1997):38-50.
6. Karadağ, R., (2007). Doğal Boyamacılık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Geleneksel El Sanatları ve Mağazaları İşletme Müdürlüğü Yayınları, No:3.
7. Tüm Cebeci, D., (2020). Anadolu Türk Dokumacılık Sanatında Kullanılan Bazı Doğal Boyar Maddeler ve
Özellikleri, İdil, 68 (2020 Nisan): 657-674.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

BİTKİ GELİŞİMİ VE ÇİMLENME

Program Basamağı:

ÖYG 1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

2 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Tohum Üzerinde Kuraklığın Etkisinin İncelenmesi

Etkinlik Türü:

Genişletilmiş ve Araştırmaya Odaklı Etkinlik

Kazanımlar:
1. Tohumun kısımlarını bilir.
2. Bitkilerde çimlenme aşamalarını bilir.
3. Bitkilerde çimlenmeye etki eden koşulları bilir.
4. Çimlenmeye etki eden çevresel faktörleri test eden kontrollü deney gerçekleştirir.
5. Farklı tohumların çimlenme sürelerini ölçen bir deney tasarlamaya istekli olur.
6. Deney sürecindeki çimlenme aşamalarını gözlemler ve verileri kaydeder.
Beceriler: Temel düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel süreç becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Distile su 5lt, Silikajel (sıvı olmak üzere), 6 adet kavanoz, 1 paket
bitki tohumu, 20 adet cam petri kabı,10 adet kurutma kâğıdı, sulama suyu (0,60 mPA ve 0,80 mPA konsantrasyonlarında olmak üzere), Pastör pipet, eldiven, CD kâlemi.

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Bitkilerde üreme ve gelişme, çimlenme süresi, kuraklık
Ön Bilgiler:
Çimlenme sürecinin bitki gelişimi için gerekli olduğu belirtilir. Tohum gelişimi hakkında ve çevresel faktörlerin tohum gelişimi üzerine etkileri hakkında bilgi verilir. Kuraklık faktörünün bitkiler üzerinde yapabileceği etkiler anlatılır.
Bitkinin büyüyüp gelişebilmesi için tohumun çimlenme aşaması büyük önem taşımaktadır. Bitki gelişi-
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minin süreçlerinden biri olan tohum
çimlenmesi belirli ortam şartlarında
gerçekleşir/gerçekleşmelidir.
Her bitki türünün birbirinden
farklı özellik gösterdiği gibi bu bitki
tohumları da aynı şekilde çeşitli gelişim ihtiyaçlarına sahiptir.

Şekil 1. Küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklaşan
alanlar

Isı, sıcaklık, patojenite, ışık ve tohumun ihtiva ettiği besidoku gibi unsurlar tohum gelişimini negatif veya
pozitif yönde etkiler.
Bu doğrultuda yetiştiriciliğinin
yapıldığı bilinen ve besin maddesi
olarak tüketilen bitki tohumlarının
çeşitli çevre dirençlerine (habitatın
canlı üzerindeki etkilerine) karşı ne
kadar dayanıklı olduğu ile ilgili çalışmalar sürdürülür.
Dünyanın içinde bulunduğu ve
küresel iklim değişikliği olarak adlandırılan süreç ile birlikte bitkilerin
kuraklığa dayanıklılığının ne ölçüde
olduğu daha da önem arz etmektedir.
Kuraklığın, üretimi sağlanan ve besin
kaynağı olarak tüketilen bitkiler üzerindeki etkileri analiz edilmelidir. Bu
doğrultuda yapılan çalışmalar ilerleyen süreçlerde birçok bitki üretiminin verimli bir şekilde sürdürülebilmesini sağlayacaktır.

Şekil 2. Işıklı ortamda yetiştirilen bitkiler

Birçok çimlendirme çalışması In
vitro ortamda sürdürülür. In vitro
ortamda toprak kullanılmadan elde
edilen sıvı besin maddesiyle bitki yetiştirme işlemi gerçekleştirilir. Ancak
günümüzde çoğunlukta toprakta bitki yetiştiriciliği tercih edilmektedir.

Şekil 3. Farklı bitkilere ait tohumlar

*In vitro: Laboratuar ortamında
anlamını taşır.
**In vivo: Canlı doku veya organizma içinde anlamını taşır.
Şekil 4. Toprak kullanılarak yapılan bitki yetiştiriciliği
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Bitki türlerinin devamlılığını sağlama ve koruma altına almak amacıy-
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la bitkilerin aynı veya farklı ortamlarda yetiştiriciliği yapılır. Bitki farklı bir ortama taşınıyor ve yetiştiriciliği
yapılıyor ise bu koruma yöntemi “ex situ” olarak adlandırılır. Bitki yine aynı ortamda çoğaltılıyor ise de bu koruma yöntemi “in situ” olarak adlandırılır.
Bitkinin kendi yetiştiği ortam dışında yetiştiriciliğinin yapılması bitkinin ıslah çalışmaları için önem arz
etmektedir. Bitkinin kendi tabii ortamından farklı çevre koşullarında yetiştiriciliğinin yapılması bitki koruma
çalışmalarının temelini oluşturur.
Kendi yetişme ortamı dışında gelişim gösterebilen bitkiler (ör.: kurak ortam) kuraklığın daha çok baş gösterdiği süreçlerde de çoğaltılabilecek ve besin olarak tüketilebilecektir. Böylece hem bitki türünün korunması
sağlanacak hem de uzun vadede yetiştiriciliği yapılabilecektir.

Şekil 5. Etüve aktarılmış petri kapları

Şekil 6. Petrilere aktarılmış tohumlar

Uygulama:
Deney için totalde 20 petri kullanılır. Petrilere ekilecek tohum sayısı sayılır. 1, 1.5, 0.5 mm konsantrasyonlarında kaya tuzu çözeltileri için tohumların ayrı ayrı eklenebilmesi amacıyla 3’er kavanoz oluşturulur. Kavanozlara tohumlar eklenir. Tohumlar silikajelde 6 saat bekletilir. Kurutma kâğıtları petri ebatlarına uygun şekilde
kesilip yerleştirilir. Her bir petriye 15 tohum eklenir. Bütün petrilerin ilk sulaması distile su ile gerçekleştirilir.
Bütün petriler 21 °C sıcaklığındaki etüve yerleştirilir.
Deney kurulduktan 3 gün sonra yalnızca kontrol grupları distile suyla sulanmak kaydıyla petriler 0,60 mPA
ve 0,80 mPA yoğunluğundaki silika jelli sulama sularıyla sulanır.
Ek Etkinlik Önerisi:
Öğrenciler, tohumların çimlenme süreleriyle ilgili poster hazırlayabilir. Kuraklığın tohum üzerindeki etkilerini araştırarak sunum hazırlayabilir. Tohum gelişimi etkileyen çevresel faktörlerin neler olduğu üzerine rapor
oluşturabilir.
Tohum çimlenme oranını ihtiva eden bir tablo oluşturabilir ve oluşturduğu tablo ile birlikte tohumun kuraklığa karşı direncinin ne ölçüde olduğu hakkında çıkarımda bulunabilir.
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Tablo 1. Çalışma sonrası doldurulacak örnek tablo (tablo örnek sayısına göre farklılık gösterebilir).
Tohum/Gün

1

2

3

4

1. Kontrol grubu
2. Kontrol grubu
*0.60 mPA petri 1
**0.60 mPA petri 2
***0.80 mPA petri 1
****0.80 mPA petri 2

*0.60 mPA konsantrasyonlarındaki sıvıyla yapılan sulama sonucu tohumlardaki çimlenme sayısı.
**0.60 mPA konsantrasyonlarındaki sıvıyla yapılan sulama sonucu tohumlardaki çimlenme sayısı (Tekrarlı petri örneği elde etmek amacıyla tek bir sulama suyu için birden fazla petri örneği hazırlanır.).
***0.80 mPA konsantrasyonlarındaki sıvıyla yapılan sulama sonucu tohumlardaki çimlenme sayısı.
****0.80 mPA konsantrasyonlarındaki sıvıyla yapılan sulama sonucu tohumlardaki çimlenme sayısı (Tekrarlı
petri örneği elde etmek amacıyla tek bir sulama suyu için birden fazla petri örneği hazırlanır.).
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Çetinbaş, M. ve Koyuncu, F. 2005. Soğukta nemli katlama ve tohum kabuğunun kuş kirazı (Prunus avium L.) tohumlarında dormansinin kırılması üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3), 417-423.
2. El-Keblawy A., Al-Rawai A, (2005)., Effects of salinity, temperature and light on germinition of invasive
Prosopis juliflora (Sw.) D.C., J. Arid Environ., 61, 555-565.
3. Kigel J., Galili G., (1995), Seed development and germination, Marcel Dekker, New York.
4. Otsamo R., Adjers G., Kuusipola J., Otsamo A., Susilo N., Tuomela K., (1996)., Effect of nursey practices
on seed germinition of selected dipterocarp species, J. Trop. For. Sci., 9: (1), 23-34.
5. Örs S., Ekinci M., 2015., Kuraklık stresi ve bitki fizyolojisi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum-Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,
Erzurum.
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6. Carnicer, J., Coll, M., Ninyerola, M., Pons, X., Sánchez, G., & Peñuelas, J. (2011). Widespread crown condition decline, food web disruption, and amplified tree mortality with increased climate change-type
drought. The Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108: 1474–1478.
7. Peng, C., Ma., Z., Lei, X., Zhu, Q., Chen, H., Wang, W., Liu, S., Li, W., Fang, X., & Zhou, X., (2011). A
drought-induced pervasive increase in tree mortality across Canada’s boreal forests. Nature Climate
Change, 1: 467–71.
8. Williams, A.P., Allen, C.D., Macalady, A.K., Griffin, D., Woodhouse, C.A., Meko, D.M., Swetnam, T.W.,
Rauscher, S.A., Seager, R., Grissino- Mayer, H.D., Dean, J.S., Cook, E.R., Gangodagamage, C., Cai, M., &
McDowell, N.G. (2013). Temperature as a potent driver of regional forest drought stress and tree mortality. Nature Climate Change, 3:292–297.
9. Vicente-Serrano, S.M., Lopez-Moreno, J., Beguería, S., Lorenzo-Lacruz, J., SanchezLorenzo, A., García-Ruiz, J.M., Azorin-Molina, C., Morán-Tejeda, E., Revuelto, J., Trigo, R., Coelho, F., & Espejo, F.
(2014). Evidence of increasing drought severity caused by temperature rise in southern Europe. Environmental Research Letters, 9: 044001, doi:10.1088/1748-9326/9/4/044001.
10. Güney D., (2015)., Tohum ve Fidanlık Tekniği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

BİTKİ FİZYOLOJİSİ/BİTKİLERDE BESLENME

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi-1)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Besleniyorum

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Toprakta bulunan bitki besin elementleri ile bitkinin büyümesi arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Bitki beslenmesindeki simbiyotik ilişki örneklerini açıklar.
3. Sürdürülebilir tarım için toprak kalitesinin önemini tartışır.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme, grup
çalışma becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Işık mikroskobu, stereomikroskop/büyüteç, lam, lamel, bitki örnekleri, yardımcı ders kitapları, internet kaynakları, etkileşimli tahta

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Beslenme, fotosentez, sindirim, metabolizma, besin maddesi, simbiyotik ilişki, sürdürülebilir
tarım
Ön Bilgiler:
Canlılarda beslenme faaliyetinin önemi hakkında bilgi verilir. Canlılarda görülen farklı beslenme tipleri
anlatılarak örneklendirilir. Aynı ekosistemde bulunan ve besin gereksinimleri benzer ve farklı olan canlılar arasındaki ilişkiler tartışılır. Canlılar arasında görülen besin rekabeti konusu anlatılır. Biyolojik rekabet konusunda
animasyon, video vb. izlenerek etkinlik süreci desteklenir. Besin rekabetinde bulunan canlıların beslenme ile
ilgili fizyolojileri karşılaştırılır. Bitkilerde beslenme farklılıkları konusunda önemle durulur.
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Biyolojik bir olay olarak fotosentezin önemi ve fotosentez mekanizması anlatılır. Fotoototrof organizmalara
örnekler verilir. Fotosentez (Şekil 1) yapabilen bitki türleri dışında fotosentez yapamayan bitkilerin de bulunduğu anlatılır. Fotosentez yapamayan bitki türlerinin beslenme gereksinimlerini nasıl karşıladığı konusunda
bilgi verilir.
Canlılar arasında görülen simbiyotik ilişkiler anlatılır. Yarı parazit bitki, tam parazit bitki ve karnivor bitki
fizyolojisi konusunda bilgi verilir.

FOTOSENTEZDE KLOROPLASTIN FONKSİYONU

Hücre Yapısı

Yaprak
Yaprak Anatomisi
Oksijen O2
Işık Enerjisi

Fotosentez Süreci
Kloroplast

Oksijen O2

Şeker
NADP+
ADP
ATP

Karbondioksit CO2

Calvin
Döngüsü

Grana

NADPH

Su H2O

Karbondioksit CO2

Şekil 1. Yeşil bitkilerde fotosentez elemanları

Uygulama 1:
Cuscuta sp. tam parazit tohumlu bir bitkidir.
Klorofil içeren organları bulunmadığı için fotosentez yapamaz ve kendi besinini üretemez. Bu
canlı otsu bir bitki olmakla birlikte farklı otsu bitkiler üzerinde kolaylıkla yayılabilmekte ve onlardan parazitik olarak beslenebilmektedir. Parazit
ve konak durumundaki iki organizma arasındaki
ilişki beslenme fizyolojisi bakımından önemlidir.
Bu etkinlik kapsamında parazitik bitki ve konak
bitkinin anatomik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri üzerinde durulmaktadır. Öğrencilerden

Şekil 2. Parazitik bitki Cuscuta sp. (konak bitki
gövdesi üzerinde)
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daha önce parazit bitkiler konusunda araştırma
yapmaları istenir. Öğrenciler elde ettikleri bilgileri arkadaşları ile paylaşır. Parazit fizyolojisinde etkili olan enzimler ve bu enzimlerin etki
mekanizmaları anlatılır.
Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek
olan uygulama çalışması için Cuscuta sp. bitki
örnekleri temin edilir. Bu bitkiye bahar mevsiminde doğal alanlar ve tarım arazilerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Cuscuta sp. bitkisinin
morfolojik özellikleri stereomikroskop/büyüteç
kullanılarak incelenir. Işık mikroskobunda gerçekleştirilecek inceleme için parazit bitki gövdesi, konak bitki gövdesi ve parazit bitkinin konağa tutunma noktasından alınacak enine kesitler
ile ayrı preparatlar hazırlanır ve mikroskopta
incelenir. Gözlemlenen yapılar deney defterine
çizilir ve mikroskop büyütmesi kaydedilir.

Şekil 3. Cuscuta sp. tarafından işgal edilmiş
doğal ekosistem

Ayrıca doğal alan ya da tarım arazilerinden
temin edilen otsu parazit bitki ve konakçısı olan
canlıdan saksı örnekleri hazırlanır, laboratuvar
ortamında büyüme ve gelişmesi takip edilir.
Zaman çizelgesi hazırlanarak gözlem sonuçları
not edilir ve elde edilen bulgular değerlendirilir.
Alternatif Öğrenci Görevleri:
Ek Etkinlik Önerisi:

Şekil 4. Parazitik beslenen Cuscuta gövdesinde
enine kesit

Öneri 1
Magnezyum (Mg) bitki beslenmesi açısından çok önemli bir mineraldir. Fotosentez açısından magnezyumun önemi anlatılır. Öğrencilerden magnezyum eksikliğinde ve fazlalığında
meydana gelebilecek bitkisel hastalıkları araştırmaları istenir. Öğrenciler bu hastalıklar ile
ilgili görsel sunum hazırlayarak arkadaşlarına
sunarlar. Sunumlarda hastalığın fizyolojisine
yer verilmelidir. Magnezyum dışında farklı mineral eksiklik ya da fazlalığında meydana gelen
hastalıklar ile de karşılaştırmalar yapılır. Benzer
görüntülere sahip olan hastalık belirtileri sınıf
ortamında ayrıca tartışılır.

Şekil 5. Bitki besin elementlerinden magnezyum

110

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Öneri 2
Öğrencilere, aşağıdaki tahıl bitkileri gösterilerek bunlardan bir tanesini seçmeleri ve bu bitki için gerekli
olan optimal ekolojik koşulları, optimal bitki besin elementi gereksinimlerini araştırmaları istenir.

ARPA

YULAF

SORGUM

KETEN

PİRİNÇ

KİNOA

MISIR

SİBİRYA DARISI

PROSO

ÇAVDAR

KARABUĞDAY

Şekil 6. Tahıl bitkileri

Öğrenciler, seçmiş oldukları tahıl bitkisi için 1 dekarlık arazide ürün yetiştirmek üzere gerekli olan besin
elementi miktarlarını hesaplar. Bitki için gerekli olan tarımsal üretim koşulları ve hangi toprak çeşidine daha
uygun olduğu araştırılır. Elde edilen bilgiler paylaşılır. Öğrenciler, seçmiş oldukları bitkiden maksimum verim
elde edilebilmesi için ülkemizin hangi coğrafi bölgelerinde yetiştirilmesinin uygun olacağını tespit eder.
Uyarı: Ülkemizde yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak bitkiler bu etkinlikte kullanılabilir. Arazi/örnek toplama izni alınmadan bitki örneği araziden toplanarak bu çalışma yapılamaz. Bu konu ile ilgili, öğrenciler bilgilendirilmelidir. Endemik bitki, BERN ve CITES sözleşmeleri, IUCN koruma statüleri hakkında da bilgi verilebilir.

Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler:
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

CANLILARI TANIYALIM/HAYVANLAR ÂLEMİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Hayvan Anatomisi

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik, Performans Görevi

Beceriler: Sentez, eleştirel düşünme, bireysel çalışma becerileri
Farklılaştırma Unsurları: Süreç farklılaştırma ve ürün zenginleştirme
Kazanımlar:
1. Hayvanlardaki farklı simetri şekillerini bilir.
2. Değişen şartlara uyum sağlamak için gereken adaptasyonları açıklar.
3. Yaşam ortamı ile vücut yapısı arasındaki ilişkiyi açıklar.
4. Gelişmişlik kavramı ile simetri arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Oyun hamuru, çöp şiş, kuru-sulu-pastel boya
ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Simetri düzlemleri, radial simetri, bilateral simetri, asimetrik hayvan
Ön Bilgiler:
Bu etkinlik için öğrencilerin, farklı yaşam ortamlarına adepte olmuş hayvanların genel vücut planları ile
ilgili bilgi edinmesi gereklidir. Etkinlik öncesinde sucul omurgalı ve omurgasız hayvanlar, kazıcı, koşucu, sıçrayıcı üye taşıyan türler gibi çeşitli örneklere ait görseller hazırlanır. Görseller faklı simetri yapısı gösteren hayvanları da içermelidir. Radial simetri için denizanası, deniz anemonu örnekleri verilebilir. Asimetrik hayvan
örneği olarak süngerler (Porifera) kullanılmalıdır.
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Uygulama:
“Max Planck Research” dergisi 2016 yılının 3. sayısında ana tema olarak doğada simetriyi seçmiştir. Derginin kapak tasarımından simetri konusuna verdiği değeri anlamak mümkündür. Dijital erişime açık olan bu
derginin görseli paylaşılarak öğrencilerin dikkati simetri konusuna çekilir. Öğretmen etkinliğe, daha önceden
hazırlamış olduğu kılavuz çizgili şablonlar ile girer. Örnek şablon, öğrenci sayısı kadar çoğaltılmış olmalıdır.
Şablonlardan biri radial simetrili hayvanların vücut planını şematize edecek şekilde hazırlanmışken (Şekil 1)
diğeri bilateral simetri oluşturmaya uygundur (Şekil 2).
Görev:
Öğrencilere, çevrelerinde gördükleri veya çeşitli kaynaklarda karşılaştıkları hayvanları hatırlamaları için
kısa bir zaman tanınır. Her bir şablon için bir liste oluşturulur ve hatırlanan hayvanlar hangi şablon üzerinde
modellenebilirse bu şablona ait listeye yazmaları istenir.
Öğrencilerden, verilen şablonu kullanarak bildikleri veya hayal ettikleri bir hayvanın vücut yapısına uygun
şablonu seçerek 2 boyutlu vücut simetrisi şekli oluşturması istenir. Çizimlerde öğrencinin ilgisi ve yeteneğine göre
çizim yapması serbest bırakılır. Dileyen öğrenciler en basit şekliyle siluet halinde çizim yapabilir. Gerçekte olan
veya hayal ürünü olan hayvan çizimleri ile ilgili en önemli ölçüt belirlenmiş simetri şeklini göstermesi olacaktır. Simetri haricinde dikkat edilecek diğer özellik ise çizilen hayvanın morfolojisininin yaşam ortamına göre oluşturmasıdır. Mesela yüzen bir canlı oluşturuyorsa üyelerinin yassılaşmış olması, hızlı koşuyorsa bacaklarının uzun olması
vb. (Şekil 3). Dileyen öğrenciler çalışmasını renklendirir. Örnek olması açısından Şekil 4 öğrencilerle paylaşılır.

Şekil 1. Radial (ışınsal) simetri şablonu

Şekil 2. Bilateral (iki yönlü) simetri şablonu

Radial Simetrili Hayvanlar

Bilateral Simetrili Hayvanlar

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Saklanma

Balina

Kurbağa

Koşma

At

Aslan

Şekil 3. Yaşam tarzına uyumlu üye ve organ örnekleri

Şekil 4. Yumurta koyma borusu (ovipozitor)
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Yönerge:
1. Yukarıdaki şablonlardan dilediğinizi kullanarak simetrik bir hayvan vücudu oluşturun.
2. Bildiğiniz bir hayvanı çizebileceğiniz gibi hayalinizdeki bir hayvanı da vücuda getirebilirsiniz.
3. Oluşturduğunuz hayvan vücudunu, yaşadığı ortama uygun olacak şekilde biçimlendirin.
4. Hayvanın ekstremitelerini, varsa diğer uzuvlarını (anten, ovipozitor vb.) yaşam tarzına uygun olacak şekilde gösterin.
5. Çizimleriniz silüet şeklinde olabilir. Dilerseniz gölge, perspektif ve renklendirme ekleyebilirsiniz.
6. Tercih ettiğiniz simetri ekseni, oluşturduğunuz hayvan modeline hangi avantajları sunmuştur? Kısaca
açıklayınız.
GÖRSELİ TAMAMLA

Şekil 5. Bilateral simetri tamamlama çalışması örneği
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Etkinlik İçi Değerlendirme: Öğrenciler, çizimlerini tamamladıktan sonra çalışma kâğıtlarını kendi aralarında rastgele değişirler ve her öğrenci kendine gelen çizimi simetri şeklinin değerlendirilmesi; yaşam ortamının tahmin edilmesi; morfoloji, renk ve desenin yaşam ortamı ile uyumu veya zıtlığı gibi konularda yazılı olarak değerlendirir. İncelediği çizim ile ilgili olarak vurgulamak istediği alanları içeren kısa notlar yazar. Çizimler
ve yazılı değerlendirme, çizim sahibi öğrenciye tekrar verilir ve çizim sahibi, arkadaşı tarafından yazılı olarak
bildirilen değerlendirmelere katıldığı ve katılmadığı yönleri belirtir.
Uyarı: Etkinliğin bu bölümü eleştirel düşünceyi teşvik etmek ve eleştiriye açık olmayı sağlamak
amacıyla planlanmıştır. Üretilen çizimlerle ilgili akran değerlendirmesi yapılırken seçilen simetri şekli ile çizimin uyumu, yaşam ortamına adaptasyon gibi biyoloji biliminin çalışma sahasına
giren alanlar dikkate alınacaktır. Estetik, perspektif vb. görsel değerlendirmelere girilmeyecektir.
Öğrencilere bu husus hatırlatılmalıdır.
Ek Etkinlik Önerisi: Origami tekniği ile farklı simetri düzlemleri gösteren canlılar modellenebilir. Bu yöntemle protista âleminden sferik simetri gösteren Heliozoa örnekleri dahi modellenebilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ana etkinlik ve ek etkinlik örneklerinin her ikisi de uzaktan eğitimde uygulanmaya uygundur.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Matematik ve görsel sanatlar alanları ile birlikte simetri çizimleri ve renklendirmesi yapılabilir.
Değerlendirme: Performans görevi içinde akran değerlendirmesi ve öz değerlendirme mevcuttur.
Kaynaklar Max Planck Research. Max Planck Society. 2016/3
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HAYVAN FİZYOLOJİSİ/Homeostasi

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

2 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Denge

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Homeostasinin canlı için önemini açıklar.
2. Homeostaside görevli olan temel doku ve organları bilir.
3. Homeostaside görevli olan temel doku ve organların görevlerini açıklar.
4. Hastalık ile homeostasi arasında ilişki kurar.
Beceriler: İletişim, araştırma
Farklılaştırma Unsurları: Süreç ve ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Hassas terazi, patates, Daphnia sp. veya Artemia sp. gibi sucul
omurgasız örnekleri, küçük buz küpleri, oda sıcaklığında en 24 saat bekletilmiş 3 litre çeşme suyu, 500ml saf
su, sofra tuzu, kimya termometresi

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Konsantrasyon, feedback, endokrin sistem, nabız
Ön Bilgiler: Tüm canlı organizmalarda kararlı bir iç denge hali bulunur. Organizmalar belirli sınırlar içinde
kalarak bu kararlı iç denge halini sürdürmek ister. Vücut sıcaklığı, nabız, minerallerin miktarı, atık veya toksik
maddelerin seviyesi gibi her türlü olgu Homeostasi kavramı içerisinde kabul edilir. Homeostasinin durgun bir
denge hali olmadığı, vücudun sürekli denge halinde kalabilmek için çeşitli ayarlamalar yaptığı özellikle vurgulanmalıdır. Homeostaside en önemli kavram olan feedback mekanizmaları şematik olarak anlatılmalıdır.
Negatif feedback mekanizması ile organizmada görülen uyarıcının efektör organı uyardığı, efektör organın ise
uyarıcıyı durdurduğu bilinmelidir.
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Uygulama: Organizmada her saniye yüzlerce farklı fizyolojik reaksiyon meydana gelmektedir. Bu etkinlikte
öğrencilerden istenen, bu reaksiyonların nasıl bir denge içinde oluştuğunu göstermeleridir. Bu amaçla Tablo
1’de verilen örnekte görüldüğü gibi belirli feedback mekanizmalarında yer alan ürün ve uyaranlar, farklı boyut
ve renklerde boncuklarla temsil edilir. Mesela CO2 için siyah boncuk kullanılırken dakikadaki solunum sayısı
beyaz boncuklarla temsil edilebilir.
Uyarıcı

Efektör
organ
uyarıcının
etkisini
durdurur

Efektör
organı
aktifleştirir

Efektör organ çalışır

Şekil 1. Negatif Feedback (geribildirim) mekanizması

Tablo 1. Pozitif ve Negatif Feedback Mekanizmalarına Dair Örnekler.

UYARAN

EFEKTÖR ORGANIN
TEPKİSİ

UYARAN ÜZERİNDEKİ ETKİ

CO2 miktarının artması

Soluk alma hızının artması

CO2 miktarının azalması

Kanda glikoz artışı

İnsülin salgılanması

Kanda glikoz azalması

Kanda kalsiyum artışı

Kalsitonin salgılanması

Kanda kalsiyum azalması

Kanda sodyum artışı

Aldosteron salgılanması

Kanda sodyum azalması

Kanama gerçekleşir.

Pıhtlaşma faktörü oluşur.

Yeni pıhtılaşma faktörleri
oluşur.

Doğumda oksitosin
salgılanır.

Süt üretilir.

Oksitosin salgısı devam eder.
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Tablo1’de verilen veya bu tablo haricinde seçilen bir feedback mekanizmasını temsil eden boncuklar, eşit
kollu terazinin iki farklı kefesine yerleştirilerek terazinin dengede kalması sağlanır. Dakikadaki solunum sayısı
ve CO2 konsantarsyonu örneği üzerinden hareket edersek terazinin bir kolundaki büyük siyah boncuklar, karşı
koldaki küçük beyaz boncuklarla denge halinde olmalıdır.
Öğrencilerden biri, kandaki CO2 miktarının artışını gerektiren koşu, dans gibi bir senaryo oluşturularak
terazideki siyah boncuklara teker teker ekleme yapar. Boncuk ekleme işi belirli bir periyotla yapılmalıdır (her 3
veya 5 saniyede 1 boncuk gibi). Kandaki normal CO2 basıncı 40 mm Hg olup toplardamarda 46 mm Hg seviyesine kadar çıktığı göz önüne alınarak denge halindeki terazide bulunan siyah boncukların en fazla 1/8’i kadar
ekleme yapılmalıdır.
Terazinin bir koluna siyah boncuklar eklenirken diğer kola da başka bir öğrenci beyaz boncukları ekleyerek
denge halini korumaya çalışır. Uygulama finalinde maksimum siyah boncuk sayısına ulaşıldıktan sonra siyah
boncuklar teker teker alınarak işlem ters yönde gerçekleştirilir. Boncuk sayısı 40 ile 46 aralığında kalmalıdır.
Terazide denge durumunun bozulup tekrar sağlanmasına neden olan boncuk sayıları, periyoda dikkat edilerek tablo halinde yazılır (Tablo 2).
Tablo 2. Kan CO2 seviyesinin dengelenmesi (boncuk sayıları farazi olarak yazılmıştır.)
Süre (saniye)

Toplam Siyah Boncuk Sayısı

Toplam Beyaz Boncuk Sayısı

0

40

80

5

41

82

10

42

84

15

43

86

20

44

88

Şekil 2. CO2 miktarı ve solunum hızı arasındaki homeostatik dengee
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Tablo 2’deki veriler kullanılarak bir çizgi grafiği hazırlanır. Böylece öğrencilerin feedback mekanizmasını
görsel olarak da ifade etmesi sağlanır. Aynı uygulama farklı öğrenciler tarafından, ikinci bir terazi kullanılarak
ve farklı bir feedback sistemi tercih edilerek eş zamanlı olarak yapılır. Grupta yeterli öğrenci olmaması durumunda ise ikinci uygulamayı da aynı öğrenciler yapar.
Her 2 uygulamanın çizgi grafikleri de aynı koordinat düzlemine çizilmelidir. Böylece öğrencilerin dikkati,
Homeostasi kavramının çeşitliliğine çekilebilir.
Uyarı: Bu etkinlik negatif feedback mekanizması için uygundur. Pozitif feedback mekanizması
için farklı bir tasarıma ihtiyaç vardır.

Ek Etkinlik Önerisi:
Bu etkinlikte standart koşullar altındaki farklı organizmalara ait fizyolojik veriler toplanacaktır. Gözlem
yapılan standart koşullar, kontrollü deney yöntemi ile teker teker değiştirilerek organizmanın, oluşan yeni durumda homeostaziyi sağlamak için ne şekilde yanıt verdiği keşfedilecektir.
Oda sıcaklığındaki suda beklemekte olan 3 adet Daphnia örneğinin kalp atım hızları, stereo mikroskop
altında sayılır. Kalp atım hızını daha kolay saymak için 15 saniyelik video çekilip yavaş hızda oynatılabilir. Bulunan rakam 4 ile çarpılır.
İki ayrı kaba, oda sıcaklığındaki sudan 100’er ml aktarılır. Bu sulara 5’er adet Daphnia yerleştirilir. Kaplardan birine 1 kalıp diğerine ise 2 kalıp buz eklenir ve 5 dakika beklenip su sıcaklığı ölçülür. Daphnia’larda kalp
atım hızını sayma işlemi yine 3’er Daphnia olacak şekilde her iki buzlu kap için de tekrarlanır. Kontrol grubunda ve deney grubunda elde edilen veriler karşılaştırılır ve öğrencilerin sonuçları Homeostasi kavramı ile
açıklaması beklenir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Öğrenciler, denek olarak kendi vücudunu kullanabilir. 5 dakika hareketsiz oturduktan sonraki nabız sayısı ile 1 dakika boyunca yerinde koşu yaptıktan sonraki nabız sayısı karşılaştırılır. Aynı
şekilde sıcaklığın homeostaziye etkisi de değerlendirilebilir. Bunun için, normal nabız sayısı ile kolumuzu dirseğe kadar buzlu suya batırıp 2 dakika beklettikten sonraki nabız sayıları karşılaştırılmalıdır.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Grafik oluşturma ve yorumlama kısmında
matematik alanı ile iş birliği yapılmalıdır.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar: Karalezli A., 2007. Arter Kan Gazları. Turkish Medical Journal. 1:44-50
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HAYVAN FİZYOLOJİSİ/SİNDİRİM SİSTEMİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

2 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Yiyeceğin Yolculuğu

Etkinlik Türü:

Sınıf İçi Etkinlik

Kazanımlar:
1. Canlılarda sindirim olayını bilir.
2. Hayvanlarda sindirim sistemi organlarını bilir.
3. Farklı hayvan gruplarının sindirim sistemlerini karşılaştırır.
4. İnsanda sindirim sistemi organlarını bilir.
5. Sindirim sistemi hastalıkları ve beslenme alışkanlıkları arasında ilişki kurar.
Beceriler: Yaratıcı düşünme
Farklılaştırma Unsurları: Süreç farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: 20g yağsız kıyma, sirke, karbonat, elma veya muz gibi 2 adet meyve, eşit boyutlarda biri penye diğeri havlu kumaşından olmak üzere 2 adet pamuklu kumaş, plastik huni, sosis
balonlar, plastik top, bahçe hortumu, atık su borusu

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Mekanik sindirim, kimyasal sindirim,
Ön Bilgiler:
Bu etkinlikte sindirim sisteminin temel fonksiyonunun bilindiği kabul edilmiştir. Dışarıdan alınan besinlerin yapı taşlarına kadar ayrılarak vücuda geçtiği ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıldığı bilgisi çok kısaca
açıklanabilir. Farklı canlı gruplarının besin tercihlerine göre sindirim kanallarında bazı köklü değişimler olduğu vurgulanmalıdır. Bu etkinlikte insan sindirim sistemi üzerinde çalışılacağı ancak geviş getirenler, kuşlar gibi
canlılarda tamamen farklı organların yer alabileceği veya organların büyüklüğü arasında oransal farkların gö-
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rülebileceği vurgulanmalıdır. Etkinlik öncesinde öğrenciler veya öğretmen farklı canlılara ait sindirim sistemi
organlarının pH değerlerini listeleyebilir. Tablo 1’de insan sindirim kanalının farklı noktalarında ölçülmüş pH
değerlerine ait 2 farklı araştırmacının verileri sunulmuştur.
Tablo 3. İnsan sindirim kanalında farklı noktaların pH değerleri
Evans vd. (1988)

Fallingborg (1999)

Mide

1 ila 2,5

Duodenum

6,6

6

Jejenum ve ileum

6,6’dan 7,5’e kademeli yükselir.

6’dan 7,4’e kademeli yükselir.

Çekum

6,4

5,7

Rektum

7

6,7

Uygulama:
Sindirim sisteminin fonksiyonunu görebilmek için yapılan uygulamada 30 dakika kadar bekleme süresine
ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle etkinliğe başlarken yağsız kıyma 10g kütleli 2 parçaya ayrılmalıdır. Parçalardan
biri, içinde 50ml sirke bulunan bir behere, diğeri ise 50 ml doymuş karbonat çözeltisi bulunan başka bir behere yerleştirilip beherler etiketlenir ve bir kenara kaldırılır. Beherlerde reaksiyon meydana gelmesi beklenirken
sindirim sistemi modelleme aşamasına geçilir.
Sindirim sistemi organlarının tamamı, iki ucu açık bir kanal oluşturacak şekilde uç uca dizilmiştir. Etkinliğin bu bölümünde ortalama bir insanın tüm sindirim kanalını temsil eden gerçek boyutlarda bir model
oluşturulacaktır. Oluşturulan modelde organların şekil ve büyüklüğü, mümkün olduğu kadar gerçeği temsil
edebilecek şekilde tercih edilir. Bazı malzeme önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Ağız ve yutağı temsilen 8-10 cm çaplı huni, yemek borusu için 25-30 cm uzunluğunda sönük sosis balon,
mide için 1-1,5 litre hacimli sönük plastik top, ince bağırsak için 5-6 m uzunluğunda bahçe hortumu, kalın
bağırsak için ise 1,5-1,8 m uzunluğunda ve 6-8 cm çapında atık su borusu kullanılabilir. Kolay ulaşılabilir atık
materyallerin tercih edilmesi öğrencilerimizde atıkların değerlendirilmesi, çevre bilinci oluşması gibi olumlu
düşüncelerin gelişmesini teşvik edecektir.
Tüm malzemeler, malzemelerle uyumlu yapıştırıcı türleri kullanılarak sırasıyla uç uca eklenir. Sıcak slikon,
şeffaf bant, sıvı yapıştırıcı gibi malzemeler kullanılabilir. Sindirim kanalındaki her bir bölümün üzerine o organın adı ve pH değeri yazılarak yapıştırılır. Modelleme için esnek malzemeler tercih edilirse sindirim kanalının
insan vücudundaki yerleşimi de gösterilebilir.
Etkinliğin başında, yağsız kıyma ile hazırlanmış olan deney düzeneği kontrol edilir. Asidik ortamda kıymada renk değişimi gözlenirken bazik ortamda bekleyen kıymada bir değişiklik olmamalıdır (Şekil 1). Farkın
nedenleri tartışılır.
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Şekil 7. a) karbotlı suda, b) sirkede 30 dakika bekletilmiş kıyma

HERBİVORLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ

KARNİVORLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ

Yemek borusu

Mide
İnce bağırsak

Kör bağırsak

Kalın bağırsak

Şekil 8. Beslenme tipine göre sindirim kanalında görülen adaptasyonlar
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Sindirim kanalında meydana gelen emilim olayını temsil etmek için ezilerek püre haline getirilmiş elma, muz gibi meyveler kullanılır. 50 gramlık kütleler halinde tartılan
meyve pürelerinden biri düz pamuklu kumaşa, diğeri de aynı boyutlarda bir
havluya yerleştirilerek rulo halinde sarılır. Beş dakika bekletilen kumaş
ruloların içerisindeki tüm püre dikkatlice alınarak kütlesi tekrar ölçülür. Meyve pürelerinin kütle kaybından yola çıkarak hangi
kumaş türünde daha çok emilim gerçekleştiği ve bunun nedeni üzerinde durulur. Öğrencilerden havlu kumaşın yapısı ile bağırsak villusları arasında
benzerlik kurmaları ve emilim olayında yüzeyi
genişletmenin önemli olduğu sonucuna varmaları
Şekil 3. Sivrisinek (diptera) larvası
beklenir.
Etkinliğin bu noktasında öğrencilerin elinde 3 farklı veri bulunmaktadır. Bunları sindirim organlarının
işleyişi ile ilgili gözlem sonuçları, sindirim kanalının pH değerleri ve sindirim organlarının uzunluğu olarak
sıralayabiliriz. Bu verileri kullanarak, yenen bir et parçasının ağız ve rektum arasındaki hikâyesini, geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimleri özetleyen bir ürün (resim, hikâye, didaktik metin, şiir, karikatür, vs.) oluşturması
istenir. Dileyen öğrenciler bu aşamada beslenme tipine göre sindirim kanalında meydana gelen değişiklikler
hakkında bir ürün de oluşturabilir (Şekil 2).
Uyarı: Kıyma ile yapılan gözlem çalışmasında kuvvetli asit ve bazlar kullanılmamalıdır.
Ek Etkinlik Önerisi: Mevsim şartlarına bağlı olarak ağzı açık kapta bekletilen çeşme suyu içinde veya doğal su birikintilerinde Diptera larvaları veya birkaç mm boyunda farklı larvalar bulunabilir. Bu küçük larvalar
ışık mikroskobu ile 4x objektif altında incelenir. Larvaların sindirim kanalına ait neredeyse tüm yapılar hatta
peristaltik hareket dahi net bir şekilde görülmektedir (Şekil 3). İncelenen larvanın sindirim kanalı ile insan sindirim kanalı arasındaki benzerlik ve farklılıklar raporlanır.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ana etkinlik uygulamaları uzaktan eğitim için de uygundur. Sindirim kanalı
modellenirken temsili gösterimde organ boyutları belirli oranlarda küçültülmelidir. Misalen öğrencinin ulaşabildiği malzeme çeşidi ve sayısına göre tüm organlar 1/10 oranında küçültülebilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Etkinlik ürünlerinde yansıtılmak istenen ifadeyi kuvvetlendirmek için ürün çeşidine göre resim veya edebiyat alanı ile iş birliği yapılmalıdır.
Değerlendirme: “Rubrik Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Fallingborg J. (1999). Intraluminal pH of the human gastrointestinal tract. Dan Med Bull. Jun;46(3):18396. PMID: 10421978.
2. Evans, D.F., Pye, Geoffrey P, Bramley, R, Clark, A.G., Dyson, T.J., Hardcastle, J.D.. (1988). Measurement of gastrointestinal pH profiles in normal ambulant human subjects. Gut. 29. 1035-41. 10.1136/
gut.29.8.1035.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HAYVAN FİZYOLOJİSİ/SOLUNUM SİSTEMİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

2 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Solunum Kapasitesi

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik (ana etkinlik), genişletilmiş etkinlik
(ek etkinlik)

Kazanımlar:
1. Solunum sistemi organlarının yapısını bilir.
2. Solunum sistemi organlarının işleyişini açıklar.
3. Solunum sistemi hastalıklarından korunmak için çözüm önerileri sunar.
Beceriler: Yaratıcı düşünme, girişimcilik, analiz etme
Farklılaştırma Unsurları: Süreç ve ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Pet şişe (5 litre), beher veya mezur (1 litre), kova, her bir öğrenci
için 50 cm uzunluğuna ve en az 1cm iç çapı olan hortum, asetat kâlemi

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Tidal hacim, inspirason yedek hacmi, ekspirasyon yedek hacmi, rezüdiel hacim, İnspirasyon kapasitesi, fonksiyonel rezüdiel kapasite, vital kapasite, toplam akciğer kapasitesi
Ön Bilgiler:
Bu etkinlikte, insan akciğer hacimleri ve kapasitelerinin bir kısmı deneysel yöntemle ölçülecektir. Astım,
KOAH vb. solunum sistemi hastalıklarında akciğer kapasitesinin nasıl değiştiği ve yaşam kalitesinin bu değişimden ne şekilde etkilendiği öğretmen tarafından sunulabileceği gibi öğrencilere bu konuda bir araştırma görevi de verilebilir. Solunun sistemi hastalıklarının tespiti için yapılan solunum fonksiyon testi (STF) ile bu testte
kullanılan spirometre cihazı (Şekil 1) hakkında bilgi verilir.
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Şekil 4. Solunum fonksiyon testinde kullanılan spirometre cihazı

Uygulama:
Normal koşullar altında ve dinlenme anında her insanın belirli bir soluk alma ve verme hacmi vardır. Akciğerlerimiz normal soluk alıp verme olayları dışında belirli bir miktar havayı içinde barındırabilir veya normal
soluk alma ile derin nefes alma arasında ciddi bir hacimsel fark görülür. Bilim insanları akciğerlerimizin kapasitesi ve farklı durumlarda kullanılan hacimleri ile ilgili ortalama bazı değerlere ulaşarak bunların birbirleri ile
ilişkisini grafik ile göstermiştir (Şekil 2).

İnpirasyon
Kapasitesi

İnpirasyon
Yedek Hacmi
(̃~ 3000 ml)

Vital
Kapasite

Tidal
Hacim
(̃~ 500 ml)

Toplam Akciğer
Kapasitesi
Ekspirasyon
Yedek Hacim
(̃~ 1100 ml)

Fonksiyonel
Rezüdiel
Kapasite

Rezüdiel
Hacim
(̃~ 1200 ml)

Şekil 5. Akciğer hacim ve kapasiteleri

Akciğere ait ölçülen veya hesaplanan hacimsel değerler şu şekildedir:
Tidal Hacim: Solunum hacmi. Normal soluk alıp verme sırasında kullanılan hacimdir. Yaklaşık 500 ml kadardır.
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İnspirasyon Yedek Hacmi: Normal nefes almadan sonra zorlayarak alabileceğimiz hava miktarıdır. Yaklaşık
3000 ml kadardır.
Ekspirasyon Yedek Hacmi: Normal nefes vermeden sonra zorlayarak verebildiğimiz hava miktarıdır. Yaklaşık 1100 ml kadardır.
Rezüdiel (artık) Hacim: Ekspirasyon yedek hacmini verdikten sonra akciğerlerimizde kalan hava miktarıdır. Rezüdiel hacim hiçbir şekilde dışarıya verilmez. Yaklaşık 1200 ml kadardır.
İnspirasyon Kapasitesi: Normal bir soluk vermeden sonra içimize çekebileceğimiz hava miktarını belirtir.
Tidal hacim ve inspirasyon yedek hacminin toplamı kadardır.
Fonksiyonel Rezüdiel Kapasite: Normal bir soluk vermeden sonra akciğerlerimizde bulunan bütün havayı
ifade eder. Ekspirasyon yedek hacmi ile rezüdiel hacmin toplamı kadardır.
Vital Kapasite: maksimum inspirasyondan sonra verebileceğimiz bütün havayı ifade eder.Tidal hacim, inspirasyon yedek hacmi ve ekspirasyon yedek hacminin toplamı kadardır.
Basit bir deney düzeneği kullanarak kendi solunum hacmimiz ve akciğer kapasitemize dair verilere ulaşabiliriz. Hazırlayacağımız düzenek soluk alma ile ilgili hacim ve kapasitelerin ölçülmesi için uygun değildir.
Sadece soluk verme ile ilgili testler gerçekleştirilecektir.
Beş litrelik şeffaf bir pet şişeye 100’er ml su adım adım eklenerek her eklemeden sonra su seviyesi işaretlenir.
Böylece 5 litrelik bir dereceli kap elde edilmiş olur. Hazır dereceli bir kap varsa kullanılabilir. Pet şişe hiç boşluk
kalmayacak şekilde suyla doldurulup kapağı kapatılır ve ters çevrilerek yarısına kadar su dolu bir kovaya daldırılır. Pet şişenin kapağı açılır. Açık hava basıncının etkisiyle pet şişenin içindeki su dökülmez. Bu durumun
bozulmaması içi pet şişenin ağzı, kovadaki su seviyesinden yukarıya çıkartılmamalıdır.
Her bir öğrenciye, kendisinin kullanması için 50 cm uzunluğunda bir hortum verilir. Sırası gelen öğrenci
hortumun bir ucunu kovaya daldırarak suya batmış olan pet şişenin içine uzatır. Böylece Şekil 3’te görülen düzenek tamamlanmış olur.
Her bir öğrenci, kendi hortumunu kullanarak düzenekte sırasıyla 3 farklı respirasyon (soluk verme) denemesi gerçekleştirir. Denemelerin tamamı oturur vaziyette
ve dinlenmiş halde yapılmalıdır. Burun yumuşak bir kısAKCİĞER KAPASİTESİ DENEYİ
kaçla kapatılmalı tüm soluk verme işlemleri ağızdan gerçekleştirilmelidir.
İlk deneyde normal bir nefes alındıktan sonra hortumun serbest ucu ağza alınıp normal bir nefes verilir. Verilen hava pet şişenin içinde birikecektir. Pet şişe yere tam
dik tutularak biriken hava miktarı ölçülür. Öğrenciler kişisel ölçüm tablosu (Tablo 1) oluşturarak tüm verileri bu
tabloya işler. Bu işlem 2 defa daha tekrarlanarak toplam 3
ölçüm alınmış olur.
İkinci deneyde maksimum inspirasyon (soluk alma)
seviyesine kadar akciğerlerine hava dolduran öğrenci,
normak soluk verme seviyesine kadar nefesini hortuma
verir. Şişede biriken hava miktarını tabloya işler. Bu işlem
3 defa tekrarlanır.
Üçüncü deneyde maksimum inspirasyonu yapan öğrenci ciğerlerindeki tüm havayı hortuma üfler. Bu işlem de
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3 defa tekrarlanıp tabloya ölçümler yazılır.
Tablo 7. Öğrencilerin dolduracağı solunum hacimleri tablosu
1. Deneme
(ml)

İşlem

2. Deneme
(ml)

3. Deneme
(ml)

Normal nefes verme hacmi
Maksimum inspirasyon sonrası normal nefes verme
hacmi
Maksimum inspirasyon sonrası maksimum
respirasyon hacmi

Öğrenciler bu deneylerle tidal hacim, inspirasyon kapasitesi ve vital kapasite verilerini ölçmüş olurlar. Ancak öğrencilerin hangi hacimleri ve kapasiteleri belirlediği bu aşamada kendilerine anlatılmaz. Bu aşamada
öğrencilerden Tablo 1’i ve Şekil 2’yi kullanarak sonuç raporu hazırlaması istenir. Sonuç raporunda Şekil 2’de
verilen hacim ve kapasitelerden hangilerini belirleyebildiklerini yazmaları istenir.
Öğrencilere, deney sırasında nasıl nefes verildiği hatırlatılır ancak ölçülen hacim ve kapasitelerin hangisi
olduğu söylenmez. Sonuç raporunda öğrencilerin ölçüm yönteminden yola çıkarak ilk denemede tidal hacmi,
ikinci deneyde inspirasyon kapasitesini ve üçüncü deneyde vital kapasiteyi ölçtüğünü bilmesi beklenir. Yine
yapılan ölçümleri kullanarak inspirasyon yedek hacmi ile respirasyon yedek hacmini hesaplamaları beklenir.
İnspirasyon yedek hacmi = Deney 2 sonucu – Deney 1 sonucu. İnspirasyon kapasitesinden tidal hacmi çıkartarak bulunur.
Ekspirasyon yedek hacmi = Deney 3 sonucu – Deney 2 sonucu. Vital kapasiteden inspirasyon kapasitesini
çıkartarak bulunur.
Sonuç raporları karşılaştırılıp varsa eksikler tamamlanır. Akciğer kapasitemizi korumak ve artırmak için
neler yapabileceğimiz tartışılır.
Uyarı: Öğrencilerin kullanacağı hortumlar kişiye özel olmalı ve ağız kısmı işaretlenmelidir.
Hortuma sadece nefes verileceği, hortumdan nefes alınmayacağı vurgulanmalıdır.
Ek Etkinlik Önerisi:
Solunum sistemi organlarından birisi de ses telleridir. İnsanda sadece 1 çift ses teli bulunmasına rağmen bu
ses tellerinin özel yapısı sayesinde çok farklı sesler çıkartılabilmektedir. Bu etkinlikte öğrencilerden beklenen,
Anadolu’da kullanılmakta olan geleneksel nefesli enstrümanları inceleyerek her birinin ses oluşturma şeklini tespit etmeleri ve buradan hareketle insanın neredeyse sonsuz sayıda sesi nasıl çıkartabildiğini ortaya koymasıdır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan nefesli halk çalgılarımız kaval, mey, zurna, sipsi, tulum, çığırtma, çifte kaval ve argundur. Bilsem müzik alanı ile
iş birliği yapılarak bahsedilen enstrümanlardan ulaşılabilenlerin yanı sıra bunlara ek olarak günümüzde sıklıkla kullanılan ney, klarnet, yan flüt, blok flüt gibi gibi enstrümanların yapısı incelenir (Şekil 4). Kullanılacak
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enstümanlar ile çalınabiliyorsa eserler icra
edilerek, çalınamıyorsa farklı notalardan
sesler çıkartarak duyulan enstrüman sesini taklit çalışması yapılır.
İnsanda ses oluşumunu sağlayan temel
yapı larinks ve ses telleridir. Gırtlak kıkırdakları ses tellerini destekler. Larinks kas
sistemi kasıldığında ses tellerinde sırasıyla açılma ve kapanma durumları peşi sıra
oluşur. Bu sırada ses tellerinin uzunluğu
ve mekanik özellikleri değiştirilmiş olur.
Ses tellerinde meydana gelen bu değişimler tek başına bir anlam ifade etmez. Sesin
oluşması için dil, dudaklar, çene ve palatal
velum da ses telleriyle eşzamanlı hareket
etmelidir. Burada sesi oluşturan temel unsur akciğerden gelen havadır.
Nefesli sazların ve larinksin yapısı karşılaştırmalı olarak incelenir. Benzerlik ve
farklılıkları ortaya koyulur. Nefesli sazlar
genellikle sabit akordlu enstrümanlardır.
Akordu değiştirmek için mesela neyde
enstrümanın boyunu değiştirmek gereklidir. Ancak insan gırtlağı en azından birden
fazla akorda uyumlu ses üretebilmektedir.

Şekil 7. Üflemeli çalgılarda sesin oluşması rezonans ile
sağlanır. Dalga boyunun değişmesi ile farklı notalar elde
edilmektedir.

SES TELLERİ

Ses Telleri

Ses Telleri

Epiglot Kıkırdak
Vertriküler Bantlar

Trake

Cuneiform Kıkırdak

Rimo
Glottidis

Corniculate Kıkırdak

AÇIK

KAPALI

Şekil 8. Larinks ve ses tellerinin yapısı.
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Bu bölümde öğrencilerden akordu değişebilen bir nefesli çalgı tasarımı yapması istenir. Tasarım sadece çizim
aşamasında kalabileceği gibi malzeme temini ve ulaşılan teknik imkânlara göre prototip de üretilebilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisi uzaktan eğitim faaliyeti olarak uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Ek etkinlik önerisi fizik ve müzik alanları ile
oldukça güçlü bir şekilde ilişkilidir. Etkinlik mümkünse bu alanların uzmanı ile birlikte gerçekleştirilmelidir.
Değerlendirme: Ana etkinlik için kullanılacak “Kontrol Listesi” ne ve ek etkinlik önerisi için kullanılacak
olan “Dereceleme Ölçeği” ne karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Lutfi, M. (2017). The physiological basis and clinical significance of lung volume measurements. Multidisciplinary respiratory medicine. 12 (1).
2. Melekoğlu, T, Işın, A, Ünlü, G. (2018). Antrenmanın 13-14 Yaş Adölesanlarda Solunum Sistemi Üzerine
Etkileri. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2 (1), 1-7.
3. https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12707/uflemeli-calgilar.html
4. https://www.researchgate.net/publication/299347276_Mechanisms_of_Voice_Production (Erişim Tarihi:
15.06.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HAYVAN FİZYOLOJİSİ/DOLAŞIM SİSTEMİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Dolaşım Sistemi

Etkinlik Türü:

Çoklu seçenekli görevler

Kazanımlar:
1. Dolaşım sistemi organlarının yapısını bilir.
2. Dolaşım sistemi organlarının işleyişini açıklar.
3. Dolaşım sistemi hastalıklarını araştırır.
4. Dolaşım sistemi hastalıklarından korunmak için çözüm yolları önerir.
5. Farklı hayvan gruplarının dolaşım sistemlerini karşılaştırır.
6. Beslenme alışkanlıklarının dolaşım sistemi üzerine etkisini tartışır.
7. Dolaşım sistemi ile ilgili çalışmaları araştırmaya istekli olur.
8. Dolaşım sistemi ile ilgili araştırmalarını arkadaşları ile paylaşır.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Kalp-damar kapakçıklarını modellemek için kullanılacak her türlü
pompa, hortum, boncuk vs., iri boy toprak solucanı, etil alkol, diseksiyon küveti, toplu iğne, diseksiyon seti,
enjektör, serum lastiği, tel ve lastik tokalar
ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Açık dolaşım, kapalı dolaşım, yarımay kapakçıkları, triküspit kapakçık, biküspit kapakçık, çoklu
kalp sistemi (solucanlarda pseudoheard-yalancı kalp), koroner damar, anjiyo, by-pass, enfarktüs vb.
Ön Bilgiler: Dolaşım sisteminin çok hücreli hayvan organizmaları için neden gerekli olduğu üzerinde
durulmalıdır. Hayvan fizyolojisi modülünde yer alan homeostasi etkinliğinin daha önce işlenmiş olması
tavsiye edilir. Böylece dolaşım sisteminin vücut içi kararlı ortam oluşturmada, feedback mekanizmalarının
işlemesinde, atık maddelerin uzaklaştırılmasında, besin ve oksijen dağıtımında ne denli önemli olduğu
vurgulanmalıdır. Ancak eklem bacaklılarda solunum sisteminin özel yapısı nedeniyle dolaşım sisteminin
oksijen taşıma görevini üstlenmediği belirtilmelidir.
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Şekil 1. Bacak kasları toplardamarı sıkıştırarak kanın ilerlemesini sağlarken kapakçıklar ilerleme
yönünü belirler.

Uygulama:
Etkinlikte, öğrencilerin edinmesi gereken kazanımlar için farklı görev seçenekleri sunulacaktır. Öğrencinin
tercih ettiği görev ile ilgili çalışması öğretmenle birlikte planlanacak ve öğrencinin görevi tamamlaması için
süre tanınacaktır. Görevin tamamlanması gereken süre 2 ders saatidir. Bu süre içinde tamamlanmayan görevler
ödev olarak verilecek ve bir sonraki hafta etkinliğine kadar bitirilmesi sağlanacaktır. Etkinlik planlamasında
geriye kalan son 2 ders saati ise öğrenci sunumları için kullanılacaktır. Görevini tamamlayan öğrenciler grup
arkadaşlarına ayrıntılı bir sunum yapacak ve arkadaşlarının sorularını cevaplayacaktır.
Görev 1:
Kalpte veya toplardamarlarda yer alan kapakçık sistemleri tek yönlü kan akışını sağlamaktadır. Örneğin
kalpte yer alan triküspit kapakçıklar kanın sağ kulakçıktan sağ karıncığa doğru akışına izin verirken ters yönde
yani sağ karıncıktan sağ kulakçığa çıkmasını engeller. Vücudun alt bölgelerinde bulunan toplardamarlar kanın
yukarıya doğru tek yönlü akışını sağlayacak şekilde konumlanmıştır (Şekil 1).
Sizin göreviniz, dolaşım sisteminde yer alan kapakçıkların çalışma prensibini gösteren bir model tasarlamaktır. Model tasarımınızda her türlü malzemeden yararlanabilirsiniz. Kapalı bir sistemde sıvıların veya boncukların tek yönlü akışını gösterebileceğiniz gibi üzeri açık olan, boyuna ikiye bölünmüş, yarım silindir şeklinde gösterim de tercih edebilirsiniz. Görevinizde başarılar dilerim.
Görev 2:
Omurgasız hayvanların çoğunda eklem bacaklılarda olduğu gibi açık dolaşım olarak isimlendirilen bir dolaşım sistemi bulunur. Bu sistemde kan, damarların dışına çıkarak dokular arasında serbest olarak dolaşabilir.
Omurgalı hayvanların dolaşım sistemine benzer bir yapı ise ilk olarak halkalı solucanlarda karşımıza çıkar. Hal-
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kalı solucanlarda kan sadece damarlar içerisinde bulunur ve
madde alışverişi damar ile doku arasında gerçekleşir.
Sizin göreviniz, yeteri kadar büyük boylu bir toprak solucanını laboratuvarda disekte ederek dolaşım sistemine ait
damar ve kalp yapılarının görüntülerini kaydetmektir. Toprak solucanını iyi havalanmış nemli topraklarda bulabilirsiniz. Bu görevde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta,
çalışacağınız model organizmaya uygulayacağınız anestezidir. Toprak solucanını %10 etil alkol içeren saf suda 15 dakika bekleterek diseksiyona hazır hale getirebilirsiniz. Anestezi sonrasında solucanın anterior bölümü dorsalden açarak
kalp ve damar yapılarını görüntüleyiniz (Şekil 2).
Görev 3:
Dolaşım sistemi sağlığımızı koruyabilmek için genel
olarak tüm vücut sağlığımızda yaptığımız gibi beslenme,
davranış ve egzersiz faaliyetlerini düzenlememiz gereklidir.
Tabii ki bu saydıklarımız arasında kalp damar sağlığımız
için özel olarak dikkat etmemiz gereken noktalar da olacaktır. Sizin göreviniz dolaşım sistemi sağlığını korumak ve Şekil 2. Toprak solucanında kapalı
dolaşım sistemine ait kalp ve damarlar
bazı hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek için 24 saatlik bir yaşam rehberi hazırlamanızdır. Hazırladığınız rehberde sabah kalkış saati, tüm öğünlerde nelerden ne kadar yiyileceği, hareket ve dinlenme ile ilgili süreler ve
uyuma saati gibi tüm detaylar bulunmalıdır. Seçtiğiniz gün, tatil günü veya herhangi bir okul günü olabilir.
Görev 4:
Ülkemiz, kardiyoloji araştırmaları konusunda oldukça iyi durumdadır. Türk bilim insanları tarafından yürütülmüş birçok bilimsel araştırma mevcuttur. Sizin göreviniz, Türk bilim insanları tarafından yürütülmüş ve
hakemli bir dergide yayımlanmış dilediğiniz bir makaleyi incelemektir. İncelediğiniz makale ile ilgili kısa bir
rapor hazırlayınız. Kaynak taraması için dergipark.org sitesinden Türkçe makalelere ulaşabileceğiniz gibi farklı, İngilizce kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Hazırladığınız raporda aşağıdaki soruların cevapları olmalıdır.
1. Makaleye göre kardiyoloji alanında hangi noktalarda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır?
2. Araştırmada nasıl bir yöntem kullanılmıştır?
3. Araştırma verileri nasıl toplanmıştır?
4. İncelediğiniz çalışma ne tip bir yenilik sunmuştur?
Ek Etkinlik Önerisi:
Dolaşım sistemine ait organ ve yapılar, basılı ve online kaynaklardan yararlanarak incelenir. Büyük (sistemik) dolaşım ve küçük (akciğer) dolaşım, kulakcık, karıncık, atardamar, toplardamar, kapakçık, koroner damar
vb. terimlere ait kısa açıklamalar hatırlatılır.
Kasaptan alınmış koyun yüreği diseksiyonu gerçekleştirilerek bahsi geçen tüm yapılar görülür. Diseksiyon
işleminde tüm öğrencilerin önlük ve eldiven kullanmasına dikkat edilir. Koyun yüreğinde hiçbir kesi yapılma133
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dan önce morfolojik olarak incelenmelidir. Kalp anterior ve posterior yönünden ayrı ayrı incelenerek sağ ve sol
koroner arterler, sirkumfleks arter, kulakcık ve karıncıklar ile kalbe giren ve çıkan ana damarlar görülmelidir
(Şekil 3). Kalbin apeks ucu gösterilmelidir. Tabii ki kasaptan alınan yüreklerde genellikle ana atardamarlar ve
toplardamarlar kesilmiş olduğundan görülemeyebilir.
KORONER DAMARLAR

Üst Ana
Toplardamar

Aort Yayı
Sol Akciğer Atardamarı

Aort

Akciğer Atardamarı
Sağ Korner Anter
Sirkumflex Anter

Sağ Korner
Anter

Büyük Kardiyak
Toplardamar

İnferior Kardiyak
Toplardamar

Anterior
İnterventriküler
Anter

Alt Ana
Toplardamar
Marjinal Anter

KORONER DOLAŞIM
(ANTERİOR)
Sağ Akciğer
Atardamarı

Aort Yayı
Sol Akciğer
Atardamarı

Üst Ana
Toplardamar

Sol Akciğer
Toplardamarı

Sağ Akciğer
Toplardamarı

Sirkumflex Anter
Büyük Kardiyak
Toplardamar

Koroner Sinüs
Sağ Ana Toplardamar

Posterior Kardiyak
Toplardamar
Marjinal Anter

Sağ Korner Anter

Şekil 3. Kalp
Posterior İnterventriküler Atardamar morfolojisi.
Anterior ve
Orta Kadiyak Toplardamar
posterior
görünümleri

KORONER DOLAŞIM
(POSTERİOR)
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Aort Yayı
Akciğer Atardamarı
Üst Ana Toplardamar
Sol Akciğer
Atardamarı

Sağ Akciğer
Atardamar

Sol Akciğer
Toplardamarı

Sağ Akciğer
Toplardamar

Sol Kulakçık
Sağ Kulakçık
Aort Kapakçığı

Yarımay
Kapakçıkları

Biküspit Kapakçık

Triküspit
Kapakçık

Sol Karıncık

Sağ Karıncık

İnterventriküler
Septum

Alt Ana
Toplardamar
Şekil 4. Frontal düzlemde açılmış kalp

Morfolojik inceleme tamamlandıktan sonra kalp, frontal düzlemde kesi ile açılarak anatomisi incelenmelidir. Disekte edilmiş kalpte odacıklar, kapakçıklar, ana atardamar ve toplardamarların giriş ve çıkış noktaları,
interventriküler septum gibi tüm yapılar görülmelidir (Şekil 4).
Kalp diseksiyonu sonrasında öğrencilerden dolaşım sistemi ile ilgili analoji (benzeşim) oluşturması istenir.
Günlük yaşamımızda şehir içi ulaşımdan kalorifer tesisatımıza kadar birçok sirkülasyon sistemi mevcuttur. Etkinliğin bu bölümünde öğrencilerden beklenen, dolaşım sistemindeki her bir yapının analojide karşılığını oluşturmasıdır. Örneğin şu sorularla anoloji yönlendirilmelidir: Sirkülasyon sisteminde kalbe karşılık hangi pompa
mekanizması önerilmektedir? Benzeşiminizde tek yönlü akış nasıl sağlanmıştır? Dönüşüme katılan madde açık
dolaşımdaki gibi sistem dışına çıkabilir mi?
Analoji çalışması metin, çizim veya dijital tasarım şeklinde gerçekleştirilir. Öğrenciler çalışmasını tamamladıktan sonra sınıfta sunum yapar.
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Şekil 5. Basit bir tek yönlü valf tasarımı

Uzaktan Eğitim Önerisi:
Kalp ve damarlarda yer alan kapakçıkların çalışma mekanizması modellenir. Enjektör, serum lastiği, tel
toka ve lastik toka kullanarak Şekil 5’te gösterilen tek yönlü kapakçık yapılır. Serum lastiğinin bir ucuna lastik
toka birkaç defa sarılarak daha sıkı bir uç elde edilir. Lastik toka sarılan sıkı uç enjektöre takılır. Serum lastiğinin serbest ucu ise tel toka ile sıkıştırılır. Verilen örnekte tel toka yeteri kadar sert olmadığından lastik toka
sarılarak desteklenmiştir. Bu valf sisteminde enjektörün pistonuna bastırıldığında içerideki hava dışarıya çıkabilirken pistonu çektiğimizde enjektöre hava girmemektedir.
Serum lastiği günümüzde sık kullanılmadığı için bulmakta zorluk yaşanabilir. Alternatif olarak akvaryum
hava hortumları kullanılabilir. Akvaryum hava hortumu kullanılacaksa yumuşak ve esnek yapıda olanları alınmalıdır. Valfin ucuna takılan tel tokanın aşırı sert olması, hava çıkışını da engelleyebilir. Bu nedenle yumuşak
tel tokayı lastik toka ile desteklemek daha pratiktir. Renklendirilmiş sıvılar (mesela vişne suyu gibi kırmızı olanlar) kullanılırsa kalbin kan pompalaması ve yarım ay kapakçıklarının çalışması canlandırılmış olur.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Farklı valf sistemlerinden esinlenmek için
fizik alanı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Akran Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HAYVAN FİZYOLOJİSİ/BOŞALTIM SİSTEMİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

2 ders saati

Etkinlik Adı:

Havuz Problemi

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış Etkinlik

Kazanımlar:
1. Boşaltım sistemi organlarının yapısını bilir.
2. Boşaltım sistemi organlarının işleyişini açıklar.
3. Boşaltım sistemi hastalıklarını araştırır.
4. Boşaltım sistemi hastalıklarından korunmak için çözüm yolları önerir.
5. Farklı hayvan gruplarının boşaltım sistemlerini karşılaştırır.
6. Boşaltım sistemi ile ilgili çalışmaları araştırmaya istekli olur
Beceriler: Analiz yapma, grupla çalışma, bilgi teknolojilerini kullanma
Farklılaştırma Unsurları: Süreç ve ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: amonyak, sülfat, fosfat, klor, magnezyum, kalsiyum, potasyum,
sodyum, kreatin, ürik asit, üre, sarı gıda boyası, glikoz, benediktçözeltisi veya fehlin A ve B fehling ayıraçları

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Homeostasi, dehidrasyon
Ön Bilgiler:
Boşaltım sistemin kan basıncını düzenlemek, asit-baz dengesini sağlamak, azotlu atıkları uzaklaştırmak
gibi fonksiyonları yerine getirerek homeostatik dengenin korunmasına yardım eder. Organizmanın su kaybetmesinde en önemli rol de yine boşaltım sistemine düşmektedir. Bu etkinlikte yetişkin bir insan vücudu göz
önünde tutularak vücuda günlük olarak alınan ve vücuttan uzaklaştırılan su miktarları ile ilgili matematiksel
uygulamalar yapılacaktır. Bireysel ve bölgesel farklar olmakla birlikte yetişkin bir insanın vücuduna aldığı ve
vücuttan atılan su hacimleri ile ilgili ortalama değerler aşağıda verilmiştir.
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Alımlar:
•

Doğrudan içerek ve yiyeceklerle birlikte alınan su hacmi: 2,1 litre

•

Dehidrasyon sentezleri ile meydana gelen su hacmi: 0,2 litre

Kayıplar:
•

Böbreklerden süzülerek atılan su hacmi: 1,4 litre

•

Feçes ile atılan su hacmi: 0,1 litre

•

Terleme ile atılan su hacmi: 0,1 litre (10 litreye kadar artabilir),

•

Solunum yoluyla atılan su hacmi: 0,35 litre

•

Deriden difüzyon yoluyla atılan su hacmi: 0,35 litre

Burada dikkat edilecek nokta alınan ve verilen su hacimlerinin daima eşit olmasıdır. Kararlı iç denge ve sağlıklı bir metabolizma için bu eşitlik her koşulda sağlanmalıdır. Örneğin aktif yaşam tarzına bağlı olarak terleme
miktarı arttıkça içilen su miktarı da artmalıdır.
Uygulama:
İnsan vücudunu, bir su tankı veya havuz gibi düşünebiliriz. Bu havuza bir taraftan su eklenmekte, diğer
taraftan ise organizma düzenli olarak su kaybetmektedir. Netice itibariyle sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi için
eksilen ve vücuda alınan su miktarları eşit olmalıdır. İnsan vücudu ile havuz arasında bir analoji oluşturalım.
Havuzu iki adet musluk doldurmakta iken beş adet musluk aynı havuzu boşaltmaktadır. Öğrencimizin görevi,
değişen şartlara karşın havuzun su seviyesini sabit tutacak müdahaleleri yapmasıdır.

1

İnsan vücuduna 2 temel
yolla su alınmaktadır. Şekil
1’de gösterilen 1 numaralı
musluk yiyeceklerle birlikte
ve doğrudan içilerek alınan
suyu temsil eder. Normal seviyesi ortalama 2100 ml kadardır. 2 numaralı musluk ise
metabolizmada gerçekleşen
dehidrasyon sentezi reaksiyonları neticesinde ortaya
çıkan, ortalama 200 ml suyu
göstermektedir.
Vücuttan suyu uzaklaştıran yolları da sırasıyla açıklayacak olursak: 3 numaralı
musluk idrar yoluyla atılan
suyu: 4 numaralı musluk fe-

3

2

4

5

6

7

Şekil 1. İnsan vücudundaki su dengesinin havuz problemi ile
şematize edilmesi.
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çesle atılan suyu, 5 numaralı musluk terleme yoluyla atılan suyu, 6 numaralı musluk solunum yoluyla atılan
suyu ve 7 numaralı musluk ise deriden difüzyonla buharlaşan suyu temsil eder.
Görev 1:
Elimizde 2100 ml hacimli bir tank bulunmaktadır. Bu tankı boşaltan 5 musluğa karşılık 2 musluk ise
doldurmaktadır. Muslukların akış hızı sabit olup tümü açık olduğunda tanktaki su miktarı sabit kalmaktadır.
Akış hızları aşağıda verilen musluklardan yola çıkarak akış hızı verilmeyen musluğun bilgilerini bulunuz.

24 saatte akış miktarı
(ml)

Tek başına akarsa tankı kaç saatte
doldurur/boşaltır (saat)

1 Numaralı Musluk

1800

28

2 Numaralı Musluk

300

168

..................

..................

4 Numaralı Musluk

150

336

5 Numaralı Musluk

150

336

6 Numaralı Musluk

300

168

7 Numaralı Musluk

300

168

3 Numaralı Musluk

NOT
1

Bu görevde boşaltım sisteminin temel fonksiyonu olan azotlu atıkların suyla vücuttan uzaklaştırılması vurgulanmıştır. Öğrenci seviyesine uygun olarak tam sayılı sonuçlar elde edebilmek için gerçek
değerlerden bir miktar sapan temsili değerler verilmiştir. Etkinliğimizin matematik değil, biyoloji
etkinliği olduğu göz önüne alınarak hesap makinesi kullanımına izin verilip “ön bilgiler” kısmında
görülen gerçek ortalama değer de kullanılabilir. Birkaç farklı hesaplama yaptırılır.

Görev 2:
Aşağıdaki tabloda insan vücudunda günlük su alımı ve su kaybına dair değerler verilmiştir. Tablodaki rakamlar normal durum için geçerlidir. Sizden beklenen sırasıyla şu sorulara cevap bulmanızdır.
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(ml)
İçilen Su Miktarı

2100

Dehidrasyon Sentezi ile Üretilen Su Miktarı

200

İdrarla Atılan Su Miktarı

1400

Feçesle Atılan Su Miktarı

100

Terleme ile Atılan Su Miktarı

100

Solunum ile Atılan Su Miktarı

350

Deriden Difüzyon ile Atılan Su Miktarı

350

I. Yukarıdaki tablodan farklı olarak ağır egzersiz yapıp 4200 ml terleyen bir sporcunun su seviyesini dengelemesi için diğer kalemlerde ne gibi değişimler meydana gelmelidir?
II. Çok sıcak bir günde 3,5 litre sıvı tüketen bir insanın vücudundan atılan su seviyelerini, normal bir günde
karşılaşılan oranları örnek alarak yeniden düzenleyiniz.
Görev 3:
Bu görevde boşaltım sisteminin atığı olan idrarın,
tıbbi teşhisler için nasıl kullanılabileceğine dair uygulama yapılacaktır. Ayrıca idrar içeriğine de dikkat çekilerek idrarda bulunması ve bulunmaması gereken
bileşenler gösterilecektir.
Öğrencilerin her birinden idrar örneği istenir. Ancak hijyen koşullarını gerçek idrarla sağlamak çok zor
olacağı için yapay idrar örnekleri hazırlanır. Normal
bir idrar içeriğinin ~ %95’i su olup diğer bileşenleri
%0,05 amonyak, %0,18 sülfat, %0,12 fosfat, %0,6 klor,
%0,01 magnezyum, %0,015 kalsiyum, %0,6 potasyum,
%0,01 sodyum, %0,01 kreatin, %0,03 ürik asit ve %2
üredir. Laboratuvarda bulunabilen malzemelerle gerçeğe en yakın idrar örneği oluşturulabilir. Ancak belirtilen malzemelerin bulunmaması durumunda gıda
boyası, amonyak, üre gibi bulunabilen malzemeler
kullanılır. Öğrencilerin örnekleri etiketlenir. Örneklerin birine öğretmen tarafından glikoz eklenir ancak
hangi örneğe glikoz eklendiği söylenmez. Her 100 ml
idrar için en az 0,25g glikoz eklenmelidir. Daha düşük
glikoz oranı analizde tespit edilemeyebilir. Öğrencilere
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Şekil 2. Fehling çözeltileri kullanarak glikoz
varlığının görülmesi. Örneğin kırmızıya
dönmesi glikoz varlığını göstermektedir.
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idrar örnekleri rastgele dağıtılarak her birinin benedikt veya fehling çözeltilerini kullanarak kimin tip-1 diyabet
hastası olduğunu tespit etmeleri istenir.
Analiz sonucuna göre (temsilen) diyabet hastası olan kişinin idrarında neden glikoz görüldüğü, tedavisi
için neler yapılması gerektiği, başka hangi diyabet tipleri bulunduğu ve çevresinde kimlerin diyabet hastası olduğu soruları araştırma görevi olarak verilir.
Ek Etkinlik Önerisi:
Öğrenciler 2 gruba ayrılır. İlk grup diyaliz hastası rolü üslenecektir. İkinci grup ise diyaliz hastası ile yapılacak röportaj için sorular hazırlayacaktır. Bu görevlerin yerine getirmesi için her iki gruba da 30 dakika
araştırma süresi verilir. Grupların konu hakkında soru hazırlayabilecek veya sorulan soruları cevaplayabilecek
düzeyde veri toplaması gerekir. Araştırma sürecinin sonunda bir kayıt stüdyosu hazırlanarak röportaj gerçekleştirilir ve röportajın video kaydı bilgisayar ortamında düzenlenir. Çalışma ürünü olan video kaydı uygun
platformlarda sunulur.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisi, uzaktan eğitim için de uygundur.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Vücut içi su dengesinin sağlanmasında boşaltım sistemi ve su alımı ilişkisinin analiz edildiği bölümler matematik alanı ile kuvvetli ilişki içindedir. Etkinliğin
bu kısmı için matematik alanı ile birlikte çalışılmalıdır.
Değerlendirme: “Dereceli Puanlama Anahtarına” karekoddan ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HAYVAN SİSTEMATİĞİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Web 2.0 Araçları ile Omurgasız ve Omurgalı Hayvanları
Öğreniyorum

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Hayvan sistematiğinde kullanılan temel prensipleri bilir.
2. Omurgasız hayvan gruplarını bilir.
3. Omurgasız hayvanları belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
4. Kordalı-omurgalı hayvan farkını bilir.
5. Omurgalı hayvanları belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
6. Omurgalı ve omurgasız hayvanları belli başlı özellikleri bakımından karşılaştırır.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün zenginleştirme
Kavramlar: Omurgasız, Omurgalı, Eklembacaklı, Böcek
Ön Bilgiler:
Bu etkinlikte canlıların sınıflandırmasında web 2.0 araçlarından faydalanılarak öğrenciler için konunun
etkililiği ve kalıcılığı artırılacaktır. Bu kapsamda bilişim teknoloji alanından faydalanılarak konu ile ilgili web
araçları tercih edilecektir. Öğrenciler öncelikli olarak hayvanların ortak özellikleri hakkında beyin fırtınası
yapar. Omurgalı ve omurgasız hayvanların farklarını karşılaştırır. Omurgasız hayvan sınıfları ile ilgili örnekler
basılı kaynaklar veya gerçek materyallerden faydalanılarak incelenir. Omurgasız hayvan sınıflarından eklembacaklıların genel özelliklerini bilir, bunların ekolojik ve ekonomik önemini tartışır. Omurgalı hayvan sınıflarını
bilir ve bu sınıfların özelliklerini karşılaştırır.

142

143

Kartal

Tavus Kuşu

Deve Kuşu

Kuşlar

Lepistes

Sürüngenler

Yılan

Timsah

Karınca

3 Çift Bacağı
Olanlar

Semender

Uğur Böceği

Kırkayak

Örümcek

Akrep

3 Çiftten Fazla
Bacağı Olanlar

Sülük

Toprak solucanı

Solucanlar

Tenya

Yassı solucan

Solucana
Benzemeyenler

Bacakları Olmayanlar

Omurgasızlar

Eklem Bacaklılar

Kara Hamam Böceği
Kaplumbağası

Kurbağa

Amphibiler

Soğuk Kanlılar

Kaplumbağa

Japon Balığı

Somon

Balıklar

Resim 1. Hayvanlar aleminin genel şeması

Balina

Aslan

Ayı

Memeliler

Sıcak Kanlılar

Omurgalılar

Hayvanlar Âleminin Sınıflandırılması

HAYVAN SİSTEMATİĞİ

BİYOLOJİ

Gerekli Materyaller: Grup öğrencilerinin kullanımı için bilgisayar, hazırlanan çalışmaların sunulması için
projeksiyon, web 2.0 araçları, online ve basılı kaynaklar, müze materyalleri
Uygulama 1:
Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. Çalışmada farklı web 2.0 araçlarından konu ve yapılacak olan uygulama ile ilgili uygun araç tercih edilir.
2. Öğrenciler web 2.0 araçları ile yapılacak olan farklı çalışmalar için kendi aralarında gruplandırılır.
3. Öncelikli olarak sınıflandırmada kullanılan basamakların hatırlanması amacıyla “Türden-Âleme” sıralanması
web 2.0 araçlarından faydalanılarak sıralama etkinliği yapılır. Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
4. Omurgasız ve omurgalı hayvanların genel özelliklerini karşılaştırmak amacıyla “eşleştirme oyunu; gruplara doğru eşleştirme” etkinlikleri yapılır. Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
5. Omurgasız ve omurgalı hayvan sınıflarını tanımlamak ve bu sınıflara giren örnek bireyleri gruplandırmak
amacıyla “gruplara doğru eşleme, eşini bul” etkinlikleri yapılır. Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
6. Farklı gruplara ait hayvan örneklerinin morfolojik yapılarını ve external anatomilerini tespit etmek amacıyla “resim üzerinde eşleştirme” etkinliği yapılır. Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
7. Omurgalı ve omurgasız hayvan örneklerinin olası yaşam alanlarını tespit etmek amacıyla “bul bakalım bu
canlı nerede” etkinliği yapılır. Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
8. Omurgasız hayvanlara ait görsellerin, videoların ve metinlerin hangi sınıflara ait olduğunu tespit amacıyla
“tabloda doğru yere yerleştirme” etkinliği yapılır.
Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
9. Omurgalı ve omurgasız hayvan şubelerine ait sınıfların öğrenciler üzerindeki kalıcılığını artırmak amacıyla
“kelime yığını, çengelli bulmaca, gruplu yapboz” etkinlikleri yapılır. Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
10. Çalışmada ayrıca hayvanlar âleminde yer alan canlılar ile ilgili farklı videolar kullanılarak konu içeriği
daha ilgi çekici hale getirilir. Ayrıca video işlenmesi esnasında videoya farklı görevler atanarak öğrencilerin farkındalığı artırılır.
Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
11. Etkinliğin sonunda ise öğrenciler arasında, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi “at koşusu, adam asmaca” etkinliği yapılır.
Örnek uygulama için karekodu okutunuz.
Alternatif Öğrenci Görevleri:
•
•

Farklı web 2.0 araçları kullanılarak hayvanlar âleminde yer alan canlıların yaşam alanlarını ve diğer canlılar ile ilişkilerini gösteren videolar hazırlanır ve grup öğrencilerine sunulur.
Omurgalı hayvanların sınıflandırması ile ilgili olarak web 2.0 araçlarından faydalanılarak benzer çalışma
yapılır ve öğrencilere sunum yapılır.

Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Atatürk, M. K., Budak, A., & Göçmen, B. (2006). Omurgasızlar biyolojisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi.
2. Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A., & Kaya, U. (2002). Omurgalılar sistematiği. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi.
3. Kuru, M. (1987). Omurgalı hayvanlar. Ankara Üniversitesi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

HAYVAN SİSTEMATİĞİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Artemia salina Kültürü Oluşturuyorum

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Hayvan sistematiğinde kullanılan temel prensipleri bilir.
2. Omurgasız hayvan gruplarını bilir.
3. Omurgasız hayvanları belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
4. Kordalı-omurgalı hayvan farkını bilir.
5. Omurgalı hayvanları belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
6. Omurgalı ve omurgasız hayvanları belli başlı özellikleri bakımından karşılaştırır.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme. yaratıcı düşünme
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün zenginleştirme, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç Gereç ve Materyal: Artemia salina yumurtası, deniz suyu, deniz suyuna alternatif olarak ortam oluşturmak amacıyla kaya tuzu, pH metre, 50 ml beher (10 adet), besin kaynağı olarak yeşil su veya
seyreltilmiş yoğurt suyu, pastör pipeti, büyüteç, hava motoru, hava taşı, ışık kaynağı, hava hortumu, şeffaf silindir şişeler, zuger şişesi, akvaryum.

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Omurgasız, Omurgalı, Eklembacaklı, Kabuklular,
Ön Bilgiler:
1. Bu etkinlikte canlılar âleminin omurgasızlar şubesinin eklem bacaklılar sınıfının kabuklular takımına
ait üyelerden olan Artemia salina üyelerinin laboratuvar şartlarında kültürünün oluşturulması ve geli-
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şiminin gözlemlenmesi aşamaları
gerçekleştirilecektir. Etkinlik ile ilgili olarak öğrencilerin omurgalı ve
omurgasız hayvanların genel özelliklerini bilmeleri gerekmektedir.
Öğrenciler, omurgasız hayvanların
genel özelliklerini dikkate alarak
omurgasız hayvanları sınıflandırır. Etkinlikte kullanılacak olan
Artemia salina, önemli çeşitliliğe
sahip basit bir omurgasız deniz
organizmasıdır. Avantajları kuluçkadan larvaya çıkma kolaylığı,
düşük maliyeti, yumurtalarının
bulunabilirliğidir. Artemia salina
larvası (nauplii)’nın hızlı büyümesi
ve kuru kistlerde ticari olarak bulunabilirliği gibi özellikler de canlının
laboratuvar şartlarında kolayca kültüre edilmesini sağlar. Kültür oluşturulmasında ortam şartlarına dayanaklı bir özelliğe sahip olan kist
adı verilen yumurtalar kullanılır.
Uygulamada belirtilen talimatlara
uygun şekilde suda bekletilen kistlerde bulunan yumurtalar kesesini
parçalayarak suya geçer. Uygun koşullar sağlandığında Artemia birkaç
Şekil 1. Artemia salina ergin bireyleri
ay yaşayabilir. Belirli bir ergenlik
evresine ulaşan Artemailar 4 günde
bir 300 kist ya da nauplii üretebilir.
Erginlik aşamasına ulaşan bir Artemia 8-10 mm boyunda bir vücut, iki tane saplı göz, sindirim sistemi,
antenler ve 11 çift toraks uzantısına sahiptir. Erkek Artemia bireylerinde karın kısmının arkasında 1 çift
üreme organına sahiptir. Dişi Artemia’ların ayırt edilmesinde yumurta kesesinden faydalanılır. Dişi bireylerde yumurta kesesi karınlarının altında 11. uzantının hemen arkasında bulunur. Ayrıca karın içinde
ovaryumlar bulunur. Artemia salina, toksikoloji çalışmaları ve biyoanaliz için basit ve etkili bir test hayvanı olarak kabul edilmektedir.
Uygulama 1:
Artemia salina yumurtasından larvalar elde etmek amacıyla kültür ortamının hazırlanması
Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. Artemia kistlerinden kültür edilmeye başlanmasından önce, kuluçkalanma yapılacak ortamdaki enfeksi-
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yon yapabilecek olan mikroorganizmaların uzaklaştırılması gerekmektedir. Kuluçkalanma işlemi için kullanılacak olan kistler bazı aşamalarda mikroorganizmalara maruz kalmış olabilmektedir. Özellikle bakteri
ve mantar kontaminasyonuna maruz kalmış olabilirler. Uygulama basamaklarından önce bu sorunu çözmek için hipoklorit çözeltisi kullanılır. Çözeltinin hazırlanmasında 1 litrede 20 ppm’lik hipoklorit çözeltisi
hazırlanır. 100 ml’ye 5 g kist boşaltılır ve yaklaşık yarım saat tutulur ve bu sürenin sonunda yıkanır.
2. Kuluçkalanma işlemi için kullanılacak olan Artemia kistleri 100 ml suya 10 g kist yoğunluğunda 25°C
derecede havalandırma ile 1 saat suda bekletilir.
3. Kuluçkalanma işlemi için kullanılacak olan kistin etrafında bulunan set kabuğun larvaların çıkışından
önce tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Nauplii larvalarının çıkışını doğru bir şekilde sağlamak için
kistler daha önce hazırlanan hipoklorit solüsyonuna maruz bırakılır. Bu sayede kistin etrafındaki kabuk
kolayca ortadan kaldırılır. Bu aşamaya “Dekapsülasyon” denir. Bu aşamanın avantajları: Nauplii larvalarının kistin etrafındaki kabuktan ayrılmak için enerji sarfetmemesidir.
4. Dekapsülayon işlemine tabii tutulan kistler çok kısa süre %0,1’lik NaS2O3 solüsyonuna maruz bırakılarak etrafındaki yabancı maddelerden arındırılır. Bu aşamalardan geçirilen kistler ya direkt olarak kuluçkaya tabi tutulabilir ya da bir gün muhafaza edilmek üzere +4°C’ye konur.
5. Küçük miktarlardaki Artemia kistlerinin kuluçkalanması (inkübasyonu) işleminde aşağıdaki parametrelerin dikkate alınması gereklidir.
·

Havalandırma: Kuluçkalanma işlemi boyunca

·

Oksijen miktarı: 0,005mg/ml

·

Sıcaklık: 24-29 ºC

·

Tuzluluk: 6-36 g/l

·

pH: 7,9- 8,6

·

Kist yoğunluğu: 3-6 g/l

·

Işık yoğunluğu: Su yüzeyinde 2000 lüx olmalıdır.

6. Artemia kültürü oluşturmak amacı ile kullanılacak olan zuger şişesi, akvaryum veya havuzların büyüklüğü kullanılacak olan Artemia yumurtasının miktarına bağlı olarak belirlenir. Toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalarda su ürünleri larva yetiştiriciliğinde Artemia’ların genelde “nauplii” ve biraz daha gelişmiş formu olan “metanauplii” formu kullanılır.
7. Kuluçkalama işleminde kullanılmak üzere renkli olmayan silindirokonik şişeler (zuger şişeleri) ya da
kaplar hazırlanır. Yumurtaların daha kısa sürede çatlamasını sağlamak üzere kabın konik kısmından akvaryum hava motoru ile havalandırılması sağlanır. Havalandırma işlemini sağlarken oksijen içeriği 0,005
mg/ml olacak şekilde sistemin çalışması sağlanır. Havalandırma yapılan tankın alt kısmında kistlerin
çatlamasıyla ortaya çıkan larvaları hasat etmek amacıyla vana yerleştirilir. Çalışmada kistlerin çatlaması,
larvaların elde edilmesi ve erginlerin yetiştirilmesi amacıyla önceden belirli sıcaklığa kadar ısıtılmış, filtre
edilmiş doğal deniz suyu ile tank doldurulur. Eğer imkânlar dâhilinde deniz suyu elde edilmezse iyotsuz
tuz veya kaya tuzu kullanılacak şekilde 33-35 g/l tuzlu suyla tank doldurulur. Tankın ya da akvaryumun
sıcaklığı 24-29 °C aralığında ayarlanır, pH değeri ise 7,9-8.6’ya ayarlanır. PH değerinin ayarlanmasında
gerekli olması durumunda sodyum bikarbonat kullanılabilir. Aydınlık sağlamak amacıyla floresan ampuller kullanılabilir. Floresan ampullerle su yüzeyinden 2000 lüks aydınlık sağlanır ve kistler dezenfekte
edilir. Kistlerin tanklara transfer edilmesinde yoğunluğun 0,005mg/ml’ye geçmemesine dikkat edilir. Bu
koşullar 20-24 saat süreyle mümkün olduğunca sabit tutularak çıkış ve ardından hasat gerçekleştirilir.
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Uygulama 2:
Hasat edilen Artemia larvalarının gelişim aşamalarının gözlemlenmesi
1. Uygulama 1. kısımda bahsedilen aşamalar gerçekleştirildikten sonra yaklaşık 1 gün sonra kistin dış yüzeyindeki kabuk çatlar ve embriyo gözlemlenebilir hale gelir. Kistten çıkan embriyonun bir kısmının kabuk içinde, bir kısmının ise kabuk dışında olduğu aşamaya “Şemsiye Evresi” adı verilir. Grup öğrencileri
bu aşamada yumurtalardan çıkmak üzere olan şemsiye aşamasındaki Artemiaları sterio mikroskop altında gözlemlemeye çalışır. Bu amaçla Uygulama 1 gerçekleştirildikten sonra saat camı ya da çukur lam
kullanılarak çok sayıda örnek alınır. Alınan bu örnekler mikroskop altında tüm bölgeler taranarak gözlemlenmeye çalışılır.

Şekil 2. Artemia salina yumurtaları ve şemsiye evresi

2. Gelişim süreci gözlemlenen embriyoların belirli bir zaman diliminden sonra yumurta zarı parçalanarak
nauplii larvalarının doğması gözlemlenir. Bu aşama “instar I” olarak isimlenirilir ve larvaların yaklaşık
büyüklükleri 400-500 μm civarındadır. Larvalar kahverengi ve turuncu, gözler ise kırmızı renge yakın
bir görünüm sergilerler.

Şekil 3. Artemia salina nauplii larvası
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3. Yumurtalarından yeni çıkmış ve besin keseli nauplii larvalarının gelişimini sağlamak amacıyla küçük
tanklara aktarılır. Ekotoksikolojik çalışmalarda genellikle nauplii larvalarının kullanılması nedeniyle bu
aşamada grup öğrencileri pastör pipeti yardımıyla larvaları yakalayarak sterio mikroskop altında gözlemler.
4. Nauplii larvalarının bu aşamada sindirim sistemi yeterince gelişmediğinden canlıları dışardan hazır bir
besinle beslemek gerekli değildir. Yaklaşık 8-10 saat sonra larva kabuk değiştirerek diğer bir aşama olan
“instar II’’ evresine girmektedir.
5. Elde edilen nauplii larvaları büyütülmek üzere 27 °C su ile doldurulmuş akvaryumlara aktarılır. Nauplii
larvalarından sonra metanauplii bireylerinin elde edilmesinde bireyler her gün sabah ve akşam olmak
üzere cansız ve canlı yemler ile beslenirler. Metanauplii bireylerinin gelişiminde özellikle fitoplanktonlar,
karma yem ve maya kullanılır. Metanauplii bireyleri beslemek için özellikle 50 mikrondan küçük mikroalgler, bakteriler ve detrituslar kullanılabilir.
6. Larva aşamasında olan bireyler gelişim aşamalarını sürdürürken 5 defa kabuk değiştirir. Artık bu aşamadan sonra karides görünümünü alan bireylerde gözler simetrik hale gelir. Özellikle onuncu instar evresinden sonra önemli morfolojik ve fonksiyonel değişimler olur.
7. Son aşamada ise vücudun kısımlarının artık iyice farklılaştığı gözlemlenir. Nauplii aşamasını geçiren larvalar, artık metanauplii evresine girmiş olur. Artemianın hayatının en son aşaması olan evre ise erginlik
evresi olarak kabul edilir.
8. Erginleşen bireyler, sterio mikroskop altında gözlemlenmek üzere pastör pipeti yardımıyla alınarak lam
(çukur lam) veya cam saatine yerleştirilir. İnceleme esnasında canlının hareketli olmasından dolayı bulunduğu ortam içindeki su miktarı azaltılmalıdır.

Şekil 4. Artemia salina dişi ve erkek ergin bireyler
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9. Ergin Artemia bireylerinin dişi ve erkek bireylerinin ayırt edilmesi amacıyla erginleşen bireylerden örnekler alınarak sterio mikroskop altında gözlemlenir.
Önerilen Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Bu etkinliğe ait “Performans Değerlendirme’’,
‘’Grup Değerlendirme’’, formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Atatürk, M. K., Budak, A., & Göçmen, B. (2006). Omurgasızlar biyolojisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi.
2. Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A., & Kaya, U. (2002). Omurgalılar sistematiği. İzmir, Türkiye, Ege
Üniversitesi Basımevi.
3. Cirik S., Gökpınar Ş. (1993). Plankton Bilgisi Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları,
4. İnternet: https://docplayer.biz.tr/11993700-T-c-millî-egitim-bakanligi-megep-mesleki-egitim-ve-ogretim-sisteminin-guclendirilmesi-projesi-denizcilik-artemia-kulturu.html. Erişim Tarihi:09.07.2021
5. Geldiay R., Kocataş A. (2001). Deniz Biyolojisi., Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 2001.
6. Svoboda K. P. & Hampson J. B. (1999). Bioactivity of essential oils of selected temperate aromatic plants:
Antibacterial, Antioxidant, Anti-Inflammatory and other related pharmacological activities. Plant Biology Department, SAC Auchincruive, Ayr, Scotland, UK., KA6 5HW.
7. Kanwar A. S. (2007). Brine shrimp (Artemia salina)- a marine animal for simple and rapid biological assays. Journal of Chinese Clinical Medicine 2(4): 236-240.
8. Kuru, M. (1987). Omurgalı hayvanlar.
9. Kocataş A. (2002). Oseanolji, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları.
10. Özel İ. (1998). Planktonoloji, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları.
11. Şensoy K., Plankton Ders Notları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı: HAYVAN SİSTEMATİĞİ
Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Omurgasız Hayvanlar (Böcek Anatomisi ve Böcek
Diseksiyonu)

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Hayvan sistematiğinde kullanılan temel prensipleri bilir.
2. Omurgasız hayvan gruplarını bilir.
3. Omurgasız hayvanları belli başlı özelliklerine göre sınıflandırır.
4. Omurgasız hayvanların biyolojik önemini açıklar.
5. Omurgasız hayvanların ekonomik önemini açıklar.
6. Bir omurgasız canlı modelinden faydalanarak bir ürün tasarlar (STEM).
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerileri.
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Omurgasız, eklem bacaklı, diseksiyon, böcek
Ön Bilgiler:
Hayvanlar âleminin genel özellikleri anlatılır. Hayvanlar âleminin omurgalı ve omurgasız şubelerinin alt
basamakları ismen verilir. Omurgasızlar şubesinin alt basamakları verilir. Bu basamakların genel özellikleri
açıklanır ve bu basamaklara giren farklı canlı örnekleri görselleri hazırlanır. Omurgasızlar şubesinin önemli
alt gruplarından eklem bacaklıların alt sınıflarını bilir ve bu sınıfların ekolojik ve ekonomik önemi tartışılır ve
bunlarla ilgili örnekler verilir. Böcekler sınıfının önemli takımları tanıtılıp örnekler verilir.
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Şekil 1. Böcekler sınıfına ait örnekler

Gerekli Materyaller: Böcek yakalamak için kullanılacak olan atrap, geçici olarak böcekleri taşımak için
kap, ince pamuk tabakası veya köpük içeren kutu, çalışmada kullanılacak olan odanata takımına ait olan yusufçuk örneklerini taşımak için zarf, toplanan böcekleri (yusufçukları) kimliklendirmek amacıyla kullanılan
küçük kartlar, sabitlemek için kullanılacak olan böcek iğneleri, iğneleme blokları, germe tahtası, toplanan böceklerin muhafazası için koleksiyon kutuları, not defteri, kurşun kalem, aspiratör, böcek öldürme şişeleri, böcek diseksiyonu için diseksiyon seti (pens, makas, bistürü sapı ve ucu ), el büyüteci, stereo mikroskop, eldiven,
diseksiyon küveti

Şekil 2. Böcek yakalamak ve muhafaza etmek için kullanılan ekipmanlar
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Uygulama 1:
Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. Ülkemizde yöresel olarak yaygın bulunan böcek takımlarına ait örnekler bölge imkânları dâhilinde arazi
gezileri ve uygun ekipmanlar ile kolaylıkla toplanabilir. Yapılacak olan çalışmada büyük vücutlu ve zararsız türlerin tercih edilmesi önerilir.
2. Özellikle uçan böcek türlerini (kelebek, yusufçuk vb.) yakalamak için grup öğrencilerinin atrap kullanması gerekir (Atrap genel olarak 25-30 cm çapında ve 60 cm derinliğe sahip olan sık gözeneklere sahip
tülden yapılmış olmalıdır.). Uçamayan böcekler için ise el ile temas etmeyi önlemek için pens kullanılması
önerilir.
3. Danışman rehberliğinde daha önce planlanan arazi gezisi etkinliği dâhilinde, her öğrencide böcek muhafaza
şişeleri, böcek muhafaza zarfı, böcek kimlik kartları, kurşun kalem ve not defteri mutlaka bulunmalıdır.
4. Arazi gezisi esnasında rastlanabilecek olan farklı böcek türleri mutlaka danışman rehberliğinde yakalanmalıdır.
5. Böcek muhafaza zarfları mutlaka uygun yöntem ile kilitlenmeli, zarfın uygun bölgesine etiketleme yapılmalıdır.
6. Böcek öldürme şişesi ile anestezi yapılacak olan böcek türleri için uygun kimyasallar kullanılarak şişeler
hazırlanmalıdır.
7. Etiketleme yapılırken tarih, böceğin yakalandığı bölge, böceğin ait olduğu takım, danışman rehberliğinde
yazılmalıdır.
8. Öğrenciler tarafından yakalanan farklı numuneler, danışman rehberliğinde farklı böcek takımlarına ayrılarak farkları gösterilir.
Uygulama 2:

Şekil 3. Toplanan böceklerin anestezi uygulaması ve diseksiyonu için kullanılacak olan setler

Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. Daha önce toplanan böcek numuneleri uygun şartlarda muhafaza edilerek okul laboratuvarına getirilir.
2. Laboratuvara getirilen numuneler ayırt edilerek takımlarına göre gruplandırılır.
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3. Gruplandırılan örneklerden fazla olanları muhafaza etmek amacıyla uygun olanlar germe tahtası, iğneleme blokları ve böcek muhafaza kutusu yardımı ile saklanır.
4. Toplanan numunelerden canlılığı devam eden böcekleri uygun öldürme şişeleri yardımı ile (etil asetat, etil
alkol) böceklerin vücutları deforme olmadan ölmeleri sağlanır.
5. Grup öğrencilerinin tamamına birer adet böcek örneği verilir (Danışman öğretmen imkânlar dâhilinde
yusufçuk örneği kullanarak etkinliği devam ettirir.).
6. Tüm öğrencilere birer adet el büyüteci ve diseksiyon amacı ile pens, makas ve bistürü verilir.
7. Danışman rehberliğinde tüm öğrencilere böceklerin 3 temel kısmı (baş, thorax, abdomen) gösterilir. Örnek numunede gösterilen bu kısımların öğrencilerdeki farklı böceklerde el büyüteci yardımı ile incelemesi
sağlanır.
8. Böceklerin en temel özelliği olan 6 bacaklılık yapısının tüm öğrenciler tarafından görülmesi sağlanır. Bu
aşamada yine farklı böcek türlerine bağlı olarak büyüteç kullanılabilir.
9. Böceklerin diğer önemli özelliklerinden olan kanat yapısının ve sayısının tüm öğrenciler tarafından büyüteç yardımı ile incelenmesi sağlanır.
10. Danışman rehberliğinde yusufçuk böceğinin türe özgü yapısı (kanatların abdomen üzerine katlanmaması)
gösterilir ve bu durumun günümüz teknolojisinde kullanım alanları veya olanakları hakkında bilgi verilir.
11. Böceklerde diğer önemli kısımlardan olan göz yapısı, büyüteç yardımı ile incelenerek tüm öğrencilerden
ellerindeki numunelerdeki göz sayısı konusunda tahmin yapmaları istenir.
12. Danışman, yusufçuk böceğinin petek gözlerini göstererek, öğrencilerden görme duyusu ve görmenin böcekler üzerindeki önemi hakkındaki görüşlerini alır.
13. Böceklerde kanat ve bacakların vücudun hangi bölümünden çıktığı konusunda tüm öğrencilerin büyüteç
yardımı ile inceleme yapmaları istenir.
14. Danışman, yusufçuk böceğinde kanat ve bacakların thorax (göğüs) kısmından çıktığını gösterir.
15. Toplanan numunelerin baş gövde, abdomen, kanat, bacak kısımlarını disekte etmek amacıyla diseksiyon
küveti kullanılır.
16. Pens, makas ve bistürü yardımı ile öncelikli olarak öğrencilerin böceklerin kanatlarını vücutlarından ayırmaları istenir. Bu işlem yapılırken böcekler, iğne yardımı ile diseksiyon küvetine sabitlenebilir veya ikinci
bir pensten faydalanılabilir.
17. Böceklerin baş kısımlarını ayırmak amacıyla makas veya bistürü kullanılır.
18. Böceklerin bacaklarını ayırmak amacıyla pens (imkânlar dâhilinde mikro cerrahi aletlet) kullanılır.
19. Çalışmada incelenen yusufçuk böceği; kanat, bacak ve göz kısımlarının oldukça belirgin olması ve rahatlıkla disekte edilebilmesinden dolayı temel olarak kullanılması esastır.
20. Danışman ve öğrenciler tarafından disekte edilen böcek kısımları stereo mikroskop altında incelenerek
öğrencilerin böcek takımlarının vücut yapıları arasındaki farkın nedenleri hakkında görüşleri alınır.
Alternatif Öğrenci Görevleri:
•

Toplanan böcek numunelerinin sayısına bağlı olarak grup öğrencilerinin böcek örneklerini disekte etmeleri sağlanır.

•

Böceklerde disekte edilen bacak yapılarının karşılaştırılması istenir. Farklı bacak tiplerinin böcek açısından avantajları hakkında tartışılır.
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•

Farklı böcek türlerinin ağız yapıları karşılaştırılarak öğrencilerin böceklerin beslenme tarzları hakkında
araştırma yapmaları istenir.

•

Böceklerde başkalaşım aşamaları araştırılarak raporlaştırılır ve grup öğrencilerine sunulur.

Uzaktan Eğitim Önerisi: Farklı böcek takımları ve bu böcek takımlarının dış ve iç morfolojik yapısı araştırılarak sunum hazırlanır. Hazırlanan sunum uzaktan eğitim sürecinde diğer öğrencilere sunulur.
Değerlendirme: “Öz Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Gullan, P. J., & Cranston, P. S. (2014). The insects: an outline of entomology. John Wiley & Sons.
2. Bouchard, P. (2014). The Book of Beetles: A Life-Size Guide to Six Hundred of Nature’s Gems. University
of Chicago Press.
3. Resh, V. H., & Cardé, R. T. (Eds.). (2009). Encyclopedia of insects. Academic press.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

POPULASYON EKOLOJİSİ/TEMEL EKOLOJİ KAVRAMLARI

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Canlılar çevresi ile ne tür ilişkiler kurar?

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Ekoloji kavramını bilir.
2. Temel ekolojik kavramları hatırlar.
3. Canlıların inorganik çevre ile ilişkilerini araştırır.
4. Canlıların organik çevre ile ilişkilerini araştırır.
5. Ekolojik ilişkiler ile ilgili senaryolar oluşturur.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme
becerisi, grup çalışma becerisi
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma
ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Ekosistem, Ekosfer, Biyosfer, Biyom, Populasyon, Komünite, biyotik faktörler, abiyotik faktörler
Ön Bilgiler:
Ekosistem, ekosfer, biyosfer, biyom, populasyon, komünite kavramları açıklanır. Ekosistem ve biyom arasındaki ilişki açıklanır. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasında ilişki kurulur. Ekosistem çeşitleri (karasal ve sucul ekosistemler) hakkında bilgiler verilir ve örneklerle açıklanır. Karasal biyomlar ve sucul biyomlar
dünya haritası üzerinde gösterilir. Canlılardaki beslenme şekilleri örneklerle açıklanır. Ekosistem üzerinde etkili olan ekolojik faktörler, abiyotik, biyotik faktörler ve etkileri açıklanır. Ekosistemde oluşabilecek herhangi
bir değişikliğin sistemdeki olası sonuçları üzerinde durulur.
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Yardımcı ders kitapları, internet kaynakları
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Uygulama 1:
Aşağıdaki görseli inceleyelim, metni okuyalım ve metin içindeki populasyon, komunite, biyotik ve abiyotik
faktörleri not edelim.

Tundra Biyomu
Bitki Örtüsü: Liken, ot, yosun
Hayvanlar: Tilki, ren geyiği, ayı

Kutup Biyomu
Bitki Örtüsü: Yok
Hayvanlar: Kutup ayısı ve
kutup tilkisi

İğne Yapraklı Orman Biyomu
Bitki Örtüsü: Tayga, boreal
ormanları
Hayvanlar: Samur, kurt, kartal

Çöl Biyomu
Bitki Örtüsü: Kaktüs, çalı
Hayvanlar: Deve, yılan, akbaba

Ilıman, Yaprak Döken
Orman Biyomu
Bitki Örtüsü: Yaprak döken
ağaçlar
Hayvanlar:Kartal, ayı, geyik,
sansar

Çayır Biyomu
Bitki Örtüsü: Step, çayır, preri
Hayvanlar: Lama, bizon, antilop

Çalılık Biyomu
Bitki Örtüsü: Çalılık, bodur
ağaçlar
Hayvanlar: Çakal, keçi, kurt
Tropikal Yağmur Ormanları
Biyomu
Bitki Örtüsü: Sürekli yeşil kalan
ağaçlar
Hayvanlar:Şempanze, fil, kaplan,
leopar

Savan Biyomu
Bitki Örtüsü: Yüksek otlar
Hayvanlar: Zebra, zürafa, aslan

Şekil 1. Biyom çeşitleri

TUNDRA BİYOMU
Alaska kuzeyi, Kanada kuzeyi, İskandinav Yarımadası kuzeyi ve Rusya’nın kuzey kesimlerinde görülür.
Tundra biyomunda günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Çok kuvvetli rüzgârlar olur ve genel olarak sıcaklıklar çok düşüktür. Sıcaklık sadece birkaç ay 0 °C’nin üstüne çıkar. Toprak tabakası kışın donar, yazın çözülür.
Tundra ikliminin koşulları zordur. Bu zorlu koşullara ayak uydurmuş bazı bitki ve hayvanlar vardır. Bitki örtüsünü yazın toprağın üst kısmındaki buzların çözülmesiyle ortaya çıkan ot, karayosunu, liken ve yer yer çalılar
oluşturur. Deschampsia antarctica Desv. (Antarktika çayırsaçı), Antarktika’da bulunan iki çiçekli bitkiden monokotil olanıdır. Diğeri ise Colobanthus quitensis (Antarktika karanfil otu) Antarktika’da doğal olarak yetişen
dikotil bir bitkidir. En önemli hayvan türü otçul misk öküzüdür. Diğer otçulları, kutup tavşanları, sincaplar,
voles, lemmings ve karibu; etoburları ise kar leoparı, kutup tilkileri ve kutup ayıları oluşturur. Ptarmigan ve
lemming yiyen kar baykuşu gibi diğer kuşlar, yıl boyunca tundra sakinleridir. Ayrıca Alpin tundrada, dağ sıçanları, dağ keçileri, pikas, koyun, geyik, kuzgunlar, kar kiraz kuşları, şahinler, kırlangıçlar ve birkaç martı türü
bulunur. Morina, yassı balıklar ve somon, tundra sularında bulunan balıklardan birkaçıdır. Arkea ve fungal
toplulukları da kutup mikrobiyal topluluklarının önemli parçalarıdır. Fungal topluluklardan Ascomycota ve
Basidiomycota ise baskın olan karasal ayrıştırıcılardır.

157

BİYOLOJİ

Tablo 1. Metindeki örnek biyomun biyotik ve abiyotik faktörleri ile ilgili tablo hazırlayalım.
Biyotik Faktörler

Abiyotik Faktörler

Tablo 2. Metindeki bitki populasyonları ve hayvan populasyonları ile ilgili tablo hazırlayalım.
Bitki Populasyonları

Hayvan Populasyonları

Tablodaki populasyon örneklerinden bir komünite oluşturalım.
Şekil 2. Örnek komünite şablonu
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Metinde adı geçen canlılar arasında beslenme ilişkilerini gösteren (üretici, otçul, etçil, ayrıştırıcı ) besin
piramidi hazırlayalım.

Şekil 3. Besin piramidi şablonu

Uygulama 2:
Öğrenciler 2 gruba ayrılır. Tahtaya Tablo 3 ve Tablo 4 sadece başlıkları olacak şekilde, diğer kısımları boş
olarak çizilir. Grup temsilcilerinin her birinden aşağıda bulunan örnek tablolardaki gibi, yaşadıkları bölgenin
biyom çeşitlerini ve canlı türlerinin dağılımını etkileyen abiyotik faktörleri listelemeleri, bu faktörlerin özellikleri ve oluşum nedenlerini yazmaları istenir. Örneğin Akdeniz ikliminin görülme nedeni vb. gibi.
Tablo 3. Örnek: mersin ilindeki biyom çeşitleri
Yaşadıkları Bölgede Bulunan Biyom Çeşitleri
Karasal Biyomlar:

Sucul Biyomları:

Çalı Biyomu: Maki toplulukları (keçiboynuzu, defne vb.)

Tuzlu Su Biyomu: Akdeniz

İğne Yapraklı Orman Biyomu: kızılçam, ardıç, sedir

Tatlı Su Biyomu: Göksu Nehri, Akgöl

ormanları
Dağ Biyomu: Toros Dağları
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Tablo 4. Mersin ilindeki abiyotik faktörler

İklim
Su

Akdeniz iklimi. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı.
Özellikle sonbahar ve kış yağmurlu, sahip olduğu su kaynaklarından
dolayı buharlaşma ve nem oranı yüksek.

Toprak

Kıyı kesimlerde terra-rosa toprakları, iç kesimlerde kestane renkli
step toprakları

Işık

Her mevsim güneş ışığını direkt alabilen enlem ve boylama sahip.

Sıcaklık
Yeryüzü Şekilleri

Akdeniz ikliminden dolayı yazları sıcak, kışları ılıman.
Bölgenin büyük bir kısmı Toros Dağları ve yüksek platolarla kaplıdır.
Genel olarak engebeli ve dağlıktır.

Uygulama 3:
Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini araştıralım.
1. Öğrencilerden, derse gelmeden önce aileleri ile birlikte haftalık kurulan semt pazarına gitmeleri istenir.
Oradaki sebze ve meyveleri not defterine kaydetmeleri istenir. Sebze ve meyve örneklerinden birkaçı sınıf
ortamına getirilir. Sınıfa getirilen ve her mevsim, pazarda rastlanabilen sebze ve meyvelerin yazın ve kışın
tüketildiğinde renk, tat ve koku farklılıkları karşılaştırılır ve bu durumun sebepleri tartışılır.
2. Habitat kavramını geliştirmek amacı ile aşağıdaki sorular öğrencilere sorulur ve cevaplar tahtaya not edilir.
•

Portakal neden Sivas’ta yetişmez?

•

Ankara’da zeytin yetiştirebilir miyiz?

3. Bulunulan bölgede yazın ve kışın yetişen
sebze ve meyvelerin isimleri karışık olarak
verilir ve hangi mevsimde tüketimi olduğunu aşağıdaki tabloya yerleştirmeleri istenir.

Yönerge:

Örneğin: Akdeniz Bölgesi, Mersin ilinde yetişen sebze ve meyveler: Kivi, avakado, ejder meyvesi, limon, erik, çilek, domates, zeytin, kayısı,
muz, domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak,
bakla, bamya, hıyar, ıspanak, lahana, marul, soğan, karnabahar, yer fıstığı.

•

Önce beraber çalışacağınız arkadaşınızla bir
grup oluşturun.

•

Oluşturduğunuz grupta görev dağılımı yapın.

•

Çalışmanızı 1 hafta içinde tamamlayın.

•

Bu görevin sonunda sana verilecek öz değerlendirme ve grup değerlendirme formunu kullanarak kendini ve arkadaşlarını değerlendirebilirsin. Ancak bunu yaparken objektif olmalısın.

•

Çalışmanı yaparken aile bireylerinden yardım
alabilirsin.
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Tablo 5. Mersin ilinde yetişen sebzeler

Tablo 6. Mersin ilinde yetişen meyveler

Sebze

Meyve

Yaz

Kış

Yaz

Kış

Bu tablo oluşturulduktan sonra hem yazın hem kışın ortak yetişebilen sebze ve meyvelerin listesi çıkarılır.
Bunların doğal ekolojik istekleri, habitatları ve orjinleri sınıf ortamında internet kaynakları kullanılarak araştırılır. Ekolojik isteklerini içeren bir tablo oluşturulur. Bunların doğal ortamda mı yoksa sera ortamında mı
yetiştirildiği tartışılır.
Tablo 7. Örneğin domates bitkisi için;
Domates

Su
Az fakat sık sulama

Sıcaklık
Ilık ve sıcak
22-26 C
0

Işık
Yüksek ışık

Toprak
Humuslu
toprak

Alternatif Öğrenci Görevleri:
Bitki gelişimine abiyotik faktörlerin (su
miktarı, ışık ve sıcaklık) etkisini araştıralım.
•

Bir hafta öncesinden deney düzeneklerinin hazırlanması ve gözlemlerin yapılması
istenir. Sınıftaki öğrenciler 3 gruba ayrılır.
1. grup: Bitki gelişimine su miktarının etkisi

Aynı türden özdeş iki bitki iki ayrı saksıya
dikilir. Birinci bitkiye gün aşırı, ikinci bitkiye
haftada 1 kere olacak şekilde su verilir. Bitkilerin gelişimleri 1 hafta gözlenerek, boyları ölçülüp not edilir.

Şekil 4. Bitki gelişimine suyun etkisi

161

BİYOLOJİ

2. Grup: Bitki gelişimine ışık miktarının etkisi
Aynı türden özdeş iki bitki iki ayrı saksıya dikilir. Birinci bitki balkonda, ikinci bitki karton kutu içinde karanlıkta bir hafta bekletilir. Bitkilerin gelişimleri 1 hafta
gözlenerek, boyları ölçülüp not edilir.
3. Grup: Bitki gelişimine sıcaklık miktarının etkisi
Aynı türden özdeş iki bitki iki ayrı saksıya dikilir. Birinci bitki evin en soğuk bölgesinde (eğer mümkün değilse buzdolabının içinde uygun bir alanda), diğer bitki
oda sıcaklığında bekletilir. Bitkilerin gelişimleri 1 hafta
gözlenerek, boyları ölçülüp not edilir.

Şekil 5. Bitki gelişimine ışık miktarının etkisi

Deney düzenekleri sınıfa getirildikten sonra değerlendirme için aşağıdaki sorular cevaplandırılır.
1. Işık yetersizliğinde bitki yapraklarında meydana
gelen farklılıklar nelerdir?
2. Seranın bitki gelişimine sıcaklık açısından etkileri
nelerdir?
3. Suya olan gereksinimleri düşünüldüğünde kurak
ortamda bitki yetiştirmek mümkün müdür?
Şekil 6. Bitki gelişimine sıcaklığın etkisi

Ek Etkinlik Önerisi:

1. Denizde ya da gölde yaşayan bir canlı ile akvaryumda yaşayan bir canlının hayatları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu ortamlardaki biotik ve abiyotik faktörleri karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları açıklayınız.
2. Bulunulan bölgede serada yetiştirilen subtropik bitkileri ve ekolojik isteklerini anlatan poster çalışması
yapınız.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Ekosistem çeşitlilikleri ve ekolojik istekler
konusunda coğrafya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: Açık uçlu sorular metin formlarına mevcuttur. Bu etkinliğe ait “Performans Değerlendirme’’, ‘’Grup değerlendirme’’, ‘’Öz değerlendirme’’ formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Gökmen, S. (2011). Genel Ekoloji, Nobel Akademik Yayıncılık , ISBN: 9786055426361
2. https://tr.lamscience.com/plants-animals-that-live-tundra erişim tarihi: 13/06/2021
5. https://avys.omu.edu.tr Bahçe Bitkileri Ders Notu 2020.Pdf Erişim tarihi: 25/06/2021
3. Kırkıncı, S.F., et al., Antarktika: Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Araştırmalarının Gözden Geçirilmesi.
International Journal of Life Sciences and Biotechnology, 2021. 4(1): p. 158- 177.DOI: 10.38001/ijlsb.853472
4. Odum, E. P., Barrett, G. W. (2016). Ekolojinin Temel İlkeleri , Palme Yayınevi, ISBN: 9789944341745
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

POPULASYON EKOLOJİSİ/SİMBİYOZ YAŞAM

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Canlılar Arasındaki Simbiyotik İlişkiler ve Etkileşimler

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırma odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Simbiyotik yaşam çeşitlerini sınıflandırır.
2. Simbiyotik birlikteliklerin nedenlerini açıklar.
3. Parazitik yaşam hakkında araştırma yapar.
4. Simbiyotik ve parazitik yaşama örnekler verir.
5. Parazitik yaşam ile ilgili yapmış olduğu araştırmaları arkadaşları ile paylaşır.

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Simbiyoz, Mutualizm, Kommensalizm, Parazitizm, Ektoparazitlik, Endoparazitlik, Amensalizm
Ön Bilgiler:
Yaşam boyunca kendi türümüzle ve başka canlılarla aramızdaki ilişkilerden örnekler verilir. Karasal ve
sucul ekosistemlerdeki canlılardan örnekler verilerek birlikte yaşamalarını gerektiren konulardan ve bu etkileşimlerin yaşam kalitesine olan etkilerinden bahsedilir. Simbiyotik ilişki çeşitlerine ait mutualizm, kommensalizm, parazitizm, ektoparazitlik, endoparazitlik, amensalizm kavramları örnekler verilerek anlatılır.
Uygulama 1:
Öğretmen tarafından aşağıdaki simbiyotik ilişki tablosu tahtaya çizilir (Şekil 1). Terim açıklamaları ve alt
çeşitleri anlatılır. Daha sonra aşağıdaki görseller veya başka görseller öğrencilerle paylaşılır. Hangi canlının diğeriyle hangi konuda ortaklık kurduğu ve kurdukları ortaklığın adı tahtaya yazılır.
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SİMBİYOTİK İLİŞKİ ÇEŞİTLERİ
+/+

+/0

MUTUALİZM
İk ya da daha
fazla türün
karşılıklı yarar
sağladıkları b r
yaşam şekl d r.

KOMMENSALİZM
B rl kte yaşayan
k türden b r bu
b rl ktel kten
yararlanırken
d ğer tür
etk lenmez.

+/PARAZİTİZM
B rl kte yaşayan
canlılardan b r
yarar sağlarken,
d ğer n n zarar
gördüğü
b rl ktel kt r.

Şekil 1. Canlılardaki simbiyotik ilişki çeşitleri

Şekil 2. Canlılar arası etkileşim

Şekil 3. Canlılar arası etkileşim
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Şekil 4. Canlılar arası etkileşim

Şekil 5. Canlılar arası etkileşim

Şekil 6. Canlılar arası etkileşim

Şekil 7. Canlılar arası etkileşim

Tablo 1. Şekillerin her birinde 2 farklı canlı görülmektedir. Her bir şekil için bu tabloyu ayrı ayrı
doldurunuz.
Canlının Adı

Ortaklık Konuları

A canlısı

B canlısı
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Uygulama 2:
Aşağıda resimleri ve özellikleri verilen canlılar öğrenciler tarafından dramatize edilir. Her öğrenci kendi
temsil ettiği canlının fotoğrafını internet ortamından alarak elinde tutar. Temsil ettiği canlının özelliklerini
gruba anlatır. Her öğrencinin canlı tanıtımı bittikten sonra temsil edilen canlının hangi canlı ile arasında simbiyotik ilişki olması gerektiğine karar verilir, sebebi açıklanarak eşleşme yapılır. Eşleşen canlıların arasındaki
simbiyotik ilişki çeşidine karar verilir. Canlıların adları, yaşam biçimleri ve birlikte yaşamalarını gerektiren konular verilen tabloda uygun yerlere yazılır (Tablo 1).

Mercan Polipi
Deniz omurgasızlarından Anthozoa sınıfına ait bir canlıyım. Çok fazla türüm var. Hint ve Pasifik
Okyanusu, Kızıldeniz en yoğun bulunduğum yerlerdir. Ege Denizi ve Marmara Denizi’ nin derinliklerinde de bazı türlerime rastlamak mümkün. Yaşamak için besin üreten fotosentetik sistemlere ihtiyaç duyuyorum veya besinlerimi bazı hayvansal tek hücreli canlılardan (zooplanktonlar) sağlıyorum. Yalnız bu
planktonları yakalayabilmem için kalsiyum karbonattan oluşan iskelet sistemimi O2 ile sertleştirmeye ihtiyacım var. Oksijene solunum için de ihtiyacım var. Kalsiyum karbonattan oluşan iskeletlerim sayesinde
diğer canlılar için iyi bir korunma alanı da oluşturuyorum. Renkli görüntümü de beraber yaşadığım
bir canlı grubuna borçluyum.

Kum Balığı
Latince adım Gymnammodytes
cicerelus. Küçük bir kaya balığıyım.
Atlas Okyanusu, Cebeli Tarık Boğazı
yaşam alanlarım. Türkiye’de ise bana
Akdeniz ve Karadeniz’de rastlayabilirsiniz. Ben de kumdan yapılmış çukurda
yaşıyorum. Ancak bu çukuru kendim
kazamıyorum. Çukurun hemen dışında dururum ve etraftan geçmekte olan
zooplanktonu ve küçük sucul omurgasızları yakalarım. Bu yiyeceklerden arta
kalanları çukura bırakırım.

Şekil 8. Mercan polipi

Şekil 9. Kum balığı
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Anemon
Anthozoa sınıfından omurgasız bir hayvanım. Çok fazla türüm var. Dünyanın her yerinde
ama en çok da tropik denizlerde yaşarım. Yere yapışık olarak yaşayıp zehirli ve acı dokunaçlarım ile
avlarımı yakalayabiliyorum. Bazen kabuklu canlıların üzerine yapışıp onlarla birlikte yer değiştirebiliyorum. Onları da yakıcı kapsüllerimle tehlikelerden koruyorum. Heterotrofik bir organizmayım.
Genellikle küçük balıklarla besleniyorum. Renkli görüntüm nedeniyle bitkilerle karıştırılabiliyorum. Dokunaçlarım arasında çok sayıda plankton yaşıyor.

Şekil 10. Anemon

Şekil 11. Remora balıkları

Remora Balıkları
Başımın üstünü tamamen kaplayan vantuz disk şeklinde bir yapım var. Genellikle Orta Atlantik ve Akdeniz’de yaşıyorum.
İri balıkların ve kaplumbağaların besin
artıklarıyla veya onların üzerindeki
asalaklarla beslenirim.

Şekil 12. Tabanca karidesleri

Tabanca Karidesleri
Zayıf bir görme gücüne sahibim ve avcıları tespit etmek benim için çok zor. Pasifik Okyanusu’ndan
Büyük Okyanus’a kadar yayıldım. Ancak uzun antenlerimi kullanarak iletişim kurabiliyorum. Kumu sürekli dışarı çıkartarak çukur bir yuva hazırlıyorum. Kör olduğum için bu görevi yaparken tehlikeyi haber veren ve gözcülük eden, ayrıca yiyecek artıklarına ihtiyaç duyduğum bir canlıya ihtiyacım var.
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İribaş Deniz Kaplumbağası
Latince adım Caretta caretta . Akdeniz kıyılarını çok severim. Genellikle yuvalama alanlarım
da burasıdır. Ana besin kaynağım deniz çayırları, denizanaları, yumuşak mercanlar, yumuşakçalar, yengeçler, mürekkep balıkları ve bazı balıklardır. Bazen kabuğumda Ozobranchus margoi adında
beni rahatsız eden bir ektoparazit bulunabiliyor. Bu sülük benzeri yapı derimde hasara, gözlerimde
yaralara sebep olabiliyor.

Şekil 13. İribaş Deniz kaplumbağası

Şekil 14. Deniz salyangozu

Deniz Salyangozu
Kayalık, kumlu ve çamurlu dip ortamlarını tercih eden ederim. Bana tüm deniz ve
okyanuslarda rastlayabilirsiniz. Sıcaklık ve
tuzluluğa geniş toleransım var. Midye ile
beslenirim. Çabuk büyürüm.
Şekil 15. Zooxanthellae

Zooxanthellae
Ben tek hücreli, dinoflagellat grubundan altın-kahverengi algim. Tropikal sığ sularda
bulunurum. Güneş ışığı ile fotosentez yaparak su ve CO2’i glikoz ve O2‘e dönüştürüyorum.
Aynı zamanda tuttuğum bu CO2’in başka kimyasal reaksiyonlar için de kullanılmasına
yardımcı oluyorum.
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Şekil 16. Palyaço balığı

Palyaço Balığı
Şekil 17. Keşiş yengeci

Latince adım Amphipron ocellaris. Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz’de yaşarım.
Sahip olduğum canlı renkler ve çizgilerle oldukça göz alıcı bir balığım. Akvaryumların en çok
aranan balığıyım. Planktonlarla beslenirim.
Anemonun yakıcı kapsüllerinden çok fazla
etkilenmem.

Keşiş Yengeci
Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu yaşam alanlarımdır. Büyüdükçe ihtiyaç duyduğum kabuğun boyutu da büyüyor. Bu yüzden
kendi kabuğum büyüyünceye kadar yeni bir
kabuk arıyorum. Eğer bulamazsam savunmasız kalıp düşmanlarımın saldırılarına
uğrama ihtimalim yüksek.
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Tablo 2. Ortak yaşam özelliklerine göre eşleştirilecek canlılar

Ortaklık
Kurduğu Canlı

Ortaklık
Konusu

Mercan Polipi

Kum Balığı

Anemon

Remora Balıkları

Tabanca
Karidesleri

Caretta Caretta

Deniz Salyangozu

Zooxanthellae

Palyaço Balığı

Keşiş Yengeci
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Alternatif Öğrenci Görevleri:
Görev 1:
Tablo hazırlandıktan sonra öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak bu ortaklıkları konu alan bir şirket kurmaları ve şirket kurma ile ilgili bir sözleşme hazırlamaları istenir (Şekil 18).

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ
1. KURULUŞ:
(Şirket en az bir gerçek veya tüzel kişi ortak ile kurulabilir.)
2. ŞİRKETİN UNVANI:
Şirketin unvanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limited Şirketidir.
3. AMAÇ VE KONU:
(Yapılan özel veya tüm faaliyetler sözleşmeye yazılabilir.)
4. ŞİRKETİN MERKEZİ:
Şirketin merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’dır. Adresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dir.
5. SÜRE:
6. ŞİRKET SERMAYESİ:
7. ŞİRKETİN İDARESİ:
(Şirket genel kurulca bir veya daha fazla seçilecek müdür/müdürlerce yönetilir, ortaklardan en az bir tanesi müdür olarak seçilmesi zorunludur.)
8. ŞİRKETİ TEMSİLCİSİ:
(Ortaklardan en az bir tanesi müdür olmak ve her konuda şirketi temsile yetkili olmak zorundadır.)
9. GENEL KURUL ÜYELERİ:
10. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
(Şirketin net dönem kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.)
11. KANUNİ HÜKÜMLER:
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Ekosistem Kanunu hükümleri uygulanır.
Kurucunun Adı ve Soyadı
İmzası

Şekil 18. Sözleşme örneği
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Görev 2:
Alternatif görev olarak da bu canlıların yatırım yaptığı ve aynı zamanda müşterisi olduğu bir ortak yaşam
bankası kurmaları istenir. Bu bankadan temsil ettiği canlının ihtiyacı olduğu bir konuda (konut,ihtiyaç, taşıt...
vb.) kredi çekebilmesi için bir dilekçe hazırlaması istenir (Şekil 19).

SİMBİYOZ YAŞAM BANKASI
KIZILDENİZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
KIZILDENİZ
Kızıldeniz’de Anthozoa sınıfına ait omurgasız bir canlıyım. Besin ve oksijen
konusunda bankanızdan süresiz ihtiyaç kredisi almak istiyorum. Aldığım kredinin karşılığını başka bir canlıyı koruma konusunda yardımcı olarak ödemek
istiyorum. Bu konuda en kısa zamanda bilgilendirilmeyi talep ediyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih: 23/06/2021
Adres: Mercan Resifleri/Hint Okyanusu
Ad, Soyad: Mercan Polipi
İmza

Şekil 19. Sözleşme örneği
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Görev 3:
Öğrencilerden, bulundukları bölgede yetişen bahçe vaya tarım bitkileri
üzerinde yaşayan parazit canlıları tespit etmeleri,üzerinde yaşadığı bitkiye
ne tür zarar verdiklerini, bunlarla mücadelede kullanılan doğal ve geleneksel çözüm yollarını (zirai olmayan) araştırarak bir poster sunumu yapmaları
istenir. Örnek:
Çalı mine (Lantana camara) yapraklarından afite
(yaprak bitleri) doğal çözüm:

Çözeltinin
hazırlanışı:

Şekil 20. Yaprak biti ve gül tomurcuğu

1. 1. 500 gr çalı minesi yaprağı 1 litre
kaynamış (sıcak)
suda bir gece bekletildikten sonra
süzülür.
2. Süzülen sıvıya 1
litre normal su eklenerek seyreltilir.
3. Oluşan sıvı sprey
şişeye doldurularak yaprak bitlerinin üzerine sıkılır.

Şekil 21. Çalı mine
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Ek Etkinlik Önerisi:
1. Farklı habitatlarda simbiyotik ilişki içinde olan bitki ve hayvanları araştıralım. Bununla ilgili bir sunum
hazırlayıp sınıf ortamında paylaşalım.
2. Ekolojik tarımda mikoriza birlikteliğini araştırarak bu simbiyotik ilişkinin bitki gelişimine etkisini konu
alan derleme bir makale hazırlayalım.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Ekosistem çeşitlilikleri, canlıların yaşadıkları habitatta neden- sonuç ilişkisi içinde bulunması, canlıların yeryüzündeki dağılışları konularında coğrafya
branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: Bu etkinliğe ait “Performans Değerlendirme Formu, Grup Değerlendirme Formu” ve
‘’Öz Değerlendirme Formu’’ na karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Dönmez, S., Çelik, M. (2017). Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri , İnsan ve İnsan , 4 (14) , 301-313 .
DOI: 10.29224/insanveinsan. 309132
2. Gökmen, S. (2011). Genel Ekoloji, Nobel Akademik Yayıncılık , ISBN: 9786055426361
3. https://www.algone.com/zooxanthellae-and-corals Erişim tarihi: 17/06/2021
4. https://eatlas.org.au/content/zooxanthellae Erişim tarihi: 17/06/2021
5. https://www.researchgate.net/publication/287994457_TC_Mustafa_Kemal_Universitesi_Deniz_Kaplumbagalari_Ilk_Yardim_Tedavi_ve_Kurtarma_Arastirma_ve_Uygulama_merkezine_getirilen_bir_Caretta_careta_turu_deniz_kaplumbagasinda_siddetli_Ozobranchus_margoi_olg Erişim tarihi: 21/06/2021
6. Odum, E. P., Barrett, G. W. (2016). Ekolojinin Temel İlkeleri , Palme Yayınevi, ISBN: 9789944341745
7. Reece, J.B, Urry, L.A.,Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. & Jackson, R.B. (2013). Campbell Biyoloji, Çeviri Editörleri: Ertunç Gündüz, İsmail Türkan, Ankara, Palme Yayıncılık, S: 1198-1200.
8. Yücel, Ş., Baki, B., Dilek ,K. (2013). Deniz Salyangozlarının (Rapana venosa Valenciennes, 1846) Biyometrik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma, MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences, 3(1): 31-37.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

POPULASYON EKOLOJİSİ/CANLILARIN YAŞAM ALANLARI

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme -1)

Ders Süresi:

4 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Tropikal Yağmur Ormanlarında Yaşam

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış Etkinlik

Kazanımlar:
1. Organizmaların yayılışına etki eden faktörleri bilir.
2. Karasal biyom çeşitlerini açıklar.
3. Habitat, biyotop, biyosfer vb. kavramların farklılıklarını bilir.
4. Sürdürülebilir bir biyosfer kurgusu tasarlar.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme
becerisi, grup çalışma becerisi
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, İçerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Biyom, Habitat, biyotop, biyosfer, mikroklima, yağmur ormanları
Ön Bilgiler:
Ekolojinin temel kavramlarından olan habitat, biyotop, biyosfer kavramları hatırlatılarak arasındaki farklılıklar üzerinde durulur. Karasal biyom çeşitleri örneklerle birlikte anlatılır. Bitki ve hayvan topluluklarının
genel özellikleri ve dünya üzerindeki dağılışları hakkında genel bilgi verilir. Bu dağılımın insan yaşamı üzerine
etkileri hakkında bilgi alışverişi yapılır. Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü katmana biyosfer adı verildiği bunun da kendi içinde katmanlar içerdiğinden bahsedilir. Ekosistemde yaşayan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı ilişkilerinin bu canlıların dağılışına, beslenme şekillerine, davranışlarına ve yaşama biçimlerine etkilerinden bahsedilir. Yeryüzündeki canlıların dağılımında cansız faktörler olan iklim, jeomorfoloji, toprak tipleri, su
özelliklerinin önemi üzerinde tartışılır.
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Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Yardımcı ders kitapları, internet kaynakları, belgesel CD’leri
TROPİKAL YAĞMUR ORMANLARI
Uygulama 1:
Karasal biyom çeşitleri hatırlatılır. Buradaki biyotik ve abiyotik faktörlerin neler olduğu belirtilir. Bu faktörlere göre canlıların yaşam alanlarının nasıl değiştiğine yönelik örnekler verilir. Karasal biyom çeşitlerinden olan
tropikal yağmur ormanları ile ilgili aşağıdaki bilgilendirme metni öğretmen tarafından öğrencilere okunur.
Tropikal yağmur ormanları ile ilgili bilgi dosyası (Şekil 1) ve bu biyoma örnek olan Amazon Yağmur Ormanları
ile ilgili bilgi dosyasındaki (Şekil 2) bilgiler tahtaya yazılır.

Bilgilendirme Metni
Güneş ışığı ve yağmur alan tropik yağmur ormanları çeşitlilik ve enerji açısından dünyanın en zengin
ekosisitemlerinden biridir. Bir tropikal yağmur ormanı 400 veya daha fazla tür içerebilir. Örneğin en büyük tropikal yağmur ormanlarından Amazon Yağmur Ormanları birbirleriyle etkileşim halinde bulunan
bitki, hayvan ve böceklerden oluşan 50.000’den fazla canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu yüzden
çok geniş olan yağmur ormanlarında kaybın hızlanması, binlerce türün yok olmasına neden olmaktadır.
Yağmur ormanları ile ilgili dikkat çekici ve bilgilendirici poster, broşür tasarımı yapınız. Aşağıdaki 2 örnekten birisi genel olarak yağmur ormanları ile ilgili iken diğeri yağmur ormanlarının önemli bir kısmını
oluşturan Amazonlar hakkında hazırlanmıştır.
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Yağmur Ormanları Bilgi Dosyası
Yağmur ormanları ıslak, nemli, yaprak dökmeyen ormanlardır.
Yıllık yağış miktarı 180 cm' den fazladır.

Nem

Sıcaklık

Yağış

İk t p: Trop kal: Yüksek sıcaklıklar + Ilıman: Daha haf f sıcaklıklar

YAŞAM

Yağmur ormanları, dünyadak b tk ve hayvan
türler n n yarısından fazlasına ev sah pl ğ
yapmaktadır.

YER

Yağmur ormanları, Antarkt ka har ç
her kıtada bulunur ve dünyanın
merkez çevres nde genell kle ekvator
bölges nde bulunur.

KATMANLAR

İnsan gel şme,
dünyanın yağmur
ÜST KATMAN
ormanları örtüsünün
KANOPİ KATMAN yarısından fazlasını
ALT KATMAN
(yaklaşık 3 m lyon
ORMAN ZEMİNİ m l kare) yok ett .

Şekil 1. Yağmur ormanları bilgi dosyası
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B l yor musun?
Dünyanın en büyük
yağmur ormanı, Güney
Amer ka'dak Amazon
Yağmur Ormanları'dır ve
onu Afr ka'dak Kongo
Nehr yakından tak p
eder.

Yağmur ormanları
dünyadak oks jen n
%34'ünü üret r.
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Amazon Bilgi Dosyası
Amazon ormanı, Güney Amerika’da bulunan ve sekizden fazla ülkeye yayılan
dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanıdır

Amazon ormanları sahip olduğu ağaçlar sayesinde , dünyanın oksijen kaynağının %16’sından fazlasını ürettiği için dünyanın akciğerleri olarak adlandırılır.

HAYVANLAR

KANOPİ KATMAN En uzun ağaçların
tepesi
ÜST KATMAN

Amazon’da dünya

Daha kısa ağaçların tepesi

ALT KATMAN

Gölgelik (kanopi katman) ve orman zemini
arasında

ORMAN ZEMİNİ

Karanlık ve serin zemin
seviyesi tabakası.

çapında her 10 türden
1’i bulunur.

KUŞLAR
1.300 + kuş türü

ALANIN BÜYÜKLÜĞÜ
5.5 milyon kilometrekare.
BİTKİLER
İNSANLAR
Amazon yağmur ormanlarında kendi kültür
ve dilini yaşatan yaklaşık 400 Kızılderili kabilesi yaşıyor.

Şekil 2. Amazon yağmur ormanları bilgi dosyası
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Uygulama 2:
Bir ormanda tabandan en üst kısma kadar çeşitli iklim türlerinin gözleniyor olmasından, yani mikroklima kavramından söz edilir. Bu şekilde dikey tabakalaşma karasal biyomlarda oldukça belirgin olduğundan,
bu durumun da farklı çeşit canlıların bir arada bulunabilmesine olanak sağlayacağından bahsedilir. Aşağıdaki
bilgilendirme metni, öğretmen tarafından öğrencilere okunur ve bu
tabakalaşma ile ilgili görsel tahtaya
çizilir (Şekil 3).
Bilgilendirme Metni
ÜST KATMAN
En uzun ağaçlar, orman tabanından 200 metreye kadar yükselen, gövdeleri 16 metreye kadar
genişleyen ağaçlardır. Bu ağaçların
çoğu geniş yapraklı, yaprak dökmeyen ağaçlardır. Güneş ışığı burada bol miktarda bulunur. Bulunan
hayvanlar kartal, maymun, yarasa
ve kelebeklerdir.

Yağmur ormanlarında uzun ağaçlar genelde dominant tür olup
güneş ışığının çoğunu keser. Bu yüzden ormanın tabanında yoğun
bir gölgelik oluştururlar. Aynı şekilde taç kısmı direkt yağmur düşüşünü kırar. Ormanın alt düzeyleri rüzgârdan korunarak evaporasyon oranını büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle ormanın alt tabakaları çok nemlidir. Orman tabanında sıcaklıklar hemen hemen
sabittir. Böyle bir ormanda farklı düzeylerde mikroklima koşullarındaki belirgin farklılıklar ilginç bir dikey tabakalaşma oluşturur.

YAĞMUR ORMANI KATMANLARI

KANOPİ KATMAN
Bu, ormanın birincil katmanıdır ve kalan iki katman üzerinde bir
çatı oluşturur. Gölgelik ağaçlarının
çoğu, bir noktaya gelen pürüzsüz,
oval yapraklara sahiptir. Yiyecek
bol olduğu için birçok hayvan bu
bölgede yaşar. Yılanlar, tukanlar ve
ağaç kurbağaları bu bölgede bulunan başlıca hayvanlardır.

Üst katman

Kanopi
katman

ALT KATMAN
Bu bölgeye çok az güneş ışığı
ulaşır, bu nedenle bitkilerin güneş
ışığına ulaşmak için daha büyük
yapraklar yetiştirmesi gerekir. Bu
bölgedeki bitkiler nadiren 12 metreye kadar büyür. Jaguarlar, kırmızı
gözlü ağaç kurbağaları ve leoparlar dâhil birçok hayvan burada yaşar. Burada ayrıca büyük bir böcek
yoğunluğu vardır.

Alt katman

Orman
zemini
Şekil 3. Yağmur ormanlarında dikey katmanlaşma
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ORMAN ZEMİNİ
Burası çok karanlıktır. Sonuç olarak bu alanda neredeyse hiç bitki yetişmez. Orman tabanına neredeyse
hiç güneş ulaşmadığından, her şey hızla bozulmaya başlar. Normal bir iklimde çürümesi bir yılı bulabilecek bir
yaprak 6 haftada yok olur. Dev karıncayiyenler bu katmanda yaşar.
Aşağıdaki resim öğrenci sayısı kadar çoğaltılır (Şekil 4). Katman isimlerinin ve özelliklerinin uygun yerlere
yazılması istenir.

YAĞMUR ORMANI KATMANLARI
Alt katman

Üst katman

Orman katman

Kanopi katman

Şekil 4. Yağmur ormanı katmanlarının isimlerini doğru yere taşıyınız.

Uygulama 3:
Ders esnasında öğretmen eşliğinde tropikal yağmur ormanları ile ilgili online veya CD’den belgesel izlenir.
Bu belgeseldeki izlenimlerine göre benzer tabakalaşmaların ve bu tabakalarda yaşayan canlı türlerinin öğrenciler tarafından not edilmesi istenir (Tablo 1).
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Tablo 1. Belgeselde belirlenen canlı türleri
Otsu
Bitkiler

Odunsu
Bitkiler

Eklem Bacaklılar

Kurbağalar

Orman
Zemini

Alt
Katman

Kanopi
Katman

Üst
Katman

Tablo doldurulduktan sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir.
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Soruların cevapları öğrencilerden alındıktan sonra tablodaki verilere göre aşağıdakine benzer bir grafik
oluşturmaları istenir (Şekil 5-6).

Tür
Sayısı

1000
Üst Katman

800
Kanopi Katman

600
400

Alt Katman
200
Orman Zemini
0-5 m.

5-30 m.

30-50 m.

50-80 m.

Şekil 5. Yağmur ormanları katmanlarında bulunan tür zenginliği

Şekil 6. Boş grafik şablonu
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Ek Etkinlik Önerisi:
1- Farklı karasal biyom çeşitlerinden birini seçerek burada yaşayan bitki ve hayvanların özellikleri ile ilgili
araştırma yapalım. Bununla ilgili bir sunum hazırlayıp sınıf ortamında paylaşalım.
2- Karasal veya sucul ekosistem çeşitlerinin, bu ekosistemlerde yaşayan başlıca bitki ve hayvan görsellerinin
de bulunduğu büyük bir harita hazırlayalım.
3- İnsan aktivitelerinin populasyonlar, kommuniteler ve ekosistemler üzerinde oluşturduğu stres etkileri ve
streslere nasıl uyum sağladıkları konusunda makale yazalım.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Ekosistem çeşitlilikleri, canlıların yaşadıkları habitatta neden- sonuç ilişkisi içinde bulunması, canlıların yeryüzündeki dağılışları konularında coğrafya
branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: Bu etkinliğe ait “Performans Değerlendirme, Öz Değerlendirme” formlarını etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1- Kumlutaş,Y.,Durmuş, S.H. (1995).Tropikal Yağmur Ormanları, Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 15, S: 8-12.
2- Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, MKM Yayıncılık, 2. Basım.
3- http://www.srl.caltech.edu/personnel/krubal/rainforest/Edit560s6/www/whlayers.html. Erişim Tarihi:
06.06.2021
4- http://www.khanacademy.org.tr/video.asp?ID=10088 Erişim Tarihi: 06.06.2021
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI/ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, araştırma odaklı etkinlik

Kazanımlar:
1. Çevre kirliliği çeşitlerini açıklar.
2. Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisini açıklar.
3. Küresel iklim değişikliğinin olası sonuçlarını tartışır.
4. Çevre kirliliğine karşı alınması gereken biyolojik önlemleri tartışır.
5. Fosil yakıt kullanımını, olumlu ve olumsuz özellikleri bakımından tartışır.
6. Dünyada görülen çevre kirliliği çeşitleri ile ülkemizde görülen çevre kirliliği çeşitlerini ve boyutlarını tartışır.
7. Gelecekteki olası çevre problemlerini tahmin eder.
8. Yaşadığı bölgede çevre kirliliğini önlemek amacıyla bir proje tasarlar.
9. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik alınan tedbirleri devam ettirmeye kararlılık gösterir.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme, grup
çalışma becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma

ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, sera etkisi.
Ön Bilgiler: Çevre kirliliğinin sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi verilir. Çevre kirliliği çeşitlerine örnekler
verilir (su, hava, toprak, gürültü kirlilği vb.). Yakın çevremizde görülen çevre kirlilik çeşitleri ve sebepleri tartışılır. Kirlilik konusunda alınması gereken tedbirler hakkında fikir alışverişi yapılır. Son zamanlarda gözlenen
mevsimsel değişikliklerin sebepleri ve sonuçlarına ilişkin bilgiler görseller ve videolar yardımıyla desteklenir.
Ozon tabakasının görevi ve bu tabakadaki incelmenin küresel ısınmaya olan etkisi açıklanır. Asit yağmurları-
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nın oluşumu, endüstriyel atık ürünlerinin bu oluşuma etkileri gibi konularda bilgi verilir. Günlük hayatta bu
reaksiyonların ekosistemlere olan etkisi tartışılır.

ASİT YAĞMURU

Asit yağmuru
tarafından
öldürülen
ağaçlar

Buharlaşma

Şekil 1. Asit yağmurunun oluşumu

Görevler:
Görev Türü: Sınırlandırılmış Görev
Görev 1: Asit yağmurlarının cansız çevreye etkisi
Yağmurun kendisi normalde asidiktir ancak yanan fosil yakıtların yan
ürünleri, hava ve yağmurla reaksiyona girerek pH miktarını düşürür.
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Gerekli Materyaller: Çelik yünü, yağmur suyu, musluk suyu, limon suyu, elma sirkesi, 4 tane 250 ml cam
beher veya cam kavanoz, pH kâğıdı veya pH metre
Uygulama: Bu deneyde musluk suyu, yerel yağmur suyu, sirke ve limon suyu kullanarak çelik yünün oksidasyonu incelenecek ve asit yağmurunun potansiyel tehlikeleri belirlenecektir.
1. Yağmur suyu toplanır. Yağmur yağarken dışarıya bir cam kavanoz koyulur ve 2-4 bardak yağmur suyu
toplanır. Not: Yerel yağmur suyunu toplayana kadar bu deneyi beklemeye almanız gerekebilir (yerel hava
durumunuzu kontrol edin).
2. Musluk suyu, yağmur suyu, sirke ve limon suyunun pH’ı, pH kâğıdı veya pH metre kullanılarak test edilir ve pH’ı kaydedilir.
3. Çelik yünü küçük parçalar halinde kesilir ve beherlerin içine yerleştirilir.
4. Beherlerin içine sırasıyla yağmur suyu, musluk suyu, limon suyu ve elma sirkesi konulur ve etiketlenir.
5. Beherler ağzı açık bir şekilde gece boyunca dışarı bırakılır.
6. İlk günden itibaren 3 gün boyunca her bir yün parçası incelenir ve gözlemler kaydedilir.
7. Sonuçlar aşağıdaki grafiğe yerleştirilir. Ayrıca çelik yününün fotoğrafları da eklenebilir.
Tablo 1. Farklı sıvıların, çelik yünde oluşan pas miktarlarına etkisi
1. Beher
(musluk suyu
ve çelik yün)

2. Beher
(yağmur suyu
ve çelik yün)

3. Beher
(elma sirkesi ve
çelik yün)

4. Beher
(limon suyu ve
çelik yün)

1. Ölçüm
(bir gece beklemiş)
2. Ölçüm
(iki gece beklemiş)
3. Ölçüm
(üç gece beklemiş)
Pas miktarı derecelendirme (Yok -, Az *, Orta **, Çok ***)

Görev 2: Asit yağmurlarının bitkilere etkisi
Gerekli Materyaller: İki tane aynı türden saksı bitkisi, 100 ml’lik iki tane beher, limon suyu veya sirke
Uygulama:
1. İki tane aynı türden olacak şekilde bitki seçilir.
2. Saksı boyutları ve toprak miktarları eşit olarak ayarlanır.
3. Bu bitkiler sıcaklık, ışık alma miktarı açısından aynı ortama yerleştirilir.
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4. 1. beherin yarısına kadar sadece su doldurulur. 1. saksıdaki bitki bu su ile sulanır.
5. 2. beherin yarısına kadar su, 1 çorba kaşığı limon suyu veya sirke konulur. 2. saksıdaki bitki de bu su ile
sulanır.
6. Sulama işlemi ihtiyaca göre günaşırı tekrarlanır.
7. Bitkilerde meydana gelen değişim gözlemlenerek rapor edilir ve fotoğraflanır.
Görev 3: Küresel iklim değişikliğinin okyanus sularına etkisi
Gerekli Materyaller: 2 adet cam kavanoz, deniz suyu, karıştırma çubuğu, elektronik termometre, pH metre, lamba, 2-3 adet efervesan tablet

NOT

Deniz suyunu doğal olarak elde edemeyenler eczanede burun spreyi olarak satılan deniz suyunu
kullanabilir ya da deniz suyunu kendi hazırlayabilir. Bunun için 1 litre suyun içerisine 1 çorba kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz karbonat atılıp karıştırılır.

Uygulama:
1. Beher veya kavanozlar eşit miktarda deniz suyu ile doldurulur.
2. İlk kavanozdaki hava gerçek atmosferik CO2 konsantrasyonuna sahip olacakken, ikinci kavanoza CO2
ilave edilecektir (efervesan tabletleri ekleyerek).
3. Güneşi temsilen lamba kullanılır. Her iki kavanozun üstüne aynı güçte lamba monte edilir. Her iki kavanozda suyun sıcaklık değişimi sürekli olarak, elektronik termometreler kullanılıp gerçek zamanlı olarak
ölçülür.
4. Sonuçlar termometrenin dijital ekranından takip edilir ve aşağıdaki tabloya kaydedilir.
5. pH değişiklikleri pH metre ile ölçülerek aşağıdaki tabloya kaydedilir.
Tablo 2. Isı kaynağının su sıcaklığı ve pH değişimine etkisi
Sıcaklık

1. Beher

2. Beher

1. Beher

2. Beher

İlk Ölçüm
İkinci Ölçüm (30 dk. sonra)

PH
İlk ölçüm
İkinci ölçüm (30 dk. sonra)
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Yönerge:
•

Önce beraber çalışacağınız arkadaşınızla bir grup oluşturun.

•

Oluşturduğunuz grupta görev dağılımı yapın.

•

Size verilen uygulama basamaklarını sırasıyla uygulamalısın.

•

Bu görevin sonunda sana verilecek öz değerlendirme ve grup değerlendirme formunu kullanarak kendini ve arkadaşlarını değerlendirebilirsin. Ancak bunu yaparken objektif olmalısın.

•

Çalışma esnasında takıldığın yerlerde öğretmeninden ve arkadaşlarından yardım alabilirsin.

Alternatif Öğrenci Görevleri:
1. Asit yağmurları ve CO2 döngüsü arasındaki ilişkiyi anlatan bir poster hazırlayabilir.
2. Çevresinde küresel iklim değişikliğine neden olan olayları fotoğraflayarak bir sunum hazırlayabilir.
3. Küresel iklim değişikliğinin yaşanılan bölgedeki canlılara etkilerini (bitkilere veya deniz canlılarına) anlatan bir makale hazırlayabilir.
NOT

Bu görevlerin tamamı öğrenciye sunulur. Bireysel veya grup olarak seçilen konuyla ilgili çalışmaları sağlanabilir.

Araştırma Odaklı Ek Etkinlik Önerisi:
1. Küresel iklim değişikliği ve ülkemize etkileri ile ilgili ülkemizde kuruyan göller ve kuruma sebepleri
araştırılabilir.
2. Ülkemizde daha önceden görülmeyen ancak küresel iklim değişikliği ile yaşamaya başlayan, hatta istilacı
olan hayvan türleri araştırılabilir.
3. Ülkemizde daha önceden yetiştirilemeyen ancak iklim değişikliği ile yetiştirilmeye başlanan tarım ürünlerinin listesi çıkarılabilir.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Çözelti hazırlama ve meydana gelen kimyasal
reaksiyonlar ile ilgili konularda kimya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Öz Değerlendirme Formu, Performans Değerlendirme Formu ve Grup Değerlendirme
Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Aksay, C.S., Ketenoğlu, O., Kurt L. (2005) . Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, S. Ü. Fen Ed Fak Fen
Dergisi, Sayı 25, 29 -41, Konya.
2. Ketenoğlu, O., Kurt, L. (2012). Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği Üzerine Etkileri. https://www.researchgate.net/publication/287993959_Kuresel_Isinma_-_Iklim_Degisikligi_ve_Turkiye’nin_Biyolojik_Cesitliligi_Uzerine_Etkileri Erişim Tarihi: 04.05.2021
3. Akman,Y., Ketenoğlu,O., Kurt, L., Güney,K., Kurt,F., Düzenli, S. (2004). Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi),
Palme Yayıncılık.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

MENDEL GENETİĞİ-I

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Mendel Çaprazlamaları

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik ve araştırmaya odaklı etkinlik

Kazanımlar:
1. Mendel’in çalışmalarını bilir.
2. Temel kalıtım kavramlarını kendi cümleleri ile açıklar.
3. Basit olasılık hesapları yapar.
4. Verilen genetik problemleri çözer.
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma,
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme
Kavramlar: Mendel, Dominant, Resesif, Benzerlik
Ön Bilgiler:
Genetik biliminin doğuşu ile ilgili tarihsel süreç danışman öğretmen
tarafından öğrencilere anlatılır. Bu kısımda öğrencilerin özellikle Mendel’den önce yapılmış olan çalışmalara odaklanması istenir. Grup öğrencilerinin Gregor Mendel tarafından yapılan çalışmaları araştırarak bunların daha önce yapılan çalışmalardan farkını ortaya koymaları sağlanır.
Genetik ile ilgili temel kavramlar (karakter, özellik, gen, dominant, resesif, homozigot, heterozigot, hibrit, çaprazlama, monohibrit vb.) öğrencilere örnekler ile gösterilir. Monohibrit çaprazlama ve esasları öğrencilere
örnek bir çaprazlama üzerinden gösterilir. Mendel tarafından ortaya konulan Mendel Yasaları öğrencilere hatırlatılır.
Gerekli Materyaller: Sarı ve yeşil renkli bezelye tohumları (Temin
edilememesi durumunda, farklı bitkilerden elde edilen sarı ve yeşil renkli
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tohumlar da kullanılabilir.), her öğrenciye tohumları koymak için 8 adet petri kabı, çaprazlamaları göstermek
amacıyla A3 kâğıtları, kalem

Şekil 2. Etkinlikte kullanılacak olan yeşil ve sarı tohumlu bezelye örnekleri

Uygulama 1:

Ata Nesil

Etkinlik Uygulama Basamakları:
Aşağıda yazılı olan uygulama basamakları temsilen
gerçekleştirilecek olup oluşturulan tablodaki karakterler gerçek bezelyeleri yapıştırarak gösterilecektir.
1. Saf sarı tohumlu ve yeşil tohumlu bireyler elde etmek amacıyla kendileştirme çaprazlaması yapılır.
2. Petri kaplarına yerleştirilen 48’er adet sarı renkli
bezelyelerden erkek bireyin gametini oluşturmak
amacıyla 2 adet seçilir. Yine sarı renkli diğer petri kabından ise dişi bireyin gametini oluşturmak
amacıyla 2 adet seçilerek petri kaplarına yerleştirilir. Yapılan bu işlem basamakları grup öğrencileri
tarafından A3 kâğıdında gösterilir.
3. Ebeveynleri göstermek amacıyla (P) sembolü, erkek bireyleri göstermek için ♂sembolü, dişi bireyleri göstermek için ♀ sembolü, dişi ve erkek bireylerden elde edilen üreme hücrelerini göstermek
için (G) sembolü kullanılır. Ayrıca çaprazlamalar
sonucu elde edilen nesilleri göstermek amacıyla
(F1, F2) sembolleri kullanılır.

Mendel Çaprazlaması

Homozigot
Sarı Tohumlu
Bezelyeler

Homozigot
Yeşil Tohumlu
Bezelyeler

4. Petri kaplarına yerleştirilen sarı ve yeşil renkli
bezelyeler kendi içinde çaprazlanarak bu çaprazlamalardan elde edilen F1 bireylerinin eldesi gösterilir.
5. Grup öğrencilerinin tamamının, elde edilen F1 bireylerinin ebeveynlerle aynı renklere sahip olduğunu gözlemlemeleri sağlanır.
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6. Daha sonra elde edilen F1 bireyleri kendi içinde çaprazlanarak (F1XF1), F2 bireyleri elde edilir. Elde
edilen bireyler yeni petri kaplarına yerleştirilir. Yapılan bu işlemler Uygulama 3. basamakta gösterildiği
gibi grup öğrencileri tarafından yazılarak gösterilir.
7. Yapılan bu işlem basamakları sonucunda elde edilen bireylerin F.O (Fenotip Oranı) ve G.O (Genotip
Oranı) gösterilir.
Uygulama 2:
Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. Sarı ve yeşil renkli bezelyelerde Mendelin Baskınlık Yasasını göstermek amacıyla sarı ve yeşil renkli bezelye tohumları kullanılır. Sarı bezelye tohumları (Baskın: SS), yeşil bezelye tohumları (Çekinik: ss) özelliklere sahiptir.
2. Çaprazlamaları yapmak amacıyla (P) parents (ebeveyn) kısmına 2 ayrı petri kabına yeşil ve sarı renkli
tohumlardan 48’er adet konur. A3 kâğıtlarına yapılan bu monohibrit çaprazlamayı göstermek amacıyla
daha önce belirtilen semboller yazılır.
4. Ebeveynleri ifade eden petri kaplarında bulunan tohumlar seçilerek (G) gametler oluşturulur.
5. Elde edilen gametlerin (tohumların) çaprazlanması amacıyla tohumlar yeni petri kaplarına aktarılır ve
F1 bireyleri elde edilir (Sarı ve yeşil renkli bezelyeler aynı petri kabında).
P: SS ♂ (sarı renkli tohum) ss ♀ (yeşil renkli tohum)

6. F1 X F1 Çaprazlamasını göstermek amacıyla petri kaplarında bulunan sarı ve yeşil renkli bezelye tohumları kullanılır (Bu çaprazlama yapılırken sarı renkli bezelye tohumunun renk karekterinin yeşil renge
baskın olduğu unutulmamalıdır.).
7. F1 X F1 Çaprazlaması yapılarak F2 bireyleri elde edilir. Oluşan F2 bireylerinin F:O ve G:O’ları yazılır.
F:O = 3:1
G:O = 1,2,1
8. Seçilen tohumlar HOMOZİGOT SARI, HETEROZİGOT, HOMOZİGOT YEŞİL şeklinde gruplandırılarak farklı petri kaplarına yerleştirilir.
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Monohibrit Çaprazlama Sonuçları

Fenotip Oranı: 3:1
Genotip Oranı: 1:2:1
Şekil 4. Monohibrit çaprazlama ve Punnet karesi gösterimi

9. F1 X F1 çaprazı grup öğrencileri tarafından hazırlanan Punnet karesinde de gösterilir. Bu amaçla yine
sarı ve yeşil renkli bezelye tohumları kullanılır. Tohumlar Şekil 4’te gösterildiği gibi harflerin (semboller)
yerine konularak çaprazlama yapılır.
Alternatif Öğrenci Görevleri:
1- Dihibrit çaprazlama için bezelye bitkisinin iki özelliği seçilerek F1 ve F2 nesillerinin oluşum diyagramı
çizilir.
2- Dihibrit çaprazlamada Mendel Kanunları’ndan “Ayrılma ve Bağımsız Dağılım Prensipleri” raporlaştırılarak gösterilir.
3- Mendel Kanunları’ndan sapmalar araştırılarak raporlaştırılır ve grup öğrencilerine sunum yapılır.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Alternatif öğrenci görevlerinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Önerilen Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Bu etkinliğe ait ‘’Grup değerlendirme’’, ve “Öz Değerlendirme” formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Fletcher, H., & Hickey, I. (2012). BIOS instant notes in genetics. Garland Science.
2. İnternet:https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.805/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=9b2971e07e795601d8acdf1542fc0ed0&resourceTypeID=3&loc=10&showCurriculumPath=false Erişim Tarihi: 11.06.2021
3. Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C. A., Palladino, M. A., & Killian, D. (2019). Concepts of genetics.
4. Winter, P. C., Hickey, G. I., & Fletcher, H. L. (1998). Instant notes in genetics. BIOS Scientific Publishers Ltd.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

MENDEL GENETİĞİ II

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Mendel Genetiğinden Sapmalar

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Mendel’in çalışmalarını bilir.
2. Temel kalıtım kavramlarını kendi cümleleri ile açıklar.
3. Basit olasılık hesapları yapar.
4. Verilen genetik problemleri çözer.
5. Belirlediği bir karakter hakkında soyağacı hazırlar.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Kavramlar: Kalıtım, Mendel genetiği, Dominant, Resesif, Eşbaskınlık, Eksikbaskınlık

Şekil 1. Mendel genetiğinden sapmalara örnekler
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Ön Bilgiler: Genetik biliminin Mendel ile doğduğu belirtilir. Mendel’in yapmış olduğu
çalışmalar hakkında bilgi verilir.
Genetik bilimi ile ilgili önemli kavramlar Mendel Yasaları ile
açıklanır. Mendel Yasaları açıklanırken monohibrit ve dihibrit
çaprazlamalar anlatılır. Daha
sonra Mendel genetiğinden
sapmalar hakkında bilgi verilir.
Bunlar hakkında tartışılır.
Gerekli Materyaller: Kırmızı çiçeklerin taç yaprakları
(grup mevcudu kadar), beyaz
çiçeklerin taç yaprakları (grup
mevcudu kadar), pembe çiçeklerin taç yaprakları, A4 beyaz kâğıt, yapıştırıcı bant, keçeli kalem
Şekil 2. Akşam sefası bitkisinin çaprazlanması

Şekil 3. Akşam sefası bitkisinin çaprazlanmasının Punnet karesi ile gösterimi
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Uygulama 1:
Çalışma Kâğıtları Aşağıdaki Basamaklara Göre Hazırlanır.
1. Çaprazlamaları göstermek amacıyla daha önce dağıtılan A4 kâğıtlarına P (Parental), G (Gamet), F1
(1.nesil), F2 (2.Nesil) simgeleri yazılır.
2. Her öğrenciye daha önce temin edilen kırmızı, pembe, beyaz çiçeklerin taç yaprakları eşit sayıda verilir.
3. Grup öğrencilerinin öncelikli olarak tamamının kırmızı ve beyaz çiçek yapraklarından ikişer adetini A4
kâğıdında yer alan Parental kısmına yapıştırmaları istenir.
4. Gametleri elde etmek amacıyla tüm öğrencilerin ebeveynlerden birer tanesini (çiçek yaprakları) Gamet
kısmına yapıştırması istenir.
5. F1 neslini elde etmek amacıyla tüm öğrencilerin kırmızı ve beyaz çiçek yapraklarını yan yana yapıştırmaları istenir.
6. Tüm öğrencilerden Mendel Yasaları ile beklenen F1 neslini ve akşam sefası bitkisinde ortaya çıkan F1
neslini tartışmaları istenir.

MENDEL GENETİĞİ

Nesil
Nesil

Nesil

Şekil 4. Klasik monohibrit çaprazlama

Uygulama 2:
F1 X F1 Çaprazının Olası Sonuçları
Gerekli Materyaller: Pembe çiçek yaprakları (Her öğrenciye 4 adet olacak şekilde), kırmızı ve beyaz çiçek
yaprakları, A4 kâğıdı, yapıştırıcı, keçeli kalem

195

BİYOLOJİ

1. Birinci uygulama sonucunda ortaya çıkan sonuçları öğrenen grup öğrencilerinden F2 neslini elde etmeleri istenir. Bu amaçla grup öğrencilerinin eşit sayıda
•
•
•

pembe x pembe
pembe x kırmızı
pembe x beyaz

çaprazlamalarını yapmaları istenir.
Yapılan çaprazlamalar öğrenciler tarafından A4 kâğıdında gösterilir.
2. Grup öğrencilerinden çaprazlamalardan elde edilen fenotip ve genotip oranlarının yazılması istenir.
3. Elde edilen fenotip ve genotip oranları mendel kanunları ile elde edilen monohibrit çaprazlamadaki fenotip ve genotip oranları ile karşılaştırılır.
4. Elde edilen bu sonuçların öğrenciler tarafından tartışılması istenir.
5. Eksik baskınlık durumunda ortaya çıkan 3.fenotipi (Kırmızı X Beyaz: Pembe) resim alanı ile iş birliği yapılarak gösterilir.
Alternatif Öğrenci Görevleri:
•

Mendel Yasaları’nı gösteren bir poster hazırlamaları istenir.

•

Mendel genetiğinden sapmaları gösteren (çok alellik, eksik baskınlık, eş baskınlık) bir poster hazırlamaları istenir.

•

Mendel’in yapmış olduğu çalışmalarda başarılı olmasının olası nedenlerinin raporlaştırılması istenir.

Ek Etkinlik Önerisi:
•

Öğrencilerinden farklı eksik baskınlık örneklerini araştırarak grup öğrencilerine sunmaları istenir.

•

Eksik baskınlık ve eş baskınlık arasındaki farkı grup öğrencilerinin tartışması istenir.

•

Eksik baskınlık ile ilgili olarak ilgili web sitelerinden alınan örnekler, öğrenciler tarafından renklendirilerek farklı fenotip oluşumunun gözlemlenmesi sağlanır.

Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu” ve “Örnek Uygulama Şablonu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C. A., Palladino, M. A., & Killian, D. (2003). Concepts of genetics (No. QH430 K58 2003). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
2. Klug, W. S., & Cummings, M. R. (1996). Essentials of genetics (No. Ed. 2). Prentice-Hall Inc..
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

MODERN GENETİK UYGULAMALARI

Program Basamağı:

ÖYG-1 (Özel Yetenekleri Geliştirme-1)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

CRISPR-Cas9 Genomik Düzenlemenin 3B Modeli ile Temsili

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Genom kavramını bilir.
2. Genom veri bankalarının kullanım alanlarını açıklar.
3. Genom veri bankasının olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
4. Rekombinant DNA üretimi yöntemlerini açıklar.
5. Genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerinin olumlu ve olumsuz özelliklerini tartışır.
6. Genetiği değiştirilmiş organizmalara/gıdalara örnekler verir.
5. GDO’lu ürünlerin üretim amaçlarını sorgular.
6. GDO’lu ürünleri gıda güvenliği etiği açısından tartışır.
Beceriler: Temel düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerileri
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün zenginleştirme

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: CRISPR, Cas9, Genom, Paliandromik
Ön Bilgiler:
CRISPR, (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) DNA dizilimleri kümesidir. Düzenli
aralıklarla bölünmüş paliandromik tekrar kümeleri, kısa tekrarlı baz dizileri içeren prokaryot DNA segmentleridir. Her tekrarı daha önce maruz kalınan bakteriyofaj veya plazmid kaynaklı kısa “aralayıcı DNA” segmentleri
takip etmektedir. yüzyılın en büyük keşiflerinden sayılan bilim dünyasında çok büyük etki yaratan CRISPR-Cas
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9 sistemi 2000 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştür. CRISPR-Cas9 genetikçilerin ve tıp araştırmacılarının,
genomun çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarma ya da DNA dizilimininde değişim yapmalarına olanak tanıyan özgün bir teknolojidir. Şu anda varolan en basit, çok yönlü ve duyarlı genetik manipülasyon yöntemi olduğundan
en çok uygulanan modern genetik uygulamasıdır. Konu ile ilgili olarak öğrenciler DNA ve RNA molekülünün
yapısını, farklarını ve benzerliklerini bilir. Genetik kökenli hastalıklar ve mevcut tedavi yöntemleri hakkında
bilgi sahibi olur. Virüsler ve bakterilerin çalışma mekanizmaları ve genetik mühendisliğinde kullanım alanlarını bilir.

CRISPR-Cas9 Nasıl Çalışır?
Bakteriyofaj virüsüne karşı savunma mekanizması adaptasyonu
Cas9 hedef DNA dizisini kesmek
için rehber RNA (gRNA) kullanan
bir enzimdir.
DNA’yı özelleştirmek için istenilen
genetik dizilim onarım sistemine
eklenebilir.

DNA şablonu

Özelleştirilmiş DNA

Şekil 1. CRISPR-Cas9 mekanizması

Şekil 2. CRISPR-Cas9 mekanizması Cas9 enzimi
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Gerekli Materyaller: 3B yazıcı, DNA nükleotitleri (80 adet; 20A, 20T, 20G, 20C) yazıcıdan çıkartılmış),
gRNA (rehber RNA) nükleotitleri (40 adet; 10A, 10U, 10G, 10C), 3B virüs ve bakteri modeli ve Cas 9 enzimi
(Makas modeli) (3B yazıcıdan basılan DNA ve RNA nükleotitleri Bakteri ve Virüs genomunu ifade etmek içinde kullanılacaktır).
Uygulama 1:

Şekil 3. Bakteriyofajlar ve CRISPR-Cas9- gRNA

Etkinlik Uygulama Basamakları:
1. CRISPR-Cas9 mekanizmasını ifade etmek amacıyla grup öğrencileri arasında iş bölümü yapılır.
2. Bir öğrenci, virüs modeli, bir öğrenci bakteri modeli, bir öğrenci Cas 9 enzimi, bir öğrenci gRNA molekülü, bir öğrenci DNA molekülü, olarak görev alır. Öğrenciler ilgili moleküllerin görevlerini ilgili araç ve
gereçlerle gerçekleştirir.
3. Mekanizmanın işletilmesinde görevli olan sgRNA(tekli rehber RNA) CAS 9 enziminin DNA’nın hangi bölgesine bağlanacağına karar verir, sgRNA hücre çekirdeğinde bulunan DNA’ya özel olarak bağlanan RNA molekülüdür. Daha önce oluşturulan nükleotit dizilimi (sgRNA) hücre çekirdeğinde bulunan
DNA’daki dizilimi tanır ve Cas9 enziminin sayesinde bu kısım kesilir.
4. İnsan ve farklı canlılarda (Danio rerio, Drosophila melanogaster, C. elegans) genom tamamlanması ile birlikte bilinen gen sekanslarından faydalanılarak (yani nükleotit dizilimlerine) sgRNA oluşturulabilir. Cas9
enzimi de DNA’da bu diziye bağlanarak kesilmesini sağlar.
5. Kesilen DNA bölgesini onarmak için DNA tamir mekanizmalarının devreye girmesi ile birlikte kesilen
bölgeye farklı nükleotitlerin girmesi söz konusu olabilecektir (Öğrenciler tarafından oluşturulan farklı
nükleotit dizileri Cas9 enzimi tarafından kesilen bölgeye eklenmeye çalışılır.).
6. Bununla sonucunda normalin dışında bir DNA dizilimi oluşarak farklı proteinler sentezlenebileceği ifade
edilir. Yani kesilen bu bölgeye yeniden gen eklemesi durumunun bizim kontrolümüzde olacağı ifade edilmelidir.
7. Bakteriyofaj virüsünün bakteriyi enfekte etmesi ve virüs genomunun bakteri genomuna entegre edilmesi
gösterilir.
8. Virüs genomunun bakteri genomuna entegre olması ile birlikte bakteri genomunda oluşan tekrarlayan
paliandromik diziler gösterilir.
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9. Cas9 enziminin çift zincirli bölgedeki uygun (PAM) bölgeye bağlanması sağlanır.
10. Cas9 enzimi tarafından DNA molekülünün çift zincir kırılması meydana getirilir.
11. gRNA’daki şablon dizi sayesinde çift zincir kırık bölgesinde yeni zincir meydana getirilir.
Uygulama 2:
1. gRNA’da yer alan DNA tanıma dizileri farklı öğrenciler tarafından değiştirilerek, Cas9 enziminin farklı
DNA çift zincir kırıklarını oluşturması sağlanır.
2. Kesilen DNA çift zincirinin yerine uygun yeni DNA zinciri eklenir.
3. Bu sayede sistemin işleyiş mekanizması, yani farklı hastalıklar (farklı DNA dizileri) içinde kullanılabileceği gösterilir.
Alternatif Öğrenci Görevleri:
•

Genleri değiştirmek için kullanılan farklı teknikleri araştırarak raporlaştırır. Tespit edilen farklı yöntemlerin avantaj ve dezavantajları tartışılır.

•

CRISPR-Cas9 gelecek için insanlığa neler vaat ediyor, bu tekniğin olası olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

•

CRISPR-Cas9 sistemi ile günümüzde yapılan çalışmalar ile ilgili sunum hazırlanarak grup öğrencilerine
sunulur.

Değerlendirme: “Öz Değerlendirme Formu” ve “Grup Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
1. Jiang, F., & Doudna, J. A. (2017). CRISPR–Cas9 structures and mechanisms. Annual review of biophysics, 46, 505-529.
2. Redman, M., King, A., Watson, C., & King, D. (2016). What is CRISPR/Cas9? Archives of Disease in
Childhood-Education and Practice, 101(4), 213-215.
3. Ma, Y., Zhang, L. ve Huang, X. (2014). CRISPR/Cas9 tarafından genom modifikasyonu. FEBS dergisi,
281 (23), 5186-5193.
4. Horvath P, Barrangou R (Ocak 2010). “CRISPR/Cas, the immune system of bacteria and archaea”. Science. 327 (5962). ss. 167-70.
5. Sawyer E (9 Şubat 2013). “Editing Genomes with the Bacterial Immune System”. Scitable. Nature Publishing Group.
6. Marraffini LA, Sontheimer EJ (Mart 2010). “CRISPR interference: RNA-directed adaptive immunity in
bacteria and archaea”. Nature Reviews.
7. https://www.thingiverse.com/thing:1259352 (3d modeller için kullanılacak olan link)
8. https://www.thingiverse.com/thing:16496/files (Virüs modeli için kullanılacak olan link)
9. https://zlab.bio/guide-design-resources
10. https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Index
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK/GENEL KAVRAMLAR

Program Basamağı:

ÖYG-2 (Özel Yetenekleri Geliştirme-2)

Ders Süresi:

4 ders saati

Etkinlik Adı:

Takımını Sen Kur

Etkinlik Türü:

Sınırlandırılmış etkinlik, genişletilmiş ve araştırmaya odaklı
etkinlik

Kazanımlar:
1. Biyolojik çeşitlilik tanımını açıklar.
2. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesini bilir.
3. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği kavramlarını açıklar.
Beceriler: Temel düşünme becerisi, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, kendini yönetme
becerisi, grup çalışma becerisi
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal: Yardımcı ders kitapları, internet kaynakları

ETKİNLİK SÜRECİ

Kavramlar: Biyolojik çeşitlilik, sistematik, sistematik kategori, tür, cins, familya
Ön Bilgiler:
Biyolojik çeşitlilik, sistematik, sistematik kategori, sistematik karakter, tür, cins, familya kavramları açıklanır. Sistematiğin temel prensipleri hakkında bilgi verilir. Bitki sistematiği alanında kullanılmakta olan temel
karakterler tanıtılır. Tohumlu ve tohumsuz bitkilerin ayırt edici özellikleri karşılaştırılır. Yakın çevresinde bulunan tohumlu ve tohumsuz bitki çeşitliliğine örnekler verilir. Tohumlu ve tohumsuz bitkiler sistematiği ile ilgili
örnek teşhis çalışması yapılır.
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Uygulama 1:
Futbol karşılıklı, on bir kişi ile oynanan bir takım oyunudur. Oyuncular çeşitli mevkilerde farklı görevler
üstlenirler. Oyuncuların mevkileri ve üstlendikleri görevler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Futbol oyuncularının mevkileri ve üstlendikleri görevler
Futbolda Oyuncu
Mevkileri

Görev

Takımdaki
Oyuncu Sayısı

Topun kaleye girmesini engeller.

1

Takımın gol yememesi için kaleyi savunan
futbolculardır, rakip takım oyuncusunun gol
vuruşu yapmasını engeller.

4

Defans ile forvet (hücum oyuncusu) arasındaki
koordinasyonu sağlar ve oyunu kurar, rakip
takım oyuncusunun atağa kalkmasını engeller.

4

Öncelikli görevi gol atmak ve takım arkadaşına
gol pası vermektir.

2

Kaleci

Defans

Orta saha

Forvet

Oyuncular üstlendikleri görevlere göre sahanın farklı mevkilerinde diziliş gösterirler (Şekil 1). Aşağıdaki
görseli inceleyerek metni okuyun ve metin içindeki futbol kavramları ile ilişkilendirilebilecek bitkileri belirleyin. Yönergeye uygun olarak belirlemiş olduğunuz tohumlu ve tohumsuz bitkilerden iki farklı temsilî futbol takımı kurun. Takımlarda yer alacak temsilî oyuncuların belirlenmesinde farklı sistematik kategorilerde yer alan
bitkilerin sahip olduğu morfolojik/fizyolojik özellikleri kullanılmalıdır.
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Örnek:
Ecbalium elaterium bitkisi dikotil tohumlu bir bitki olup sahip olduğu tohum fırlatma fizyolojisi ile tohumlarını çok uzak
mesafelere fırlatabilmektedir. Biyolojik olarak tohum fırlatma
kapasitesinin gelişmiş olması bu bitkinin yayılması konusunda
bitkiye avantaj sağlamaktadır. Bu etkinlik kapsamında Ecbalium elaterium bitkisinin uzak mesafelere tohum fırlatma fizyolojisine sahip olması futboldaki defans oyuncusunun görevi ile
özdeşleştirilerek Ecballium elaterium bitkisinin tohumlu bitkiler futbol takımında oyuncu olarak yer almasını sağlayabilir.
*Aynı takımda yer alan 2 forvet oyuncusunun başarılı bir
maç çıkarabilmesi için birbirlerinin özelliklerini çok iyi bilmesi ve uyum içinde olmaları gerekmektedir. Bu durum, etkinlik içerisinde değerlendirilerek takımlar oluşturulurken forvet
oyuncularının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Biyolojik olarak bu durum ele alındığında bitki sosyolojisi
açısından değerlendirme yapılır. Fitososyolojik olarak aynı birlik içinde yer alan/almayan bitkiler ayrıca değerlendirilmelidir.
*Defans oyuncuları uzun boylu ve iri yapılı oyunculardır.
Bunun gerekçesi rakip forvete gelen hava topunu kafa vuruşu ile uzaklaştırma ve ikili mücadelelerde galip gelme şansını
arttırmaktır. Bu durum kullanılarak defans oyuncusu olarak
belirlenecek temsili bitki örneklerinin morfolojik olarak iri ve
sağlam yapılı olma, geniş vejetatif organlar bulundurma vb.
özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir.
*Orta sahada görev yapan başarılı sağ ve sol kanat oyuncuları ileri ve geri hızlı ve seri hareket etmelidir. Bu durum kullanılarak orta saha kanat oyuncuları belirlenirken hızlı yayılım
gösteren istilacı bitkiler vb. kullanılabilir.

Şekil 1. Futbolda oyuncuların
sahadaki dizilişi

Şekil 2. Ecbalium elaterium çiçeği

Şekil 3. Ecbalium elaterium meyvesi

*Kaleci uzun boylu, çevik yapılı olmalıdır. Kaleye gelen
topu elleri ile tutup gol olmasını engellemektedir. Bu durum
kullanılarak futbol takımının kalecisi olarak temsili bitki örneği belirlenirken biyolojik olarak böcek yakalamak üzere farklılaşmış yaprak yapısına sahip olan Dionaea sp. (Şekil 4) gibi
karnivor bitkiler değerlendirilebilir.
*Öğrencilere, yukarıdaki gibi örnekler verilir ve öğrencilerden tohumlu ve tohumsuz bitki çeşitliliği hakkında araştırma yapmaları istenir. Öğrencilerin, yapacakları araştırmalarında bitkilerin genel morfolojik/fizyolojik özelliklerine dikkat
etmesi özellikle vurgulanır. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi
için öğrencilere daha önceden bilgilendirme yapılarak araştırma konuları ve kapsamı bildirilir.
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Yönerge 1:
1. Tohumlu bitkilerden ayrı ve tohumsuz bitkilerden ayrı olmak üzere iki farklı futbol takımı kurun.
2. Kurduğunuz futbol takımlarına uygun isim verin.
3. Takımlara uygun oyuncuları belirleyin (Bu aşamada bitkilerin morfolojik/fizyolojik özelliklerini dikkate
alın. Futbol oyuncularının topu yakalama, topu fırlatma vb. görevleri ile özdeşleştirilebilecek bitki karakteristik özelliklerini tespit etmek için araştırma yapın. Bitki yaprak ayasının geniş olması, tohum fırlatma
fizyolojisi vb. özellikler ile takım oyununda üstlenebilecekleri görevler arasında ilişkiler kurun. Belirlenecek bitkilerin tohumlu ve tohumsuz bitki olup olmaması konusunda yapacağınız çalışmada dikkatli
olun.).
4. Takımlara ait oyuncuları belirlerken oyuncu mevkilerinin taşıdıkları özelliklere dikkat edin.
5. Oyuncuların saha içindeki dizilişlerini yaparken tabloda gösterilen (Tablo 1) görevleri dikkate alın.
6. Her iki takım için yedişer kişiden oluşan yedek liste oluşturun. Yedek listesi oluştururken bir kaleci ve
diğer mevkiler için ise ikişer oyuncu belirleyin.
7. Takım renklerini belirlemeyi ve logo tasarlamayı unutmayın.
Uygulama 2:
Futbol takımlarınızda gelecek sezon için transfer çalışmaları yapmanız gerekiyor.
Yönerge 2:
Takımınızda zayıf gördüğünüz mevkileri düşünerek transfer çalışmalarını gerçekleştirin. Transfer bütçeniz
gereği en fazla iki oyuncu transfer yapma hakkınız vardır. Bu transferleri istediğiniz mevkiler için yapabilirsiniz.
Yapacağınız transferleri transfer tahtasına (Tablo 2) ekleyin ve Futbolcu Transfer Bankasına ait bir örnek
tablo (Tablo 3) doldurun.
Tablo 2. Transfer tahtası

..............................

Mevki

Oyuncu
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Tablo 3. Futbolcu transfer bankası
Futbolcu Transfer Bankası

Oyuncu Fotoğrafı:
(Bitki fotoğrafı)

Kişisel bilgiler:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Uyruk:
Sağlık Raporu:
Futbolcu Temsilcisi (Menajer):
Futbolcu adına hareket eden futbol menajerinin adı, soyadı ve imzası:

Lisans bilgileri:
Lisans No:
Kulüp:
Sözleşme Başlangıç Tarihi:
Sözleşme Bitiş Tarihi:
Sezon:
Statü:

Profesyonel



Durum:

Faal
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Ek Etkinlik Önerisi:
Öğrencilerden, kendi yörelerinde bulunan floraya ait tohumlu ve tohumsuz bitki çeşitliliği hakkında araştırma yapmaları istenir. Bu konuda ülkemizde her il için ayrı ayrı gerçekleştirilmiş olan biyoçeşitlilik çalışmalarının bulguları, ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri, akademik çalışma ve proje bulguları kullanılabilir. Öğrencilerin doğru kaynağa ulaşması konusunda öğretmen tarafından yönlendirme yapılır ve öğrencilerin temin
ettiği bilgiler kontrol edilir.
Her öğrenciden, araştırma sonuçlarını arkadaşları ile paylaşması istenir. Sınıf içinde bu bitkilerden hangilerinin ekonomik değeri olduğu gerekçeleri ile tartışılır.
*Bu bitkilerden etnobotanik kullanımı olanlar var mıdır, varsa bunlar nelerdir?
*Endüstriyel kullanımı olan bitkiler hangileridir?
*Gen kaynağı Türkiye olan bitkiler hangileridir?
*Bu bitkilerden hangileri kültüre alınmıştır?
*Bu bitkilerden hangileri endemiktir?
*Sucul vejetasyon üyeleri hangileridir? vb. konularda paylaşımlar yapılır.
Uzaktan Eğitim Önerisi: Ek etkinlik önerisinde ifade edilen uygulama uzaktan eğitimde de uygulanabilir.
Disiplinler Arası İlişkilendirmeye Yönelik Öneriler: Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği konularında coğrafya branşı ile iş birliği yapılabilir.
Değerlendirme: “Performans Değerlendirme Formu”na karekoddan ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK KÜNYESİ
Modül/Öğrenme Alanı:

BİYOKİMYA/ENZİMLER VE BESİN SİNDİRİMİ

Program Basamağı:

ÖYG 2 (Özel Yetenekleri Geliştirme -2)

Ders Süresi:

2 Ders Saati

Etkinlik Adı:

Makromoleküllerin Sindirimi

Etkinlik Türü:

Genişletilmiş ve Araştırmaya Odaklı Etkinlik

Kazanımlar:
1. Enzimlerin yapısını açıklar.
2. Sindirim enzimlerini sınıflandırır.
3. Enzimlerin önemini açıklar.
4. Enzimlerin katalitik etkinliğini keşfeder.
5. Enzim aktivitesini etkileyen faktörleri keşfeder.
6. Makromoleküllerin sindirimi hakkında bilgi edinir.
Beceriler: Yaratıcı düşünme, temel düşünme becerisi, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerisi
Farklılaştırma Unsurları: İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç farklılaştırma, ürün farklılaştırma
Önerilen Araç-Gereç ve Materyal:
Nişasta (1 şişe), iyot ayırıcı (1 şişe), amilaz çözeltisi, deney tüpü, eldiven, distile su, bunsen beki, tüplük,
tahta maşa, ısıya dayanıklı kap, albumin çözeltisi, pepsin çözeltisi, biüret ayıracı(reaktifi), fenolftalein çözeltisi,
sodyum hidroksit çözeltisi, pankreatin çözeltisi
ETKİNLİK SÜRECİ
Kavramlar: Makromoleküllerin sindirimi, karbonhidrat, protein, yağ, enzim
Ön Bilgiler:
Bu etkinlikte, canlıların beslenme şekilleri, sindirim süreci ve sindirim sürecinde rol alan çeşitli organ ve
enzimler hakkında bilgi verilerek sindirimin enzimler ile nasıl gerçekleştiği deneysel uygulamalar ile gözlemlenecektir. Deneysel uygulama 3 aşamada her bir makromolekül için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
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Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli maddeleri vücutlarına veya hücrelerine almaları olayına beslenme denir. Canlılar beslenme şekillerine göre ototrof ve heterotrof olmak üzere ikiye ayrılır. Ototrof
canlılar (üreticiler) yaşamları için gerekli besinleri fotosentez ya da kemosentez yaparak elde ederken, heterotroflar üretici canlıların çeşitli yollarla elde ettiği besinleri tüketirler. Heterotrof canlıların, kompleks organik
bileşikleri (protein, yağ, karbonhidrat ve nükleik asit), hücrelerine alabilmeleri için onları daha küçük yapı
taşlarına enzimler yardımıyla) parçalanmaları gerekmektedir.
Öğrenciler aşağıda verilen görevleri yerine getirir.
Görev 1 (Karbonhidrat Tayini):
Karbonhidrat tayini için 1 şişe nişasta, 1 şişe
iyot ayıracı, amilaz çözeltisi, deney tüpü, eldiven, distile su, bunsen beki, tüplük, tahta maşa,
ısıya dayanıklı kap malzemeleri kullanılacaktır.
Nişasta ve amilaz çözeltisi distile su ile tamamlanacaktır. İki adet deney tüpünün her birine 2’şer
ml nişasta çözeltisi, 2’şer damla iyot ayırıcından
damlatılacaktır. Nişasta iyot ayıracına mavi veya
mor renkte tepki verdiği için ayırt etmek için kullanılacaktır. 1. tüpe 4 ml amilaz çözeltisi ilave edilirken, 2. tüpe 4 ml su ilave edilecektir. Amilaz,
karbonhidratların sindirimini yapan esas enzimdir. Nişastanın suda çözünmediği de bilindiğin- Şekil 1. Karbonhidrat kaynağı olan bazı besinler.
den dolayı bir deney tüpüne amilaz çözeltisi diğerine ise su ilave edilecektir. Böylelikle sindirim
gözlemlenebilecektir. Hazırlanan tüpler kaynamış suyun içinde aralıklarla çalkalanarak 5-10 dk. arasında bekletilecektir. Renk değişiklikleri gözlemlenerek
tabloya yazılacaktır.

Şekil 2. Karbonhidrat kaynağı olan bazı besinler.
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Karbonhidratlar
Karbonhidratlar, monosakkarit monomerlerinden oluşur.

Monosakkaritler birbirine tutunarak polisakkaritlere dönüşür.

Polisakkaritlerin formasyon ve fonksiyonları
Nişasta
Bitkilerde depo
malzemesidir.

Glikojen
Hayvanlarda depo
malzemesidir.

Selüloz
Bitkilerde hücre
duvarını oluşturur.

Şekil 3. Karbonhidrat yapısı.

Görev 2 (Protein Tayini):
Protein tayini için albümin çözeltisi, pepsin
çözeltisi, biüret ayıracı (reaktifi), distile su, deney tüpü, tüplük, eldiven malzemeleri kullanılacaktır. Albümin çözeltisi distile su ile tamamlanacaktır. 2 adet deney tüpünün her birine 2 ml
Albümin çözeltisi konulacaktır. Albümin kandaki ana plazma protein bileşenlerinden biridir. 1.
tüpe 3 ml pepsin çözeltisi ilave edilirken 2. tüpe 3
ml su ilave edilecektir. Pepsin midede salgılanan
ve Albüminli besinlerin sindiriminde kullanılan
bir enzimdir. Hazırlanan tüpler oda sıcaklığında
5 dk. da bir çalkalanarak 20 dk. bekletilecektir.
20 dk. sonunda her bir tüpün içine 3ml biüret
reaktifi eklenerek iyice karıştıralacaktır. Biüret
ayıracı protein yapılarının oluşup oluşmadığını
gözlemlemek için kullanılır. Eğer protein yapısı
mevcut ise deney tüpü içindeki sıvı mor renge
dönecektir. Bütün işlemler sonrasında renk değişimleri gözlemlenerek tabloya yazılacaktır.

Şekil 4. Protein kaynağı olan bazı besinler

Şekil 5. Protein kaynağı olan bazı besinler
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PROTEİN YAPISI
Primer yapı

Amino asitler

Sekonder yapı

Alfa-heliks

Tersier

Polipeptit
zinciri

Şekil 6. Protein yapısı.

Görev 3 (Yağların Tayini):

Kuaterner yapı

Kompleks protein
molekülü

Yağların tayini için fenolftalein çözeltisi, sodyum hidroksit çözeltisi, pankreatin çözeltisi, distile su, deney
tüpü, eldiven, bunsen beki, tahta maşa, ısıya dayanıklı kap, tüplük malzemeleri kullanılacaktır. Fenolftalein
çözeltisi %99’luk etanol ile, sodyum hidroksit ise distile su ile tamamlanacaktır. 2 adet deney tüpünün her birine 5 ml bitkisel yağ, 2 ml fenolftalein çözeltisi ve 1’er damla sodyum hidroksit çözeltisi konulacaktır. Sodyum
hidroksit çözeltisi eklendiğinde pembe rengin görülmesi beklenmektedir. Deney tüplerinin karışmaması için
deney tüpleri üzerine asetatlı kalem ile içerikleri yazılacaktır. Sonrasında 1. tüpe 1 ml pankreatin çözeltisi ilave
edilirken, 2. tüpe 1 ml su ilave edilecektir. Hazırlanan kaynamış su içine ara ara hafifçe dairesel hareketler yapılarak 1 saat bekletilecektir. Bu aşama için shaker kullanılacaktır. 1 saatin sonucunda her iki tüp de iyice çalkanacaktır ve renk değişimleri gözlemlenerek tabloya yazılacaktır.
MAKRO BESİNLER

Karbonhidratlar

Proteinler

Şekil 7. Karbonhidrat, protein ve yağ kaynaklı besinler
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Şekil 8. Yağ görüntüsü.

Şekil 9. Yağ şişeleri.

Tablo 1. Öğrencilerin dolduracağı renk değişimleri gözlem tablosu

Deney Adı

1. Deney Tüpünde
Gözlemlenen Renk

2. Deney Tüpünde
Gözlemlenen Renk

Karbonhidratların Tayini Deneyi
Proteinlerin Tayini Deneyi
Yağların Tayini Deneyi

Ek Etkinlik Önerileri:
1. Besin maddelerinin işleviyle ilgili poster hazırlayabilir.
2. Protein, yağ ve karbonhidratların hangi besin maddelerinde bulunduğunu araştırarak sunum hazırlayabilir.
3. Canlıların beslenme şekillerinin neler olduğu üzerine araştırma yaparak rapor oluşturabilir.
Değerlendirme: ”Performans Değerlendirme Formu”na karekodu kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar: http://molgen.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/Besinlerin-enzimle-sindirimi-son-25_5_2016.pdf
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Görsel Kaynakça:
Aşağıda ID numaraları verilmiş olan görseller telif bedeli ödenerek www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. ID numaraları olmayan görseller yayınevi ressamı ve grafikeri tarafından oluşturulmuştur.
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