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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.  

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. 

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

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? 

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

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

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. 

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

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. 

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 



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 etkile-
mektedir. Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel ye-
tenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı 
bir önem taşımaktadır. 

Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel aka-
demik yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan 
bireylerdir. Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliş-
tirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİL-
SEM) 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 öğ-
retmen ve akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkan-
lığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin des-
teklenmesi 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 Müdürlü-
ğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkür-
lerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Mustafa Varın NUMANOĞLU 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Genel Müdürü
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 Destek Öğretim Programı Bilim ve Sanat Merkezlerinde genel zihinsel yetenek 

alanında tanılanan öğrencilerin Uyum Programı sonrasında devam ettikleri öğretim 

programıdır. Bu programın genel amacı programa devam eden öğrencilerin iletişim, 

iş birliği, grupla çalışma, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme, bilimsel araştırma, giri-

şimcilik, eleştirel ve yaratıcı düşünme, etkili karar verme, teknoloji okuryazarlığı, sosyal 

sorumluluk ve kaynakları etkin kullanma becerilerinin artırılması şeklinde belirlenmiştir.

 Destek Eğitim Programı uygulayıcıları olan sınıf öğretmenlerine rehberlik etmesi 

maksadıyla hazırlanan yardımcı ders materyali niteliğindeki bu kitap, Destek Eğitim 

Programı 1 ve 2 şeklinde ayrılmış, her yıl dört farklı modülde farklı alt temaların işlen-

mesi gerektiği fikriyle hareket edilerek hazırlanmıştır.

 Bu bağlamda belirlenen modüller “Karakter Eğitimi”, “Düşünme Becerileri”, Bi-

limsel Araştırma” ve Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik” şeklindedir.

 Karakter Eğitimi Modülü’nde ilk yıl “Değerler Eğitimi”, “Kültürel Ögeler”, “Millî ve 

Manevi Değerler” alt temaları ele alınırken ikinci yıl “Çocuk Hakları”, “Millî Mücadele ve 

Atatürk”, “Dünya Vatandaşlığı” ve “Etik” alt temaları işlenmiştir.

 Düşünme Becerileri Modülü’nde ilk yıl “Yaratıcı Düşünme” ve “Problem Çözme” 

alt temaları ele alınırken ikinci yıl “Eleştirel Düşünme”, “Mantıksal, Matematiksel Dü-

şünme” ve “Tasarım Odaklı Düşünme” alt temaları işlenmiştir.

 Bilimsel Araştırma Modülü’nde ilk yıl “STEAM” ve “Astronomi” alt temaları ele alı-

nırken ikinci yıl “Proje Hazırlama Teknikleri” ve “Bilimsel Süreç Becerileri” alt temaları 

işlenmiştir.

 Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik Modülü’nde ilk yıl “Bilgi İşlemsel Dü-

şünme ve Algoritmalar” alt teması ele alınırken ikinci yıl “Girişimcilik” alt teması işlen-

miştir.

 Belirlenen alt temalarda bulunan etkinlik sayıları iki ile beş arasında değişmekte-

dir. Toplamda 68 adet etkinlik hazırlanmıştır.  Her ne kadar etkinliklerin işleniş süreleri 

öneri olarak belirtilmiş olsa da uygulayıcının bireysel yetenekleri ve uygulanan kuru-

mun imkânları doğrultusunda sürelerde değişiklik olması muhtemeldir. Yine uygulayı-

cılar kendi ilgi, bilgi ve becerileri doğrultusunda mevcut etkinlikleri zenginleştirebilir 

ya da sadeleştirebilirler. Etkinlikler hazırlanırken ekonomiklik ilkesi göz önünde bulun-

durulmuş, hemen her BİLSEM’de uygulanabilir şekilde tasarlanmasına özen gösteril-

miştir.

GİRİŞ
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 Hazırlanan etkinliklerin birçoğu bizzat etkinlik yazarlarınca özel yetenekli öğren-

cilere uygulanmış, bir nevi etkinliklerin pilot çalışması yapılmıştır. Yine tüm etkinlikler 

akademisyen ve uzman kontrolünden geçmiştir.

 Etkinlikler bilim ve sanat merkezinde görev yapan, alanında uzman sınıf öğret-

menleri ve akademisyenlerden oluşan bir komisyonun yoğun emekleri sonucunda or-

taya çıkmıştır. Ele alınan konuların ve öğretim yaklaşımlarının seviyeye uygun, güncel 

ve yaşam temelli olması hedeflenmiştir. 

 Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yet-

kilileri başta olmak üzere, bu ürünlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşek-

kür ederiz.

 Alanında ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın ülkemiz özel yetenekliler eğitimine 

ve destek eğitimine katkı sağlamasını temenni ederiz.

 Faydalı olması dileği ile…

 Sınıf Öğretmenliği Kitap Yazım Komisyonu

 Mart, 2022



BİRİNCİ BÖLÜM

DESTEK EĞİTİM
PROGRAMI

1



1.1. Karakter Eğitimi 
Modülü

 Yaşadığımız çağda, insanlar ve toplumlar çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Yaşanan 
bu zorlukların çözülmesi için toplum huzurunun sağlanması ve bireyler tarafından top-
lumsal değerler doğrultusunda iyi karakter özelliklerinin sergilenmesi gerekmektedir. 

 Ryan ve Bohlin (1999); karakter eğitimini, “Öğrencilerin sorumluluklarını yerine 
getirebilecekleri, doğru kararlar alabilmelerine ve doğru seçimler yapabilmelerine ola-
nak veren bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi” olarak tanımlamaktadırlar (Ekşi, 
2003). Karakter eğitimi, örtük ve açık eğitim programı aracılığıyla bireylere temel insani 
değerlerin kazandırılması ve bireylerin değerler ile ilgili farkındalık sağlaması, duyarlı-
lıklarının arttırılması ve değerlerin içselleştirilerek davranışa dönüştürülmesi temeline 
dayanmaktadır (Ereş, 2015).

 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde, kültür, aile, hak, sabır, fedakârlık, etik gibi kav-
ramlarla vurgulanan karakter eğitimi; bireylerin temel ahlaki değerlerinin gelişmesi, er-
demli olma, vatanseverlik, adalet, saygı, sorumluluk, çalışkanlık gibi değerlere uygun 
davranması, ahlaki yönden doğru davranışlar sergilemesi, öğrenme ortamında aktif ve 
başarılı olması, iç güdümlü bir motivasyon geliştirmesini amaçlamaktadır (Kıral ve Çilek, 
2020). 

 Destek Eğitim Programı 1’de Karakter Eğitimi Modülü üç alt temada ele alınmıştır. 
Bu alt temalar “Değerler Eğitimi”, “Kültürel Ögeler” ve “Millî ve Manevi Değerler” şeklin-
dedir. Üç alt temada toplam on iki etkinlik bulunmaktadır.

 Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi program-
ları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-96.
 Kıral, B. ve Çilek, A. (2020). 2023 Vizyon Belgesi’nin Karakter Eğitimi Bakımından Değerlendiril-
mesi. Millî Eğitim Dergisi, 49(225), 5-22.
 Ereş, F. (2015). Vatandaşlık eğitimi ve karakter eğitimi politikalarının değerlendirilmesine yönelik 
nitel bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 120-136.
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1.1.1. Değerler Eğitimi

1.1. Karakter Eğitimi Modülü

Gardner, İntelligence Reframed: “Multiple In-
telligences for the 21st Century” adlı eserin-
de gelecek yüzyıllarda zekânın kullanımının 
yanı sıra farklı bireylerin bir arada mutlu ve 
barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya oluş-
turmak için değerlerin var olduğu, ahlak ve 
zekânın birleştiği bir dünya tasarlamamız ge-
rektiğini belirtmektedir (Altan, 2011). Bu açı-
dan insanlığın ortak sahibi olduğu evrensel 
değerleri ön planda tutarak ahlaki değerlere 
sahip yüksek karakter özellikleri sergileyen 
ve sorumluluk duygusu ile davranan bireyle-
rin yetiştirilmesi önem arz etmektedir.

 Değerler eğitimi, bilgilerin ve çeşitli 
becerilerin yapılandırıldığı, bireylerin sorum-
luluklarını taşıyabilmelerine ve doğru seçim-
ler yapabilmelerine yardımcı olan bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve ahlaki-etik değerlerin tutum 
ve davranışlara dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır (Bolat, 2016). Akman (2020)’a göre de-
ğerler eğitimi bireylerin değerleri keşfetmeleri, içselleştirmeleri, geliştirmeleri ve davranışlarında 
sergilemeleri, bireysel huzura ve toplum huzuruna katkı sunmalarını amaçlamaktadır.

 Değerler Eğitimi alt teması ile bireylerin değer kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
vatanseverlik, misafirperverlik, adalet ve eşitlik gibi değerlerden yola çıkarak değerler konusunda 
gelişimleri amaçlanmaktadır.

 Değerler Eğitimi alt temasında “Değerlerimi Yaşatıyorum”, “Misafirperver miyim?”, “Adalet 
mi Eşitlik mi?” ve “Vatansever Kadınlar” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Altan, M. Z. (2011). Çoklu zekâ kuramı ve değerler eğitimi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 53-57. 
 Bolat, Y. (2016). Sosyal değerleri ve değerler eğitimini anlamak. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(29), 
322-348.
 Akman, S. (2020). Türkçe eğitiminde değerler eğitimi üzerine yapılmış akademik çalışmaların değerlendirilmesi 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Değerlerimi Yaşatıyorum

 • Misafirperver miyim?

 • Adalet mi Eşitlik mi?

 • Vatansever Kadınlar
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ETKİNLİK ADI : DEĞERLERİMİ YAŞATIYORUM

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Günlük hayatında yer alan değerleri tanımlar.

 Günlük hayatında yer alan değerlere örnekler verir.

 Günlük hayatında yer alan değerler arasında ilişki kurar.

 Günlük hayatında yer alan değerlerin önemini fark eder.

 Günlük hayatında yer alan değerlere yönelik özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yaratıcı yazma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta, etkinlik formları
Öğrenci: Kâğıt, kalem, boya kalemleri, fon kâğıdı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere “Değerlerimiz 
denilince aklınıza neler geliyor?” sorusunu 
sorar ve öğrenciler yanıtlar. Öğrencilerden 
alınan yanıtlarla ilgili anahtar kelimeleri tah-
taya yazar. Belirlenen değerlerle ilgili öğ-
rencilerin düşüncelerini alır. Değer kavram-
ları üzerinde açıklamalar yapar. Değerlerin 
birbiriyle ilişkili olduğunu vurgular.

 Öğretmen, öğrencilerden değerlerle 
ilgili günlük hayattan örnekler vermelerini 
ister. Öğrenciler bu değerlerden günlük ha-
yatta en çok hangilerini kullandıkları üzerine 
konuşmalar yapar. Öğretmen, öğrencilere 
bu değerleri günlük hayatta nerelerde kul-
landıklarını sorar. Öğretmen, öğrencilerin 
yanıtlarından hareketle hangi değerin daha 
önemli olduğu ile ilgili bir tartışma başla-
tır. Öğrencilerden “Bence en önemli değer 

...................’dır/dir çünkü ………………........” şek-

linde savunmalarını ister.

 Öğretmen belirlenen değerlerden 
hangilerinin kendileri için daha önemli ol-
duğunu ve nedenini sorar. Öğretmen, öğ-
rencilerin yanıtlarını alır, öğrenciler yanıtlar 
üzerine tartışırlar.

 Daha sonra öğretmen aşağıdaki değer 
ağacı görselini etkileşimli tahtadan gösterir. 
Öğrencilerin görselle ilgili duygu ve düşün-
celerini alır. Bu değer ağacına başka hangi 
değerlerin eklenebileceğini sorar, öğrenci-
lerden gelen yanıtları alır ve eksik olan de-
ğerleri değer ağacına ekler.

  Öğretmen; nasıl ki bir ağacın yaşaması 
için hava, su ve toprak olması gerekli ise in-
sanların yaşamında da bu değerlerin olması  
gerektiğini belirtir. Mesela insanlara ve can-
lılara sevgi duyan bir kişi çevresindeki kişiler 
tarafından daha çok sevilir. Öfke anında sa-
bırlı ve hoşgörülü olan insanların etrafındaki 
insanlara zarar vermemesi, yaşanılan olum-

MUTLULUK

DOSTLUK

İYİ NİYET

YARDIMLAŞMA

SAĞLIK

BARIŞ

HOŞGÖRÜ

HUZUR

SABIR

BAŞARI
SEVGİ
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suz durumlara karşı iyi niyetli olunması ge-
rektiği gibi örneklerle değerlerin insanların 
hayatında olması gerektiğini vurgular.

 Konu ile ilgili bütün açıklamalar yapıl-
dıktan sonra öğretmen, öğrencilere Ek 1’i 
dağıtır ve öğrencilerden formu doldurmala-
rını ister. Ek 1 formunu doldurduktan sonra 
öğrencilerden etkileşimli tahtada yer alan 
görseldeki gibi bir değer ağacı oluşturma-
larını ister. Öğrencilere malzemeleri dağıtır, 
yukarıda verilen gibi fon kâğıdına bir değer 
ağacı oluşturmalarını ister (Öğrenciler hayal 
güçleri doğrultusunda istedikleri gibi değer 
ağacı oluşturabilirler, istedikleri gibi ekle-
meler, boyamalar yapabilirler.). Daha sonra 
öğretmen, öğrencilerin fon kâğıdına yap-
tıkları değer ağacının altına değerlerle ilgili 
anahtar kelimeleri kullanarak bir hikâye yaz-
malarını ister. Öğretmen yapılan çalışmanın 
değerlendirmesini yapar, eksiklikler varsa 
öğrencilerden düzeltmesini ister. 

 Öğrenciler çalışmalarını tamamladık-
tan sonra öğretmen, çalışmasını sunmak is-
teyen öğrenci olup olmadığını sorar. İsteyen 
öğrenci yapmış olduğu değer ağacı çalış-
malarını sınıfa sunar. Öğretmen gönüllü öğ-
rencilerin öykülerini okumasını ister. Daha 
sonra öğretmen öğrencilere Ek 2’yi dağıtır. 
Öğrenciler formu doldurur. Formdaki so-
rularla ilgili öğrencilerin yanıtları ve düşün-
celeri değerlendirilir. Öğrenci çalışmalarını 
toplar. Öğrencilerin çalışmalarını sınıftaki ya 
da BİLSEM’deki panolarda sergiler.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Değer Ağacı
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EK 2

Sevgili öğrenciler,

Sizin için en önemli üç değer hangisidir? Nedenlerini yazınız.

Birinci değer: ……………………….

Çünkü ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………

İkinci değer: ……………………….

Çünkü ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………
………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………
……………………………………………………………………..……………………………………………..…………………

Üçüncü değer: ……………………….

Çünkü ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………..………………
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ETKİNLİK ADI : MİSAFİRPERVER MİYİM?

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan değerlerin neler olduğunu 
fark eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinden değerlerle ilgili çıkarımlar yapar.

 Günlük hayatında karşılaştığı olayları veya durumları kendi değer yargılarına göre 
analiz eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, arkası yarın, dramatizasyon

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta, etkinlik formları

Öğrenci: Kâğıt, kalem, boya kalemleri, fon kâğıdı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere “Misafir, misa-
firlik, misafirperverlik kavramlarından ne 
anlıyorsunuz?” diye sorar. Öğrencilerden 
gelen yanıtları alır. Daha sonra misafirlere 
nasıl davranmamız gerektiğini sorar, yanıt-
ları dinler. Öğretmen, misafirliğin ve misa-
firperverliğin önemini açıklar. Misafirperver 
bir kişide bulunması gereken özellikleri ör-
neklendirir. Misafirlikle ve misafirperverlik-
le ilgili örnek durumlara ve örnek olmayan 
durumlara örnekler verir. Öğrencilere Ek 
1’i dağıtır. Öğrencilerden bu formu formda 
belirtilen yönergeler doğrultusunda dol-
durmalarını ister. Öğretmen form üzerinde 
öğrencilerin yazdıklarının değerlendirmesi-
ni yapar.

 Öğretmen aşağıdaki fıkrayı etkileşim-
li tahtadan yansıtır, bölüm bölüm okur ve 
belli bölümlerde durarak öğrencilerin gö-
rüşlerini alır.

 Fıkra

 Hoca, misafiri pek sevmezmiş. Ne za-
man birisi gelecek olsa bahaneler ileri sü-
rer, kabul etmezmiş.

 Bu huyunu bilen birisi Hoca’ya misafir 
gitmeyi aklına koymuş. Sokağında pusuya 
yatmış. Hoca, eşeğiyle evine girerken sak-
landığı yerden çıkıp:

 Öğretmen, burada durarak; “Sizce 
bu kişi hocaya ne demiştir? Siz olsanız bu 
durumda Hoca’ya ne söylerdiniz?” diye so-
rar. Öğrencilerden yanıtlar alındıktan sonra 
öğretmen fıkrayı okumaya devam eder.

 – Çok iyi oldu, demiş. Ben de size gel-
miştim. Davetsiz misafir, ayağını eşikten 
tam atarken Hoca:

 Burada durarak “Sizce Hoca ne ce-
vap vermiştir? Siz olsaydınız bu durumda 
ne söylerdiniz?” diye sorar. Öğrencilerden 

yanıtlar alındıktan sonra öğretmen fıkrayı 
okumaya devam eder.

 - Dur hele, burada bekle, deyip içeri 
girmiş.

 Karısına da misafiri atlatmasını söyle-
miş.

 Misafir kapıda beklemiş, beklemiş hiç 
ses seda yok. Kapıyı çalmış. Pencereye Ho-
ca’nın karısı çıkmış.

 Burada durarak “Sizce Hoca’nın karısı 
ne söylemiştir? Siz olsaydınız bu durumda 
ne söylerdiniz?” diye sorar. Öğrencilerden 
yanıtlar alındıktan sonra öğretmen fıkrayı 
okumaya devam eder.

 - Hoca efendi evde yok, demiş.

Misafir şaşkın:

 Burada durarak “Sizce misafir ne söy-
lemiş olabilir? Siz olsaydınız bu durumda 
ne söylerdiniz?” diye sorar. Öğrencilerden 
yanıtlar alındıktan sonra öğretmen fıkrayı 
okumaya devam eder.

– Nasıl olmaz. Gözümle gördüm, biraz önce 
içeri girdi. Hatta bana da burada bekleme-
mi söyledi, deyince Hoca kafasını uzatıp:

 Burada durarak “Sizce Hoca ne ce-
vap vermiştir? Siz olsaydınız bu durumda 
ne söylerdiniz?” diye sorar. Öğrencilerden 
yanıtlar alındıktan sonra öğretmen fıkrayı 
okumaya devam eder.

 – Ne diye anlamıyorsun? Ev benim 
değil mi, demiş. İster olurum ister olmam! 
(Boratav, 2006).

 Öğretmen fıkra ile ilgili öğrencilerin 
düşüncelerini aldıktan sonra fıkranın ta-
mamını bir kez daha okur. Öğretmen mi-
safirperverlik ve misafirperverliğin önemi 
üzerinde açıklamalar yapar. Misafirlerimize 
ve misafirlikte nasıl davranmamız gerektiği 
üzerine sorular sorar, öğrencilerin görüşle-
rini alır. Öğrencilerden fıkra ile ilgili kendile-
ri için en ilgi çekici olan bölümün görselini 
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fon kâğıdına çizmelerini ister. Öğrenciler 
görsel tasarım çalışmalarını sunar. Daha 
sonra gönüllü öğrencilerden fıkranın dra-
matizasyon çalışmasını yapmalarını ister. 
İstekli öğrenciler fıkranın dramatize edil-
mesi için kendi aralarında görev dağılımı 
yaparlar. Hazırlanan çalışmalar sergilenir.

Kaynakça

 Boratav, P. N. (2006). Nasreddin 
Hoca. Kırmızı Yayınları.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Frayer Diyagramı

Tanımı Misafirperver Kişinin Özellikleri

Örnek Durumlar Örnek Olmayan Durumlar

Misafirperverlik
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EK 2: Fıkra

 Hoca, pek misafir sevmezmiş. Ne zaman birisi gelecek olsa bahaneler ileri sürer, 

kabul etmezmiş.

 Bu huyunu bilen birisi Hoca’ya misafir gitmeyi aklına koymuş. Sokağında pusuya 

yatmış. Tam

 Hoca, eşeğiyle evine girerken, saklandığı yerden çıkıp: 

 _ Çok iyi oldu, demiş. Ben de size gelmiştim. Davetsiz misafir, ayağını eşikten tam 

atarken Hoca:

 _ Dur hele, burada bekle, deyip içeri girmiş.

 Karısına da misafiri atlatmasını söylemiş.

 Misafir kapıda beklemiş, beklemiş hiç ses seda yok. Kapıyı çalmış. Pencereye Ho-

ca’nın karısı çıkmış:

 _ Hoca efendi evde yok, demiş.

 Misafir şaşkın:

 _ Nasıl olmaz. Gözümle gördüm, biraz önce içeri girdi. Hatta bana da burada bek-

lememi söyledi, deyince Hoca kafasını uzatıp:

 _ Ne diye anlamıyorsun? Ev benim değil mi, demiş. İster olurum ister olmam!
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ETKİNLİK ADI : ADALET Mİ, EŞİTLİK Mİ?

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan değerleri fark eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde değerlerle ilgili çıkarımlar yapar.

 Günlük hayatında değerlere uygun roller sergiler.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Hayat Bilgisi, Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Yaratıcı drama (rol oynama, doğaçlama)

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Ses sistemi, etkinlik formları

Öğrenci: Kalem, kâğıt

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

Hazırlık/Isınma

1. Etkinlik

 Öğretmen, düşük sesli enstrümantal 
müzik açar. Öğrencilerden öğrenme orta-
mında müzik eşliğinde dolaşmalarını ister. 
Öğretmen aşağıdaki yönergeleri farklı za-
manlarda okur. Öğrencilerden uygun role 
girerek dolaşmalarını ister.

Roller

• Bütün gün okulda birçok kere parmak kal-
dırmış olmasına rağmen öğretmeni tarafın-
dan hiç söz hakkı verilmemiş öğrencisiniz 
ve okul çıkışı eve gidiyorsunuz.

• Bugün okula top götürmüştünüz. Arka-
daşlarınız sizden habersiz topunuzu alıp 
sınıf içinde oynamışlar. Top, sınıftaki lamba-
ya çarpmış ve lamba kırılmış. Öğretmen bu 
durumu görünce okula top getirdiğiniz için 
sadece size kızmış. Öğretmene durumu an-
latmaya çalışıyorsunuz.

• Okul kantininden karışık bir tost aldınız. 
Tostunuzu ısırınca karışık tost yerine pey-
nirli tost olduğunu fark ettiniz. Kantinciye 
durumu anlatmaya çalışıyorsunuz.

• Çok kalabalık bir dolmuştasınız. Şoföre 
“İnecek var.” dediniz ama sizi duymadı. Sizi 
ineceğiniz yerden 300 metre ileride indirdi. 
Hava çok yağmurlu ve 300 metrelik yolu 
geri yürüyorsunuz.

 Öğretmen, öğrencilere çemberde top-
lanmalarını söyler. Öğretmen az önceki du-
rumlardan hangisi ya da hangilerini daha 
önce yaşadıklarını sorar. Böyle durumlar-
da neler hissettiklerini paylaşmalarını ister. 
Gönüllü öğrenciler paylaşımlarını yapar.

Canlandırma

2. Etkinlik

 Öğretmen, öğrencilere çemberde top-
lanmalarını söyler. Öğretmen kimsenin 
göremeyeceği şekilde bir kâğıda 1 ile 100 
arasında bir sayı yazar. Öğrencilerden bu 
sayıyı tahmin etmelerini ister. Öğretmen, 
öğrencilerin tahminlerini not eder. Kâğıda 
yazdığı sayıya en yakın ve en uzak olan 
tahminleri yapan öğrencileri eşleştirir. Ka-
lan öğrencilerin eşleşmelerini de bu şekil-
de yapar.

 Öğretmen, eşlerden karşı karşıya geç-
melerini ister. Eşlerden birini “yakın”, di-
ğerini “uzak” olarak adlandırır. Öğretmen 
aşağıdaki birinci yönergeyi verir ve “yakın” 
isimli eşlerin o role girmelerini ister. Eş za-
manlı olarak tüm öğrenciler doğaçlamaya 
başlar. Daha sonra “uzak” eşlere aşağıdaki 
ikinci yönergeyi verir ve aynı durum tekrar-
lanır.

1. Yönerge: On sekiz yaşındasın ve baban 
on yaşındaki kardeşine ne kadar harçlık ve-
rirse sana da o kadar harçlık veriyor. Sense 
yaşın büyük olduğu için daha çok harçlık 
alman gerektiğini düşünüyorsun. Babanı 
ikna etmeye çalış.

2. Yönerge: Öğretmenin beden eğitimi 
dersinde koşu yarışması yapmaya karar 
veriyor. Kimin kiminle yarışacağını kura çe-
kerek belirliyor. Kurada sana sınıfın en hızlı 
koşan çocuğu çıkıyor. Daha ilk turdan elen-
mek istemiyorsun ve haksızlık olduğunu 
düşünüyorsun. Öğretmenini seçimi başka 
şekilde yapması için ikna etmeye çalış.

 Öğretmen, öğrencilere çemberde top-
lanmalarını söyler. Öğretmen az önceki ör-
nek olaylarda eşler arasındaki çatışmaya 
neyin sebep olmuş olabileceğini sorar. Bu 
çatışmayı önlemek adına öğrencilerden çö-
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züm önerileri sunmalarını ister. Öğretmen, 
öğrencilere eşitlik ve adalet kavramlarının 
anlamını bilip bilmediklerini sorar. Anlamı-
nı bildiğini söyleyen öğrencilerin yanıtlarını 
dinler. Birine eşit ve adil davranmanın na-
sıl olduğuna dair örnekler vermelerini ister. 
Öğrencilerin yanıtlarını tahtaya listeler.

3. Etkinlik

 Öğretmen Ek 1’deki metnin birinci bö-
lümünü okur. Basit okuduğunu anlama so-
ruları ile metnin anlaşılıp anlaşılmadığını 
kontrol eder. Daha sonra grubun tamamı-
nın bir doğaçlama yapacağını söyler. Öğ-
retmen, istekli öğrenciler arasında rol dağı-
lımı yapar. Roller Deniz Bade, Aylin, Esma, 
İpek ve sınıftaki diğer öğrenciler (sayısı 
belirsiz) şeklindedir. Pazartesi günü Deniz 
Bade’nin kararını arkadaşlarına açıkladığı 
anın doğaçlamasının yapılacağını belirtir. 
Öğretmen sınıfı, klasik sınıf düzeni şekline 
ayarlar. Öğrenciler, rollerine uygun şekilde 
sıralara oturur. Öğretmen, öğretmen rolüne 
girerek şu cümle ile doğaçlamayı başlatır: 
“Evet Deniz Bade, kararın nedir?”

 Öğretmen, doğaçlamalardan sonra öğ-
rencilere çemberde toplanmalarını söyler 
ve değerlendirme çalışmalarına geçer.

Kaynakça

 Namdar, A. O. & Akbayrak, K. (2019). 
Üstün yetenekli öğrencilerin değerler eği-

timinde yaratıcı drama yönteminin kulla-

nılması: Adalet değeri örneği. Pamukkale 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-22.

Ölçme ve Değerlendirme

4. Etkinlik 

 Öğretmen, öğrencilere kâğıt ve kalem 
dağıtır. Öğretmen Ek 1’de yer alan metnin 
ikinci bölümünü okur ve öğrencilerden bu 

metni Deniz Bade’nin ağzından tamam-
layacak şekilde yazmalarını ister. Gönül-
lü öğrenciler yazdıklarını okur. Öğretmen, 
öğrencilerin yazdıkları metinlerde adaletin 
sağlanıp sağlanamadığı üzerine sorular so-
rarak derinleştirme yapar.

 Bu etkinliğe ait, Öz Değerlendirme For-
mu ve Dereceli Puanlama Anahtarı’na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Örnek Olay Metni

Birinci Bölüm

 “Ben Deniz Bade. İlkokul üçüncü sını-

fa gidiyorum. Bir konuda yardımınıza ihti-

yacım var. Cuma günü ilk derse öğretmeni-

miz benim için çok güzel olan bir haber ile 

başladı. Türkiye genelinde yapılan bir resim 

yarışmasında birinci olduğumu söyledi. Bu 

harika bir haberdi. Çünkü yarışmanın ödül 

töreni Ankara’da yapılacaktı. Dereceye gi-

ren tüm öğrenciler üç gün boyunca An-

kara’da misafir edilecek; öğrencilere Anıt-

kabir ve daha birçok müze gezdirilecekti. 

Sevinçten havalara uçacak gibiydim. Öğ-

retmenim ayrıca dereceye giren öğrencile-

rin yanlarına istedikleri bir arkadaşlarını da 

alabileceklerini söyledi. Sevincim bir anda 

ikiye katlandı. Çünkü sevdiğim bir arkada-

şımı da yanımda götürebilecektim.

 İlk başta kulağa çok hoş geliyordu bu 

durum. Ama düşününce benim için pek de 

iyi olmadığını anladım. Çünkü benim çok 

sevdiğim üç arkadaşım var. Aylin, Esma ve 

İpek. Bu üçünden birini götürmem isteni-

yor. Ama hangisini götüreceğime bir türlü 

karar veremiyorum.

 Aylin ile anaokulundan beri aynı sı-

nıftayız. Diğerlerinden daha önce tanıştım 

onunla. Çok iyi kalpli birisidir. Aynı apart-

manda olduğumuz için okul dışında da sık 

sık görüşürüz. Onunla gitmeyi çok isterim.

 Esma da birinci sınıftan beri sıra arka-

daşımdır. Ne zaman kalemimi, silgimi unut-

sam kendi okul araç-gereçlerinden verir, hiç 

esirgemez benden. Hatta yarışmayı kazan-

dığım resmimi yaptığım gün boyalarımı ge-

tirmeyi unutmuştum. Onun boyalarını kulla-

narak bu resmi yaptım. Onunla da gitmeyi 

çok isterim.

 İpek de çok sevdiğim bir arkadaşım. 

Yıllardır en büyük hayalinin bir gün Anıtka-

bir’e gitmek olduğunu söyleyip durur. Şimdi 

onun bu hayalini gerçekleştirme şansım var. 

Onun da benimle gelmesini çok isterim.

 Pazartesiye kadar karar vermem ge-

rekiyor. Of! Ne yapacağım ben? Kimi gö-

türmeliyim? Birini seçersem diğerleri bana 

küser mi?”

İkinci Bölüm

 Deniz Bade tüm hafta sonu boyunca 

düşündü. Pazartesi ilk ders öğretmeni De-

niz Bade’ye kararını sordu:

 —Evet, Deniz Bade kararın nedir?

Deniz Bade cevap verdi:

 —Öğretmenim Ankara’ya yalnız git-

mek istiyorum.

 Tüm sınıf Deniz Bade’ye şaşkın göz-

lerle bakmaya başladı. En yakın arkadaşları 

Aylin, Esma ve İpek bile…

 “Neden yanında birini götürmüyor ki?”

 “Neden böyle bir karar verdi acaba?”

 “Deniz Bade’nin neden böyle bir karar 

verdiğini çok merak ediyorum.”

gibi fısıldaşmalar başladı sınıfta.

 “Neden?” diye sordu öğretmen. Deniz 

Bade başladı anlatmaya.
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ETKİNLİK ADI : VATANSEVER KADINLAR

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan değerlerin neler olduğunu fark 
eder.

 • Değerlerle ilgili günlük hayattan örnekler verir.

 • Değerlerin önemini sorgular. 

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay incelemesi, tartışma, yaratıcı drama (rol oynama, doğaçlama), soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Derste iki farklı konu araştırılacaktır: Millî Mücadele Dönemi’nde ve son 10 yılda Türk 
kadınının topluma etkisi. 

Araştırma görevleri, ders saatleri ve günlerine göre öğretmen tarafından belirlenerek 
verilmelidir.

Öğretmen, forum tekniği ile ilgili bilgi ve örnekler içeren sunum hazırlayabilir.

Forumun uygulanması sırasında oluşabilecek duraksama ve durma noktalarında öğ-
retmen, akışa müdahale edebilmeli, sürecin olumlu ilerlemesine katkı sunabilmelidir.

Ders iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm araştırma ve tarih şeridi oluşturma, ikinci 
bölüm televizyon programı yapma şeklindedir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Millî Mücadele Dönemi’ne ait öğrenci seviyesine uygun ses kayıtları, sunu, 
video kayıt cihazı, etkileşimli tahta

Öğrenci: Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan kitaplar, dergiler, gazeteler, ses kayıtları, 
kalem, kâğıt, renkli kalemler, etkileşimli tahta, kraft kâğıdı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, dersin ilk bölümünde öğ-
rencilere sınıfta rahat ettikleri bir yere 
oturmalarını ve gözlerini kapatmalarını 
söyler. Sonra, Millî Mücadele Dönemi’nin 
ses kayıtlarını dinletir. Sesleri dikkatle din-
lemelerini ve dinlediklerinde hangi sesle-
rin/unsurların yer aldığını sorar. Dinledik-
lerinde hangi kişilerin var olduğunu, bu 
kişilerin cinsiyetleri, yaşları, nerede bulun-
dukları, aileleri gibi özellikleri imgeleme-
lerini söyler. Öğrenciler, gözlerini açtıktan 
sonra duygu ve düşüncelerini paylaşırlar. 
Öğretmen, öğrencilere Ek 1’de sunulan Y 
tablosunu verir, duygu ve düşüncelerini bu 
tabloya yazmalarını söyler. 

 Öğretmen; “Bilim ve Sanat Merkezi’nin 

üçüncü/dördüncü sınıf öğrencileri olarak 

siz, okulun bu yılki sene sonu etkinlikle-

rinden ve sergi başlığından sorumlusunuz. 

Kurumumuzda, her yıl olduğu gibi bu yıl 

da ailelerin ve tüm öğrencilerin katılımı ile 

farklı etkinliklerin yer aldığı bir gün planlan-

maktadır. Konu ise Millî Mücadele’dir. Mer-

kezimizin destek grubu öğrencileri olarak 

vatanseverliği ve Türk kadınının toplumda-

ki yerini ve önemini anlatacağız.” sözlerini 
söyler. 

 Öğrencilere sorar: “Sizce, Türk kadını, 

Millî Mücadele Dönemi’nde nasıl varlık gös-

termiştir, varlık kelimesi ile kastedilen bir 

kadın olarak yardımcı olduğu, desteklediği 

ya da geri planda kaldığı yerler nereler ol-

muştur, ne yapmıştır, ne tür etkileri olmuş-

tur, duygu, düşünce ve bilgilerinizi paylaşır 

mısınız?”

 Öğretmen, öğrencilerin duygu ve dü-

şüncelerini dinledikten sonra öğrencileri 

dörderli gruplara ayırır. Öğretmen, gruplara 

Millî Mücadele Dönemi’nde içeriğinde Türk 

kadınından bahsedilen farklı kaynaklardan 

alınan metinler verir. Öğrenciler bu metin-

leri inceler. Kadınların üstlendiği rolleri ve 

topluma kazandırdıklarını tespit ederler. 

Bu kazanımların Millî Mücadele’ye etkilerini 

tespit ederler. Bu metinlerde tespit ettikle-

ri değerlerle Türk kadınının Millî Mücade-

le’deki rolünü ilişkilendirirler.

 Öğrenciler, bireysel olarak ya da grup 

üyeleri ile birlikte metinleri inceledikten 

sonra, metinlerin tarihine dikkat ederek 

kadınların Millî Mücadele Dönemi’nde top-

lumsal yaşamdaki etkilerini ve katkılarını, 

tarihleri de içerecek şekilde birkaç cümle 

ile yazarlar. 

 Öğretmen gruplara bir kraft kâğıdı 

verir, öncelikle bu kâğıdı bir tarih şeridi ola-

cak şekilde tasarlamalarını söyler. Ardından 

öğrencilere yazdıkları cümleleri tarih şeridi-

ne yerleştirmelerini söyler.

 Öğretmen, bu çalışmadan sonra öğ-
rencilere günümüze ait ses kayıtlarını dinle-
tir. Gözleri kapalı olarak dinleyen öğrenciler, 
sesleri analiz eder ve şu sorulara cevap ve-
rir: “Seslerdeki unsurlar nelerdir? Seslerde-

ki insanların cinsiyetleri nelerdir, hangi işleri 

yapmaktadırlar, topluma katkıları nelerdir?” 

Öğrenciler gözlerini açarlar. Duygu ve dü-

şüncelerini paylaşırlar. Öğretmen, öğrenci-

lerden duygu ve düşüncelerini Ek 2’de yer 

alan Y tablosuna yazmalarını ister.

 Öğrenciler bireysel ve grup olarak 

günümüz dünyasında son elli yılda kadının 

Türk toplum hayatındaki etkilerinin ve kat-

kılarının neler olduğu üzerine bir araştırma 

yaparlar. Tarih şeridine, bu bilgileri de ek-

lerler. Öğrenciler araştırmaları sonrasında 

günümüzde yaşanan olaylarla Türk kadını 

ve değerler arasında ilişki kurar.
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 İkinci bölümde, öğrenciler yaptıkları 

araştırmaları bir televizyon tartışma prog-

ramı olarak sunmak üzere gruplara ayrı-

lırlar. Öğretmen, grupların Millî Mücadele 

Dönemi’ndeki ve günümüz dünyasındaki 

kadınları ve kadınların vatanseverliklerini 

ortaya koyacakları bir forum programı ha-

zırlayacaklarını söyler. Öğretmen, öğrenci-

lere, forum tekniği ile ilgili bilgi ve örnekler 

gösterir/sunar. Programda aşağıda belirti-

len noktaların konuşulacağını vurgular:

 • Millî Mücadele Dönemi ile günü-

müzde kadınların yaşadıkları zorluklar,

 • Türk kadınının Millî Mücadele ve gü-

nümüzde karşılaştıkları zorlukları aşma gü-

cünün altında yatan nedenler,

 • Ulus olarak yaşanılan tüm kazanım-

larda Türk kadınının rolü.

 Televizyon programı için, öncelikle 

dörderli gruplardan kendi belirledikleri iki-

şer kişi seyirci olarak yerini alırken iki kişi 

de programda yer alacaktır. Öğrenciler bu 

amaçtan yola çıkarak dersin birinci aşa-

masında irdeledikleri metinleri ve aldıkları 

notları gözden geçirirler. Seyirci rolündeki 

öğrenciler, programda soracakları soruları 

hazırlarlar ama televizyon programına çı-

kacak grup arkadaşları ile soruları paylaş-

mazlar.

 Aynı şekilde televizyon programında 

yer alacak öğrenciler de gelebilecek muh-

temel sorular için cevaplarını hazırlarlar. 

Öğrencilerin hazırlıklarından sonra grupla-

rın seçtiği bir sunucunun önderliğinde te-

levizyon programı başlar. (Program akışına 

öğretmen de katılabilir. Böylece oluşabi-

lecek bir duraksama anına öğretmen mü-

dahale edebilir.) Öğretmen, öğrencilerin 

televizyon programının video kaydını alır. 

Çekilen video, program sonrası etkileşim-

li tahtadan açılarak öğrenciler ile birlikte 

televizyon programı izlenir ve öğrenciler 

kendilerini değerlendirirler.

 Ders sonunda öğrenciler, öğretmenin 

kolaylaştırıcılığında Millî Mücadele Dönemi 

ile günümüzün karşılaştırmasını yaparlar. 

Öğretmen, Türk kadınının vatanseverliği 

üzerine sözlü değerlendirme yaparak dersi 

sonlandırır.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na, etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Millî Mücadele Dönemi Y Tablosu

Açıklama: Y tablosu, herhangi bir düşüncenin, kavramın ya da durumun öğrencide oluş-

turduğu işitsel duyum, koku ve görsel izlenimlerin ifade edilmesi için kullanılır. Örneğin 

Çanakkale Savaşı’nın ele alındığı varsayılırsa öğrencilerden; Çanakkale Savaşı ile ilgili göz-

lerinin önüne gelen görüntünün detaylarını “… gibi görünüyor.” bölümüne, hissettikleri ko-

kuyla ilgili detayları “… gibi kokuyor.” bölümüne ve hissettikleri ilk işitsel duyumu “… gibi 

duyuluyor.” bölümüne yazmaları beklenir.

Aşağıdaki Y Tablosunu bu bilgiler doğrultusunda doldurunuz.

.....……………….........….......................................

gibi görünüyor.

.....……………….........…...........................

gibi duyuluyor.

.....……………….........….............................

gibi kokuyor.



36

Karakter Eğitimi/Değerler Eğitimi
DE

ST
EK

 E
Ğ

İT
İM

 P
RO

G
RA

M
I  

1

EK 2: Günümüz Dönemi Y Tablosu 

Açıklama: Y tablosu, herhangi bir düşüncenin, kavramın ya da durumun öğrencide oluş-

turduğu işitsel duyum, koku ve görsel izlenimlerin ifade edilmesi için kullanılır. Örneğin 

Çanakkale Savaşı’nın ele alındığı varsayılırsa öğrencilerden; Çanakkale Savaşı ile ilgili göz-

lerinin önüne gelen görüntünün detaylarını “… gibi görünüyor.” bölümüne, hissettikleri ko-

kuyla ilgili detayları “… gibi kokuyor.” bölümüne ve hissettikleri ilk işitsel duyumu “… gibi 

duyuluyor.” bölümüne yazmaları beklenir. 

Aşağıdaki Y Tablosunu bu bilgiler doğrultusunda doldurunuz.

.....……………….........…..........................................

gibi görünüyor.

.....……………….........….............................

gibi duyuluyor.

.....……………….........….............................

gibi kokuyor.
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1.1.2. Kültürel Öğeler

1.1. Karakter Eğitimi Modülü

 Bireyler, içinde yaşadıkları ve payla-
şımda bulundukları toplumun değerlerini ve 
kültürel ögelerini paylaşmaktadır. Bu payla-
şımlar insanların dayanışma, birlik ve bera-
berlik içinde yaşama, bir topluma ait olma, 
diğer bireyler tarafından kabul görme ve 
onları kabul etme olanaklarını sağlamakta-
dır (Kasa, 2015). Kültür ve kültürel ögeler de 
bu olanaklar ile toplum yaşamını şekillendir-
mektedir. Kültür, toplumun gelenek-göre-
neklerini, yaşam biçimlerini, inançlarını, dilini, 
kullandıkları araç gereçlerini, sanat anlayışını 
vb. maddi ve manevi alanda ortaya koydu-
ğu tüm eserleri kapsamaktadır (Babayiğit, 
2017). Kültürel ögeler ise dil, yazı, edebiyat, 
din, tarih, gelenek-görenekler,  aile ve akra-
balık ilişkileri, bilim, sanat, giyim ve beslenmeyi içermektedir (Demirci, 2019). Kültürel Ögeler alt 
teması bireyleri kültürel yönden geliştirmeyi; millî, manevi, tarihi, kültürel, sosyal ve sanatsal değer-
lere özen göstermeyi desteklemeyi; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu alt tema ile farklı kültürler ve özelliklerini tanıma, kültürel ögeler bağlamında ilişkiler kurma ve 
kültürel ögelerin etkisine odaklanılmaktadır.

 Kültürel Ögeler alt temasında “Ülkeler ve Kültürel Değerleri”, “Yöresel Yemekler”, “Bu Benim 
Dünyam 1” ve “Bu Benim Dünyam 2” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Babayiğit, Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde kültürel öğeleri kullanma durumlarının incelen-
mesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 627-648.
 Demirci, M. T. (2009). Kültürel ögelerin öğretiminde müze gezilerinin önemi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 Kasa, B. (2015). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde kültürel değerler ve eğitimi: Bir durum çalışması (Yayın-
lanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ülkeler ve Kültürel Değerleri

 • Yöresel Yemekler

 • Bu Benim Dünyam 1

 • Bu Benim Dünyam 2
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ETKİNLİK ADI : ÜLKELER  VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ 

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+ 40+’40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Ülkemizin kültürel ögelerini tanır.

 Ülkemizin kültürel ögelerine örnekler verir.

 Ülkemizin kültürel ögeleri arasında bağ kurar.

 Ülkemizin kültürel ögelerini diğer ülkelerin kültürel ögeleri ile karşılaştırır.

 Farklı kültürel değerlere saygı duyulmasının önemini fark eder.

 Kültürel ögelere ilişkin özgün bir ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, araştırma-inceleme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

Öğretmen dersten bir hafta önce öğrencilerle birlikte belirlediği ülkelerin kültürel de-
ğerleri hakkında öğrencilerden araştırma yapmalarını ve araştırmalarını kısaca yazma-
larını ister (dili, dini, yemekleri, kıyafetleri vs.). Aynı zamanda öğrencilerden ülkelerin 
kültürel değerlerini yansıtan görseller getirmelerini ister.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta, etkinlik formları

Öğrenci: Kâğıt, kalem, boya kalemleri, kültürel değerlerle ilgili görseller, yapıştırıcı, fon 
kâğıdı, makas

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci
 Öğretmen, öğrencilerin dikkatini ko-
nuya çekmek için EBA’dan “Kültürel Zen-
ginliğimiz” isimli videoyu izletir (“Kültürel 
Zenginliğimiz” isimli videoya etkinlik ka-
rekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.). Öğret-
men izlenen video hakkında öğrencilerin 
düşüncelerini alır.
Daha sonra öğretmen aşağıdaki soruları 
sorar:
• Kültürel öge denilince aklınıza neler ge-
liyor?
• Yakın çevrenizdeki kültürel ögeler ne-
lerdir?
• Ülkemizin kültürel ögeleri nelerdir? 
• Kültürel ögelerin yaşamımızdaki yeri ve 
önemi nedir?
 Öğrencilerin yanıtlarını alır. Öğretmen 
kültürel ögenin ne olduğunu, ülkemizin kül-
türel ögelerinin neler olduğunu örnekler 
vererek açıklar.
Kültürel Öge:
 Kültürün belirlemiş olduğu yerleşik 
davranış kurallarına kültürel öge denir. Top-
lum düzenini sağlayan ve insanlara yol gös-
teren; doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu 
belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlerin 
tamamını kapsar.

 Kültürel ögeler ikiye ayrılır; bunlar 
maddi kültür ögeleri ve manevi kültür öge-
leridir.

 Maddi kültür ögelerini araç-gereçler, 
binalar, kıyafetler vb. oluşturmaktadır. Ma-
nevi kültür ögeleri ise inançlar, gelenekler, 
toplum standartları, düşünce tarzı vb. un-
surlardır (Kültürel Öge Nedir?, t.y.).

 Daha sonra öğretmen, öğrencilerden 
araştırdıkları ülkelerin kültürel ögelerini 
kısaca sunmalarını ister. Araştırmış olduk-
ları ülkelerin kültürel ögeleri ile ülkemizin 
kültürel ögeleri arasındaki benzer ve farklı 
yönleri bulup karşılaştırmalarını ister.
 Daha sonra öğretmen, öğrencilere Ek 
1’i dağıtır. Öğrencilerden formu doldurma-
larını ister. Öğretmen, öğrencilerin yapmış 
oldukları çalışmaları inceler. Eksiklikler var-
sa düzeltmelerini ister. Daha sonra öğrenci-
ler Ek 1’i arkadaşlarına sunar.

 Öğretmen kültürel ögeler gibi kültürel 
değerlerin de ülkeden ülkeye değişebile-
ceğini belirtir. Öğretmen farklı kültürel de-
ğerlere saygılı olunması gerektiğini söyler. 
Örneğin İskoçya’da erkeklerin etek giyme-
sinin, Hindistan’da cenazelerin yakılıp kül-
lerinin nehre atılmasının, Arap ülkelerinde 
yemek yerken kaşık kullanılmamasının (ye-
mekleri elle yemelerinin) o ülkelerin kül-
türel değerleri olduğu ve bize farklı gelen 
bu kültürel değerlerin o ülkeler için olağan 
(normal) bir durum olduğunu açıklar. Aynı 
zamanda bize normal gelen kültürel değer-
lerin de diğer ülkelere çok tuhaf ve farklı 
gelebileceğini belirtir. Bu gibi durumların 
kültürel zenginlikler olduğunu vurgular. Bu 
ve buna benzer durumlar karşısında saygılı 
ve hoşgörülü olmamız gerektiğini belirtir. 
 Öğretmen EBA’dan “Farklı Kültürlere 
Saygı” isimli videoyu izletir (“Farklı Kültür-
lere Saygı” isimli videoya etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.). Öğretmen 
izlenilen video hakkında öğrencilerin dü-
şüncelerini alır.
 Öğretmen, öğrencilerin araştırdıkları 
ülkelerden hangi ülkelerin kültürel değer-
lerinin kendilerine cazip geldiğini ya da 
hangilerinin gelmediğini sorar. Nedenlerini 
açıklamasını ister. Öğrenciler bu konudaki 
görüşlerini sunar.
 Daha sonra öğretmen, öğrencilere Ek 
2’yi dağıtır ve öğrencilerden formu doldur-
malarını ister. Öğretmen, öğrencilerden be-
lirledikleri bir ülkeye ait kültürel değerler-
den (yemek, kıyafet, oyun vs.) bir tanesinin 
görsellerini fon kâğıdına çizmelerini ister. 
Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan 
sonra ortaya çıkan ürünlerini sınıfa sunar-
lar. Öğretmen çalışma sonunda elde edilen 
ürünleri sınıf ya da BİLSEM panosunda ser-
giler.
Kaynakça
 Kültürel öge nedir?. https://kultu-
rel-oge.nedir.org/. Erişim tarihi: 30.06.2021
Ölçme ve Değerlendirme  
 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Akran Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.
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EK 1: Ülkeler ve Kültürel Ögeleri

 Formda ülkelerin dili, dini, yemekleri, kıyafetleri hakkında bilgi veriniz. Diğer bölümüne 

ise ülkenin kültürel değerlerinden (düğün, cenaze, oyunlar vb.) istediklerinizi yazabilirsiniz. 

Tablonun en sağındaki bölüme de ülkelerin kültürel değerleriyle ilgili bir görseli yapıştırınız.

ÜLKENİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
KÜLTÜREL DEĞERLERE AİT 

GÖRSEL

Dili: ………………………………………………………………………

Dini: ……………………………………………………………………

Yemekleri: ……………………………………………..…………..

Kıyafetleri: ……………………………………………..………….

Diğer……………………………………………..…………..………..

……………………………………………..…………..……….………..

……………………………………………..…………..……….………...

Dili: ………………………………………………………………………

Dini: ……………………………………………………………………

Yemekleri: ……………………………………………..…………..

Kıyafetleri: ……………………………………………..………….

Diğer……………………………………………..…………..………..

……………………………………………..…………..……….………..

……………………………………………..…………..……….………..

Dili: ………………………………………………………………………

Dini: ……………………………………………………………………

Yemekleri: ……………………………………………..…………..

Kıyafetleri: ……………………………………………..………….

Diğer……………………………………………..…………..………..

……………………………………………..…………..……….………..

……………………………………………..…………..……….………..

Ü
L

K
E

A
D

I

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 2: Ülkeler ve Değerleri

 Aşağıdaki boşlukları, seçtiğiniz ülkenin kültürel ögeleri ile ilgili görüşlerinizi yazarak 

doldurunuz.

1) …………………………………………. ülkesinin

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kültürel değeri/değerleri bana farklı geldi/gelmedi. Çünkü;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2) …………………………………………. ülkesinin

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kültürel değeri/değerleri bana farklı geldi/gelmedi. Çünkü;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3) …………………………………………. ülkesinin

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kültürel değeri/değerleri bana farklı geldi/gelmedi. Çünkü;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : YÖRESEL YEMEKLER

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Kültürel ögeleri tanır.

 Kültürel ögelere örnekler verir.

 Coğrafi konumun kültürel ögeler üzerindeki etkisini fark eder.

 Kültürel ögelerin ait oldukları bölgeye katkılarını irdeler.

 Kültürel ögelere ilişkin özgün bir ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, tartışma, araştırma-inceleme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen yöreden yöreye yemekle-
rin değişiklik gösterdiğini söyler ve birkaç 
örnek vererek öğrencilerin dikkatini çeker 
(Adana kebabı, Kayseri mantısı, Erzurum 
cağ kebabı, Bursa iskenderi, Kahraman-
maraş dondurması, Gaziantep baklavası, 
Mersin tantunisi,  Şanlıurfa kebabı, Amasya 
çöreği vb.). Öğrenciler de listeye eklenmesi 
için kendi örneklerini söyler.

 Öğretmen yöresel yemeklerin önemli 
kültürel ögelerden biri olduğunu belirtir ve 
yöresel yemeklerdeki çeşitliliğin o yöre için 
önemli olduğunu vurgular. Öğrencilere bir 
bölgedeki yöresel yemeklerin fazla oluşu-
nun o bölgeye nasıl katkıları olabileceğini 
sorar. Öğrencilerin yanıtlarını dinler. Öğret-
men gastronominin tanımını yapar.

 “Gastronomi, kültür ile yemek arasın-

daki ilişkiyi inceleyen yeme-içme bilimi ve 

sanatı olarak ifade edilmektedir (Çavuşoğlu 

2011).”

 Öğretmen gastronomi turizmine dik-
kat çekerek bir yörenin mutfağının zengin 
oluşunun o yöreye gelen turist sayısını ar-
tırdığını belirtir. Yöresel yemeklerin ortaya 
çıkışında o yörede yapılan tarım ve hay-
vancılık faaliyetlerinin etkili olduğunu be-
lirtir. Bu duruma örnekler verir (Örneğin 
Karadeniz Bölgesi’nde hamsi avlandığı için 
hamsi ile yapılan birçok yemek varken, Ege 
Bölgesi’nde ise zeytinyağı üretimi fazladır 
ve buna bağlı olarak zeytinyağlı yemekler 
ağırlıktadır.). Dünya genelinde de bu duru-
mun geçerli olduğunu vurgular. Ek 1’i dağı-
tarak dünyaca ünlü bazı yemeklerin hangi 
ülkelere ait olduğunu, ülkelerin coğrafi ko-
numları ve iklimlerini dikkate alarak tahmin 
etmelerini ister.

 

 Öğretmen, etkinliğin devamında öğ-
rencilere kendi yörelerine ait bir yöresel 
yemek kitapçığı hazırlayacaklarını belirtir. 
Öğrencilere Ek 2’yi dağıtarak bulundukları 
bölgedeki yöresel yemeklerin hangileri ol-
duğu ile ilgili bir araştırma görevi verir.

 Öğrenciler sonraki hafta araştırma so-
nuçlarını öğretmene teslim eder. Öğret-
men, öğrencilerin hazırlamış olduğu yöresel 
yemek tarifi formlarını bir araya getirerek 
bir kitapçık hazırlar. Öğretmen kitapçığı sı-
nıf içerisinde öğrencilerin ulaşabileceği bir 
alanda sergiler.

Kaynakça

 Çavuşoğlu, M. (2011). Gastronomi tu-
rizmi ve Kıbrıs mutfak kültürü üzerine bir 
araştırma. I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir 
Turizm Sempozyumu, 1-4.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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EK 1: Dünya Mutfağı

 Aşağıda verilen görsellerdeki yemeklerin hangi ülkeye ait olduğunu tahmin edip yazınız.

Ülkeler: İsveç, Meksika, ABD, Türkiye, Mısır, Japonya, İtalya, Çin, Nijerya

Yemekler Tahminim Gerekçem

1. Pizza

2. Portakallı Pekin Ördeği

3. Hot Dog (Sosisli Sandviç)

4. Miso Çorbası

5. Taco

6. Döner

7. Falafel

8. Raggmunk

9. Jollof Pilavı

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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EK 2: Yöresel Yemek Tarifi

Yemeğin Adı

Kullanılacak Malzemeler

Pişirme Süresi

Yapılışı

1. ……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………………………

8. ……………………………………………………………………………………………………

9. ……………………………………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………………………………….

11. ………………………………………………………………………………………………….

12. ………………………………………………………………………………………………….

13. ………………………………………………………………………………………………….

14. ………………………………………………………………………………………………….

15. ………………………………………………………………………………………………….
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ETKİNLİK ADI : BU BENİM DÜNYAM-1

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan kültürel ögeleri fark eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan kültürel ögelere örnekler verir.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan kültürel ögelere yönelik çıka-
rımlarda bulunur.

 Kültürel ögeleri kullanarak özgün ürün tasarlar.

 Coğrafi şartların kültürel ögeler üzerindeki etkilerini fark eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Türkçe, Hayat Bilgisi

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun, tartışma, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Bu Benim Dünyam-1 ve Bu Benim Dünyam-2 etkinlikleri sıralı etkinliklerdir.

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır 
(Ek 1 formunun kalın kâğıda baskı alınması önerilir.).

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Renkli yazıcı, A4 boyutunda fotoğraf kâğıdı, etkinlik formları
Öğrenci: 50*70 resim kâğıdı, pastel boya takımı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

  Öğretmen, öğrencileri ikişerli olarak 
eşleştirir. Eşler arasında bir hafıza oyunu 
oynanacağını söyler. Önceden hazırlanan 
Ek 1’deki oyun kartlarını öğrencilere gös-
terir (Her bir görsel kesilerek ayrılmış ol-

malıdır.). Toplamda on iki farklı görsel ol-
duğunu, her görselden iki kopya olduğunu 
belirtir. Kart setlerini eşlere dağıtır. Kartları 
karıştırarak iç yüzleri yere bakacak şekilde 
masalarına dizmelerini söyler. Öğrencilere 
kendilerine sıra geldiğinde diledikleri iki 
kartı çevireceklerini, iki kartın da aynı ol-
ması durumunda kartları almaya hak kaza-
nacaklarını söyler. Öğrenciler, eş zamanlı 
olarak oynamaya başlarlar. Tüm karşılaş-
maların bitmesiyle aşağıdaki sorularla ara 
değerlendirme yapılır:

• Kartları hatırlamada nasıl bir yol izlediniz?

• En çok hangi görseli hatırlamakta zorlan-
dınız? Neden?

 Öğretmen oyun sonunda kartları top-
lar. Öğrencilere hangi kartları hatırladıkla-
rını sorar. Kartlardaki görsellerde yer alan 
figürlere dikkat çekerek neden bu figürle-
rin kullanılmış olabileceğini her bir kart için 
ayrı ayrı sorar. Şehirlerde bulunan tarihî 
eserlerin, yetişen ürünlerin, yaşayan hay-
vanların veya önemli coğrafi şekillerin bu 
figürlerin seçiminde etkisi olduğuna dikkat 
çeker. Bu varlıkların aynı zamanda kültürel 
ögelerin oluşmasında etkisini örneklerle 
açıklar. 

 Öğretmen, bulundukları il/ilçe be-
lediyesinin logosunu hazırlayacak olsalar 
hangi figürleri kullanabileceklerini sorar. 
Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını listeler 
ve yakın çevrelerindeki kültürel ögelere 
dikkat çeker.

 

 Öğretmen sınıfa öğrenci sayısı kadar 
baskı alınmış Ek 2’deki fantastik  dünya ha-
ritasını öğrencilere gösterir. Haritaları öğ-
rencilere dağıtır. Öğrencilerden haritaları 
incelemelerini ister. Aşağıdaki sorular ile 
öğrencilere yönlendirir:

• Elinizdeki haritada kaç farklı ülke olabilir?

• Bu ülkelere isim verecek olsanız hangi 
isimleri vermek isterdiniz? Neden?

• (Kuzeydoğuda bulunan buz kaplı bölgeyi 

işaret ederek) Burada bulunan bir ülkenin 
bayrağında hangi semboller olabilir?

•  (Güneydoğuda bulunan ormanlık alanı 

işaret ederek) Burada yaşayan insanlar ne-
lerle besleniyordur?

• (Kuzeybatıdaki çöl bölgesini işaret ede-

rek) Burada yaşayan insanlar ne tür kıyafet 
giyiyor olabilir? Buradaki çocuklar hangi 
oyunları oynuyor olabilir?

• (Güneybatıdaki dağlık bölgeyi işaret ede-

rek) Burada yaşayan çocuklar ne tür oyun-
lar oynuyor olabilir?

• Bu haritada bulunan bölgelerden hangi-
sinde yaşamak isterdin? Neden?

 Öğrencilerin verdikleri yanıtlardan 
sonra öğretmen yaşadığımız bölgenin ik-
lim ve yer şekillerinin (coğrafi özelliklerinin); 
evlerimizin şeklini, yöresel yemek ve kıya-
fetlerimizi, oynadığımız oyunları etkiledi-
ğini örneklerle açıklar (Bu bölümde öğret-
men Karadeniz Bölgesi’nde ahşap evlerin, 
İç Anadolu’da kerpiç evlerin bulunduğunu, 
deniz kıyısındaki şehirlerde deniz mahsulü 
yöresel yemeklerin, dağlık alanlarda ise et 
yemeklerinin yapıldığını örnekler ile açıkla-
yabilir.).

 Öğretmen her bir öğrenciye 50*70 re-
sim kâğıdı ve pastel boya takımlarını dağıtır. 
Her bir öğrenciden fantastik bir harita oluş-
turmasını ister. Haritada en az dört, en faz-
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la altı ülkenin bulunması gerektiğini belirtir. 
Daha sonra öğrencilerden haritada yer alan 
ülkelerine birer isim vermelerini ister. Öğren-
cilere tamamlanan haritaların arkasına ken-
di isimlerini yazmalarını söyler. Öğretmen 
haritasını tanıtmak isteyen öğrencilere söz 
hakkı verir (Kurum imkânları doğrultusunda 

haritalar üç boyutlu olarak da hazırlanabilir. 

Tamamlanan haritalar bir sonraki etkinlikte 

kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir.).

 Öğretmen bu ülkelere ait bazı kültürel 
ögeleri listeleyeceklerini söyler. Ek 3’ü dağı-
tır. Öğrencilerden kendi hayal ettikleri ülke-
leri düşünerek bu ülkelere ait kültürel ögeleri 
belirlemelerini söyler. 

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Akran Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Belediye Logoları
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EK 2: Fantastik Harita 
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EK 3: Ülkemin Kültürel Ögeleri
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 Hayalinizdeki ülkeler ile ilgili bilgileri detaylı olarak tabloya yazınız.
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ETKİNLİK ADI : BU BENİM DÜNYAM-2

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Bir ülkenin kültürel ögelerini listeler.

 Bir ülkenin sahip olduğu kültürel ögelerine örnekler verir.

 Bir ülkenin kültürel ögeleri arasındaki ilişkiyi analiz eder.

 Bir ülkenin kültürel ögelerine yönelik çıkarımlar yapar.

 Kültürel ögeleri kullanarak  özgün ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Görsel Sanatlar, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, tartışma

AÇIKLAMALAR: 

Bu Benim Dünyam-1 ve Bu Benim Dünyam-2 etkinlikleri sıralı etkinliklerdir.

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Renkli yazıcı, etkinlik formları
Öğrenci: Kürdan, pet şişe kapağı, yapıştırıcı, keçeli kalem takımı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilerden bir önceki 
etkinlikte tasarladıkları haritaları çıkarma-
larını ister. Bundan sonraki etkinliklerde ha-
ritamızda yer alan ülkeleri daha yakından 
tanıtmamız gerektiğini belirtir. Ülke tanı-
tımlarına bayrakları ile başlanacağını söyler. 
Öğretmen bazı ülke bayraklarının hikâyele-
rinin yer aldığı Ek 1’i dağıtır.

 Öğretmen Ek 2’yi dağıtır. Öğrenci-
lerden, formda yer alan şablonlar üzerine 
haritaya çizilen her ülke için bir bayrak ta-
sarlamalarını ister. Bayrak tasarımında en 
fazla üç farklı rengi kullanabileceklerini be-
lirtir. Bayrak tasarımlarını yaparken üzerin-
de kullandıkları figürler ve renkler için aynı 
zamanda bir hikâye tasarlamalarını ister.

 Öğretmen, öğrenciler bayrak tasarım-
larını tamamlayıp açıklamalarını yazdıktan 
sonra gönüllü olanlardan hazırladığı ürünle-
ri sunmalarını ister. Daha sonra öğretmen, 
öğrencilerden formda yer alan bayrak ta-
sarımlarını keserek çıkarmalarını ve kesi-
len bayrak formlarını yapıştırıcı yardımı ile 
kürdana yapıştırmalarını, daha sonra bu 
kürdanları pet şişe kapaklarının ortasına 
saplamalarını söyler (Bu şekilde yapılan 

bayrakların düz zeminde ayakta durmaları-

nın sağlanması hedeflenmektedir.).

 Öğretmen haritaların masaya serilme-
sini, bayrakların ait oldukları ülkelerin üzeri-
ne konulmasını ister. 

 Öğretmen değerlendirme çalışmasına 
geçer.

Kaynakça:

 Girgin, D., ve Akgün, N. R. (2020). A 
Case Study: Activity-Based Learning Pro-
cess Prepared by NTC’s (Nikola Tesla Cen-
ter) System of Learning Approach. Inter-

national Journal of Progressive Education, 
16(4), 229-247.

Ölçme ve Değerlendirme:

Açık Uçlu Sorular

 • Bayraklarda en çok hangi sembolleri 
kullandınız? Bu sembolleri seçme nedeni-
niz nedir?

 • Bayraklarda en çok hangi renkleri 
kullandınız? Bu renkleri seçme nedeniniz 
nedir?

 • Şehrimiz için bir bayrak tasarlamanız 
istense hangi sembol ve renkleri seçerdi-
niz? Neden?

Araştırma: Öğretmen Ek 3’ü dağıtır. Öğ-
rencilerden, ülke bayrakları ile ilgili formda 
yer alan soruların yanıtlarını ve araştırma-
larını isteyerek bir sonraki hafta sunum ya-
pacaklarını belirtir.

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Türkiye

Türk bayrağında yer alan figürlerin anlamı: Türk bayra-
ğının ilk kez 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Sa-
vaşı’nda gerçekleşen bir olaydan ortaya çıktığı söylen-
mektedir. Türk bayrağında yer alan al, kan kırmızısıdır 
ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil etmektedir. Gece 
yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilâl biçimindeki ay 
ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsünün 
oluştuğu düşünülmektedir.

Kanada

Kanada bayrağının üzerindeki yaprak akçaağaç yapra-
ğıdır. Bu ağacın, kötü ruhları kovduğuna inanılmakta-
dır. Kelt mitolojisinde de önemli bir yeri olan akçaağaç 
yaprağı hoşgörü, birlik ve barışı simgelemektedir.

Nepal

Dikdörtgen şeklinde olmayan bir bayrak olan Nepal 
bayrağında yer alan üçgen şekiller ülke sınırları içeri-
sinde yer alan Himalaya Dağları’nın zirvelerini simge-
lemektedir. Ayrıca bayrağın üzerinde bulunan güneş 
ve ay sembolü dinginlik ve kararlılığı ifade etmektedir. 
Bayrağın koyu kırmızı rengi ülkenin ulusal çiçeği olan 
“rhododendron” çiçeğinin rengidir. Bayrağı çevreleyen 
mavi renk ise barışı sembolize etmektedir.

Hindistan

Farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı Hindis-
tan’ın bayrağında bu farklılıklara yer verilmektedir. Bay-
raktaki yeşil renk Müslümanları, safran sarısı renk Hin-
duizm’e inananları ve beyaz renk ise bu iki dine mensup 
insanlar arasındaki barışı simgelemektedir. Bayrağın 
ortasında bulunan mavi yuvarlak içerisindeki 24 adet 
çivi bir gündeki 24 saati ifade etmektedir.

Bahamalar

Bir tatil ülkesi olan Bahamalar’ın bayrağında bulunan 
altın sarısı renk ülkede bulunan sahil ve kumsalları sim-
gelemektedir. Açık mavi renk ülkenin etrafındaki Ka-
rayip Denizi’ni, siyah renk Bahamalar’ın gücünü ifade 
etmektedir. Üçgen şekil de doğanın onlara verdiği kay-
naklardan faydalanma çabalarını ifade etmektedir.

Macaristan

Macaristan bayrağı üç renkten oluşmaktadır. Bayrakta-
ki yeşil renk ülkedeki dağları, beyaz renk nehirleri ve 
kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde akan kanı sim-
gelemektedir.

EK 1: Ülkeler ve Bayrakları
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EK 2: Bayrak Tasarlayalım

Ülkemin Adı Ülkemin Bayrağı Bayrakta Yer Alan Sembol ve Renklerin Anlamı

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

Haritanızda yer alan ülkeleri düşünerek aşağıdaki formu doldurunuz.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 3: Haydi Araştıralım

 Aşağıdaki soruların yanıtlarını araştırıp tabloyu doldurunuz. Her bir soru için en fazla üç 
ülke ismi yazınız.

Soru Ülke

Hangi ülkenin/ülkelerin bayrağında 
daire/çember vardır?

Hangi ülkenin/ülkelerin bayrağında 
yıldız vardır?

Hangi ülkenin/ülkelerin bayrağında 
hilal vardır?

Hangi ülkenin/ülkelerin bayrağında 
+ sembolü vardır?

Hangi ülkenin/ülkelerin bayrağında 
yatay çizgiler vardır?

Hangi ülkenin/ülkelerin bayrağında 
dikey çizgiler vardır?

Hangi ülkenin/ülkelerin bayrağında 
harf ve sayı kullanılmıştır?

Bayrağında üç renk olan ve bu 
renklerden biri kırmızı olan ve ya-
tay çizgilerden oluşan ülke bayrağı 
hangisidir?

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

………………......................................................................

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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1.1.3. Millî ve Manevi Değerler

 Küreselleşen dünyada millî değerlerin 
erken yaşlarda öğrenilmesi, bu millî değerle-
rin bireylerce özümsenmesi ve bireylerin ya-
şamları boyunca millî değerlere uygun dav-
ranması önem arz etmektedir. Millî ve manevi 
değerler, bir milleti diğer milletlerden farklı 
kılan, özgün ve özel bir bütünlük oluşturan,  
bu özellikleri tutum ve davranışlara dönüş-
türme olarak tanımlanmakta; vatan, devlet, 
dil, millî marş, millet, bayrak, gelenek-gö-
renek gibi ulusal simgeleri kapsamaktadır 
(Gündoğan, 2019). Millî ve manevi değerler, 
bireyin yakın çevresinden başlayarak ülkesi-
ni, vatanını sahiplenmesini, yaşadığı topluma 
yönelik doğru, ahlaklı ve iyi davranış sergilemesini temsil etmektedir. Bireyin benliğini oluşturan 
değerleri anlaması ve geleceğini şekillendirmesi açısından millî ve manevi değerler önem teşkil 
etmektedir (Uslu, 2011). Millî ve Manevi Değerler alt teması ile bireyin ailesini, vatanını, bayrağını, 
dilini, milletini sevmesine; millî ve manevi değerlere sahip çıkmasına ve millî birlik ve beraberlik 
duygusuyla hareket ederek ülkesini iktisadi, sosyal, kültürel yönden desteklemesine odaklanılmak-
tadır. 

 Millî ve Manevi Değerler alt temasında “Dersimiz, Dilimiz, Geleceğimiz Türkçe”, “Hımbıl” ve 
“Millî Marşımız” adlı üç etkinlik bulunmaktadır.

 Gündoğan, A. (2019). Millî değerlerin içselleştirilmesinde hayat bilgisi dersinin rolü. Millî Eğitim Üzerine Yazı-
lar. Efe Akademi Yayınları.

 Uslu, S. (2011). İlköğretim okulları II. kademede sosyal bilgiler dersinin millî bilincin oluşmasındaki etkisi. (Ya-
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Dersimiz, Dilimiz, Geleceğimiz Türkçe

 • Hımbıl

 • Millî Marşımız
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ETKİNLİK ADI : DERSİMİZ, DİLİMİZ, GELECEĞİMİZ

   TÜRKÇE

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+ 40+’40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde geçen millî ve manevi değerleri fark 
eder.

 Millî ve manevi değerlerin günlük hayata yansımasını irdeler.

 Millî ve manevi değerlerin ortaya çıkış süreci hakkında çıkarımlarda bulunur. 

 Okuduğu veya izlediği/dinlediği bir metinden hareketle millî ve manevi değerlerin 
içeriğini analiz eder.

 Millî ve manevi değerlere ilişkin özgün bir ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, tartışma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta, internet bağlantısı

Öğrenci: Tablet bilgisayar, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere Orhun Yazıt-
ları/Abideleri’ni daha önce duyup duyma-
dıklarını sorar, bilgileri varsa açıklamalarını 
söyler. Ek 1’i dağıtarak Orhun Yazıtları’nın 
görseller arasından hangisi olabileceğini 
sorar. Öğrenciler tahminde bulunur. Birlikte 
resimlerdeki anıtlar üzerine konuşurlar.

 Öğretmen daha sonra çeşitli metinle-
rin yer aldığı Ek 2’yi öğrencilere dağıtır. Öğ-
renciler metinleri okurlar, yazılar hakkında 
duygu ve düşüncelerini söyler ve ne anla-
ma geldiklerine dair tahminlerini yazarlar.

 “Kağan oturup aç, fakir milleti hep top-

lattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az mille-

ti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var 

mı?”

 Anlamı: Ülkenin yöneticisi Kağan ola-
rak, fakir olan halkımı bir araya getirdim. 
Fakir halkımı zenginleştirdim. Nüfus olarak 
az olan milletimin çoğalmasını sağladım, 
büyük kalabalık bir millet oluşturdum. Bu 
sözlerimde yalan var mıdır?

 “Üstte gök batmasa, altta yer delin-

mese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabi-

lecekti? Ben Bilge Tonyukuk: ...Niye kaçı-

yoruz? Çok diye niye korkuyoruz? Az diye 

niye kendimizi hor görelim?”

 Anlamı: Gökyüzü batmaz ise yeryüzü 
delinmez ise, Türk milletinin, bölgesini, dev-
let düzenini kim bozabilir? Ben Bilge Ton-
yukuk olarak soruyorum, niçin kaçıyoruz? 
Karşımızdakiler çok kalabalık diye düşünüp 
neden korkuyoruz? Az bir sayıda olduğu-
muz için niçin kendimizi/kendi gücümüzü 
küçük görelim?

 “İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürüt-

mezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, 

akrabasına kadar barındırmazmış; Bilgi bil-

mez kişi o sözü alıp, yakına gidip, çok insan, 

öldün!”

 Anlamı: İyi ve bilgili insan, cesur insan, 
bilgisine göre hareket eden insan, emin 
adımlarla yavaş ilerlermiş. Bir insan yanılsa 
ailesi, akrabaları, toplumu onu içlerinde ba-
rındırmazmış. Bilgisizce konuşan kişi bilgi-
siz sözlerini söylediği zaman kaybedermiş.

 “Elli yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün 

doğusunda Bökli Kağan’a kadar ordu sevk 

edivermiş; Türk milleti için gece uyuma-

dım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim 

Kül Tigin ile, iki şad ile öle yite, kazandım; 

Az milleti çok kıldım. Değerli illiden, değerli 

kağanlıdan daha iyi kıldım.”

 Anlamı: Elli yıl boyunca kendini işe ver-
miş. Ülkenin doğusunda Bökli Kağan’nın 
olduğu sınıra kadar ordularını göndermiş, 
Türk milleti için uyumamış, dinlenmemiş. 
Küçük kardeşim Kül Tigin ile iki şad ile yara 
alarak, kayıplar vererek kazandım. Az sa-
yıda olan toplumumu, milletimi çoğalttım, 
kalabalıklaştırdım. Değerli kişilerden bile 
daha iyi bir hâle getirdim.

 “Ötüken ormanından daha iyisi hiç yok-

muş; Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu 

için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti 

diriltip besledim.”

 Anlamı: Yaşamak için Ötüken ormanın-
dan daha iyi bir yer yokmuş. Allah affetsin, 
devletimiz var olduğu için, kısmetim var ol-
duğu için çok zor durumda olan milletimi 
güçlendirdim, çoğalttım, güçlü kıldım.

 Öğrencilerin tahminlerini bitirmesiyle 
öğretmen ilk cümleyi okur ve anlamını açık-
lar. Öğrenciler, kendi tahminleri ile metnin 
gerçek anlamını karşılaştırırlar. Diğer me-
tinler için de aynı çalışmayı yaparlar. Tüm 
metinler tamamlandıktan sonra öğretmen 
öğrencilere metinlere dair genel duygu ve 
düşüncelerini sorar, bu cümleleri anlama 
düzeyleri üzerine konuşurlar.

 Öğretmen ve öğrenciler dünyadaki 
diller üzerine konuşurlar. Hangi yabancı dil 
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isimlerini duyduklarını, bu dillerin nereler-
de konuşulduğunu, hangi dilin daha yaygın 
kullanıldığını sorar. Öğrencilerin yanıtlarını 
dinler. Daha sonra öğretmen öğrencilere 
Ek 3’ü dağıtır ve açıklamayı okuyarak on-
lardan formu doldurmalarını ister.

 Öğrenciler, formu doldurduktan son-
ra görseller ve yazdıkları Türkçe karşılıkları 
üzerine konuşurlar. Bu görselleri Türkiye’de 
her yerde görebilecekleri, bu durumun Türk 
dilini yozlaştırdığı ve Türkçe dilinin diğer 
diller karşısında yok olma sürecinde oldu-
ğu bilgisini verir. Öğretmen, bulundukları 
yerde yabancı isimli iş yerlerinin olup olma-
dığını sorar. Öğrencilerin yanıtlarını tahtaya 
liste hâlinde yazar. Öğrencilerden, yabancı 
isimli tabelalarla karşılaştıklarında imkânla-
rı varsa fotoğrafını çekmelerini ister (Öğ-
retmen ek bir ders yaparak bu görselleri bir 
araya getirir ve öğrencilerin bu iş yerlerine 
yeni isim önermelerini ister.).

 Öğretmen, Ek 4’te yer alan sözcük avı 
bulmacasını öğrencilere verir. Öğrenciler-
den bulmacayı çözmelerini ister. Bulmaca-
nın çözümünün ardından değerlendirme 
çalışmalarına geçer.

Kaynakça:

 Kardaş, M. N. (2015). Orhun abideleri-

nin Türkçe öğretiminde değer aktarımı açı-

sından önemi II: Kül Tigin abidesi. Karade-

niz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02).

 Topsakal, C. (2018). Orhun yazıtlarının 

eğitim bilimleri açısından incelenmesi. Re-

cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Dergisi, 8, 296-312.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Anıtlar

 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellere dair bilginiz varsa altlarına yazınız. Görsel-

ler arasından Orhun Kitabeleri’ni bulunuz.
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EK 2: Anlamlarını Tahmin Edelim

 Aşağıdaki kartlarda yazılanları okuyunuz, cümlelerden çıkardığınız anlamı noktalı 

yerlere yazınız.

Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. 
Az milleti çok kıldım.

Yoksa bu sözümde yalan var mı?

Üstte gök batmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilecekti? Ben 
Bilge Tonyukuk: ...Niye kaçıyoruz? Çok diye niye korkuyoruz? Az diye niye kendimizi 

hor görelim?

İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabası-

na kadar barındırmazmış. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp, yakına gidip, çok insan, öldün!

Elli yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün doğusunda Bökli Kağan’a kadar ordu sevk ediver-
miş; Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile, 

iki şad ile öle yite, kazandım; Az milleti çok kıldım. Değerli illiden, değerli kağanlıdan 
daha iyi kıldım.

Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş; Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu için, 
kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim.
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EK 3: Yabancı Tabelalar

 Aşağıdaki resimleri dikkatle inceleyiniz. Resimlerde yer alan görsellerin hangi 

Türkçe kelimeye karşılık geldiğini altlarına yazınız.
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EK 4: Bulmaca

 Aşağıda yer alan sözcük avı bulmacasını çözünüz. Sözcükler/sözcük grupları, yatay 

veya dikey olarak yerleştirilmiştir. Sözcük grupları arasında boşluk bulunmamaktadır.

S E G K U T A T G U B İ L İ G

V K Ö G B Y U I O Ö H A L H E

S E K İ Z C D U Ö Ç P L A R R

A V T A D V İ P Y U İ P K T T

Y T Ü S R E V Ğ T N B E M S E

İ Y R C V M A U G T Y R B J M

R E K Z V Ö N P Ö Ç N T U Ö O

M N K Z D C İ V A Y H U N M Y

İ M İ S R C L C B N U N D F İ

D R T E B B Ü Ç P H C G A D R

O T A T Y N G M A K O A F E M

K K B İ R K A S I M P D D A İ

U T E E R T T M G N Ö E K E B

Z Ç L F R Y İ H P E F S U P İ

U G E U Ç Ü T B B L D T L A R

I J R N M Ç Ü F U K P A P D P

L Y İ E R A R K D J A N U R O

Ş R B D L F K L A B U I E H E

M İ R A T Ü L M E M A L İ K A

O E B E D J L E U U P H Ü A E

T L K F A K L U A R R L B L B

İlk Türkçe metin, GÖKTÜRK KİTABELERİ

Türk alfabesinin kabul günü, BİR KASIM

İlk Türkçe sözlük, DİVANU LÜGATİT TÜRK

Türk alfabesindeki sesli/ünlü harf sayısı, SEKİZ

Türk diliyle yazılan ilk kitap, KUTADGU BİLİG

İlk seyahatname, MİRATÜL MEMALİK

Türk alfabesindeki harf sayısı, YİRMİ DOKUZ

İlk Türk destanı, ALP ER TUNGA DESTANI

Türk alfabesindeki sessiz/ünsüz harf sayısı, YİRMİ BİR
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Sözcük avı bulmaca çözümü:

S E G K U T A T G U B İ L İ G

V K Ö G B Y U I O Ö H A L H E

S E K İ Z C D U Ö Ç P L A R R

A V T A D V İ P Y U İ P K T T

Y T Ü S R E V Ğ T N B E M S E

İ Y R C V M A U G T Y R B J M

R E K Z V Ö N P Ö Ç N T U Ö O

M N K Z D C İ V A Y H U N M Y

İ M İ S R C L C B N U N D F İ

D R T E B B Ü Ç P H C G A D R

O T A T Y N G M A K O A F E M

K K B İ R K A S I M P D D A İ

U T E E R T T M G N Ö E K E B

Z Ç L F R Y İ H P E F S U P İ

U G E U Ç Ü T B B L D T L A R

I J R N M Ç Ü F U K P A P D P

L Y İ E R A R K D J A N U R O

Ş R B D L F K L A B U I E H E

M İ R A T Ü L M E M A L İ K A

O E B E D J L E U U P H Ü A E

T L K F A K L U A R R L B L B

EK 5: Cevap Anahtarı
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ETKİNLİK ADI : HIMBIL

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+ 40+’40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Ülkemizin millî değerlerini tanır.

 Ülkemizin millî değerlerini tanıtmaya yönelik özgün bir ürün tasarlar.

 Tasarladığı ürünü sözlü veya yazılı olarak sunar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Hayat Bilgisi

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, renkli yazıcı

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci
 Öğretmen aşağıdaki sorular ile derse 
giriş yapar:

• Her gün ne kadar zamanınızı oyuna har-
cıyorsunuz?

• Ne tür oyunları oynarsınız?

• Bilgisayar/tablet/telefon/oyun konsolları 
ile oynanan oyunlar dışında hangi oyunları 
biliyorsunuz?

• Aile büyüklerinizin çocukluklarında hangi 
oyunları oynadıklarını biliyor musunuz?

• Geleneksel çocuk oyunları diye bir şey 
duydunuz mu?

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını din-
ler, yanıtlar içerisinde geleneksel çocuk 
oyunlarından olanlar varsa onları tahtaya 
not eder.

 Öğretmen geleneksel çocuk oyunları 
hakkında bilgi verir. Hımbıl oyununu tanıtır. 
Örnek olarak hazırladığı oyun kartlarının 
yer aldığı Ek 1 ile öğrencilerin oyunun ku-
rallarını öğrenmelerini sağlar.

Hımbıl Oyunu

 Hımbıl bir grup oyunudur. Oyun kaç 
kişi ile oynanacaksa o sayıda meyve gru-
bu oluşturulur ve isimleri küçük kâğıtlara 
kişi sayısı kadar yazılır veya çizilir. Sonra 
bu kâğıtlar katlanır, karıştırılır ve oyuncula-
ra dağıtılır. Oyuncular ellerinde aynı meyve 
grubunu biriktirmeye çalışırlar. Her turda 
oyuncular ellerinde istemedikleri bir kar-
tı sağdakine verirler. Bu sayede her turda 
herkeste aynı sayıda kart olur. Her seferin-
de bir meyve değiştirilmiş olur.  Aynı meyve 
grubunu elinde ilk tamamlayan kişi “hımbıl” 
diyerek elini ortaya koyar. Daha sonra diğer 
oyuncular da hemen ellerini bu oyuncunun 
elinin üzerine koyarlar. Puan sıralaması aşa-
ğıdan yukarı doğru yapılır. Hımbıl yapıp eli-
ni ortaya koyan en yüksek puanı, eli en üste 
kalansa en düşük puanı alır. En çok puan 
toplayan oyuncu oyunu kazanır (gelenek-
selcocukoyunlari.com).

 Öğretmen, tüm oyuncuların kuralları 
öğrenmesiyle bu oyunu mahallelerinde ve 
okullarında tanıtmak için birtakım çalış-
malar yapacaklarını anlatır. Öğrencilere Ek 
2’yi dağıtır ve her öğrencinin kendi hımbıl 
takımını kurmasını ister. Oyun takımlarının 
hazırlanmasından sonra öğrencilerden bir 
tanıtım broşürü hazırlamalarını ister.

 Ek 3 hakkında bilgi verir.

 Ön Kapak. Logo ve Oyun Görselleri: 
Bu bölüme hımbıl oyunu için bir logo çalış-
ması yapılması istenir.

 İç Sayfa 1. Oyun Kuralları: Bu bölüme 
hımbıl oyununun kurallarını maddeler hâ-
linde yazmaları istenir.

 İç Sayfa 2. Bu bölüme de insanları bu 
oyunu oynamaya ikna edecek slogan ben-
zeri yazılar yazmaları istenir.

 Öğretmen, tamamlanan öğrenci çalış-
malarını inceler. Varsa eksiklikleri giderir. 
Kurum imkânları doğrultusunda broşürle-
rin renkli ya da renksiz fotokopi ile çoğaltıl-
masını sağlar.

 Öğrencilerden hazırladıkları bu oyun 
takımlarını ve tanıtım broşürü ile hımbıl 
oyununu bir hafta boyunca yakın çevrele-
rinde bulunan insanlara tanıtmalarını ister. 
Oyunu kaç kişiye tanıttıklarını ve tanıttıkları 
bu kişilerden kaç tanesine bu oyunu oynat-
tıklarını not almaları gerektiğini belirtir.

 Öğretmen, bir sonraki hafta öğrencile-
rin tanıtım çalışmaları esnasında yaşadıkları 
tecrübeleri paylaşmaları için onlara imkân 
verir. Öğrencilerin oyunu kaç kişiye anlat-
tıkları ve öğrettikleri konusundaki verileri 
toplar. Öğretmen sonuçları sınıf panosunda 
sergiler.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Akran Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.
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EK 1: Hımbıl Oyunu

 Aşağıdaki görselleri işaretli yerlerden keserek birbirinden ayırınız.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 2: Hımbıl Oyun Kartı Hazırlayalım

 Her bir satıra aynı resimden dörder tane yapınız. Örneğin birinci satırda her bir ku-

tuya bir adet karpuz, ikinci satırda her bir kutuya bir adet şeftali, üçüncü satırda her bir 

kutuya bir adet portakal, dördüncü satırda her bir kutuya bir adet armut vb. (4 kişilik, 

4x4=16 oyun kartı kullanılacaktır.)
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EK 3: Hımbıl Tanıtım Broşürü

 Aşağıdaki forma sütun başlıklarını dikkate alarak hımbıl oyununu tanıtacak bir broşür 

hazırlayınız.

Ön Kapak: Logo ve Oyun 

Görselleri
İç Sayfa 1: Oyun Kuralları

İç Sayfa 2: Oyunun

Faydaları
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ETKİNLİK ADI : MİLLÎ MARŞIMIZ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 İstiklal Marşı’nı vurgu ve tonlamalara göre okur.

 İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin özelliklerini analiz eder.

 İstiklal Marşı’nın önemini anlatan farklı türlerde metin yazar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Yaratıcı drama (rol oynama, doğaçlama), kollegyum, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Öğretmen kollegyum tekniği ve okuma türleri ile ilgili sunum hazırlayabilir. Sınıf mevcu-
duna göre grup sayısı düzenlenebilir.

Kollegyum tekniğinde iki grup oluşturulur. Gruplardan biri kaynak kişiler rolünde olan 
öğrencilerden oluşurken diğer grup öğrenciler grubunu oluşturur. Her iki grup da konu 
ile ilgili araştırma yapar. Kaynak kişiler rolündeki öğrenciler, konu ile ilgili yaptıkları araş-
tırma sonuçlarına yönelik sunum planı hazırlarken öğrenci grubundakiler konu ile ilgili 
sorular hazırlarlar. Süre sonunda öğrenci grupları hazırladıkları soruları kaynak kişilere 
yöneltirler. 

Etkinlik öncesinde öğretmen, öğrencilerden Millî Mücadele Dönemi ile ilgili araştırma 
yapmalarını ister.

Öğretmen, İstiklal Marşı’nı anlatan farklı görsellerin renkli çıktılarını alır. Bunları farklı 
geometrik şekillerde olacak şekilde keser ve zarflara koyar.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Video kayıt cihazı, müzik aletleri

Öğrenci: A4 kâğıdı, zarf, bant, tablet bilgisayar

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, ders öncesinde hazırladı-
ğı zarfları öğrencilere dağıtır. Öğrencilere 
zarfta yer alan parçaları birleştirerek resmi 
oluşturmalarını söyler. Kurumun imkânları 
dahilinde ise öğrencilere Web 2.0 araçlarını 
kullanarak bir bulmaca hazırlar ve öğrenci-
lerden tablet bilgisayarları ile bulmacayı çöz-
melerini ister.

 Öğretmen, öğrencilere İstiklal Mar-
şı’nın yazıldığı döneme ait farklı fotoğraflar 
gösterir. Bu fotoğrafları öğrenciler ile birlik-
te değerlendirirler. Dönemin şartlarını, fiziki 
ortamını, insanların kıyafetlerini, görünüş-
lerini ve yaşlarını irdelerler. Öğrenciler, Millî 
Mücadele Dönemi ile bugün yaşadığımız 
dönemin şartlarını soru-cevap yöntemi ile 
sorgularlar. Ders öncesinde yaptıkları araş-
tırmaların sonuçlarını arkadaşlarıyla payla-
şırlar.

 Öğretmen, etkinlik için öğrencilere kol-
legyum tekniği hakkında bilgi verir. Sonra,  
öğrencilerin iki gruba ayrılacaklarını; kol-
legyum tekniği sayesinde Millî Mücadele 
Dönemi’nin şartları ile günümüzün şartla-
rını karşılaştırmalarının amaçladığını söyler. 
Öncelikle öğrenciler daha önce yaptıkları 
araştırmalarını gruplarında derlerler. İçle-
rinden bir grup kaynak kişi, diğerleri öğren-
ci rolünde olacak şekilde görev paylaşımı 
yaparlar; sonra kollegyum tekniği ile tar-
tışmayı gerçekleştirirler. Öğretmen, kaynak 
kişi rolündeki öğrencilerin, dersin başında 
da sorgulandığı gibi dönemin şartlarını dü-
şünerek ve hissederek rol almalarını sağlar.

 Öğretmen, öğrencilerin üç ya da dört 
kişilik gruplara ayrılmasını söyler ve grupla-
ra İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını kelime ke-
lime ayrılmış olarak bir zarf içinde verir. Öğ-
rencilere iki dakikalık süre içinde kelimeleri 
birleştirerek iki kıtayı oluşturma görevini 

verir. Öğrencilerin zamana ve diğer grupla-
ra karşı yarış hâlinde olduklarını belirtir.

 Öğretmen, öğrencilerin oluşturduğu iki 
grubun birleşmesini, hangi grupların birle-
şeceğine grupların karar vermesi gerekti-
ğini söyler. Öğretmen, yeni oluşan altı-se-
kiz kişilik bu gruplara, İstiklal Marşı’nı etkili 
okuma üzerine çalışmalarını görev olarak 
verir. Öğrencilerin, çeşitli okuma türleri-
ni kullanarak, farklı efektler (sesler, müzik 
aletleri vb.) ekleyerek çalışabileceğini belir-
tir. Yirmi dakikalık süreden sonra gösterileri 
tek tek izlerler.

 Öğretmen, öğrencilere Mehmet Akif 
ERSOY’un “Allah bu millete bir daha İstik-
lâl Marşı yazdırmasın!” sözünü söyler, daha 
önce bu sözü duyup duymadıklarını sorar. 
Ayrıca, öğrencilere bu sözle ne anlatılmak 
istendiğini de soru olarak yöneltir. Sonra-
sında öğrenciler üçerli gruplar oluşturur, 
öğretmen kura yöntemi ile öğrencilerden 
İstiklal Marşı’nı temel alan bir şiir, bir düzya-
zı, bir mektup yazmaları, bir afiş yapmaları 
görevini verir. Öğrenciler verilen süre so-
nunda eserlerini sunar.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.



1.2. Düşünme Becerileri 
Modülü

 Günümüzün hızla değişen dünyasında yaşanan değişimler ve bilim ve teknoloji-
deki ilerlemeler bireyleri etkilemektedir. Bu durum zihinsel becerilerin önemini ortaya 
koymaktadır. Eğitim içeriklerinin değişen dünyaya uyum sağlayarak düşünme becerile-
rini geliştirmesi gerekmektedir.

 Düşünme, içinde bulunulan durumu anlamak amacıyla etkin, hedefe yönelmiş 
ve sürekli üretilen akılsal işlemin var olduğu bir süreçtir ve düşünme sürecinde analiz, 
sentez, karşılaştırma, genelleme ve soyutlama gibi işlemler gerçekleşmektedir (Bay-
sal, vd. 2017). Düşünme becerileri ise anlamlı bir içerik ile öğretilip uygulanmayı; farklı 
konularda ya da derslerde düşünme becerilerinin o dersin çalışma ve uygulamaları ile 
desteklenmesini içermektedir (Güneş, 2012). Düşünme becerileri eğitimi, bireylerin ha-
yatın ve dünyanın düzenini keşfeden, problem çözen, bilgiyi içselleştirerek uygulayan ve 
somutlaştıran, bilgisini beceriye dönüştüren ve yaşama uyum sağlayan bir donanımda 
olmasını sağlamak açısından önem arz etmektedir(Gelen, 2002). Düşünme Becerileri 
Modülü ile bireylerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri her tür durum ile ilgili soru sor-
ma, problemi çözme, karar verme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştiril-
mesi amaçlanmaktadır.  

 Destek Eğitim Programı 1’de Düşünme Becerileri Modülü iki alt temada ele alın-
mıştır. Bu alt temalar “Yaratıcı Düşünme” ve “Problem Çözme” şeklindedir. İki alt tema-
da toplam sekiz etkinlik bulunmaktadır.

 Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 32, 
127-146.

 Gelen, D. (2002). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde düşünme becerilerini kazandırma 
yeterliklerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10).

 Baysal, Z. N., ÇARIKÇI, S., ve Yaşar, E. B. (2016). Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerileri öğre-
timine yönelik farkındalıkları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(1), 7-28.
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1.2. Düşünme Becerileri Modülü

1.2.1. Yaratıcı Düşünme Becerisi

 İlk Çağ düşünür ve felsefecilerinden 
günümüz bilim insanlarına kadar her dönem 
dikkat çeken yaratıcı düşünme aynı zaman-
da 21. yüzyıl becerilerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Yaratıcı düşünme;

 • Bireylerin günlük hayatta karşılaştık-
ları durumları sezme,

 • Olaylar karşısında sebep-sonuç ilişki-
si kurarak problemin çözümüne yönelik çe-
şitli tahmin ve önerilerde bulunma,

 • Problemin çözümü için çeşitli çözüm 
yolları üretme,

 • Sonuçları karşılaştırarak değişime 
açık ürünler ortaya koyma,

 • Özgün ve yenilikçi bir düşünme ile 
var olan kalıpların dışına çıkma süreci olarak tanımlanmaktadır (Yeşilyurt, 2020).

 Yaratıcı imgelemek ve düşünmek için araştırma yapılması, keşfetmeye zaman ayrılması ve 
yenilikler ile değişim sağlanması gerekmektedir (Öztürk, 2004). Sınırlandırmalar, korkular, olum-
suzluk içeren durumlar yaratıcı düşünmeyi engelleyen durumlardır (Özerbaş, 2011). Öğrenme-öğ-
retme süreçlerinde bu ögelerin olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Yaratıcı Düşünme alt 
teması ile bireyin yaratıcı bilinç ve tutumlarını geliştirmeye, yaratıcı problem çözme yeteneği ve 
yaratıcı kişilik özelliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 Yaratıcı Düşünme alt temasında “Minik Su Damlası”, “Bir Hikâyem Var”, “Yaratıcı Şapkam” ve 
“Biz Çok Değerliyiz” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Öztürk, Ş. (2004). Eğitimde yaratıcı düşünme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 77-84.

 Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. 
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25). 

 Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığına etkisi. Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 675-705.

 • Minik Su Damlası

 • Bir Hikâyem Var

 • Yaratıcı Şapkam

 • Biz Çok Değerliyiz
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ETKİNLİK ADI : MİNİK SU DAMLASI

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Yaratıcı düşünmenin boyutlarını tanır.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan yaratıcı düşünme boyutlarını fark 
eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metni yaratıcı düşünme boyutları açısından değer-
lendirir.

 Yaratıcı düşünmenin önemini fark eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Beyin fırtınası, soru-cevap, yaratıcı yazma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı 
kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, kronometre
Öğrenci: Renkli kalemler

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Akıcılık: Birbirinden farklı yanıt sayısı

Esneklik: Yanıtlardaki farklı kategori sayısı

Ayrıntılama: Sıfat ve sözcük gruplarıyla detaylandırılan yanıtlar

Orijinallik: Diğer gruplardan farklı yıldızlı yanıtlar.

 Öğretmen, en yüksek puana sahip olan grup yanıtlarını tekrar okur. Öğretmen, 
her grubun üçer yanıt seçmesini ve üç yanıtı öğrencilerin metaforlarla anlatmalarını 
ister.

Örnek: Poşet dosya ……………………………. gibidir. Çünkü …………………………...............................

…………………………………………………………………………………………………...................................................

Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, sınıfı 3-4 kişilik grupla-
ra ayırır. Her öğrenciye bir kâğıt verir. “İki 
şeyi birbirinden ayıran şeyleri” öğrencilerin 
yazmalarını ister, 15 dakika süre verir. Öğ-
retmen, öğrencileri diğerlerinden farklı ya-
nıtlar üretmeleri konusunda cesaretlendirir. 
Öğretmen aşağıdaki yönergeyi verir:

 “İki şeyi birbirinden ayıran şeyleri 15 

dakika içerisinde grup olarak yazmanızı 

bekliyorum. Başka arkadaşlarınızın aklına 

gelmeyecek, olabildiğince sıra dışı, detaylı 

yanıtlar yazmanız gerekiyor. Verilen yanıt-

ların değerlendirmesini birlikte yapacağız. 

Kronometreyi çalıştırıyorum.”

 Süre bitiminde gruplar çalışmalarını 
tamamlar. Ardından her gruptan bir öğrenci 
yanıtları okur. Tekrar edilen cevaplar çıkarılır. 
Grupların toplam kaç farklı yanıt yazdığını 
öğrenciler belirler ve not ederler. Öğretmen, 
öğrencilerden yazdıkları yanıtları eşya, duy-
gu, yiyecek vb. şekilde kategorilere ayırma-

larını ister. Gruplardaki yanıtlardan kaç fark-
lı kategori oluştuğunu öğrenciler belirler. 
Öğretmen, öğrencilerden diğer gruplardan 
farklı yazılan yanıtlara yıldız koymalarını is-
ter. Yanıtlar arasında betimleme kullanılarak 
ifade edilenlere öğrenciler bir yıldız daha 
verir. Böylelikle öğrenciler tarafından çalış-
ma kâğıtları değerlendirilmiş olur.

 Sonrasında öğretmen aşağıdaki soru-
ları sorar.

  Sizin hiç aklınıza gelmeyen ama baş-
ka bir grubun yazdığı yanıtlar oldu mu?

  Farklı yanıtlar üretmeye çalışırken 
nasıl hissettiniz?

  Orijinal fikirleri rahatlıkla ve hızlıca 
üretebilmiş olmanın hayatınıza katkısı olur 
mu? Olacağını düşünüyorsanız nasıl olur?

 Öğretmen çalışma kâğıtlarını akıcılık, 
esneklik, orijinallik, ayrıntılama boyutlarında 
değerlendirir. Öğretmen, değerlendirmenin 
neye göre yapıldığını açıklar.

Yaratıcılığın Alt Boyutları
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 Öğrenciler metaforları sınıfla paylaşır. Ardından bireysel çalışmaya geçilir. Öğretmen, 
Ek 1 çalışma kâğıdını dağıtır. Aşağıdaki metni sınıftan bir öğrenci okur. Öğretmen “Minik su 
damlası nereye inse?” diye sorar. Öğrencilerin 15 dakika içerisinde çalışma kâğıdındaki boş-
lukları aşağıda anlatılan metinle ilişkili olacak şekilde doldurmalarını ister. 

 Öğretmen, öğrencilerin doldurdukları çalışma kâğıtları üzerine konuşulurken hayalî ve 
gerçek unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini söyler. Öğretmen, öğrencilerden çalışma kâğıt-
larındaki çizimleri akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılama açısından değerlendirmelerini 
ister.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı, Grup Değerlendirme Formu ve Öz Değer-
lendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

 Minik su damlası gökyüzünde bir oraya bir buraya savruluyor, bir tür-

lü aşağıya inmek istemiyor. Biraz kararsız mı acaba, o da ne? Arkasından 

onlarca minik su damlası koşarak kendisine yaklaşıyor. Birazdan ona çar-

pabilirler. En iyisi yeryüzüne inmek, orada maceralarına devam etmek. Bir 

türlü yeryüzünde nereye ineceğine karar veremiyordu.  Daha önce düştüğü 

yerleri düşündü. En iyisi yeryüzüne inmek. Belki bir küçük bitkinin yaprağı-

na, belki bir taşa, belki de oyun parkında oynayan küçük bir çocuğun saçına 

düşecek. Evet evet, çok yaklaştı yeryüzüne. Acaba nereye inse?

Yolunu Kaybeden Su Damlası
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EK 1: Minik Su Damlası

 “Minik Su Damlası” metninden yola çıkarak aşağıdaki kutucuklarda yer alan minik 

su damlasının, nerelere inmiş olabileceğini çizerek anlatınız. Her bir kutu farklı bir mekânı 

temsil etmelidir.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:



79

Düşünme Becerileri/Yaratıcı Düşünme
DESTEK EĞ

İTİM
 PRO

G
RAM

I  1

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : BİR HİKÂYEM VAR

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Yaratıcı düşünmenin alt boyutlarını tanır

 Çok sayıda, çeşitli ve sıra dışı fikirler üretir

 Düşüncelerinde esneklik gösterir

 Yaratıcı düşünmenin alt boyutlarına yönelik ürün tasarlar

 Var olan fikirlerden yola çıkarak yeni fikirler üretir

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Matematik, Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Beyin fırtınası, yaratıcı yazma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı 
kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Cetvel, makas, yapıştırıcı
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen yönergeyi verir. “Bir küp 
oluşturacaksınız ve her yüzüne farklı karak-
ter ve mekânların olduğu resimler çizecek-
siniz. Bunun için hangi işlemden başlarsı-
nız?” Gelen cevaplar arasından ortak karar 
uygulanır.

 Öğretmen fon kâğıdını altı eşit kareye 
böler. Birleştiğinde küp oluşabilmesi için 
neler yapılabileceğini öğrencilere sorar. 
Öğrencilerden gelen yanıtları dinler. Ardın-
dan karton parçaları ile bir küp modeli ha-
zırlar. Daha sonra Ek 1’i öğrencilere dağıtır. 
Öğrencilerden Ek 1’de yer alan küp açılımı-
nın her bir yüzüne farklı resimler yapmala-
rını ister.  Daha sonra bu formu küpe dö-
nüştürmelerini söyler.

 Her öğrenci bu şekilde iki küp hazırlar. 
Öğretmen, küpleri rastgele atmalarını söy-
ler. Üste gelen iki resmi içeren üç hikâye 
kurgusu yapılır ve Ek 2’yi öğrenciler doldu-
rur. Hikâye unsurlarını öğretmen hatırlatır 
(Hikâye kurguları birbirinden farklı olmalı-
dır.). Kurgusunun yaratıcı olduğunu düşü-
nen öğrenciler hikâyelerini sınıf arkadaşla-
rıyla paylaşır. 

 Ardından öğrenciler ikişerli gruplara 
ayrılır. İki öğrencinin toplam dört küpü bu-
lunmaktadır. Öğretmen bu küpleri atmala-
rını ister. Üste gelen dört resmi birleştire-
rek bir hikâye kurgusu oluşturmalarını ister. 
Hikâyelerin orijinal, ayrıntılı ve kurgusunun 
eğlenceli olması gerektiğini söyler. Daha 
sonra küpler tekrar atılır ve üste gelen gör-
sellerle ilk öğrenci kısa bir hikâye anlatma-
ya başlar, hikâyenin devamını diğer öğren-
ci getirir. Aynı işlem bir diğer öğrencinin 
başlamasıyla tekrarlanır. 

 Ardından öğretmen, tüm grubun küp-
lerini rastgele bir araya getirir. Öğretmen, 

aşağıdaki cümleleri kurar ve öğrencilerin 
bu cümleleri, seçeceği küple ilişkilendire-
rek devam ettirmelerini ister. 

 • Yeni bir gezegen keşfedildiği haber-
leri duyulmaya başlanmıştı…

 • Doğduğu eve ilk kez gelmişti. Duy-
gularını saklamaması gerektiğini artık öğ-
renmişti…

 • Pukirimu yeni nesil bir robottur…

 • Onun kulaklarına dokundum, yumu-
şacıktı. Tüyleri ise bembeyaz…

 Öğretmen, çalışma kâğıdı Ek 3’ü da-
ğıtır ve öğrencilerin doldurmasını ister. 
Ancak çalışma kâğıdının doldurulmasında 
bazı kriterler belirlenmiştir. Öğretmen kri-
terleri açıklar:

 • Sıra dışı tasarımlar,

 • Çalışma grubunda başka bir arkada-
şının aklına gelmeyecek fikirler,

 • Detayların, gölgelerin, renklerin, de-
senlerin kullanıldığı tasarımlar.

 Yukarıdaki özelliklere göre yapılacak 
çalışmaların konusunda öğrenciler özgür-
dür. Çalışma kâğıdının doldurulması bitti-
ğinde kriterlere göre değerlendirme öğ-
renciler tarafından yapılacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na, 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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Düşünme Becerileri/Yaratıcı Düşünme
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EK 1: Bir Hikâyem Var!

Sevgili Öğrencim,

Boşluklar, zihnimizin ürettikleriyle dolar. Hayal gücüne ve birikimine güven. Şimdi-

ye kadar hiç görmediğimiz ancak gelecekte olacağını düşündüğün canlı ve cansız 

varlıkları kullanarak boşlukları doldur. Uygun yerlerden kes ve yapıştır. Geleceğin 

hikâyelerini yazmanın şimdi tam zamanı!
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EK 2: Bir Hikâyem Var!

Sevgili Öğrencim,

Küplerini atarak yaratıcı bir hikâye kurgusunu oluşturman beklenmektedir. Hayal 

gücünü kullan ve sıra dışı bir kurgu oluştur. Şimdi kurgunu kelimelere aktarma 

vakti!
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............................................................................................................................

............................................................................................................................
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Düşünme Becerileri/Yaratıcı Düşünme
DESTEK EĞ

İTİM
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ETKİNLİK ADI : YARATICI ŞAPKAM 

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Yaratıcı düşünmenin boyutlarını tanır.

 Yaratıcı düşünmenin boyutlarını uygular.

 Yaratıcı düşünmenin boyutlarına yönelik özgün ürünler tasarlar.

 Yaratıcı düşünmenin önemini fark eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Beyin fırtınası, soru-cevap, yaratıcı yazma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Kâğıt, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilerin düşünceleri-
ni rahatlıkla belirtmelerini ve derse odak-
lanmalarını sağlamak amacıyla Ek 1’de yer 
alan çalışma yaprağını öğrencilere dağıtır. 
Öğretmen, öğrencilerden çalışmalarını ta-
mamladıktan sonra, diğer arkadaşlarına 
sunmalarını ister.

 Öğretmen yaratıcı düşünmenin akı-
cılık, esneklik, özgünlük ve detaylandırma 
olarak 4 boyutunun olduğunu söyler ve öğ-
rencilerden yaratıcı düşünmenin boyutları-
na yönelik etkinlikler gerçekleştireceklerini 
açıklar. 

 Öğretmen, öğrencilerden topluma hiz-
met eden meslekleri sıralamalarını ister. Öğ-
rencilerin yanıtlarını tahtaya yazar. Ardından 
bu mesleklerin içerisinde şapka takanları 
tespit etmelerini söyler. Daha sonra takılan 
şapkaların yapımında kullanılan materyalleri 
sorar ve öğrencilerin bu materyalleri listele-
melerini ister. 

 Öğretmen, öğrencilerden bu meslek-
lerden birinin kullandığı şapkayı defterleri-
ne çizmelerini ister. Daha sonra hayal güçle-
rini kullanarak bu meslek sahibin kullandığı 
şapkayı detaylandırmalarını söyler. Öğren-
cilerden çizimlerinin altına tasarladıkları 
yeni şapkalarının özelliklerini ve bu meslek-
leri yapan kişilere olan katkılarını yazmala-
rını ister. Ardından öğrenciler tasarladıkları 
şapkaları başka hangi amaçlar için kullana-
bileceklerini listeler. 

 Öğretmen, öğrencileri üçer kişilik 
gruplara ayırır. Öğrencilerden oluşturdukları 
şapkaları takan meslek kişilerini birer hikâye 
kahramanı olarak düşünmelerini ister. Grup-
lardan kendi hikâye kahramanlarından yola 
çıkarak bir hikâye yazmalarını ister. Öğret-
men her grubun hikâyelerini diğer gruplarla 
paylaşmalarını ister. Gruplar sırasıyla hikâ-

yelerini okurlar. Varsa diğer grupların soru-
larına cevap verirler. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

 Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme 
Formu ve Öz Değerlendirme Formu’na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Düşünme Becerileri/Yaratıcı Düşünme
DESTEK EĞ

İTİM
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EK 1: Yaratıcı Düşünme Etkinliği 

Eğer boyunuz 20 cm 
olsaydı

Eğer boyunuz 10 metre 
olsaydı

Eğer elinizde sihirli bir 
yüzük olsaydı

Eğer ülkemizden uzaya 
gönderilecek astronotlar-
dan biri olarak seçilseydin

Eğer bir masalda baş kah-
raman sen olsaydın

Eğer bir sabah kral ya da 
kraliçe olarak uyansaydın

Gökyüzünden yağmur 
yerine şekerli su yağsaydı

Eğer uçma yeteneğin 
olsaydı

Eğer hayvanlarla konuşa-
bilme özelliğin olsaydı
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ETKİNLİK ADI : BİZ ÇOK DEĞERLİYİZ 

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Yaratıcı düşünmenin olaylara ve durumlara farklı bakış açısı kazandırdığını fark 
eder.

 Verilen duruma yönelik duygu ve düşüncelerini özgün şekilde ifade eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

RAFT tekniği

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Kalem, kâğıt

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Düşünme Becerileri/Yaratıcı Düşünme
DESTEK EĞ

İTİM
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87

Öğrenme–Öğretme Süreci

 Farklılaştırılmış öğretim tekniklerinden 
biri olan RAFT tekniğinde öğrencilere ve-
rilen tabloda kendilerini en iyi nasıl ifade 
edebileceklerini ve hangi konuda çalışma-
larının daha iyi olacağını düşünüyorlarsa 
ona uygun bir satırı seçmeleri istenir. Aynı 
satırları seçen öğrenciler bir araya gelir ve 
çalışmalarını hazırlayıp sunarlar. 

 Öğretmen, aşağıda yer alan Ek 1’i öğ-
rencilerle paylaşır. Ardından aşağıdaki yö-
nergeyi verir:

 “Aşağıda yer alan tabloyu inceleyiniz. 

Her bir satırla ilgili açıklamaları dikkatli bir 

şekilde okuyunuz. Tabloda yer alan rol ve 

tür satırlarını göz önünde bulundurarak 

kendinizi ifade edebileceğinizi, çalışmanızın 

etkili bir şekilde oluşturabileceğinizi düşün-

düğünüz satırı seçiniz. Seçtiğiniz satırdaki 

çalışmayı 25 dakika içerisinde hazırlayınız.”

 1. satırı seçen öğrenciler, kuş rolünü 
üstlenerek inşaat firmasına bir mektup ya-
zacaklar. Mektuplarının ana konusu “Bizi 
evsiz bırakmayın.” olacaktır.

 2. satırı seçen öğrenciler, sokak köpeği 
rolünü üstlenerek mahalle halkı için bir afiş 
hazırlayacaklar. Afişlerinin ana konusu “Bi-
zim bir kap su ve sevgiye ihtiyacımız var.” 
olacaktır.

 3. satırı seçen öğrenciler, yunus rolünü 
üstlenerek gösteriye gelen seyircilere bir 
drama gösterisi düzenleyecekler. Dramanın 
ana konusu şu olacaktır: “Bizim evimiz ne-
resi olacak?”

 4. satırı seçen öğrenciler, panda rolü-
nü üstlenerek hayvanat bahçesine gelen 
ziyaretçilere poster hazırlayacaklar. Pos-
terlerinin ana konusu “Biz çok değerliyiz.” 
olacaktır.

 5. satırı seçen öğrenciler, balık rolünü 
üstlenerek vapur yolcularına bir şiir yaza-
caklar. Şiirlerinin ana konusu “Su, bizim ya-
şam alanımız. Onu kirletmeyin.” olacaktır.

 6. satırı seçen öğrenciler, karınca rolü-
nü üstlenerek çiftçilere bir öykü yazacaklar. 
Öykülerinin ana konusu “Tarım ilaçlarından 
zehirleniyoruz.” olacaktır.

 RAFT tablosunda aynı satırı seçen öğ-
renciler grup oluşturur. Yönergeye uygun 
olarak çalışmalarını hazırlarlar. Gruplar, ha-
zırladıkları çalışmaları sırayla sunar. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.
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EK 1: RAFT Tablosu

 Sevgili öğrenciler, aşağıda yer alan tabloyu inceleyiniz. Her bir satırla ilgili açıkla-

maları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Tabloda yer alan rol ve tür satırlarını göz önünde 

bulundurarak kendinizi ifade edebileceğinizi, çalışmanızı etkili bir şekilde oluşturabile-

ceğinizi düşündüğünüz satırı seçiniz. Seçtiğiniz satırdaki çalışmayı 25 dakika içerisinde 

hazırlayınız. 

ROL İZLEYİCİ TÜR KONU

Kuş İnşaat firması Mektup
Bizi evsiz

bırakmayın.

Sokak Köpeği Mahalle halkı Afiş
Bir kap su ve sevgiye 

ihtiyacımız var.

Yunus
Gösteriye gelen 

seyirciler
Doğaçlama

Bizim evimiz
neresi?

Panda
Hayvanat bahçesine 

gelen ziyaretçiler
Poster Biz çok değerliyiz.

Balık Vapur yolcuları Şiir

Su bizim yaşam 

alanımız. Onu 

kirletmeyin.

Karınca Çiftçi Öykü
Tarım ilaçlarından 

zehirleniyoruz.
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1.2. Düşünme Becerileri Modülü

1.2.2. Problem Çözme Becerisi

 Problem; Dewey tarafından bireyin 
aklını karıştıran, bireye meydan okuyan ve 
inancı belirsizleştiren her şey olarak ifade 
edilmiştir. Problem çözme ise günlük hayat-
ta karşılaşılan bir durum ile başa çıkabilmek 
için problemi anlamayı, tanımlamayı, proble-
min çözümü için etkili seçenekler geliştirme-
yi, bu seçeneklerden en doğru olanı seçmeyi 
ve uygulamayı içeren bilişsel ve davranışsal 
süreç olarak tanımlanmaktadır (Gelbal,1991).

 Problem çözme sürecinde, matema-
tiksel bilgiyi anlama ve bu bilgiler arasından 
bağ kurma söz konusudur. Problemin doğru 
anlaşılması ve çözümüne yönelik birden faz-
la çözüm yolu önerilmesi ise gerçek yaşam problemleri kavramını doğurmaktadır ki gerçek ya-
şam problemleri bireylerin matematiksel düşünmelerini, kavramlar ile işlemleri birleştirip bunları 
problemin çözümünde kullanabilmeyi içermektedir (Türnüklü ve Yeşildere, 2005). Problem çöz-
me, problemi anlama, çözüm için bir plan yapma, planı basamaklandırarak uygulama, uygulamayı 
kontrol edip değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır (Şahin, 2004). Problem Çözme alt teması 
ile bireyin karşılaştığı problemleri çözebilmesi için gerekli olan problem çözme basamaklarını de-
neyimlemesi ve problemin belirlenmesinden çözümün değerlendirilmesine kadar olan basamak-
lardaki gerekli becerileri kazanması ve bunlara bağlı olarak problem çözme becerilerinin gelişmesi 
amaçlanmaktadır.

 Problem Çözme alt temasında “Kararını Ver”, “Ya Olmasaydı?”, “Işık Kirliliği” ve “Minik Fil 
Dodo” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Gelbal, S. (1991). Problem çözme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 167-173.

 Türnüklü, E. B. & Yeşildere, S. (2005). Problem, problem çözme, eleştirel düşünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eği-
tim Fakültesi Dergisi, 25(3), 107-123.

 Şahin, Ç. (2004). Problem çözme becerisinin temel felsefesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10.

 • Kararını Ver

 • Ya Olmasaydı?

 • Işık Kirliliği

 • Minik Fil Dodo
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ETKİNLİK ADI : KARARINI VER

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Verilen problem durumuna yönelik çözüm önerileri geliştirir.

 Her çözüm yolunun olası sonuçlarını sorgular.

 Çözüm yolları arasında en uygun olana karar verir.

 Verdiği kararın etkilerini karar alma süreçleri açısından değerlendirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Oyun, soru-cevap, tartışma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Kâğıt, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Düşünme Becerileri/Problem Çözme
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilerden ayağa kalk-
malarını ister. Birbirleri ile konuşmadan, 
sadece jest ve mimiklerini kullanarak doğ-
dukları aya göre sıralanmalarını ister. Ardın-
dan öğrencilerin doğru bir şekilde sıralan-
malarını değerlendirmek için sırasıyla sesli 
bir şekilde doğdukları ayı söylemelerini is-
ter. Eğer doğru bir şekilde sıralanmayı ger-
çekleştirmişlerse birbirlerini alkışlarlar. Ar-
dından öğretmen aşağıdaki soruları sorar: 

• Karşılaştığınız sorunu nasıl çözdünüz?

• Çözüm sürecinde zorlandığınız konular 
nelerdi?

• Çözüme ulaşmanızı sağlayan konular 
nelerdi?

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını alır 
ve öğrencileri dört gruba ayırır. Ardından 
aşağıdaki yönergeyi verir:

 “Takım hâlinde bir uçak yolculuğu yap-

tığınızı hayal edin. Uçak havalanmadan 

önce yaşanacak acil bir duruma karşı ihti-

yaç duyacağınız bütün malzemeler uçağa 

yüklendi. Hangi malzemenin nerede olduğu 

sizinle daha önce paylaşıldı. Uçağınız hava-

landıktan 6 saat sonra bilinmeyen bir bölge-

ye acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bölgede 

insan yapımı hiçbir eser bulunmuyor. Uçak 

10 dakika sonra yakıt sızıntısından dolayı 

patlayacak. Sizlerden grup olarak bir karar 

vermeniz istendi. Uçağın ön ve arka bölü-

münde 2 ambar bulunmaktadır. Ambarlar-

dan birine gidip oradaki malzemelerden 10 

tanesini almak için 10 dakika süreniz bu-

lunmaktadır. Sizlere ön ve arka ambarlarda 

bulunan malzeme listesini dağıtacağım. On 

dakika içerisinde hangi ambara gideceğini-

ze ve hangi malzemeleri alacağınıza karar 

vermeniz gerekmektedir”. 

Öğretmene Not: Bu etkinlikte amaç öğ-

rencilerin iki gizli seçenekten birine karar 

vermelerini sağlamaktır. Bu gizli seçenek-

ler bölgeden ayrılmak ya da beklemektir. 

Ambarların birinde ayrılma kararı ile ilgili, 

diğerinde ise bekleme kararı ile ilgili mal-

zemeler bulunmaktadır. Bu durum öğren-

cilere söylenmeyecektir. Öğrenciler sorular 

sorduğunda bu durumu açıklamadan soru-

larına cevap verilecektir. 

 Öğretmen, öğrencilere 10 dakika süre 

verir. Öğrenciler on dakikanın sonunda 

hangi ambara gideceklerine ve oradan ne-

ler alacaklarına karar verirler. Öğretmen, 

verilen süre sonrası grupların aldıkları ka-

rarları açıklamalarını ister. Ardından öğren-

cilere Ek 2’de yer alan karar alma adımla-

rı grafiğini sunar. Öğrencilerden 10 dakika 

içerisinde bu grafiğe göre kararlarını tekrar 

gözden geçirmelerini ister ve gerektiğin-

de kararlarını değiştirebileceklerini söyler. 

Gruplar çalışmalarını tamamladıktan son-

ra öğretmen, aşağıdaki soruları yöneltir ve 

yanıtları alır:

• Karar alma adımlarından sonra kararların-

da bir değişiklik oldu mu?

• Karar verirken hangi adımlarda zoruk ya-

şadınız?

• Karar verirken hangi aşamalarda zorlan-

madınız?

• Grubunuzun kararına uymak hangi mal-

zemelerden vazgeçmenize neden oldu?

• Tek başınıza olsaydınız aynı kararı alır 

mıydınız?

• Bu ambarlarda bulunan malzemeleri ince-

leyin. Bu ambarların bizlere sunduğu gizli 

mesaj nedir?

 Öğretmen, öğrencilerin gitmek ve kal-

mak mesajlarına ulaşmalarını sağladıktan 

sonra bir sonraki sayfada verilen soruları 

yöneltir:
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• Neden ayrılmak/beklemek kararını seç-

tiniz?

• Kararlarınızı belirlerken aynı zamanda 

farklı şeylere de karar verdiğinizi fark etti-

niz mi?

 Öğrencilerin yanıtlarından sonra öğ-

retmen aşağıdaki açıklamayı yapar:

 “Bizler bir problem durumunda bir 

karar verdiğimizde aynı zamanda baş-

ka kararları da seçmiş oluyoruz. Sadece 

probleme odaklanmamız diğer kararları 

görmemizi engellemektedir. Örneğin bir bi-

lim insanı olmak istiyorsunuz. Ülkenizde ve 

yurt dışında size aynı imkânı sunan iki üni-

versite var. Siz iki üniversiteden birine karar 

verirken aynı zamanda gitmeye ve kalmaya 

karar veriyorsunuz.”

 Öğretmen “Bu duruma başka hangi ör-

nekleri verebiliriz? diye sorar.  Öğrencilerin 

yanıtlarından sonra değerlendirme çalış-

malarına geçer.

Ölçme-Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme For-

mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-

bilirsiniz. 
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EK 1: Ambarlar

ÖN AMBAR

 Aşağıdaki tabloda ön ambarda bulunan araç-gereç ve malzemeler bulunmaktadır.

Çikolata

Konserve

Bez

Havlu

Tahta

Testere

Uyku

TulumuÇakmak

Çivi

Kâğıt

Yastık Tencere
Su

Çekiç

İngiliz
anahtarı

Konserve
açacağı

Kaynak
makinesi

Battaniye

????
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ARKA AMBAR

 Aşağıdaki tabloda arka ambarda bulunan araç-gereç ve malzemeler bulunmaktadır.

Uyku tulumu

Uyku tulumu

Matara

Büyüteç

El feneri

Konserve kutusu

Defter

El feneri Elma Kamp seti

Örtü

Pusula

Balta

Şapka

Sırt çantası

Havlu

İsviçre çakısı

Ayakkabı
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EK 2: Karar Alma Adımları

KARAR ALMA ADIMLARI

Sorunu

belirleme

Karar vermeniz gereken konu nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..................................

Seçenekleri 

belirleme

Karar verme konusunda seçenekleriniz nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….................................

Seçenekleri 

değerlendirme 

Seçeneklerin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….................................

Seçeneklerden 

en uygun

olanını seçme

Karar vermeniz gereken konu nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….................................

……………………………………………………………………………………………………………………………....

Sonucu

değerlendirme

Seçeneklerin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….................................
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ETKİNLİK ADI : YA OLMASAYDI?

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Günlük hayatında yer alan problem durumlarını fark eder.

 Verilen problem durumuna yönelik çözüm önerileri geliştirir.

 Verilen problem durumuna yönelik olarak özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Hayat Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Eski kâğıt ve madenî paralar veya renkli çıktı olarak görselleri, yabancı 
paralar veya renkli çıktı görselleri, etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, incelemeleri için derse 
getirmiş olduğu tedavülden kalkmış kâğıt 
paraları öğrencilere verir (Renkli çıktıları 
da olabilir.). Elindekilerin ne olabileceğini 
sorar. Para yanıtını aldıktan sonra bu pa-
raların günümüzde alışverişlerde kullanılıp 
kullanılmayacağını sorar. Öğrencilerin kâğıt 
paraların hangi durumlarda geçerliliğini yi-
tirdikleri konusunda görüşlerini alır. Öğret-
men, yabancı ülke paralarına ait görsellerin 
olduğu Ek 1’i dağıtır. Farklı ülke paralarını 
karşılaştırmalarını, benzer ve farklı yönlerini 
tespit etmelerini ister. Farklı kriterlere (kıta, 
renk, sembol vb.) göre sınıflandırmalarını 
ister.

 Öğretmen, tarihte kâğıt paralardan 
önce para yerine nelerin kullanılmış olabi-
leceğini sorar (Altın, gümüş ve bakır gibi 
madenî paraları söylemeleri beklenir.).

 Öğretmen, eski çağlarda kullanılan 
madenî paralara ait görselleri örnek olarak 
gösterir (Varsa fiziki olarak da derse getire-
bilir.).

 Öğretmen, madenî paralardan önce 
alışverişlerin nasıl yapılmış olabileceğini so-
rar. Öğrencileri, yönlendirici sorular ile “ta-
kas sistemi” yanıtına ulaştırır. Öğrencileri 
4 gruba ayırır. Her gruba Ek 2’de yer alan 
problem durumlarından bir tanesini verir. 
Problemlerin çözümüne yönelik önerilerini 
listelemelerini ister. Yazma işleminden son-
ra gruplardan birer öğrenci çözüm önerile-
rini sözlü olarak sunar.

 Öğretmen takas, saklama ve tasar-
ruftaki sorunları çözmek adına paranın icat 
edildiği vurgusunu yapar. Kâğıt ve madenî 
paralar öncesinde farklı materyallerin para 
olarak kullanıldığını ve bunlardan en yay-
gın olanının tuz ve deniz kabuğu olduğunu 
belirtir.

 Öğretmen, öğrencilere neden bu iki 
materyalin para yerine kullanılmış olabi-
leceğini sorar. Öğrencilerin yanıtlarını alır. 
Tuz ve deniz kabuklarının dayanıklı ve ko-
lay taşınabilir olmaları nedeniyle para ye-
rine kullanıldığını belirtir. Öğretmen Ek 3’ü 
dağıtır. Öğrencilerden kendi banknotlarını 
tasarlamalarını ister.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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EK 1: Farklı Ülkelere Ait Banknot Örnekleri

 Aşağıda farklı ülkelere ait paralara ait görseller bulunmaktadır.
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EK 2: Problem Durumları Formu

İkinci Durum: Yine Para Yok

Ali bahçesinde 10 kilogram domates üretmiştir. Ancak bu domatesin tamamını tüke-

tememektedir. Ali’nin komşusu Hasan da bahçesinde 10 kilogram salatalık üretmiştir. 

Ancak o da bu salatalığın tamamını tüketememektedir. Ali’nin diğer komşusu Hüseyin 

bahçesinde 10 kilogram biber üretmiştir. Ancak bu biberin tamamını tüketememekte-

dir.

Sorun

• Ali salatalık yemek istemektedir.

• Hasan domates yemek istememektedir.

• Hasan biber yemek istemektedir.

• Hüseyin salatalık yemek istememektedir.

• Hüseyin domates yemek istemektedir.

Bu problemin olası çözüm yolları nelerdir?

Çözüm Önerimiz:

Birinci Problem Durumu: Para Yok 

Ali bahçesinde 10 kilogram domates üretmiştir. Ancak bu domatesin tamamını tükete-

memektedir. Ali’nin komşusu Hasan da bahçesinde bu salatalık üretmiştir. Ancak o da bu 

salatalığın tamamını tüketememektedir.

Sorun

• Ali salatalık yemek istemektedir.

• Hasan domates yemek istemektedir.

Bu problemin olası çözüm yolları nelerdir?

Çözüm Önerimiz:
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Üçüncü Durum: Hâlâ Para Yok

Ali bahçesinde 10 kilogram domates üretmiştir. Ancak bu domatesin tamamını tükete-

memektedir. Ali’nin komşusu Hasan da bahçesinde 10 kilogram salatalık üretmiştir. An-

cak o da bu salatalığın tamamını tüketememektedir.

Sorun

• Ali salatalık yemek istemektedir.

• Hasan şu an değil ama 1 ay sonra domates yemek istemektedir.

Bu problemin olası çözüm yolları nelerdir?

Çözüm Önerimiz:

Dördüncü Durum: Hiç Ama Hiç Para Yok

Ali 25 yaşındadır. Bahçesinde her yıl domates üretmektedir. Yaşlanınca artık bahçede 

çalışamayacağını bilmektedir.

Sorun
• Ali yaşlanınca da domates yemek istemektedir.

Bu problemin olası çözüm yolları nelerdir?

Çözüm Önerimiz:
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 Aşağıdaki bölümlere kendi banknotlarınızı tasarlayınız. Renk, şekil ve sembol se-

çimlerinde serbestsiniz. Paranıza özgün bir isim vermeyi unutmayınız (Türk lirası, dolar, 

euro, dinar vb.).

Ö
N

 Y
Ü

Z
A

R
K

A
 Y

Ü
Z

EK 3: Benim Paralarım Formu

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : IŞIK KİRLİLİĞİ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Günlük hayatında yaşadığı sorunları fark eder.

 Günlük hayatında yaşadığı sorunlara çözüm önerileri üretir.

 Günlük hayatında yaşadığı sorunlara yönelik diğer insanlarda farkındalık oluştura-
cak özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

5E yöntemi, örnek olay, soru cevap, yaratıcı yazma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır. 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Kâğıt, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Giriş: Öğretmen dersin girişinde büyük şehirlerden birindeki ışık kirliliğini gösteren 
bir fotoğrafı gösterir. Ardından öğrencilere fotoğraf ile ilgili aşağıdaki soruları sorar:

Işık kirliliği

 • Bu fotoğrafta neler gözlemliyorsu-
nuz?

 • Bu fotoğrafa bakınca neler hissedi-
yorsunuz?

 • Bu şehirde yaşayanlar gökyüzünü 
gözlemleyebilirler mi?

 • Fotoğrafta gözlemlediğiniz ışık yo-
ğunluğu bu şehirde yaşayanları nasıl etki-
ler?

 • Fotoğrafta gözlemlediğiniz ışık yo-
ğunluğu, gökyüzü gözlem çalışmalarını na-
sıl etkiler?

 • Işık kirliliği nedir? 

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını al-
dıktan sonra bir gazete haberini paylaşır.

 “Amerika Birleşik Devletleri’nde so-

kakları ve otoparkları aydınlatmak amacıy-
la yılda ortalama 120 terawatt saat enerji 
kullanılmaktadır. Bu miktar New York şeh-
rinin 2 yıl boyunca elektrik ihtiyacını karşı-
lamak için yeterli bir enerjidir. Ancak ışığın 
%50’si boşa harcanmaktadır. Bu durum 3,3 
milyar dolara ve senede 21 milyon ton kar-
bondioksit salınımına eşit bir değerdir.”

Keşfetme

 Öğretmen, öğrencileri beşer kişi-
lik gruplara ayırır. Her gruptan bir sonra-
ki sayfada verilen modele benzer bir balık 
kılçığı modeli çizmelerini ister. Her grubun 
ışık kirliliği ile ilgili resimdeki görüntünün 
canlılar dünyasındaki etkilerini tespit et-
meleri ve elde ettikleri sonuçları balık kıl-
çığı üzerine yazmalarını ister. Ardından bu 
probleme yönelik çözüm önerilerini listele-



104

Düşünme Becerileri/Problem Çözme
DE

ST
EK

 E
Ğ

İT
İM

 P
RO

G
RA

M
I  

1

Seçilebilecek Türler: Afiş, Slogan, Gazete 
Haberi, Kampanya Çağrısı, Mektup

 Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre 
bir tür seçerler. Öğrenciler çalışmalarını ta-
mamladıktan sonra diğer gruplarla payla-
şırlar.

Ölçme ve Değerlendirme 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.

melerini ister. Gruplar, hazırladıkları listeleri 
sunarlar.

Açıklama

 Öğretmen, öğrencilerin düşüncelerini 
aldıktan sonra ışık kirliliğinin türlerinin ne-
ler olduğunu açıklar. Bilgiler aynı zamanda 
Ek 1’de yer alan bilgi kartları olarak öğren-
cilere verilir. 

Derinleştirme

 Öğretmen aşağıdaki araştırma sonu-
cunu öğrencilerle paylaşır:

 “Ornitoloji dergisi tarafından yapılan 
bir araştırmada, her yıl ay ışığı ve yıldızla-
rın ışığıyla başka yerlere göç etmek isteyen 

kuşlar gökdelenlere çarparak ölmektedir. 
Bu duruma yönelik olarak Toronto’nun 
Ölümcül Işık Farkındalığı Programı insan-
ların bu konuya dikkatlerini çekebilmek ve 
bilinçlerini artırmak amacıyla çeşitli çalış-
malar yapmaktadır.” 

 Öğretmen araştırma sonucunu oku-
duktan sonra bu canlıların yaşamlarının 
olumsuz etkilendiğine yönelik insanlara 
bir farkındalığın nasıl kazandırabileceğini 
sorar. Öğrencilerden aşağıdaki metin tür-
lerinden birini seçmelerini ister. Seçilen 
metin türü ile insanlarda ışık kirliliği konu-
sunda farkındalık yaratacak bir ürün hazır-
lamalarını ister.
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EK 1: Işık Kirliliği Temel Kavramlar

Gök Parlaması: Geceleri oluşan gökyüzü parlaklığına verilen isimdir. Doğal ve ya-

pay kaynaklar gök parlamasına neden olabilir.

Işığın Yanlış Yönlendirilmesi: Işığın, aydınlatılan mekânın sınırlarının dışına taş-

ması ışık kirliliği ile birlikte olumsuz sonuçlar doğuracak dikkat dağıtıcı bir durumun 

yaşanmasına neden olabilir. Bununla birlikte ışığın yanlış yönlendirilmesi enerjinin 

boşa harcanmasına da neden olmaktadır.

Göz Kamaşması: Gözümüzün alışık olduğu aydınlatma seviyesini aşıp, görme 

yetisinin bozulması ile birlikte nesnenin görünürlüğünün olumsuz etkilenmesidir. Işık 

kaynağı, aydınlattığı mekân ya da nesneden daha belirgin ise aydınlatma durumu-

nun kötü olduğu söylenebilir.

Dikine Işık: Işık kaynağından doğrudan gökyüzüne giden ışığa denir. Uzay araştır-

maları ve gökyüzü gözlem çalışmalarını olumsuz olarak etkilemektedir. Işığın at-

mosferdeki moleküller tarafından saçılması gökyüzünün doğal parlaklığının bozul-

masına neden olmaktadır.

Yanıp Sönen Gösterişli Işık: Dikkati çekmek ya da reklam amacıyla kullanılan ya-

nıp sönme eylemini tekrar eden ışıklardır. Bu ışıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz 

etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilere örnek olarak baş ağrısı, kısa süreli 

görme bozukluğu, stresin artması, gözbebeklerin büyümesi verilebilir.
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ETKİNLİK ADI : MİNİK FİL DODO

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metindeki problemleri fark eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metindeki problemlere çözüm önerileri geliştirir.

 Çözüm yolları arasında en uygun olana karar verir.

 Çözüm önerisini yazılı veya sözlü olarak sunar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri, Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Problem çözme, beyin fırtınası, soru-cevap, pandomim

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Renkli kalemler

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.



107

Düşünme Becerileri/Problem Çözme
DESTEK EĞ

İTİM
 PRO

G
RAM

I  1

Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, soru cevap yöntemini uy-
gulayarak aşağıda yer alan soruları sorar:

 • Yapay çevre ve doğal çevre arasında-
ki en temel fark nedir?

 • Yapay çevreyi mi, doğal çevreyi mi 
tercih edersin? Neden?

 • En işlevsel olan yapay çevre tasarım-
larından üçünü açıklayınız. 

 Öğretmen, yukarıdaki sorularla ilgili 
öğrencilerden akıllarına gelen ilk yanıtları 
Ek 1’e yazmalarını ister. Sonra yanıtlar üze-
rine öğrencilerin konuşmalarını ister. 

 Öğretmen Ek 2’yi dağıtır. Yapay çev-
re ve doğal çevre ile ilgili çalışma kâğıdını 
öğrenciler doldurur. Öğrenciler her bir aşa-
mada yer alan bir seçeneği seçer, cevabını 
yazar veya çizer. Çalışma kâğıdı doldurul-
duktan sonra isteyen öğrenciler yanıtlarını 
arkadaşlarıyla paylaşır.

 Yapay çevrenin yaşamda bazı sorun-
lara yol açabildiği gibi hayatımızı kolay-
laştırdığı üzerine konuşulur ve öğretmen 
aşağıdaki soruları tek tek öğrencilere sorar. 
Cevaplar üzerine konuşulur.

 • Binalar olmasaydı ne olurdu?

 • Parklar olmasaydı ne olurdu?

 • Hayvanat bahçeleri olmasaydı ne 
olurdu?

 • Sirkler olmasaydı ne olurdu? 

 Minik Fil Dodo, doğal yaşam alanın-

da yaşamayan, sirkte büyümüş bir fil yav-

rusudur. Küçük yaşlarda ailesinden ayrılmış 

ve sirkte halkalar çevirmeyi, hortumuyla 

resim yapmayı öğrenmiştir. Bir gün gelen 

bir haberle tüm sirklerin kapatıldığı halka 

duyurulmuştur. Tüm sirk hayvanlarına öz-

gürlükleri geri verilmiştir. Daha önce uzun 

süre doğal yaşam alanlarında yaşayan hay-

vanlar bu duruma çok sevinse de minik bir 

fil olan Dodo için işler biraz karışıktır. Şimdi 

bu karmaşıklığı çözebilmek için Dodo’nun 

yardımınıza ihtiyacı var.

 Öğretmen yukarıdaki metni öğrencile-
re okur. Ardından problem çözme aşamala-
rını öğrencilerle sözlü olarak paylaşır. 

Problem çözerken:

• Problem belirlenir.

• Problemin çözümü için öneriler listelenir.

• En uygun çözüm yoluna dair karar, bu 
maddeden sonra ek bir madde olarak ek-
lenecek olan maddededir. Verilen karar uy-
gulanır.

• Uygulanan kararın sonuçları değerlendirilir. 

 Öğretmen, problem çözme aşamaları-
nı günlük hayatta karşılaşılan bir problem 
üzerinden öğrencilerin örneklendirmesini 
ister. Gönüllü öğrencilere söz verir.

 Öğretmen Ek 3’ü dağıtır ve sınıfı kü-
çük iş birlikli öğrenme gruplarına ayırır. Her 
gruptan çalışma kâğıdını doldurmalarını 
ister. Çalışma kâğıdı doldurulduktan son-
ra problemin çözüm yollarından en uygun 
olana nasıl karar verildiğini grup sözcüleri 
açıklar.

 Öğretmen, Minik Fil Dodo’nun doğal 
çevresinde nasıl davrandığını canlandıra-
caklarını söyler. Canlandırma yaparken ko-
nuşmanın yasak olduğunu, sadece beden-
lerini kullanabileceklerini belirtir. Gönüllü 
öğrencilerin pandomimlerini yapmalarının 
ardından öğretmen değerlendirme çalış-
malarına geçer.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Akran Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.
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EK 1: Benim Düşüncem

 Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Yapay çevre ve doğal çevre arasındaki en temel fark nedir?

• Yapay çevreyi mi yoksa doğal çevreyi mi tercih edersin? Neden?

• Yapay çevre tasarımlarından en işlevsel olan 3 taneyi bize açıklar 
mısın? 

• Yapay çevre ve doğal çevre arasındaki en temel fark nedir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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EK 2: Düşünelim Yazalım

 Aşağıdaki açıklamayı okuyup soruları yanıtlayınız.

Başka bir gezende yaşayan bir canlı olduğunu hayal et. Bir gün gözünü açtın ve 
Dünya’dasın. Aşağıdaki aşamalarda yer alan iki seçenekten birini seçmen gerekli.

Aşama-1

1) Dünya’da doğal çevrede yaşayacaksın. Bunun için hangi özelliklere sahip olman 
gerekir? Yaz veya çiz.

2) Dünya’da yapay çevrede yaşayacaksın. Bunun için hangi özelliklere sahip olman 
gerekir? Yaz veya çiz.

Aşama-2

1) Dünya’da doğal çevrede yaşayan canlıların birçok sorun yaşadığını gördün. Bu 
sorunlardan seni en çok zorlayan hangisi oldu? Yaz veya çiz.

2) Dünya’da yapay çevrede yaşayan canlıların birçok sorun yaşadığını gördün. Bu 
sorunlardan seni en çok zorlayan hangisi oldu? Yaz veya çiz.

Aşama-3

1) Dünya’da doğal çevrede sorunlar öyle çok arttı ki bu sorunların çözümü için da-
hiyane bir fikre ihtiyaç var. Bunun için dahiyane fikri olduğunu düşünen insanlar bir 
araya gelerek bir merkez kurdu. Bu merkezin adı ne olmalı?

2) Dünya’da yapay çevrede sorunlar öyle çok arttı ki bu sorunların çözümü için da-
hiyane bir fikre ihtiyaç var. Bunun için dahiyane fikri olduğunu düşünen insanlar bir 
araya gelerek bir merkez kurdu. Bu merkezin adı ne olmalı?

Aşama-4

1) Dünya’da doğal çevrede yaşanan sorunların çözümü için kurulan merkezin yıl sonu 
raporu yayımlandı. Bu raporda yaşanan sorunlar ve en uygun çözüm yolları insanlara 
yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Bu raporda neler yazıyor?

2) Dünya’da doğal çevrede yaşanan sorunların çözümü için kurulan merkezin yıl 
sonu raporu yayımlandı. Bu raporda yaşanan sorunlar ve en uygun çözüm yolları 
insanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Bu raporda neler yazıyor?
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EK 3

      Küçük yaştan itibaren ailesinden 
uzakta yaşamış ve sirkteki diğer 

arkadaşları gibi çember çevirmeyi, 
hortumuyla resim yapmayı öğrenmiş. 

Sence onun doğal ortamındaki 
arkadaşlarından farkı ne? 

Dodo, bugün ailesinin yanına dönse doğal çevresine uyum sağlayabilmesi 
için ne yapması ve ne yapmaması gerekir? 

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

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

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

Sence bu farkları düşündüğünde Dodo’nun bir sorunu olabilir mi?

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

Resimdeki file bakarak sirkte büyütülmüş bir filin sorununun ne olduğunu 
ve nasıl çözülebileceğini açıklar mısın? En uygun çözüm yolunu işaretlemeyi 
unutma.

Dodo’nun sorunu:

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

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

Çözüm yolları:

1) ...................................................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................................................................

Resimdeki minik filin adı

DODO 



1.3. Bilimsel araştırma 
Modülü

 Günümüzde kullanılan teknolojik araçlar, yararlanılan çeşitli kaynaklar ve ortaya 
çıkan yenilikler, bilimin ve bilimsel araştırmaların sonucunda meydana gelmektedir. Bi-
reylerin özelliklerinden olan merak ve keşfetme isteği, sorgulama yapısı da bireyleri bi-
lime ve bilimsel araştırmaya yönlendirmektedir.      

 Günümüzde bilim, gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme aracılığıyla dünyay-
la ilişkili olguları ve bu olguları birbiriyle ilişkilendiren yasaları keşfetme çabası olarak 
tanımlanmakta; olgusal, nesnel, objektif, mantıksal, kendi içinde tutarlı ancak doğru-
dan-dolaylı gözlemlenir olma özelliklerini kapsamaktadır (Çakmak, Taşkıran ve Bulut 
2015). Bilimsel araştırma, bilimi-bilimsel araştırmanın doğasını anlama, araştırmanın 
hedefine uygun kaynaklara ulaşıp kullanma, bilimsel araştırmaları belirlenen kriterlere 
göre değerlendirme, veri toplama tekniklerini kavrama, bilimsel etik kavramını anlama 
ve araştırma yöntemlerini uygulama basamaklarından oluşmaktadır (Akgün, 2012). Bi-
limsel araştırma, tarafsız ve eleştiriye açık olma, gözlemleme, ölçme, araştırma yapma 
ve probleme çözüm önerisi getirme özelliklerini taşımaktadır (Erdoğan, 2018). Bilimsel 
Araştırma Modülü ile bireylerin planlama, gözlem yapma, inceleme, tahmin etme, sırala-
ma, sınıflama, sorgulama, araştırma yapma, üretme ve disiplinler arası çalışma becerile-
rini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 Destek Eğitim Programı 1’de Bilimsel Araştırma Modülü iki alt temada ele alınmış-
tır. Bu temalar “STEAM” ve “Astronomi” şeklindedir. İki alt temada toplam sekiz etkinlik 
bulunmaktadır.

 Çakmak, Z., Taşkıran, C. ve Bulut, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştır-
maya yönelik tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 266-287.
 Erdoğan, İ. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerinin öğrencilerin yap-
tığı araştırmalara dayalı olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 Akgün, L. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğretmen adaylarının algı ve beklen-
tileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(27), 21-30.
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1.3. bilimsel araştırma Modülü

1.3.1. STEAM

 Bilim insanlarının, üretime katkıları ve 
ülkelerin vatandaşlarının bilimsel okuryazar 
olmalarını amaçlamaları gerekçeleriyle, 21. 
yüzyıldaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler 
ülkelerin eğitim sistemlerini yenilikçi bakış 
açısı ve yeni üretim anlayışına sahip STE-
AM eğitimine doğru yönlendirmektedir. Te-
zel ve Yaman (2017), STEAM eğitimini, fen, 
teknoloji, matematik, mühendislik ve sanat 
alanlarının içerdiği bilgi ve becerilerin birleş-
tirilmesiyle öğrencilerin iletişim becerilerinin 
geliştirilmesi, iş birlikçi çalışma, yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, üretme ve günlük yaşam 
problemlerini çözme gibi becerilerin edinilmesini hedefleyen disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı 
olarak tanımlamaktadırlar (Çavaş, 2020). STEAM, farklı disiplinleri entegre etmeyi, disiplinler arası 
bakış açısı geliştirmeyi, bilimin düşünme yollarını öğretmeyi, bilgiyi kullanma fırsatı sunmayı, üst 
bilişsel becerileri geliştirmeyi sağlamaktadır (Kahya, 2019). STEAM eğitiminin etkili olmasında, kul-
lanılan yaklaşımların bütünleştirici olması, öğretim sürecinde planlı hareket ederek disiplinler arası 
bir bağlam oluşturulması, bireylerin uygulayabilecekleri ve anlam taşıyan tasarımlar yapılmasına 
destek verilmesi ve sanatın diğer yaklaşımlar ile aynı ağırlıkta olmasına dikkat edilmesi faktörleri 
önem arz etmektedir (Tüzün ve Tüysüz, 2018). STEAM alt teması ile bireylerin yaratıcılık, eleştirel 
ve çok yönlü düşünme, ahlaki değerleri uygulama, merak duygusunu geliştirme, problem çözme, 
estetik bakış açısı kazandırma, verileri tespit ederek analiz etme, etkili iletişim kurma, öz düzenle-
me gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 STEAM alt temasında “Işıksız Kavşak”, “Mısır Problemi”, “Mesleklerin Geleceği Geleceğin 
Meslekleri” ve “Süper Sandalye” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Çavaş, P., Aslıhan, Ayar, ve Gürcan, G. (2020). Türkiye’de stem eğitimi üzerine yapılan araş-
tırmaların durumu üzerine bir çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 823-
854.

 Tüzün, Ü. N. ve Tüysüz, M. (2018). Özel yetenekli bireylerin öğretmenleri için steam eğitimi. 
Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 8(1), 16-32.

 Kahya, V. (2019). Alan uzmanlarının steam eğitimi ile ilgili görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Işıksız Kavşak

• Mısır Problemi

• Mesleklerin Geleceği Geleceğin Meslekleri

• Süper Sandalye
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Bilimsel Araştırma/STEAM
DESTEK EĞ

İTİM
 PRO

G
RAM

I  1

ETKİNLİK ADI : IŞIKSIZ KAVŞAK

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinlerde yer alan problem durumunu kavrar.

 Verilen problem durumuna yönelik çözüm önerileri geliştirir.

 Geliştirilen çözüm önerisine yönelik özgün ürün tasarlar.

 Tasarladığı ürünü sözlü veya yazılı olarak sunar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri, Matematik, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, problem çözme 

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

Etkinlikte silikon tabancası kullanımı sırasında öğretmen azami güvenlik önlemleri 
almalıdır.

Etkinlik öncesinde öğretmen grubun seviyesine uygun olarak trafikle ilgili sorunların 
anlatıldığı bir video araştırmalı ve etkinlik esnasında hazır bulundurmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, video, etkileşimli tahta.

Öğrenci: Tablet bilgisayar, mukavva karton, silikon tabancası, çöp şiş, el işi kâğıtları, 
bant, kürdan, likit yapıştırıcı, cetvel, makas

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki sorular ile derse 
giriş yapar:

• Trafik nedir? Trafikte hangi unsurlar bu-
lunur?

• Trafikte hangi sorunlar ile karşılaşırız?

• Trafikte can ve mal güvenliğimizi sağla-
mak adına neler icat edilmiştir? (Fikir ya da 
araç olarak belirtilebilir.)

• Trafik ışıkları gerekli midir? Neden?

• Trafik ışıkları olmadan güvenli bir seyahat 
sağlanabilir mi? Sağlanabilirse bunu hangi 
araç/fikirlerle başarabiliriz?

 Öğretmen, trafikle ilgili sorunların an-
latıldığı bir video izletir. Video sonunda öğ-
rencilerle trafikteki sorunlar ve çözümleri 
üzerine konuşur.

 Öğretmen, öğrencileri ikişer kişi-
lik gruplara ayırır. Ek 1’de yer alan görseli 
gruplara verir. Gruplardan görseli incele-
melerini ister. Görselde yer alan kavramları 
açıklar (Tek yön nedir? Bağlantı yolu nedir? 
Gidiş-dönüş nedir?). Daha sonra aşağıdaki 
problem durumunu okur:

Problem durumu:

 Ek 1’de şehrin en yoğun kavşaklarından 

bir tanesi bulunmaktadır. Kavşakta trafiği 

düzenlemek için beş farklı trafik ışığı bu-

lunmaktadır. Araçlar bu ışıklardan herhan-

gi birinde durduğunda uzun bir süre geçiş 

hakkının kendilerine gelmesini beklemekte-

dirler. Bu bekleyiş kavşakta araç kalabalığı-

nı artırmakta, zaman zaman ambulansların 

hastaneye ulaşımını engellemektedir. Kav-

şağı yeniden düzenleyeceğiz ve bu sefer 

hiç trafik ışığı kullanmayacağız.

 Öğretmen, kavşağa ait detaylı bilgile-
rin yer aldığı Ek 2’yi gruplara dağıtır. Öğ-

rencilerden formu incelemelerini ister. Ek 1 
ve Ek 2’nin incelenmesi sonrasında öğret-
men gruplara etkinlikte kullanılacak malze-
meleri dağıtır. Problem durumuna çözüm 
üretecek bir kavşak modeli hazırlamalarını 
ister.

 Tüm öğrenciler çalışmalarını tamam-
ladıktan sonra sözlü olarak sunumlarını 
yaparlar. Öğretmen, öğrencilerden sunum 
sonunda sunum yapan gruplara tasarımları 
ile ilgili sorular sorabileceklerini söyler. 

 Öğretmen, öğrencilerden kavşak mo-
delleri için yön tabelaları hazırlamalarını 
ister. Öğrenciler krokide belirtilen yerle-
ri gösteren tabelalar hazırlar. Bu tabelalar 
mevcut modele eklenir ve ders sonlandırılır.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Grup Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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EK 1: Kavşak

 Aşağıda verilen kavşak krokisini inceleyiniz. Krokiye göre problem durumunu çöze-

cek bir tasarım gerçekleştiriniz.

3- Stadyum Gidiş-Dönüş

4- Hastane Çıkış

5- Hastane Giriş

2- Sahil Parkı Giriş

1- Sahil Parkı Çıkış

7- Bağlantı Yolu

Tek Yön 6- Şehir Merkezi Gidiş-Dönüş

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 2: Araç İstikametleri (Araçların Kullanabileceği Yollar)

 Aşağıdaki tabloda kavşağa ait gidiş-dönüş istikametleri görülmektedir. Tabloyu dik-

katle inceleyiniz. Problemi çözerken bu istikametleri dikkate alınız.

Kavşağa Giriş İstikameti Hedef İstikametleri

1’den gelen araçlar
3, 5 ve 6 numaralı istikametlere git-
mektedir.

3’ten gelen araçlar
2, 5 ve 6 numaralı istikametlere git-
mektedir.

4’ten gelen araçlar
2, 3 ve 6 numaralı istikametlere git-
mektedir.

6’dan gelen araçlar
2, 3 ve 5 numaralı istikametlere git-
mektedir.

7’den gelen araçlar
2, 3, 5 ve 6 numaralı istikametlere 
gitmektedir.

UYARI:  Yapılacak olan modelde bir şerit genişliği 2 cm olarak kabul edilmelidir.
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ETKİNLİK ADI : MISIR PROBLEMİ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinlerde yer alan problem durumunu fark eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinlerde yer alan problem durumuna çözüm 
önerileri geliştir.

 Geliştirilen çözüm önerileri içerisinde en uygun çözüme karar verir.

 Çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

 Fen, matematik, teknoloji, mühendislik ve sanat alanları ile ilişkilendirerek bir ürün 
tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri, Matematik, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

5E, soru-cevap, problem çözme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

Etkinlikte silikon tabancası kullanımı sırasında öğretmen azami güvenlik önlemlerini 
almalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Çöp şiş, abeslang çubuk, silikon tabancısı, mukavva karton, fon kâğıdı, oluklu 
mukavva, makas, keçe kumaşı, kürdan, bant, yün iplik, tablet bilgisayar

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Giriş

 Öğretmen aşağıdaki sorularla öğrenci-
leri problem durumuna hazırlar:

 • Uzun süre marketlerin açık olmaya-
cağını düşünelim. Böyle bir durumda ne 
yaparız?

 • Gıdalarımızın uzun süre bozulmaması 
için hangi önlemleri alırız?

 • Buzdolapları icat edilmeden önce in-
sanlar gıdalarını nasıl saklıyor olabilir?

 • Evlerimizde gıda ürünlerimizin açık-
ta bulunması durumunda hangi sorunlarla 
karşılaşabiliriz?

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını al-
dıktan sonra aşağıdaki metni okur:

 “Süleyman Amca bir çiftçidir. Her yıl 

yüzlerce kilogram mısır hasat eder. Hasat 

ettiği mısırları kurutur, kuruttuğu mısırları 

değirmende una dönüştürür, bu unu sata-

rak ailesinin geçimini sağlar. Süleyman Am-

ca’nın ambarı 6x6 metre boyutlarında (kare 

şeklinde) bir odadır. Odanın 40x40 cm bo-

yutlarında (kare şeklinde) sadece bir tane 

penceresi bulunuyor. Bu nedenle Süleyman 

Amca mısırlarını ambardan her sabah dışa-

rı çıkarır, akşamları da tekrar ambara koyar. 

Yaşı bir hayli yüksek olan Süleyman Am-

ca’yı bu durum çok yorar.

 Bir de baş belası fareler var tabii… Ne 

yaptıysa Süleyman Amca fareleri bu oda-

dan uzak tutmayı başaramaz. Çünkü fareler 

keskin dişleri ile duvarı kemirip odanın bir 

yerinden içeri girmeyi başarırlar.

 Süleyman Amca tüm bu sorunlardan 

kurtulmak istemektedir. Evinin birkaç met-

re ötesinde 4x4 metre boyutlarında (kare 

şeklinde) bir bahçesi bulunan Süleyman 

Amca buraya yeni bir ambar inşa etmeyi 

düşünmektedir. Ambar inşası için elinde sa-

dece ahşap malzemeler bulunmaktadır. Ne 

kadar düşünürse düşünsün sorunlarını çö-

zebilecek bir ambar tasarımı aklına gelme-

miştir.”

 Keşfetme

 Öğretmen, öğrencileri ikişerli gruplara 
ayırır. Gruplara Ek 1’i dağıtır. Gruplardan ön-
celikle örnek olayda var olan problemlerin 
tespitini yapmalarını ister. Daha sonra be-
lirledikleri problemin çözümüne yönelik en 
fazla üç adet çözüm önerisi geliştirmelerini, 
çözüm önerileri ile ne olmasını bekledikleri-
ni, çözüm önerileri ile problemin nasıl orta-
dan kalkacağını açıklamalarını ister.

 Açıklama

 Öğretmen günlük yaşamda karşılaşılan 
problemleri çözebilmek için problem çöz-
me basamaklarını kullanmamız gerektiğini 
belirtir. Bu basamakları açıklar.

 Öğretmen öncelikle problemin tanım-
lanması gerektiğini belirtir. Ardından prob-
lemin çözümüne yönelik çözüm önerileri 
geliştirilmesi gerektiğini söyler. Daha sonra 
en uygun çözüm yoluna karar vermek üze-
re araştırma yapılması gerektiğini vurgular. 
Karar verilen çözümün uygulanması ve de-
ğerlendirilmesi ile sürecin tamamlanacağı-
nı söyler.

 Derinleştirme

 Öğretmen malzemeleri gruplara dağı-
tır. Ek 1’de belirledikleri problemlerin çözü-
müne yönelik bir ambar modeli tasarlaya-
caklarını söyler. Üç boyutlu modelden önce 
taslak çizimlerin Ek 2’ye yapılması gerekti-
ğini belirtir. Taslak modelleri çizen öğrenci-
ler çizime bağlı kalarak modeli üç boyutlu 
olarak inşa ederler.
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 Öğrenciler grup olarak hazırladıkları 
ambar tasarımlarının sunumlarını yapar-
lar. Süleyman Amca’nın problemlerini nasıl 
çözdüklerine ilişkin detaylı açıklama yapar-
lar. Diğer grupların sorularını yanıtlarlar.

 Öğretmen Ek 3’ü gruplara dağıtır. 
Formda yer alan okuma parçasını okuma-
larını ister. Kendi tasarımları ile formda yer 
alan mimari yapıları karşılaştırmalarını ister.

 Öğretmen, öğrencilerden tablet bilgi-
sayarları ile blok oyun uygulamasını açma-
larını ister (Teknolojik alt yapısı yeterli olma-

yan BİLSEM’lerde etkinlik yapı blokları veya 

birim küplerle gerçekleştirilebilir. Blok oyun 

uygulamasından kasıt birim küpler kullanı-

larak çeşitli yapıların oluşturulduğu mimari 

tasarım oyunlarıdır.). Etkinlikte inşa ettikleri 
yapının dijital kopyasını blok oyun uygula-
ması ile oluşturmalarını söyler. Öğrenciler 
çalışmayı bitirdikten sonra dijital kopyaları 
ile gerçek yapıların karşılaştırmasını yapar.

Kaynakça:

 Felek, S. Ö. (2020). Doğu Karadeniz 
yerel mimariye ait serender ve Dünya’dan 
benzer yapılar. Karadeniz İncelemeleri Der-

gisi, 14(28), 525-546.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme 
Formu ve Dereceli Puanlama Anahtarı’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Problem Tespit Formu

Aşağıdaki tabloyu örnek olayı dikkate alarak tamamlayınız.

Problem Çözüm Önerimiz Beklentimiz

Problem 1:  Mısırları kurut-

mak için ambardan dışarı çı-

karmak zorunda olması.

Öneri 1: Ambarın pencere 

sayısını artırırım.

Beklenti 1:  Güneş ışığının 

içeriye daha çok girmesini 

sağlarım. Bu şekilde rutubet 

azalır, mısırlar daha çabuk 

kurur.

Öneri 2:

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

Beklenti 2:

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

Problem 2:

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

Problem 3:

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

…………………………….……………………

……………………………………….…………

……………………………………….…………
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EK 2: Taslak Model Çizimi

 Süleyman Amca’nın problemlerinden bir ya da birkaçını çözmek amacıyla bir ambar 

modeli tasarlayınız. Tasarımınızın detaylarını yazınız.

Taslak modelimin adı:

Taslak modelimin çözüm ürettiği problemler:

Taslak modelimin çizimi (Tasarımın hangi bölümünün, hangi problemi çözmeyi hedefle-

diğini görsel üzerine yazarak açıklayınız.):
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EK 3: Okuma Metni

 Çoğunlukla Orta ve Doğu Karadeniz’e yöresel mimari yapılardan olan serenderler ge-

nellikle mısırların kurutulması ve kışlık yiyeceklerin saklanması amacıyla inşa edilmişlerdir. 

 Serenderler genelde dört direk üzerine oturtulmuş karesel yapılar olsa da zaman 

zaman altı direkli, dikdörtgen yapılı olanlarına da rastlamak mümkündür. Serenderler ana 

yaşam alanı olan evlerden tamamen ayrı olarak inşa edilmişlerdir. Aralarında herhangi 

bir bağlantı bulunmamaktadır. Üzerine oturtulduğu direkler ile arasında bulunan diskler 

sayesinde fare, kertenkele vb. sürüngenlerin mekân içerisine girişleri engellenmeye çalı-

şılmıştır. Kırma ya da beşik şeklindeki çatıları üzerinde yağmur ve kar tutmaması için nis-

peten daha eğimli tasarlanmıştır. Çatı kaplamaları kiremit veya sac olabilmektedir. Çatısı 

dışında genellikle tamamen ahşaptan inşa edilmişlerdir.

 Serenderlerin yan taraflarında uçan hayvanların giremeyeceği genişliklerde ızgaralar 

bulunmaktadır. Bu ızgaraların amacı yeterli hava akışını sağlayarak rutubet oluşumunu en 

aza indirmektir. Serenderlere bağımsız olarak tasarlanmış ya da ana yapıya birleşik olup 

yere temas etmeyen merdivenler vasıtasıyla çıkılmaktadır.

 Bölgede tarım ve hayvancılığın azalması ile günümüzde serenderler turistlerin ko-

naklaması amacıyla inşa edilmektedir.

 Dünyanın farklı yerlerinde de serenderlere benzer mimari yapıların olduğu görülmek-

tedir. 

Serender
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Dünyanın Farklı Coğrafyalarından Örnekler
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ETKİNLİK ADI : MESLEKLERİN GELECEĞİ, GELECEĞİN  
   MESLEKLERİ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Teknolojik gelişmelerin geçmiş bugün ve gelecekteki günlük yaşama etkilerini fark 
eder.

 STEAM’in gelecekte günlük yaşama etkilerini sorgular.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, tartışma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere dedelerinin/bü-
yükbabalarının, ninelerinin mesleklerini bi-
lip bilmediklerini sorar. Bilenlerin yanıtlarını 
tahtaya yazar. Bu meslekler içerisinde günü-
müzde yapılmayan meslekler varsa onlarla 
ilgili bilgiler verir.

 Öğretmen, öğrencilere bir meslek sahi-
bi olmak için ne/neler yapmaları gerektiğini 
sorar. Okula gitmeyen insanların da meslek 
sahibi olduğunu söyler. Bu insanların nasıl 
meslek sahibi olabildiklerini sorar. Öğretmen 
usta-çırak sisteminden kısaca bahseder.

 Öğretmen geçmişte yapılan birçok 
mesleğin günümüzde varlığını devam et-
tirmediğini belirtir ve bunlara birkaç örnek 
verir. Örnekleri görseller üzerinden anlatır.

 Örnek 1: Geçmişte insanları sabahları 
uyandırmakla görevli insanlar vardı. Bu kişi-
ler sabahları insanların pencerelerine uzun 
sopalar ile vurarak onları uyandırırlardı.

 Örnek 2: Geçmişte sokak sokak dola-
şıp eşek, katır, at vb. hayvanlarla taşıdıkları 
sebzeleri bağırarak satan insanlar vardı. Bu 
kişilere “zerzevatçı” denirdi.

 Örnek 3: Geçmişte, elektrik ve ampu-
lün icadından önce sokak lambaları gaz 
lambası ile yanardı. Hava karardığında bu 
lambaların yakılması gerekirdi. Bu işle gö-
revli sokak lambası yakıcıları vardı.

 Öğretmen bu mesleklerin neden orta-
dan kalmış olabileceğini sorar. Öğrencilerin 
yanıtlarını dinledikten sonra onlara Ek 1’i 
dağıtır. Öğrencilere formla ilgili açıklama 
yapar. Örnekte gösterildiği gibi formu dol-
durmalarını ister.

 Öğretmen gelişen bilim ve teknoloji 
nedeniyle birçok mesleğin ortadan kalktı-
ğını gelecekte de kalkmaya devam edece-

ğini belirtir. İnsanların geçmişte yaptıkları 
işleri günümüzde makinelerin yaptığını, 
buna rağmen yeni mesleklerin ortaya çık-
maya devam ettiğini vurgular.

 Öğretmen, öğrencilere ileride hangi 
mesleği seçmek istediklerini sorar. Tekno-
lojik gelişmeleri de dikkate alarak gerçek-
leştirmek istedikleri mesleğin gelecekte var 
olup olmayacağını düşünmelerini ve dü-
şüncelerini Ek 2’ye yazmalarını ister.

 Öğretmen Ek 3’ü öğrencilere dağıtır. 
Öğrencilerden gelecekte ortaya çıkabile-
cek bir meslek tasarlamalarını ister. Gönüllü 
öğrenciler çalışmalarını sözlü olarak sunar. 
Öğretmen öğrenci ürünlerini toplayarak 
“Geleceğin Meslekleri Kitapçığı” oluşturur.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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EK 1: Geçmiş, Bugün, Gelecek

 Birinci sütunda yer alan meslek ve açıklamalarını okuyunuz. İlgili mesleğin yaptığı 

işi günümüzde kimlerin yaptığını ikinci sütuna ve gelecekte kimlerin yapabileceğine iliş-

kin bilgileri üçüncü sütuna ekleyiniz.

Geçmişte Bugün Gelecek

İş: Ulaşım araçlarının bakım ve onarımı

Geçmişte ulaşım ve taşımacılıkta yaygın ola-
rak atlar kullanılırdı. Atların ayakları zedelen-
mesin diye ayaklarına nal adı verilen demir 
parçalar çakılırdı. Bu işi yapan kişilere “nal-
bant” denilirdi.

İş: Ulaşım araçlarının 
bakım ve onarımı

Oto tamircileri, 
lastikçiler.

İş: Değerli maden ya da paraların saklanması

Geçmişte belli bir ücret karşılığında değerli 
eşyaları, takıları ya da paraları saklayan kişi-
ler vardı. Bu kişilere “emanetçi” denirdi.

İş: Üç boyutlu baskı

Taş, tahta, maden gibi malzemeler üzerine 
baskı yapan kişiler bulunurdu. Bu kişilere 
“hakkak” denirdi.

İş: Mal veya ürünlerin kısa mesafelerde bir 
yerden başka bir yere taşınması

Geçmişte insanların mal veya ürünlerini belli 
bir ücret karşılığında sırtlarında taşıyan kişi-
ler bulunurdu. Bu kişilere “hamal” denirdi.

İş: Kitap, gazete, dergi dinleme

Özellikle fabrika gibi insanların yoğun olarak 
çalıştıkları yerlerde kendilerine kitap, gazete 
gibi yayınları okumaları için insanlar çalıştırı-
lırdı. Bu kişilere “okuyucu” ismi verilirdi.

İş: Önemli haberlerin duyurulması

Geçmişte devletin aldığı kararları vatandaş-
lara duyurmak için ellerinde davulla birlikte 
mahalle mahalle dolanan insanlar bulunurdu. 
Bu işi yapan kişilere “tellal” ismi verilirdi.

İş:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
…

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:



127

Bilimsel Araştırma/STEAM
DESTEK EĞ

İTİM
 PRO

G
RAM

I  1

EK 2: Günümüzün Meslekleri

 Büyüdüğünüzde hangi meslekte yer almak istediğinizi, bu mesleğin gelecekte olup 

olmayacağı hakkında ne düşüncelerinizi forma yazınız.

Ben ………………………………….. olmak 

istiyorum.
Çünkü

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………..................

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

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

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

Bu meslek gelecekte de olacaktır. Çünkü

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………..................

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

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

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

Bu meslek gelecekte olmayabilir. Çünkü

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………..................

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

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

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

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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Aşağıdaki forma gelecekte ortaya çıkabilecek bir meslek tasarlayınız.

EK 3: Geleceğin Meslekleri

Mesleğin adı

Ortalama aylık geliri

Çalıştığı sektör (Ulaşım, iletişim, Web 

teknolojiler, ticaret, sağlık, eğitim, spor, 

savunma vb.) (Birden çok seçilebilir.)

Gerekli beceriler

Görev açıklaması

Bu mesleğin günümüz meslekleri ile 

benzerlikleri, farklılıkları

Görünüşü (Varsa özel üniforma, akse-

suar vb. görsele ekleyiniz.)

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : SÜPER SANDALYE

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinlerde yer alan problem durumunu fark eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinlerde yer alan problem durumuna çözüm 
önerileri geliştir

 Geliştirilen çözüm önerileri içerisinde en uygun çözüme karar verir.

 Çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

 Fen, matematik, teknoloji, mühendislik ve sanat alanları ile ilişkilendirerek bir ürün 
tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri, Matematik, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Problem çözme, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

Etkinlikte silikon tabancası kullanımı sırasında öğretmen azami güvenlik önlemlerini 
almalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, video kayıt cihazı, etkileşimli tahta

Öğrenci: Pipet, mukavva karton (25x30 cm), çöp şiş, silikon tabancası, bant, likit ya-
pıştırıcı, A4 kâğıdı, fon kâğıdı, pet şişe kapağı, pet şişe, kürdan, uçurtma çıtası, keçe 
kumaşı, boncuk elyaf pamuğu, yün iplik, zımba, zımba teli

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Hazırlık

 Öğretmen, öğrencilere masa başında 
çalışan birilerini tanıyıp tanımadıklarını, bu 
insanların ne gibi sorunları olabileceğini so-
rar. Öğrencilerin yanıtlarını aldıktan sonra 
aşağıdaki metni okur:

 Gün içinde vaktimizin büyük bir bö-
lümü ofiste, bilgisayar başında, sandalye-
de geçiyor. Akşama kadar bir sandalyede 
oturarak çalışmak dışarıdan bakınca kolay 
görülebilir. Ama işler pek de sanıldığı gibi 
değil.

 

 Öğretmen ofislerde, uzun süre masa 
başında çalışan insanların hangi sağlık so-
runları ile karşılaşabileceğini sorar. Öğren-
cilerin yanıtlarını tahtaya yazar.

 Öğretmen ofis çalışanlarının sorunları-
nın yer aldığı Ek 1’i öğrencilere dağıtır. Ofis 
çalışanlarının sorunlarını okumalarını ister.

 Kuluçka

 Öğretmen Ek 2’yi dağıtır. Formda yer 
alan modelleri incelemelerini ister. Model-
lerin altına hangi ofis çalışanının sorununu 
çözebileceğini yazmalarını ister.

Öğretmen, öğrencilerin formda yazdıklarını 
dikkate alarak hangi modelin hangi proble-
mi nasıl çözebileceğini açıklamalarını ister. 
Öğrencilerin yanıtlarını dinler.

 Aydınlanma

 Öğrencilere bu problemlerin tamamı-
nı çözebilecek bir ürün geliştireceklerini 
söyler. Öğrencilerden ikişer kişilik grup-
lar oluşturmalarını ister. Her gruba Ek 3’ü 
dağıtır. Öğrencilere sınırlı miktarda mal-
zeme/araç-gereç verileceğini söyler. Yap-

mayı düşündükleri sandalyede malzeme/
araç-gereçlerden hangilerine ihtiyaç duya-
bileceklerini düşünmelerini ister. Her grup 
gerekçelerini Ek 3’te belirterek 7 farklı mal-
zeme/araç-gereç alır.

 Gerçekleştirme

 Öğretmen aşağıdaki açıklamayı okur:

 “Ortalama bir insan boyunu 1.70 cm 
olarak kabul edeceğiz. Üreteceğimiz model 
gerçeğin 1/5 oranında küçültülmüş hâli ol-
malıdır (Bir insan boyu 34 cm olarak kabul 
edilecektir.).”

 Gruplar listeden seçtikleri malzeme/
araç-gereçleri kullanarak Ek 1’de yer alan 
problemlerden en az iki tanesini çözebile-
cek bir sandalye yapar. Öğrenciler yaptıkla-
rı modelin tanıtımını yapar, hazırlanan mo-
delin problemin çözümüne katkısını açıklar.

 Öğretmen, öğrencilerden yaptıkları 
sandalye modeline bir isim vermelerini ve 
bir satış fiyatı belirlemelerini ister. Daha 
sonra ürün için bir dakikalık tanıtım filmi 
hazırlayacaklarını söyler. Gruplara hazırlık 
için süre verir. Süre sonunda gruplar video 
kayıt cihazı ile tanıtım videolarını çeker. Öğ-
retmen tanıtım videolarını etkileşimli tahta 
aracılığı ile öğrencilere izletir. Videoları ha-
zırlayan gruplara filmleri hakkında sorular 
sorarak dersi sonlandırır.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme 
Formu’na ve Dereceli Puanlama Anahta-
rı’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabi-
lirsiniz.



131

Bilimsel Araştırma/STEAM
DESTEK EĞ

İTİM
 PRO

G
RAM

I  1

EK 1: Röportaj Kartları

 Aşağıdaki kişilerle yapılan röportajları dikkatlice okuyunuz. Kişilerin problemle-

rini tespit ediniz.

1-Mustafa: Şimdiki ofis sandalyeleri çok fazla terletiyor. Hele 

yaz aylarında... Buna bir çözüm bulunmalı artık.

2-Halide: Yaklaşık üç yıldır ofiste, sandalyede çalışıyorum. 

Yaşım henüz 27 olmasına rağmen sırt ve bel ağrım var. Bu 

sandalyelerde çalışmaya daha fazla dayanamam.

3-İsmet: Ben 120 kiloyum. Şimdiye kadar üçten fazla sandal-

ye kırdım. Keşke sandalyeler biraz daha sağlam olsa.

4-Fatma: Ofiste herkes sıcaktan yanarken ben üşüyorum. 

Keşke sandalyem bu sorunumu çözebilse.

5-Makbule: Masamın üzeri hep dolu olduğu için öğle yemek-
lerini yemek için diğer arkadaşlarımın masalarını kullanmak 
zorunda kalıyorum. Çay ya da kahve içmek istesem sürekli 
elimde tutmak zorundayım. Sandalyem benim için bu sorun-
ları çözebilir mi?

6-Rauf: İşlerin yoğun olmadığı zamanlarda biraz uyumak isti-
yorum. Ama ofiste böyle bir imkân yok. Normal bir sandalye-
de uyumak çok zor.
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EK 2: Oturma Amaçlı Kullanılan Mobilyalar

 Ek 1’de yazan problemleri dikkate alarak aşağıdaki modellerin hangi kişilerin 

problemlerini çözebileceğini görsellerin altına yazınız.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 3: Malzeme Listesi

 Aşağıdaki listeden toplamda 7 farklı malzeme/araç-gereç seçme hakkınız vardır. 

Seçtiğiniz malzeme/araç-gereç için seçme gerekçelerinizi yazınız.

Seçtiğimiz malzeme/araç-gereçler ve nedenleri:

Pipet (20 adet) Likit Yapıştırıcı (1 adet) Kürdan (40 adet)

Mukavva karton (25x30 cm) A4 kâğıdı (5 adet) Uçurtma çıtası (1 adet)

Çöp şiş (20 adet) Fon kâğıdı (1 adet) Keçe kumaşı (40x40 cm)

Silikon tabancası (1 adet) Pet şişe kapağı (20 adet) Boncuk elyaf pamuğu (50 gr)

Bant (1 adet) Pet şişe (2 adet) Yün iplik (2 metre)

Zımba ve zımba teli (1 adet) Köpük bardak (5 adet) Köpük tabak (2 adet)

Malzeme/araç-gereçler Bunu seçtik çünkü…
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1.3. bilimsel araştırma Modülü

1.3.2. Astronomi, Uzay Bilimleri ve Havacılık

 Uygarlıkların gelişiminde önemli bir 
yer bulan, insanoğlunun evreni anlamak ga-
yesi ile ortaya çıkan astronomi, fen bilimleri-
nin anlaşılabilirliğini artıran önemli bir bilim 
dalıdır. Astronomi, Yunanca “astronomos” 
yani “yıldızların yasası” anlamı taşımakta; 
gökyüzünün bilinmeyen yönlerini açıklayan, 
evrenin en küçük parçasından en büyük yapı 
yaşına kadar tüm ayrıntıları ile ilgilenen bilim 
dalı olarak tanımlanmaktadır (Zurnacı, 2015). 
Soyut bilgilerin somut veriler ile gösterilerek 
anlaşılır olduğunu ve bilimsel bilginin deği-
şebilir, gelişebilir olduğunu göstermesi an-
lamında astronomi bilimi, temel bilimlerin 
gelişimi ile paralellik göstermektedir (Taşcan ve Ünal, 2015). Her bilim ile bir bağı olan astronomi, 
matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve meteoroloji gibi bilim dallarından yararlanmaktadır. 
Astronomi eğitimi, düşünme ve kavram öğrenme becerisini, merak, hayal ve keşif duygularını ge-
liştirmesi yanında, bilimsel yönteme alternatif, fen ve mühendislik çalışmaları için bir teşvik aracı 
olarak kullanılmaktadır (Doğru, Satar ve Çelik, 2019). Astronomi alt teması ile bireylerin astronomi 
alanında bilinçlenmesini sağlamak, bilimsel yöntemler kullanarak bilimsel olaylara karşı merak duy-
gusunu uyandırmak, bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, günlük yaşam problemlerine temel 
bilimler açısından yaklaşmayı öğretmek, temel bilimlerin en eskisi olan astronomi biliminin tarihsel 
gelişimini öğretmek amaçlanmaktadır. 

 Astronomi alt temasında “Astronomi Tarihine Yolculuk”, “Kutup Yıldızı Nerede?”, “Gezegen-
leri Tanıyorum” ve “Takımyıldızlarını Gözlemliyorum” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Taşcan, M. ve İbrahim, Ü.. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve ülkemizdeki öğretim programları açısından 
değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 25-37.

 Doğru, M., Satar, C. ve Çelik, M. (2019). Astronomi eğitiminde yapılan çalışmaların analizi. Avrasya Sosyal ve 
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(7), 235-251. 

 Zurnacı, A. (2015). Fen eğitiminde astronomi uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniver-
sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Astronomi Tarihine Yolculuk

 • Kutup Yıldızı Nerede?

 • Gezegenleri Tanıyorum

 • Takımyıldızlarını Gözlemliyorum
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ETKİNLİK ADI : ASTRONOMİ TARİHİNE YOLCULUK

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Astronomi biliminin önemini açıklar.

 Astronomi biliminin dünyada gelişiminin farkına varır.

 Astronomi biliminin geliştiği ülkeler ile o ülkenin özellikleri arasında ilişki kurar.

 Astronomi çalışmalarının önemini yansıtan özgün ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun, tartışma, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Öğretmen etkinlik öncesinde Ek 3’teki bilgi kartlarını keserek zarflara koymalıdır.

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Zarf, etkinlik formları, dünya haritası, etkileşimli tahta

Öğrenci: Dünya haritası (A3 kâğıdı boyutunda), A3 kâğıdı, boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci
 Öğrenciler, boya kalemleri ve dünya 
haritalarını çıkarırlar. Öğretmen astronomi-
nin hangi ülkelerde gelişim gösterdiğini öğ-
renecekleri bir oyun oynayacaklarını söyler. 
Bunun için öncelikle dünya haritası üzerine 
ülkelerin konumlarını öğreneceklerini, bazı-
larının konumlarını hatırlayacaklarını belir-
tir. Öncesinde bu ülkelere ait çeşitli bilgiler 
öğreneceklerini ekler. Ek 1’de yer alan ülke-
lerden birinin ismini söyler, ülke hakkında 
çeşitli bilgiler verir. Öğrencilerden bu ülke-
yi haritada bulmalarını ister. Varsa bu ülke 
hakkında bildiklerini paylaşabileceklerini 
belirtir.
 Öğretmen Ek 2’yi öğrencilere dağıtır. 
Formda yer alan kavramları anlamları ile 
eşleştirmelerini ister. Öğretmen daha sonra 
kavramların tanımlarını yapar. Kavramlarla 
ilgili açıklama yapar. Kavramlarla ilgili çe-
şitli sorular sorarak öğrencilerin öğrenme 
durumlarını kontrol eder.
 Öğretmen daha sonra tarih şeridini 
açıklar, görseller ile tarih şeridine örnek ve-
rir. 
 Öğretmen, öğrencileri ikişer kişilik 
gruplara ayırır. Gruplara dört adet A3 kâ-
ğıdı verir. Bu kâğıtları birleştirerek bir şerit 
hazırlamalarını söyler. Ardından öğrenci-
lere Ek 3’te yer alan bilgi kartlarını içeren 
zarfları verir. Öğrencilere kartlardaki bilgi-
lerden yola çıkarak bir tarih şeridi ve astro-
nomi yolu hazırlayacaklarını söyler. Öğren-
ciler, sırayla şu yönergeleri yerine getirirler:
 • Bilgi kartlarını okuyunuz.

 • Bilgileri tarihlerine göre sıralayınız.

 • Tarih şeridine ilk önce tarihi, sonra ül-
keyi, daha sonra da yapılan astronomi çalış-
masını kısaca yazınız. Bu şekilde bir krono-
lojik sıralama yapınız.

 • Dünya haritasını alınız. Dünya harita-
sı üzerinde astronomi biliminin gelişiminde 
var olan ülkeleri tek tek işaretleyiniz. Bu şe-
kilde bir astronomi yolu hazırlayınız.

 Öğrenciler grup olarak çalışmalarını 
tamamladıktan sonra sözlü olarak sunum 
yaparlar.

 Öğretmen tarihte astronomi bilimi ile 
ilgilenen yerlere/bölgelere dikkat çeker. 
Neden bu yerlerde/bölgelerde astronomi 
çalışmalarının yapılmış olabileceğini sorar. 
Öğrencilerin yanıtlarından sonra “Günü-
müzde astronomi bilimi ile ilgilenen yerler/
bölgeler/ülkeler neresi olabilir?” diye sorar. 
Öğrencilerin tahminlerinden sonra neden 
bu ülkelerin astronomi bilimi ile ilgilendik-
lerini sorar. Öğretmen astronominin diğer 
bilimler üzerindeki etkileri ve önemi üzeri-
ne açıklamalar yapar.
 Değerlendirme çalışmaları ile etkinlik 
sonlandırılır.
Kaynakça:
 Astronomi tarihi I: Antik astrono-
mi (t.y.). https://astronomi.itu.edu.tr/
genel/astronomi-tarihi-i/. Erişim tarihi: 
30.06.2021.
Astronomi tarihi II: Orta çağ astrono-
misi (t.y.). https://astronomi.itu.edu.tr/
genel/astronomi-tarihi-ii/. Erişim tarihi: 
30.06.2021.
 Astronomi tarihi III: Rönesans astro-
nomisi (t.y.). https://astronomi.itu.edu.tr/
genel/astronomi-tarihi-iii/. Erişim tarihi: 
30.06.2021.
 Astronomi tarihi IV: Aydınlanma ve 
gözlem çağı (t.y.), https://astronomi.itu.
edu.tr/genel/astronomi-tarihi-iv/  Erişim 
tarihi: 30.06.2021.
 Astronomi tarihi V: Astrofiziğin doğu-
şu ve görelilik (t.y.). https://astronomi.itu.
edu.tr/genel/astronomi-tarihi-v/. Erişim 
tarihi: 30.06.2021.
 Astronomi Tarihi VI: Büyük patlama ve 
günümüz (t.y.). https://astronomi.itu.edu.
tr/genel/astronomi-tarihi-vi/. Erişim tarihi: 
30.06.2021.
 Mısır astronomisi (t.y.). https://tr.wiki-
pedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r_ast-
ronomisi. Erişim tarihi: 30.06.2021.
Öğrenme–Öğretme Süreci
 Bu etkinliğe ait Akran Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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EK 2: Ülkeler

Aşağıda bazı ülkeler ve ülkeler hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.

Özbekistan Özbekistan’ın ve bütün sınırdaş ülkelerinin okyanusa kıyısı yoktur. Bu özel-

lik Dünya’da Lihtenştayn ve Özbekistan’da vardır. 

İngiltere İngiltere’de atların, eşeklerin, maymunların kendine ait pasaportu vardır.

ABD Dünya’da en zengin insanlar Amerika’da bulunurken; en çok pizza Ameri-

ka’da tüketilmektedir.

Çin Ünlü İpek Yolu, Çin’de üretilen ipekten adını almıştır. Pandaların büyük 

çoğunluğu bu ülkede bulunmaktadır.

Mısır Nil Nehri kıyısında yer alır, piramitleri ile ünlüdür.

Fransa 1 Nisan şakası geleneğinin başlangıç ülkesi olan Fransa’da, bin çeşit peynir 

türü vardır.

Almanya Dünya’nın en büyük kitap fuarının bulunduğu Almanya, dünyada en çok 

futbol kulübünün olduğu ülkedir.

İskoçya Avrupa’nın en yaşlı ağacı olan porsuk ağacı üç bin yaşındadır. Çok yağmur 

yağdığı için yağmurluk İskoçya’da icat edilmiştir.

Bulgaristan Bulgaristan adı, M.S. 681 yılından beri hiç değişmemiştir.

Moğolistan Yabani atların çok bulunduğu Moğolistan, dondurmayı dünyaya yaymıştır.

İspanya Siesta adında bir öğle uykusu gelenekleri vardır ve İspanyolca en çok kul-

lanılan ikinci dildir.

Kanada Noel Baba’nın Kanada’da olduğu söylenir, dünyada en çok dinazor fosili 

Kanada’dır.

Avustralya Yerli halk Aborjin’lerin ve kanguruların yaşadığı kıtadır.
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EK 2: Eşleştirme

Aşağıdaki kavramları tanımları ile doğru eşleştiriniz.

Astronot

Astronomi

Astroloji

Astrolog

Astronom

Gök bilimci, çeşitli gözlem araçları ile 

uzay hakkında araştırma yapan kişi.

Taykonot, kozmonot veya uzay insanı 

anlamına gelir. Uzay çalışmalarına 

katılmak amacı ile eğitilmiş olan ve 

insanlı uzay araştırmalarında görev 

yapan kişi demektir.

Yıldız falcılığı ile uğraşan kişi, yıldız 

falcısı.

Yıldız falcılığı, yıldızların hareketine 

göre gelecek hakkında tahminde 

bulunmak.

Gök bilimi, uzay araştırmaları yapan 

bilim dalı.
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EK 3: Bilgi Kartları
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ETKİNLİK ADI : KUTUP YILDIZI NEREDE?

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Astronomi biliminin önemini açıklar

 Astronomi eğitimlerinde kullanılan mobil ve WEB tabanı uygulamaları tanır.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Fen Bilimleri  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap

AÇIKLAMALAR:

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta.
Öğrenci: Kâğıt, kalem, boya kalemleri, siyah fon kâğıdı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kutup Yıldızı

Öğrenme–Öğretme Süreci 

 Öğretmen, eski zamanlardan beri 
insanların doğadan esinlenerek yönlerini 
bulduklarını söyler. Astronomi biliminin in-
sanların yaşamındaki önemini belirtir. Öğ-
rencilere “Sizce insanlar eskiden yönlerini 
nasıl bulmuşlardır?” sorusunu sorar ve on-
ların yanıtlarını dinler. Daha sonra öğretmen 
insanların Kutup Yıldızı’ndan, Güneş’ten, 
karınca yuvalarından, kayaların ve ağaçla-
rın yosun tutan yüzeylerinden vs. yararla-
narak yönlerini bulabildiklerini anlatır. Pu-
sulanın içindeki ibrelerden renkli kısmının 
daima kuzey yönünü gösterdiğini, karınca-
ların yuvalarına toprak yığdıkları yönün ku-
zey olduğunu, kayaların ve ağaçların yosun 
tutan yüzeylerinin kuzey yönünü gösterdi-
ğini açıklar.

 Öğretmen EBA’dan “Eski Çağlardaki 
Gök Bilimi” isimli videoyu aşağıdaki kare-
kod ile izletilir. Öğretmen izlenilen video 
hakkında öğrencilerin görüşlerini alır.

  

 Öğretmen, kuzey yarım kürede Kutup 
Yıldızı’nın her zaman kuzeyi gösterdiğini 
belirtir. Konu ile ilgili açıklamalar yapıldık-
tan sonra öğretmen; “Kutup Yıldızı’nın gök-

yüzünde nasıl buluruz?” sorusunu sorar, 
öğrencilerin yanıtlarını alır. Daha sonra Ku-
tup Yıldızı’nın nasıl bulunacağını görsellerle 
anlatır.

Video Karekod
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 Öğretmen “Gözünüzde Dünya’nın 

merkezinden ve Kuzey Kutbu’ndan geçen 

bir doğru canlandırırsanız Kutup Yıldızı 

(Polaris) bu doğrunun neredeyse üzerin-

de kalır. Bu yüzden, eğer Kuzey Yarım Kü-

re’de yaşıyorsanız gece vakti gökyüzünde 

Kutup Yıldızı’nın konumunu tespit ederek 

hangi yönün kuzey olduğunu anlayabilirsi-

niz. Öğrencilere “Peki gökyüzünde görülen 

binlerce yıldız arasından Kutup Yıldızı’nı 

nasıl ayırt edebiliriz?” sorusunu sorar. Öğ-
rencilerin yanıtlarından sonra soruya açıklık 
getirir.

 Gökyüzünde Kutup Yıldızı’nı bulma-

nın en kolay yolu önce Büyük Ayı Takımyıl-

dızı’nı bulmaktan geçer. Büyük Ayı’yı mey-

dana getiren yıldızlardan en parlak yedi 

tanesi gökyüzünde bir “kepçe, cezve” gibi 

görünür (yukarıdaki görselde olduğu gibi). 

Eğer bu kepçenin ağzının altında yer alan 

iki yıldız arasındaki mesafeyi bir birim ka-

bul edersek Kutup Yıldızı’nı bulmak için bu 

iki yıldızın üzerinde yer aldığı doğrultuda 

5 birim öteye bakmanız gerekir (iki yıldız 

arasını 1 birim olarak düşündüğümüzde). 

 Kutup Yıldızı, Küçük Ayı Takımyıl-
dızı’nda yer alır. Öğretmen  konu ile ilgi-
li görselleri etkileşimli tahtadan gösterir. 
Gökyüzünün açık olduğu günlerde Kutup 
Yıldızı’nın çıplak gözle görülebileceğini be-
lirtir. 

 Öğretmen EBA’dan “Takımyıldızlar” 
isimli Kutup Yıldızı’nın gökyüzündeki yeri 
(konumu) ile ilgili videoyu aşağıdaki kare-
kod ile izletir. Öğretmen izlenen video hak-
kında öğrencilerin görüşlerini alır.

 Öğretmen tarafından astronomi ile il-
gili mobil ve Web uygulamalarının neler ol-
duğu anlatılır. Öğretmen Kutup Yıldızı’nın 
(Polaris) gökyüzündeki konumunu Web 
uygulamalarından da gösterir.

Kutup Yıldızı’nın yerinin nasıl bulunacağı 
öğrenciler tarafından anlaşıldıktan sonra 
öğrenciler siyah fon kâğıdına Kutup Yıl-
dızı’nın gökyüzündeki konumunu çizerler. 
Öğretmen öğrenciler tarafından yapılan 
çalışmaları inceler, eksiklikler varsa düzen-
ler.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

Video Karekod
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ETKİNLİK ADI : GEZEGENLERİ TANIYORUM

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde geçen astronomi kavramlarını fark 
eder.

 Astronomi eğitimlerinde kullanılan mobil ve Web tabanlı uygulamaları tanır.

 Astronomi eğitimlerinde kullanılan mobil ve Web tabanlı uygulamaları kullanır.

 Astronomi alanında kullanılabilecek bir ürün tasarlar. 

 Tasarladığı ürünü sözlü veya yazılı olarak sunar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta, etkinlik formları.
Öğrenci: Elişi kâğıdı (her renkten), 30x70 siyah renkli fon kâğıdı, makas, yapıştırıcı, 
sim, Web tabanlı uygulamalar

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilerin konuya dikka-
tini çekmek için aşağıdaki soruları sorar:

• Gezegenler nasıl oluşmuştur?

• Güneş sisteminde hangi gezegenler var?

• Dünya’nın özellikleri nelerdir? 

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını alır. 
Daha sonra öğretmen EBA’dan “Güneş Sis-
temi” isimli videoyu izletir. Öğretmen izle-
nen video hakkında öğrencilerin görüşleri-
ni, düşüncelerini alır.

 Öğretmen video izlendikten sonra 
Güneş sistemindeki gezegenler hakkında 
aşağıdaki soruları sorar:

• En büyük gezegen hangisidir? 

• En küçük gezegen hangisidir? 

• Güneş’e en yakın gezegen hangisidir? 

• Güneş’e en uzak gezegen hangisidir?

• Katı gezegenler hangileridir?

• Gaz gezegenler hangileridir?

• Dünya’nın kaç doğal uydusu vardır? 

• Halkalı gezegen olarak da bilinen en bü-
yük ikinci gezegen hangisidir?

• Uyduları olmayan gezegenler hangileri-
dir? 

 Öğretmen, öğrencilerin cevaplarını 
dinler. Verilen yanlış yanıtları düzeltir. Öğret-
men Güneş sistemi ve gezegenlerin özellik-
leri hakkında bilgi verdikten sonra EBA’dan 
“Güneş Sistemi Modeli Oluşturalım” isimli 
videoyu izletir.

 Öğretmen video üzerinde gezegen-
lerin sistemindeki yerini ve konumunu 
gösterir. Öğretmen izlenen video hakkın-
da öğrencilerin görüşlerini alır. Daha sonra 
öğretmen, öğrencilerin gezegenlerin Gü-
neş sistemindeki konumlarını kavradıklarını 
belirledikten sonra öğretmen öğrencilere 
Güneş sistemi tasarımı yapmaları için ilgili 
malzemeleri verir. Güneş sisteminin aşağı-
daki görselini etkileşimli tahtadan gösterir. 
30x70 siyah renkli fon kâğıdına Güneş sis-
temi tasarlamalarını ister. Öğretmen, öğren-
cilerden renkli elişi kâğıtlarını, gezegenlerin 
boyutlarını dikkate alarak daire şeklinde 
kesmelerini ister. Gezegenleri siyah fon kâ-
ğıdına Güneş sistemindeki sıraya göre ya-
pıştırmaları gerektiğini belirtir. Öğrenciler 
tasarladıkları ürünleri sunar. 

 Öğretmen astronomi eğitimlerinde 
kullanılan mobil ve Web tabanlı uygulama-
ların neler olduğunu anlatır. Bu uygulamaları 
öğrencilerin tanımalarını sağlar.  Etkileşimli 
tahtadan astronomi eğitimlerinde kullanı-
lan Web tabanlı uygulamaları gösterir ve 
kullanır. Uygulamadan gezegenleri gösterir. 
Öğrencilerin de bu uygulamayı kullanmaları 
için onlara rehberlik eder. 

  Öğretmen, öğrencilere Ek 1’i dağıtır ve 
onlardan formu doldurmalarını ister. Öğren-
ciler formu doldurduktan sonra öğretmen 
form üzerinde gerekli incelemeleri yapar. 
Öğrencilerin konu ile ilgili anlamadıkları 
yerleri takrar açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme 

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu ve Yapılandırılmış Grid Formu’na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Güneş sistemi ve gezegenler

Merkür

Merkür

Venüs

Venüs

Dünya

Dünya

Jüpiter

Jüpiter

Satürn

Satürn

Uranüs

Uranüs

Neptün

Neptün

Mars

Mars
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EK 1: Gezegenleri Tanıyorum

 Aşağıda özellikleri verilen gezegenlerin karşılarına adlarını yazınız. Özelliği verilen 

gezegene ait görseli çizip, boyayınız.

Güneş’e en yakın gezegenim.

Güneş’e en uzak gezegenim.

En küçük gezegenim.

Kendi eksenimde ters yönde 
dönen gezegenim.

İki uydum var, “Kızıl Gezegen”dir 
diğer adım.

İçerisinde büyük oranda hidrojen ve 
helyum olan gezegenim.

¾’üm sularla kaplıdır, tek uydusu 
olan gezegenim.

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

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

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

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

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

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

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

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

Halkalı gezegenler arasında halkası 
en belirgin olan gezegenim.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : TAKIMYILDIZLARINI GÖZLEMLİYORUM

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde geçen astronomi kavramlarını fark 
eder.

 Astronomi alanında kullanılabilecek bir ürün tasarlar. 

 Tasarladığı ürünleri sözlü veya yazılı olarak sunar.

 Astronomi eğitimlerinde kullanılan mobil ve Web tabanlı uygulamaları tanır.

 Astronomi eğitimlerinde kullanılan mobil ve Web tabanlı uygulamaları kullanır.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yaratıcı yazma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta
Öğrenci: Proje tüpü karton, siyah renkli fotoblok, makas, kâğıt, kalem, kürdan, yıldız 
sembolünde yapışkanlı kâğıt, yapıştırıcı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki sorular ile derse 
giriş yapar:

• Takımyıldızları denilince aklınıza ne ge-
liyor?

• Takımyıldızlarının isimleri nelerdir?

• Astronomide kullanılan temel gözlem 
araçları nelerdir?

• Takımyıldızları nasıl oluşur?

 Öğrencilerin yanıtları alındıktan sonra 
öğretmen konu ile ilgili bilgilendirme yapar. 
Takımyıldızlarının gece gökyüzü açıkken te-
leskopla gözlemlenebileceğini belirtir.

 Öğretmen EBA’dan “Yıldız” isimli vi-
deoyu izletir. Video izlenirken öğretmen 
gerekli yerlerde videoyu durdurup öğrenci-
lerin konuyla ilgili fikirlerini alır ve ilgili bö-
lümlere ilişkin detaylı açıklamalar yapar.

 Öğretmen, öğrenciler videonun ta-
mamını izledikten sonra  video hakkında 
onların görüşlerini, düşüncelerini alır.   
Öğretmen, öğrencilere malzemeleri dağı-
tır. Öğrencilerden verilen malzemeler yar-
dımıyla takımyıldızları modeli yapmalarını 
ister. Modelin yapımında aşağıdaki adım-
ları izlemeleri gerektiğini belirtir:

 Tasarımın Yapılışı: 2’yi de etkileşimli 
tahtadan gösterir.

 1. Öğrenciler Proje tüpü kartonunun 
açık olan kısmı boyutunda ve daire şek-
linde iki adet siyah fotoblok karton keser. 
Kesilen parçalardan birinin üzerine takım-
yıldızlarından herhangi birinin konumu-
nu kurşun kalemle işaretler (Andromeda, 
Avcı, Küçükayı vb.). Daha sonra işaretle-
nen yerleri kürdan yardımı ile deler. Hazır-
lanan bu parçayı proje tüpü kartonunun 
bir ucuna yapıştırır.

Siyah fotoblok



152

Bilimsel Araştırma/Astronomi
DE

ST
EK

 E
Ğ

İT
İM

 P
RO

G
RA

M
I  

1

Takımyıldızlarının konumları

Proje tüpü kartonu

 2. Fotobloktan kesilen diğer parçanın ortasına iki cm çapında, daire şeklinde bir delik 
açar. Bu parçayı da proje tüpü kartonun açık olan diğer ucuna yapıştırır.

Büyükayı

Cassiopeia

Küçükayı

Orion

Cygnus

Persesus

Canis Major İkizler Andromeda
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3. Öğrenciler modellerini hazırlandıktan 
sonra, modeli ışığa doğru tutup izleme de-
liğinden bakar. Proje kartonu tüpünün di-
ğer ucunda bulunan deliklerden içeri giren 
ışık sayesinde takımyıldızı simülasyonunu 
izler.                           

 Öğretmen, öğrencilerden yapmış ol-
dukları modelleri arkadaşlarıyla değiştir-
melerini ister. Böylece öğrencilerin, diğer 
arkadaşlarının yapmış oldukları farklı takım-
yıldızlarını görmelerini sağlar.

 Öğretmen astronomi eğitimlerinde 
kullanılan mobil ve Web tabanlı uygulama-
ların neler olduğunu anlatır. Etkileşimli tah-
tadan astronomi eğitimlerinde kullanılan 
Web tabanlı uygulamaları gösterir ve kulla-
nır. Uygulamadan takımyıldızlarını ve gök-
yüzündeki konumlarını gösterir.

 Öğretmen, öğrencilerin yapmış olduk-
ları gözlemlerle ilgili düşüncelerini alarak 
değerlendirme çalışmalarına geçer.

Ölçme ve Değerlendirme: 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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1.4. Teknoloji, Tasarım,
İnovasyon ve Girişimcilik Modülü

 Günümüzde Ar-Ge çalışmaları ile önemli bir ivme kazanan teknoloji, tasarım, ino-
vasyon ve girişimcilik alanları büyüme ve gelişme için gerekli bir faaliyet olarak görül-
mektedir. Bu alanları içeren eğitimin, bireylerin disiplinli ve iş birliği içinde çalışma, ken-
dine güven, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi becerilerini geliştirdiğini gösteren 
çalışmalar, bu alanının önemini vurgulamaktadır. Teknoloji eğitimi, bireylerin var olan 
teknolojileri anlayarak kullanması ile karşılaştığı teknolojik problemlere farklı çözüm yol-
ları üretmesini sağlayan bir süreç olarak (Şenel ve Gençoğlu, 2003); inovasyon, bilim ve 
teknolojiyi kullanmanın yanında ekonomik, toplumsal, kültürel yararlar ortaya koymak 
olarak tanımlanmaktadır (Taş, 2017). Girişimcilik ise, yenilikçiliği, inovasyon yeteneklerini 
geliştirmeyi, hayal gücünü kullanmayı, içsel motivasyon ile hareket etmeyi içermektedir 
(Yurtseven, 2020). Teknoloji tasarım, inovasyon ve girişimcilik alanlarının birleşimi bir 
ürün yaratmayı ya da var olan ürünü farklılaştırıp bundan bir değer yaratmayı ve bunu 
toplum yararına sunmayı hedeflemektedir. Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik 
Modülü ile bireylerin; teknoloji farkındalığı kazanmaları, algoritma kurma ve çözümleme 
becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi ve girişimci olmaya istek duymalarının sağlanması 
hedeflenmektedir.

 Destek Eğitim Programı 1’de Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik Modülü 
bir alt temada ele alınmıştır. Bu tema “Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritmalar” şeklinde-
dir. Bir alt temada toplam beş etkinlik bulunmaktadır.

 Şenel, A., ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi En-
düstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65. 

 Taş, D. (2017). İnovasyon, eğitim ve küresel inovasyon endeksi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştır-
malar Dergisi, 1(1), 99-123.

 Yurtseven, R. (2020). İlkokulda girişimcilik eğitimi: amaç, içerik ve öğretim süreci. Uluslararası 
Bilim ve Eğitim Dergisi, 3(2), 135-153.
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1.4. Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik Modülü

1.4.1. Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritmalar

 Teknolojinin hızla ilerleyişi günümüz 
bireylerini dijital yerliler hâline getirmektedir. 
Dijitalleşme de dijital yerliler olan bireylerin 
günlük hayatta karşılaşabilecekleri problem-
lere analitik çözümler bulma ve algoritmalar 
ile hareket etme düşüncesini ve bilgi işlem-
sel düşünmeyi ön plana çıkarmaktadır. Wing 
(2008), 21. Yüzyıl becerilerinin ön koşulu ola-
rak belirtilen bilgi işlemsel düşünmeyi, bilgi-
sayar bilimindeki kavramlardan yola çıkarak 
problem çözmek, bir sistem tasarlamak ve 
her türlü davranışı anlamak olarak tanımla-
maktadır (Sırakaya, 2019).  Bilgi işlemsel dü-
şünme, yaratıcılık, algoritmik düşünme, eleş-
tirel düşünme, problem çözme, iş birlikli öğrenme ve iletişim becerileri ile ilişkilidir ve ilerleyen 
zamanlarda okuma-yazma gibi temel beceriler arasında gösterileceği belirtilmektedir (Sayın ve 
Seferoğlu, 2016). Bilgi işlemsel düşünme ve algoritma eğitimi, bireylerin temel bilgisayar bilimleri 
verilerini kullanarak problem çözmesi, sistemlerin tasarımını yapması, insan davranışlarını anlaşılır 
kılması ve bireylerin bilgi işlemsel düşünmeyi geliştirmesi amacıyla kullanılmaktadır (Eskici, Mer-
can ve Hakverdi, 2020). Bilgi işlemsel düşünme ve algoritmalar oluşturma, bireylerin matematiksel 
düşünme becerisini geliştirmekte, üreticiliğini olumlu ve motive edici yönde etkilemektedir. Bilgi 
İşlemsel Düşünme ve Algoritmalar alt teması ile bireylerin analitik düşünme becerilerinin geliştiril-
mesi, öz-yeterlik algısı ve davranış ve motivasyon gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

 Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritmalar alt temasında “Kodlama ile İlerle”, “Kutu Kutu”, “Bir 
Kitaptan Geleceğe”, “Hayat Kaynaklarım” ve “Marketler” adlı beş etkinlik bulunmaktadır.

 Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi . XVIII. Akade-
mik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey  
 Eskici, G. Y., Mercan, S., & Hakverdi, F. Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar. Amasya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 30-64.
 Sarıkaya, D. A. (2019). Programlama öğretiminin bilgi işlemsel düşünme becerisine etkisi. Türkiye Sosyal Araş-
tırmalar Dergisi, 2, 575-590.
 • Kodlama ile İlerle

 • Kutu Kutu

 • Bir Kitaptan Geleceğe

 • Hayat Kaynaklarım

 • Marketler
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Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik/                   
Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritmalar

ETKİNLİK ADI : KODLAMA İLE İLERLE

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Algoritmanın tanımına uygun örnekler verir.

 Algoritmaya uygun yönergeleri uygular.

 Verilen diyagramlara göre işlem sırasına uygun kodlama yapar.

 Doğadaki ve günlük yaşamındaki olayları gerçekleşme sırasına göre sıralar.

 Verilen algoritmaya uygun komutları gerçekleştirir.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metindeki olay sırasına uygun olarak algoritma 
oluşturur.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Öğretmen, algoritmalar konusunda bir sunum hazırlayabilir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, bir haberden yola çıkarak 
bir soru soracağını, soruyu ve cevabı önce 
hayal etmelerini sonra yanıtlamalarını ister. 
Ardından aşağıdaki metni okur:

 “Günümüzden 25 yıl sonra mesleğinizi 

yaparak hayatınızı devam ettirdiğinizi hayal 

ediniz. Bir süre sonra işiniz ile ilgili olarak 

büyük miktarda paraya ihtiyaç duydunuz. 

Bu para oldukça önemli bir konu ile ilgili 

ve acil olarak gerekli. Bu kadar fazla para-

yı ancak bankadan borç olarak alabilirsiniz.

Bunun için bankanın sizden istediği bazı 

evraklar var. Bunları hazırlayıp başvurunu-

zu yaptınız. Siz daha önce de bankadan 

borç almıştınız ve borcunuzu zamanında 

geri ödemiştiniz. Ancak bu sefer bankanın 

kullandığı bilgisayar yazılımı sizin maddi 

durumunuzun kötü olduğunu, borcu geriye 

ödeyemeyeceğinizi düşündüğü için başvu-

runuzu reddetti. Siz, tüm borçlarınızı zama-

nında ödediğiniz için kararı hatalı buldunuz 

ve banka yazılımının hatalı kararına itiraz 

etmeye karar verdiniz. Banka verilerinin bu-

lunduğu bilgisayara itirazınızı nasıl yaparsı-

nız?”

 Öğrencilerin yanıtlarının dinlenmesin-
den sonra öğretmen “Algoritma nedir bil-
meden, algoritmaların içeriğini bilmeden 
ve bilgisayarın başvurunuzu değerlendirir-
ken kullandığı algoritmayı bilmeden itiraz 
etmenizin bir faydası yok.” bilgisini verir.

 Öğretmen aşağıdaki soruları sorar:

 • Algoritmaları öğrenmek ne demektir?

 • Algoritmaları bilmek neden önemlidir?

 Sorular ile mevcut durumu değerlen-
dirirler. Daha sonra öğretmen algoritmalar 
hakkında bilgi verir.

Öğretmen, öğrencilere “Şimdi birlikte bir 

algoritma geliştireceğiz. Okulda verilen 

proje ödeviniz için önemli bir tiyatro eseri 

izlemeli ve oyunun analizini içeren bir ra-

por yazmalısınız. Bunun için iyi bir oyun 

seçmek, bilet bulmak, bileti satın almak 

gibi bazı görevleriniz var. Ek 1’de yazan 

cümleleri düzenli bir akış oluşturacak şe-

kilde sıralayınız.” der.



158

DE
ST

EK
 E

Ğ
İT

İM
 P

RO
G

RA
M

I  
1

Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik/                   
Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritmalar

 Algoritma kelimesi, ünlü Türk İslam 

bilgini Harezmî tarafından kullanılmıştır. 

Dokuzuncu yüzyılda cebir alanında yaptı-

ğı çalışmalara algoritmayı da ekleyen Ha-

rezmî, matematik alanına büyük katkılar 

sunmuştur. Harezmî, dünyanın ilk cebir 

kitabı Hisab El-Cebir ve El Mukabala’yı 

yazmıştır. Günümüzde bilgisayar alanından 

elektrik devresine, mekanik cihazlardan bi-

yolojik sinir ağına kadar birçok alanda ya-

rarlanılan algoritmayı bilim dünyasına sun-

muştur. 

 Algoritma, bir problemi çözmek ama-

cıyla ya da belirli bir amaca ulaşmak için 

izlenen yol anlamına gelmektedir. Amaca 

ulaşmak ya da problemi çözmek için iz-

lenmesi gereken adımlar sözlü olarak ifade 

edilirler. Net/objektif cümleler içerirler. Al-

goritmalar daha çok matematik ve bilgisa-

yar biliminde bir problemi çözmek ya da 

bir amaca ulaşmak için kullanılır.

 Algoritmalar, tek bir problemi çöze-

cek şekilde basamaklandırılır. Birden fazla 

amaca ulaşmak ya da birden fazla proble-

mi çözmek için algoritmalar oluşturulmaz. 

Algoritmalar hazırlanırken çözüme ulaş-

mak için atılması gereken adımlar/yapılma-

sı gereken işlemler öncelik sırası gözetile-

rek ayrıntılı bir şekilde belirtilir. 

 Bir problemin çözümü/bir amaca 

ulaşmak için izlenmesi gereken aritmetik 

ve mantıksal adımların sözlü ya da yazılı 

olarak anlatıldığı algoritmanın, görsel sim-

ge/semboller yardımıyla ifade edilmiş şek-

line “akış şemaları” adı verilmektedir. Akış 

şemalarının algoritmalardan farkı adımların 

simgeler şeklinde kutular içine yazılması ve 

adımlar arasında ilişkilerin ve yönlerin oklar 

aracılığıyla gösterilmesidir.

ALGORİTMALAR

BAŞLA

A,B

A eşit B

A büyük

B büyük

DUR

A=B
?

A>B

Örnek 3: Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanını bulup ekrana yazdıran algoritma ve akış  
     şemasını hazırlayınız.

Algoritması:

Akış Şeması:

1. Başla.
2. A ve B sayılarını oku.
3. Eğer A = B ise “A B’ye eşit” yaz Git 6

4. Eğer A  B ise “A B’den büyük” yaz git 6
5. Yaz “B A’dan büyük”
6. Dur.
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Etkinliğin doğru sıralanışı aşağıda verilmiş-

tir.

 Ödevi tamamlamak üzere cuma ak-

şamı için “Vatan yahut Silistre” oyununa 

gitmeye karar ver. Okuldan çık. Bilet alabi-

leceğin yerleri öğren. Üç Arkadaş Kitabe-

vi’ne git. Bilet olup olmadığını sor. Buradaki 

biletler tükenmiş. Belediye Kültür Hizmet-

leri’ne giderek bilet var mı diye sor. Okullar 

toplu bilet aldığı için bilet kalmamış. Dev-

let Konservatuvarına git. Konservatuvarda 

bulduğun bileti rezerve et. Bilet parasını 

nereden bulabileceğini düşün. Harçlığın-

dan kalan parayı kontrol et. Yeterli para 

yok. Annenden tiyatro oyunu için para iste. 

Harçlığını abur cubur ürünlere harcadığın 

için annenden gelen cevap, hayır. Abinden 

bilet ücreti için yardımcı olmasını iste. Kül-

tür-sanat dergisi alacağı için abinden ge-

len cevap, hayır. Babandan para iste. Aylık 

ödemelerinizden dolayı parası kalmayaca-

ğı için cevabı, hayır. Kız kardeşinden para 

iste. Parayı al. Devlet Konservatuvarına git. 

Bileti al.

 Öğretmen, öğrencilere “Tiyatroya git-

mek için bir bütçeniz ve biletiniz var, şimdi 

sıra cuma akşamı tiyatroya gidip oyuna iz-

lemekte. Yirmi bir adımda oyuna gidişinizi 

anlatınız.” der. Öğrencilere Ek 2’yi dağıtır.

Etkinliğin doğru sıralanışı aşağıda verilmiş-

tir:

 “Vatan yahut Silistre” oyununa git-

mek için evden çık. Merdivenlerden in. 

Bahçe kapısını aç. Dışarı çık. Bahçe kapısını 

kapat. Otobüs durağına kadar yürü. Oto-

büs durağına geldiğin zaman dur. Otobü-

sü bekle. Otobüs gelince otobüs kapısına 

yaklaş. Otobüse bin. Otobüs bileti için ula-

şım kartını okut. Boş bir koltuğa otur. Oto-

büsten iniş için düğmeye bas. Otobüsün 

kapısına doğru ilerle. Otobüsten in. Devlet 

Konservatuvarına doğru yürü. Devlet Kon-

servatuvarının kapısında dur. Gişedeki gö-

revliye biletini göster. “Vatan yahut Silist-

re” adlı tiyatro oyununu izlemek için Devlet 

Konservatuvarından içeri gir.

 Öğretmen, öğrencilerle birlikte al-

goritmaları kontrol ettikten sonra: “Okul 

projeniz için bir tiyatro oyunu seçtiniz, bu 

tiyatro için bir bilet ücretini buldunuz, ti-

yatroya gitmek için bir yol kat ettiniz, sıra 

keyifle oyunu izlemeye geldi. Ancak kon-

servatuarın içinde hangi salona gidecek-

siniz? Şimdi birlikte akış şeması içeren bir 

algoritma çalışması yapacağız.” der. Öğ-

rencilere Ek 3’ü dağıtır. Akış şeması içeren 

bu algoritmayı birlikte incelerler. Akış şe-

masının nasıl oluştuğuna dair çıkarımlarda 

bulunurlar.  

 Öğretmen, öğrencilere: “Salona girin-

ce çok heyecanlandınız. Türk edebiyatının 

ilk tiyatro eseri olan ‘Vatan yahut Silistre’ 

oyununu izleyeceksiniz. Hemen başlasın 

diye düşünürken size sesleniyorlar. Yol ver-

meniz için rica ediyorlar. Salonun kenarına 

çekildiniz. Siz nereye oturacaksınız? He-

men elinizdeki bilete baktınız!” der. Öğren-

cilerden biletlerinde yazan yere ulaşmaları 

için bir algoritma ve akış şeması hazırla-

malarını ister. Öğrencilere Ek 4’ü dağıtır.

 Öğretmen, algoritmaların hayatımız-

da her alanda yer aldığını, gelecekte de 

mesleklerimizi yaparken yararlanacağımız 

bir alan olacağını vurgular. 

Kaynakça: 

 Algoritmalarımızı kendimiz belirler-

sek ne olur? (t.y.) https://baslangicnok-

tasi.org/algoritmalari-kendimiz-belirler-

sek-ne-degisir/. Erişim tarihi: 30.06.2021.

Algoritma (t.y.). https://tr.wikipedia.org/

wiki/Algoritma. Erişim tarihi: 30.06.2021.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Akran Değerlendirme 

Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz.
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EK 1:

 Okuldaki dönem projesi ödevi olarak, bir tiyatro oyunu izleyip sonra oyunun analizini 

yapma görevini aldınız. Tiyatroya gitmek için para bulmanız gerekmektedir. Bunun için 

aşağıdaki akış şemasına algoritma cümlelerini doğru şekilde yerleştiriniz.

Annenden tiyatro oyunu için para iste. Harçlığından kalan parayı kontrol et.

Buradaki biletler tükenmiş.
Bilet parasını nereden bulabileceğini dü-

şün.

Kültür-sanat dergisi alacağı için abinden 

gelen cevap, hayır.
Bilet alabileceğin yerleri öğren.

Belediye Kültür Hizmetleri’ne giderek bilet 

var mı diye sor.
Babandan para iste.

Bilet olup olmadığını sor.
Konservatuvarda bulduğun bileti rezer-

ve et.

Devlet Konservatuvarına git.

Ödevi tamamlamak üzere cuma akşamı 

için “Vatan yahut Silistre” oyununa git-

meye karar ver.

Okullar toplu bilet aldığı için bilet kalma-

mış.
Okuldan çık.

Kız kardeşinden para iste. Üç Arkadaş Kitabevi’ne git.

Devlet Konservatuvarına git. Parayı al.

Bileti al.
Aylık ödemelerinizden dolayı parası kal-

mayacağı için cevabı, hayır.

Yeterli para yok.
Harçlığını abur cubur ürünlere harcadı-

ğın için annenden gelen cevap, hayır.

Abinden bilet ücreti için yardımcı olmasını 

iste.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ALGORİTMA
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EK 2:

 Okul proje göreviniz için tiyatro gideceksiniz. Biletiniz elinizde, evden çıktığınız an-

dan tiyatronun başladığı ana kadar olan adımları algoritmik basamaklar olacak şekilde 

yazınız.

Bahçe kapısını kapat.

“Vatan Yahut Silistre” adlı tiyatro oyunu-

nu izlemek için Devlet Konservatuarı’n-

dan içeri gir.

Otobüsten in. Boş bir koltuğa otur.

Otobüs durağına kadar yürü. Devlet Konservatuarı’na doğru yürü.

Gişedeki görevliye biletini göster.
“Vatan Yahut Silistre” oyununa gitmek 

için evden çık.

Merdivenlerden in. Otobüse bin.

Otobüs bileti için ulaşım kartını okut. Devlet Konservatuarı kapısında dur.

Bahçe kapısını aç. Otobüsün kapısına doğru ilerle.

Otobüs gelince otobüs kapısına yaklaş. Otobüsten iniş için düğmeye bas.

Dışarı çık. Otobüsü bekle.

Otobüs durağına geldiğin zaman dur.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ALGORİTMA
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EK 3: 

 “Vatan yahut Silistre” adlı tiyatro oyununa biletiniz var, adım adım devlet konserva-

tuarına geldiniz. Salonunuza gidiniz.

 Algortiması: 

 “Vatan yahut Silistre” oyunu için Devlet Konservatuvarında salonlar bölümüne gide-

rek başla.

 Oyunların sergilendiği salon adlarını oku. 

 Eğer salonun adı üzerine oyunun adı “Vatan yahut Silistre” yazmıyor ise “yanlış” 

yöndesin. Salonlar bölümüne geri dön. 

 Eğer salonun adı üzerinde oyunun adı “Vatan yahut Silistre” yazıyor ise “doğru” 

yöndesin. “Salona Gir”e git. 

“Vatan yahut Silistre” oyunu için Devlet Konservatuvarında salonlar bölümüne giderek başla.

Oyunların sergilendiği salon adlarını oku.

Salonlar bölümüne 
geri dön.

Akış şeması: 

Eğer salonun adı 
üzerinde oyunun 
adı “Vatan yahut 
Silistre” yazmıyor 
ise “yanlış” 

Eğer salonun adı 
üzerinde oyunun adı 
“Vatan yahut Silistre” 
yazıyor ise “doğru” 
yöndesin.

“Salona gir.”
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EK 4: 

 Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri olan “Vatan yahut Silistre” oyununu izleyeceksiniz. 

Biletinizde yazan salonun kuzey bölümünde bulunan 19. sıra 19 numaralı koltuğa gidişinizi 

gösteren bir akış şeması oluşturunuz.
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ETKİNLİK ADI : KUTU KUTU

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Algoritma mantığını kavrar.

 Verilen yönergeye uygun algoritma adımlarını uygular.

 Bir problemin çözümü için algoritma oluşturur.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Matematik

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Ek 2’de yer alan şablon kullanılarak daha karmaşık görevler hazırlanabilir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen bir oyun oynayacaklarını 
belirtir. Aşağıdaki örnek üzerinden oyunun 
kurallarını açıklar.

Örnek:

X

C

B

A

1 2 3

 Öğretmen, görselde X, A, B ve C’nin 
satırları, 1, 2 ve 3’ün sütunları oluşturduğu-
nu belirtir. X satırının pasif olduğunu, sa-
dece geçişlerde kullanılabileceğini belirtir. 
Yer çekimi kuralına göre kutuların altında 
başka kutu yoksa A satırına inmesi gerek-
tiğini vurgular (Hanoi Kuleleri oyunu gibi.).

 Öğretmen, oyunun amacının tablo 
üzerinde verilen görevleri yerine getirmek 
için izlenecek adımların belirlenmesi oldu-
ğunu belirtir. Örneğin A3 hücresinde bulu-
nan yeşil kutunun A1 hücresine taşınması 
gerektiğini, bunun için izlenmesi gereken 
adımları birlikte yazacaklarını söyler.

 “Öncelikle A1 hücresini boşaltmamız 
lazım. A1 hücresindeki kırmızı kutuyu C2 
veya B3’e taşıyabiliriz. B3’e taşırsak A3’te-
ki yeşil kutunun çıkış yolunu kapatmış olu-
ruz. Bu nedenle diğer seçeneği yani C2’ye 
taşıma seçeneğini tercih ediyoruz (Mavi 
oklar ile gösterilmiştir.). O zaman birinci 
adım;

 Kırmızı C2’ye

 Daha sonra A3’te bulunan yeşil kutu-
yu az önce boşalttığımız A1 kutusuna taşı-
yabiliriz. Buna göre ikinci adım;

 Yeşil A1’e

 şeklinde olur. Görev bu şekilde ta-
mamlanır.

 Öğretmen aynı görsel üzerinde baş-
ka bir görev yaptırır.

 Görev: A2 hücresindeki mavi kutuyu 
A1’e taşıyınız.

 1- Sarı B3’e

 2- Kırmızı C3’e

 3- Mavi A1’e

 şeklinde olabilir.

 Öğretmen Ek 1’i dağıtır. Öğrenciler-
den Ek 1’de yer alan tabloyu dikkate alarak 
görevleri yerine getirmelerini ister.

 Ek 1 için olası çözümler:

 Görev 1: A2 hücresinde bulunan kır-
mızı kutuyu A1 hücresine taşıyın.

 1- Yeşil B3’e

 2- Kırmızı C3’e

 3- Mavi A2’ye

 4- Sarı B2’ye

 5- Kırmızı A1’e

 Görev 2: A1 hücresindeki sarı kutuyu 
C3’e, A3 hücresindeki mor kutuyu B2 hüc-
resine taşıyın.

 1- Mor C2’ye

 2- Mavi A3’e

 3- Sarı C2’e

 4- Mor A1’e

 5- Yeşil C3’e

 6- Mor A1’e

 7- Yeşil B1’e

 Öğretmen Ek 2’yi dağıtır. Öğrenci-
lerden kendi görevlerini hazırlamalarını is-
ter. Hazırlanan görevler grup içerisindeki 
diğer öğrencilerle değiştirilir. Öğrenciler 
arkadaşlarının hazırladığı görevleri yerine 
getirirler. Öğretmen değerlendirme çalış-
maları ile dersi sonlandırır.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Akran Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Kutu Kutu Oyunu

 Tablodaki dizilimi dikkate alarak 1 ve 2 numaralı görevleri bitirecek adımları yazınız.

X

C

B

A

1 2 3

Görev 1: A2 hücresinde bulunan kırmızı 

kutuyu A1 hücresine taşıyın.

Görev 2: A1 hücresindeki sarı kutuyu C3’e, 

A3 hücresindeki mor kutuyu B2 hücresine 

taşıyın.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 2: Kutu Kutu Oyun Şablonu

 Aşağıdaki şablonu kullanarak bir oyun tasarlayınız. Tasarladığınız oyun alanı ile ilgili 

iki farklı görev belirleyiniz.

X

C

B

A

1 2 3

Görev 1: Görev 2: 

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : BİR KİTAPTAN GELECEĞE 

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Temel kodlama becerisine göre kendisine verilen yönergeleri bulur.

 Verilen algoritmaya uygun komutları gerçekleştirir.

 Verilen diyagramlara göre işlem sırasına uygun kodlama yapar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metindeki olay sırasına uygun olarak algoritma 
oluşturur.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma 

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikteki kodlama çalışmaları kâğıt kalem kullanılarak yapılacak olup BİLSEM im-
kânları dahilinde çeşitli dijital araçlar ile de yapılabilir. 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Resim kâğıdı, boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere gelecekte yap-
mak istedikleri mesleği sorar, bu mesleği 
bir resim olarak çizmelerini ister. Resimleri-
ne, meslekleri ile ilgili farklı stillerde kelime-
ler/cümleler eklemelerini söyler. Hayallerin-
de olan mesleği yapmak için nelerin gerekli 
olduğu sorusunu sorar. Öğrencilerin yanıt-
larını dinledikten sonra hayal ettikleri mes-
leği yapmak için hangi gereklilikleri yerine 
getirmeleri gerektiğini soru olarak yöneltir. 
Öğrencilerden bu gereklilikleri öncelik sıra-
sına göre sıralamalarını ister.

 Öğretmen aşağıdaki görseli etkileşim-
li tahtadan yansıtır. Görselin hangi bilim 
dalları ile ilişkili olduğunu sorar. Gelecekte 
yapmayı hayal ettikleri mesleğin görselle 
bir ilişkisinin olup olamayacağını düşünme-
lerini ister. Uzayın geleceğimizde nasıl bir 
öneme sahip olacağı üzerine tahminde bu-
lunmalarını ve duygu-düşüncelerini söyle-
melerini belirtir.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Grup Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.

 Öğretmen, öğrencilere bir oyun oyna-
yacaklarını, bunun için yönergeleri takip 
etmeleri gerektiğini söyler. Ek 1’i dağıtır. Ek 
1’deki etkinliğin sonunda öğrenciler, “İstik-
bal Göklerdedir!” yazısına ulaşırlar. Öğret-
men, öğrencilerle birlikte bu cümleyi kimin 
söylediği ve cümlenin anlamı üzerine konu-
şurlar.

 Öğretmen, öğrencilere “meraklı ve ça-
lışkan bir çocuk olan Selman’ın hikâyesinin 
anlatıldığı” Ek 2’yi dağıtır. Öğrencilerden 
hikâyeden bir kod/adım cümlesi olabile-
cek cümleleri seçmelerini ve kâğıda yaz-
malarını ister. Örneğin “Odandan çık. Beş 
adım yürü. Gözlüğünü tak.” vb. Hikâyedeki 
kodlamanın örnek yanıtlarını tahtaya yazar, 
öğrencilere de kendi yanıtları ile karşılaştır-
ma yapmalarını söyler. Öğrencilerle birlikte 
kodlama adımları üzerine konuşurlar, kod-
lama adımlarını incelerler. 

 Örnek yanıtlar: 

1. Adım: Evdeki kütüphanenin önünde dur. 

2. Adım: Kitaplar arasında gezin/göz gezdir.

3. Adım: Bir kitap seç.

4. Adım: Kitabı karıştır/resimleri incele.

5. Adım: Fotoğraflara dikkatle bak.

6. Adım: Kütüphanede farklı astronomi ki-
tapları araştır.
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7. Adım: Astronomi alanında çalış.

8. Adım: Üniversitede astronomi ve mate-
matik alanında eğitim görmek için çok çalış.

9. Adım: Astronomi ile ilgili düşün, araştır, 
problem çözmek için çaba göster.

 Öğretmen, Selman adlı çocuğun haya-
tını Kozmografya adlı kitabın değiştirdiğini 
söyler. Kitabın ve Selman’ın hikâyesini anla-
tır.

 “İlk baskısı 1929 yılında yapılan Türki-
ye’deki ilk astronomi kitabı, ‘Kozmograf-
ya’dır. Yazarı Ordinaryüs Profesör Doktor 
Ali YAR.

 Bu kitap yazılmadan sekiz sene önce 
Ankara Hükûmeti’nin kasasında sadece 48 
kuruş vardı. İşgal güçleriyle, fakirlikle, ceha-
letle ve hastalıkla mücadele ediliyor; savaş 
sonrası Osmanlı’nın borçları ödeniyor, diğer 
yandan bilimle, sanatla Cumhuriyet inşa 
ediliyor, fabrikalar yapılıyor, operalar temsil 
ediliyor, yurt dışına eğitim için öğrenciler 
gönderiliyor, örnek bir ülke inşa edilmeye 
çalışılıyordu.

 O dönem insanlar dünyanın düz oldu-
ğunu ya da boğanın boynuzları üzerinde 
durduğunu düşünüyordu. Astronomi nedir, 
kimse bilmiyordu. Ama bir kişi bunun öne-
mini biliyordu. Bir devlet adamının astro-
nomi kitabı yazdırmasının dünyada başka 
örneği yoktur!”

 Öğretmen, öğrencilere kitabın neden 
yazılmış olabileceğini sorar, yanıtlar dinlen-
dikten sonra devam eder.

 “Evet, ‘Kozmografya’, Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün isteğiyle Ali Bey’e 1929’da 
yazdırılmıştır. Gezegenler, mevsimler na-
sıl oluşur, kara delik nedir, Aristo’dan baş-
layarak Kopernik’ten Galileo’ye kadar tüm 
uzmanların düşünceleri, Samanyolu ha-
ritasına kadar her şey bu kitapta yer alır. 

1933’ten başlayarak tüm liselerde zorunlu 
ders olarak okutulmuştur, ta ki 1979’a ka-
dar.

Kitabın yazarı Ali YAR, Mektebi Sultani yani 
Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra 1912 
Temmuz’unda Paris Yüksek Tayyarecilik 
Mektebi’nden mezun olur ve dünyanın ilk 
üç uçak mühendisinden biri unvanını elde 
eder. Darülfûnun yani İstanbul Üniversite-
sinin o dönem Zeynep Hanım Konağı diye 
bilinen konağında cebir ve astronomi ders-
leri verir. Atatürk’ün isteğiyle de bu kitabı 
yazar.”

 Öğretmen, öğrencilere Ek 3’ü dağıtır. 
Cevabı Kozmografya kelimesi olacak şekil-
de (Ek 1’de yaptıkları gibi) bir kodlama ör-
neği oluşturmalarını ister.

 Öğretmen, öğrencilere “Hayatınızda 
çok etkilendiğiniz, sizin için farklı ve yeni-
likçi düşünmenize yardımcı olan bir kitap 
oldu mu? Bu kitabı ve yaşadığınız farkın-
dalığı anlatan bir yazı yazınız. Kitabın adını 
kodlama örneği ile bir tablo hâlinde sunu-
nuz.”der. Ek 4’ü öğrencilere dağıtır.

 Etkinliğin sonunda gönüllü öğrenciler 
yazılarını arkadaşlarıyla paylaşırlar. Değer-
lendirme çalışmaları ile etkinlik sonlandırılır.

Kaynakça:

 Atatürk’ün isteği ile yazılan kitap, 
kozmografya, Tolga Aydoğan yazdı (t.y.). 
https://www.kitaptansanattan.com/ata-
turkun-istegiyle-yazilan-kitap-kozmog-
rafya-tolga-aydogan-yazdi/. Erişim tarihi: 
30.06.2021.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Gizli Cümle

 Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz. Metindeki adımları izleyerek şifreyi bulunuz.

 “Bir uzay gemisinde olduğunuzu düşününüz. Uzay gemisini hareket ettirmeniz için 
şifreye ulaşmanız gerekiyor. Aşağıdaki yönergedeki yön işaretlerini takip ediniz, şifre-
yi oluşturan harflere ulaşınız. Sonra harfleri birleştiriniz. Harfleri birleştirerek bir cümle 
oluşturacaksınız. Acaba en büyük hayali uçmak olan bir çocuğun hayatına yön veren bu 
cümleyi aranızdan kim daha hızlı keşfedecek? 

 Güneş’ten yola çıkınız. 7 adım sağa, sonra 3 adım aşağıya hareket ediniz. İlk harfi 
şifre tablosunda 1 numaralı kutunun içine yazınız, bulduğunuz her harfi bu şekilde şifre 
tablosuna yerleştiriniz. İlk harften sonra 4 adım sola, 1 adım aşağıya gidiniz, 2. harfe ulaş-
tınız. Şimdi bulunduğunuz konumdan 14 adım sağa, 3 adım yukarı hareket ediniz. 3. harfe 
ulaştınız. Konumuzdan 1 adım yukarı, 7 adım sağa gidip 4. harfe ulaşınız. Buradan 7 adım 
aşağıya, 14 adım sola gidiniz, 5. harfe ulaşınız. Buradan 9 adım sola 5 adım aşağıya ininiz, 
6. harfe ulaşınız. Konumunuzdan 12 adım sağa, 3 adım yukarı gidip 7. harfe ulaşınız. Ko-
numunuzdan 4 adım sağa, 4 adım aşağıya ulaşarak 8. harfe ulaşınız. Tebrikler ilk kelimeyi 
tamamladınız.

 Ay’dan yola çıkınız, 4 adım sola, 4 adım yukarı gidip 9. harfi bulunuz. Şimdi bulundu-
ğunuz konumdan 1 adım yukarı, 15 adım sola, 3 adım aşağı inip 10. harfi bulunuz. Buradan 
3 adım sağa, 6 adım yukarı, 2 adım sola giderek 11. harfe ulaşınız. Konumunuzdan 6 adım 
sola, 3 adım yukarı gidip 12. harfe ulaşınız. Şimdi bulunduğunuz konumdan 13 adım sağa 
gidip 13. harfe ulaşınız. Buradan 2 adım yukarı, 4 adım sola gidip 14. harfe ulaşınız. Ko-
numunuzdan 3 adım aşağıya, 13 adım sağa gidip 15. harfe ulaşınız. Şimdi bulunduğunuz 
konumdan 3 adım aşağıya, 4 adım sola gidiniz, 16. harfe ulaşınız. Şimdiki konumunuzdan 
16 adım sola gidip 17. harfe ulaşınız. Konumunuzdan 7 adım aşağıya, 6 adım sağa giderek 
18. harfe ulaşınız. Bulunduğunuz konumdan 2 adım sağa, 2 adım yukarı giderek 19. harfi 
bulunuz. İkinci kelimeyi tamamlayarak şifreyi okuyunuz.”
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Şifre:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
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EK 2: Kod Basamakları

 Aşağıdaki kodlama etkinliğinde hikâyede yer alan bilgilerden yola çıkarak dokuz 

adımlık bir kod/adım cümlesi yazınız. 

 Selman, ailesiyle mutlu şekilde yaşayan bir çocukmuş.  Selman babasının kurduğu ve 

evin en güzel yerinde olan kütüphanede vakit geçirmekten ve kitaplarını karıştırmaktan 

çok mutlu olurmuş.

 Bir gün yine babasının kitapları arasında gezerken bir kitap görmüş. Kitabı almış, 

incelemiş. Kitapta gökyüzü haritaları, teleskoplar ve kâinata dair başka fotoğrafları ile kar-

şılaşınca çok etkilenmiş. Astronomiye ilgi duymaya başlamış. Bu ilgi onu bu konuda çalış-

maya yöneltmiş.

 O kadar çalışmış o kadar çalışmış ki California Üniversitesi, Matematik Bölümü’nden 

mezun olmuş. Sonrasında Wisconsin Üniversitesinde ve Michigan State Üniversitesinde 

profesörlüğe kadar yükselmiş. Çalışmaları onu “Yaşadığımız uzay tabii Euclid uzayı mı 

yoksa onun yalancı kopyası mı?” sorusunun yanıtını aramaya sevk etmiş ve İngiliz astro-

nomi profesörü Zeeman‘ın 1963’te yaptığı tahminin çözümünü bulmayı başarmış.

 Bu merak, ilgi ve çalışma onun TÜBİTAK Bilim Ödülü gibi birçok ödüle hak kazanma-

sını sağlamış.

Hikâyedeki Kod Basamakları:

1. Adım: ……………………………………………………………

2. Adım: ……………………………………………………………

3. Adım: ……………………………………………………………

4. Adım: ……………………………………………………………

5. Adım: ……………………………………………………………

6. Adım: ……………………………………………………………

7. Adım: ……………………………………………………………

8. Adım: ……………………………………………………………

9. Adım: ……………………………………………………………
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EK 3:

 Selman’ın hayatı “Kozmografya” adlı kitabı incelemesi ile değişti. Prof. Dr. Selman 

Akbulut oldu. Aşağıdaki tabloya “Kozmografya” kelimesini oluşturacak şekilde bir kod-

lama örneği yapınız.
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EK 4:

 Çok etkilendiğiniz, sizin farklı ve yenilikçi düşünmenizi sağlayan bir kitap oldu mu? 

Aşağıdaki noktalı yere, bu kitabı ve yaşadığınız farkındalığı anlatan bir yazı yazınız.
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ETKİNLİK ADI : HAYAT KAYNAKLARIM

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Karşılaştığı problem durumunda çözüm üretmek için bilgi işlemsel düşünme basa-
maklarının uygulanması gerektiğini fark eder. 

 Kaynakları etkili bir şekilde kullanmanın önemini fark eder.

 Kaynakları etkili bir şekilde kullanmanın günlük hayata etkilerini analiz eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Hayat Bilgisi

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Tartışma, soru-cevap, öykü tamamlama

AÇIKLAMALAR: 

Öğretmen, öğrencilere derse Türkçe sözlük getirmelerini söyler.

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Farklı renkte A4 kâğıtlar, Türkçe sözlük, renkli kalemler

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere renkli A4 kâ-
ğıtları dağıtarak bir defter hazırlatır. Öğret-
men; derste bir bireyin kendisine sunulmuş 
kaynakları nasıl kullanması gerektiğini söy-
ler. Sonra öğrencilere hazırladıkları defte-
re bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini 
yazmalarını belirtir. “Benim Hayat Kaynak-
larım” ismini önerir ancak her öğrencinin 
defterine istediği ismi verebileceğini de ek-
ler. 

 Öğretmen, öğrencilere getirdikleri 
Türkçe sözlükleri çıkarmalarını, söyleyeceği 
bazı kelimelerin anlamını önce tahmin et-
melerini, ardından sözlüğe bakarak kendi 
defterlerine kelimenin anlamını yazmalarını 
söyler. Kelimeleri sıralar: zaman, plan, para, 
finans, ekonomi, tasarruf, bütçe, birikim vb. 

 Öğretmen, öğrencileri eşit sayıda 
olacak şekilde gruplara ayırır. Her bir grup 
sınıfta uygun bir yerde ve ayakta durur. 
Öğretmen Ek 1’de yer alan Fikir Tekerleği 
Formu’nu gruplara verir. Öğrenciler her bir 
soruyu okur ve grup içinde cevaplar.

• Zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz?

• Zamanın nasıl değerlendirilmesi gerekti-
ğini düşünüyorsunuz, neden?

• Zaman hayatımızda bize sunulan bir kay-
nak mıdır, neden?

• Zaman dışında, kendimize ait hangi kay-
naklar olduğunu düşünüyorsunuz, neden?

• Bu kaynakların nasıl kullanılıp değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, ne-
den? 

 Bu sorularla öğrencilerin kişisel olarak 
kendilerine sunulan kaynakları ve zamanı 
sorgulamalarına destek olur. Konuyu plan 
yapma ve paranın kullanımı ile devam etti-
rir: 

• Plan yapıyor musunuz? 

• Plan yapmanın hayatınıza nasıl bir etkisi 
olduğunu/olacağını düşünüyorsunuz? Ne-
den?

• Plan yapmadan yaşamanın hayatınıza 
nasıl bir etkisi olduğunu/olacağını düşünü-
yorsunuz? Neden?

 Öğretmen, öğrencilere gelecek bir 
yıl içinde hayatlarında gerçekleşmesini is-
tedikleri olayları sorar. Sonra 5 yıl sonrası-
nı, sonra 10 yıl ve en son 20 yıl sonrasını 
düşünmelerini ve betimlemeler yaparak Ek 
2’de yer alan Yaşam Çizelgesi’ne yazmala-
rını söyler. Öğrenciler hayallerini/planlarını 
çizelgeye yazarlar. 

 Öğretmen, Ek 3’ü öğrencilere da-
ğıtır. Öğrenciler, Ek 3’te yer alan hikâyeyi 
tamamlar. Burada öğretmen, öğrencilerin 
hikâyeyi tamamlarken hayat kaynakları-
nı dikkate alarak  yazmalarına destek olur. 
Aynı zamanda kaynakların doğru şekilde 
kullanılarak birçok şeyin halledilebileceğini 
vurgular. Öğrenciler, hikâyelerini tamamla-
dıktan sonra gönüllü olanlar okur. 

 Öğretmen, hayatımızda kişisel ola-
rak bize ait olan birçok kaynağa sahip ol-
duğumuzu söyler. Zaman, sağlık, para vb. 
Bu kaynakları doğru ve etkili kullanmanın 
birçok olumlu ve olumsuz etkilerini öğren-
cilerle birlikte konuşur. Hayatta beklenme-
dik durumlar olabileceğini, bu beklenmedik 
durumlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi 
gerektiğini sorar, bu soruyu hayat kaynak-
larını nasıl kullanmamız gerektiği ile ilişki-
lendirerek yanıtlamalarını belirtir. 

Ölçme ve Değerlendirme

 Öğretmen, Ek 4 T Tablosu şablonunu 
verir. Öğrencilere, aşağıdaki soruları tablo-
ya göre cevaplamalarını söyler:

 Çevrenizdeki insanlar kaynaklarını na-
sıl kullanıyorlar? 

 İnsanların kaynaklarını nasıl kullanma-
sı gerektiğini düşünüyorsunuz? 

 İnsanların kaynaklarını kullanmaları 
konusunda karşılaştırma yapınız.

 Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme 
Formu ve Öz Değerlendirme Formu’na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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EK 1: Zaman Nedir?

Zamanı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Zamanın nasıl 

değerlendirilmesi 

gerektiğini 

düşünüyorsunuz? 

Neden?

Zaman hayatımızda 

bize sunulan bir 

kaynak mıdır? 

Neden?

Zaman dışında, 

kendinize ait hangi 

kaynaklar olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Neden?

Bu kaynakların 

nasıl kullanılıp 

değerlendirilmesi 

gerektiğini 

düşünüyorsunuz? 

Neden? 

Plan yapıyor musunuz? 

Bir iki cümle ile 

anlatır mısınız?

Plan yapmadan 

yaşamanın hayatı-

nıza nasıl bir etkisi 

olduğunu/olaca-

ğını düşünüyorsu-

nuz? Neden?

Plan yapmanın 

hayatınıza nasıl bir 

etkisi olduğunu/

olacağını 

düşünüyorsunuz? 

Neden?

HAYAT

KAYNAKLARIM

 Aşağıdaki fikir tekerleğinde yazan soruları okuyunuz. Görüşlerinizi grup arkadaşları-

nız ile paylaşınız.
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EK 2: Yaşam Çizelgesi 
 Aşağıda yer alan Yaşam Çizelgesi’ne 1 yıl, 5 yıl, 10, yıl, 20 yıl içerisinde gerçekleşme-
sini istediğiniz hayallerinizi ve planlarınızı yazınız.
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ra
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EK 3: Öykü Tamamlama

 Deniz, yoğun şekilde çalıştıkları için gün içinde bile çok özlediği ailesine bir 
sürpriz yapmak istemektedir. Çevrim içi olarak bir “UMUT” buluşması yapmaya karar 
vermiştir. Böyle bir buluşma için ……….…………… gerekmektedir. Ancak dikkat edilmesi 
gereken bir durum vardır. O da sadece bu pazar günü annesinin ve babasının evde 
olacağıdır. Önünde üç günü vardır. Aklına gelen bu fikri nasıl gerçekleştireceğini ta-
sarlar önce. Aklında çok fikir vardır ama hangisini önce, hangisini sonra yapacaktır, bir 
türlü karar verememiştir. Böylece…………………………………………..  yapması gerektiğini fark 
eder. 

 İlk önce …………………………………………………………………………… yapacak; son-
ra ………………………………………………………………………………………. daha sonra da 
………………………………………………………………………… yapacaktır. 

 Planlama yaptığına göre, ilk iş olarak …………………………………………………… gerek-
mektedir. Bu işlem için …………………………………………………………… malzemeler gerekmekte-
dir. Bu malzemelerin …………………………………………….. olanları para ile temin edilebilirken 
…………………………………………….olanların ……………………………….. yaparak temin edebileceğini 
fark eder. 

 “İlk adımı gerçekleştirdiğime göre ikinci işlem için 
………………………………………………………………… durumları oluşturmalıyım. Bunun için 
………………………………………………………………….. durumları ………………………………………………….. para 
ile sağlayabilirken; …………………………………… durumları………………………………………… yani “Para 
olmadan da sağlayabilirim.” diye düşünür.

 Her bir adımı tamamlarken heyecan içindeyim. Acaba nasıl geçecek büyük bu-
luşmamız? Ancak şimdi bu adımları tamamlamak için benim diğer kaynaklarımı yönet-
meme ihtiyacım var. Öncelikle para kaynağı olarak ………………………………….. başvururum. 
…………………………………………. kaynaklarıma göre ……………………………………………. yaparak para 
ya da ……….. kazanabilirim. ………………………………………………………… kadar para kazanmak ya 
da …………………………….. yolu denemek ihtiyacım olan kaynaklarımın üçte biri ancak. Başka 
nerelerden kaynak/para vb. sağlayabilirim peki? İlk olarak …………………………………………….; 
sonra da …………………………………………. yolu denemeliyim bence. 

 Yaşasın ………………………………… konusunu da hallettiğime göre ………………………… kay-
naklarımı kullanarak …………………… yaparım. Böylece…………………     ………………….

 Aşağıdaki hikâyede boşlukları uygun ve kaynak kullanımı, planlama yapma, para 

konusunda bütçeleme yapma konularına göre tamamlayınız.
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EK 4: T Tablosu

NEDİR?/OLUMLU NE DEĞİLDİR?/OLUMSUZ
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ETKİNLİK ADI : MARKETLER

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Algoritma mantığını kavrar.

 Bir problemin çözümü için algoritma oluşturur.

 Verilen yönergeye uygun algoritma adımlarını uygular.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Matematik

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, eğitsel oyun

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki sorularla derse 
giriş yapar:

• Ailenizle birlikte alışverişe çıkar mısınız?

• Alışverişlerinizi hep aynı marketlerden/
bakkallardan mı yaparsınız?

• Farklı marketlerden/bakkallardan alış-
veriş yapmak avantajlı mıdır, dezavan-
tajlı mıdır? Neden?

• En çok gittiğiniz marketleri/bakkalları 
tercih etme nedenleriniz neler olabilir?

• Alışverişlere ne kadar zaman harcıyor-
sunuz?

 Öğretmen elinde bir alışveriş problemi 
olduğunu söyler. Öğrencilerden problemin 
nasıl bir problem olduğunu tahmin etmele-
rini ister. Öğrenci yanıtlarını dinler.

 Öğretmen Ek 1’i dağıtır, aynı zamanda 
etkileşimli tahtadan yansıtır. Formla ilgili 
açıklamalar yapar.

 “Bu görsel, bir mahallede bulunan 
marketlerin konumlarını gösteren bir kro-
kidir. Mahallede toplamda 11 tane market 
bulunmaktadır. Her markete bir numara 
verilmiştir. Marketler arasındaki mesafele-
rin yürüyerek kaç dakika sürdüğüne dair 
çeşitli bilgiler krokide belirtilmiştir. Örneğin 
“Başla” noktası ile 3. market arası dümdüz 
yürünürse toplam 12 dakika sürmektedir 
(2+1+2+2+1+1+2+1).”

 Öğretmen Ek 2’yi dağıtır. Hangi ürü-
nün hangi marketlerde ne kadara satıldığını 
gösteren formu incelemelerini ister. Daha 
sonra Ek 3’ü dağıtır. Formda yazan yöner-
geyi okumalarını söyler. Yönergeye uygun 
olarak alışverişlerini planlamalarını ister. 
Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan 
sonra öğretmen, öğrencilerin planlamaların 

karşılaştırmasını yapar (En kısa sürede alış-
verişi tamamlayan kişi ile en uzun sürede 
alışverişi tamamlayan kişilerin planlamaları 
karşılaştırılır. Benzer ve farklı yönlerine vur-
gu yapılır.).

 Öğretmen Ek 4’ü dağıtır. Formda yazan 
yönergeyi okumalarını söyler. Yönergeye 
uygun olarak alışverişlerini planlamalarını 
ister. Öğrenciler çalışmalarını tamamladık-
tan sonra öğretmen, öğrencilerin planlama-
larının karşılaştırmasını yapar (En çok para 
harcayarak alışverişi tamamlayan kişi ile en 
az para harcayarak alışverişi tamamlayan 
kişilerin planlamaları karşılaştırılır. Benzer 
ve farklı yönlerine vurgu yapılır.).

 Öğretmen aşağıdaki soruları sorarak 
dersi sonlandırır:

• Günlük hayatınızda yapacaklarınızı bu şe-
kilde planlayabilir misiniz?

• Yaptığınız planlamaya uymakta başarılı 
oluyor musunuz?

• Yaptığınız bir planlamada elinizde olma-
yan sebeplerden dolayı planınız dışına çık-
sanız ne yapardınız?

• Acaba elektronik aletler veya bilgisayarlar 
plan yapıyorlar mıdır? Bunu nasıl ispatlarız?

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.
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EK 1: Marketler Krokisi

 Aşağıdaki krokiyi dikkatlice inceleyiniz. Krokiye uygun olarak verilen problemleri 

çözünüz.
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EK 2: Ürün ve Fiyat Listesi

 Aşağıdaki listede marketlerin sattığı ürünler ve satış fiyatları yer almaktadır. Fiyat 

belirtilmemişse o markette o üründen kalmamış demektir.
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 Kroki üzerinde çizgili yol süresi 2 dakika, düz yol süresi 1 dakika olarak belirtilmiştir. 

Alışveriş yapma süresi 0 (sıfır) kabul edilmektedir. Buna göre alışveriş listesindeki tüm 

ürünleri en kısa sürede satın almayı adım adım planlayınız. Mevcut konumunuz krokideki 

“Başla/Bitir” noktasıdır. Bitirme noktanız kroki üzerindeki “Başla/Bitir” noktasıdır. Bir mar-

ketten sadece bir ürün alabilirsiniz.

EK 3: Süre Yarışı

Alışveriş Listesi

Ürün

Domates

Sıvı yağ

Ekmek

Meyve suyu

Süt

Salça

Fasulye

Muz

ÖRNEK GİT 1. Market SATIN AL Domates 
HARCANAN 

SÜRE
3 dk.

1. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

2. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

3. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

4. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

5. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

6. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

7. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

8. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

9. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

10. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

SÜRE

TOPLAM



188

DE
ST

EK
 E

Ğ
İT

İM
 P

RO
G

RA
M

I  
1

Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik/                   
Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritmalar

 Hangi ürünün, hangi fiyata, nerede satıldığı Ek 2’de verilmiştir. Formda yer alan bilgi-

lerden hareketle aşağıdaki alışveriş listesinde yer alan ürünleri belirtilen miktarlarda top-

lamda en tasarruflu olacak şekilde satın alabileceğiniz planlamanızı adım adım yazınız. 

Mevcut konumunuz krokideki “Başla/Bitir” noktasıdır. Bitirme noktanız kroki üzerindeki 

“Başla/Bitir” noktasıdır. Bir marketten sadece bir ürün alabilirsiniz.

EK 4: Tasarruf Yarışı

Alışveriş Listesi

Ürün Miktar

Domates 2 kg

Sıvı yağ 3 L

Ekmek 3 adet

Meyve suyu 2 kutu

Süt 1 L

Salça 2 kg

Fasulye 3 kg

Muz 1 kg

ÖRNEK GİT 1. Market SATIN AL
2 kg 

Domates 

HARCANAN 

PARA
6 TL

1. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

2. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

3. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

4. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

5. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

6. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

7. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

8. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

9. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

10. Adım GİT SATIN AL
HARCANAN 

PARA

TOPLAM
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2.1. Karakter Eğitimi 
Modülü

 Bilgi çağında teknolojinin değerlerin önüne geçmesi, sanayi devrimi ile ortaya çı-
kan bilginin değer yaratmada eksik kalması ve bireyselleşmenin önemsenmesi, günü-
müz eğitim sistemlerinde karakter eğitiminin önemli bir yer teşkil etmesi gerektiğini 
göstermektedir. 

 Karakter eğitimi, etik düşünme ve davranmanın öğretilmesi olarak tanımlanmak-
tadır. Devletlerin, vatandaşlarının ülkelerine bağlılığı ve karakterlerinin gelişimi açısın-
dan eğitim planlarının içine aldıkları karakter eğitimi, millî birlik ve beraberlik, vatandaş-
lık, tarih bilgisi, ahlak bilinci zeminine dayanmaktadır (Ereş, 2015). Plato ve Aristoteles’e 
kadar uzanan karakter eğitimi, ahlaki akıl yürütme, ahlak eğitimi ve etik, vatandaşlık ve 
dünya vatandaşlığı alanlarını içermektedir (Yıldırım, 2007). Karakter Eğitimi Modülü ile 
bireylerin ahlaki değerler ve etik konusunda bilgi sahibi olması, sahip olduğu hakların 
bilincinde olup haklarına uygun yaşam sürmesi, millî birlik-beraberlik ve bağımsızlığa 
sahip çıkan davranışlar sergilemesi, vatandaşlık ve dünya vatandaşlığı bilinci ve sorum-
luluğu içinde hareket etmesi amaçlanmaktadır.

 Destek Eğitim Programı 2’de Karakter Eğitimi Modülü dört alt temada ele alınmış-
tır. Bu temalar “Çocuk Hakları”, “Millî Mücadele ve Atatürk”, “Dünya Vatandaşlığı”, ve 
“Etik” şeklindedir. Dört alt temada toplam on üç etkinlik bulunmaktadır.

 Ereş, F. (2015). Vatandaşlık eğitimi ve karakter eğitimi politikalarının değerlendirilmesine yönelik 
nitel bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(36), 120-136.

 Yıldırım, G. (2007). İlköğretim düzeyinde bir karakter eğitimi programı model önerisi ve uygulana-
bilirliği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
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2.1. Karakter Eğitimi Modülü

2.1.1. Çocuk Hakları

 21. yüzyılda çocuğa verilen değerin 
artması, sağlıklı çocukluk yaşantısı geçiren 
çocukların sağlıklı toplumları oluşturduğu-
nun farkına varılması, çocuğun gelişim özel-
liklerinden dolayı özel haklara sahip olması 
çocuk hakları eğitiminin önemini ortaya koy-
maktadır. 

 Çocuk hakları, günümüzde geçmiş dö-
nemlere göre çeşitli hukuki düzenlemeler ile 
korunmaktadır. Akyüz (2000), dünya üstün-
deki tüm çocukların doğdukları andan itiba-
ren sahip oldukları, eğitim, sağlık, barınma; 
fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürü durumla-
rına karşı korunma ve benzeri hakların hepsi-
ni içine alan evrensel kavram olarak tanımla-
maktadır (Uçuş, 2013). Çocuk hakları eğitimi, 
çocukların haklarına sahip çıkma durumunu güçlendirmesinin yanında yetişkin bireylerin de haklar 
konusunda sorumluluk sahibi olarak görevlerini yerine getirmelerinin ısrarını sağlamayı hedefle-
mektedir (Öztürk, 2017). Felsefi, ahlaki, hukuki ve toplumsal boyutlara sahip olan çocuk hakları 
eğitiminin, erken yaşlardan başlayarak bireylere öğretilmesi uluslararası hukuktan kaynaklı olarak 
gereklidir (Dirican, 2018). Çocuk hakları eğitimi, Çocuk Haklarına Sözleşmesi’nde belirtilen hakların 
günlük yaşamda uygulanması ve bu haklara saygı duyulan bir çevrede öğretilmesi gerekmektedir. 
Çocuk Hakları Modülü ile bireylerin ve çocukların hak kavramını anlaması, haklarını tanıması, bilme-
si, hak ihlallerini fark etmesi, haklara karşı duyarlılık göstermesi ve çocuk haklarına saygı duyarak 
bireysel-toplumsal ilerlemenin sağlanması amaçlanmaktadır. 

 Çocuk Hakları alt temasında “Çocuğum, Haklarım Var”, “Haklarıma Sahip Çıkıyorum”, ve “Ço-
cuğum, İhlallere Karşıyım” adlı üç etkinlik bulunmaktadır.

 Uçuş, Ş. (2013). Çocuk hakları eğitimi programının hazırlanması ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora 
tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 Dirican, R. (2018). Tarihî süreçte çocukluk ve çocuk hakları. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2(2), 51-62.

 Öztürk, A. (2017). Çocuk hakları ve eğitimine psikolojik bir bakış. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 18(33), 429-451. 

 • Çocuğum, Haklarım Var

 • Haklarıma Sahip Çıkıyorum

 • Çocuğum, İhlallere Karşıyım
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ETKİNLİK ADI : ÇOCUĞUM, HAKLARIM VAR!

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki maddeleri günlük hayatından örnekler vererek açık-
lar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metindeki çocuk haklarına ilişkin olayları Çocuk 
Hakları Sözleşmesi maddelerine göre değerlendirir.

 Çocuk Hakları Sözleşme maddelerine yönelik diğer çocuklarda farkındalık oluştur-
mak amacıyla özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay, soru-cevap, tartışma, kelime ya da kavram havuzundan seçerek yazma, 
balık kılçığı

AÇIKLAMALAR: 

Öğretmen, etkinlik öncesinde, grubundaki öğrencilerin ailevi durumlarını incelemeli, 
herhangi bir olumsuz durum yaşamış öğrencisi olup olmadığını kontrol etmelidir. Öğ-
rencilerin hassasiyetine göre içeriklerde değişikliğe gidilebilir.

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta 

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere Ek 1’i dağıtır, 
forma sorulara verdikleri yanıtlardan bir ke-
lime yazacaklarını söyler. Ardından öğren-
cilere aşağıdaki soruları sorar: Öğrencilerin 
sözlü yanıtlarını aldıktan sonra forma üç 
farklı kelime yazmalarını ister. Her soru için 
bu tekrarlanır.

• Çocuklar neye benzer?

• Kimlere çocuk denir?

• Çocuklar neler yapar?

• Çocuklar neler yapmaz?

• Çocuklar hangi durumlarda bir araya ge-
lirler?

• Bir çocuk olarak kendinizle ilgili ne düşü-
nüyorsunuz?

• Çocuklar ile yetişkinler arasındaki farklar 
nelerdir?

 Öğretmen, Çocuk Hakları Sözleşmesi 
animasyon filmini izletir. Film sonrası öğren-
cilerin filmden ilham aldıkları/etkilendikleri 
üç kelimeyi Çocuk Hakları Sözleşmesi mad-
delerini göz önünde bulundurarak renkli kâ-
ğıda yazmalarını söyler.

 Öğretmen, öğrencilere 20 Kasım 
“Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, 7 Kıtanın 
Yazarlarından Çocuklar için Minik Hikâye-
ler” projesini anlatır:

 “UNICEF olarak 70. yılımızda çocuk 

haklarıyla ilgili farkındalık yaratmak üzere, 

7 kıtadan yazarları çocuklar için kalemlerini 

kullanmaya davet ettik. Aralarında roman-

cıların, oyun yazarlarının ve şairlerin bulun-

duğu dünyanın önde gelen iki yüzden fazla 

yazarı bu hafta küresel bir hikâye kampan-

yasına katıldı. Kampanyaya destek veren 

yazarlar Dünya Çocuk Günü’ne ve dünyanın 

en yoksul ve en dezavantajlı çocuklarının 

halen karşılaştıkları haksızlıklara dikkat et-

mek üzere her biri yaklaşık yedi satırlık kü-

çük öyküler kaleme aldı. Bu kısa öyküler di-

zisi, UNICEF’in her çocuğa yardım etmek ve 

umut aşılamak için sürdürdüğü çalışmaların 

70. yılının kutlandığı etkinliklerin başlangıcı-

nı oluşturacak.”

 Öğretmen, bu hikâyelerin yazılış 
amaçlarının etkisinin ne olacağı konusunu 
tartışmaya açar. Öğrenciler görüşlerini sıra 
ile paylaşır.

 Daha sonra öğretmen UNICEF’in “Mi-
nik Hikâyeler” adlı küresel çalışmasına Tür-
kiye’den destek veren Buket UZUNER’in 
mısralarını içeren Ek 2’yi öğrencilere dağı-
tır. Öğrencilere, formda yer alan boşlukla-
rı Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini 
vurgulayarak ve günlük hayattaki olaylar-
la ilişkilendirerek duygu ve düşüncelerini 
yazmalarını söyler. Öğrencilerin forma yazı 
yazmalarından sonra gönüllü öğrenciler ya-
zılarını okurlar.

 Öğretmen, bu etkinlikten sonra da 
Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini göz 
önünde bulundurarak akıllarına gelen üç 
kelimeyi renkli kâğıda yazmalarını söyler.

 Öğretmen Ek 3’ü öğrencilere dağıtır. 
Öğrencilerden formda yer alan görseli ince-
lemelerini ister. İncelemenin ardından yine 
akıllarına gelen üç kelimeyi Çocuk Hakları 
Sözleşmesi maddelerini göz önünde bulun-
durarak renkli kâğıda yazmalarını söyler.

 Öğretmen, öğrencileri ikişerli gruba 
ayırır. Öğrencilere Ek 4’ü dağıtır. Tahtaya 
“Çocuğum, Haklarım Var” yazısını yazar. Ar-
dından öğrencilere balık kılçığı tekniği hak-
kında bilgi verir.

Öğretmen, çocukların yaşadıkları sorunlar 
ve yaşanan sorunların çözümüne yönelik 
duygu ve düşüncelerini Çocuk Hakları Söz-
leşmesi maddelerini göz önünde bulundu-
rarak yazacakları bilgisini verir. İlk olarak her 
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grup, forma bir sorun yazar. Sorunu yazdık-
tan sonra formu başka bir gruba verir. Yeni 
formu alan grup diğer grubun yazdığı soru-
nu çözüme ulaştıracak öneriler yazarlar. Çö-
züm yazan gruplar formu başka bir gruba 
verirler. Etkinliğe bu şekilde devam ederler.

 Öğretmen, “Çocuklar ve Çocukların 
Yaşaması Gereken Hayat” başlıklı bir hikâye 
yazacaklarını söyler. Ek 5’teki hikâye unsur-
ları şablonunu öğrencilere verir. Öğretmen 
hikâye unsurları hakkında bilgi verir.  Öğ-
renciler, dersin başından itibaren çeşitli keli-
meler yazdıkları renkli kâğıtları çıkarırlar. Bu 
kelimeleri ağaçtan dökülen yapraklara ya-
zarlar. Ağacın dallarında bulunan unsurlara 
da dikkat ederek hikâyelerini yazarlar.  Hikâ-
yelerin yazılmasından sonra gönüllü öğren-
ciler hikâyelerini paylaşırlar. Öğretmen, öğ-
rencilerin hikâyelerini sınıfın veya BİLSEM’in 
panolarında sergiler.

  Öğretmen, öğrencilere bir çocuk ola-
rak Çocuk Hakları Sözleşmesi maddeleri ile 
korunan haklara sahip olduklarını belirtir. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini bil-
melerinin önemini, sözleşme maddelerine 
uygun davranmalarını ve hak ihlaline karşı 
bilinçli olmalarını vurgular ve değerlendir-
me çalışmalarına geçer.

Kaynakça

 UNICEF (2021). Çocuklar için minik 

hikâyeler .https://www.unicefturk.org/yazi/
minik_hikayeler

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu ve Dereceli Puanlama Anahtarı’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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EK 1: Çocuk
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Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 2: Aşağıdaki satırları hayal gücünüzü kullanarak doldurunuz.

“Çocuksu davranma!” diyor büyükler birbirlerine sık sık; kötü bir şeymiş gibi...

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

Ben bir çocuğum ve çocuklar çocuksu davranırlar.

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

Ama dünyada hiçbir savaşı çocuklar çıkartmadı.

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

………………………………………………………………………………………….……………………………...

Tek bir ağaç bile çocuklar tarafından kesilmedi. 

………………………………………………………………………………………….……………………………...

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

Havaya, suya ve toprağa yapılan saygısızlıklar çocuk işi değil. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

Çocukların hiçbir etkinliği tek bir hayvan türünün tükenmesine neden olmadı.

…………………………………………………………………………………………..……………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………

 “Şimdi büyüklerden her çocuk için bir dileğim var: Yetişkin gibi davranmayı bırakın 
ve çocukların geleceğini yok etmeyin!”

UNICEF’in Minik Hikâyeler adlı küresel çalışmasına Türkiye’den destek veren Buket 
UZUNER’in mısralarıdır:
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EK 3: Çocuk Hakları Görsel
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EK 4: Balık Kılçığı  

 Aşağıdaki balık kılçığı şablonunu “Çocuk”ların karşılaştığı sorunlar ve çözüm yollarını 

içerecek şekilde tamamlayınız. 
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EK 5: Hikâye Unsurları Şablonu

 Aşağıdaki şablona hikâye unsurlarını ve not aldığınız kelimeleri kullanarak “Çocuklar 

ve Çocukların Yaşaması Gereken Hayat” başlıklı bir hikâye yazınız. 

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

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

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

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

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

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

OLAY

GİRİŞ 
KİŞİLER

 YER
ZAMAN 

 DİL VE ANLATIM

GELİŞME 
SONUÇ 
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ETKİNLİK ADI : HAKLARIMA SAHİP ÇIKIYORUM

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki maddeleri günlük hayattan örnekler vererek açıklar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde çocuk hakkı ihlallerine yönelik çıkarım-
lar yapar.

 Verilen örnek olaylarda yer alan çocuk ihlallerini Çocuk Hakları Sözleşmesi madde-
lerine göre sorgular.

 Çocuk haklarına yönelik toplumda farkındalık oluşturacak özgün ürünler tasarlar.

 Tasarladığı ürünleri sözlü ya da yazılı olarak ifade eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay, tartışma, soru-cevap, tartışma

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlik bir haftada ikişer saat olmak üzere üç haftaya yayılmalı, kasım ayı içerisinde, 
20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nü de içine alacak tarihlerde yapılmalıdır.

Etkinlikte kullanılacak gazeteleri öğretmenler kendileri temin etmeli, içerik ile uyumlu 
olan haberleri belirlemeli ve bu haberleri öğrencilere vermelidir. 

Öğretmen, etkinlik öncesi sınıfındaki öğrencilerin ailevi durumlarını incelemeli, her-
hangi bir çocuk hakları ihlali yaşamış öğrenci var mı kontrol etmelidir. Öğrencilerin 
hassasiyetine göre konuyu/içeriği değiştirebilir.

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, gazete kupürü, etkileşimli tahta, tahta kalemi

Öğrenci: Tablet bilgisayar, A4 kâğıdı, boya kalemleri,  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
çocuk versiyonu metni, resim kâğıdı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, her bir öğrenciye UNICEF 
tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin çocuk versiyonu olan belge-
yi verir, aynı zamanda etkileşimli tahtada 
yansıtır. Öğrenciler ile birlikte sözleşmenin 
maddeleri incelenir. Öğrenciler çocuk hak-
ları maddelerine uyan ya da uymayan du-
rumlara günlük hayattan örnekler verirler.

 Öğretmen, çocuklar ile ilgili kullanılan 
bazı kavramları renkli kalemlerle tahtaya 
yazar (sokak çocuğu, korunmaya muhtaç 
çocuk, suç, mağdur, şiddet vb.). Öğrencile-
re kavramlar hakkında düşüncelerini sorar.

 Öğretmen, öğrencilerle bir araştırma-
nın sonuçlarını paylaşır:

 “İngiltere’de 2004 yılında yapılan an-
kete göre, gençler giderek daha yoğun 
bir şekilde ‘sorun’ olarak gösterilmektedir. 
İngiltere’deki ulusal ve yerel gazetelerde 
2004 yılında bir hafta içinde çıkan genç-
lerle ilgili tüm haberlerin %71’inin olumsuz, 
%14’ünün olumlu ve sadece %15’inin taraf-
sız olduğu tespit edilmiştir. Suç ve şiddetle 
ilgili haberlerin %48’inde gençler bu suçla-
rın failleri olarak gösterilmiştir. Toplam ha-
berlerin %70’inde oğlan çocukları suç faili, 
sadece %32’sinde mağdur olarak gösteril-
miştir. Haberlerin sadece %10’unda kız ço-
cukları suç faili olarak sunulmuş, %91’inde 
ise mağdur olarak gösterilmiştir.”

 Öğretmen “Bu araştırmada çocukların 
bu şekilde ‘olumsuz’ gösterilmesinin ne-
denleri neler olabilir?” sorusunu sorar. Öğ-
retmen, öğrencilerin yanıtlarını çocuk hak-
larına vurgu yapacak şekilde yönlendirir.

 Öğretmen, öğrencilere Ek 1’i dağıtır. 
Çocuk Odaklı Habercilik Elkitabı’ndan ço-
cuk hakları ihlallerine örnek bazı haberleri 
yazılı olarak sunar. İhlal başlıklarını tahtaya 

yazar. Öğrencilere haberler ile ilgili çocuk 
hakları ihlallerine dair tahminlerde bulun-
malarını, ihlal başlıklarından yararlanarak 
olayı/durumu sorgulamalarını söyler. 

İhlal Başlıkları: Yanlış kavramlaştırma, eti-
ketleme, yargısız infaz, ayrımcılık, küçük 
düşürme ve alay etme, suçlayıcı ya da kü-
çük düşürücü görsel kullanımı.

 1- “Minik yaramaz düdüklü tencereye 

sıkıştı.” haberi 31 Ekim 2018’de pek çok in-

ternet sitesi ve televizyonda yer aldı. Ha-

berde iki yaşındaki bir çocuğun büyük bir 

korku yaşadığı durum anlatılıyor. Haberde-

ki “Adı belirtilmeyen çocuk, tencerenin içi-

ne girip oturdu.” ve “Sağlık ekibi, yaklaşık 

5 dakikalık mücadelenin ardından çocuğu 

tencereden çıkardı.” ifadelerine fotoğraf 

eşlik ediyor.

 İlişkili olduğu ihlal başlığı: Küçük dü-
şürme ve alay etme, küçük düşürücü görsel 
kullanımıdır.

 Dikkat çekilecek mesaj: Kullanılan fo-
toğrafın yol açabileceği olumsuz ve yanlış 
algıya dikkat edilmeli. Görsel seçiminde ço-
cuk “çok tehlikeli bir suç” işlemiş bile olsa 
bu durumun bir sonuç olduğu ve çocuğun 
haklarının ihlal edilmiş olduğu yaklaşımı te-
mel alınmalı. Kullanılan görseller, çocuğu 
küçük düşürücü bir anlam içermemeli.

 Bu haberdeki olay nasıl olmuştur soru-
sunu soran öğretmen, öğrencilerden söz-
leşme maddelerini incelemelerini ister. Bu 
haber içeriğinin hangi maddeyi/maddele-
ri ihlal ettiğini sorar. Öğrencilerin yanıtla-
rından sonra onlara haberde yer alan ihlal 
noktasını açıklar ve o habere dair dikkat 
çekilecek mesajı söyler.

 2- Medyada “sokak çocuğu, taş atan 

çocuk” gibi kavramlar kullanılmakta.

 Medya “sokak çocuğu”, “taş atan ço-
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cuk” gibi yanlış kavramlar kullanabiliyor. 

Çocuğun içinde bulunduğu durum hakkın-

da yeterli bilgi verilmeyince yanlış yönlen-

dirme yapılıyor. Bu durum sorunların ger-

çek sebeplerinin görünmez olmasına yol 

açıyor.

 İlişkili olduğu ihlal başlığı: Yanlış kav-
ramlaştırmadır.

 Dikkat çekilecek mesaj: Sokak çocuğu 
yerine sokakta yaşayan, çalıştırılan çocuk 
veya suçlu çocuk yerine kanunla ihtilaflı 
çocuk, mağdur çocuk yerine maruz kalmış 
çocuk, korunmaya muhtaç çocuk yerine 
korunmaya ihtiyacı olan çocuk, evlatlık ye-
rine evlat edinilen çocuk, gerçek anne-ba-
ba yerine biyolojik anne-baba gibi.

 “Bu haberdeki olay nasıl olmuştur?” 
sorusunu soran öğretmen, öğrencilerden 
sözleşme maddelerini incelemelerini ister. 
Bu haber içeriğinin hangi madde/madde-
leri ihlal ettiğini sorar. Öğrencilerin yanıtla-
rından sonra onlara haberde yer alan ihlal 
maddesini açıklar, cevabı verir ve o habere 
dair dikkat çekilecek mesajı söyler.

 3- Haberlerde çocuklar ile ilgili şu gibi 

kelimeler kullanılabiliyor: “Sokak çocuğu”, 

“tinerci”, “kapkaççı”, “suçlu çocuk” vb.

 Çocuk, yetişkinler gibi mahkeme kararı 

yoksa “suçlu”, “hırsız” veya “katil” değildir. 

Bu, “masumiyet ilkesinin” ihlalidir. Çocuğa 

özgü adalet anlayışına da aykırıdır. Türk 

Ceza Kanunu’na göre 12 yaşın altındaki ço-

cukların eyleminden “suç” diye bahsedile-

mez.

 İlişkili olduğu ihlal başlığı: Damgalama, 
yargısız infaz, ayrımcılıktır.

 Dikkat çekilecek mesaj: Haberde kulla-
nılan ifadeler çocuğu damgalamamalı, ona 
psikolojik ve fiziksel olarak zarar vermeme-
li. Dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalma-
sına yol açmamalıdır.

 “Bu haberdeki olay nasıl olmuştur?” 
sorusunu soran öğretmen, öğrencilerden 
sözleşme maddelerini incelemelerini ister. 
Bu haber içeriğinin hangi madde/madde-
leri ihlal ettiğini sorar. Öğrencilerin yanıtla-
rından sonra onlara haberde yer alan ihlal 
noktasını açıklar, cevabı verir ve o habere 
dair dikkat çekilecek mesajı söyler.

 Öğrenciler üç farklı gruba ayrılır. Öğ-
retmen gruplara çocuklarla ilgili haberlerin 
yer aldığı gazete kupürlerini ve Ek 2’yi da-
ğıtır. Öğrencilere gazete haberlerini incele-
melerini söyler. Sonrasında haberleri Çocuk 
Hakları Sözleşmesi maddelerine göre ince-
leme ve sözleşmeye göre ihlal olup olmadı-
ğını tespit etme görevini verir. Öğretmen, 
öğrencilerden haberlerin içeriğinin analiz 
edilmesini, haberlerin çocuk ihlalleri doğ-
rultusunda incelenmesini ve çocuk hakları 
dikkate alınarak yeniden yazılmasını ister.

 Gruplar çalışmalarını bitirdikten son-
ra çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulu-
nurlar. Haberler ve sözleşme maddeleri ile 
ilişkisi üzerine konuşurlar. Duygularını ve 
düşüncelerini paylaşırlar. Öğretmen, öğ-
rencilere haber kaynaklarına gönderilmek 
üzere bir yazı yazacaklarını söyler. Bu ya-
zının ulusal medyada haber yapan tüm ha-
ber kanallarına gönderileceğini belirtir. Ya-
zının içeriğinde iki hususa dikkat etmeleri 
gerektiğini söyler. Bu hususlar: Çocukların 
yer aldığı haberlerin çocuk hakları sözleş-
mesi maddeleri dikkate alınarak yazılması 
gerektiği vurgulanmalı ve haberlerin, çocuk 
hakları ihlal edilmeden yapılması gereklili-
ğinin altı çizilmeli, şeklindedir.

 Öğretmen, grupların çalışması bittikten 
sonra, bir toplantı ortamı hazırlar. Gruplar 
aralarında bir sözcü seçerler. Grupların ça-
lışmalarını, grup sözcüleri okur, hep birlikte 
dinlerler. Ancak tek bir yazı gönderileceği 
için gruplar yazı içeriğini tartışırlar ve hep 
birlikte tek bir yazıya dönüştürürler.
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etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
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EK 1: Haberler

 Aşağıdaki haber başlıklarını okuyunuz. Haberler ile ilgili çocuk hakları ihlaline dair 

tahminlerde bulununuz. Haberleri inceledikten sonra ihlal başlıklarından yararlanarak duy-

gu ve düşüncelerinizi söyleyiniz.

İhlal Başlıkları: Yanlış kavramlaştırma, etiketleme, yargısız infaz, ayrımcılık, kü-

çük düşürme ve alay etme, suçlayıcı ya da küçük düşürücü görsel kullanımı

“Minik yaramaz düdüklü tencereye sıkıştı” haberi 31 Ekim 2018’de pek çok in-

ternet sitesi ve televizyonda yer aldı. Haberde iki yaşındaki bir çocuğun büyük 

bir korku yaşadığı durum anlatılıyor. Haberdeki “Adı belirtilmeyen çocuk ten-

cerenin içine girip oturdu.” ve “Sağlık ekibi, yaklaşık 5 dakikalık mücadelenin 

ardından çocuğu tencereden çıkardı.” ifadelerine fotoğraf eşlik ediyor.

Medyada “sokak çocuğu, taş atan çocuk” gibi kavramlar kullanılmakta.”

Medya “sokak çocuğu”, “taş atan çocuk” gibi yanlış kavramlar kullanabiliyor. Ço-

cuğun içinde bulunduğu durum hakkında yeterli bilgi verilmeyince yanlış yön-

lendirme yapılıyor. Bu durum sorunların gerçek sebeplerinin görünmez olmasına 

yol açıyor.

Haberlerde çocuklar ile ilgili şu gibi kelimeler kullanılabiliyor: “Sokak çocuğu”, 

“tinerci”, “kapkaççı”, “suçlu çocuk” vb.

Çocuk, yetişkinler gibi mahkeme kararı yoksa “suçlu”, “hırsız” veya “katil” değil-

dir. Bu, “masumiyet ilkesinin” ihlalidir. Çocuğa özgü adalet anlayışına da aykırıdır. 

Türk Ceza Kanunu’na göre 12 yaşın altındaki çocukların eyleminden “suç” diye 

bahsedilemez.
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EK 2: Yeniden Yazalım
 Aşağıdaki tablolara incelediğiniz haberler ile ilgili yeni bir haber yazınız. Öncelikle 

haberlerde çocuklar ve çocuk hakları ile ilgili kelimelerin altını çiziniz. Sonrasında haber-

leri ve çizdiğiniz yerleri Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerine göre değerlendiriniz.

Haber kaynağı

Haberin içeriği

Haberde yer alan içeriğin 
çocuklar ve Çocuk Hakları 
açısından değerlendirilmesi

Haber içeriğinin çocuk ve 
Çocuk Hakları dikkate alı-
narak yeniden hazırlanması

Haber 1

Haber kaynağı

Haberin içeriği

Haberde yer alan içeriğin 
çocuklar ve Çocuk Hakları 
açısından değerlendirilmesi

Haber içeriğinin çocuk ve 
Çocuk Hakları dikkate alı-
narak yeniden hazırlanması

Haber 2

Haber kaynağı

Haberin içeriği

Haberde yer alan içeriğin 
çocuklar ve Çocuk Hakları 
açısından değerlendirilmesi

Haber içeriğinin çocuk ve 
Çocuk Hakları dikkate alı-
narak yeniden hazırlanması

Haber 3
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ETKİNLİK ADI : ÇOCUĞUM, İHLALLERE KARŞIYIM!

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini okur/dinler.

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki maddeler arasında bağlantı kurar.

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki maddeleri günlük hayattan örnekler vererek açıklar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde çocuk hakkı ihlallerini fark eder.

 Çocuk hakları ihlaline yönelik diğer insanlarda farkındalık oluşturacak özgün ürünler 
tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Dijital öyküleme, soru-cevap, KWL, tartışma

AÇIKLAMALAR:

Öğretmen, öğrencilere dijital öyküleme yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yapar. 
Etkinlik formları etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Kartlar

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, çocuk hakları ile ilgili “Ne 
biliyorum?”, “Ne öğrenmek istiyorum?”, 
“Ne öğrendim?” kartlarını (Ek 1) öğrenci-
lere dağıtır. “Ne biliyorum?” ve “Ne öğren-
mek istiyorum?” kartları öğrenciler tarafın-
dan doldurulur.

 Öğretmen, Çocuk Hakları Sözleşme-
si’ni görseller kullanarak öğrencilerle pay-
laşır. “Ne biliyorum?” ve “Ne öğrenmek is-
tiyorum?” kartlarında yazılanları öğrenciler 
arkadaşlarıyla paylaşırlar. Öğretmen, aşa-
ğıdaki soruları öğrencilere yöneltir:

• Bu maddelerin sözleşmede yer almasının 
gerekçeleri nelerdir? 

• Günlük hayatınızda sözleşme maddele-
rinden hangilerinin uygulandığına/uygu-
lanmadığına sıklıkla şahit oluyorsunuz?

• Değişen dünyada ve gelecekte bu mad-

delerin revize edilmesine ihtiyaç duyulur 
mu? Değiştirilmesini düşünüyorsanız nasıl 
değiştirilmeli?

• Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne eklenmesini 
önerdiğiniz maddeler nelerdir?

 Öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Öğ-
retmen, yukarıda yer alan dört sorudan bi-
rini grupların seçmesini ister. Seçilen soru 
ile ilgili tartışma ve karar verme aşamaları 
için öğrencilerle birlikte yeterli süreye ka-
rar verilir. Gruplar birer sözcü seçer. Grup 
sözcüleri seçilen soru ile ilgili sunum yapar.

 Öğretmen aşağıdaki metinleri öğren-
ciler ile paylaşır. Ardından “ihlal” kelime-
sinin anlamını öğrencilere açıklar. “Çocuk 
haklarının ihlal edilmesi” ile ilgili öğrenci-
lerin Ek 2’deki diyagramı doldurmalarını is-
ter.

 Çocuk Haklarının İhlali: Çocuk ya da yetişkinlerin sahip olduğu haklar, kanun-

lar ile belirlenmiştir. Fakat gelişmemiş ülkelerde bu kanunlar yeterli seviyede olma-

dığı gibi, uygulama açısından da başarısızdır. Günümüzde farklı ülkelerdeki milyon-

larca çocuk; açlık gibi sorunlar ile mücadele etmek zorunda olduğu gibi, psikolojik 

sömürüye de uğramaktadır. Bunun yanı sıra, savaşlar nedeniyle her yıl yüz binler-

ce çocuk hayatını kaybetmektedir (http://www.defne.gov.tr/cocuk-haklari-sozles-

me-maddeleri).

 Son yıllarda özellikle göç, hızlı kentleşme, bölgesel farklılıklar, ekonomik kriz, 

yoksulluk, çocuk ve genç nüfusun büyüklüğü, işsizlik, küreselleşme, aile içi şiddet, 

çocuk yetiştirme gelenekleri, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, terör, bilgi teknoloji-

leri, emek sömürüsü ve yasa dışılık gibi olumsuz etkenler dahilinde çocuk hakları 

ihlalleri oldukça büyük boyutlara ulaşmıştır (Uluslararası Çocuk Merkezi, 2008).
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 Öğretmen, görevi öğrencilerle payla-
şır. “Uluslararası Çocuk Merkezi (2008) ta-
rafından hazırlanan raporda çocuk hakları 
ihlallerine değinilmiştir. Sizden dijital öy-
küleme tekniğini kullanarak çocuk hakları 
ihallerine karşı toplumda duyarlılık oluş-
turulmasına ihtiyaç duyduğunuz bir ihlali 
ele alarak bir ürün ortaya koymanız bek-
lenmektedir. Bunun için öncelikle “Çocuk 
Haklarının İhlali-İçerik Geliştirme” etkinlik 
kâğıdını Ek-3’ü doldurmanız gerekmekte-
dir. Günlük hayattan örneklerle içeriğinizi 
zenginleştirebilirsiniz. Ardından geliştirdi-
ğiniz içeriği, dijital öyküleme yapabilece-
ğiniz çeşitli Web araçları ile oluşturmanız 
beklenmektedir.”

 Dijital öykülemenin Web araçları 
ile yapılabilmesi için öğretmen dijital öy-
küleme örneklerini öğrencilerle paylaşır. 
Dijital öyküleme öncesi öğrencilerin ço-
cuk haklarının ihlali konusunda içeriklerini 
oluşturabilmeleri için “Dijital Öykü İçerik 
Geliştirme” çalışma kâğıdını öğrencilerin 
doldurmalarını ister. Öğretmen dijitale ak-
tarım için öğrencilere evde çalışma süresi 
verir. 

 Öğrenciler oluşturdukları dijital öykü-
leri sınıfta diğer öğrencilerle paylaşır. Öğ-
retmen, dijital öykülerde paylaşılan çocuk 
hakları ihlalleri ile Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’ndeki maddeler arasında öğrencilerin 
bağlantı kurmalarını ister. Paylaşımlardan 
sonra öğrenciler “Ne öğrendim?” kartını 
doldurur. Farkındalık oluşturmak için dijital 

içeriklerin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Kaynakça

 Uluslararası Çocuk Merkezi (2008). 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygu-
lanmasının izlenmesi hükümet dışı kuruluş-
lar raporu (italik). http://www.cocukhakla-
riizleme.org/

storage/app/uploads/public/5ef/602/

5c1/5ef6025c12748369106415.pdf

Çocuk Hakları Sözleşmesi (2021). Defne 
Kaymakamlığı, http://www.defne.gov.tr/
cocuk-haklari-sozlesme-maddeleri Erişim: 
29 Mayıs 2021. 

 

Ölçme ve Değerlendirme 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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EK 1

Çocuk hakları ile ilgili ne 
öğrenmek istiyorum?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Çocuk hakları ile ilgili ne 
öğrendim?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Çocuk hakları ile ilgili ne 
biliyorum?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EK 2

Tanım Benim Tanımım

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Örnek Durumlar Örnek Olmayan Durumlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kavram
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EK 3: Dijital Öykü İçerik Geliştirme

Konu: Çocuk Haklarının İhlali

Sahne-1

(çiz)

Olay

(yaz)

Fon Müziği

(belirle)

Efekt

(belirle)

Sahne-2

(çiz)

Olay

(yaz)

Fon Müziği

(belirle)

Efekt

(belirle)

Sahne-3

(çiz)

Olay

(yaz)

Fon Müziği

(belirle)

Efekt

(belirle)

Sahne-4

(çiz)

Olay

(yaz)

Fon Müziği

(belirle)

Efekt

(belirle)

Sahne-5

(çiz)

Olay

(yaz)

Fon Müziği

(belirle)

Efekt

(belirle)

Sahne-6

(çiz)

Olay

(yaz)

Fon Müziği

(belirle)

Efekt

(belirle)
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2.1. Karakter Eğitimi Modülü

2.1.2. Millî Mücadele ve Atatürk

 Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan 
işgale karşı Anadolu halkı, Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde birleşmiş, millî birlik 
ve beraberlik içinde hareket etmiştir. Sam-
sun’dan başlayan Kurtuluş Savaşı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılması ile sistema-
tikleşmiş, cumhuriyetin ilanı ile yeni bir dev-
let kurulmuştur. Bağımsızlık savaşı, Atatürk 
ilke ve inkılapları ve Anadolu halkının özve-
rili çalışmalarıyla taçlanmış, ülkemiz güçlü ve 
bağımsız bir hale gelmiştir. Yaşadığımız bu 
vatanda özgür bir millet olarak var oluşumu-
zu kapsayan olayları kapsayan millî mücade-
le,   Atatürk’ün “Tarihlerini bilmeyen milletler 
yok olmaya mahkûmdur!” sözünden hare-
ketle bireylerin geçmişlerini öğrenmelerini, 
bundan ders çıkartarak geleceğe yön vermelerini vurgulamaktadır (Şimşek ve Çakmak, 2019). Millî 
Mücadele ve Atatürk eğitimi ile küreselleşen dünyada millî birlik beraberliğin sağlanması, millî de-
ğerlere önem verilmesi, evrensel barışa katkıda bulunulması, millî ve kültürel kimliğin oluşmasının 
temelinin atılması ve milletimize ilişkin aidiyet duygularının oluşturulması hedeflenmektedir (Bay-
burt ve Duman, 2020). Millî Mücadele ve Atatürk modülü ile bireylerin millî ve kültürel kimliğe sa-
hip olması, millete karşı aidiyet ve sorumluluk duygusu ile hareket etmesi, milli birlik ve beraberlik 
içeren tutum ve davranışlar sergilemesi, vatan ve millet sevgisi taşıması, Atatürk ilke ve inkılaplarını 
bilmesi, sahiplenmesi ve bayrak millet vatan sevgisi ile çalışması amaçlamaktadır.

 Millî Mücadele ve Atatürk alt temasında “Millî Mücadele Yolunda” ve “Millî Mücadele Ruhu” 
adlı iki etkinlik bulunmaktadır.

 Bayburt, B. Duman, D. (2020). Değerler eğitimi açısından Milli Mücadele’yi anlatmanın ve aktarmanın önemi. 
Belgi Dergisi, 2(19), 1704-1719. 

 Şimşek, A. Çakmakçı E. (2019). Cumhuriyet dönemi ilkokul tarih ders kitaplarında milli mücadele. Cumhuriyet 
Tarihi Araştırmaları Dergisi, 30, 189-227.

 • Millî Mücadele Yolunda

 • Millî Mücadele Ruhu
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ETKİNLİK ADI : MİLLÎ MÜCADELE YOLUNDA

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinden hareketle Millî Mücadele Dönemi’nin 
özelliklerini kavrar.

 Millî Mücadele Dönemi ile günümüz şartlarını karşılaştırır.

 Millî Mücadele ve Atatürkçülükle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden bir ürün 
tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun, anlatım, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Dünya küresi, A3 boyutunda Türkiye siyasi haritası
Öğrenci: Tarih atlası, renkli kalemler, yapışkanlı kâğıt

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere yürüyerek en 
uzak kaç metre/kilometre yol aldıklarını so-
rar. Hiç dağ yürüyüşü yapıp yapmadıklarını, 
bir koşu yarışmasına katılıp katılmadıklarını, 
fiziken kendilerini bir işin zorlayıp zorlamadı-
ğını sorar. Bir yere ulaşımı hangi yollarla sağ-
lamayı tercih ettiklerini ve nedenlerini sorar. 
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini dinler.

 Öğretmen, Türkiye siyasi haritalarını 
öğrencilere dağıtır. Bir oyun oynayacaklarını 
ve haritaları masa üstüne sermelerini, elleri-
ne yapışkanlı kâğıtları alarak tahmin güçlerini 
harekete geçirmelerini söyler. Oyunda, öğ-
rencilerin ellerinde on beş adet numara sıra-
sına sahip renkli yapışkanlı kâğıtlar bulunur. 
Öğretmen, bir şehir adı söyler, örneğin Muğla, 
öğrenciler bir numaralı postiti Muğla’nın üze-
rine yapıştırırlar. Bir sonraki şehir olarak Eski-
şehir’i söyler ve öğrencilere, Eskişehir’i bul-
duktan sonra Muğla ile Eskişehir’in arasının 
kaç km olabileceğini sorar (Öğretmen ders 

öncesi on beş şehri belirler, şehirlerin arası-

nın kaç km olduğunu, şehirlere dair farklı, ilgi 

çekici bilgiler hazırlar.). Öğrencilerin tahmin-
lerinden sonra doğru cevabı söyler. Oyun bu 

şekilde on beş şehir tamamlanıncaya kadar 

ilerler, zamana göre oyun başka şehirler ile 

de devam edebilir.

 Öğretmen, öğrencilere bu kez Millî 
Mücadele Dönemi’nde Mustafa Kemal Ata-
türk’ün İstanbul’dan yola çıkarak Türk mille-
tinin desteği ile İzmir’e zaferle ulaşması sü-
recini harita üzerinde gösterme görevi verir. 
Fakat öğretmen bu defa sadece şehir/ilçe 
isimlerini söylemez, önce o şehirler/ilçeler ile 
ilgili bilgiler verir ve sonra öğrencilerin o şehri 
tahmin etmelerini beklediğini belirtir. Öğret-
menin öğrencilere vereceği bilgi kartları Ek 
1’de sunulmuştur (Kartlar, öğretmenler için 

doğru sıralamada aşağıdaki gibi verilmiştir 

ancak öğrencilere verilecek bilgi kartları ka-

rışık olarak verilmelidir.). 

İstanbul: Osmanlı Devleti’nin son başken-
ti olan, Çanakkale Savaşı’ndan sonra İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilen 
ve 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri tarafın-
dan işgal edildiğinde Atatürk’ün “Geldikleri 
gibi giderler!” sözlerini söylediği şehrimizdir. 
Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları’ndan Sü-
leymaniye Camii’ne kadar çok çeşitli müze, 
ören yeri ve fuara ev sahipliği yapan şehri-
mizdir.

Samsun: Anadolu insanının, Türk halkının 
kurtuluş mücadelesinin başladığı şehrimiz-
dir. Düşman kuvvetlerinin emri altında ya-
şanmayacağının belirtildiği, bağımsızlığın 
halkın karakteri olarak vurgulandığı ve millî 
iradenin başladığı yerdir.  “Güneş’in Doğdu-
ğu Şehir” olarak adlandırılan ve Bandırma 
Vapuru Müzesi gibi yerlerin görülebileceği 
şehrimizdir.

Havza: Millî Mücadele’nin fiilen başladığı, 
düşman kuvvetlere karşı ulusal bir bilincin 
ortaya konulduğu, Atatürk’ün arabası bo-
zulunca “Dağ başını duman almış, gümüş 
dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi do-
ğar,  yürüyelim arkadaşlar…” sözlerine sahip 
Gençlik Marşı’nı söylediği ilçemizdir.

Amasya: Osmanlı Devleti zamanında şeh-
zadelerin eğitim aldığı, şehzadelik yaptığı 
bu şehrimiz aynı zamanda Millî Mücadele 
Dönemi’nde “Milletin istiklalini yine Milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır.” kararının alındı-
ğı, Kurtuluş Savaşı’nın ilk defa gerekçesinin, 
amacının ve yönteminin açıklandığı yerdir. 
Yeşilırmak kenarında kenarında bulunan ta-
rihî binaları görülmeye değerdir.

Erzurum: Türkiye’nin doğusunda yer alan, 
Türk ordusunun 15. Kolordu Komutanı Kazım 
Karabekir’in Ermeni çetelerinden kurtardığı; 
burada yapılan kongre ile manda ve himaye 
kavramlarının yani başka bir ülkeye bağlı ola-
rak yaşama durumunun reddedildiği bu şeh-
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rimiz, aynı zamanda Yakutiye Medresesi ve 
Ulu Camii gibi tarihî mekânları içermektedir.

Sivas: Atatürk’ün “Cumhuriyet’in temellerini 
burada attık.” dediği ve Kurtuluş Savaşı ön-
cesi toplanan en önemli kongrenin yapıldığı 
ve “Millî sınırlar içinde vatan bütündür, par-
çalanamaz!” kararının alındığı şehrimizdir. En 
büyük kongrenin yapıldığı şehir, aynı zaman-
da yüz ölçümü olarak Türkiye’nin en büyük 
ikinci şehridir. Divriği Ulu Camii ve Sivas Ar-
keoloji Müzesi gibi kültürel değerlere sahip-
tir ve kangal köpeği ile meşhur şehrimizdir. 

Ankara: Atatürk’ün 27 Aralık’ta Millî Müca-
dele’nin merkezi olarak belirleyip geldiği, 
Anadolu halkı ile birlikte meclisi açtıkları, 
Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı mü-
dafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” sözünü 
söylediği ve 13 Ekim 1923’te Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin başkenti olan şehrimizdir. 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnograf-
ya Müzesi gibi çok sayıda kültürel ve tarihî 
mekânlara sahip şehrimizdir.

İzmir: I. Dünya Savaşı’nda Yunanlılar tarafın-
dan işgal edilen, Millî Mücadele Dönemi’nde 
Yunan kuvvetlerinin işgali altında olan, 1923 
yılında İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapan 
şehrimiz; kültürel doğal güzelliklere sahip 
olup (Ege’nin incisi) tabiri ile anılmaktadır. 

 Öğrenciler şehirleri/ilçeleri tahmin et-
tikten sonra Ek 2’de sunulan sıralama tablo-
sunu doldururlar.

 Öğretmen, öğrencilere Atatürk’ün 
Türk milleti ile birlikte TBMM’yi açmasından 
29 Ekim 1923’e kadar olan süreçte gerçek-
leşen olayları,  savaşları da içerecek şekilde 
Millî Mücadele’de yer etmiş şehirleri/ilçeleri 
ipuçları verecek şekilde yazmaları görevini 
verir. Öğrenciler, etkinliği Millî Mücadele Dö-
nemi’nin başlangıcı bölümünde olduğu gibi 
bilgi kartları şeklinde hazırlarlar. Her öğren-
ci, kendi haritasından bu şehirleri bularak ve 
bu yerler ile ilgili kısa bilgiler toplayarak ça-

lışmalarını yapar. Bu çalışma için BİLSEM’in 
kütüphanesinden ve internet ortamından 
yararlanabilirler. 

 Şimdi oyun sırası: Öğrenciler çember 
hâlinde otururlar. Oyun öğrenciler tarafından 
yönetilir. Her öğrenci söz alarak arkadaşları-
na bir şehri/ilçeyi sorar, ipucu verir, söz al-
mak isteyen arkadaşlarına söz hakkı verir, 
arkadaşlarının cevaplarını dinler ve oyun bu 
şekilde devam eder. Böylece öğrenciler, Millî 
Mücadele’nin önemli şehirlerini/ilçelerini 
önemli olaylar ile birlikte oyunla öğrenirler.

 Öğretmen, öğrencilere günümüzde 
ulaşımın nasıl/ne ile sağlandığını, bu şehirle-
rin arasındaki mesafelerin hangi ulaşım araç-
ları ile sağlandığı sorar. Günümüz şartları ile 
Millî Mücadele Dönemi’nin şartlarını karşılaş-
tırmalarını söyler. Ardından, Millî Mücadele 
Dönemi’nde asker ya da sivil fark etmeksizin 
kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden insanla-
rın bu yolları yürüyerek kat ettiklerini vurgu-
lar.

 Öğrenciler dersin başından itibaren 
Millî Mücadele Dönemi’nde halkın, yöne-
ticilerin, askerlerin ve kadınların duygu ve 
düşüncelerinden hareketle, yaşanmış olan 
olayları düşünürler. Duygu ve düşüncelerin-
den hareketle öğrendiklerini bir kelime ile 
ifade ederler: Öğrenciler bu kelimelerle Ek 
3’te yer alan şablona bir sözcük avı bulma-
cası hazırlarlar.

Kaynakça

 Ökte, S. K. (2013). Millî mücadele dö-

neminde halkla ilişkiler. Atatürk Üniversitesi 
Türk Tarih İnkılap Enstitüsü.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabi-
lirsiniz.
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EK 1: Millî Mücadele Dönemi Şehir/İlçeleri Bilgi Kartları

Osmanlı Devleti’nin son 
başkenti olan, Çanakkale 
Savaşı’ndan sonra İngiliz ve 
Fransız kuvvetleri tarafın-
dan işgal edilen ve 16 Mart 
1920’de İtilaf Devletleri 
tarafından işgal edildiğinde 
Atatürk’ün “Geldikleri gibi 
giderler!” sözlerini söyledi-
ği şehrimizdir. Topkapı ve 
Dolmabahçe Sarayları’ndan 
Süleymaniye Camii’ne kadar 
çok çeşitli müze, ören yeri 
ve fuara ev sahipliği yapan 
şehrimizdir.

Osmanlı Devleti zamanında 
şehzadelerin eğitim aldığı, 
şehzadelik yaptığı bu şehri-
miz aynı zamanda Millî Mü-
cadele Dönemi’nde “Milletin 
istiklalini yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır.” 
kararının alındığı, Kurtuluş 
Savaşı’nın ilk defa gerekçe-
sinin, amacının ve yöntemi-
nin açıklandığı yerdir. Yeşi-
lırmak kenarında geleneksel 
Türk ve Osmanlı evleri gö-
rülmeye değerdir.

Millî Mücadele’nin fiilen 
başladığı yer olan, düşman 
kuvvetlere karşı ulusal bir 
bilincin ortaya konulduğu 
yer olan, Atatürk’ün ara-
bası bozulunca “Dağ başını 
duman almış, gümüş dere 
durmaz akar, güneş ufuk-
tan şimdi doğar, yürüyelim 
arkadaşlar…” sözlerine sa-
hip Gençlik Marşı’nı söyle-
diği ilçemizdir.

Anadolu insanının, Türk 
halkının kurtuluş mücadele-
sinin başladığı şehrimizdir. 
Düşman kuvvetlerinin emri 
altında yaşanmayacağının 
ve bağımsızlığın halkın ka-
rakteri olarak vurgulanan, 
millî iradenin başladığı yer-
dir. “Güneş’in Doğduğu Şe-
hir “olarak adlandırılan ve 
Bandırma Vapuru müzesi 
gibi müzelerin görülebilece-
ği şehrimizdir.
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Türkiye’nin doğusunda yer 
alan, Türk Ordusunun 15. 
Kolordu Komutanı Kazım 
Karabekir‘in Ermeni çete-
lerinden kurtardığı; burada 
yapılan kongre ile manda ve 
himaye kavramlarının yani 
başka bir ülkeye bağlı ola-
rak yaşama durumunun ka-
bul edilmeyeceğinin kabul 
edildiği bu şehrimiz, aynı 
zamanda Yakutiye Medre-
sesi ve Ulu Camii gibi tarihî 
yerler içermektedir.

I. Dünya Savaşı’nda Yunan-
lılar tarafından işgal edi-
len, Millî Mücadele Döne-
mi’nde Yunan kuvvetlerinin 
işgali altında olan, 1923 
yılında İktisat Kongresi’ne 
ev sahipliği yapan şehrimiz, 
kültürel, doğal güzelliklere 
sahip olup Ege’nin incisi ta-
biri ile anılmaktadır. Ahmet 
Piriştina Kent Arşivi’nden 
uluslararası Fuar alanına 
sahiptir.

Atatürk’ün 27 Aralık’ta Millî 
Mücadele’nin merkezi ola-
rak belirleyip geldiği, Ana-
dolu halkı ile birlikte meclisi 
açtıkları, Atatürk’ün “Hattı 
müdafaa yoktur, sathı mü-
dafaa vardır. O satıh bütün 
vatandır.” sözünü söylediği 
ve 13 Ekim 1923’te Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin 
başkenti olan şehrimizdir. 
Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi, Etnoğrafya Müze-
si gibi çok sayıda kültürel, 
tarihî noktayı içinde barın-
dırmaktadır.

Atatürk’ün “Cumhuriyet’in 
temellerini burada attık.” 
dediği ve Kurtuluş Savaşı 
öncesi toplanan en önemli 
kongrenin yapıldığı ve “Millî 
sınırlar içinde vatan bütün-
dür, parçalanamaz!” ka-
rarının Anadolu’dan gelen 
vekiller tarafından alındığı 
şehrimizdir. En büyük kong-
renin yapıldığı şehir, aynı 
zamanda yüz ölçümü olarak 
en büyük şehrimizdir. Div-
riği Ulu Camii ve Sivas Ar-
keoloji Müzesi gibi kültürel 
değerlere sahiptir.
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EK 2: Millî Mücadele Dönemi Sıralama Tablosu 

 Sıralama tablosu herhangi bir durum veya olay örgüsünde gerçekleşen olayları ana-
liz ederek oluş sıralamasının yapılması şeklinde kullanılır. Örneğin herhangi bir öykü veya 
okuma parçasını ele aldığımızda sıralama tablosunu, öyküde gerçekleşen farklı olayları oluş 
sırasına göre sıralamanız ve o olayla ilgili genel bir açıklama yapmanız gerekir.

Aşağıdaki Millî Mücadele Dönemi sıralama tablosunu tamamlayınız ve bu döneme ait genel 
bir açıklama yapınız.
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Kelimeler

Harf Kutusu
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EK 3: Millî Mücadele Yolunda Sözcük Avı Bulmacası Şablonu

Sözcük Avı Bulmacası

MİLLÎ MÜCADELE YOLUNDA

Kelimeler

Harf Kutusu
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ETKİNLİK ADI : MİLLî MÜCADELE RUHU

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinden hareketle Millî Mücadele Dönemi’ne iliş-
kin çıkarımlar yapar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinden hareketle Millî Mücadele Dönemi’ne iliş-
kin duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 Millî Mücadele Dönemi ve Atatürkçülük ile ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan 
özgün bir ürün ortaya koyar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, yaratıcı drama (rol oynama doğaçlama), soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikteki şiirler Millî Mücadele’yi anlatan önemli şairlerin eserleridir, etkinlik diğer 
şairlerimizin şiirleri ile devam ettirilebilir.

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri, kraft kâğıdı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere Millî Mücadele 
Dönemi’ni edebî bir tür olan şiirlerle incele-
yeceklerini söyler. Millî Mücadele Dönemi’ni 
en iyi anlattığı düşünülen şiirleri okurken, 
dinlerken, sorgularken hissettiklerini ve dü-
şündüklerini resim yoluyla anlatacaklarını 
belirtir. 

 Öğretmen, öğrencilere şekil, desen, 
çizgi, figür örneklerinin yer aldığı Ek 1’i ve-
rir. Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan şiir ör-
neklerini incelerken bu örneklerden de ya-
rarlanarak resim çizeceklerini söyler. 

 Öğretmen, öğrencileri üç gruba ayırır. 
Gruplara; Ek 2’de yer alan şiirlerden (Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’nın “Üç Şehitler Destanı”, 
“Mustafa Kemal’in Kağnısı” ve Cahit Küle-

bi’nin “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda”) bir ta-
nesini verir. Gruplara şiirleri okumalarını ve 
okuduklarını hayal etmelerini söyler. 

 Öğretmen, şiirleri tek tek vurgu ve ton-
lamalara dikkat ederek okur. Öğrencilerden 
gönüllü olanlar şiirleri okurlar. Sonra her 
grup şiirini inceler. Her bir şiir için öğret-
men sorular sorar. Öğrenciler bireysel ya da 
grup olarak yanıt verirler. Yanıtlardan sonra 
öğrenciler, kendi gruplarına ait kraft kâğı-
dına boya kalemleri ile o anki duygu ve dü-
şüncelerini anlatan bir resim çizerler. Öğ-
retmen, duygu ve düşüncelerini, örneklerini 
gösterdiği gibi bir figür, bir çizgi, bir şekil 
ya da bir desen kullanarak çizebileceklerini 
hatırlatır. Hissettikleri duygu ve düşünceyi 
aktaran renkler kullanmalarını belirtir. Öğ-
retmen, grupların çalışmaları bitince uygun 
yerlere asar.

Sorular:

• Okuduğunuz şiir size ne anlatmaktadır?

• Şiirde hangi duyguları daha yoğun bir şekilde hissettiniz?

• Şiirde anlatılanlar vatanımızın hangi durumda olduğunu düşünmenize neden oldu?

• Millî Mücadele Dönemi’nde canla başla çalışan insanımızı düşününüz, bu kişiler hangi 

duygular ile hareket etmişlerdir?

• Millî Mücadele ile günümüzü karşılaştırdığınızda neler düşünür, nasıl hissedersiniz? 

Bugün ülkemizde hür yaşıyorsak Millî Mücadele Dönemi’nin etkisi nasıl olmuştur?

 “Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler! Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimi-

zin hazırlamış olduğu ‘Millî Mücadele’ye Saygıyla’ sergisine hoş geldiniz! 

 Öğretmen, öğrencilere bir doğaçla-

ma yapacaklarını söyler. Birlikte sınıfın dı-

şına çıkarlar, her bir öğrenci farklı meslek 

sahibi sanatsever birey olarak role girer. 

Öğrenciler aralarında bir gönüllü seçerler, 

seçilen kişi BİLSEM Kurum Müdürü/Öğret-

meni olarak role girer ve aşağıdaki metni 

okur:
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 Ülkemizin vatansever insanlarının yıllar süren mücadelesinin anlatıldığı sergimiz, 

Kurumumuzun dördüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. Düşmanların kötü 

amaçlar içinde ülkemize saldırmaları, Anadolu insanımız tarafından bertaraf edilmiştir. 

Bu kutlu mücadelede karşılaştıkları her tür zorluğu birlik ve beraberlik içinde atlatmış-

lardır. Bugün bağımsız ülkemizi, onların varlığına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah ar-

kadaşları ve tüm Anadolu insanımıza borçluyuz. Sergimize katılımınızdan dolayı teşek-

kür eder, keyifli anlar dilerim.”

 Öğrenciler, farklı meslek rollerine gi-

rerek sergiyi gezerler. Öğrenciler sergiyi 

gezerken bir sanatsever gibi hareket eder-

ler. Eserleri incelerler.  Millî Mücadele Döne-

mi ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirtir-

ler. Öğrenciler, kimi zaman tek kimi zaman 

grupça bir araya gelir; resimleri, renkleri, 

şekilleri Millî Mücadele Dönemi’nin şartla-

rını düşünerek yorumlar, değerlendirirler.

 Öğretmen, sergi etkinliğinin bitimin-

den sonra öğrencilere etkinlik ile ilgili çı-

karımlarını sorar. Millî Mücadele Dönemi’ni 

bir şiir ile incelemeyi ve bir şiiri bir resim 

yaparak anlatmanın yaşattığı duygu ve dü-

şünceyi belirtmelerini söyler. 

 Öğretmen, öğrencilere bugün yaşa-

dığımız bu toprakların ve bağımsızlığımı-

zın zorlu mücadeleler sonrası kazanıldığını; 

bugün bizlerin de bu ülke, bu vatan için ça-

lışmamız gerektiğini söyler. Millî Mücadele 

Dönemi’nin ülkemiz için önemini vurgula-

yarak dersi tamamlar.

Kaynakça

 Dağlarca, F. H. (1997). Üç şehitler des-

tanı. Tüm Zamanlar Yayıncılık.

 Celal, M. (1998). Atatürk şiirleri. Kav-

ram Yayınları.

 Külebi, C. (2018). Bütün şiirleri. Bilgi 

Yayınevi.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 

Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Desen Örnekleri
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EK 2: Millî Mücadele Dönemi’ne ait şiirler

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif

Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar

Kocabaş çok ihtiyardı çok zayıftı

Mahzundu bütün Sarıkız, yanı sıra

Gecenin ulu ağırlığına karşı,

Hafiftiler, inceden inceden

İriydi Elif kuvvetliydi kağnı başında

Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi daim

Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına

Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti

Niceden niceden

Durdu birdenbire Kocabaş, ova bayır durdu.

Nazar mı değdi göklerden, ne? 

Dah etti, yok. Dahha! dedi, gitmez.

Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gıcır gıcır

Nasıl durur Mustafa Kemal’in Kağnısı

Kahroldu Elifcik, düşünceden düşünceden

Kocabaş yığıldı çamura

Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar

Örtüldü gözleri örtüldü hep

Kalır mı Mustafa Kemal’in Kağnısı bacım

Kocabaşın yerine koştu kendini Elifcik

Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden.

        FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
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ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI’NDA

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparı, takası,

Selam durdu tayfası

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu!

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil!

Sarılan anayurda Kemal Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan Karadeniz’in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi.

Erzurum’a kadar.

Bu ne inançtı ki, Kemal Paşa

Atının teri kurumadan

Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde

                      CAHİT KÜLEBİ
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ÜÇ ŞEHİTLER DESTANI

MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal’i gördüm düşümde, “Daha!” diyordu.

Uğruna şehit olasım geldi hemen, “Sabaha!” diyordu.

Al bir kalpak giymişti al, Al bir ata binmişti al,

“Zafer ırak mı?” dedim, “Aha!” diyordu.

TABUR BİR MUCİZE İÇİNDEYDİ

Bir muhabbet sarmıştı her yönü

Vatanı ve bizi seven

Çoğalmıştık bir uçtan bir uca, bir rüya gibi 

Büyüyordu ova kendiliğinden.

Neydi damarlarımızda çoğalan, çoğalan?

Neydi bu tepenin adı?

İçimizde sadece vatan değil,

Yeryüzü kadar bir şey vardı.

Ateş mi gelirmiş, yel mi esermiş?

Akıyoruz, hayatımız nerede pek belli değil.

Kurtulmuşuz bedenden artık,

Kimse ayaklı elli değil.

        FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

         ÜÇ ŞEHİTLER DESTANI
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2.1. Karakter Eğitimi Modülü

2.1.3. Dünya Vatandaşlığı

 Dünya hızla küreselleşmekte, dijital ortamların da 
ulaşım ve iletişimi kolaylaştırması ile bireylerin dil, din, 
renk, ırk ve kültür ayrımı yapmadan kendilerini bu dün-
yaya ait hissetmeleri düşüncesi ivme kazanmaktadır. Bi-
reylerin küresel sistemleri bilme, küresel konularla ilgili 
problem çözme, farklı kültürler ile ülkesine ait kültürleri 
tanıma ve kültürlerarası ilişki kurma becerileri önem teş-
kil etmektedir. Bu anlamda hem vatandaşlık eğitimi hem 
de dünya vatandaşlığı eğitimi ve bilinci, eğitimde önce-
likli konular hâlini almaktadır. 

Vatandaşlık eğitimi, bireylerin kimlik duygusu ve hakları-
na sahip olması, sorumluluklarının farkında ve vatandaş-
lık görevlerini yerine getirerek iyi bir genel kültür bece-
risi, temel akademik becerilere sahip olması, toplumsal 
değerleri eleştirerek kabul etmesi ve bu bileşenleri içsel-
leştirip yansıtabilecek şekilde hareket etmesi amaçlarını 
taşıyan bir eğitim alanı olarak tanımlanmaktadır (Dağ, 2012). Dünya vatandaşlığı eğitimi ise birey-
lerin dünyadaki milletlerarası ilişkileri anlamaları, kavramaları ve dünya toplumları ile farklılıklarına 
saygı duyarak özdeşleşme düşüncesini geliştirme hedeflerini içermektedir (Oğurlu, 2016). Dünya 
vatandaşlığı eğitimi ile bireylerin, soru sorma ve eleştirel düşünme, değerler konusunda katılım 
sağlama, küresel konularda bilgi edinme, küresel çapta çevre ile nasıl ilişki kurulduğunu anlama ve 
bu konuda karşılaşabilecek problemlere çözüm önerisi sunma becerilerini geliştirme amaçlanmak-
tadır.

 Dünya Vatandaşlığı alt temasında “Alışveriş Sepetim”, “Yaratıcı Problem Çözme”, “Toplum 
İçin Çalışanlar” ve “Her Şey Mutlu Bir Toplum İçin” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Dağ, N. (2012). Vatandaşlığın niteliksel dönüşümü ve vatandaşlık eğitimi üzerine bir betimleme çalışması. Eski-
şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 105-118.

 Oğurlu, Ü., Fatih, K. A. Y. A., Yalman, F. E. & Ayvaz, Ü. (2016). Üstün yetenekli ortaokul öğrencilerine küresel 
vatandaşlık eğitimi programının etkililiği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1). 

 • Alışveriş Sepetim

 • Yaratıcı Problem Çözme

 • Toplum İçin Çalışanlar

 • Her Şey Mutlu Bir Toplum İçin
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ETKİNLİK ADI : ALIŞVERİŞ SEPETİM

ÖNERİLEN SÜRE : 40+40+40+40

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tanır.

 Günlük hayatında karşılaştığı problemleri verilen amaçlara göre değerlendirir.

 Günlük hayatında karşılaştığı problem durumlarına Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla-
rı doğrultusunda çözüm önerileri geliştirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

5E yöntemi, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri videosu, etkinlik formları
Öğrenci: Kâğıt, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

 Giriş

 Öğretmen, öğrencilerden öncelikle 
çevrelerinde/okulda ya da kendi yaşamla-
rında karşılaştıkları ve çözüme ulaştırmak 
istedikleri bir sorunu belirlemelerini ister.  
Ardından bu soruna yönelik bir hedef cüm-
lesi yazmalarını ister. 

 

HEDEFİM: .......................................................

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

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

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

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

 Öğrencilerden hedef ifadelerini pay-
laşmalarını ister. Bütün öğrenciler paylaşım-
larını gerçekleştirdikten sonra öğretmen 
öğrencilere hedef ifadelerini düzenleyebi-
leceklerini söyler. Öğretmen, öğrencilere 
düzenlemeleri için 5 dakika süre verir.

 Daha sonra belirledikleri hedefleri 
gerçekleştirebilmek için yapılabilecekleri-
nin neler olduğunu liste hâlinde yazmaları-
nı ister.

 

 Öğretmen, öğrencilere kitapta Ek 1 ola-
rak verilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla-
rını göstererek Birleşmiş Milletler çalışmala-
rını açıklar. 

 “Ek 1 üzerinden 17 hedef ifadesi gör-

mektesiniz. Bu hedefler Birleşmiş Milletler 

tarafından yoksulluğa son vermek, dün-

yayı korumak, insanların barış içerisinde 

yaşamalarını sağlamak amacıyla evrensel 

bir çağrı olarak oluşturulmuştur. Birleşmiş 

Milletler 2030 yılına kadar insanların be-

lirlenen hedeflere ulaşması için farkındalık 

çalışmaları yürütmektedir.”

 Ardından BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nı anlatan bir video izletir. Öğren-
cilerin video ile ilgili izlenimlerini dinler.

 Keşfetme

 Öğretmen, tahtaya “Hedef, Gelişme 
ve Sürdürülebilir” kavramlarını yazar. Öğ-
rencilerden, bu kavramların kendilerinde 
çağrıştırdığı ifadeleri söylemelerini ister. 
Öğretmen, öğrencilerden hedef kavramı 
için “olunması istenen durum” cevabını, ge-
lişme kavramı için “bir hedefin gerçekleş-
mesi için yapılacaklar” cevabını ve sürdü-
rülebilir kavramı için “bu hedefin gelecekte 
de devam edebilmesi için yapılabilecekler” 
cevabını bulmalarını sağlar. Öğrencilerin 
düşüncelerini aldıktan sonra bir diğer say-
fadaki  tabloyu gösterir/çizer. 

 Sürdürülebilir kalkınma amaçların-
dan birini bir sonraki sayfada verilen ör-
nekte olduğu gibi paylaşır. 

HEDEFİM: .......................................................

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

YAPABİLECEKLERİM:

1)..........................................................................

2).........................................................................

3).........................................................................

4).........................................................................
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 Öğretmen örnek olarak seçilen Amaç 
3’e yönelik öğrencilerden bir gelişme ifadesi 
ve sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak-
ları söylemelerini ister. Öğrencilerin cevap-
larını alır. Ardından öğretmen öğrencileri 
4 gruba ayırır. Gruplara Birleşmiş Milletler 
amaçlarını gösteren Ek 1 ile birlikte Ek 2’yi 
verir. Birinci gruba 1, 2, 4 ve 5. amaçları, ikin-
ci gruba 6, 7, 8 ve 9. amaçları, üçüncü gruba 
10, 11, 12 ve 13. amaçları, dördüncü gruba da 
14, 15, 16 ve 17. amaçları verir. Gruplardan her 
bir amaçla ilgili gerçekleştirilebilecek geliş-
melerin neler olduğu ve bu gerçekleştirile-
bilecek çalışmaların sürdürülmesi için neler 
yapılacağı sorulur. 17 amaç bu üç kavramla 
(Hedef, Gelişme ve Sürdürülebilir) ilişkilen-
dirilerek açıklanır.

 

 Açıklama

 Öğretmen “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları” kavramının öğrencilerce anlaşıl-
masıyla dünyada yaşadığımız yerde herke-
se bu amaçların gerçekleşmesi için bir rol 
düştüğünü ve herkesin dünyada fark yara-
tacak güce sahip olduğunu açıklar. Her bi-
rinin 2030 yılına kadar Küresel Amaçlar’ın 
gerçekleşmesine yardımcı olması için çeşitli 
yollar bulunduğunu açıklar.

 

 

 Derinleştirme

 Alışveriş Sepeti:  Öğretmen, öğrenci-
lere Ek 3’te yer alan alışveriş sepeti görselini 
dağıtır. Öğrencilere bir markette olduklarını 
ve ailesi için bu marketten 10 adet ürün ala-
bileceklerini söyler. Öğrencilerden market-
ten aldıkları ürünün görselini çizerek ya da 
isimlerini yazarak sepete koymalarını ister. 
Bütün öğrenciler sepetlerini tamamladıktan 
sonra öğretmen Ek 4’ü dağıtır ve öğrenci-
lerden forma göre kendilerini değerlendir-
melerini ister. 
Öğretmen, sepetteki ürünlere yönelik veri-
len yanıtları paylaşmalarını ister. Daha son-
ra sepetteki ürünleri isterlerse değiştirebi-
leceklerini söyler. Sepetlerinde değişiklik 
yapan öğrencilerin değiştirme gerekçelerini 
paylaşmalarını ister. Öğrencilerin gerekçe-
lerini paylaşmalarının ardından aşağıdaki 
boşlukları doldurmalarını ister.

 

Görsel Kaynakça

 https://www.tr.undp.org/content/tur-
key/tr/home/sustainable-development-go-
als.html (Erişim Tarihi: 01.05.2021).

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu ve Grup Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Benim küresel amacım ...............................

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

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

Küresel amacımı gerçekleştirmek için 

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

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

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

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

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

AMAÇ:

GELİŞME:

SÜRDÜRÜLEBİLİR:

Hedef 3. Sağlıklı Bireyler

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

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

..........................................................................
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EK 1: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
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EK 2

Amaç: .........................

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

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

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

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

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

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

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

Hedef: .................................................................................................................

Gelişme: .............................................................................................................

Sürdürülebilirlik: ..............................................................................................

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

Amaç: .........................

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

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

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

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

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

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

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

Hedef: .................................................................................................................

Gelişme: .............................................................................................................

Sürdürülebilirlik: ..............................................................................................

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

Amaç: .........................

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

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

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

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

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

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

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

Hedef: .................................................................................................................

Gelişme: .............................................................................................................

Sürdürülebilirlik: ..............................................................................................

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

Amaç: .........................

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

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

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

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

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

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

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

Hedef: .................................................................................................................

Gelişme: .............................................................................................................

Sürdürülebilirlik: ..............................................................................................

..............................................................................................................................
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EK 3: Alışveriş Sepeti
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EK 4

Sepetinizde kaç ürün plastik ambalaj mal-

zemesi içerir? 

Sepetinizde kaç ürün işlenmiş şeker içerir?

Sepetinizdeki ürünlerin kaç tanesi kendi 

ülkenizde üretilmiştir?

Sepetinizdeki ürünlerin kaç tanesinde size 

ulaşmasını sağlayan insanların bilgilerine 

yer verilmiştir?

Sepetinizdeki ürünlerin son kullanma ta-

rihlerini inceleyiniz. Kaç tanesinin son kul-

lanma tarihinden önce tüketemeyeceğini-

zi tahmin ediyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................
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ETKİNLİK ADI : YARATICI PROBLEM ÇÖZME 

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı açıklar.

 Günlük hayatında karşılaştığı problemleri verilen amaçlara göre değerlendirir.

 Günlük hayatında karşılaştığı problem durumlarına Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla-
rı doğrultusunda çözüm önerileri geliştirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

5E yöntemi, yaratıcı problem çözme, öğrenme istasyonları

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Gazete Afiş

Öykü Şiir
Öğrenme-Öğretme Süreci

 Giriş

 Öğretmen, öğrencilere palm yağının 
kullanımının zararları ile ilgili bir video izle-
tir (ortalama 10 dakikalık bir video). Video-
nun sonunda öğrencilerin duygu ve düşün-
celerini alır. Ardından öğretmen aşağıdaki 
açıklamayı yapar:

 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Bir-

leşmiş Milletler tarafından 2012 yılında Rio 

de Janeiro’da Kalkınma Konferansında ka-

bul edilmiştir. Amaç, gezegenimizin karşı 

karşıya olduğu acil çevresel,  ekonomik ve 

siyasi sorunları ele alan evrensel amaçlar 

kümesi oluşturmaktır.

 Keşfetme

 Öğretmen, öğrencileri dört gruba 
ayırır. Her gruba belirlenen 4 istasyonda 
palm yağının kullanımı ile ilgili toplumda 
farkındalık yaratmaya yönelik görevleri 
gerçekleştirmelerini ister. Öğrenciler veri-
len görevi ilk istasyonda 7 dakikada yerine 
getirirler. Ardından öğretmen grupların is-
tasyon değiştirmelerini ister. Gruplar bütün 
istasyonları gezerek bir önceki grubun ya-
rım bıraktığı çalışmayı devam ettirir.

 

 1. İstasyon: Palm yağının zararlarına  
 yönelik gazete haberi yazma

 2. İstasyon: Palm yağının zararlarına  
 yönelik afiş ya da slogan hazırlama

 3. İstasyon: Palm yağının zararlarına  
 yönelik öykü yazma

 4. İstasyon: Palm yağının zararlarına  
 yönelik yazma

 İstasyonlarda çalışmalar tamamlan-
dıktan sonra her bir grup bir ürünün sunu-
munu gerçekleştirir.

 

Açıklama

 Öğretmen aşağıdaki açıklamayı ya-

par:

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu 

17 amaç iklim değişikliği, yenilikçilik, eko-

nomik eşitsizlik, sürdürülebilir tüketim, 

barış ve adalet alanlarını içermektedir. Bu 

amaçlar bütün ülkelerin yaşadıkları sorun-

lara uygun olarak rehberlik etme amacı ta-

şımaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-

ları yoksulluğun ana nedenleri üzerine 

odaklanır. Ayrıca bu amaçlar hem gezege-

nimiz hem de insanlar için olumlu değişik-

likler yapmak üzere birleştirir. 
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 Derinleştirme

 Öğretmen, öğrencilere palm yağının 
elde edilebilmesi için ormanlara zarar ve-
rildiğini ve bu zararların çevre sorunlarına 
neden olduğunu belirtir.

 Bu soruna yönelik çözüm önerileri 
üretmelerini ister. Öğrencilere Ek 1’i dağıtır 
ve okumalarını ister. Formdaki açıklamaları 
dikkate alarak çözüm önerilerini yazmaları-
nı ister. Daha sonra Ek 2’yi öğrencilere da-
ğıtır. Bu matrise göre grupların oluşturduk-
ları çözüm önerileri değerlendirilir. Gruplar 
ürettikleri çözümleri bu matrise göre de-
ğerlendirdikten sonra en yüksek puan alan 
3 çözüm önerisi belirlerler. Ardından tüm 
gruplar, belirledikleri 3 çözümü BM Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirir-
ler. Gruplar çözüm yollarının hangi amaçla-
ra katkıda bulunabileceğini ilişkilendirir ve 
açıklama yaparlar. 

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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EK 1:

Yönerge: Sevgili çocuklar, bu derste palm yağının elde edilmesi için orman-

lara zarar verildiğini ve bu durumun çevre sorunu yaşamamıza neden old-

uğunu öğrendik. Bu sorundan yola çıkarak;

1. Sorunun çözümüne ilişkin fikirler üretin (Çok sayıda fikir üretmek önemli.).

2. Fikirleri değerlendirme ölçeğine göre değerlendirin.

Zaman: Çözümü gerçekleştirmek için yeteri kadar zamanımız var mı?

Maliyet: Çözüm maliyeti bizim karşılayabileceğimiz düzeyde midir? Çözüm 

maliyetini ne kadar karşılayabiliriz?

Uygulanabilirlik: Bu çözümü uygulayabilir miyiz?

Kabul edilebilirlik: Bu çözüme karşı çıkanlar olabilir mi?

Etkililik: Bu çözümü uygularsak sorunu ne kadar çözmüş oluruz?

Kaynak: Bu çözüm için ne kadar kaynağımız var?

Sürdürülebilirlik: Çözüm uzun süre devam ettirilebilir mi?
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EK 2: Karar Matrisi
Ç
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ETKİNLİK ADI : TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Sivil toplum kuruluşlarının amaçlarını kavrar.

 İhtiyaçlarından hareketle belirlediği amaca yönelik farklı bir sivil toplum kuruluşu 
önerir.

 Hazırladığı öneriyi yazılı/sözlü olarak sunar. 

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Öğretmen etkinlikte yer alan kavramları tanımlar.

Sivil Toplum: Halkın gönüllülük esasına bağlı olarak ve devlet kurumlarına bağlı olma-
dan oluşturdukları topluluğa verilen addır.

Oda: Mesleki dayanışma kuruluşları olarak da tanımlanan ve meslek sahiplerinin bir 
araya gelerek oluşturdukları birliklerdir. Örneğin şoförler odası

Sendika: Memur, işçi ve işverenlerin haklarını korumak amacıyla kurulmuş birliklerdir. 

Dernek: Ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş yasal topluluklara denir.

Vakıf: Bir hizmetin resmî yollarla gelecekte de yapılması amacıyla bir kimse tarafından 
bırakılan mülk ve paranın topluma hizmet için kurulmuş kurumlardır.

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Kâğıt, boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere Ek 1’i öğrenci-
lere dağıtır. Formda yer alan sivil toplum 
örgütleri ile ilgili kavramların tanımlarını 
tahmin etmelerini ister. Bununla birlikte 
sivil toplum örgütlerinden bildiklerini ilgi-
li kutucuğa yazmalarını ister. Çalışmaların 
tamamlanmasından sonra öğrenciler çalış-
malarını paylaşırlar.

 Öğretmen, öğrencilere Ek 2’yi dağı-
tır. Öğrencilerden Ek 2’de yer alan vakıf ve 
dernek isimleri ile vakıf ve derneklerin faa-
liyet alanlarının yazılı olduğu ifadeleri iliş-
kilendirmelerini ister. Ardından öğrenciler 
sırasıyla ifadeleri okurlar. Okunan ifadenin 
hemen ardından bu özelliklerin hangi vakıf 
ya da derneğe ait olduğunu söylemelerini 
ister. 

 Öğretmen Ek 3’ü öğrencilere dağıtır. 
Öğrencilerden tabloyu incelemelerini ister. 
Ardından şu soruları sorar:

 • Bu vakıf ve dernekler ilgili alanda 
hangi faaliyetleri yapıyor olabilirler?

 • Vakıf ve derneklere neden ihtiyaç du-
yulmaktadır?

 • Vakıf ve derneklerin topluma ve bi-
reylere katkıları neler olabilir?

 • Bu vakıf ve derneklerde gönüllü ola-
rak görev almak ister misiniz?

 • Bu vakıf ve derneklere hangi konular-
da destek verebiliriz?

 Ardından öğretmen, öğrencilerden bu 
derste işlenen ve ülkemizde hizmet veren 
kurumlardan hangilerinin çalışmalarından 
etkilendiklerini sorar. Öğrencilerin verdik-
leri yanıtta yer alan vakıf ya da derneğin 
çalışmalarına katkıda bulunacakları bir afiş 
ya da slogan hazırlamalarını ister. Öğrenci-
ler çalışmalarını sunar. İsteyen öğrencilerin 

hazırladıkları bu çalışmaların vakıf ve der-
neklerle bağlantıya geçerek onlarla payla-
şabileceklerini belirtir.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na, 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz. 
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EK 1: Anlamını Bulalım

 Aşağıdaki tabloda bulunan kavramların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinize 

göre çevrenizden örnekler veriniz.

KAVRAMLAR
Kavramlara Yönelik 

Tahminleriniz

Çevrenizden 

Verebileceğiniz Örnekler

SİVİL TOPLUM

ODA

SENDİKA

DERNEK

VAKIF

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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1. Türkiye Eğitim Gönüllü-

leri Vakfı (TEGV)
2. LÖSEV 3. Kızılay

4. Yeşilay

5. Türkiye Erozyonla Mü-

cadele ve Ağaçlandırma 

Vakfı (TEMA)

6. Arama Kurtarma Der-

neği (Akut)

7. Mehmetçik Vakfı
8. Çağdaş Yaşamı Destek-

leme Derneği (ÇYDD)

9. Anne Çocuk Vakfı 

(AÇEV)

   Bu vakıf, lösemi hastası olan çocuklara destek vermekle birlikte 

onların bu zorlu süreçlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek yardım 

etmektedir. Bununla birlikte kan hastalıklarının tedavisi amacıyla araş-

tırma merkezleri kurmaktadır. Vakıf, ülkemizin lösemili çocuklara yö-

nelik ilk hastanesi olan LÖSANTE’yi açmıştır. Sizler de bu vakfın bu-

lunduğu illerde gönüllü olabilir, vakfın çalışmalarına katılabilirsiniz. 

   Zararlı alışkanlıklara yönelik mücadele eden bu vakıf, 1029 yılında 

Hilal-i Ahdar adında kurulmuştur. Özellikle çocukların ve gençlerin 

zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yönelik projeler yürütmekte ve 

aynı zamanda toplumda farkındalık yaratacak eğitimler, seminerler 

düzenlemektedir. 

   Bu vakfın amacı, Türkiye’de doğal varlıkların korunması ile birlikte 

çevre sağlığının önemine, erozyonla mücadele ederek topraklarımızın 

kurumasına yönelik toplumda farkındalık yaratmak ve çeşitli eğitim-

ler düzenleyerek halkı bilinçlendirmektir. Düzenlediği çeşitli projelerle 

hem doğal ortamı korumayı amaçlamakta hem de ormancılık, tarım 

ve hayvancılığın veriminin artmasını desteklemektedir. 

  Bu dernek doğal afetlerde, doğada meydana gelen kaza ve kaybol-

ma durumlarında gönüllü olarak yaptıkları arama kurtarma çalışmaları 

ile birlikte kazazedelere ilk yardım desteği sunmaktadır. Aynı zaman-

da bu tür olaylara yönelik insanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla 

eğitimler düzenlemektedir. 

EK 2: Dernek ve Vakıflar

 Aşağıda isimleri verilen vakıf ve dernekleri çalışma alanlarının yer aldığı ifadelerle 

numaraları kullanarak eşleştiriniz.  

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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       Bu vakıf 1982 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı vatani görevini ger-

çekleştirme esnasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizin ailelerine 

ve yaralanan gazilerimizin kendilerine ve ailelerine yardım faaliyetleri 

düzenlemektir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin çocuklarının öğrenim 

hayatlarına devam etmelerini sağlayacak çalışmalar yürütmektedir. 

Düzenlemiş oldukları faaliyetler ülkemiz genelinde ulusal birliğin ve 

toplumsal barışın güçlenmesine, gelişmesine katkıda bulunmaktadır.  

   Bu dernek, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyarak ve geliştirerek 

ülkemizin çağdaşlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Çalışma 

alanları içerisinde çocuk ve kadın hakları, insan hakları, eğitim, sosyal 

hukuk devleti, kültürel miras yer almaktadır. Bu alanlarla birlikte öğ-

rencilere yönelik burs vermek, yurt ve kütüphaneler açmak ve mater-

yal desteği sunmak için birçok proje yürütmektedir. 

   Bu vakıf 1995 yılında İstanbul’da kurulmuştur. İlk ve ortaöğretim 

dönemindeki çocukların eğlenerek öğrenmelerini ve kişisel gelişim-

lerini destekleyici faaliyetler düzenlemektedir. Öğrencilere okul dışı 

dönemlerinde derslerinde başarılarını artırmaya yönelik kurslar dü-

zenlemekle birlikte onlara farklı ilgi alanlarına yönelik eğitimler dü-

zenlemektedirler.  

     Bu vakfın kökeni Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne dayanmaktadır. Bugün-

kü adını daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle almıştır. 1868 

yılından bu yana ülkemizde ihtiyaç sahibi insanların sağlık yardımı, 

barınma, beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yürütmekte-

dir. Bununla birlikte uluslararası yardım, sosyal hizmetler, mültecilere 

yönelik hizmetler, ilk yardım, eğitim alanlarında faaliyet göstermekte-

dir. Ülkemizde ve birçok ülkede yaşanan doğal afetler sonrası devlet 

kurumlarına destek hizmeti sunar. Ayrıca kan merkezleri kurarak kan 

bağışı kampanyaları düzenlemektedir. 

     Bu vakıf erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimlerini des-

teklemek amacıyla anne ve babalara yönelik eğitimler düzenlemek-

tedir. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının gelişimlerini nasıl destekle-

meleri gerektiği konusunda farkındalık çalışmaları yürütmektedirler. 

Kurumlarda hizmet verdikleri gibi aynı zamanda ev ziyaretleri yapa-

rak ailelere, çocuklarının gelişimleri için sağlıklı bir ev ortamı oluştur-

maları konusunda destek vermektedirler. 
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EK 3: Ülkemizdeki Bazı Sivil Toplum Örgütleri

Çalışma Alanlarına Göre Sivil Toplum Örgütleri

Eğitim Alanında

Türkiye Eğitim 

Gönülleri Vakfı 

(TEGV)

Türk Eğitim 

Vakfı (TEV)

Çağdaş Yaşamı 

Destekleme 

Derneği (ÇYDD)

Anne  Çocuk 

Eğitim Vakfı 

(AÇEV)

Sağlık Alanında

Lösemili 

Çocuklar Vakfı

( LÖSEV )

Yeşilay Kızılay Türk Kalp Vakfı

Çevre ve Doğa 

Alanında

Türkiye 

Erozyonla 

Mücadele ve 

Ağaçlandırma 

Vakfı (TEMA)

Doğal Hayatı 

Koruma Derneği 

(DHKD)

Çevre ve Kültür 

Değerlerini 

Koruma ve 

Tanıtma Vakfı 

(ÇEKÜL)

Deniz Temiz 

Derneği

Sosyal Alanda
Arama Kurtarma 

Derneği (AKUT)

Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı 

(SYDV)

Toplum 

Gönüllüleri Vakfı 

(TOG)

Mehmetçik Vakfı

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : HER ŞEY MUTLU BİR TOPLUM İÇİN

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Çevresinde yer alan sivil toplum örgütlerini tanır.

 Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını örneklerle açıklar.

 İhtiyaçlarından hareketle belirlediği amaca yönelik farklı bir sivil toplum kuruluşu 
önerir.

 Hazırladığı öneriyi yazılı/sözlü olarak sunar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: A4 kâğıdı, boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen Ek 1’de bulunan sivil toplum 
örgütlerinin yer aldığı tabloyu gösterir. Tab-
loda belirtilen alanlarda hizmet veren farklı 
vakıf ve derneklerin olup olmadığını sorar. 
Öğrencilerin yanıtlarını listeler.

 Ardından öğretmen önceki dersler-
de işlenen Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Amaçları’nın görselini öğrencilerle paylaşır. 
Öğrencileri 4 gruba ayırır. Her grubun 17 
amaçtan birini seçmesini ister. Öğretmen, 
grupların farklı hedefleri seçmeleri konu-
sunda teşvik eder. Daha sonra öğretmen 
öğrencilere birer A4 kâğıdı dağıtır. Kâğıt-
lara birer ağaç çizmelerini ister ve aşağıda 
yer alan yönergeyi verir. 

• Ağacınızın en üstüne amaç cümlesini ya-
zınız.

• Ağacın köklerine bu amaca uygun çevre-
nizde gözlemlediğiniz sorunları yazınız.

• Ağacınızın gövdesine belirlediğiniz so-
runlara yönelik bir motivasyon cümlesini 
yazınız.

• Ardından ağacınızın yapraklarına belirle-
diğiniz sorunlara yönelik renkli kalemlerle 
çözüm önerileri yazınız.

 Her grup sırasıyla çalışmasını sunar. 
Öğretmen, gruplardan hayal güçlerini kul-
lanarak seçtikleri hedefe yönelik bir sivil 
toplum örgütü kurmalarını ister. Kurmayı 
planladıkları kurumun aşağıda belirtilen öl-
çütlerde hazırlamalarını ve daha sonra ar-
kadaşlarına sunmalarını ister.

Kuruluşunuzun adı

Amacı

Kimler görev alacak?

Gönüllüler nasıl başvurabilecek?

Gönüllüler hangi hizmetlerde destek 

olacaklar?

Bağış toplama yolları neler olacak?

Faaliyetleriniz

Kaynakça

 UNDP Türkiye (t.y.). https://www.

tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sus-

tainable-development-goals.html. Erişim 

tarihi: 30.06.2021.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 

Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 

etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Ülkemizdeki Bazı Sivil Toplum Örgütleri

 Aşağıdaki tabloda ülkemizde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının isim-

leri bulunmaktadır.

Çalışma Alanlarına Göre Sivil Toplum Örgütleri

Eğitim Alanında

Türkiye Eğitim 

Gönülleri Vakfı 

(TEGV)

Türk Eğitim 

Vakfı (TEV)

Çağdaş Yaşamı 

Destekleme 

Derneği (ÇYDD)

Anne  Çocuk 

Eğitim Vakfı 

(AÇEV)

Sağlık Alanında

Lösemili 

Çocuklar Vakfı

( LÖSEV )

Yeşilay Kızılay Türk Kalp Vakfı

Çevre ve Doğa 

Alanında

Türkiye 

Erozyonla 

Mücadele ve 

Ağaçlandırma 

Vakfı (TEMA)

Doğal Hayatı 

Koruma Derneği 

(DHKD)

Çevre ve Kültür 

Değerlerini 

Koruma ve 

Tanıtma Vakfı 

(ÇEKÜL)

Deniz Temiz 

Derneği

Sosyal Alanda
Arama Kurtarma 

Derneği (AKUT)

Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı 

(SYDV)

Toplum 

Gönüllüleri Vakfı 

(TOG)

Mehmetçik Vakfı

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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2.1. Karakter Eğitimi Modülü

2.1.4. Etik

 Değişen zaman ile birlikte toplumsal-
laşma ile sosyal ilişkilerin karmaşıklaşması 
bireylerin bir arada yaşamak için çeşitli ku-
rallara ve normlara ihtiyaç duymasını, ahlak 
ve etik kavramının gelişmesini ön plana çı-
karmaktadır. Sokrates’in kendini bilme, Aris-
to’nun bireyin kendisinin iyi olması, Mevla-
na’nın ise “ne olursan ol,… nasılsan öyle gel” 
sözleri ahlak ve etik kavramlarının önemini 
vurgulamaktadır. 

 Etik eğitimi, bireyin yaşamı boyunca 
ne yapmalıyım, nasıl yaşamalıyım sorularına 
yanıt aradığı; eğitimin hedefleri, değerleri ve 
süreçleri boyutları iç içe geçmiş bir alan ola-
rak tanımlanmaktadır (Ilgaz&Bilgili, 2006). 
Öğretim programı çerçevesinde bireyin 
davranışlarını ve toplumu geliştirme amacını taşıma ve toplumsal yarar gözetme etik eğitiminin 
kapsamına girmektedir (Arslan, 2015). Etik eğitimi, insanın ahlaki bakımdan aydınlanması, olayları 
eleştirel ve ahlaki açıdan değerlendirmesi ve insanı sevebilmesi açılarından gelişmesini hedefle-
mektedir (Erdem ve Altunsaray, 2016).  Etik eğitimi modülü ile bireylerin iyiyi ve yapılması gerekeni 
yapmasına, etik değerlere uygun tutum ve davranış sergilemesine, bilimsel konuları da içeren her 
konuda etik eğitimine önem vermesine odaklanılmaktadır. 

 Etik alt temasında “Bodrumda Bir Olay”, “Kim Sorumlu?”, “Dünya’nın En Farklı Okulu” ve 
“Oyun Günü” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Ilgaz, S. & Bilgili, T. (2006). Eğitim ve öğretimde etik. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 14, 199-210.

 Arslan, S. (2015). Eğitim ve etik. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic, 10(7), 111-124.

 Erdem, A. R. & Altunsaray, M. (2016). Eğitimde niteliği belirleyen önemli bir etken: Eğitim etiği. Akademik Sos-
yal Araştırmalar Dergisi, 23, 21-30.

 • Bodrum’da Bir Olay

 • Kim Sorumlu?

 • Dünyanın En Farklı Okulu

 • Oyun Günü



250

Karakter Eğitimi/Etik

DE
ST

EK
 E

Ğ
İT

İM
 P

RO
G

RA
M

I 2

ETKİNLİK ADI : BODRUM’DA BİR OLAY

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan etik değerleri tanır.

 Etik değerlerin günlük hayata etkilerini fark eder. 

 Etik dışı değerleri açıklar.

 Etik dışı davranışların sonuçlarına ilişkin çıkarımda bulunur.

 Etik dışı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri getirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, örnek olay 

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki sorularla derse 
giriş yapar:

• Evinizde hangi kurallar var? Bu kuralları 
kim koydu?

• Bu kurallara uymayan olursa ona bir ceza 
verilir mi?

• Yaşadığınız apartmanda ya da yaşadığı-
nız mahallede ne gibi kurallar var?

• Bu kurallar olmasaydı ne gibi sonuçları 
olurdu?

• Tüm kurallar yazılı mı olmalıdır?

• Sözlü kurallar kim tarafından koyulmuş-
tur?

• Sözlü kurallar dünyanın her yerinde ge-
çerli midir?

• Sözlü kurallara uymazsan ne olur?

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarından 
sonra yazılı ve sözlü kuralları açıklar ve ör-
neklendirir. Öğretmen, öğrencilere etik ve 
ahlak kavramları hakkında bilgi sahibi olup 
olmadıklarını sorar. Öğrenci yanıtlarından 
sonra etik ve ahlak kavramlarının tanımla-
rını yapar.

 Etik: Ahlaki eylemlerin ve kuralların da-

yandığı temeli ve yöneldiği değerleri araş-

tırmayı görev alan bir disiplindir. Bir arada 

yaşamanın nasıl sağlanacağı hususunda 

görüş ortaya atma, iyi ve kötü ayrımı yap-

ma amacı taşımaktadır (Usta, 2011).

 Ahlak: Belirli bir ülkede, belirli bir za-

man diliminde toplumu oluşturan üyelerin 

çoğunluğunca benimsenen etik değer ve 

kuralların tamamına denir (Aydın, 2013).

 Öğretmen etik ve ahlaki değerlere iliş-
kin örnekler verir.

 Etik değerler; sorumluluk, dürüstlük, 

adalet, tarafsızlık, şeffaflık, saygı, dayanış-
ma, fedakârlık, merhamet vb.

 Ahlaki değerler; büyüklere saygı gös-
termek, yardımlaşma, hoşgörülü olma, gü-
zel sözler kullanma vb.

 Öğretmen etik ve ahlaki değerler ara-
sındaki farkı aşağıdaki örneğe benzer ör-
neklerle açıklar:

Örnek: Sorumluluk sahibi olma etik bir de-

ğer olarak dünyanın birçok ülkesinde kabul 

edilen bir değerdir. Ancak insanların sorum-

luluklarının neler olduğu ülkeden ülkeye, 

bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmek-

tedir. Örneğin bazı ülkelerde çocuklar 18 

yaşına geldiklerinde ailelerinin evlerinden 

ayrılarak başka evlerde yaşamaya başlarlar. 

Bu ülkelerde ebeveynler 18 yaşından sonra 

çocuklarına bakmakla sorumlu değillerdir. 

Ancak ülkemizde ebeveynler daha uzun 

süre çocuklarına maddi ve manevi destek 

sağlarlar.

 Daha sonra öğretmen aşağıdaki haber 
metnini öğrencilerle paylaşır:

Bodrum’da Köpek Tartışması

 Bodrum’da Aysel (37) isimli bir kadın 

kızıyla (12) taşındığı yeni mahallede kom-

şuları ile sorunlar yaşamaya başladı.

 Yaklaşık bir ay önce Bodrum’un Akça-

alan Mahallesi’ne taşınan Aysel Hanım’ın 

hayvan sevgisi komşuları ile arasını bozdu. 

Mahalleye taşındığında sadece bir tane kö-

peği olan Aysel Hanım burada sokak kö-

peklerine yiyecek vermeye başladı. Çok 

geçmeden Aysel Hanım’ın evinin bahçesin-

de ondan fazla köpek yaşamaya başladı. 

Köpeklerden rahatsız olmaya başlayan ma-

halle sakinleri Aysel Hanım’ın ev sahibi ile 

iletişime geçip Aysel Hanım’ı evden çıkar-

malarını istemiş. Ev sahibi henüz bir karar 
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vermiş değil. Birkaç gündür devam eden 

tartışmalar yakın zamanda son bulacak gibi 

görünmüyor.

 Öğretmen Aysel Hanım’ın davranışının 
doğru olup olmadığını sorar. Mahalle sakin-

lerinin tutumları ve Aysel Hanım’ın ev sahi-
bi hakkında görüşlerini alır. 

 Öğretmen birinci röportajı okur.

Birinci Röportaj: Aysel Hanım

 Merhaba, ben Aysel. Zihinsel engelli olan kızım ve evcil köpeğimle, Bod-
rum’da, bahçesi olan bir ev kiraladım. Kızım ile daha çok ilgilenebilmek için  bir 
işte çalışmıyorum. Geçim kaynağımız rahmetli eşimden kalan emekli maaşımız 
ve kızımın engelli aylığı.

 Ben bir hayvanseverim. Sokak hayvanlarını gördüğümde tepkisiz kalamı-
yorum. Her zaman onlar için bir şeyler yapmak istiyorum. Buraya ilk taşındı-
ğımızda parklarda, sokaklarda terk edilmiş onlarca köpek gördüm. Onların bu 
şekilde aç susuz sokaklarda yaşamasına gönlüm el vermedi. Evimin önüne ye-
mek ve su bırakmaya başladım. Birkaç gün içinde birden çok köpeğin gelip o 
yiyeceklerden yediğini, su içtiğini gördüm.  İmkânlarım ölçüsünde onlara yiye-
cek vermeye devam edeceğim. Köpeklerim kimseye zarar vermedi, kimsenin 
bahçesine girmedi. Komşularımın daha anlayışlı olmalarını bekliyorum.

İkinci Röportaj: Komşu (Firdevs Hanım)

 Merhaba, ben Firdevs. Bodrum Akçaalan’da yaşıyorum. Yeni anne oldum. 
Süreç benim için çok zor geçiyor. Çünkü bebeğim 4 hafta erken doğdu. Doktor-
lar gelişimi için enfeksiyondan uzak tutulması, düzenli beslenmesi ve iyi uyuma-
sı gerektiğini söylediler. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki Aysel Hanım mahalleye 
taşınana kadar.

 O geldiğinden beri bebeğim uyku nedir unuttu. Gece gündüz havlayan 
köpekler nedeniyle bırakın bebeği biz bile uyuyamaz olduk. Sadece sesleri olsa 
iyi... Bir de dışkıları var tabi. Her tarafa pisliyor hayvanlar. Mahalle sineklerle dol-
du. Bebeğim enfeksiyon kapacak diye pencereleri açamaz olduk. Bu stresle ya-
kında sütüm de kesilecek diye korkuyorum. Daha fazla dayanamadığım için ev 
sahibini aramak zorunda kaldım.

 Öğretmen Ek 1’i dağıtır. Öğrencilerden bu röportaj sonunda Aysel Hanım’a, 

komşulara ve ev sahibine söylemek istediklerini yazmalarını ister (Ek 1 1.bölüm).

 Öğretmen, öğrencilerden bu röportaj sonunda Aysel Hanım’a, komşulara ve 

ev sahibine söylemek istediklerini yazmalarını ister (Ek 1 2.bölüm).
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Öğretmen üçüncü röportajı okur.

Üçüncü Röportaj: Ev Sahibi (Murat Bey)

 Merhaba, ben Murat. Bodrum’da yaşıyorum. Babadan kalma bahçe katı 
bir evimiz var. Geçen ay eski kiracımızın tayini çıktı. O evi boşaltınca başkasına 
kiralamak istedik. O sırada Aysel Hanım müracaat etti. Aysel Hanım ve kızının 
durumunu görünce evi olduğundan çok daha uygun bir fiyata ona kiraladım. Evi 
kiralarken bir tane küçük köpeği olduğunu söylemiş, sakıncası olup olmadığını 
sormuştu. Köpeğin saldırgan olmadığını görünce bir sakıncası yok demiştim. 
Ancak geçen haftadan beri Aysel hanımın komşularından sürekli telefonlar gel-
meye başladı. Aysel Hanım etrafta ne kadar sahipsiz köpek varsa doldurmuş 
bahçeye. Bunun üzerine arayıp kendisi ile konuştum. O köpeklerden bir an önce 
kurtulmazsa onu evden çıkarmak zorunda kalacağım.

 Öğretmen, öğrencilerden bu röportaj sonunda Aysel Hanım’a, komşulara ve ev 

sahibine söylemek istediklerini yazmalarını ister (Ek 1 3. bölüm).

 Öğretmen, öğrencilere röportajları 

okuduktan sonra fikirlerinde bir değişiklik 

olup olmadığını, olduysa ne gibi değişiklik-

ler olduğunu sorar. Öğrencilerin yanıtlarını 

alır. Gerçek hayatta aceleyle verdikleri ka-

rarlar olup olmadığını, bu kararlardan dola-

yı pişmanlık duyup duymadıklarını sorar.

 Öğretmen Ek 2’yi dağıtarak öğrenci-

lerin doldurmasını ister. Gönüllü öğrenciler 

sözlü olarak görüşlerini sınıf arkadaşları ile 

paylaşır.

Kaynakça

 Aydın, O. (2013). Genel ahlak, hukuk 

ve cinsellik. Mülkiye Dergisi, 37(4), 139-148. 

 Usta, A., (2011). Kuramdan uygulamaya 

kamu yönetiminde etik ve ahlak. Kahraman-

maraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 39-50.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 

Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Fikir Tablosu

Aşağıdaki bölümleri metne göre doldurunuz.

Aysel Hanım’a şöyle derdim:

Komşulara şöyle derdim:

Ev sahibine şöyle derdim:

Aysel Hanım’a şöyle derdim:

Komşulara şöyle derdim:

Ev sahibine şöyle derdim:

Aysel Hanım’a şöyle derdim:

Komşulara şöyle derdim:

Ev sahibine şöyle derdim:

1.
 B

ö
lü

m
2

. 
B

ö
lü

m
3

. 
B

ö
lü

m

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 2: Sabah Uyandınız

 Aşağıdaki durumlarda siz olsaydınız neler yapardınız? Yazınız.

Kendinizi Aysel Hanım yerine koyunuz. Sabah uyandınız. Yapacağınız ilk şey ne olur?

Kendinizi Firdevs Hanım’ın yerine koyunuz. Sabah uyandınız. Yapacağınız ilk şey ne 

olur?

Kendinizi Murat Bey’in yerine koyunuz. Sabah uyandınız. Yapacağınız ilk şey ne olur?

Olaylar büyür ve konu mahkemeye kadar gider. Mahkemede hâkimsiniz. Son kararınızı 

açıklayınız.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : KİM SORUMLU?

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan etik değerleri tanır.

 Etik değerlerin günlük hayata etkilerini fark eder. 

 Etik dışı değerleri açıklar.

 Etik dışı davranışların sonuçlarına ilişkin çıkarımda bulunur.

 Etik dışı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri getirir.

 Etik dışı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik geliştirdiği 
önerileri sözlü olarak sunar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, örnek olay incelemesi, yaratıcı drama (fotoğraf karesi)

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere daha önce her-
hangi birisi ile bir tartışmaya girip girme-
diklerini sorar. Yanıt veren öğrencilere aşa-
ğıdaki soruları yöneltir:

 • Tartışmanın sebebi neydi?

 • Bu tartışmada kim haklıydı?

 • Karşındaki kişi başka birisi olsaydı 
yine aynı tartışmayı yapar mıydın?

 • Tartışmaya şahit olanlar hanginizin 
haklı olduğunu düşünüyordu?

 Öğretmen daha sonra sınıfın tamamı-
na aşağıdaki soruları sıra ile sorarak onların 
yanıtlarını dinler.

 • Kişiler arasındaki tartışmalarda her 
zaman bir taraf haklı diğer taraf haksız mı-
dır?

 • Haksız olduğunu düşünen birisi karşı-
sındaki kişi ile tartışmaya devam eder mi?

 • Bir tartışmada her iki taraf da haklı 
veya her iki taraf da hatalı olabilir mi? Böyle 
bir olaya tanıklık ettiniz mi?

 • Daha önce sizden kaynaklanan bir 
sebepten dolayı başkaları arasında anlaş-
mazlık çıktı mı?

 • Farkında olmadan başkaları arasında 
bir tartışmaya neden olabilir miyiz?

 • Bizim için doğru olan bir şey başkala-
rı için yanlış olabilir mi?

 • Neyin doğru ya da neyin yanlış oldu-
ğuna nasıl karar verirsiniz?

 Öğretmen, öğrencileri iki gruba ayı-
rır. Yaratıcı drama tekniklerinden olan fo-
toğraf karesi tekniği hakkında bilgi verir. 
Öğretmen her bir gruba canlandıracakları 
sahnelere ait kartları verir. Gruplardan her 
sahneyi dört fotoğraf karesi şeklinde can-
landırmalarını söyler.

 Birinci grup: Annesi hasta olan Hasan, 

annesinin tedavisi için gerekli olan ilacı sa-

tın alma şansı yoktur. Çünkü ilacı geliştiren 

eczacı bu ilacı çok yüksek bir fiyata sat-

maktadır. Hasan çevresindeki birçok insan-

dan maddi destek talep etmiş ama gerekli 

parayı toplayamamıştır. Son olarak eczacı-

dan bu ilacı kendisine vermesini, aksi hâlde 

annesinin vefat edebileceğini söylemiştir. 

Eczacı bunu kabul etmemiştir. Bunun üzeri-

ne Hasan annesini kurtarmak için ilacı gece 

vakti eczaneden çalmıştır.

 İkinci grup: Kemal 15 yaşındadır. Yaz 

tatilini bir kampta geçirmek istemektedir. 

Kamp için izin almak ve gerekli parayı bul-

mak için babası ile konuşmuştur. Babası 

bir şartla izin vereceğini söylemiş ve şartını 

açıklamıştır. “Kamp için gerekli parayı bir 

işte çalışarak biriktirirsen kampa gidebilir-

sin.” Kemal babasının sözünü dinleyerek 

babasına biriktirdiği parayı götürmüş ve 

kamp için hazır olduğunu belirtmiştir. Ba-

bası ise bu ay evlerinde çok harcama oldu-

ğunu, bu parayı aile bütçesine katması ge-

rektiğini belirtmiştir. Kemal bu duruma çok 

sinirlenmiş ve ertesi gün eşyalarını toplayıp 

kampa kaçmıştır.

 Öğretmen, birinci grup metni fotoğraf 
kareleri şeklinde canlandırdığı esnada her 
bir karede ikinci gruba sorular sorarak met-
nin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı 
olur. Canlandırma sonunda birinci gruptan 
bir öğrenci metni sesli olarak okur. Öğret-
men aynı çalışmayı ikinci grubun canlandır-
ma, birinci grubun tahmini şeklinde tekrar 
gerçekleştirir. 

Canlandırmalardan sonra öğretmen Ek 1’i 
öğrencilere dağıtır ve metni dikkatlice oku-
malarını ister. Öğretmen, basit okuduğunu 
anlama soruları ile metnin yeterince anlaşı-
lıp anlaşılmadığını kontrol eder. Daha sonra 
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Ek 2’yi öğrencilere dağıtır. Öğrencilerden 
Elif’in hayallerine ulaşamamasından so-
rumlu olan/olmayan kişileri tespit etmele-
rini ister.

 Öğrenciler formu doldurduktan sonra 
her bir kişi için tek tek görüşlerini açıklar 
ve karşılaştırırlar. Öğretmen farklı yanıtlar 
veren öğrencilerin tartışmaları için yönlen-
dirme yapar.

 Öğretmen Ek 3’ü dağıtır. Öğrenciler-
den Ek 1’de yer alan metin dikkate alınarak 
“Neler olsaydı Elif hayallerine kavuşabilir-
di?” sorusuna yanıt aramalarını ister. Gö-
nüllü öğrenciler yazdığı önerileri sınıf ar-
kadaşları ile paylaşır. Öğretmen benzersiz 
yanıtları tahtaya yazar.

 Öğretmen değerlendirme çalışmaları 
ile etkinliği sonlandırır.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Okuma Parçası

 Öykünün başkahramanı dördüncü sınıfa giden bir kız çocuğudur. Annesinin ısrarı 

ile okulun basketbol takımı seçmelerine katılmıştır. Okul yönetiminin koyduğu kurallara 

göre seçmeler her yıl sadece bir kere yapılmaktadır ve seçmelere sadece dördüncü sınıf 

öğrencileri başvurabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin takıma girmek için tek şansları 

vardır. Bu yıl takıma sadece üç yeni öğrenci alınacaktır. Seçmelerin olduğu gün Öykü’nün 

en yakın arkadaşı Elif de spor salonundadır. Seçmeler tamamlanmış, seçimi yapan antre-

nörler seçmeye katılan öğrencilere verdikleri puanları toplayıp sonuçları açıklamak üze-

redirler. O esnada Öykü ve Elif arasında şöyle bir konuşma geçer:

 Elif: Umarım ikimiz de seçiliriz.

 Öykü: Seçilmeyi çok mu istiyorsun?

 Elif: Evet. Bu benim en büyük hayalim. İleride çok iyi bir basketbolcu olacağım. Emi-

nim sen de takıma seçilmeyi benim kadar çok istiyorsundur.

 Öykü: Ben değil ama annem takıma seçilmemi çok istiyor. Ben de onun mutlu olma-

sı için takıma girmeyi çok isterim.

Sonuçlar açıklanır.

 Asıl 1- Azra

 Asıl 2- Merve

 Asıl 3- Öykü

 Yedek 1- Elif

 Yedek 2- Zeynep

 Bu sonuçlara göre takıma Azra, Merve ve Öykü seçilir. Takıma girmeyi çok isteyen 

Elif ise bu üç kişiden birisinin şu an vazgeçmesi durumunda hayaline kavuşabilecektir. 

Fakat istediği olmaz. Azra, Merve ve Öykü takıma girmek istediklerini belirtirler. Elif ise 

takıma girme şansını kaybeder.

 Birkaç gün sonra…

 Öykü ve annesi arasında şöyle bir konuşma geçer:

 Anne: Basketbol takımında işler yolunda mı?

 Öykü: Pek sayılmaz anne.

 Anne: Neden kızım? Mutlu değil misin?

 Öykü: Seni mutlu etmek için takıma girmek istedim. Ben basketbol oynamaktan 

hoşlanmıyorum.

 Anne: Böyle olduğunu bilmiyordum. Ben basketbolu sevebileceğini düşünmüştüm. 

Dilediğin zaman takımdan ayrılabilirsin.

 Öykü ertesi gün takımdan ayrıldığını hocasına bildirir. Ama o yıl takıma başka öğ-

renci alınmaz.

Basketbol Seçmeleri
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EK 2: Kim Sorumlu?

 Elif’in hayallerine kavuşamamasından kim/kimler sorumludur? Formda yer alan boş-

lukları birer cümle ile doldurunuz.

Kim? Sorumludur çünkü… Sorumlu değildir çünkü…

Elif

Öykü

Öykü’nün

annesi

Okul 

yönetimi

Puanlamayı 

yapan 

antrenörler

Birinci olan 

Azra

İkinci olan 

Merve

Bence …….

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 3: Neler Olsaydı…

Neler olsaydı Elif hayallerine kavuşabilirdi? Birer cümle ile yazınız.

Eğer 

……………………………………………………………………………………………………………

olsaydı Elif hayallerine kavuşurdu.

Eğer 

……………………………………………………………………………………………………………

olsaydı Elif hayallerine kavuşurdu.

Eğer 

……………………………………………………………………………………………………………

olsaydı Elif hayallerine kavuşurdu.

Eğer 

……………………………………………………………………………………………………………

olsaydı Elif hayallerine kavuşurdu.

Eğer 

……………………………………………………………………………………………………………

olsaydı Elif hayallerine kavuşurdu.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : DÜNYANIN EN FARKLI OKULU

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan etik ikilemleri analiz eder.

 Etik dışı değerleri açıklar.

 Bilimsel çalışmalarda etik değerlerin önemini fark eder.

 Etik değerlerin önemine yönelik özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay incelemesi, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere daha önce oku-
dukları kitapların isimlerini söylemelerini is-
ter. Öğrencilerin verdiği kitap isimlerini tah-
taya yazar. Kitap isimlerinde varsa benzer 
kelimelere/cümle yapılarına dikkat çeker. 
Daha sonra aşağıdaki sorularla konuya giriş 
yapar:

• Daha önce okuduğunuz kitaplar içerisin-
de konuları birbirine çok benzeyen kitaplara 
(dinlediğiniz şarkılarda melodisi benzeyen, 
izlediğiniz filmlerde konusu benzeyen vb.) 
rastladınız mı?

• Rastladıysanız bu benzerliklerin nelerden 
kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorsu-
nuz?

• Bu benzerliklerin olması normal midir?

 Öğretmen bazı üreticilerin ünlü marka-
ların ürünlerini kopyaladıklarını ve sattıklarını 
belirtir. Bunları somut olarak örneklendirir. 
Ayakkabı, kıyafet, parfüm vb. ürünlerin yay-
gın olarak kopyalandığını vurgular. Bu kişi-
lerin başka firmalara ait ürünleri kopyalayıp 
orijinallerinden daha ucuza sattıklarını belir-
tir. Daha sonra şu sorularla devam eder:

• Bu durumun ne gibi yararları/zararları ola-
bilir?

• Satın almayı düşündüğünüz bir ürünün 
sahte olduğunu fark ettiniz, ne yaparsınız?

• Daha önce sizin yaptığınız bir resmi, çalış-
mayı vb. taklit eden bir arkadaşınız oldu mu? 
Böyle bir şey başınıza gelseydi kendinizi na-
sıl hissederdiniz?

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını din-
ler. Öğretmen bir ürünü, eseri ya da fikri ilk 
ortaya çıkaran kişinin birtakım yasal hakları 
olduğunu belirtir. Bu haklara çeşitli isimler 
verildiğini belirtir. “Fikrî Mülkiyet Hakları”, 
“Telif Hakları” ve “Patent” kavramlarından 
bahseder.

Fikrî Mülkiyet Hakları: Bir eser üzerinde 

sahip olunabilecek maddi ve manevi hakla-

rın tamamını ve komşu haklarını ifade eder. 

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait 

olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da 

kuruluş, sonradan, bunu serbestçe pay-

laşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde 

kontrol etmeyi tercih edebilir.

Patent: Patent, buluş sahibinin buluş ko-

nusu ürünü belirli bir süre üretebilme, kul-

lanabilme, satabilme veya ithal edebilme 

26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü
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hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gös-

teren belgeye de patent denir. Bir buluş 

için buluş sahibine verilen bir patent, buluş 

sahibinin izni olmadan başkalarının bulu-

şu üretmesini, kullanmasını veya satmasını 

belirli bir süre boyunca engelleme hakkı 

verir.

Telif Hakları: Kişinin her türlü fikri emeği 

ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hu-

kuken sağlanan haklardır.

 Patentli bir buluş, tıpkı işle ilgili alınıp 
satılabilen, kiralanıp kiraya verilebilen diğer 
mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti hâline 
gelir.

 Öğretmen Ek 1’de yer alan metni okur. 
Öğrencilere Ek 2’yi dağıtır. Metindeki doğru 
ve yanlış davranışları bulmalarını ister.

 Öğretmen bir ürün, eser ya da fikri ilk 
sahibinden habersiz olarak kullanmanın 
hem ahlaki olarak hem de yasal olarak suç 
olduğunu belirtir.

 Öğretmen, fikri mülkiyetin korunması-
na dikkat çekilmesi maksadıyla 2000 yılın-
dan beri “26 Nisan” tarihinin “Dünya Fikri 
Mülkiyet Günü” olarak kabul edildiğini belir-
tir.

 Öğretmen, öğrencilerden Ek 3’e “26 Ni-
san Dünya Fikri Mülkiyet Günü”nün önemini 
anlatan bir sosyal medya paylaşım kartı ha-
zırlamalarını ister (Tamamlanan öğrenci ça-
lışmaları ilgili günde (26 Nisan) BİLSEM’in 
sosyal medya hesaplarında paylaşılır.).

Kaynakça

 Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlı-
ğı (2019, Ağustos). Fikri mülkiyet hakları. 
https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islem-
leri/sikca-sorulan-sorular/ticari/fikri-mul-
kiyet-haklari#:~:text=Cevap%3A%20
Telif%20Haklar%C4%B1%20veya%20
Fikri,ve%20kom%C5%9Fu%20haklar%-

C4%B1n%C4%B1%20ifade%20eder. Eri-
şim tarihi: 30.06.2021.

 Türkiye Cumhuriyeti  Kültür ve Turizm 
Bakanlığı (t.y.). Telif hakkı nedir?. https://
www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir. 
Erişim tarihi: 30.06.2021.

 Patent (t.y.). https://www.muhasebe-
dersleri.com/ekonomi/patent.html. Erişim 
tarihi: 30.06.2021.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Akran Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Okuma Parçası
 Cuma günü Yaren ve Ecenaz’a öğretmenleri bir ödev vermişti. Ödevin konusu 

şöyle idi:

 “Dünyanın en farklı okulunu tasarlamak.”

 Okul çıkışı Yaren ve Ecenaz aralarında bu konuyu konuşuyorlardı.

 Ecenaz: Aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

 Yaren: Üzülme bu kadar, biraz düşününce harika bir fikir bulacağına inanıyorum.

 Ecenaz: Sen ne yapmayı düşünüyorsun?

 Yaren: Ben 5 katlı bir okul yapacağım. En alt katta okul kantini olacak. Her ka-

tında sadece bir sınıf olacak. Koca bir kule gibi görünecek. Ve öğrenciler kendi sınıf-

larından kaydıraklarla okulun bahçesine inebilecekler. Sonra bahçede kocaman bir 

trambolin olacak. Çocuklar teneffüslerde diledikleri kadar oyun da oynayabilecekler. 

Sonra bahçesinde küçük bir kümes olacak. O kümeste her çocuk için bir tavuk ola-

cak. Çocuklar beslenme saatinde kendi tavuklarının yumurtalarını yiyebilecekler. 

 Ecenaz: Ay çok beğendim! Bunlar harika fikirler. Bence dünyanın en farklı oku-

lunu sen tasarlamış olacaksın.

 Ecenaz ve Yaren’in arkasından sınıf arkadaşları Samet yürüyordu. Samet, Ece-

naz ve Yaren’in konuştukları her şeyi duymuştu.

 Pazartesi günü o sınıftaki herkes kendi yaptığı projesini sınıfa getirmişti. Ta-

sarımların hepsi birbirinden farklı gibiydi. Yaren de tıpkı Ecenaz’a anlattığı gibi bir 

okul tasarlamıştı. Ders zili çalmış öğretmen sınıfa gelmişti. Ecenaz dışında herkes 

oradaydı. Tam o sırada sınıfın kapısı açılmış, Ecenaz projesi ile birlikte sınıfa girmişti. 

Herkes biraz şaşkındı. Çünkü bu projeyi başka birinde daha görmüş gibiydiler. Beş 

katlı, kocaman bir kuleye benzeyen, her kattan bahçeye inen kaydırakların olduğu, 

bahçesinde dev bir trambolin ve küçük bir kümesi bulunan başka bir proje daha 

vardı sanki…

 Öğretmen tüm projeleri tek tek incelemiş, hepsine yüksek puanlar vermişti. 

Sadece Yaren ve Ecenaz arkadaşlarından daha az puan almışlardı. Çünkü onların 

projeleri birbirine çok benziyordu. Yaren bu duruma çok üzülmüştü. En iyi arkadaşı 

Ecenaz’ın ceza alabileceğini düşünerek susmaya karar verdi. Ecenaz da çok üzgün-

dü. Yaptığı hatayı çoktan fark etmişti. Hem kendi hem de arkadaşı Yaren düşük 

puanlar almıştı. Bu yaptığından çok pişmandı. Her şeyi öğretmenine açıklamayı dü-

şünüyordu. 

 Tam da o sırada sınıftan Samet’in sesi yükseldi:

 “Öğretmenim bu tasarım Yaren’in fikriydi. Ecenaz ondan kopyalamış. Kulakla-

rımla duydum.”
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EK 2: Doğrular, Yanlışlar

 Metinde geçen doğru ve yanlış davranışları yazınız.

Doğru Davranışlar Yanlış Davranışlar

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 3: Sosyal Medya Paylaşım Kartı

 26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü konusuna dikkat çekmek amacıyla bir sosyal 

medya paylaşım kartı hazırlayanız.

Paylaşım açıklaması:

Beğen Yorum Yap Paylaş

Paylaşım görseli

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:



268

Karakter Eğitimi/Etik

DE
ST

EK
 E

Ğ
İT

İM
 P

RO
G

RA
M

I 2

ETKİNLİK ADI : OYUN GÜNÜ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan etik ikilemleri analiz eder.

 Etik değerlerin günlük hayata etkilerini fark eder. 

 Etik dışı davranışların sonuçlarına ilişkin çıkarımda bulunur.

 Etik dışı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri getirir.

 Etik değerlerin önemine yönelik özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay, problem çözme, yaratıcı drama (rol koridoru)

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri, renkli kartonlar, makas, yapıştırıcı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki sorularla öğrenci-
leri derse hazırlar:

 • Arkadaşlarınızla buluşup oyun oy-
nar mısınız? Hangi oyunları oynarsınız? Bu 
oyunları seçme nedeniniz nedir?

 • Arkadaşlarınızla oyun oynarken ara-
nızda anlaşmazlık çıkar mı? Bu anlaşmaz-
lıkların nedenleri nelerdir?

 • Bu anlaşmazlıkları çözmek için neler 
yaparsınız?

 • Arkadaşlarınız arasında çıkan anlaş-
mazlıklarda taraf tutar mısınız?

 • Bir anlaşmazlıkta birden çok kişi haklı 
olabilir mi?

 Öğrencilerin yanıtlarından sonra öğ-
retmen öğrencileri iki gruba ayırır. Grupla-
rın karşılıklı olarak sıraya geçmelerini ister. 
Her öğrenciyi karşısındaki öğrenci ile eşleş-
tirir. Grupları A ve B olarak isimlendirir. 

 A ve B grubu öğrenciler için aşağıdaki 
metni okur:

Markette Olay

 Bir kadın 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte markete gitmiştir. Elindeki alışveriş 

listesinde yer alan ürünleri bulup market arabasına koymaktadır. O sırada çocuk 

başıboş olarak market içerisinde dolaşmakta, raflardaki ürünleri yere fırlatmak-

tadır. Kadın her seferinde sadece “yapma canım, atma bebeğim” gibi sözlerle 

çocuğunu engellemeye çalışmakta ancak hiç müdahale etmemektedir. Market 

sorumlusu olan kişi bu durumdan çok rahatsızdır. Daha fazla dayanamaz ve gidip 

diğer tüm müşterilerin gözü önünde çocuğa kızar. Çocuk da ağlayarak annesinin 

yanına gider. Anne ve market sorumlusu arasında bir tartışma başlar.

 Öğretmen A grubunun anne, B grubu-
nun market sorumlusu olmasını ister ve eş 
zamanlı olarak doğaçlamaları başlatır. Öğ-
renciler arasındaki diyalog azaldığında öğ-
retmen rolleri değişmelerini ister ve doğaç-
lamalar tekrar başlatır. Öğretmen aşağıdaki 
sorularla ara değerlendirme yapar:

 • Bu olayda haklı olan taraf kimdi?

 • Bu olayda kimin yerinde olmak ister-
diniz? Neden?

 • Bu olayda kimin yerinde olmak iste-
mezdiniz? Neden?

 • O sırada markette müşteri olsaydı-
nız tartışanlara müdahale eder miydiniz? 
Ederseniz bu müdahale nasıl olurdu?

 Öğretmen Ek 1’de verilen örnek ola-
yı okur. Basit okuduğunu anlama soruları 
ile metnin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol 
eder. Öğretmen, öğrencilerden bu mahal-
lede yaşayan çocuklar arasında bundan 
sonra anlaşmazlık yaşanmaması için ya-
pılabilecekleri Ek 2’ye listelemelerini ister. 
Öğrenciler Ek 2’ye önerilerini ve önerileri 
ile önüne geçebilecekleri sorunları yazarlar. 

 Öğretmen, öğrencileri ikişer kişilik 
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gruplara ayırır. Gruplara malzemeleri da-
ğıtır. Gruplardan bir “Oyun Günü Kuralları” 
afişi hazırlamalarını ister. Afişte kurallar ve 
o kuralla ilgili görselin (sembol) olması ge-
rektiğini belirtir.

 Gruplar afişlerini hazırladıktan sonra 
sunumlarını yaparlar. Öğretmen aşağıdaki 
sorular ile etkinliği sonlandırır:

 • Kuralların her zaman yazılı olması mı 
gerekir?

 • Herhangi bir yerde yazılı olmayan 
ama uymaya özen gösterdiğimiz kurallar 
olabilir mi? Bunlara örnek verebilir misiniz? 
(yemek yerken ağzımızı kapatmak, birisi 
konuşurken onu dinlemek, başarılı olanı al-
kışlamak, kazananı tebrik etmek, başkaları-
nı bekletmemek vb.)

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Grup Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.

Oyun Günü KurallarI
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EK 1: Örnek Olay

 Aynı mahallede oturan birkaç arkadaş hafta sonları buluşarak futbol oynamakta-

dırlar. İlk başlarda her şey yolunda giderken zamanla aralarında çeşitli tartışmalar başlar 

ve bu tartışmalar gün geçtikçe çoğalır. Eğlenmek için yaptıkları bu aktivite artık kimseye 

keyif vermemeye başlamıştır. Herkesin şikâyeti birbirinden farklı olsa da sonuçta hepsi 

mutsuzdur. Bir gün oturup hep birlikte bu duruma son vermeye karar verirler.  Bir top-

lantı yaparlar. Toplantıda herkes şikâyetini dile getirir.

 Ersin: Ben Remzi ile Poyraz’ın sürekli aynı takımda olmasından şikâyetçiyim. İkisi 

de çok iyi oynuyor. Bu nedenle onların rakipleri sürekli kaybediyor. 

 Cemal: Top patlayınca sürekli yeni topu ben alıyorum. Kumbaramda biriktirdiğim 

tüm paramı top almak için harcadım. Ben de bu durumdan şikâyetçiyim. 

 Kâzım: Buluşma saatimiz saat 16.00. Ama birçok arkadaşımız bu saate uymuyor. 

Zaten kısa olan süremizi diğerlerini bekleyerek geçiriyoruz. Bu durumdan memnun de-

ğilim.

 Bülent: Geçen gün top oynarken benim şutum ile marketin camı kırıldı. Ceza ola-

rak bir hafta markette çalışmak zorunda kaldım. Bence bunda hepimizin hatası vardı.

 Remzi: Kâzım’ın sürekli tanımadığımız kişileri maça getirmesi de beni üzüyor. Her-

kesle kolay anlaşamıyorum. Yeni biri geldiğinde oynamak istemiyorum.

 Poyraz: Ben iyi kaleci olduğum için hangi takımda olursam olayım kaleye geçmek 

zorunda kalıyorum. Oysa ben de oyunda olmak istiyorum. Sürekli kaleye geçmek iste-

miyorum.

 Bilal: Bazı arkadaşlarımız çok sert oynuyor. Ama kendisine karşı yapılan en ufak 

harekette faul olduğunu söylüyor. Bu durum hiç de adil değil.

 Fuat: Kimse bana ne oynamak istediğimi sormuyor. Neden her buluştuğumuzda 

futbol oynuyoruz ki?

 Tüm şikâyetler dinlendikten sonra bir çözüm yolu arayışına girerler. İçlerinden bir 

tanesi bir öneri sunar:

  –Haydi, hep birlikte “Oyun Günü Kuralları” afişi hazırlayalım!

Oyun Günü KurallarI
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EK 2: Kuralların Gücü

 Aşağıdaki tabloda birinci sütuna hikâyedeki çocuklardan bir tanesinin sorununun 

çözümüne yönelik bir kural önerisi yazınız. Önerdiğiniz bu kural sayesinde bundan sonra 

nelerin olmasını ya da olmamasını beklediğinizi ikinci sütuna yazınız.

Kural Bu kural sayesinde artık…



2.2. Düşünme Becerileri 
Modülü

 Düşünme, insanı insan yapan özelliklerin başında yer almaktadır. Düşünme bece-
risini geliştirmek ise insanı insan yapan özü geliştirme ve bilgiyi anlamlandırarak yapı-
landırma ile mümkün olmakta aynı zamanda diğer eğitim alanlarının temelini oluştur-
maktadır. Lipman (2003), düşünme becerilerini, bilgiyi temel alarak problem çözme 
ve karar vermeyi içeren analitik düşünme; problemler ile ilgili farklı seçenekler ve karar 
oluşturmayı içeren yaratıcı düşünme; günlük yaşam problemlerine uygun beceride dav-
ranmayı içeren uygulamalı düşünmeyi birleştiren bir eğitim olarak tanımlamaktadır (Tok 
ve Sevinç, 2010). Düşünme becerileri eğitimi bireyin, çevresi ile sağlıklı bağlar kurması-
nı, kişisel becerileri ön plana çıkarmasını, sorgulamasını ve merak etmesini, düşüncenin 
çeşitlilik içerdiğini fark etmesini, farklı bakış açılarına saygı duymasını, eleştirel ve esnek 
düşünmesini, yaratıcı bakabilmesini, düşünmekten ve sorgulamaktan çekinmemesini ve 
ahlaki-etik değerler ile kişiliğini bütünleştirmesini hedeflemektedir (Taşdelen, 2013). Dü-
şünme becerileri modülü ile bireylerin olaylara ve problemlere karşı tutarlı ve eleştirel 
bir bakış açısıyla yaklaşmalarına, yaratıcılıklarını geliştiren bir düşünce yapısı ile ilerle-
melerine, olayları mantık çerçevesinde değerlendirip çıkarımlarda bulunmalarına, hayal 
güçlerini kullanarak tasarlama ve üretme becerilerine odaklanılmaktadır. 

 Destek Eğitim Programı 2’de Düşünme Becerileri Modülü üç alt temada ele alın-
mıştır. Bu temalar “Eleştirel Düşünme”, “Mantıksal, Matematiksel Düşünme” ve “Tasarım 
Odaklı Düşünme” şeklindedir.

 Tok, E. & Sevinç, M. (2010). Düşünme Becerileri Eğitiminin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 
Becerilerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 67-82.

 Taşdelen, V. (2013). Düşünme eğitimi ve iyi hayat kavramı. Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, 146, 20-28.
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2.2.1. Eleştirel Düşünme Becerisi

 Bilimin ilerlemesi ile düşünme ve zi-
hinsel düşünme süreçleri geçmişe oranla 
daha fazla önemsenmekte; bireylerin kendi 
yaşamları için en doğruya karar verme, du-
yarlı ve sorumluluk sahibi davranışlar sergi-
leme gibi becerilerini geliştirme düzleminde 
eleştirel düşünme eğitimine önem verilmek-
tedir. Cüceloğlu (1998), eleştirel düşünmeyi, 
bireyin kendi düşünme sürecinin farkındalı-
ğına sahip, diğer bireylerin düşünme süreç-
lerine dikkat eden, öğrenilenleri uygulayan, 
kendi dünyasında ve çevresinde meydana 
gelen olayları anlayabilen, kavrayabilen et-
kin ve organize bir bilişsel süreç olarak ta-
nımlamaktadır (Korkmaz, 2018). Sokrates’e 
kadar dayanan eleştirel düşünme, tutarlılık, 
birleştirme, uygulanabilme, yeterlilik ve iletişim kurabilme boyutlarından oluşmakta olup bireyin 
yaşamında karşılaştığı problemlere en doğru çözümleri tespit etmesini, bağımsız düşünüp karar 
verebilmesini sağlamakta; bireyin etik anlayışını geliştirmesine ve bireyin karşılaştığı problemleri 
uzlaşma ve barış kültürü içinde çözümlemesine yardımcı olmaktadır (Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). 
Eleştirel Düşünme Modülü ile bireylerin düşünme becerilerini geliştirmesine, dil becerilerini kulla-
narak duygu düşüncelerini sunabilmesine, kendisini savunabilmesine, seçenekleri doğru değerlen-
direrek olayları akılcı kriterler ile değerlendirip karar verebilmesine ve kararlarına uygun davranma-
sına odaklanılmaktadır.

 Eleştirel Düşünme alt temasında “Topraklarımız Yok Olmasın!”, “Düşünme Üzerine Düşün-
me”, “Senin de Bir Haberin Olsun” ve “Uzay Araştırmaları” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Seferoğlu, S. S. & Akbıyık, C. (2006) Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 30, 193-200.

 Korkmaz, Z. S. (2018). Eleştirel düşünme becerileri eğitiminin öğretmenlerin ve öğrencilerin eleştirel düşünme 
becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

 • Topraklarımız Yok Olmasın!

 • Düşünme Üzerine Düşünme

 • Senin de Bir Haberin Olsun

 • Uzay Araştırmaları

2.2. Düşünme Becerileri modülü
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ETKİNLİK ADI : TOPRAKLARIMIZ YOK OLMASIN

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Düşüncelerini açık ve etkili biçimde ifade eder.

 Düşüncelerini örnek ve benzetmelerden yararlanarak açıklar.

 Olay ve durumların parçalarından yararlanarak genel ilkelere ulaşır. 

 Genel ilkelerden hareketle olay ve durumları analiz eder.

 Düşüncelerini özgün ürünler yoluyla ifade eder. 

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

Öğretmen dersten önce öğrencilerden  gazetelerden, dergilerden veya internettten 
toprak kirliliği ile ilgili görseller getirmesini ister.

Etkinlik öncesinde öğretmen grubun seviyesine uygun olarak trafikle ilgili sorunların 
anlatıldığı bir video araştırmalı ve etkinlik esnasında hazır bulundurmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta, etkinlik formları

Öğrenci:  Kalem, A4 kâğıdı, toprak kirliliğiyle ilgili görseller, resim kartları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki sorular ile derse 
giriş yapar:

 • Toprak kirliliği nedir?

 • Toprağı neler kirletiyor?

 • Toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

 • Toprağın yaşamımızdaki  yeri ve öne-
mi nedir?

 Öğrencilerin yanıtlarını alır. Öğrenci ya-
nıtlarına ek olarak öğretmen konuya ilişkin 
açıklama yapar. Öğretmen etkileşimli tah-
tadan öğrencilere toprak kirliliğiyle ilgili 

görselleri yansıtır. Aynı zamanda önceden 
çoğaltmış olduğu Ek 1’deki toprak kirliliği 
ile ilgili görselleri öğrencilere dağıtır ve  on-
lardan görselleri incelemelerini ister. Daha 
sonra öğretmen Ek 1’deki görseller hakkın-
da öğrencilerin duygu ve düşüncelerini alır. 
Öğretmen de Ek 1’deki bütün görsellerlerle 
ilgili açıklamalar yapar.

 Öğretmen, öğrencilerden toprak kirli-
ğine neden olan etmenleri belirtmelerini ve 
sınıflandırmalarını ister. Toprak kirliliğinin 
nedenlerini tahtaya yazar ve öğrencilerden 
toprak ........

Çöp atıklar

Tarım

Kanalizasyon

Orman yangınları

Erozyon atıkları

Pil
atıkları

Sanayi
atıkları

Kimyasal atıklar

TOPRAK
KİRLİLİĞİ
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 Öğretmen, öğrencilerin yapmış ol-

dukları çalışmaları inceler, eksiklikler var-

sa belirtir ve öğrencilerden eksikliklerini 

düzeltmelerini ister. Daha sonra öğretmen 

toprak kirliliğinin nedenlerini açıklar ve öğ-

rencilere;

• “Çevrenizde toprak kirliliği ile ilgili bir du-

rumla karşılaştınız mı?

• Toprak kirliliğinin sonucunda neler olur?

• Toprak kirliliği canlıları nasıl etkilemekte-

dir?

• Toprakların korunması için hangi kurum/ 

kurumlar görev yapmaktadır?

• Toprak kirliliğini önlemek için bize düşen 

görevler nelerdir?” sorularını sorar, öğren-

cilerin yanıtlarını alır.

 Öğretmen, toprak kirlililiğini önlemek 

ve topraklarımızın yok olmaması için bize 

düşen görevlerin neler olduğunu anlatır. 

Özellikle pilleri çöp kutusuna atmamamız 

gerektiğini vurgular. Sınıf ya da BİLSEM’de-

ki atık pil kutusuna öğrencilerin evlerindeki 

atık pilleri atmaları gerektigini belirtir. Ay-

rıca topraklarımızı korumak için ağaç dik-

memiz gerektiğini vurgular. 

 Öğretmen daha sonra öğrencilere Ek 

2’yi dağıtır. Öğrencilerden toprak kirliliği 

ve toprakların yok olmasının önlenmesine 

ilişkin fikirler üretmelerini ister. Bu fikirleri-

ni forma yazmalarını söyler. Ayrıca öğret-

men öğrencilerden topraklarımızın önemi 

ve korunması ile ilgli sloganlar üretmelerini  

ve yazmalarını ister. Öğrenciler Ek 2’deki 

yapmış oldukları çalışmaları arkadaşlarına 

sözlü olarak sunarlar. Öğretmen yapılan 

çalışmaları inceler. Eksiklikler varsa öğren-

cilerden düzeltmelerini ister. Yapılan çalış-

maları sınıf ya da BİLSEM panolarında ser-

giler. 

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Akran Değerlendirme 

Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği ile ilgili görselleri inceleyiniz.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 2: Fikir Tekerleği

 Sevgili öğrenciler, toprakların önemi ve korunması ile ilgili bir slogan yazınız.

 Toprak kirliliğinin önlenmesine ve toprakların korunmasına ilişkin fikirler üretiniz. 

Aşağıdaki tabloya yazınız. 

 SLOGAN: ……………………………………………………………………………

TOPRAKLARIMIZ  
YOK OLMASIN!

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : DÜŞÜNME ÜZERİNE DÜŞÜNME

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Günlük hayatta düşünmenin önemini fark eder.

 Verilen durumlarla ilgili düşüncelerini açık ve net biçimde ifade eder.

 Düşünmeyi geliştirmenin yollarını fark eder.

 Düşünmenin önemini belirten özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Hayat Bilgisi, Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Görüş geliştirme, rulman, zihin haritası

AÇIKLAMALAR: 

Bu etkinliğe ait etkinlik formları, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Zihin haritası tekniği sınıfta daha önce kullanılmadıysa bir örnekle öğretmen öğrenci-
lere açıklama yapmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Renkli kalemler

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

 Öğretmen “İnsanları diğer canlılar-
dan ayıran en önemli özellik nedir?” diye 
sorar. Öğrencilerden gelen yanıtlar üzerine 
tartışma yapılır. “İnsanlar düşünerek ve öğ-
renmeye devam ederek hayatlarını sürdü-
rürler.” Öğretmen, “Düşünme geliştirilebilir 
mi?” sorusunu öğrencilere sorar. Cevaplar 
dinlendikten sonra öğretmen yere bir çizgi 
çizer. Çizginin sağ tarafına “Düşünme ge-
liştirilebilir.” diyenler, sol tarafına ise “Dü-
şünme geliştirilemez.” diyenler sıralanır. 
Öğrenciler karşılarında duran arkadaşlarını 
kendi fikirleri doğrultusunda ikna etme-
ye çalışırlar. Öğretmen ikna aşamasında 
öğrencileri saygı ve nezaket göstermeleri 
gerektiği konusunda uyarır. Öğretmen aşa-
ğıdaki soruları sorarak düşünmenin önemi 
üzerine öğrencilerin konuşmalarını sağlar:

• Süreçte fikrin değişti mi? Fikrin değiştiyse 
gerekçesini açıklar mısın?

• Başkalarının düşünceni değiştirmek için 
çaba göstermesi neler düşünmeni sağladı?

• Arkadaşların görüşleri yönünde seni ikna 
etmeye çalışırken neler hissettin?

 Öğretmen aşağıdaki metni öğrenci-
lerle paylaşır:

 “Düşünmenin geliştirilebilir bir be-

ceri olup olmadığı ile ilgili filozoflar yıllar-

ca çalışmalar yapmışlardır. Filozof Marcus 

Aurelius (MÖ 121-180), iki bin yıldan fazla 

bir süre önce, ‘Kişinin kendi aklını kulla-

narak düşünmesi, başkasının kölesi değil, 

kendisinin efendisi olmasıdır.’ demiştir. 

Fransız filozof Ernest Renan (1823-1892) 

‘Değişememenin tek yolu, düşünmemek-

tir.’ cümlesiyle insanlığın gelişim nedenini 

özetleyerek ifade etmiştir. Bilim insanları 

düşünmenin tıpkı bisiklet kullanma bece-

risi gibi geliştirilebilir bir beceri olduğunu 

ortaya koymaktadır. Ne kadar çok düşün-

me süreçlerini uygularsak o kadar başarılı 

sonuçlar elde edebiliriz.” 

 Öğretmen, metinden öğrencilerin 
çıkarım yapmalarını ister. Çıkarım cümle-
leri üzerine sınıfça konuşulur. Öğretmen, 
öğrencilere başka filozofların ve bilim in-
sanlarının düşünme ile ilgili sözlerini bilip 
bilmediklerini sorar. Öğrencilerden gelen 
yanıtlar tahtaya yazılır.

 Öğretmen “Düşünme üzerine dü-
şünme, denildiğinde aklına neler geliyor? 
Bunu bir zihin haritası ile bize açıklar mı-
sın?” sorusunu öğrencilerin yanıtlaması 
için Ek 1’i dağıtır ve 10 dakika süre verir. 
Öğrencilerden gönüllü olanlar seçtikleri 
soruların yanıtlarını arkadaşlarıyla paylaşır. 
Tahtaya bir listeleme yapılır, en çok çıkan 
kelimeler çetele tablosu ile gösterilir. Zihin 
haritaları doldurulduktan sonra öğretmen 
Ek 2’yi dağıtır.

 Öğretmen sınıfı ikiye ayırır. İç içe her 
öğrenci karşısına bir öğrenci gelecek şe-
kilde rulman tekniği uygulanır. Düşünme 
tekerleği iç halkadaki öğrencilerden ilk sı-
radakine verilir. Öğrenci tekerleği çevirir, 
dış halkadaki öğrenci çıkan soruyu yanıt-
lar. Halkalardaki tüm öğrenciler yanıtı din-
ler. Yanıt bitiminde iç halkadaki öğrenci 
düşünme tekerleğini solundaki öğrenci-
ye verir. Dış halkadaki öğrenciler ise sağa 
doğru bir kişi kadar kayarak yer değişti-
rirler. Öğretmen etkinliği iç halkadaki öğ-
rencilerin tamamının soru sorması ve dış 
halkadakilerin cevaplaması ile sonlandırır. 
Öğretmen, öğrencilerin düşüncelerini ifa-
de ederken sağduyulu davranmalarının 
gerekliliği üzerine açıklama yapar. Böyle-
likle öğrenciler aynı soruya farklı cevap-
lar verilebileceğini ve farklı bakış açıları-
na göre ifadelerin belirtilebileceğini fark 
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ederler. 

 Öğretmen Ek 3’ü dağıtır. Öğrenciler-
den birinci soruyu okumalarını ister. Ya-
nıtlarını 3 cümle ile yazmaları gerektiğini 
belirtir. Öğrencilerden ikinci soruyu oku-
malarını ister. Yanıtlarını “k” harfini kullan-
madan açıklamalarını ister. Öğrencilerden 
üçüncü soruyu okumalarını ister. Üçüncü 
soruyu çizerek yanıtlamalarını ister. Öğ-
rencilerden dördüncü soruyu okumalarını 
ister. Yanıtlarını yazarken a harfi ile başla-

yan kelime kullanmamalarını ister. Öğren-
cilerden beşinci soruyu okumalarını ister. 
Yanıtının dört kelimeden oluşmasını ister. 
Öğretmen, öğrencilerden çalışma kâğıt-
larını belli bir sıraya göre değiştirmelerini 
ister. Öğrencilerin diğer arkadaşlarının yaz-
dıklarını okumalarına imkân verir.

 Öğretmen Ek 4’ü dağıtır. Dünyanın 
en düşündüren sınıfına davet için öğrenci-
lerin sınıfa ait fiziksel özellikleri, öğretmen 
ve öğrenci özelliklerini anlatan bir görsel ta-
sarlamalarını ve bir davet cümlesi ile dave-
tiyelerini tamamlamalarını ister. Öğrenciler, 
hazırlanan davetiyeleri sunarlar. Öğretmen, 
öğrencilere hangi sınıfa davetli olarak git-
mek istediklerini sorar ve öğrenciler daveti-
yeleri oylar. Tasarımı en çok oy alan öğrenci 
tasarımını anlatır. Gönüllü öğrencilerin ek 
önerilerde bulunmasıyla etkinlik tamamla-
nır.

Ölçme ve Değerlendirme 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Zihin Haritası 
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EK 2: Düşünme Tekerleği
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bir arkadaşının taklidini
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Düşünme dostu 
bir sınıf için nelere
ihtiyaç duyulur?
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EK 3: Benim Düşüncem

1) Düşünme sence hangi renk? Neden? 2) Hangi durumlarda daha özgür düşüne-
biliyorsun hiç düşündün mü? Yazınız.

3) “Kafam allak bullak oldu.” ve  “Bey-
nim durdu.” söylemleri size neyi anlatı-
yor? Hayatımızda bu gibi söz gruplarını 
hangi durumlarda kullanırız?

4) Düşünmeni engelleyen 3 kişinin ismini 
yazar mısın? Neden bu kişilerin düşünme-
ni engellediğini düşünüyorsun?

5) Sen bir filozofsun, düşünmeyle ilgili bir söz söylesen bu ne olurdu?
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EK 4: Dünyanın En Düşündüren Sınıfına Davet

GÖREV: Şimdi öyle bir sınıf ortamı oluştur ki tüm öğrencilerin düşünme becerilerini des-
tekleyecek nitelikte olsun. Fiziki özellikleri, öğretmen ve öğrenci özelliklerini belirle. Dün-
yanın en düşündüren sınıfına arkadaşlarını davet etmek için bir davetiye tasarla. Davetiye-
nin ön yüzü için sınıfını anlatan, etkili bir davet cümlesi yaz; arka yüzü içinse sınıfını tanıtan 
bir resim çiz. En altta yer alan düşünmeyi destekleyen ve engelleyen durumları açıklaman 
önemli. Senin tasarlayacağın dünyanın en düşündüren sınıfında düşünmeyi destekleyen 
durumlara yer vereceğini düşünüyorum. Şimdi sıra sende!

Davetiyenin ön yüzü

Davetiyenin arka yüzü

Düşünmeyi engelleyen durumlar Düşünmeyi destekleyen durumlar
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ETKİNLİK ADI : SENİN DE BİR HABERİN OLSUN

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Düşüncelerini açık ve etkili biçimde ifade eder.

 Düşünmeyi geliştirmenin yollarını fark eder.

 Verilen konu ile ilgili özgün bir bilgilendirici metin yazar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

5N 1K, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkileşimli tahta, gazete haberleri, etkinlik formları
Öğrenci: Resim kâğıdı, boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen konu ile ilgili olabilecek her-
hangi bir örnek gazete sayfasını etkileşimli 
tahtadan öğrencilere gösterir (İstenirse sı-
nıfa gazete de getirebilir.). Ya da herhangi 
bir haberi etkileşimli tahtadan gösterir. 

 Öğrenciler gazete sayfasındaki ha-
berin başlığını, yazı puntosunu, haberdeki 
görselleri inceler ve haber hakkındaki gö-
rüşlerini arkadaşları ile paylaşır.

 Öğretmen Ek 2’deki haber metnini ve 
ilgili görseli etkileşimli tahtadan yansıtıp 
ve  haber metnini yüksek sesle öğrencilere 
okur.

Açıklama: Öğretmen, öğrencilere bir habe-
rin haber niteliği (değeri) taşıması için 5N1K 
ögelerini taşıması gerektiğini vurgular.

 Öğrenciler haberin analizini yapar.

Kim?: Araştırmacılar

Ne?: Küresel İklim Değişikliği (Sıcaklıkların 
Artması)

Nerede?: Dünyada

Ne Zaman?: 2020 yılında

Nasıl?: Derinlerdeki soğuk okyanus suları-
nın yüzeye çıkmasını engelleyen hava ola-
yından dolayı (El Nino hava olayı).

Niçin?: Çevre kirliliğinin artması, atmosfere 
salınan karbondioksit miktarının artması, 
buzulların erimesi vb.

 Öğretmen haberle ilgili öğrencilerin 
görüşlerini alır. Küresel iklim değişikliğinin 
ve küresel ısınmanın nedenleri üzerine ko-
nuşulur. Küresel iklim değişikliğini önlemek 
için neler yapılması gerektiği ve bize düşen 
görevler üzerine konuşulur (yerlere çöp 
atmamak, doğayı korumak, ağaç dikmek; 
plastik, cam, pil gibi atık malzemeleri geri 
dönüşüm kutularına atmak vb.). Öğretmen 
Ek 1’i öğrencilere dağıtır ve öğrencilerden 

küresel ısınmanın nedenlerini dağıtılan for-
ma yazmalarını  ister.

 Daha sonra öğretmen öğrencileri 4-5 
kişilik gruplara ayırır. Her gruba 50x70 re-
sim kâğıdı ve boya kalemleri verir. Öğret-
men gruplara “astronomi, küresel ısınma, 
doğa, sağlık, teknoloji, nesli tükenen hay-
vanlar, eğitim vb.” konuları dağıtıp grup-
lardan bir haber hazırlamalarını ister. Ta-
sarımlarında haberin başlığı, yazı puntosu, 
görseller, içerik vb. teknik özelliklere dikkat 
etmeleri gerektiğini vurgular.

 Hazırlanan çalışmaları grup liderleri 
ve grup sözcüleri diğer öğrencilere sunar. 
Yapılan çalışmalar üzerinde gözlemler, in-
celemeler yapılır, diğer gruptaki öğrencile-
rin görüşleri alınır. Öğretmen, öğrencilerin 
yapmış oldukları ürünleri sınıtfaki ya da 
BİLSEM’deki panolarda sergiler.     

Kaynakça

 Ocak, M. E. (2021). 2020 en sıcak yıl 
rekorunu egale etti. Bilim ve Teknik (italik), 
21 Mayıs 2021, https://bilimgenc.tubitak.
gov.tr/makale/2020-en-sicak-yil-rekoru-
nu-egale-etti

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe aitDereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na  
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Fikir Tekerleği Formu
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EK 2:

2020 En Sıcak Yıl Rekorunu Egale Etti

(Dr. Mahir E. Ocak, TÜBİTAK Bilim Genç)

 2020’de Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığı Sanayi Devrimi öncesindeki dönemin 
1,25 ºC üzerine çıktı.
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 Binlerce hava durumu istasyonu ve 
okyanus sondası tarafından toplanan ve-
riler 2020’nin 2016’ya ait en sıcak yıl re-
korunu egale ettiğini gösteriyor. 2020’de 
Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığı Sanayi 
Devrimi öncesindeki dönemin 1,25 ºC üze-
rine çıktı.

 Çağımızın en önemli çevre sorunla-
rından biri küresel iklim değişikliği, 2015 
yılından beri üst üste sıcaklık rekorları kı-
rılıyor. Son olarak 2020’nin 2016’ya ait en 
sıcak yıl rekorunu egale etmesiyle bugü-
ne kadar kayıtlara geçmiş en sıcak altı yıl 
2015-2020 döneminde yaşanmış oldu.

 2020 her ne kadar rekoru kıramamış 
olsa da sonuçlar hiç de iyi değil. Sıcaklık 
rekorunun kırıldığı 2016 yılında Pasifik Ok-
yanusu’nda ısıtıcı etkisi olan El Nino yaşan-
mıştı. Rekor sıcaklıkların en önemli neden-
lerinden biri, derinlerdeki soğuk okyanus 
sularının yüzeye çıkmasını engelleyen bu 
hava olayıydı. 2020’de ise ısıtıcı değil so-
ğutucu etkisi olan bir başka hava olayı La 
Nina yaşandı. Ayrıca, COVID-19 salgını 
sebebiyle insanların evlerine kapandığı 
2020’de atmosfere salınan karbondioksit 
miktarı da %7 oranında azaldı. Ancak tüm 
bunlar da 2020’de sıcaklık rekorunun ega-
le edilmesini engelleyemedi.

 Toplanan veriler hem okyanuslardaki 
hem de karalardaki ısınmayı açıkça göz-
ler önüne seriyor. Okyanus sularının 2.000 
metre derinlerine kadar inebilen robotik ci-
hazlarla toplanan veriler, sulardaki ısınma-
nın giderek derinlere ve kutuplara doğru 
yayılmakta olduğunu gösteriyor. 2020’de 
ilk kez sıcak Atlantik sularının Kuzey Kut-
bu’na sızdığı görüldü. Deniz buzları altla-
rındaki sıcak sular sebebiyle tarihteki en 
küçük ikinci seviyeyi gördü.

 2020’de karaların ortalama yüzey sı-
caklığı Sanayi Devrimi öncesindeki döne-
min 1,96 ºC üzerine çıktı. Asya ve Avrupa, 
tarihin en sıcak yılını yaşadı. Güney Ameri-
ka’da da önceki sıcaklık rekoru egale edil-
di. Sibirya’daki ortalama sıcaklık Sanayi 
Devrimi öncesindeki dönemin 7 ºC üzerine 
çıktı.

 2015 yılında düzenlenen Paris İklim 
Konferansı’nda küresel ısınmanın 2 ºC ve 
hatta 1,5 ºC ile sınırlandırması için çaba 
gösterilmesi kararı çıkmıştı. Eğer Dünya bu 
hızla ısınmaya devam ederse 1,5 ºC sınırının 
2035’te, 2 ºC sınırının da 2065’te aşılacağı 
tahmin ediliyor  (Ocak, 2021).
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ETKİNLİK ADI : UZAY ARAŞTIRMALARI

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Düşüncelerini açık ve etkili biçimde ifade eder.

 Düşüncelerini örnek ve benzetmelerden yararlanarak açıklar.

 Olay ve durumların parçalarından yararlanarak genel ilkelere ulaşır. 

 Genel ilkelerden hareketle olay ve durumları analiz eder.

  Düşüncelerini özgün ürünler yoluyla ifade eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Tartışma, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Dersten önce öğrencilerden atık malzemeler getirmeleri istenmelidir.

Öğretmen Ek 1’de verilen kavramları açıklamalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Atık malzemeler

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki gazete haberini öğrencilere okuyarak derse giriş yapar. Öğren-
cilerden metni dikkatle dinlemelerini ister.

SpaceX’in Taşıdığı NASA Astronotları Dünya’ya Geri Döndü! 

 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Douglas Hurley ve 

Robert Behnken, 30 Mayıs 2020 tarihinde ABD’deki özel bir şirkete ait Crew Dra-

gon adlı uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmişti. Bu uzay yolculuğu 

özel bir şirketin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay uçuşu olarak tarihe geçmişti. Ast-

ronotlar 2 ay boyunca uzay istasyonunda kaldıktan sonra 2 Ağustos 2020’de yine 

Crew Dragon’la yaklaşık 19 saat süren bir yolculuğun sonunda Atlas Okyanusu’nun 

Florida açıklarına başarılı bir biçimde iniş yaptı. Böylece ABD, 9 yıl aradan sonra 

tekrar kendi topraklarından Dünya’nın yörüngesine astronot gönderip geri getirmiş 

oldu (Bilim Çocuk, 2020).

 Öğretmen aşağıdaki soruları öğrenci-

lere sorar:

• Bu haberde en çok dikkatinizi çeken şey 

nedir?

• Daha önceden buna benzer haberler 

duydunuz mu?

• Uzay yolculuğunun başarılı geçmesini 

sağlayan faktörler neler olabilir?

• Astronotlar uzay istasyonunda iki ay kal-

mışlar. Bu süreçte neler yapmış olabilirler?

• Bu haber konuyla ilgili bütün bilgileri bize 

sunuyor mu?

• Haberin devamı getirilseydi nasıl devam 

ederdi?

• Buna benzer haberlere hangi kaynaktan 

ulaşabiliriz?

• Siz bu haberdeki bilginin güvenilir oldu-

ğunu düşünüyor musunuz? Gerekçeleriyle 

açıklayınız.

• Türkiye’de yapılan uzay araştırmaları ile 

ilgili neler biliyorsunuz?

 Öğretmen, öğrencilere Ek 1’i dağı-

tır ve öğrencilerden doldurmalarını ister. 

Farklı bakış açılarıyla bir olayın gerekçele-

rini açıklamalarını ister. Öğrencilere 20 da-

kika süre verir. Süre bitiminde öğrencilere 

aşağıdaki soruları sorar:

• Farklı rollerde, farklı gerekçeler düşün-

mek sana neler hissettirdi?

• Arkadaşların senden farklı gerekçeler 

yazmış mıdır? Yoksa seninle benzer şeyler 

yazdıklarını mı düşünüyorsun? 

 Öğrenciler soruları yanıtladıktan son-

ra Ek 1’de yar alan gerekçelerini arkadaş-

larıyla paylaşırlar. Öğretmen, öğrencileri 

düşüncelerini açıklarken benzetme ve ör-

neklerden yararlanmaları konusunda ce-

saretlendirir. Öğretmen, öğrencilerin aynı 

durumların farklı gerekçelerle açıklanabilir 

olduğunu fark etmelerini sağlar. Ardından 

diğer etkinliğe geçilir. Öğretmen görevi 

öğrencilere okur:
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 Görev: Türkiye Uzay Ajansı çalışmala-

rına destek verecek ekibe seçildiniz. Sizden 

Mars’ta yaşam alanları tasarımı yapmanız 

bekleniyor. Atık malzemeleri kullanarak ta-

sarımınızı yapınız. Önce tasarımınızı çizin, 

ardından elinizdeki malzemelerle tasarı-

mınızı üç boyutlu olarak hazırlayınız. Eli-

nizdeki malzemeler yetersiz ise çizdiğiniz 

tasarıma malzemelerle ilgili açıklamalar 

yazabilirsiniz. Bireysel olarak görevinizi ta-

mamlamanız gerekmektedir.

 Öğretmen görevin tamamlanması 

için öğrencilere 40 dakika süre verir. Etkin-

lik bitiminde her öğrenci tasarladığı yaşam 

alanını arkadaşlarına sunar. Bu esnada sı-

nıftaki diğer öğrenciler sorularını sunum 

yapan arkadaşlarına yöneltebilirler.

 Öğretmen “Diğer gezegenlerde ya-

şam olduğunu varsayalım. Gezegenlerin 

özellikleri yaşam alanlarını nasıl etkiler?” 

sorusu ile tartışma başlatır. Mars, Satürn, 

Venüs gibi gezegenlerin özellikleri ile ya-

şam alanlarının nasıl oluşturulabileceği 

üzerine öğrenciler tartışır. Ardından öğret-

men Türkiye Uzay Ajansı’nın Web sayfasını 

öğrencilere göstererek dersi tamamlar.

Kaynakça

 Yapıcı, N. (2020, Ağustos). Bilim 

Çocuk Dergisi. 272, 4. https://bilimcocuk.

tubitak.gov.tr/dergi-sayisi/agustos-2020/

ne-var-ne-yok-spacexin-tasidigi-nasa-ast-

ronotlari-dunyaya-geri-dondu. Erişim 

tarihi: 04.07.2021.

Ölçme ve Değerlendirme 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 

Anahtarı ve Akran Değerlendirme For-

mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-

bilirsiniz.
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EK 1: Roldeyim

 Türkiye Uzay Ajansı 2018’de Ankara’da çalışmalarına başladı. Bu zamana kadar bu 

çalışmaların yapılamamasının bazı gerekçeleri bulunmaktadır. Bunlar nelerdir? Aşağıdaki 

maddeleri, belirtilen rollere göre açıklayınız. Düşüncelerinizi açıklarken örnek ve benzet-

melerden yararlanabilirsiniz.

Gerekçeler/

Roller
Ülke Lideri Vatandaş Astronot Bilim İnsanı

Ekonomik

Bilimsel

Politik

Kültürel
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2.2. Düşünme Becerileri modülü

2.2.2. Mantıksal, Matematiksel Düşünme

 Bilimsel çalışmalar ve öğrenme üzerine yapılan araş-
tırmalar, anlatım ve ezberleme yöntemlerini geride bırakarak 
bireylerin üst bilişsel alan basamaklarına ulaşmasına dikkat 
çekmektedir. Bireylerin bilgiyi merak ve keşif duyguları ile öğ-
renmeleri, öğrenme sürecinde neden ve niçin sorularına cevap 
aramaları, mantıklı cevaplar ile muhakeme, eleştirel ve matema-
tiksel düşünme becerilerini geliştirmelerini vurgulanmaktadır. 
Demirel (2003), mantıksal düşünmeyi, sayıları etkin kullanma, 
günlük hayatta karşılaşılan problemlere bilimsel çözüm önerile-
ri bulma, kavramlar arasında var olan ilişkileri fark edip sıralama 
ve sınıflama yapma, matematiksel formüller kullanarak anlatım 
yapma, hesaplamalar oluşturma, hipotez kurup test etme gibi 
davranışları sergileme yeteneği olarak tanımlamaktadır (Başe-
rer, 2019). Mantıksal düşünme, problemi çözüme ulaştırmak için 
sayıların etkin kullanılması, kavramlar arasında ilişkiyi kavrama 
ve bağ kurma, hipotezler kurarak onu inceleme, çeşitli kriterler 
doğrultusunda ölçme ve değerlendirme, matematiksel formül-
ler aracılığıyla hesaplama yeteneklerini kapsamaktadır (Kılıç&Sağlam, 2009). Matematiksel düşünme 
ise anlama, kavrama, hafıza ve dikkat etme gibi zihinsel süreçleri kullanma, bilgi ve deneyimleme ama-
cıyla sistematik ve doğru yoldan anlamlaştırmayı sağlayan düşünme şeklidir. Akın, İlhan ve Çelik (2019) 
Matematiksel düşünme, nitelikleri ayırt edip sınıflama, sıralama, bir örüntü oluşturma, çeşitli kriterlere 
göre karşılaştırma yapma, akıl yürütme ve neden-sonuç ilişkisi kurma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, 
problem çözme, sezgisel düşünüp düşünceyi farklı şekillerde ifade etmeyi amaçlamaktadır (Aygün vd., 
2021). Mantıksal matematiksel düşünme modülü ile bireylerin mantık çerçevesinde olayları değerlendir-
mesi, matematiksel sorgulama süreçlerini kullanması, duygusal ve psikolojik durumları değerlendirerek 
avantaja çevirmesi amaçlanmaktadır.

 Mantıksal, Matematiksel Düşünme alt temasında “Kim Kazandı?”, “Örüntüyü Bul, Örüntüyü Oluş-
tur”, “Ders Programı” ve “Gezgin Ailesi Karar Veriyor” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Başerer, D. (2019). Mantıksal düşünmenin geliştirilmesine ilişkin bir araştırma.  (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi 
Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı.
 Kılıç, D. & Sağlam, N. (2009). Öğrencilerin düşünme yeteneklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eği-
tim Dergisi, 10(2), 23-28.
 Akın, M. F., İlhan, A. & Çelik, H. C. (2019). Matematik öğretiminde materyal kullanımının matematiksel düşünme 
becerisi ve kavram yanılgıları üzerindeki rolü. Ilkogretim Online, 18(3). 
 Aygün Y., Orbay, K. & Aydın, F.G. (2021) Üstün yetenekli tanısı konulmuş ve konulmamış öğrencilerin matematiksel 
düşünme süreçlerinin karşılaştırılması. Millî Eğitim Dergisi, 50(229), 337-362.
 • Kim Kazandı?

 • Örüntüyü Bul, Örüntüyü Oluştur

 • Ders Programı

 • Gezgin Ailesi Karar Veriyor
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ETKİNLİK ADI : KİM KAZANDI?

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Mantıksal ve matematiksel düşünmede farklı stratejiler geliştirir.

 Geliştirdiği stratejilerde problemin çözümüne yönelik en uygun stratejiye karar verir.

 Ulaşılan sonuçları matematiksel dil ile sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Matematik

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay, problem çözme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Kâğıt, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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 Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki örnek olayı öğ-
rencilerle paylaşır:

 “Dört okul arkadaşı bir oyun geliştir-

miş ve kendi aralarında ikişer karşılaşma 

yapmışlar. Öğrenciler karşılaşma sonuç-

larını not almışlar.  Oyun sonunda her biri 

kendisinin oyunu kazandığını iddia etmeye 

başlamış. Çünkü her biri kendi karşılaşma 

sonuçlarına göre en yüksek puanı aldığını 

iddia etmiş.”

 Öğretmen Ek 1’i dağıtır. Öğrencilere 
birinci görevi verir. 

Görev 1: Bir puanlama yöntemi geliştiriniz. 
Geliştirdiğiniz puanlama yöntemine göre 
çocukları en başarılıdan başlayarak sıralayı-
nız.

 Öğrenciler görevi tamamladıktan son-
ra öğretmen gönüllü öğrencilerden kendi 
oluşturdukları puanlama yöntemi hakkında 
bilgi vermeleri ve oluşturdukları sıralama-
yı paylaşmalarını ister (Farklı öğrencilerin 

farklı puanlama yöntemi ile aynı sıralamaya 

ulaşıp ulaşmadıklarına dikkat edilir.).

 

 Öğretmen örnek olayı anlatmaya de-
vam eder.

 “Hasan oluşturulan bu puanlamadan 

dolayı mutsuz olur. Arkadaşları onu böyle 

mutsuz görmek istemezler. Kendi araların-

da Hasan’ı nasıl birinci yaparız, diye konuş-

maya başlarlar. Ve yeni bir puanlama siste-

mi geliştirmeyi denerler.”

 Öğretmen Ek 2’yi dağıtır. Öğrencilere 
ikinci görevi verir.

Görev 2: En başarılı öğrencinin Hasan ol-
ması için yeni bir puanlama yöntemi geliş-
tiriniz.

 Öğretmen öncelikle problem-çözüm 
tablosunun doldurulmasını ister (Bu tablo 

öğrencilerin Hasan isimli öğrencinin başa-

rılı olmamasına ilişkin problem durumunun 

tanımlamasına ve problemin olası çözümle-

rinin oluşturulmasına katkı sağlar.).

 Öğretmen, öğrenciler çalışmalarını ta-
mamladıktan sonra gönüllü öğrencilerden 
yeni puanlama yöntemlerini paylaşmalarını 
ister. Daha sonra öğrenciler hazırladıkla-
rı yeni puanlama yöntemlerini karşılaştırır. 
Öğretmen yapılan değerlendirmeler so-
nucunda öğrencilere en adaletli puanlama 
yönteminin ne olabileceğini sorar. Öğrenci-
lerin ortak kararı ile adil bir puanlama yön-
temi ortaya koyulur.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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 Başarı Sıralaması Tablosu

Sıra Yarışmacı Toplam Puanı

1.

2.

3.

4.

 *Geliştirmiş olduğum puanlama yöntemi: (Örneğin; galibiyet 2 puan, beraberlik 1 
puan veya galibiyet +3 puan, mağlubiyet -1 puan, beraberlik 0 puan vb.)

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

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

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

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

EK 1: Karşılaşma Sonuçları ve Puanlama

Eşleşme Sonuç
Ali-Ayşe 3-1

Ali-Hasan 2-2

Ali-Elif 3-2

Ayşe-Hasan 0-0

Ayşe-Elif 2-1

Hasan-Elif 2-2

Ayşe-Ali 4-3

Hasan-Ali 1-2

Elif-Ali 3-3

Hasan-Ayşe 2-1

Elif-Ayşe 0-0

Elif-Hasan 2-1
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 EK 2: Yeni Puanlama

 Başarı Sıralaması Tablosu

Sıra Yarışmacı Toplam Puanı

HASAN

 *Yeni geliştirmiş olduğum puanlama yöntemi: (Örneğin; galibiyet 2 puan, beraber-
lik 1 puan veya galibiyet +3 puan, mağlubiyet -1 puan, beraberlik 0 puan vb.)

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

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

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

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

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

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

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

Olası Problem Durumu Olası Çözüm Yolu

Problem-Çözüm Tablosu
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ETKİNLİK ADI : ÖRÜNTÜYÜ BUL, ÖRÜNTÜYÜ OLUŞTUR

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Verilen problem durumuna tümevarımcı akıl yürütme sürecini uygular.

 Verilen problem durumuna tümdengelimci akıl yürütme sürecini uygular.

 Mantıksal ve matematiksel düşünmede farklı stratejiler geliştirir.

 Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirir.

 Örüntünün kuralını fark eder.

 Verilen yönergeye uygun örüntüler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Matematik, Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Soru-cevap, tartışma,  problem çözme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Kırmızı, mavi ve yeşil boya kalemleri, örüntü blokları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen kavramsal düzeyde basitçe 
örüntünün tanımını hatırlatır. Günlük yaşa-
mımızda karşılaşılan örüntü örnekleri üze-
rinde konuşulur. Öğrencilere farklı türlerde-
ki sayı ve şekil örüntüsü örnekleri gösterir. 
Sözlü olarak sayılarla örüntü tamamlama 
örnekleri yaptırır.

Örnek: 1-3-5-…, 1-4-7-10-…, 1-4-3-6-5-8-…,1-
1-2-3-5-8-...

 Öğretmen, öğrencileri heterojen 
gruplara ayırır. Öğretmen her gruba örüntü 
blokları verir. Öğrencilerden çeşitli geomet-
rik (altıgen, ikizkenar yamuk, eşkenar dört-
gen, eşkenar üçgen, ikizkenar dik üçgen, 
kare ve dikdörtgen vb.) yüzlerden oluşan 
bloklarla örüntüler oluşturmalarını ve kural-
larını söylemelerini ister.

 Daha sonra öğretmen Ek 1’i öğrencile-
re dağıtır. Birinci formda yer alan renk örün-
tülerini tamamlamaları için öğrencilere süre 
verir. Öğrenciler çalışmalarını tamamladık-
tan sonra gönüllü öğrencilerden örüntü ku-
rallarını sözlü olarak ifade etmesini ister.

 Öğretmen renk örüntüsü çalışması ta-
mamlandıktan sonra Ek 3’teki ilk kısım olan 
renk örüntüsü şablonunu öğrencilere vere-
rek öğrencilerden bir renk örüntüsü hazır-
lamalarını ister. Öğrencilere hazırladıkları 
örüntülerin kurallarını ve çözümlerini ayrı 
bir kâğıda yazmalarını söyler.

 Öğretmen renk örüntüsü çalışma-
sı tamamlandıktan sonra sayı örüntülerini 
içeren Ek 2’yi öğrencilere dağıtır. Öğrenci-
lerden formda yer alan sayı örüntülerini ta-
mamlamasını ister (Öğrencilerin zorlandığı 
bölümde öğretmen ipuçları ile çeşitli yön-
lendirmeler yapabilir.). Örüntüler tamam-
landıktan sonra gönüllü öğrencilere örüntü 
kurallarını ifade etmeleri için söz hakkı verir.

 Öğretmen sayı örüntüleri çalışmasın-
dan sonra öğrencilere Ek 3’teki ikinci kısım 
olan sayı örüntüsü şablonunu verir ve şab-
lonunun üzerine bir sayı örüntüsü hazırla-
malarını söyler. Öğrencilerden hazırladıkları 
örüntülerin kural ve çözümlerini ayrı bir kâ-
ğıda yazmalarını ister.

 Öğretmen, öğrencilerin hazırlamış 
oldukları sayı ve renk örüntüleri formlarını 
toplar, karıştırır ve onlara rastgele dağıtır 
(Öğrencilere kendi formlarının gelmemesi-
ne dikkat edilir.). Öğrencilerden arkadaşla-
rının hazırladıkları soruları çözmelerini ister. 
Öğrenciler çözümlerini yaptıktan sonra for-
mu hazırlayan arkadaşına sonuçlarını kont-
rol ettirir.

Ölçme ve Değerlendirme

 Yansıtma rotasyonu ile ölçme değer-
lendirme etkinliği yapılır. Tüm örüntü form-
larının uygulanmasından sonra sınıfın farklı 
bölgelerine, üzerinde çalışılan renk ve sayı 
örüntüleri ile ilgili soruların yazılı olduğu kâ-
ğıtlar asılır. Öğrenciler ikişerli gruplara ayrı-
lırlar. Gruplardan her bir kâğıda örüntü ko-
nusuyla ilgili aşağıda verilen sorulara ilişkin 
fikirlerini yazmaları istenir:

 • Bu etkinliklerde en çok hangi kısım-
da zorlandınız?

 • Hangi tür örüntüleri oluşturmak zor-
du? Neden?

 • Soruları çözmek mi yoksa hazırla-
mak mı daha zordu?

 Bu şekilde, tüm gruplar rotasyonu ta-
mamlar ve son gruplar, üretilen tüm fikirle-
ri ve bilgileri analiz ederek sınıfın geneline 
özetler. Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ula-
şabilirsiniz.



303

Düşünme Becerileri/Mantıksal, Matematiksel Düşünme

DESTEK EĞ
İTİM

 PRO
G

RAM
I 2

EK 1: Renk Örüntüleri

Renk Örüntüsü 1

Renk Örüntüsü 2
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EK 2: Sayı Örüntüleri

Sayı Örüntüsü 1

Sayı Örüntüsü 3

1 0 1 1 0 2

0 1 1 2 2 4

2 3 1 4 2 3

0 3 6

0 2 2

2 1 4

Sayı Örüntüsü 2

1 4 1 5 2 4

6 3 3 2 3 1

4 0 4 4 3

6 0 3 2

4 1 1 3 1 4

5 4 5 2 3 4

1 1 4 3 5 1

3 4 4 3 4 1

0 1 4 3 4

1 3 3 3 6

2 4 2 1 5

1 0 4 4 2
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Çözümler 

Renk Örüntüsü 1

 Yatayda ilk sırada bir ve ikinci bölümdeki kırmızı tema rengi ile işaretli kareler bir-
leşerek üçüncü bölümü oluşturmuş, arka plan rengi olarak alt yatay sıradaki yeşil tema 
rengi kullanılmıştır.

 Yatayda ikinci sırada bir ve ikinci bölümde yeşil tema rengi ile işaretli kareler birleşe-
rek üçüncü bölümü oluşturmuş, arka plan rengi olarak alt yatay sıradaki mavi tema rengi 
kullanılmıştır.

 Yatayda üçüncü sırada bir ve ikinci bölümde mavi tema rengi ile işaretli kareler bir-
leşerek üçüncü bölümü oluşturmalıdır. Arka plan rengi olarak da ilk sıra tema rengi olan 
kırmızı kullanılmalıdır.

Renk Örüntüsü 2

 Birinci bölümdeki şekiller bir sonraki adımda 1 sıra alt, 1 sıra sağ şeklinde hareket 
etmiştir. İkinci bölümdeki şekiller de aynı hareketle üçüncü bölüme geçerken 1 sıra alt, 1 
sıra sağ şeklinde konumlanmışlar, bütün şekillerine ulaşmışlardır. Son bölümde de aynı 
durumun geçerli olması beklenmektedir.
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Sayı Örüntüsü 1

Yatay ve dikey olarak her bir sıranın toplamı 5’in katları şeklinde ilerlemektedir.

Sayı Örüntüsü 2

Sarı kutularda bulunan sayıların toplamı yeşil kutudaki sayıyı vermiştir. Aynı şekilde yatay, 
dikey ve çapraz olarak orta alanı hedefleyen kutuların toplamı orta alandaki sayıyı ver-
mektedir.

Sayı Örüntüsü 3

Sarı alandaki sayılardan mavi alandaki sayılar çıkarılıp yeşil alandaki sayı bulunmuştur.

1 0 1 1 0 2

0 1 1 2 2 4 5

2 3 1 4 2 3 10

0 3 6 2 5 4 15

0 2 2 5 9 7 20

2 1 4 6 7 10 25

5 10 15 20 25

1 2 -1 5 2 4

6 3 5 2 3 1

4 0 4 7 4 3

7 -1 6 5 3 2

5 1 1 3 1 4

5 4 5 2 3 4

7 1 4 3 5 1

3 4 4 3 4 1

0 1 2 4 3 4

1 3 3 4 3 6

2 4 2 1 3 5

1 0 4 4 2
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Sayı Örüntüsü

Ek 3: Örüntü Hazırlama

Hazırlayanın Adı ve Soyadı :

Cevaplayanın Adı Soyadı : 

Renk Örüntüsü
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ETKİNLİK ADI : DERS PROGRAMI

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Matematiksel düşünme becerileri gerektiren oyunları uygular.

 Tümevarımcı akıl yürütme sürecini kullanır.

 Mantıksal ve matematiksel düşünmede farklı stratejiler geliştirir.

 Geliştirdiği stratejilerde problemin çözümüne yönelik en uygun stratejiye karar verir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Matematik

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formu

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki örnek üzerinden 
mantık bulmacanın çözüm stratejilerini an-
latır.

Açıklama: Mantık bulmaca verilen ipuçla-
rından yola çıkılarak çeşitli eşleştirmelerin 
yapılması uygulamasına dayanan akıl/zekâ 
oyunudur. Farklı zorluk seviyelerinde hazır-
lanabilen mantık bulmacalar eğlenceli ve 
düşündürücü yapısı ile sık kullanılan akıl/
zekâ oyunlarındandır.

Örnek Soru:

 Dört arkadaş farklı yıllarda farklı model 
arabalar satın alıyorlar. Yapmanız gereken 
kimin hangi arabayı hangi yıl satın aldığını 
ipuçlarını kullanarak bulmanız.

Dört arkadaşın isimleri: Serkan, Yalçın, 
Emel, Sevgi

Arabaların modelleri: Paguar, Nersedes, 
Demeve ve Kord.

 Arabaların alındığı yıllar: 2010, 2011, 
2012 ve 2013

İpuçları:

1-Yalçın arabasını 2010 yılında aldı ama ara-
bası Nersedes veya Kord değildir.

2- En son satın alınan araba Demeve’dir.

3- Serkan arabasını Emel ve Sevgi’den önce 
almıştır.

4-Arabasını en son alan kişi Serkan ve Sev-
gi değildir.

5-Sevgi’nin arabasının ismi 8 harflidir.

Bu ipuçlarını kullanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Adı Arabası Satın Aldığı Yıl

Sevgi

Yalçın

Serkan

Emel
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 Yalçın, arabasını 2010’da almış, bu ne-

denle Yalçın-2010 ile eşleştirilir. Bu yüzden 

diğerleri 2010’la eşleşemez. Yalçın’ın ara-

bası Nersedes ve Kord değilse 2010 yılında 

alınan araba da Nersedes ve Kord olamaz. 

Diğer ipuçları da benzer şekilde tabloya 

yerleştirilerek çözüme ulaşılır.

 Öğretmen, öğrencilere Ek 1’i dağıtır. 

Verilen ipuçlarından yararlanarak öğrenci-

lerin soruyu çözmelerini ister. Yapılan çö-

zümlerin karşılaştırmasını yapar. Ek 2’de 

yer alan cevap anahtarı ile doğruluklarını 

kontrol eder.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 

Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz.

Öğretmen çözüm tablosunun nasıl hazırlanacağını tahta üzerinde gösterir.
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Emel x

Sevgi x

Serkan x

Yalçın x x x x x x

Nersedes x

Demeve

Kord x

Paguar
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Emel x

Sevgi x

Serkan x

Yalçın x x x x x x

Nersedes x

Demeve

Kord x

Paguar

 Daha sonra sıra ile her ipucunun çözüm tablosu içerisinde işaretlenmesi gerektiğini 

vurgular. Örneğin birinci ipucunun yerleşimi;
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EK 1: Ozan’ın Uzaktan Eğitim Sorunu

 Açıklama: Ozan bu yıl ortaokula başlamıştır. Salgın hastalık nedeniyle Ozan’ın okulu 

derslerin uzaktan yapılması kararını almıştır. Ozan’ın öğretmenleri farklı günlerde, farklı 

uzaktan eğitim araçlarını kullanarak farklı dersleri devam ettireceklerdir. İpuçlarından ya-

rarlanarak Ozan’ın hangi gün, hangi öğretmen ile hangi uzaktan eğitim aracı üzerinden, 

hangi derse katılacağını bulunuz.

İpuçları:

1- Sedat Öğretmen matematik derslerine girmektedir ancak Doom Dom veya Pikaypi kul-
lanmamaktadır.

2- Serkan Öğretmen’den önce ders yapan iki öğretmen vardır, bu öğretmenlerden biri 
Hogul Bit kullanmaktadır.

3- Doom Dom’u kullanan öğretmen pazartesi günleri ders yapmaktadır, bu ders sosyal 
bilgiler değildir.

4- Fikrosoft Tams ile ders yapan öğretmen Serkan Öğretmen’den sonra ders yapmaktadır.

5- Türkçe derslerine erkek öğretmen girmektedir.

6- Kader Öğretmen Hogul Bit kullanmaktadır.
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Serkan Öğretmen

Melek Öğretmen

Kader Öğretmen

Sedat Öğretmen

Doom Dom

Hogul Bit

Fikrosoft Tams

Pikaypi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Günler Ders Öğretmen Uzaktan Eğitim Aracı

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe
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EK 2: Yanıtlar
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Serkan Öğretmen o x x x x x o x x x x o

Melek Öğretmen x x x x x x x x o x x x

Kader Öğretmen x x x o o o x x x o x x

Sedat Öğretmen x x o x x x x o x x o x

Doom Dom x o x x x x x x

Hogul Bit x x x o o o x x

Fikrosoft Tams x x o x x x x o

Pikaypi o o x x x x o x

Pazartesi x x x x x

Salı x x x o

Çarşamba o x o x

Perşembe x x x x

Günler Ders Öğretmen Uzaktan Eğitim Aracı

Pazartesi Fen Bilimleri Melek Doom Dom

Salı Sosyal Bilgiler Kader Hogul Bit

Çarşamba Türkçe Serkan Pikaypi

Perşembe Matematik Sedat Fikrosoft Tams
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ETKİNLİK ADI : GEZGİN AİLESİ KARAR VERİYOR

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinlerdeki bilgi, tablo ve grafikleri analiz eder.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği metinlerdeki bilgi, tablo ve grafikleri kullanarak 
çıkarım yapar.

 Matematiksel kavram ve semboller arasında ilişkiler kurar.

 Matematiksel kavram ve sembolleri uygun şekilde kullanır.

 Matematiğin günlük hayatta kullanım alanlarını fark eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay, problem çözme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: Kâğıt, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki örnek olay metnini öğrencilere hikayeleştirerek anlatır.

 Öğretmen Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’ü 
öğrencilere dağıtır. Gezgin ailesinin yapmış 
olduğu araştırma sonuçlarına dikkat çeker. 
Şehirlere ait bilgilerin yer aldığı formları 
incelemelerini ister. Bu formlardaki veriler-
den yararlanarak Ek 5’i doldurmalarını ister. 
Daha sonra öğrencilere aşağıdaki görevi 
verir.

Görev: Gezgin ailesi için 3000 TL bütçe ile 
en yüksek mutluluk puanına ulaşacakları 
bir tatil planı hazırlayınız.
 

 Öğretmen görevi açıkladıktan sonra 
öğrencilere süreçte dikkat etmeleri gere-
ken bazı kısıtlamaların olduğunu söyler. Kı-
sıtlamaların yazılı olduğu Ek 6’yı öğrencile-
re dağıtır. Öğrencilerden nihai planlamaları 
için planlama tablosunu kullanmalarını is-
ter.

Ölçme ve Değerlendirme:

Açık Uçlu Sorular

• Gezgin Ailesi için planlama yaparken tüm 
olasılıkları değerlendirdiniz mi?

• Kendi kişisel tercihlerinizi problemin çö-
züm sürecine yansıttınız mı?

• Daha yüksek mutluluk puanına ulaşabil-
mek için problem durumunda nelerin de-
ğişmesi gereklidir?

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme 
Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

 “Gezgin ailesi Ankara’da yaşayan bir çekirdek ailedir. Aile bireyleri Halit GEZGİN 

(baba-48), Yeliz GEZGİN (anne-46), Ali GEZGİN (erkek çocuk-8) ve Ayşe GEZGİN 

(kız çocuk-5)’den oluşmaktadır. Gezgin ailesi gezmeyi çok sevmektedir. Her yıl yaz 

tatilinde ülkemizin bir şehrine seyahat etmektedirler.

 Gezgin ailesi bu yıl nereye gidecekleri konusunda çok kararsız kalmışlardır. 

Hangi şehre gideceklerine, nasıl gideceklerine, nerede kalacaklarına, kaç gün kala-

caklarına ve neler yapacaklarına bir türlü karar verememektedirler.

 Gezgin ailesinin bu yılki tatil bütçesi 3000 TL’dir. 3000 TL ile mümkün olduğu 

kadar çok mutlu olmak istemektedirler.

 Gezgin ailesi üyeleri hep birlikte haritadan üç şehir belirlemişler ve o şehirle-

rin ulaşım ve konaklama imkânlarını araştırmışlardır. Ayrıca o şehirde yapılabilecek 

aktiviteleri aile bireyleri olarak puanlayıp mutluluk puanları oluşturmuşlardır. Artık 

yapmaları gereken en çok mutlu olacakları tatile karar vermektir.”
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EK 1: Antalya

Antalya Mutluluk
Puanı

Ulaşım
Otobüs (Kişi başı 90 TL) 5

Uçak (Kişi başı 150) 10

Yemek Ortalama yemek ücreti her bir öğün için kişi başı 12 TL

Konaklama 
ve yeme 

içme

1. Seçenek:
Büyük Antalya Oteli (5 yıldız)
1 gecelik süit ücreti, kişi başı: 200 TL (Kahvaltı dahil) 
Not: 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş için fiyatın yarısı ödenir.

20

2. Seçenek:
Sevgi Dolu Pansiyon (3 yıldız)
1 gecelik aile odası (4 kişilik) ücreti: 300 TL

Not: Yiyecekler ortalama şehir ücreti ile ücretlendirilmektedir.

14

Sosyal-
Kültürel 

Aktiviteler

1. Seçenek:
Jip Safari Turu
Araç kiralama ücreti: 200 TL
Not: Araçlar 4 kişiliktir.

18

2. Seçenek:
Su Parkı
Kişi başı su parkı giriş ücreti: 40 TL

22

3. Seçenek:
Antalya Akvaryum
Bilet ücreti kişi başı: 50 TL
Not: Akvaryum girişleri 0-6 yaş ücretsizdir.

18

4. Seçenek:
Aspendos Gezisi
Şehir içi ulaşım ücreti kişi başı: 15 TL
Müze giriş ücreti kişi başı: 10 TL
Not: Müze girişleri 0-18 yaş ücretsizdir.

12

5. Seçenek:
Tahtalı Teleferik Gezisi
Kişi başı 45 TL, ücretsiz limonata servisi

15
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EK 2: Rize

Rize Mutluluk
Puanı

Ulaşım
Otobüs (Kişi başı 110 TL) 5

Uçak (Kişi başı 160) 10

Yemek Ortalama yemek ücreti her bir öğün için kişi başı 10 TL

Konaklama 
ve yeme 

içme

1. Seçenek:
Büyük Kaçkar Oteli (5 yıldız)
1 gecelik süit ücreti, kişi başı: 200 TL (Kahvaltı dahil)
Not: 0-10 yaş ücretsizdir.

18

2. Seçenek:
Kütük Dağ Evleri (Butik Otel)
1 gecelik aile odası (4 kişilik) ücreti: 140 TL

Not: Yiyecekler ortalama şehir ücreti ile ücretlendirilmektedir.

12

Sosyal-
Kültürel 

Aktiviteler

1. Seçenek:
Ayder Yaylası Gezisi
Tur ücreti kişi başı: 30 TL, ücretsiz don-
durma ikramı

12

2. Seçenek:
Canlı Müzik Gecesi
Bilet ücreti kişi başı: 20 TL.
Not: Ücretsiz organik çay veya limonata 
servisi

8

3. Seçenek:
Zil Kale Gezisi
Tur ücreti kişi başı: 40 TL
Not: 0-6 yaş ücretsizdir.

14

4. Seçenek:
Çeçeva Saklı Bahçe
Ulaşım kişi başı: 15 TL
Girişi ücreti kişi başı: 5 TL
Not: 0-12 yaş ücretsiz. Ücretsiz çay servisi

10

5. Seçenek:
Huser Yaylası
Ulaşım kişi başı: 50 TL
Not: Ücretsiz organik çay veya limonata 
servisi

15
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EK 3: Mardin

Mardin Mutluluk
Puanı

Ulaşım
Otobüs (Kişi başı 80 TL) 5

Uçak (Kişi başı 140) 10

Yemek Ortalama yemek ücreti her bir öğün için kişi başı 10 TL’dir.

Konaklama 
ve yeme 

içme

1. Seçenek:
Mardin Park Otel (5 yıldız)
1 gecelik süit ücreti, kişi başı: 180 TL (Kahvaltı dahil)
Not: 0-5 yaş ücretsiz, 5-10 yaş için fiyatın yarısı ödenir.

18

2. Seçenek:
Taş Pansiyon
Aile odası (4 yataklı) gecelik fiyat 250 TL
Kahvaltı kişi başı 10 TL
Şehirde ortalama yemek ücreti: 10 TL

12

Sosyal-
Kültürel 

Aktiviteler

1. Seçenek:
Geleneksel Mardin Evleri Gezisi
Tur ücreti kişi başı: 20 TL
Not: 0-6 yaş ücretsiz

12

2. Seçenek:
Mardin Kalesi Gezisi
Giriş ücreti kişi başı 40 TL
Not: Ücretsiz yayık ayran servisi

16

3. Seçenek:
Zinciriye Medresesi Gezisi
Ulaşım ücreti kişi başı 10 TL
Kişi başı giriş ücreti 40 TL (0-12 yaş ücret-
siz)

14

4. Seçenek:
Kasımiye Medresesi Gezisi
Ulaşım ücreti kişi başı 12 TL
Giriş Ücreti: 25 TL (0-18 yaş ücretsiz)

12

5. Seçenek:
Dara Antik Kenti Gezisi
Ulaşım ücreti kişi başı: 15 TL
Giriş ücreti kişi başı: 8 TL
Not: 0-12 yaş ücretsizdir.

15
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EK 4: Planlama Tablosu

Seçilen Şehir ………………………

Harcanan 
Toplam Bütçe

……………….

Ulaşılan Toplam 
Mutluluk Puanı

……………….

Ulaşım

Gidiş Dönüş Ulaşım
Gidiş-Dönüş 

Toplam Ücret

……………….

Ulaşım

Toplam

Mutluluk Puanı

……………….

O Otobüs

O Uçak

O Otobüs

O Uçak

Faaliyet

Konaklama

Yemek

Günlük Toplam 
Ücret

(3 öğün)

Sosyal-Kültürel

Aktivite

Toplam 
Harcanan 

Para

Toplam 
Kazanılan 

PuanGünler

1.Gün
Tercih

……………. …………….Ücret

Puan

2.Gün
Tercih

……………. …………….Ücret

Puan

3.Gün
Tercih

……………. …………….Ücret

Puan

4.Gün
Tercih

……………. …………….Ücret

Puan

5.Gün
Tercih

……………. …………….Ücret

Puan

6.Gün
Tercih

……………. …………….Ücret

Puan

7.Gün
Tercih

……………. …………….Ücret

Puan
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EK 5: T-Tablosu

İLLER NEDİR? OLUMLU ÖZELLİK NEDİR? OLUMSUZ ÖZELLİK

A
N

T
A

LY
A

R
İZ

E
M

A
R

D
İN

Aşağıdaki tabloya şehirlerin olumlu ve olumsuz özelliklerini yazınız.
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EK 6: Kısıtlamalar

Sağlıklı beslenme için günlük üç öğün kuralına dikkat edilmelidir.

Her gün bir sosyal-kültürel aktiviteye katılma zorunluluğu yoktur.

Bir günde en fazla bir sosyal-kültürel aktiviteye katılınabilir.

Bir şehirdeki bir sosyal-kültürel aktiviteye sadece bir kez katılınabilir.

Tatil için yalnızca bir şehre gidilebilir.

Tatil süresi en az üç, en fazla yedi gün olabilir.

Tatil süresi içerisinde farklı konaklama tesisleri seçilebilir.

Gidiş ve dönüş ulaşım tercihi farklı olabilir. Ancak aile ulaşım,
konaklama ya da sosyal-kültürel etkinliklerde bölünemez. Puan-

lar dört kişi için belirlenmiştir.

Bütçeyi aşan çözüm önerileri kabul edilmez. Ancak bütçenin 
tamamının kullanılması zorunlu değildir.

Tabloları doldururken aşağıdaki maddeleri dikkate alınız.
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2.2. Düşünme Becerileri modülü

2.2.3. Tasarım Odaklı Düşünme

 Günümüzün hızla değişen dünyasına ayak uydu-
rabilmek için değişen tüketim ve beklentilerini karşıla-
mak, mevcut problemlere farklı ve yenilikçi bakış açısı 
ile cevap vermek gerekmektedir. Teknoloji alanında 
lider kuruluşlar ve üniversitelerin de önem vererek 
eğitim programlarına aldıkları tasarım odaklı düşün-
me, odağında bireyin bulunduğu yaratıcı ve inovatif 
çözümler üretmektedir. Rauth ve diğerleri (2010), ta-
sarım odaklı düşünmeyi, yaratıcılığı destekleyen, yara-
tıcılığına güvenen ve yaratıcı yetkinliğini vurgulayan, 
proje üreten ve öğrenme süreci oluşturan bir öğrenme 
modeli olarak tanımlamaktadır (Girgin, 2019). Morgan 
vd. (2013), tasarım sürecini bir fikri tekrar tekrar de-
nemek, araştırma yapmak, farklı fikirler üretip fikirleri 
analiz etmek, çözümü yapılandırıp test edip düzelt-
mek ve iletişim kurarak sunmak adımlarını içerdiğini 
belirtmektedir (Şen, 2018). Tasarım odaklı düşünme, bireylerin öğrenme biçimlerini çeşitlendirerek 
öğrenme sürecine katılımlarını arttırmakta, gerçek yaşam problemlerine iş birliği içinde çalışarak 
farklı çözümler üretme becerilerini geliştirmektedir (Şahin, 2019). Yaşam boyu öğrenmeyi destek-
leyen, disiplinler arası akademik içerik ile yapılandırılan tasarım odaklı düşünme eğitimi ile bireyle-
rin olayları farklı açılardan değerlendirmesine, bir fikir ya da problem çerçevesinde planlama yapa-
rak tasarım yapmasına, neden ve niçin soruları ile süreci değerlendirmesine ve problemi çözüme 
ulaştırmasına odaklanılmaktadır. 

 Tasarım Odaklı Düşünme alt temasında “Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?”, “İmalat Yöntem-
leri” ve “Nasıl Bir Oyun?” adlı üç etkinlik bulunmaktadır.

 Girgin, D. (2019). 21. yüzyılın öğrenme deneyimi: Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme eğitimine ilişkin gö-
rüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 49(226), 53-91.

 Şahin, E. (2019). Tasarım odaklı düşünme yönteminin benlik saygısı ve yaratıcılık ile bilişsel ve duygusal bağlam-
da ilişkilendirilmesi: Bir etkinlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 Şen, C. (2018). Mühendislik tasarımı odaklı bütünleşik STEM etkinliklerinde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencile-
rin kullandığı beceriler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

 • Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

 • İmalat Yöntemleri

 • Nasıl Bir Oyun?
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ETKİNLİK ADI : TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME NEDİR? 

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının aşamalarını bilir.

 Tasarım odaklı düşünme yapısını kavrar.

 Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının aşamalarını uygular.

 Verilen durumları tasarım odaklı düşünmenin aşamaları ile ilişkilendirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilerden “taslak, tasarı, tasarlamak, tasarım” kavramları üzerine fikir 
yürüterek kavram-anlam eşleştirmelerini Ek 1 üzerinde yapmalarını ister.

 Öğretmen tasarım odaklı düşünme aşamalarını gösteren bir infografiği etkileşimli tah-
taya yansıtır. Tasarım odaklı düşünme aşamalarını infografik üzerinden açıklar.

 Tasarım odaklı düşünme süreci aşamalarını, Brown (2008) (Akt: Girgin, 2019) şu şekil-
de belirtmiştir:

Empati
kurmak

Tanımlamak

Fikir
üretmek

Prototip 
geliştirmek

Test etmek

Tasarım odaklı düşünme aşamaları

Empati kurmak: Farklı bakış açısı kazanmayı sağlar. 

Tanımlamak: Farklı bakış açıları ile durumu anladıktan sonra, net bir 
açıklama taslağı oluşturulmasını sağlar. Sorun hakkında tüm paydaş-
larla görüşme yapılıp sorunun tanımlanması gerçekleştirilir.

Fikir üretmek: Tanımlanan soruna ilişkin geniş potansiyel çözümlerin 
oluşturulmasıdır. Bu aşamada, değerlendirme yapılmaksızın tüm olası 
fikirler önerilebilir.
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Prototip geliştirmek: Soruna ilişkin oluşturulan daha büyük fikir havu-
zu ile fikrin hayat bulması aşamasıdır. Geliştirilen prototip sorun alanı-
na bağlı olarak bir skeç, sunum olabileceği gibi bir diyagram da olabilir.

Test etmek: Yazılı veya tasarlanmış çözümlerin paydaşlarla paylaşılması 
aşamasıdır. Yapıcı geri bildirim alındıktan sonra neyin iyi olduğu, neyin 
olmadığı ve neyin geliştirilebilir olduğu bu kısımda ortaya konur. Bu aşa-
mada tanımlama aşamasına, fikir üretme ya da prototip geliştirme aşa-
malarına da geri dönülebilir.

 Öğretmen, öğrencilerden Ek 2’de yer alan durumları paylaşarak hangi durumun, tasa-
rım odaklı düşünmenin hangi aşamasında olduğu hakkında tahminde bulunmalarını ister. 
Öğrencilerin çaışmalarını kontrol eder. Doğru yanıtları onlarla paylaşır. Değerlendirme ça-
lışmaları ile dersi sonlandırır.

Kaynakça

 Girgin, D. (2019). Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünmeye ilişkin bilişsel yapıları ve 

kavramsal değişimleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 459-

482.

 Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review. https://www.scopus.com/

record/display.uri?eid=2-s2.0-80052253102&origin=inward. Erişim tarihi: 

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.
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EK 1: Kavram Eşleştirme

 Verilen kavramları tanımları ile eşleştirelim.

Kavramlar

Tasarım

Tasarlamak

Tasarı

Taslak

Tanımlar

Olması veya yapılması istenen bir şeyin zi-
hinde aldığı biçim

Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürü-
nün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.

Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana 
çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön 
çalışma, eskiz.

Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşün-
mek, zihinde hazırlamak.
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EK 2: Hangi Aşamadayız?

 Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerin tasarım odaklı düşünme aşamalarından 
hangisi ile ilişkili olduğunu bulunuz. Son satıra kendiniz bir cümle ekleyerek hangi aşama 
ile ilişkili olduğunu belirtiniz.

Durum Tasarım Odaklı Düşünme 
Yaklaşımı Aşaması

Otomatik pilot özelliği olan otomobillerin trafik kazalarını önleme 
noktasındaki sunduğu fırsatların listelenmesi

Yeni geliştirilen bir mobil oyunun yayınlanmadan önce 20 farklı ci-
hazda denenmesi

Cep telefonunu sürekli düşürüp ekranının kırılmasına neden olan 
kullanıcılarla kaza nedenleri üzerine görüşülmesi

Yıllık ortalama sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde çizme ayakkabı 
modeli daha çok tercih edilmektedir.

Çizimleri gerçekleştirilen drone pervanesinin 3 boyutlu yazıcıda 
üretilmesi

Yeni bir otomobil koltuğu üretecek firmanın araç sahipleri ile görüş-
me yapması

Pipetlerin plastik atık olarak doğayı kirlettiği gerekçesi ile bambu 
benzeri oluklu bitkilerin pipet alternatifi olabilmesi

Düşük yakıt tüketimi olan araçlar daha çok satın alınmaktadır.

Uzaktan eğitimde kullanılmak üzere yazılım geliştirmek isteyen bir 
firmanın öğretmen, öğrenci ve veliler ile anket çalışması yapması

Bir ahşap ustasının çizdiği masa modelini atölyede üretmesi

Ağırlığı 2-3 kg arası olan dizüstü bilgisayarlar günlük kullanım için 
daha uygun cihazlardır.

Daha çok kar yağan bölgelerde evlerin çatıları yere dik olacak şekil-
de yapılır.

Yaz sıcaklığının yüksek olduğu ve nemin fazla olduğu yerlerde evler, 
büyük balkonlara sahiptir.

Orman ürünlerinin ev yapımında kullanılmasına en çok Karadeniz 
Bölgesi'nde rastlanır.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandıracak yeni nesil uygulamaların 
üretilmesi

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : İMALAT YÖNTEMLERİ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Tasarım odaklı düşünme yaklaşımını kavrar.

 Tasarım odaklı düşünme yaklaşımına uygun imalat yöntemlerini seçer.

 Tasarım odaklı düşünme yaklaşımına uygun imalat yöntemlerini uygular.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

AÇIKLAMALAR: 

İmalat yöntemleri geniş ve karmaşık bir konudur. Bu nedenle etkinlikte hedef yaş gru-
bu için daha uygun olan yöntemlerde derinleşmeye gidilmiştir. Bu yöntemler Ek 1’de 
yer alan tabloda kalın yazı puntosu ile gösterilmiştir.

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Toplu iğne, A4 kâğıdı, kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen “imalat” kelimesinin tanımı-
nı yapar. Öğretmen, öğrencilere bu tanıma 
göre daha önce bir şey imal edip etmedik-
lerini sorar. Öğrencilerden imal ediş süre-
cinde neler yaptıklarını anlatmalarını ister. 
Öğrencilerin anlatımlarında varsa “kesme, 
delme, yapıştırma, kaplama vb.” kavramları 
tahtaya yazar.

 Öğretmen Ek 1’i dağıtır. Formu öğren-
cilerin incelemelerini ister. Kendi imalat sü-

reçlerinde bu yöntemlerden hangilerini kul-
lanmış olabileceklerini bulmalarını ister.

 Öğretmen, öğrencilere A4 kâğıdı dağı-
tır. Bir rüzgârgülü imal edeceklerini söyler. 
Bu imalat sürecinde imalat yöntemlerinden 
bazılarını kullanacaklarını belirtir.

 Kesme: A4 kâğıdından bir kenar uzun-
luğu 20 cm olan kare şeklinde bir parça 
kesmelerini ister. Daha sonra karenin köşe-
gen çizgilerini çizmelerini söyler.

Makas yardımı ile köşelerden başlayıp 
köşegen çizgilerini takip etmelerini ve 
merkeze doğru keserek ilerlemelerini, 
merkez noktaya 2 cm kalana kadar 
kesmeye devam etmelerini söyler.

1

Sac şekillendirme: Oluşan üçgenlerden 
bir tanesinin köşe noktasından tutarak 
merkez noktaya kadar kıvırmalarını is-
ter. Kıvırma esnasında kâğıtta iz oluş-
turmamaları gerektiğini, kâğıdın oval 
yapıda kalması gerektiğini vurgular.

2
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 Öğretmen, öğrencilere Ek 2’yi dağıtır. Öğrencilerden kendilerini bir şey üretirken dü-
şünmelerini, üretim esnasında kullanabilecekleri imalat yöntemlerini yazmalarını ister.

 Gönüllü öğrencilerden çalışmalarını paylaşmasını ister.

Ölçme ve Değerlendirme:

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Yapıştırma: Kıvrılan üçgenin köşesini 
merkez noktasına yapıştırmalarını söy-
ler. Aynı işlemi sıralı ve aynı yönde ola-
cak şekilde diğer üçgen parçalar için de 
yapmalarını söyler.

3

Delme: Oluşan yeni şeklin orta noktasını 
toplu iğne yardımı ile delmelerini ister.

Pim: Oluşan bu aracı toplu iğne yardımı 
ile kurşun kalemin ucuna tutturmalarını 
söyler.

4
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EK 1: İmalat Yöntemleri Şeması

Aşağıdaki tabloda imalat ve birleştirme yöntemleri verilmiştir.

İmalat Yöntemleri Birleştirme Yöntemleri

Talaşlı İmalat (Malzeme-
den Eksilterek Üretim)

Üretimi planlanan parça-
nın ahşap, plastik, metal 
gibi malzemelerin üze-
rinden veya iç kısmın-

dan farklı büyüklüklerde 
parçalar alınarak imal 

edilmesi sürecidir.

Talaşsız İmalat (Malzeme 
Ekleyerek veya Şekil De-

ğiştirerek Üretim)

Üretimi planlanan parçanın 
üst üste malzeme ekleyerek 
veya mevcut malzemenin 
şeklini değiştirerek imal 

edilmesi sürecidir.

Birden çok parçanın bir 
araya getirilmesinde kullanı-
lan yöntemlerdir. Sökülebilir 

veya sabit birleştirme olabilir.

Kesme Sac şekillendirme Yapıştırma

Delme Üfleme Pim

Tornalama Döküm Perçin

Frezeleme Enjeksiyon Vida

CNC işleme Vakum şekillendirme Cıvata-Somun

Dövme Lehim

3D yazıcı ile üretim Kaynak
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EK 2: İmalat Sürecim

 Kendinizi bir şey üretirken hayal edin. Her bir adımı açık açık yazın. Bu adımlarda hangi 
imalat yöntemini kullanmış olabileceğinizi belirtin. Unutmayın aynı yöntemi farklı adımlar-
da kullanabilirsiniz.

Ne üretiyorum? ………………………………………………………………………….............................................

Adımlar İmalat Yöntemi

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

………………………………………………………………………….............. ………………….........................................

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : NASIL BİR OYUN?

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Tasarım odaklı düşünme yapısını kavrar.

 Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının aşamalarını uygular.

 Tasarım odaklı düşünme aşamalarını kullanarak özgün bir ürün geliştirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Matematik

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Farklı renklerde oyun hamuru, mukavva karton, fon kâğıdı, keçeli kalem, ma-
kas, cetvel, yapıştırıcı, bant

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

Birinci Bölüm: Empati Kur

 Öğretmen, bu aşamada geliştirmeyi 

planladığımız ürünü kullanmasını hedef-

lediğimiz insanların ne istediklerini ortaya 

çıkarmaya dönük faaliyetlerin gerçekleş-

tirildiğini belirtir. Öğretmen, öğrencileri iki 

kişilik gruplara ayırır. Her grubun bir zekâ 

oyunu geliştireceğini belirtir. Aşağıdaki so-

ruları sorar:

• Dünyada en yaygın oynanan zekâ oyunla-

rı hangileri olabilir?

• Bu oyunların ortak özellikleri nelerdir? 

(Boyutları, türleri, yaş sınırlamaları vb.)

• En çok zekâ oyunu oynayanlar hangi yaş 

grubundadır?

• İnsanların hangi zekâ oyunlarını daha çok 

sevdiklerini nasıl öğrenebiliriz?

 Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını din-

ledikten sonra bir anket formu hazırlaya-

caklarını belirtir. Hazırlanan anket formunu, 

geliştireceğimiz zekâ oyununun hedef kit-

lesine doldurtacağımızı söyler. Öğretmen 

“Örneğin birinci grup yedi yaş ve üzeri bir 

zekâ oyunu geliştirmek istiyorsa yedi ya-

şından büyük kişilerle anket çalışması ya-

pabilir.” şeklinde açıklama yapar.

 Öğrencilere “Ankette hangi soruları 

sormalıyız?” sorusunu sorar. Öğrencilerin 

yanıtlarını listeler.

 Örnek anket soruları:

• Hangi tür zekâ oyunları oynarsınız?

• Kaç kişi ile oynanan zekâ oyunlarını tercih 

edersiniz?

• Zekâ oyunlarını hangi mekânlarda oyna-

mayı tercih edersiniz?

 Öğretmen, anket formlarını hazırlayan 

gruplardan anketlerini hedef yaş grubun-

daki kişilere doldurtmalarını söyler (Elde 

edilen veriler bir sonraki derste kullanıla-

caktır. Etkinliğe sonraki hafta devam edil-

melidir.).

İkinci Bölüm: Açıkla

 Öğretmen anketlere verilen yanıtları 

çetele ve sıklık tablosuna dönüştürmeleri 

için öğrencilere Ek 2’yi dağıtır.

 Anketten elde edilen veriler neticesin-

de grupların bir sonuca varmaları gerekti-

ğini belirtir. 

Örnek açıklama cümleleri:

• “Hedef yaş grubumuz, basit kuralları olan, 

iki kişilik strateji oyunlarını tercih etmekte-

dir.”

• “Hedef yaş grubumuz grupça oynanabi-

len, içerisinde kartların olduğu masa oyun-

larını tercih etmektedir.”

• “Hedef yaş grubumuz tek başına oyna-

yabileceği, üç boyutlu parçalarla çeşitli in-

şalar gerçekleştirebileceği oyunları tercih 

etmektedir.”

 Gruplar elde ettikleri verilere göre kişi-

lerin zekâ oyunları ile ilgili görüşlerine iliş-

kin bir açıklama cümlesi yazarlar.

Üçüncü Bölüm: Fikir Üret

 Öğretmen anket sonuçlarını dikkate 

alarak bir zekâ oyunu geliştireceklerini söy-

ler. Bu aşamada maksimum sayıda fikir or-

taya atmanın önemli olduğunu vurgular, bu 

konuda öğrencileri cesaretlendirici örnek-

ler verir. Grup üyelerinin birbirlerine soru 

sorarak/cevap vererek çok sayıda fikir üre-

tebileceklerini belirtir. Öğrencilerin birbirle-

rine sorabileceği soru örneklerini paylaşır:

• Oyun kaç kişilik olsun? (2 kişilik, 4 kişilik 

vb.)
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• Oyun alanı hangi şekilde olsun (karesel 

alan, dikdörtgensel alan vb.)?

• Oyunda kaç taş olsun? Taşlar nasıl olsun 

(piyon, küp, silindir vb.)?

• Oyunda hangi renkler kullanılsın (sarı, kır-

mızı vb.)?

• Oyunun amacı ne olsun (taşları yer de-

ğiştirmek, sıralamak, önce bitirmek, rakibin 

taşlarını azaltmak/bitirmek vb.)?

• Oyunun hamle kuralları neler olsun (bir 

adım ileri gitme, üzerinden zıplama, yatay 

hareket etme vb.)?

• Oyun nasıl sonlansın (taşlar bitince, hedef 

alana ulaşınca vb.)?

 Öğretmen, öğrencilerin bu sorulara ya-

nıtlar arayarak oyun alanını, oyun taşlarını 

ve oyun kurallarını geliştirmelerini ister.

Dördüncü Bölüm: Prototiple

 Öğretmen oyun alanı, oyun taşları ve 

oyun kuralları belirlenen oyun için ilk örne-

ğin yapılacağını belirtir. İlk örnek üretimi 

için gruplara malzemeleri dağıtır. Grupların 

oyun alanını ve oyun taşlarını tasarlamala-

rını ister. Tasarlanan oyun için oyun kuralları 

broşürü hazırlamalarını söyler. 

Beşinci Bölüm: Test Et

 Öğretmen, tasarımı yapılan oyun ile 

öğrencilerin kendi aralarında, belirlenen 

oyun kuralları çerçevesinde karşılaşmalar 

yapmaları gerektiğini belirtir. Karşılaşmalar 

esnasında oyunun kilitlenmesi ya da son-

suza kadar devam etmesi gibi durumların 

olup olmadığını kontrol etmelerini söyler. 

Bu tip durumlar var ise kurallarda değişikli-

ğe giderek oyunu tekrar oynamaları gerek-

tiğini vurgular. Oyunda oyuncular arasında 

şans faktörünün en aza indirilmiş olması 

gerektiğini belirtir. Oyuna kimin başlayaca-

ğı ile ilgili adil bir çözüm önerisi geliştirme-

lerini ister.

 Öğretmen yapılan karşılaşmalar sonu-

cunda oyuna son şeklini vermelerini, oyun 

kurallarını detaylı olarak yazmalarını, ge-

rekli görüldüğünde çizmelerini ve oyuna 

bir isim koymalarını ister. Öğrencilere bu 

bilgileri yazmaları için Ek 3’ü dağıtır.

 Çalışmayı tamamlayan gruplar oyunla-

rını diğer gruplara tanıtır. Öğretmen değer-

lendirme çalışmaları ile dersi sonlandırır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 

Anahtarı ve Grup Değerlendirme Formu’na 

etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-

niz.
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EK 1: Anket Formu

 Zekâ oyunlarına ilişkin 5 soru hazırlayıp sorulara üçer seçenek ekleyerek aşağıya ya-
zınız.

Zekâ oyunları araştırma soruları:

Soru 1:

1. seçenek 2. seçenek 3. seçenek

Soru 2:

1. seçenek 2. seçenek 3. seçenek

Soru 3:

1. seçenek 2. seçenek 3. seçenek

Soru 4:

1. seçenek 2. seçenek 3. seçenek

Soru 5:

1. seçenek 2. seçenek 3. seçenek

Soru 6:

1. seçenek 2. seçenek 3. seçenek
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EK 2: Çetele ve Sıklık Tablosu

Anket Sonuçları Çetele Tablosu

Anket Sonuçları Sıklık Tablosu

 Hazırlamış olduğunuz anket çalışmanızın sonuçlarını, çetele ve sıklık tablosunu yer-
leştiriniz.

Çetele Tablosu
1.

Seçenek

2.

Seçenek

3.

Seçenek

1. Soru

2. Soru

3. Soru

4. Soru

5. Soru

Sıklık Tablosu 
1.

Seçenek

2.

Seçenek

3.

Seçenek

1. Soru

2. Soru

3. Soru

4. Soru

5. Soru
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EK 3: Oyun Geliştirme

Aşağıdaki tabloya geliştirdiğiniz oyunla ilgili ayrıntıları yazınız.

Oyunun adı

Oyuncu sayısı

Oyunun amacı

Oyunun kuralları



2.3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA 
Modülü

 Yirmi birinci yüzyılda bilgi ve bilim anlayışının hızla değişmesi, bilim ve 
teknoloji toplumuna doğru bir değişim oluşturmaktadır. Bilgi ve bilim anlayışı-
nın birey, toplum ve çevre yararına olacak şekilde dönüşmesi ve bilim alanın-
daki gelişmeler, eğitim anlayışlarında bireyin bilgiyi yapılandırması, uygulaması, 
üretmesini içeren öğrenme yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu yeni yaklaşımlar, bilginin araştırılması temeline dayanmaktadır. 

 Karasar (2007)’de bilimsel araştırma eğitimini, belirli düzeylerde araştır-
ma yapma ile var olan araştırmalardan ilham almanın ve yararlanmanın oluş-
turduğu kültürün bireylere kazandırılması için yapılan eğitim olarak tanımla-
maktadır. Bilimsel yöntem ve bilimsel yöntemin gerektirdiği bilgi, beceri ve 
tutumları sergilemenin ve bilimsel araştırmanın günlük yaşamdaki yerini kav-
ramanın bilimsel araştırmanın temeli olduğunu belirtmektedir (Erdem, 2012). 
İngiliz Kariyer Araştırmaları ve Danışmanlığı Merkezi (CRAC) (2012) ise bilimsel 
araştırma eğitiminin bilişsel yetenek alt alanlarını içeren bilgi ve zihinsel yete-
nek; bireysel etkinlik; araştırma yönetimi ve organizasyon; iş üretme ve iş birlikli 
çalışma olmak üzere farklı gelişim alanları içerdiğini vurgulamaktadır (Güney, 
2018).  Bilimsel araştırma, bireyleri bilim yapma sürecine yönlendirmeyi ve bi-
limsel bilgileri kendi bilimsel çalışmaları sonrasında oluşturmalarını destekleme-
yi amaçlamaktadır (Abik, 2017). Bilimsel araştırma modülü ile bireylerin gözlem 
yapma, sorular sorma, kaynakları inceleyip araştırmalar yapma, planlı hareket 
etme ve bilimsel bilgiler ışığında elde edilen verileri yorumlama, sonuçlarını or-
taya koyma becerilerini geliştirmeye odaklanılmaktadır.

 Destek Eğitim Programı 2’de Bilimsel Araştırma Modülü iki alt temada ele 
alınmıştır. Bu temalar “Proje Hazırlama Teknikleri” ve “Bilimsel Süreç Becerileri” 
şeklindedir.

 Abik, N. M. (2017). Çocukların bilimsel araştırmaların doğası hakkındaki görüşleri ve 
yaz bilim kampında geliştirilmesi. (Yayın No: 463341). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
Abant izzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. 

 Erdem, A.R. (2012). Bilim İnsanı Yetiştirmede Araştırma Eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim 
Dergisi, (3), 166-175. doi: 10.5961/jhes.2012.047.

 Güney, K.K. (2018). Üstün yetenekli öğrenciler için geliştirilen farklılaştırılmış bilim-
sel araştırma yöntemleri programının değerlendirilmesi. (Yayın No: 514229). (Yayımlanmamış 
Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
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2.3.1. Proje Hazırlama Teknikleri

 21. yüzyıl becerilerinin içinde yer alan 
problem çözme, eleştirel düşünme ve özde-
netim becerilerinin geliştirilmesi ve bilimsel 
araştırmanın öğrenme sürecinde yer alması 
gerçekleri ile günümüz eğitim sistemleri, öz-
gün bir çalışma sürecini hayata geçiren proje 
görevlerini kapsamlarına almaktadır.  

 Aydın (2016), projeyi öğrenilmek iste-
nen bir konunun ayrıntıları ile araştırılması ve 
sürecin sonunda bir ürün çıkarılması olarak 
tanımlamaktadır; Erdem (2002) ise projenin 
hayal etme, planlama ve tasarlamaya dayan-
dığını belirtmektedir (Çetintaş, 2019). Proje-
ler planlama yapma, kaynakları etkili şekilde 
tarama, konuyu geniş çapta araştırma, uygulama yapma, kurallarına uygun bir rapor yazma, konu-
nun bir sorunu çözmesini sağlama ve sunma basamaklarını içermektedir (Sipahi, 2014). Projelerin, 
özgün bir konu içermesi ve işlevsel bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Proje hazırlama süreci 
bireylerin bir konuyu farklı boyutlarda araştırıp kavramasını, planlama yapıp bu planlamaya uygun 
davranmasını, öğrenme sürecinde sorumluluk alıp sebat göstererek çalışmasını, yaparak yaşayarak 
öğrenmesini, bağımsız veya iş birliği içinde çalışmasını desteklemektedir (Taşkın ve Tayşi, 2018). 
Proje Hazırlama Teknikleri Modülü ile bireylerin araştırma yapabilmesi, bir ürün ortaya çıkarabil-
mesi, bu öğrenme sürecinden verimli şekilde yararlanması için gerekli olan bilgiyi, beceriyi, kültürü 
davranışlarına yansıtması amaçlanmaktadır. 

 Proje Hazırlama Teknikleri alt temasında “Çocuklar İçin Kuluçka Merkezi”, “Fikirden Projeye”, 
“Araştırma Projesi Tasarlıyorum” ve “Beyin Göçü” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Sipahi O. (2014). Sosyal bilgiler dersinde proje hazırlama. http://img.eba.gov.tr/292/453/4a9/6ec/d8f/1d4/ab9/
bde/4b7/d09/13f/9e7/ad9/b28/002/2924534a96ecd8f1d4ab9bde4b7d0913f9e7ad9b28002.pdf. Erişim tarihi: 15.07.2021

 Çetintaş, H. (2019). Tübitak ortaokul öğrencileri araştırma projelerinin bilimsel danışmanlık süreci yönetimi: 
Fen bilimleri örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 Taşkın, Y. ve Karakuş-Tayşi, E. (2018). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yazma becerisine ve yazma kaygısına 
etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1226-1240.

 • Çocuklar İçin Kuluçka Merkezi

 • Fikirden Projeye

 • Araştırma Projesi Tasarlıyorum

 • Beyin Göçü
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ETKİNLİK ADI : ÇOCUKLAR İÇİN KULUÇKA MERKEZİ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Proje geliştirme sürecini kavrar.

 Proje geliştirme sürecine yönelik çıkarımlar yapar.

 İlgi duyduğu bir konuda araştırma konusu belirler.

 Araştırma konusuna yönelik proje adımlarını tespit eder.

 Araştırma konusuna uygun proje adımlarını uygular.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Proje tabanlı öğrenme, istasyon

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı 
kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen “Kuluçka ne demektir?” diye 

sorarak derse giriş yapar. Öğrenciler soru-

yu yanıtlar. Öğretmen proje geliştirme sü-

reci içerisinde kuluçka merkezlerinin öne-

mini anlatır. Aşağıdaki açıklamayı yapar:

 “Kuluçka merkezleri, proje döngüsün-

de yer alan süreçlerin geliştirildiği yerlerdir. 

Proje fikri olan ve projesini geliştirmek iste-

yen kişiler kuluçka merkezlerinden destek 

alırlar. Proje geliştirme alanında uzman ki-

şiler proje geliştirme süreçlerine yeni başla-

yanlara mentorlük yapar. Fikirlerin tasarımı, 

tasarımların ürüne dönüştürülmesi, proje 

geliştirme süreçlerinin tamamlanması ku-

luçka merkezlerinde yapılabilir. Birçok farklı 

fikre sahip girişimci kişiler bu merkezlerde 

bir araya gelerek üniversite-sanayi iş birlik-

leri, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi konu-

larda destek alabilirler.”

 Öğretmen mentorlük, fikri ve sınai 

mülkiyet hakları gibi öğrencilerin anlamını 

bilmekte zorlanacakları kelimeleri açıklar. 

Ardından öğretmen aşağıdaki gazete ha-

berini okur:

 Öğretmen gazete haberini okuduk-

tan sonra daha “Daha önce ülke çapında 

uygulanan bir proje duydunuz mu? Ya da 

sizin katıldığınız bir proje oldu mu?” diye 

sorar. Öğrencilerin yanıtlarından sonra öğ-

retmen TÜBİTAK 2204, TEKNOFEST gibi 

yarışmalara gönderilen öğrenci projelerin-

den örnekleri etkileşimli tahtaya yansıtır. 

Öğrencilerden örnek projelerin süreçleri ile 

ilgili notlar almalarını ister. Her öğrenci pro-

je örneklerinden yola çıkarak kendi proje 

süreç döngüsü ile ilgili çıkarımını yapar. Ör-

neklerin sunumu bittikten sonra öğrenciler 

çıkarımlarını arkadaşlarıyla paylaşır. Ardın-

Çocuklar İçin Kuluçka 
Merkezleri Açılıyor!

 Çocuklara kuluçka merkezleri açılıyor. Millî 

Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

iş birliğiyle her ilde çocukların proje fikirlerini ol-

gunlaştırabilecekleri kuluçka merkezleri açılıyor. 

18 yaşın altındaysanız ve proje fikriniz varsa pro-

je süreç döngüsünü birlikte geliştirmek için size 

destek olmaya hazırız. Her ilden kuluçka merkez-

lerinde çocuklar tarafından üretilen 10 proje, des-

teklenmeye hak kazanacaktır.
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dan öğretmen sınıfı küçük gruplara ayırır. 

Gruplara Ek 1’i dağıtır. Öğrencilerden birer 

proje fikri üretmelerini ve formdaki proje 

döngüsüne yazmalarını ister. Gruplar proje 

fikirlerini ve süreçlerini arkadaşlarıyla pay-

laşır.

 Projelerin sunumundan sonra öğret-

men aşağıdaki açıklamayı yapar:

 “Proje fikirlerinden bir proje kataloğu 

oluşturulacaktır. En iyi projelerin belirlen-

mesi için seçim yapacak jüriye seni de seç-

tiler. Hangi kriterlere göre projelerin değer-

lendirilmesini önerirsin? Kriterlerini Ek 2’ye 

yazman gerekiyor.”

 Öğretmen Ek 2’yi öğrencilere dağıtır. 

Öğrenciler formu doldurduktan sonra sı-

nıfça yazılan kriterler arasından en uygun 

olanlar bir araya getirilerek sınıf panosuna 

asılır. Ardından her grup tarafından üretilen 

projeleri öğrenciler sınıfça belirlenen kriter-

lere göre değerlendirir. En çok kriteri ger-

çekleştiren projenin katalogda yer alması 

için istasyon tekniğine geçilir. Öğretmen 4 

istasyon belirler. Birinci istasyonda projenin 

katalogda yer alacak görsel tasarımı, ikin-

ci istasyonda projenin kısa tanıtımı, üçün-

cü istasyonda projenin sloganı, dördüncü 

istasyonda ise kuluçka merkezi tarafından 

projenin seçilmesi için projenin önemini be-

lirten bir ikna yazısı oluşturulacaktır. Süre 

bitiminde istasyonlardan elde edilen ürün-

ler öğrencilerle birlikte BİLSEM panolarına 

asılır. Değerlendirme çalışmaları ile etkinlik 

sonlandırılır.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 

Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 

etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-

niz. 
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EK 1: Proje Hazırlama Süreci

Problemi
tanımla.

İlham Vizyon
Tasarla.

Uygula

Test et./
Değerlendir.

Çözümü
paylaş.

Yeniden
tasarla.

Araştır.

Beyin
Fırtınası

Fikirler

 Aşağıda verilen proje hazırlama süreçleri ile ilgili alanları grup olarak doldurunuz. 
Grup içi tartışmalar yaparken nezaket kurallarına uyunuz ve demokratik bir şekilde ortak 
kararlar alarak proje süreç döngünüzü oluşturunuz. Şimdi sıra sizde!

 1) Proje fikrini belirleme: Grup olarak üzerinde çalışmak için bir proje fikrine karar 

verin. Projenin uygulanabilmesi için detaylı bir biçimde proje fikrinizi tasarlayın.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 2) Projenin hedef kitlesi: Projenizin fayda sağlayacağı hedef kitlesini belirleyin.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



344

Bilimsel Araştırma/Proje Hazırlama Teknikleri   

DE
ST

EK
 E

Ğ
İT

İM
 P

RO
G

RA
M

I 2

  3) Projenin amacı: Projenizle gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz amacı net bir şekil-

de ifade edin.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 4) Kullanılacak ekipman-teçhizat-araç gereçler: Projenizin gerçekleşebilmesi için 

gerekli olan ekipman, teçhizat, araç gereçlerin listesini çıkarın.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 5) Projenin tahminî bütçesi: Projenizin uygulanabilmesi için gerekli olan miktarı be-

lirleyin.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 6) Proje takvimi: Projenizin hazırlanması ve uygulanması gibi süreçlerinin takvimini 

belirleyin.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 7) Projenin uygulanma aşaması: Projenizin adım adım hangi aşamalardan geçerek 

uygulanacağını belirtin.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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EK 2: Proje Değerlendirme Kriterleri

 Nitelikli bir projenin sizce hangi kriterlere sahip olması gerektiğini nedeniyle 
birlikte aşağıya yazınız.

Projenin değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Çünkü …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Çünkü …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Çünkü …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Çünkü …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Çünkü …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : FİKİRDEN PROJEYE

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 İlgi duyduğu bir konuda araştırma konusu belirler.

 Araştırma konusuna yönelik proje adımlarını tespit eder.

 Araştırma konusuna uygun proje adımlarını uygular. 

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Zihin haritası, tartışma, proje tabanlı öğrenme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı 
kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen Ek 1’de yer alan resmî ku-

rumlar ve sivil toplum kuruluşlarının logo-

larını göstererek derse giriş yapar. Öğrenci-

lere bu kurum ve kuruluşlardan hangilerini 

bildiklerini ve bunların görevlerini sorar. Ku-

rum ve kuruluşların halkın hangi ihtiyaçla-

rını karşıladıklarını sorar. Ardından aşağıda 

yer alan soruları öğrencilere yöneltir:

• Sosyal sorumluluk ne demektir?

• Sosyal sorumluluk projesi yapan kurum 

ve kuruluşlardan hangilerini biliyorsunuz?

• Bir sosyal sorumluluk projesinde görev 

aldınız mı?

• Sosyal sorumluluk projeleri hangi alanlar-

da yapılır?

• Bir projede gönüllü olmak ne demektir?

• Sosyal sorumluluk projeleri niçin yapılır? 

Topluma faydaları nelerdir?

 Öğretmen, TEMA, AÇEV, TOG, TEGV 

gibi sivil toplum kuruluşlarının yaptığı proje 

çalışmalarından örnekleri öğrencilere izle-

tir. “Bu çalışmaların hepsinin ortak noktası 

nedir?” diye sorar. Öğretmen gelen yanıtla-

rı tahtaya yazar. “Topluma fayda”, “gönüllü-

lük”, “fikirlerin projeye dönüşmesi” gibi or-

tak özellikleri vurgular. Ardından “Her fikir 

projeye dönüşür mü? diye sorar. Bir fikrin 

projeye dönüşmesi için ne gibi bir sürece 

ihtiyaç olduğu üzerine sınıfça tartışma ya-

pılır. Öğretmen, tartışma sonucunda çıkan 

kavramları tahtada zihin haritasına dönüş-

türür.

 Öğretmen tartışmanın sonunda bilinçli 

vatandaşların gönüllü olarak görev aldıkları 

sivil toplum kuruluşlarında projelere katıla-

rak, projeler üreterek devletin görevlerini 

paylaştıklarını, insanların daha mutlu bir şe-

kilde yaşamalarına katkıda bulunduklarını 

belirtir. Ardından öğretmen öğrencilere Ek 

2’yi dağıtır. Öğrencilere formu doldurmaları 

için 20 dakika süre verir. Öğrenciler forma 

yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşırlar. Dol-

durmakta zorlandıkları yerlerle ilgili diğer 

arkadaşlarının fikrini alırlar. Tüm öğrenciler 

fikirlerini paylaştıktan sonra Ek 3’e geçilir. 

Her öğrenci bireysel olarak topluma fayda 

sağlayacak ve BİLSEM’de uygulanabilecek 

bir fikir geliştirir ve fikrini projeye dönüştü-

rür. Her öğrenci Fikirden Projeye formunu 

arkadaşlarına sunar. Sunumlar tamamlan-

dıktan sonra öğretmen öğrencilere proje 

geliştirme süreciyle ilgili şu soruları sorar:

• Fikrini projeye dönüştürmek kolay oldu 

mu?

• Proje geliştirme sürecinde zorluk yaşadın 

mı? Yaşadıysan bu zorlukların üstesinden 

nasıl geldin?

• Zamanını etkili kullanabildin mi?

• Bu projeyi gerçekleştirmekte istekli mi-

sin?

 Öğrencilerden yanıtlar alındıktan sonra 

projelerin değerlendirilmesine geçilir. Ge-

liştirilen proje fikirleri sınıfça değerlendirilir. 

Uygun görülen projeler için proje ekipleri 

oluşturulur. Öğrenciler hangi projelerde 

gönüllü olarak görev almak istediklerini be-

lirtir ve proje ekipleri oluşturulur. Seçilen 

projeler BİLSEM genelinde yıl boyunca uy-

gulanır. 

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme For-

mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-

bilirsiniz. 
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EK 1: Sivil Toplum Kuruluşları
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EK 2: Bir Fikrim Var 

Proje Fikrim:

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Bu fikir hangi problemden doğdu?

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Bu problemin çözülmesi bize ne sağlar? Neden önemlidir?

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Bu konuda yapılmış başka araştırmalar, projeler var mıdır?

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Bu problemle ilgili bilimsel kaynaklar hangileridir?

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Problemin çözülmesi için alternatif çözüm yolları nelerdir?

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Fikre uygun kişi ve kuruluşlar hangileridir? Bunlarla nasıl iletişime geçilebilir? 

Nasıl bir iş birliği yapılabilir?

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Bu fikri projeye dönüştürmek için bir planlama yapmaya ihtiyacın var. Ne kadar 

sürede, hangi aşamaları gerçekleştirmen gerekir?

…………………………………………………………………………………………...........................................................

• Araştırmaların sonucunda elde ettiğin verileri grafik, tablo, çizelge kullanarak 

özetler misin?

…………………………………………………………………………………………...........................................................
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EK 3: Fikirden Projeye

Projemin Adı

………………......................
Projemin Amacı ………………....................................................................

Proje Hedef Kitlesi 
………………......................

Proje Uygulama Süresi: ……………....................….

Başlangıç Tarihi: ………………...................................

Bitiş Tarihi: ………………..............................................

Proje Ekibi 
……………….....................

………………......................

………………......................

………………......................

……………….....................

………………......................

………………......................

Projede Kullanı-
lacak Araç-Gereç, 
Malzemeler

………………......................

………………......................

………………......................

Projede Destek Alacağım Kurum, Kuruluş ve Kişiler

Tahminî Bütçe

………………......................

Proje Sloganım

………………...............................................................................................

Yapılacak işler 1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta

Proje ekibinin 
belirlenmesi *
Proje hedef kitle-
sinin belirlenmesi *

……………….......

……………….......

………………........
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ETKİNLİK ADI : ARAŞTIRMA PROJESİ TASARLIYORUM

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Proje türlerinin özelliklerini kavrar

 Proje türlerinin özelliklerine yönelik çıkarımlar yapar.

 İlgi duyduğu bir konuda araştırma konusu belirler.

 Araştırma konusuna yönelik proje adımlarını tespit eder.

 Araştırma konusuna uygun proje adımlarını uygular.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Araştırma yoluyla öğrenme

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere aşağıdaki soru-

ları sorar:

• Sizce proje ne demektir?

• Proje deyince aklınıza neler geliyor?

• Daha önce hiç proje fuarı ziyaret ettiniz-  

 mi?

 Öğrenciler soruları yanıtladıktan sonra 

öğretmen, öğrencilere Ek 1’i dağıtır ve on-

ların incelemelerini ister. Formda yer alan 

bilgilerin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları öğ-

renci kılavuzundan alındığını belirtir. Proje 

türlerini ve aşamalarını öğrencilerle payla-

şır.

• Araştırma Projeleri

1. Proje konusu belirlenir.

2. Araştırma yapılır.

3. Hipotez kurulur.

4. Deney ve gözlem yapılır.

5. Veriler toplanır, değerlendirilir ve sonuç- 

 landırılır.

6. Proje posteri hazırlanır.

•  Tasarım Projeleri

1. Problem belirlenir.

2. Problem ile ilgili araştırma yapılır.

3. Gereksinimler belirlenir.

4. Olası çözümler geliştirilir.

5. En iyi çözüme karar verilir.

6. Prototip oluşturulur.

7. Çözümler test edilir ve değerlendirilir.

8. Sonuçlar raporlaştırılır.

• İnceleme Projeleri

1. Araştırma konusu veya sorusu belirlenir.

2. Anahtar sözlükler belirlenir.

3. Kaynak taraması yapılır.

4. Kaynaklardan elde dilen bilgiler sentez-

 lenir.

5. Sunum yapılır.

 Öğretmen, kaynakçada yer alan bağ-

lantıdan proje türlerine ait örnekleri etki-

leşimli tahtaya yansıtır. Öğrencilerin proje 

türleri arasındaki farklılıkları fark etmelerini 

sağlar. Tüm bunlardan yola çıkarak öğren-

cilerin Ek 2’ye proje hazırlama süreçlerini 

belirten bir algoritma oluşturmalarını ister 

ve 15 dakika süre verir. Süre sonunda öğ-

rencilerden istekli olanlar proje hazırlama 

süreçleri ile ilgili algoritmalarını arkadaşla-

rıyla paylaşırlar. Ardından öğretmen aşağı-

da yer alan görseli etkileşimli tahtaya yan-

sıtır.
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Bilimsel Yöntem

Konuyla ilgili
araştırma yap.

Bir hipotez kur.
Düşün ve

yeniden dene.

Deneylerle
 hipotezini sına.

Sonuçlarını analiz et.

Hipotez yanlış
ya da

 kısmen doğru
Hipotez
doğru.

Sonuçları raporlaştır.

Soru Sor.

Bilimsel yöntem algoritması
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 Öğretmen bilimsel yöntem algoritması 
ile öğrencilerin geliştirdikleri proje hazırla-
ma süreci algoritması arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları anlatan bir çıkarım yazısını 
Ek 2’de yer alan alana yazmalarını ister. Ta-
mamlanan formlar sınıf panosunda sergile-
nir.

 Öğretmen, öğrencilerden bir araştır-
ma projesi tasarlamalarını ister ve Ek 3’ü 
öğrencilere dağıtır. Bilimsel yönteme ve 
verilen basamaklara uygun olacak şekil-
de tasarlanan projenin öncelikle yazımının 
yapılacağını, yazılan projelerin öğretmen 
tarafından öğrencilere açıklanan değer-
lendirme kriterlerine uygun olarak değer-
lendireceğini ifade eder. Proje konusu ve 
amacına uygun benzer araştırmaları ince-
lemeleri gerektiğini belirtir (Bunun için öğ-
rencilere okul dışı zamanda çalışma süresi 
verilir.).

 Bir hafta sonra öğrenciler Ek 3’e yaz-
dıkları projelerini sınıfta arkadaşlarına su-
nar. İlk olarak öğrenciler arkadaşlarının 
projelerini değerlendirme kriterlerine göre 
değerlendirir. Ardından öğretmen değer-
lendirmelerini yaparak öğrencilerle payla-
şır.

Kaynakça

 TÜBİTAK (t.y.). Öğrenciler İçin 4006 
- TÜBİTAK bilim fuarları kılavuzu.  htt-
ps://www.tubitak.gov.tr/sites/default/fi-
les/2204/ogrenciler_icin_4006-tubitak_
bilim_fuarlari_kilavuzu.pdf. Erişim tarihi: 
04.07.2021.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Akran Değerlendirme 

Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz. 
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EK 1: Cansu’nun Araştırma Projesi Tasarımı

 1. Cansu’nun Konuyu Belirlemesi 

 Cansu’nun, çok sevdiği, naylondan yapılmış bir montu vardır. Cansu bu montu-
nu hava durumuna bakmadan giymektedir. Çok soğuk bir günde yine bu montunu 
giymek isterken annesi uyarır: “Beş farklı montun var. Neden yünlü olanı giymiyor-
sun? Bu naylon mont seni üşütür!” Cansu annesinin söylediklerini kabul etmek iste-
mez. Aklına şu soru takılır:“Yünlü kumaş diğer kumaşlardan daha mı sıcak tutar?”. 
Kumaşlar konusunu araştırıp aklındaki soruyu bir TÜBİTAK Bilim Fuarı alt projesine 
dönüştürmek ister. 

 2. Cansu’nun Konuyu Araştırması 

 Cansu kütüphaneden ve fen bilimleri öğretmeninin gösterdiği kitaplardan de-
ğişik tiplerde kumaşlar hakkında bilgi edinir. “Bilim ve Teknik”, “Bilim Çocuk” gibi 
TÜBİTAK dergilerinden ve TÜBİTAK kitaplarından bu konuda yayınlanmış yayınla-
rı inceler. Ayrıca babasının tanıdığı bir tekstil uzmanına gider, ona sorular sorarak 
konu hakkında bilgi edinir. Önerilen kaynaklara internetten de ulaşır ve konu hakkın-
da geniş bir araştırma yapar. Değişik özelliklerde pek çok farklı kumaş olduğunun 
farkına vararak içlerinden en çok kullanılan beş tanesini seçer. 

 3. Cansu’nun Amacı 

 Cansu’nun deneyinin amacı, seçtiği beş tip kumaştan hangisinin vücut ısısını 
daha iyi muhafaza ettiğini ve soğuktan daha iyi koruduğunu bulmaktır. Burada de-
ğişik kumaş çeşitlerinden sadece montlarda kullanılan beş tanesini inceleyecektir. 
Aslında gözlemlemek istediği, yünlü kumaşların ısıyı diğerlerinden daha uzun süre 
tutup tutmadığıdır. 

 4. Cansu’nun Hipotezi 

 Cansu öğretmenine danışarak hipotezini şöyle kurar: “Yünlü kumaşlar ısıyı diğer 
kumaşlardan daha uzun süre tutabilir.” 

 5. Cansu’nun Kontrol Değişkeni 

 Cansu’nun amacı, yünlü kumaşların diğerlerine göre ısıyı daha uzun süre tutup 
tutmadığının gösterilmesidir. Bunu anlamak için 5 cam su bardağının her birini farklı 
bir çeşit kumaşla kaplar. Bardakların içine aynı derecede ısıtılmış, eşit miktarda su 
koyar. Kontrol değişkeni olarak altıncı bir cam su bardağı alarak onun içine de diğer-
leriyle aynı sıcaklıkta ve aynı miktarda su koyar. Belirli zamanlarda termometreyle 
bardaklardaki suyun sıcaklığını ölçerek hangi kumaşla kaplı olan suyun, kumaşla 
kaplanmayan bardaktaki suya göre daha geç soğuduğunu kontrol eder. Böylece 
hem kumaşla kaplı bardakları birbirleriyle karşılaştıracak hem de kumaş kaplı olanla 
olmayanı karşılaştırma imkânı bulacaktır. 

 6. Cansu’nun Bağımsız Değişkenleri 

 Kumaş çeşitleri, değiştirilebilir olduğundan bağımsız değişkendir. Deney sıra-
sında Cansu bu değişkeni kontrol edip istediği gibi değiştirme imkânına sahiptir. De-
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neyin başlangıcında bardak çeşitlerinin, her bardaktaki su miktarının ve ısısının aynı 
olması; sadece bardakların sarıldığı kumaşların farklı olması gerekmektedir. Çünkü 
burada tek bağımsız değişken kumaş çeşididir. 

 7. Cansu’nun Bağımlı Değişkeni 

 Suyun sıcaklığı, Cansu’nun bağımlı değişkenidir. Suyun sıcaklığı deneyin başın-
da ölçülerek ısının bütün bardaklarda aynı olduğu doğrulanmalıdır. Böylece suyun 
sıcaklığının azalıp azalmamasının, sadece kumaşın ısıyı tutma kabiliyetine bağlı ol-
ması sağlanacaktır. Suyun sıcaklığı ölçülebildiğinden iyi bir bağımlı değişkendir. Aynı 
zamanda bu ölçümler karşılaştırılabilir değerlerdir ve ölçülerdeki değişim yalnızca 
kumaş çeşidine bağlıdır. 

 8. Cansu’nun Deneyi 

 Cansu beş değişik çeşitte kumaş parçasını aynı ölçülerde keser ve uygun bir 
yapıştırıcıyla aynı özellikteki bardakları teker teker kaplar. Kumaşlar naylon, yünlü, 
polyester, kot ve polyester, naylon karışımı olmak üzere beş çeşittir. Cansu kontrol 
için, altıncı bardağı kumaşla kaplamaz. Her bardağın içine 50 0C’ye kadar ısıtılmış su 
koyar. Bütün bardakların %75’inin dolu olmasına özen gösterir. Bu işlemden sonra, 
bardaklardaki suların sıcaklığını 10 dakikada bir termometreyle ölçer ve ölçüm so-
nuçlarını kaydeder. Bu arada, deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığı 18 0C’dir. Cansu bu 
sıcaklığa ulaşan bardaklarda ölçmeyi sona erdirir. En hızlı soğuyanın kontrol barda-
ğındaki su olduğunu gözlemler. Yün kumaş sarılı bardaktaki suyun ise diğerlerinden 
daha geç soğuduğunu gözlemler.

  9. Cansu’nun Deney Sonuçları 

 Cansu, deney sonunda yün kumaş kaplı bardakta bulunan suyun daha geç soğu-
duğunu keşfetmiştir. Böylece yün kumaş kaplı bardağın ısıyı daha iyi koruduğu an-
laşılmıştır. Isıyı diğer kumaş çeşitleriyle kaplı bardaklar da kaplı olmayan bardaktan 
daha iyi korumuş fakat suyu birbirlerinden farklı zamanlarda soğutmuşlardır. Cansu 
bardakları suyu en geç soğutandan en erken soğutana doğru yani kumaşları ısıyı en 
iyi tutandan en kötü tutana doğru sıralamıştır. 

 10. Cansu’nun Vardığı Sonuç

  Cansu yaptığı deney sonucunda; yünlü kumaşların, ısıyı tutmakta diğer kumaş 
çeşitlerinden daha başarılı olduğu sonucuna varmıştır. 

 11. Cansu’nun Proje Sunumu 

 Cansu yaptığı deneyi ve sonuçlarını bilimsel yöntemin tüm aşamalarını göste-
rerek uygun bir düzenlemeyle sunar. Sunumu için posterini belirlenen özelliklerde 
hazırlar ve alt projesini gerektiği şekilde anlatır (TÜBİTAK 4006 Öğrenci Kılavuzu, 
2021).
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EK 2: Proje Hazırlama Süreci

Bir projenin hazırlanması için gerekli olan aşamaları sırasıyla aşağıya yazınız.

 Şimdi ise öğretmeninizin gösterdiği bilimsel yöntem aşamaları ile yukarıya yazdığı-
nız aşamaları karşılaştırarak bir çıkarımda bulununuz. İkisi arasındaki benzerlik ve farklı-
lıkları yazınız.

Çıkarım Cümlem:

Benzerlikler Farklılıklar
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EK 3: Benim Araştırma Projem

Seçtiğim Konu Konuyu Araştırma Sürecim

Amacım Hipotezim

Kontrol değişkeni Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken Deney

Deney Sonucu Vardığım Sonuç

Sunum İçin Hazırladığım Poster

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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Değerlendirme Kriterleri:
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ETKİNLİK ADI : BEYİN GÖÇÜ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Verilen duruma yönelik problem durumunu belirler.

 Problem durumuna uygun veri toplama tekniklerini tespit eder.

 Problem durumuna uygun veri toplama araçlarını seçer.

 Verilen problem durumuna ilişkin veri toplama tekniklerini ve araçlarını uygular.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Örnek olay, tartışma, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı 
kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki görseli öğrencilere gösterir ve öğrenciler görseli inceler. 

 Öğretmen, öğrencilere görselde bir 

sorun olup olmadığını sorar. Gelen yanıt-

lar üzerine bu sorunun kimleri, nasıl etki-

lediğini sorar. Öğrencilere görselin “beyin 

göçü” kavramına örnek olduğunu söyler. 

Öğrencilerden beyin göçü kavramı ile ilgili 

akıllarına gelen ilk şeyi söylemelerini ister. 

Öğrencilerin yanıtlarını tahtaya listeler. 

Öğretmen Ek 1’i dağıtır. Formu doldurma-

ları için öğrencilere 10 dakika süre verir. 

Beyin göçü kavramının nedenleri, sonuç-

ları, olumlu ve olumsuz yönleri üzerine 

konuşulur. Ardından öğretmen aşağıdaki 

metni okur:

 “Ülkemizde yaşanan önemli durum-

lardan olan beyin göçünün ülkemize bir-

çok etkileri olmaktadır. Beyin göçünün 

tersine döndürülmesi ile ilgili çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmaların gerekçeleri 

araştırmacılar tarafından belirlenerek ça-

lışmalar başlamıştır. Peki sizce bu araştır-

maların gerekçeleri nelerdir?”

 Öğrencilerden yanıtlar alındıktan son-

ra öğretmen öğrencileri gruplara ayırır ve 

Ek 2’yi dağıtır. Formda yer alan problem, 

yapılacak proje ve gerekçeleri tablosu-

nu doldurmalarını ister ve 20 dakika süre 

verir. Öğrenciler tartışarak problemlere 

uygun proje fikirlerini gerekçeleriyle ya-

zarlar. Gruplar formu doldurduktan sonra 

yapılabilecek projeleri ve gerekçelerini ar-

kadaşlarıyla paylaşır. Ardından öğretmen 

bu projelerin yapılması için araştırmalar 

yapıldığını söyler. “Proje hazırlama sü-

recinde neden araştırma yaparız?” diye 

sorar. Gelen yanıtlardan yola çıkarak öğ-

retmen öğrencilerin bilgiye ulaşmada 

araştırma yapmanın önemini fark etmele-

rini sağlar. Ardından araştırma konusuna 

bağlı olarak veri toplama sürecinin değiş-

kenlik gösterebileceğini söyler. Aşağıda-

ki veri toplama yöntemlerini öğrencilerle 

paylaşır. Kısaca açıklama yapar.

Veri Toplama Yöntemleri

• Anket

• Doküman/kayıt incelemesi

• Görüşme
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• Gözlem

• Sözlü Tarih

• Deney

• Örnek Olay İncelemesi

 Öğretmen aşağıdaki açıklamayı yapa-

rak örnek olaya geçer:

 “Araştırma konusuna/problemine uy-

gun olarak veri toplama yöntemimize karar 

veririz. Bazı durumlarda birden fazla veri 

toplama yöntemi kullanarak da araştırma-

mızı tasarlayabiliriz. Şimdi size birkaç örnek 

olay anlatacağım ve kullanılan veri toplama 

yöntemlerini bulmanızı isteyeceğim.”

 “Sahra ve ailesi Çanakkale’de yaşamak-

tadır. Ancak Sahra, ailesinin ne zamandan 

beri bu şehirde yaşadığını merak etmekte-

dir. Bunun için aile büyükleriyle görüşme-

ye karar verir. Yaptığı görüşmeleri not alır 

ve sonunda ailesinin nereden geldiklerini 

ve ne zamandır Çanakkale’de yaşadıklarını 

öğrenir.” 

 Öğretmen, öğrencilere “Sizce Sahra 

hangi veri toplama yöntemini kullanmış-

tır?” diye sorar. Ardından sözlü tarih yön-

teminin veri toplamak için kullanılabileceği 

örnek durumları öğrencilerin anlatmasını 

ister. İkinci örnek olaya geçer:

 “Yerel seçimlerin yapılacağı zaman gel-

miştir. Mahalleden üç kişi muhtarlığa aday-

lığını koymuştur. Mahallede yaşayan merak-

lı gençlerden biri bir çalışma yapar ve hangi 

muhtar adayının seçimi kazanacağını tespit 

ettiğini arkadaşlarına söyler.”

 Öğretmen “Sizce bu genç hangi yön-

tem ile veri toplamıştır?” diye öğrencilere 

sorar. Öğrenciler uygun veri toplama yön-

temini seçerler. Bu örneklerden sonra öğ-

retmen Ek 3’ü öğrencilere dağıtır, durum-

lara uygun veri toplama yöntemini seçerek 

tabloyu bireysel olarak doldurmalarını ister. 

Etkinlik için 15 dakika süre verir. Süre biti-

minde uygun veri toplama yöntemlerini 

öğrencilerle paylaşır. Niçin bu yöntemlerin 

uygun olduğu sınıfça tartışılır. Öğretmen 

daha önceden oluşturulan gruplara Ek 4’ü 

vererek grup olarak tartışıp formu doldur-

malarını ister. Etkinlik için 15 dakika süre ve-

rir. Süre bitiminde gruplar yanıtlarını sınıfla 

paylaşır. Bir projenin geliştirilmesi için ge-

rekli olan aşamalar tamamlanarak değer-

lendirme çalışmasına geçilir.

 Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme 

Formu’na, etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz. 
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EK 1: Beyin Göçü

 Aşağıdaki görsele beyin göçünün nedenlerini, sonuçlarını, olumlu ve olumsuz yönleri-

ni yazınız.

NEDEN

BEYİN 
GÖÇÜ

SONUÇ

OLUMLU OLUMSUZ
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EK 2: Projeler ve Gerekçeler

 Aşağıdaki tabloda yer alan problem durumlarını okuyunuz. Problem durumunu çöz-

mek için yapılabilecekeleri ve gerekçelerinizi tabloya ekleyiniz.

Problem Durumu Yapılabilecek Proje Gerekçesi

Beyin Göçünün 
Artması

Obezite Oranının 
Yükselmesi

Ekran Bağımlılığının 
Çocuk Gelişimini 
Olumsuz Etkilemesi

Canlı Türlerinin Yok 
Olması

Okuryazar Oranının 
Düşüklüğü

Okulların Salgın 
Hastalık Nedeniyle 
Kapatılması

İşsizlik Oranının 
Artması

Oyun Alanlarının 
Azalması
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EK 3: Veri Toplama Yöntemleri

 Aşağıda yer alan araştırma konularının karşısına uygun araştırma yöntemlerini yazınız. 

Bazı araştırma konuları için birden fazla veri toplama yöntemi kullanılabilir.

Veri Toplama Yöntemleri
Anket Deney

Gözlem Görüşme
Sözlü Tarih Örnek Olay İncelemesi

Doküman/Kayıt İncelemesi

Araştırma Konusu Veri Toplama Yöntemi

Geçmişte Oynanan Çocuk Oyunları

Kafeinin Bitkilerin Büyümesine Etkisi

Okulumuzdaki Öğrencilerin Okul Mü-
düründen Beklentileri

Sanal Oyunların Beyin Gelişime Etkisi

Eskimoların Kutup Yaşantısı

Kurtuluş Savaşı’nda Kadının Rolü

Ebeveynlerin Kitap Okuma Oranının 
Çocuklarının Başarılarına Etkisi

Öğretmenlerin Sıklıkla Yaşadıkları 
Sınıf İçi Sorunlar
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EK 4: Pascal’ın Çocukluğu 

 Aşağıdaki metinde bir bilimsel süreçten bahsedilmektedir. Metni okuyarak proje hazır-

lama adımlarını ilgili bölüme yazınız.

 “Ünlü Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof Blaise Pascal’ın babası vergi dairesinde ça-

lışmaktadır. Pascal’ın babası aritmetiksel hesaplamaları kâğıt üzerinde yapmakta oldukça 

zorluk çekmektedir. Pascal, bu sorunu fark ettikten sonra problemi çözebilmek için çalış-

maya başladı ve yoğun araştırmalar yaptı. Sorunun çözümünü planlayarak yapabilecekleri 

bir çalışma süreci oluşturdu. Sorunun çözümü için yapılması gerekenleri belirlemişti. Bir 

proje geliştirecekti. Pascal, babasına yardımcı olabilecek bir hesap makinesi geliştirerek 

onun iş yükünü oldukça azaltmayı başardı.” (MEB, 2018).

1. Basamak: Sorunun Tespiti 

2. Basamak: ………………………………….........................................

3. Basamak: ………………………………….........................................

4. Basamak: ………………………………….........................................

5. Basamak: ………………………………….........................................
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2.3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA MODÜLÜ

2.3.2. Bilimsel Süreç Becerileri

 Toplumların gelişmesi, bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişimlere ayak uydurmalarına ve 
üretim yapmalarına dayanmaktadır. Bu du-
rumda toplumsal gelişmeyi sağlayacak olan 
bireylerin bilimsel okuryazar olmaları, bilimsel 
çalışmalara destek vermeleri gerekmektedir. 
Lind (1998) bilimsel süreç becerilerini, bilgiyi 
yapılandırmada, problem durumları üzerine 
düşünmede ve araştırma ile uygulama sonuç-
larını formüller ile ifade etmede kullanılan dü-
şünme becerileri olarak tanımlamaktadır (Tan 
ve Temiz, 2003). Saat (2004); Yeany, Yap & 
Padilla, (1984) ise bilimsel süreç becerilerini, 
temel ve üst düzey beceriler olarak iki bölüm-
de ele almaktadır (Aydoğdu, vd. 2012): temel 
beceriler gözlemleme, sınıflama, iletişim kurma, ölçme, zamanı planlama, sayıları kullanma, tah-
minde ve çıkarımda bulunmayı içermektedir. Problemi tespit etme, hipotezler oluşturma, değiş-
kenleri belirleyip kontrolden geçirme, verileri yorumlama, işlemsel tanımlama ve deney yapma da 
üst düzey bilimsel süreç becerileri olarak sıralanmaktadır. Bilimsel süreç becerileri, bireylerin hem 
bilişsel hem de duyuşsal gelişimlerini desteklemektedir. Meraklı ve esnek davranma, yeni fikirlere 
açık olma, risk alma, gerçekliklere uyum sağlama, kanıtlara saygı duyma gibi duyuşsal gelişim özel-
liklerine katkı sunmaktadır (Arslan ve Tertemiz, 2004). Bilimsel süreç becerileri modülü ile yaşadığı 
çağı anlayan, sorgulayan, günlük yaşamı ile bilim arasında bağlantı kuran, karşılaştığı problemleri 
çözümlemede bilimsel yöntem kullanan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 Bilimsel Süreç Becerileri alt temasında “Bilimin Abecesi”, “Bilimi Anlamak”, “Hikâyeden Üre-
time, Bilimle” ve “Işığın Gizemi” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Arslan, A. & Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri 
Dergisi, 2(4), 479-492.
 Tan, M. & Temiz, B.K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13).
 Aydoğdu, B. Vd. (2012). İlköğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi. Ku-
ramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5(3). 292-311.
 Aydoğdu, B., Tatar, N., Yıldız, E. ve Buldur, S. (2012). İlköğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri 
ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 5(3), 292-311.
 • Bilimin Abecesi

 • Bilimi Anlamak

 • Hikâyeden Üretime, Bilimle

 • Işığın Gizemi
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ETKİNLİK ADI : BİLİMİN ABECESİ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Bilimin tanımını yapar. 

 Bilimin özelliklerini örneklerle açıklar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan bilim dalları ile ilgili çıkarımlar 
yapar.

 Bilimsel terimlerin anlamlarını kavrar.

 Bilimsel tarimlere yönelik özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Yaratıcı yazma, soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, “Bilimin Öncüleri” rozetleri, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen aşağıdaki soruları sorarak 

derse giriş yapar:

 • Sana göre bilim ne demek?

 • Bilim bir renk olsaydı ne renk olur-

dur? Neden?

 • Bilimin bir kokusu olsaydı nasıl bir 

koku olurdu? Açıklar mısın?

 • Bilim kelimesine en yakın bulduğun 

kelime hangisi? Neden?

 • “Bilim insanı” denince aklına hangi ki-

şilik özellikleri geliyor?

 • Tanıdığın bilim insanları kimler? Han-

gi alanlarda çalışmalar yapmışlar?

 • Bilimin hayatımıza katkısı var mı? Ne-

denleriyle açıklar mısın?

 Öğrenciler soruları yanıtlar. Ardından 

öğretmen aşağıdaki metni etkileşimli tah-

taya yansıtır. Bir öğrenci metni okur.

 “Bilim, bir konunun verilere dayandırı-

larak  ve belirli yöntemler kullanılarak 

araştırılmasıyla ortaya çıkan bilgiler bütünü 

olarak tanımlanabilir. Bilim insanları merak 

ettikleri konular hakkında sorular sorar. Bu 

soruların yanıtlarına dair bazı hipotezler 

üretirler. Deney ve gözlem gibi yöntemler 

kullanarak bu soruların yanıtlarını araştırır-

lar. Emin olmak için deney ve gözlemlerini 

tekrar ederler. Bunların sonucundaysa ba-

zen ortaya yanıtlanacak yeni sorular çıkar. 

Bazen de yanıtlanan sorulardan elde ettik-

leri verilerle bir kuram geliştirebilirler.

 Bilimin pek çok farklı dalı ve bunlarla il-

gilenen pek çok bilim insanı var. Bilim insan-

ları araştırmalarını yapmak için farklı araç 

ve yöntemlerden yararlanırlar. Örneğin gök 

bilimciler gökyüzü gözlemi yaparken teles-

kop, biyologlar hücre zarını incelerken mik-

roskop, sinir bilimciler beynin hareketlerini 

ölçerken ve görüntülerken elektroensefa-

lografi (EEG) kullanırlar. Sosyal bilimcilerse, 

genellikle insana ve topluma dair topla-

dıkları verilerle araştırmalarını yaparlar. Bu 

verileri tanımlamak ve gruplandırmak için 

kimi zaman istatistik biliminden faydalanır-

lar. Peki ya sizin ilginizi çeken bilim dalları 

neler? (Bilim Çocuk, 2020).”

 Öğretmen, metnin anlaşılıp anlaşılma-

dığını basit okuduğunu anlama soruları 

ile kontrol eder. Öğrenciler ilgilerini çeken 

bilim dallarını söylerler. Her öğrencinin bu 

metinle alakalı bir soru yazmasını ister. Bu-

nun için tek soru yazılabilecek büyüklükte-

ki kâğıtları öğrencilere dağıtır. Öğretmen, 

öğrencilerden gelen soruları tek bir yerde 

toplar. Soruları daha sonra kullanılmak üze-

re bekletir.

 Öğretmen, öğrencilere Ek 1’i dağıtır. Ek 

1’de yar alan kelime-tahmin-anlam-cümle 

tablosunu öğrencilerin doldurması için on-

lara 15 dakika süre verir. Öğrencilere “an-

lam” bölümünü boş bırakmalarını söyler. 

Öğrenciler tabloyu doldurduktan sonra 

öğretmen etkileşimli tahtadan TDK Söz-

lük (https://sozluk.gov.tr/)  adresini açar 

ve Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nü kul-

lanmayı öğrencilere gösterir. Verilen te-

rimlerin anlamları Bilim ve Sanat Terimleri 

Sözlüğü’nden doldurulur. Ardından öğren-

cilerin yazdıkları cümleleri tekrar okumala-

rını, terimin anlamına uygun olarak kullanıp 

kullanmadıklarına karar vererek cümlelerini 

revize etmelerini ister.

 Öğrenciler kurdukları cümleleri arka-

daşlarıyla paylaşırlar. Ardından “Ayşe’nin 

Laboratuvarda Bir Günü” etkinliğine geçilir. 

Öğretmen sınıfı küçük gruplara ayırır. Her 

gruba Ek 2’yi dağıtır. Öğretmen, öğrenci-
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lere “Sizce bundan sonra neler yaşanmış 

olabilir?” sorusunu sorar. Gelen yanıtlardan 

sonra öğrencilerden grupça hikâyenin de-

vamını getirmelerini ister. Bunu yaparken 

bilimsel terimlerin sık sık kullanılması ge-

rektiğini söyler. Süre bitiminde her grubun 

hikâyesindeki terim sayısına öğretmen bi-

rer yıldız verecektir. En çok yıldıza sahip 

olan grup üyeleri “Bilimin Öncüleri” rozet-

lerini ilk olarak alacaktır. Öğretmen, öğren-

cilere etkinlik için 20 dakika süre verir. Süre 

bitiminde öğretmen etkinlik formlarını de-

ğerlendirerek rozetleri öğrencilere dağıtır. 

 Öğretmen bilimle ilgili çalışmaya de-

vam edeceklerinden öğrencilerine evde 

tamamlamaları için bir görev verir. Görevi 

içeren Ek 3’ü öğrencilere dağıtır ve görevi 

açıklar:

Görev: Sevgili Bilim Öncüleri, Ek 3’te alfa-

bemizin harflerini görüyorsunuz. Bu harf-

lerin her biri bir bilimsel terimin ilk harfi. 

Formu ailenizle birlikte doldurarak sonraki 

dersimize getirmeniz Bilim Öncüleri’nin bu 

haftaki görevidir. Bununla birlikte formu bir 

postere çevirebilir, renklendirebilir, boşluk-

ta kalan yerlere bilimle alakalı çizimler ya-

pabilirsiniz. Sonraki dersi merakla bekliyo-

rum.

 Öğretmen, görevi okuduktan sonra 

tüm sınıfa Bilim Öncüleri rozetlerini takar. 

Ardından dersin başında öğrencilerin yaz-

dığı soruları sınıfa sorar. Bilim Öncüleri, 

soruları cevaplar. Sonraki derste ise gelen 

posterleri Bilim Öncüleri olan öğrenciler sı-

nıf ve BİLSEM panolarında sergilerler.

Kaynakça

 Yapıcı, N. (2020, Eylül). A’dan z’ye 

bilim. Bilim Çocuk Dergisi, 273, 37-42. 

https://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/system/

files/37-41_a_z_bilim_eylul_2020.pdf. Eri-

şim tarihi: 04.07.2021.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme 

Formu’na etkinlik karekodunu okutarak 

ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Bilimsel Literatüre Giriş

 Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininiz ile gerçek anlamını 
karşılaştırınız.

Kelime Tahminim Anlamı Cümlem

Yöntem

Gözlem

Deney

Hipotez

Değişken

Laboratuvar

Bağımlı

Değişken

Bağımsız

Değişken
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EK 2: Ayşe’nin Laboratuvardaki İlk Günü

Aşağıdaki metni okuyarak eksik bırakılan kısmını tamamlayınız.

 Ayşe, bilime meraklı bir çocuktur. Küçüklüğünden beri anne ve babası ona bilim-

le alakalı dergiler alıyor ve okuyorlardı. Bu dergilerdeki etkinlikleri yapmak Ayşe’nin 

çok hoşuna gidiyordu. Deney tüpleri ise çok ilgisini çektiğinden teyzesi ona doğum 

günü hediyesi olarak içinde deney tüplerinin de olduğu bir deney seti almıştı. Ayşe 

hediyeyi görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibi hissetmişti. Daha ilkokula yeni 

başlamıştı ve hızlıca okumayı sökmüştü. Deney kitinde yazılanları okumaya başlamış-

tı ki teyzesi onu durdurdu:

 —Dur bakalım Ayşe, madem hayatının ilk deneyini yapacaksın öyleyse bazı hazır-

lıklar yapman gerekir ve istiyorum ki bugünü hiç unutma. O nedenle seni benim de 

uzun yıllardır deneyler yaptığım bir laboratuvara götüreceğim. Gelmek ister misin?

 Ayşe heyecandan ne diyeceğini şaşırdı.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 3: Bilimin Abecesi

 Sevgili Bilim Öncüleri,

 Alfabemizde yer alan harfleri bilimsel terim olacak şekilde tamamlayınız. Renkler ve 
desenler kullanmakta özgürsünüz.
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EK 4: Bilimin Öncüleri
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ETKİNLİK ADI : BİLİMİ ANLAMAK

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Bilimsel olayların günlük hayatındaki etkilerine örnekler verir.

 Olay, olgu ve kavramları tahmin eder.

 Olay, olgu ve kavramları sınıflar.

 Olay, olgu ve kavramları karşılaştırır. 

 Olay, olgu ve kavramları doğru ve etkili şekilde ifade eder.

 Olay, olgu ve kavramlarla ilgili çıkarımda bulunur.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Gösterip yaptırma, anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikler, öğretmen gözetiminde yapılmalıdır. 

Kimyasal maddeler ağzı kapalı kaplarda getirilmelidir. 

Kimyasal maddeler tanıtılmalıdır.

Kimyasal maddeler içilmemelidir. 

Kimyasal maddelerin kullanımı sırasında dikkat edilmelidir. 

Etkinlik için buzdolabının dondurucusuna ihtiyaç bulunmaktadır. 

Etkinlikteki deneyler, öğrencilerin seviyesine göre uygulanmalı; deneylerden bir ta-
nesi de uygulanabilir ya da deneyler çeşitlendirilip arttırılabilir. 

Etkinlik içerisinde yer alan bilgiler, öğrencilerin düzeylerine göre sade ya da ayrıntılı 
anlatılabilir.

Etkinlik sırasında yer alan sorular, öğrencilerin seviyesine göre çeşitlendirilebilir.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: 365 TÜBİTAK Bilim Etkinliği kitabı

Öğrenci: Cam bardak, sirke, yumurta, havuç, tuvalet ispirtosu, çilek, bulaşık deterja-
nı, buzdolabı poşeti, tuz

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme–Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere bilimsel araş-

tırma becerilerinde kullanılan olay, olgu ve 

kavramların anlatıldığı Ek 1’i dağıtır. Öğren-

cilere formda yer alan tanımları okur. Öğ-

retmen kavramlarla ilgili günlük hayattan 

çeşitli örnekler vererek onların anlamlarını 

somutlaştırır.

 Olay, olgu ve kavrama örnekler: 2017 

yılında ABD Uzay ve Havacılık Dairesi ile 

Avrupa Güney Gözlemevi’nin, Dünya bo-

yutunda yedi adet gezegen keşfetmesi bir 

olay; suyun deniz seviyesinde yüz derece-

de kaynaması bir olgu; dergi, makas, öz-

gürlük birer kavram örnekleridir. 

 Öğretmen, öğrencilerin de kendi ya-

şantılarından olay, olgu ve kavramlara ör-

nekler vermelerini söyler. Öğretmen, bi-

limsel olayların günlük hayata nasıl etkileri 

olabileceğini sorar. Öğrencilerin görüşle-

rini dinledikten sonra, öğrencilere “Nobel 

Ödülleri” hakkında bilgileri olup olmadığını 

sorar. Öğretmen, “Nobel Ödülleri”nin dalla-

rı nelerdir?”, “Bu ödüller kimlere verilmek-

tedir?”, “Ödüller hangi yıl verilmeye başlan-

mıştır?” gibi sorular sorarak devam eder. 

Nobel Ödülleri konusunda bilgi verir.

 Öğretmen, öğrencilere Ek 2’yi dağı-

tır. Formu okuyup incelemelerini ve metin 

üzerine düşünmelerini söyler. Öğretmen 

bilim dünyasındaki çalışmalar için bir ödül 

verilmesinin anlamını, ödüllerin bilimsel ça-

lışmaları nasıl etkileyeceğini sorar. Metinde 

ilginç buldukları durumların neler olduğu-

nu söylemelerini ister. Öğrenciler, duygu ve 

düşüncelerini paylaşırlar.

 Öğretmen Alfred Nobel’in vasiyetinin 

yer aldığı Ek 3’ü öğrencilere dağıtır. Öğren-

ciler Alfred Nobel’in vasiyetinde yer alan 

olay, olgu ve kavramları incelerler.

Öğretmen 2020 yılında Nobel Kimya Ödü-

lü’nü kazanan fikrin ne olabileceği sorusu-

nu sorar ve öğrenciler beyin fırtınası ya-

parak sorunun cevabını bulmaya çalışırlar. 

Öğretmen, öğrencilere deneyleri bir deney 

defterine ya da deney formuna yazmalarını 

söyler. Bu defteri/formu düzenli ve gelecek 

yıllarda da kullanacak şekilde korumaları 

gerektiğini belirtir.

 Öğretmen, “canlılık, organizma, hücre, 

hücre yapısı” kavramlarının anlamını so-

rar. Öğrencilerin tahminlerini dinler. Daha 

sonra aşağıdaki her bir deneyi, sınıfta öğ-

rencilerle yapar. Deneyler devam ederken 

öğretmen olay, olgu ve kavram örneklerini 

sorar, öğrenciler örneklerle açıklar. Öğret-

men süreç gerektiren deneyler için farklı 

günlerdeki ders saatlerini kullanır.

 Canlılar ve Hücreler Deneyi

 Bir bardağı açık renk sirkeyle doldurup 

içine bir yumurta koyunuz, birkaç dakika 

bekleyiniz. Tahminlerinizi, gözlemlerinizi 

söyleyiniz (Yumurta kabuğu ve sirke tep-

kimeye girince oluşan gaz baloncuklarını 

görebilirsiniz.). Yumurtayı üç gün bu şekil-

de bırakınız. Üç gün sonra nasıl görünüyor? 

Gözlemlerinizi söyleyiniz. Kırılmış yumurta 

kabukları varsa bunları nazikçe temizleyi-

niz ve gözlemlerinizi söyleyiniz.
 

 Öğretmen, deneyin tamamlanması ile 

şu bilgileri paylaşır:

 “Yumurta gerçekten büyük bir hücre-

dir. Sirkeli suda yer alan kabuk asidin etki-

siyle yavaşça erir, böylece yumurtanın içini 

görebilirsiniz. Yumurtada gözlemlediğiniz 

koyu renkli yuvarlak madde, yumurtanın 

sarısıdır. DNA burada, yumurtanın sarısının 

içinde bulunur. Yumurtada gözlemlediğiniz 

bulutsu kısım ise yumurtanın beyazıdır. Bu 
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kısım suyla ve hücrenin büyümesini sağla-

yan maddelerle dolu bir jel görevi görür.”
 

 Hücreler ve Su Deneyi

 İki bardak ılık suyu, bardakların yarısı-

na gelecek şekilde doldurunuz. Bir barda-

ğa bir çorba kaşığı tuz atıp karıştırınız. İki 

havuç alınız, havucun uçlarını dikkatlice ke-

sip havuçları ikiye ayırınız. İki parça havu-

cu, iki bardağın içine yerleştiriniz. Havuçları 

bir gece boyunca okulda uygun bir yerde 

suyun içinde, tutunuz. Neler olabileceğiniz 

tahmin ediniz.

 Öğretmen, deneyin tamamlanması ile 

şu bilgileri paylaşır:

 “Tuzlu sudaki havuç küçülür, normal 

sudaki havuç ise büyür. Çünkü hücreler bol 

miktarda su içerdiklerinden çevrelerindeki 

su ile tuz miktarına göre davranış sergiler-

ler. Tuzlu sudaki havuç hücreleri su bırakır, 

bu durum havucun küçülmesine neden olur. 

Normal sudaki havuç hücreleri ise suyu içi-

ne çeker, bu durum da havucun büyümesi-

ne/şişkinleşmesine neden olur.”

 Öğretmen, öğrencilere DNA neye ben-

zer, sorusunu sorar. DNA’nın uzun şeritler-

den oluştuğunu, şeritlerin tek başına küçük 

olup bir araya geldiklerinde görülebildik-

lerini söyler. Hayvanlarda ya da bitkilerde 

görülen bu şeritlerin birbirine benzediğini 

ancak birbirinden farklı şifreler taşıdıklarını 

belirtir. Bu farklılığın bir insan ile bir kaplanı, 

bir karınca ile bir şeftaliyi birbirinden ayır-

dığı örneklerini verir.

 Meyvelerin DNA’sı Deneyi

 50 mL plastik şişe dolusu tuvalet ispir-

tosunu, kalın bir buzdolabı poşetine koyup 

ağzını kapatınız. Bu poşeti bir saat boyunca 

buzdolabının dondurucu bölümünde tutu-

nuz. Buzdolabı poşetine biraz çilek ve biraz 

su koyunuz. Poşeti tekrar kapatıp üzerine 

baskı yaparak çileklerini eziniz. Poşeti açı-

nız ve ezilmiş çilek içeren suyu bardağın 

yarısına gelecek kadar dökünüz. Bardağın 

içine çok az miktarda bulaşık deterjanı ek-

leyiniz. Bardağı hafifçe eğik tutunuz, bar-

dağı tam doldurmayacak kadar, yavaşça 

tuvalet ispirtosu ekleyiniz. Gözlemleriniz 

nelerdir? Söyleyiniz. Bir saat bekleyiniz. Bir 

saat içinde nasıl değişiklik olabilir, tahmin-

lerinizi söyleyiniz. Bir saat sonra ne görü-

yorsunuz? Söyleyiniz.

 Öğretmen, deneyin tamamlanması ile 

öğrencilere, bardağa ışık tutmalarını söyler. 

Bu sayede çileği ezerek çileğin hücreleri-

ni topladıklarını ve çilek DNA’sı şeritlerini 

gözlemleyebileceklerini söyler.

 İnsanların DNA’sı Deneyi

 50 mL plastik şişe dolusu tuvalet is-

pirtosunu bir saat süreyle buzdolabının 

dondurucu bölümünde tutunuz. Temiz bir 

bardağın yarısını su ile doldurunuz, içine 

bir çorba kaşığı tuz atıp karıştırınız. Tuzlu 

sudan bir çay kaşığı alıp ağzınızda çalkala-

yınız ve ağzınızda çalkaladığınız suyu baş-

ka temiz bir bardağa tükürünüz. Başka bir 

bardağa yarım bardak su koyup üzerine 

birkaç damla bulaşık deterjanı koyunuz, ka-

rıştırınız. Sonra bu deterjanlı karışımdan bir 

çay kaşığı alınız, bunu tükürdüğünüz tuzlu 

su olan bardağa ekleyip karıştırınız.

 Tuzlu tükürüğünüzün bulunduğu bar-

dağı hafifçe eğik tutunuz. Yavaş bir şekil-

de yarısına kadar soğuk tuvalet ispirtosunu 

ekleyiniz. Bu karışımı bir saat bu şekilde bı-

rakınız. Kendi DNA’nızı görebiliyor musu-

nuz, gözlemlerinizi söyleyiniz.
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 Öğretmen, deneyin tamamlanması ile 

öğrencilere şu bilgileri verir:

 “Ağzınızda tuzlu su çalkalamak size 

ait hücreleri toplamanızı sağlar. Bulaşık 

deterjanı ile hücreler parçalanır ve size ait 

DNA’larınız serbest kalır. Tuvalet ispirtosu 

ise DNA’yı ayırır. DNA daha sonra bir araya 

gelerek kalın ve bulutsu sicimler oluşturur. 

Gözlemledikleriniz kendi DNA’larınızdır.”

 Öğretmen, farklı malzemelerle DNA 

örnek deneyleri yaptırarak sürece devam 

edebilir.

 Deneylerin sonrasında öğretmen öğ-

rencilere deneyler sırasında gözlemlerini, 

etkilendikleri ya da zorlandıkları durumları 

sorar. Deneyler sırasında karşılaştıkları olay, 

olgu ve kavramları belirtmelerini söyler.

 Deneylerin DNA modeli, kimya ve No-

bel ile ilişkisinin ne olabileceğini sorar. Ar-

dından 2020 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü 

CRISPR-Cas9 adlı bir çalışmanın aldığını 

söyler. Nobel Kimya Ödülü içeriği hakkında 

bilgi veren Ek 4’ü öğrencilere dağıtır.

 Öğretmen, öğrencilere CRISPR-Cas9 

çalışmasındaki olay, olgu, kavramları ta-

nımlama, sıralama, sınıflamalarını söyler. Bu 

noktadan sonra etik konusu ile bu çalışmayı 

ilişkilendirir ve çalışmanın etik açıdan de-

ğerlendirmesini sağlayan şu soruları sorar, 

öğrencilerin tartışmalarını sağlar:

 • Bedensel hücreler üzerinde gen dü-

zenlemesi yapılabilir mi? Neden? Gen dü-

zenleme yetkisi bir kişi/kuruma verilebilir 

mi? Neden?

 • Gen düzenlemesi çalışmaları hangi 

güvenlik önlemleri ele alınarak yapılabilir? 

Neden? Gen düzenlemesi insanlık yararı dı-

şında zararı için kullanılabilir mi?

 • Vücudumuzdaki hangi sistemler üze-

rinde gen düzenlemesi yapılması daha 

olumlu/olumsuz sonuçlar doğurur? Neden?

 • Gen düzenlemesinin yapıldığı bir ça-

lışmada kaç canlı birey bu durumdan etkile-

nir? Neden? İnsan hayattaki her tür duruma 

müdahale hakkına sahip midir, karar verme 

gücüne hâkim midir? Neden? Böyle bir du-

rum ne tür sonuçlar doğurur? Bu sonuçlar 

yaşamı nasıl etkiler?

 Öğretmen, bilimi insanların kendileri 

ve çevrelerindeki diğer varlıkları anlayarak 

birbirleriyle ilişkilerini incelemek ve açıkla-

yabilmek için doğduğunu söyler. Bilimin in-

sanlık ve çevre yararına hizmet ettiğini be-

lirtir. Bilimde etiğin ise bilimsel etkinliklerin 

yürütülürken meydana gelebilecek değer 

sorunlarını ve çözüm önerilerinin tartışıldı-

ğı alan olarak anlatır. Bilimsel çalışmalarda 

etik ilkelerine uygun hareket edilmesi ge-

rektiğini vurgulayarak dersi tamamlar.
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EK 1: Bilimsel Araştırma Becerilerinde Olay, Olgu ve Kavram

Olay; ortaya çıkan, oluşan durum; ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her 
türlü iş, vaka olarak tanımlanmaktadır. Olgu ise, benzer çeşitlilikteki olayları bir bü-
tün olarak anlatan kavramdır. Olay ve olgu arasındaki fark, olguların daha soyut ve 
genel olması, olayların ise somut ve özel de olabilmesidir. Olgular, sürekli ve genel 
bilgileri içermekle olaydan ayrılır. Olay, bir mekân ve başlangıç-bitiş tarihleri ke-
sin bilinen zamanda gerçekleşir. Olaylar, belli bir sürede gerçekleşir ve kendilerine 
özgü özellikleri vardır.

Olgu; bilimsel verilerle ispatlanmış, kolaylıkla anlaşılabilen ve tam olarak ne ol-
duğu bilinen objektif olaylar ve düşünceler demektir. Olgular, aynı türdeki olayları 
bir bütün olarak anlatmak için kullanılır ve süreklilik içerir, bir süreci betimler. Olgu-
lar, gözleme dayalıdır. Herkes tarafından kabul edilir.

Genellik ve süreklilik gösterirler. Nesneldir, objektiftir ve tarafsızdırlar. Bilimsel bil-
giler ile desteklenmişlerdir. Olaya göre daha soyutturlar.

Kavram; olay, olgu ve nesnelerin ortak özelliklerinin bir araya getirilmesi ve 
herkes tarafından aynı şekilde algılanması demektir. Kavramların oluşturduğu varlık 
veya olaylar benzer nitelikler taşırlar. Kavramlar somut ve soyut olarak ikiye ayrılır; 
somut kavramlar, gözlem yoluyla öğrenilir: renkler, şekiller gibi. Soyut kavramlar ise, 
gözlem yoluyla öğrenilmez; tanımlama ve hissetme yoluyla öğrenilir: sevgi, korku 
gibi. Kavramlar deneyimler sayesinde oluşur.

Bir olay, olgu, nesne ile ilgili örnekler ve yaşantılar arttıkça ortak ve farklı taraflar 
birleştirilerek kavramlaştırma süreci başlar, gelişerek devam eder.
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EK 2: Nobel Ödülleri 

NOBEL ÖDÜLLERİ

 Nobel Ödülleri, Alfred Nobel tarafından, insanlığa hizmet eden bireyleri ödüllen-
dirmek amacıyla kurulan Nobel Vakfı tarafından verilen prestijli ödüllerdir. 1901 yılın-
da ilk kez verilmeye başlanan bu ödüller, fizik, kimya, edebiyat, barış, fizyoloji veya 
tıp alanlarındaki olağanüstü başarılı çalışmalara verilmektedir. Her ödülün farklı bir 
komite tarafından verildiği Nobel Ödülleri; bir madalya, bir diploma ve para ödülünü 
kapsamaktadır.

 1901 yılından bugüne birden fazla sayıda Nobel Ödülü almaya hak kazanan bi-
reyler ya da kuruluşlar olmuştur. Ulusal Kızıl Haç Komitesi’nin üç defa barış ödülüne 
layık görülmesi gibi…

 Marie Curie 1903 yılında fizik alanında Nobel Ödülü’nü almaya hak kazanan ilk 
kadın olmuştur. 1911 yılında ise Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır. İki Nobel Ödülü alma-
ya hak kazanan ilk birey olarak tarihteki yerini almıştır. Fizik alanında ilk ödül, rönt-
gen ışınlarını keşfeden Alman fizikçi Wilhelm Röntgen’e; difteri hastalığı ile fizyoloji/
tıp alanında ilk ödül Alman fizikçi Emil Adolf von Behring’e; barış alanında ilk ödül 
ise Kuzey İtalya’da Solferino Savaş’nda yaşanan acıları duyurmak ve dindirmek için 
Ulusal Kızılhaç Teşkilatı’nın kurulmasında öncülük etmesi sebebiyle Jean Henry Du-
nant ve uluslararası hakemlik kurumunun kurulmasına katkılarından dolayı Frederic 
Passy’e verilmiştir.

 Bazı yıllar ise bazı ödüller verilmemiştir. Örneğin 1. Dünya Savaşı yıllarında 1916, 
1917 ve 1918’de fizyoloji/tıp ödülü gibi. 1940 ve 1945 yılları arasından devam eden 2. 
Dünya Savaşı yıllarında 1940-1941-1942’de hiçbir ödül verilmemiştir.

 Türkiye’den edebiyat alanında Yaşar Kemal; Kimya ve fizik alanında Dr. Atakan 
PEKER ve Prof. Dr. Gökhan HOTAMIŞGİL, Doç. Dr. Bahri KARAÇAY, Prof. Dr. İlhan 
AKYILDIZ aday olarak gösterilirken; 2015 yılında Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz SAN-
CAR, hücrelerin hasar gören DNA’ları onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu ha-
ritalandırmayı başardığı çalışması ile Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür.
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EK 3: Alfred Nobel’in Vasiyeti

 Aşağıda yazılan Alfred Nobel’in hayatı ve vasiyetini dikkatle okuyunuz. 

ALFRED NOBEL’İN HAYATI VE VASİYETİ

	 Alfred	Nobel	21	Ekim	1833	tarihinde	İsveç’in	Stockholm	şehrinde	dünyaya	geldi.	Henüz	9	
yaşındayken	ailesiyle	Rusya’nın	St.	Petersburg	şehrine	taşındı	ve	babası	orada	bir	fabrika	kurdu.	
Küçük	Alfred	iyi	bir	eğitim	alıyordu	ve	yazar	olma	hayalini	kuruyordu.	Ancak	babası	onun	doğal	
bilimler	ve	teknoloji	okumasını	istemişti.	Böylelikle	kardeşleriyle	birlikte	aile	işinin	başına	geçebile-
cekti.

	 Alfred,	kardeşi	Emil	ve	babası	kullanımı	saf	nitrogliserinden	daha	güvenli	olan	bir	patlayıcı	
icat	etmek	istiyorlardı.	Çünkü	mevcut	maddeyi	patlayıcı	olarak	kullanmak	çok	tehlikeliydi.	Ne	yazık	
ki	Alfred’in	erkek	kardeşi	Emil	1864	yılında	bir	patlama	kazası	sonucu	hayatını	kaybetti.	Bu	olay-
lardan	sonra	Alfred	nitrogliserin	üretmenin	ve	onu	güvenli	bir	şekilde	patlayıcıya	dönüştürmenin	
bir	yolunu	buldu.	Alfred	Nobel	ilk	olarak	“Nobel’in	Patlayan	Tozu”	(Nobel’s	Blasting	Powder)	adı	
altında	sattığı	icadını	1867	yılında	eski	Yunan’da	“güç”	anlamına	gelen	“dýnamis”	kelimesinden	
türeterek	“Dynamite”	olarak	yeniden	adlandırdı.

	 Sanayileşme	sebebiyle	o	dönemde	inşaat	işleri	bir	hayli	fazla	olduğu	için	bu	icat	Alfred’in	pa-
tentini	almasıyla	ona	büyük	paralar	kazandırdı	ve	dünya	çapında	yeni	fabrikalar	açmasını	sağladı.

	 “…Geriye	bıraktığım,	paraya	çevrilebilir	durumda	olan	tüm	mal	varlığım	aşağıda	belirtildiği	
gibi	kullanılacaktır.	Vasiyet	infaz	memurlarım	tarafından	güvenli	bir	şekilde	yatırım	yapılan	anapa-
ra	ile	bir	fon	oluşturulacak	ve	her	yıl	bu	fondan	gelen	kazanç	insanlığa	en	büyük	yararı	sağlayan	
kişilere	ödül	olarak	dağıtılacaktır.

	 Bahsi	geçen	kazanç	beş	eşit	parçaya	bölünerek	birer	parça	olmak	üzere:

	 Fizik	alanında	en	büyük	keşfi	yapana	veya	icadı	bulana,

	 Kimya	alanında	en	büyük	keşif	yapana	veya	gelişme	kaydedene,

	 Fizyoloji	ya	da	tıp	alanınında	en	büyük	keşfi	yapana,

	 Edebiyat	alanında	uygun	amaç	doğrultusunda	en	seçkin	eseri	yazana,

	 Bir	kısmı	da	uluslararası	barış	ve	kardeşliğin	sürdürülmesini	teşvik	eden	en	büyük	çalışmayı	
yapan	kişiye	verilmelidir.

	 Fizik	ve	kimya	Ödülleri	İsveç	Bilim	Akademisi	Stockholm’daki	Caroline	Enstitüsü	tarafından,

	 Edebiyat	ödülü	Stockholm’deki	İsveç	Akademisi	tarafından,

	 Barış	ödülü	ise	Norveç	Meclisi	tarafından	seçilmiş	beş	kişilik	bir	komite	tarafından	verilmelidir.

	 Ödüllerin	adayların	milliyetine	bakılmaksızın	İskandinav	olsun	veya	olmasın	en	çok	hak	eden	
kişilere	dağıtılması	özel	ricamdır...”
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EK 4: 2020 Yılı Nobel Kimya Ödülü: CRISPR-CAS9

  

CRISPR-Cas9

 Adı	“DNA’da	Ameliyat	Yapabilen	Teknoloji”	 ile	anılan	CRISPR-Cas9	bir	genom	düzenleme	
aracı	olarak	tanımlanmaktadır.	Genetik	bilimcilerin	ve	tıp	araştırmacıların	DNA	üzerinde	ekleme	ya	
da	çıkarma	yapmalarını;	DNA	dizilimini	değiştirmelerine	imkân	sağlayan	yeni	bir	teknoloji.	Doğru	
tabir	ile	bir	“makas”.

	 CRISPR-Cas9	teknolojisi,	bir	canlının	DNA	dizilimi	üzerinde	değişiklik	(mutasyon)	oluşturan	
iki	önemli	molekülden	oluşmaktadır.	Cas9	adında	bir	enzim,	genomun	belirli	noktalardan	iki	tane	
DNA	iplikçiğini	kesebilen	“moleküler	bir	makas”	görevini	ve	işlevini	görmektedir.	Bu	makas	saye-
sinde	DNA	parçaları	eklenebilir	veya	çıkarılabilir.	Rehber	RNA	adı	verilen	bir	RNA	parçası,	daha	
uzun	bir	RNA	dizilimi	iskeletin	içinde	yer	alan	ve	daha	önceden	tasarlanmış	olan	küçük	bir	RNA	
diziliminden	oluşur.	Uzun	olan	RNA	iskeleti	DNA	dizilimine	bağlanır	ve	daha	önceden	tasarlanmış	
olan	dizilim	Cas9’un	genomun	doğru	bir	noktaya	doğru	gitmesine	yönlendirerek	rehberlik	eder.	
Böylelikle	Cas9	enzimi	doğru	noktaları	keser.

	 Özetle,	rehber	RNA,	DNA’daki	belirli	dizilimleri	bularak	yeniden	tasarlar.	Cas9	rehber	RNA’yı	
takip	eder,	DNA	diziliminde	ile	ilgili	noktaya	hareket	eder	ve	DNA	diziliminde	iki	tane	iplikçiği	keser,	
bu	durumda	hücre	DNA’nın	zarar	gördüğünü	fark	ederek	onu	onarmaya	başlar.	Bilim	insanları	da	
DNA	onarım	mekanizmasını	kullanarak	ilgilendikleri	bir	hücrenin	ya	da	yapının	bir	ya	da	birden	
fazla	geni	üzerinde	değişiklik	yapabilirler.

	 CRISPR,	moleküler	biyoloji	ve	genetik	mühendislik	alanında,	insan	kök	hücreleri	de	olmak	
üzere	birçok	farklı	canlıda	denenmiş	ve	olumlu	sonuçlar	vermiş	bir	tekniktir.	1980‘li	yıllardan	iti-
baren	bilinmekte	olan	CRISPR,	2005	ve	2012	yıllarında	çeşitli	ekipler	öncülüğünde	geliştirilmiştir.	
2013	yılında	Science	dergisi	tarafından	“yılın	en	önemli	gelişmelerinden	biri”	olarak	tanımlanan	
teknik,	2020	yılında	CRISPR-Cas9	adıyla	geliştirilmiş,	Fransız	mikrobiyolog	Emmanuelle	Char-
pentier	ile	ABD’li	biyokimyacı	Jennifer	A.	Doudna’ya	Nobel	Kimya	Ödülü’nü	getirmiştir.

	 Kanser,	Hepatit	B,	yüksek	kolestrol	gibi	genetik	bileşeni	olan	birçok	hastalığın	tedavisi	için	
kullanılması	öngörülen	CRISPR-Cas9	 teknolojisi	beraberinde	etik	 tartışmaları	da	getirmektedir.	
İstenilen	ve	hedeflenenlerin	dışında	etkisinin	olmaması	için	birçok	çalışma	yapılmaktadır.
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EK 5: CRISPR-CAS9

CRISPR-Cas9
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ETKİNLİK ADI : HİKÂYEDEN ÜRETİME, BİLİMLE

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Günlük hayatında karşılaştığı olay, olgu ve kavramları örneklerle açıklar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan olay, olgu ve kavramlarla ilgili 
çıkarımlar yapar.

 Verilen durumla ilgili özgün ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Fen Bilimleri 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

TGA (tahmin, gözlem, açıklama), soru-cevap

AÇIKLAMALAR: 

Etkinliğin, karahindiba bitkisinin tohumlandığı dönemde yapılması gerektiği için ders 
tarihi bitkinin tohumlanma zamanına göre ayarlanmalıdır. Ayrıca her öğrencinin elinde 
bir karahindiba olmasına özen gösterilmelidir. Ancak bitkiye ulaşmada yaşanabilecek 
zorluklar göz önünde bulundurularak ders, konu ile ilgili çeşitli videolar ile desteklen-
melidir. 

Öğretmen, derste sıkça olay, olgu ve kavram konularında örnekler vermeli; öğrencilerin 
görüşlerini olay, olgu ve kavramlarla ilişkilendirmeye özen göstermelidir.

Öğretmen, öğrencilere bir okul aracı yapacaklarını, malzemeler konusunda öğrencilerin 
istedikleri malzemeleri getirebileceklerini belirtir. 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır. 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen:Karahindiba tohumu, etkinlik formları, etkileşimli tahta, karahindiba konulu 
video
Öğrenci: Karahindiba, çeşitli atık malzemeler, yapıştırıcı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilere olay, olgu ve 
kavram kartlarının yer aldığı Ek 1’i verir. 
Öğrenciler kartları okuduktan sonra gün-
lük hayatta karşılaştıkları olay, olgu ve kav-
ramlar hakkında örnekler verir. Daha sonra 
öğretmen, öğrencilere karahindiba ile ilgili 
bir video izletir. Öğrenciler videoda geçen 
olay, olgu ve kavramları not alır ve sınıflan-

dırırılar. Öğretmen, karahindiba ile ilgili bir 
fotoğrafı akıllı tahtadan yansıtır. Öğrencile-
rin fotoğrafı incelemelerini, sonra da fotoğ-
rafı yorumlamalarını söyler. Öğrencilerin 
görüşlerinden sonra, anlatacağı hikâyeyi 
dikkatle dinlemelerini söyler.

 “Antik dönemlerden beri şifacıların 

her derde deva olarak tanımladığı, güne-

şin ve aydınlanmanın sembolü olarak gör-

dükleri karahindiba, dünyanın her yerine 

yayılmış ve her şartta yaşayabilecek kadar 

güçlü bir bitki imiş. Öyle ki 15. yüzyılda tıbbi 

yararlarından etkilenen cerrahlar, onun “bir 

aslan kadar güçlü ve dayanıklı” olduğunu 

söylerlermiş. Hakkında onlarca hikâye söy-

lenmiş. Bir tanesi de Kızılderililere aitmiş… 

Bir Ojibwa Kızılderili hikâyesine göre kar-

deşleri doğu, batı ve kuzey rüzgârlarına 

göre çok daha nazik olan ve dünyada mut-

lulukla yaşamak için tatlı tatlı esen güney 

rüzgârı Shawondasee, bir gün kırda yeşil 

elbiseli genç bir kız görmüş. Saçları güneş 

gibi parlayan bu kıza hayran olmuş fakat 

yanına gidip onunla konuşmaya çekinmiş. 

Kızı korkutmaktan korkan Shawondasee 

onunla konuşmayı sürekli bir sonraki güne 

ertelemiş durmuş. Günler akıp giderken bir 

Karahindiba
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sabah kızın başına gri bir şal geçirdiğini fark 

etmiş ve üzgün olduğunu düşünerek yine 

onunla konuşmaktan vazgeçmiş. Ertesi gün 

kızı gördüğünde çok şaşırmış çünkü kızın 

saçlarının bembeyaz olduğunu görmüş. 

Kız ile konuşmak için çok geç kaldığını an-

layan Shawondasee üzüntü ile içini çekmiş 

ve soluğuyla bir anda gümüş tüyler uçuş-

muş. Tekrar baktığında ise kız kaybolmuş. 

Shawondasee ise aslında bir karahindibayı 

çok sevdiğini anlamış.”

 Öğretmen, öğrencilere karahindiba 
bitkisinin özelliğini; hikâye ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini sorar.

 Öğretmen eline bir karahindiba tohu-
mu alır ve öğrencilere karahindiba bitkisinin 
fiziksel yapısı ve tohumlarının oluşumları ile 
ilgili tahminlerde bulunmalarını söyler. Daha 
önce hiç bir karahindiba tohumunun hare-
ket edip etmediğini gözlemleyip gözlemle-
yemediklerini sorar. Öğrenciler görüşlerini 
söyler. Ardından karahindiba tohumlarını el-
lerine alırlar, hep beraber tohumların şeklini 
incelerler ve tohumlara üflemeleri hâlinde 
nasıl hareket edecekleri üzerine tahminde 
bulunurlar, tahminlerini not ederler. 

 Öğretmen, öğrencilere eşit sayıda üye 
içerecek gruplara ayrılmalarını söyler. Grup-
lara aşağıdaki soruları sorar:

• Karahindiba ile ilgili neler öğrenebiliriz? 

• Karahindiba ile ilgili hangi kaynaklardan 
araştırma yapabiliriz?

• Araştırma yapmak için hangi materyallere 
ihtiyaç duyarız?

• Araştırmalarımız sonrası elde ettiğimiz 
bilgileri nasıl kaydederiz?

• Bir grup olarak araştırma yapılırken grup 
üyeleri hangi görevleri alabilir?

 Öğretmen, öğrencilere bitkinin bö-
lümlerini içeren Ek 2’y i dağıtır. Bitki bö-

lümleri ile geçirdikleri yaşantıları düşünerek 
olay, olgu ve kavram örnekleri vermelerini 
ister. Öğrencilere; karahindibayı bu şablona 
göre incelemelerini, şablon üzerine notlar 
almalarını söyler sadece.

 Öğrenciler karahindiba tohumunu alır-
lar. Tohumu fiziksel özellikleri açısından de-
ğerlendirirler (Öğretmen bitkinin ve çiçeğin 

bölümleri ile ilgili bilgi verebilir.). Tohumun 
nasıl uçtuğunu ve uçmasını sağlayan hare-
ketin temelinin ne olduğunu grup hâlinde 
kavramlar ile ilişkilendirerek tartışırlar. 

 Öğrenciler tohumlara üfler ve sonucu 
gözlemler. Daha sonra aşağıdaki soruları 
grup olarak yanıtlarlar:

 • Tohumlar hangi yöne uçtu?

 • Tohumlar nasıl yere düştü?

 • Tohumların düşme sırasındaki hare-
keti nasıldı?

 • Tohumların yere düşme hızı nasıldı?

 Öğretmen karahindiba tohumu ve 
onun hareketlerini dikkate alarak bir okul 
aracı tasarımı yapmalarını belirtir. Öğret-
men, okul aracı tasarımı ile ilgili öğrencilerin 
önce şu sorulara yanıt bulmalarını, sonra bu 
yanıtları kaydetmelerini ister. Tasarlayacak-
ları okul aracının özelliklerini Ek 3’e kayde-
derler.

 • Okul aracı hangi malzemelerden ya-
pılacak?

 • Okul aracı hareketli mi yoksa sabit 
bir yapıya mı sahip olacak?

 • Okul aracının şekli ve yapısı nasıl ola-
cak?

 • Okul aracı hangi boyutta olacak?

 • Okul aracının işlevi ne olacak?

 Öğrenciler, okul aracı tasarımlarını bi-
tirdikten sonra okul aracının tanıtımını ya-
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parlar. Tüm öğrencilerin tasarımlarının ta-
nıtımından sonra öğretmen, dersi özetler; 
canlıların hayatımızı birçok yönden etkile-
diğini, bir hikâyeye konu olabileceğini, esin 
kaynağı olarak bir tasarıma temel teşkil edi-
lebileceğini vurgulayarak değerlendirme ça-
lışmalarına geçer. 

 Öğretmen, öğrencilere karahindiba to-
humuna benzer tohumları araştırma görevi 
verir. Araştırma sonuçlarını Ek 4’e kaydet-
melerini ister. Araştırma sonuçlarını gönüllü 
öğrenciler sınıf ile paylaşır.

Kaynakça

 Hırt-Hışır Karahindiba. https://mani-
fold.press/hirt-hisir-kara-hindiba (Erişim Ta-
rihi: 18.06.2021).

Ölçme ve Değerlendirme 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Bilimsel Süreç Becerilerinde Olay, Olgu, Kavram 

 Olay  ortaya çıkan, oluşan durum; ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan 
her türlü iş, vaka olarak tanımlanmaktadır. Olgu ise, benzer çeşitlilikteki olayları 
bir bütün olarak anlatan kavramdır. Olay ve olgu arasındaki fark, olguların daha 
soyut ve genel olması, olayların ise somut ve özel de olabilmesidir. Olgular, sü-
rekli ve genel bilgileri içermekle olaydan ayrılır. Olay, bir mekân ve başlangıç-bi-
tiş tarihleri kesin bilinen zamanda gerçekleşir. Olaylar, belli bir sürede gerçekleşir 
ve kendilerine özgü özellikleri vardır. 

 Olgu, bilimsel verilerle ispatlanmış, kolaylıkla anlaşılabilen ve tam olarak 
ne olduğu bilinen objektif olaylar ve düşünceler demektir. Olgular, aynı türde-
ki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılır ve süreklilik içerir, bir süre-
ci betimler. Olgular, gözleme dayalıdır. Herkes tarafından kabul edilir. Genellik 
ve süreklilik gösterirler. Nesneldir, objektiftir ve tarafsızdırlar. Bilimsel bilgiler ile 
desteklenmişlerdir. Olaya göre daha soyutturlar. 

 Kavram; olay, olgu ve nesnelerin ortak özelliklerinin bir araya getirilmesi ve 
herkes tarafından aynı şekilde algılanması demektir. Kavramların oluşturduğu 
varlık veya olaylar benzer nitelikler taşır. Kavramlar somut ve soyut olarak iki-
ye ayrılır; somut kavramlar, gözlem yoluyla öğrenilir: renkler, şekiller gibi. Soyut 
kavramlar ise, gözlem yoluyla öğrenilmez; tanımlama ve hissetme yoluyla öğ-
renilir: sevgi, korku gibi. Kavramlar deneyimler sayesinde oluşur. Bir olay, olgu, 
nesne ile ilgili örnekler ve yaşantılar arttıkça ortak ve farklı tarafları birleştirerek 
kavramlaştırma süreci başlar, gelişerek devam eder.



389

Bilimsel Araştırma/Bilimsel Süreç Becerileri  

DESTEK EĞ
İTİM

 PRO
G

RAM
I 2

EK 2: Bitkinin Bölümleri Şablonu

 Aşağıdaki şablonu inceleyiniz. Karahindiba bitkisinin bölümleri ile ilgili bilgi, gözlem ve 
deneyimlerinizi yazınız. 

Çiçek

Yaprak

Gövde

Kök
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EK 3: Okul Aracı Tasarımı  

 Aşağıdaki forma karahindiba bitkisinin özelliklerinden yararlanarak yapacağınız 

okul aracınızın özelliklerini yazınız. 

Okul aracının adı 

Okul aracı hangi malzemelerden 

yapılacak? Yazınız?

Okul aracı hareketli mi yoksa 

sabit bir yapıya mı sahip olacak? 

Belirtiniz.

Okul aracının şekli ve yapısı nasıl 

olacak? Betimleyiniz.

Okul aracı hangi boyutta ola-

cak? Boyutunu yazıp görselini 

çiziniz.

Okul aracının işlevi ne olacak, 

nasıl bir görevi olacak? Ayrıntılı 

şekilde yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 4: Tohumlar 

 Aşağıdaki forma karahindiba tohumuna benzer ya da farklı tohumlar ile ilgili araş-

tırma notlarını kaydediniz.

Tohum Resmini Çiziniz

Tohumun yapısı 

nasıldır? Şeklini 

betimleyiniz.

Tohum hareket 

ediyor mu? Nasıl? 

Neden?

Karahindiba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : IŞIĞIN GİZEMİ

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Günlük hayatında karşılaştığı olay, olgu ve kavramları örneklerle açıklar.

 Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan olay, olgu ve kavramlarla ilgili 
çıkarımlar yapar.

 Olay, olgu ve kavramlara yönelik deney tasarlar.

 Verilen durumla ilgili özgün ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru cevap, gözlem, deney

AÇIKLAMALAR: 

Bilimsel Araştırma Becerileri modülünde öğrencilerin bir deneyi aşamaları ile birlikte ya-
zacakları bir defterleri olması ya da deneyleri dosyalayacakları bir portfolyo oluşturma-
ları önerilir.

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, kara delik görseli, Kuzey Işıkları görseli, kaleydoskop gör-
seli, etkileşimli tahta
Öğrenci: Bant, makas, karton, kalem, renkli kâğıt, boncuk, beyaz fon kâğıdı, renkli ka-
lemler, şeffaf dosya, ayna parçası

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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• Kara delikler ile ilgili görüşlerinizi ifade 

ederken hangi kavramları kullanırsınız? 

• Kara deliği nasıl tanımlarsınız? 

• Kara delik nasıl oluşur?

• Kara delik çevresindeki gök cisimlerini na-

sıl etkiler?    

• Kara delik neden siyahtır?

Öğrencilerin yanıtlarını dinledikten sonra 
öğretmen, kara delikler ile ilgili bilgi verir.

 

Öğrenme-Öğretme Süreci

 Öğretmen, öğrencilerden günlük ha-
yatta karşılaştıkları olay, olgu ve kavramla-
ra örnekler vermelerini ister. Öğretmen bir 
kara delik fotoğrafı gösterir ve fotoğraf ile 
ilgili çeşitli sorular sorar. Öğrencilerin soru-

lar ile ilgili bilgisi varsa paylaşmalarını yok-
sa tahminlerde bulunmalarını ister.

• Görselde gördüğünüz nedir?

• Kara deliğin oluşmasına neden olan olay 

nedir?

 Evrende bulunan Dünya ve gezegenler, Ay ve uydular, meteorlar, astreoidler, 
Güneş ve yıldızlar birer gök cismidir. Kara delikler ise bir gök cismi değildir. Kara 
delikler, ölü birer yıldızdır. Uzayda ilerleyen, hiçbir madde ve radyasyonun kaçama-
yacağı kadar büyük bir kütle çekim alanına sahiptirler. Peki bir yıldız kara deliğe nasıl 
dönüşür?

 Kara delikler, nasıl bir olay sonucu meydana gelirler? Bir nötron yıldızının çekir-
dek kütlesi, Güneş’in kütlesinin yaklaşık üç katından fazla olduğu anda, kendi kütle 
çekimine karşı koyamaz hâle gelir. Dev bir kütle olan yıldız, kendi merkezine doğru 
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çökme döngüsünün içine girer. Bu süreçte çökme devam eder ve her bir adımda 
yüzeydeki kütle çekim etkisi artar. Bu artış bir adımdan sonra artık ışığın bile etkisin-
den kurtulamayacağı bir noktaya gelir. İşte kara delikler, yıldızların ölümü ile ortaya 
çıkan kozmik cisimlerdir. Kara delikler, “olay ufku” denilen ışığın ve maddenin kütle 
çekiminden kaçamayacağı bir bölge barındırırlar. Yani kara delikten uzaktaki cisim-
ler herhangi bir yönde hareket etme gücüne sahiptir ancak kara deliğe yaklaştıkça 
cismin hareketleri sınırlanmaya başlar. Olay ufkunu geçtikten sonra kara deliğin küt-
le çekiminin etkisiyle cisim kara deliğe gider. 

 21. yüzyılda kara deliklerin meydana gelmesini sağlayabilecek tek şeyin yüksek 
yoğunluğa sahip yıldızlar olduğu bilinmektedir. Ancak X ışınları da dahil olmak üze-
re hiçbir ışık türü kara deliklerin etkisinden kaçamazken kara deliklerin varlığı nasıl 
bilinmektedir? Kara delikler son teknoloji ile üretilen teleskoplar ile de görülemez 
ama etraflarında olan gök cisimlerine yaptıkları etki ile gözlemlenebilir.

 Kara delikler, kendilerine ulaşan ışıkları yansıtmaz. Bunun sebebi kütle çekim-
lerinin büyük olması ve ışığın kara deliğin ufkundan geri çıkmama durumudur. Bu 
nedenle bir kara deliğe bakıldığında göze yansıyan bir ışık olmadığı için tek bir izle-
nim olur: siyah.

 Öğretmen şu soruyu sorar: “Maddelere rengini veren olay nasıl gerçekleşir?” Öğren-
cilerin yanıtlarından sonra Kuzey Işıkları görsellerini etkileşimli tahtadan paylaşır. Öğrenci-
lere sorular sorarak derse devam eder: 



395

Bilimsel Araştırma/Bilimsel Süreç Becerileri  

DESTEK EĞ
İTİM

 PRO
G

RAM
I 2



396

Bilimsel Araştırma/Bilimsel Süreç Becerileri  

DE
ST

EK
 E

Ğ
İT

İM
 P

RO
G

RA
M

I 2

• Kutup Işıkları nedir?

• Kutup Işıkları nasıl bir olay ile gerçekleşir, 

nasıl oluşurlar?

• Kutup Işıkları derken zihninizde oluşan 

görüntüyü betimler misiniz? 

• Bir şeye benzetmeniz istense Kutup Işık-

ları’nı neye benzetirsiniz?

• Kuzey Işıkları hangi renklerde gözlemle-

nir?

• Kuzey Işıkları’nın farklı renklerde oluşma-

sının nedeni ne olabilir?

 

 

 Kuzey Kutbu’nda “Aurora borealis”, Güney Kutbu’nda “Aurora australis” 

adıyla anılan Kutup Işıkları insanlığın var oluşundan beri ilgi çekmiş, görenlerin 

gerçek dışı olarak niteleyebileceği ve sayısız inanışa sahip bir olaydır. Bilimsel bir 

tanımlama yapılmadan önce; ülkenin kralı ve kraliçesinin, ülkesi için savaşan as-

kerlere, ödül olarak gökyüzünde sonsuza kadar yaşamaları ve savaşmaları gücü 

bağışladığına inanılıyormuş. 

 Güneş, Dünya’daki yaşamın kaynağıdır. Ancak Güneş’te sürekli meydana 

gelen ve dışarı yansıyan, elektrik yüklü küçük parçacıklar vardır. Güneş’in en dış 

katmanında bulunan hidrojen atomları, Güneş’in en dış katmanında proton ve 

elektrondan oluşan maddenin dördüncü hâli plazmaya dönüşür. Elektrik yüklü 

parçacıklar birbirleriyle birleşmeden plazmanın içinde durur. Güneş’in sıcaklığı ile 

birlikte çok büyük bir hızla hareket eden bu elektrik parçacıklarının elektronları 

ve çekirdekleri sürekli birlikte duramaz. Güneş’in manyetik alanından kurtulan 

plazma uzaya yayılmaya başlar. Eğer bu yayılan plazma Dünya’ya yönelik olursa 

Dünya’nın manyetik alanı bu plazmayı kutuplara doğru yönlendirir. 

 Kutup Işıkları’nda renkler nasıl meydana gelir? Güneş’ten gelen parçacıklar 

oksijen molekülleri ile çarpışınca yeşil ışıklar meydana gelirken; daha yüksek ta-

bakalarda oksijen atomu ile çarpışırsa kırmızı renk meydana gelir; azot molekül-

leri mavi ve iyonlanmamış azot atomu ile çarpışırsa mor/eflatun renkte ışık tonları 

üretir. Bu çarpışmalar milyarlarca sayıya ulaştığı için gökyüzüne yayılan fotonlar 

gece gökyüzünde görünür hâle gelir, Kutup Işıkları şöleni başlamış olur. 

 Öğrencilerin yorumlarından sonra öğretmen, Kutup Işıkları ile ilgili bilgiler paylaşır:
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 Öğretmen, dev bir çekim gücüne 

sahip, siyah rengi yansıtan kara delikten 

mavi, yeşil, kırmızı gibi farklı renkler ile 

büyüleyen Kutup Işıkları’na ışığın bilimsel 

olaylardaki yerine değinir. 1816 yılında ışı-

ğın polarizasyonundan yararlanarak icat 

edilen dürbünün içine yerleştirilen aynalar 

ve çeşitli renkte malzemeler ile çiçek dür-

bünü yani kaleydoskop yapıldığını söyler. 

Öğrencilere deney malzemelerini çıkarma-

larını, birlikte kaleydoskop yapacaklarını 

söyler. Deneyin yapılışı ile ilgili Ek 1’i öğ-

rencilere dağıtır. 

Kaleydoskop Deneyi

 Aynalar üçgen prizma oluşturacak 

biçimde birbirine uzun kenarlarından sırlı 

yüzeyleri dışa bakacak şekilde birleştirilir 

ve bantla tutturulur. Öncelikle, kartondan 

bir üçgen prizma yapılır ve buna uygun 

üçgen bir parça kesilir. Kesilen parça, priz-

manın üst tarafına yapıştırılır. Kurşun ka-

lemle bu üçgenin ortasına bir delik açılır. 

Diğer kenarı kapatmadan önce renkli ma-

teryaller, saydam kâğıt ve naylon arasına 

konur. Prizmanın alt tarafının da kapatıl-

ması gerekmektedir, buraya saydam kâğı-

dı veya şeffaf dosya parçası ya da buzlu 

cam görüntüsü verebilecek herhangi bir 

materyal yapıştırılır. Artık üstteki delikten 

ışığa doğru bakarak oluşan desenler görü-

lebilir.

 Öğretmen, deneyin sonucunda ışığın 

parlak nesnelere çarpıp dönmesi ile yan-

sımanın oluştuğunu söyler. Işık huzmeleri 

tüpe girdiğinde tüp içerisindeki renkli ci-

simlere çarparak birçok renkli yansıma de-

seni oluşturur, bilgisini verir.

 Öğretmen, deneyden sonra öğrenci-

lere kaleydoskop ile ilgili bilgi verir. Işığın 

yansıtılmaması ile siyah rengin, yansıtılma-

sı ile her tür rengin gözlemlenebileceğini; 

kaleydoskop gibi araçlar ile farklı inovatif 

araçların tasarlanabileceğini söyler. Ardın-

dan öğrencilere kaleydoskop deneyinde  

gözlemledikleri olayları, deney ile kavra-

dıkları olguları ve deney sırasında karşılaş-

tıkları kavramları sorar.

Kaleydoskop
 “Kaleydoskop” kelimesi, Yunancadan gelmektedir. Kelime kökeni 

olarak “güzel, görünüm izle” kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Böyle-

ce kelime “gözlemlenecek güzel manzaralar, güzel fotoğraflar” anlamını 

taşımaktadır. Figüratif anlamda ise etrafımızdaki yaşamın sihirli bir tüpte 

hızlı ve geri dönüşümsüz bir şekilde değiştiği, anlamına gelmektedir. Ka-

leydoskop, üç tane düz aynanın birbirleriyle kesişmesi ile oluşan bir aynalı 

düzenektir. Kesişen aynaların arasında bulunan cisimlerden yansıyan ışın-

ların aynalara ulaşması sonucu aynalarda çok sayıda görüntü meydana 

gelmektedir. Aynaların aralarındaki açıya bağlı olarak oluşan görüntüle-

rin de görüntüleri meydana gelmekte ve aynalarda değişik desenler oluş-

maktadır. Düzeneğin içine girerek aynaya baktığınızda düzenek sayesinde 

kendinizden sınırsız sayıda görebilmeniz mümkün olmaktadır.
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 Öğrenciler, yapılan kaleydoskop de-

neyi ile olay, olgu, kavramları örneklerle 

açıklarlar.

 Öğretmen, öğrencilere kaleydosko-

pu, kara delikleri, Kutup Işıkları’nı düşüne-

rek ışığı, ışığın renklere dönüşümünü anlat-

tıkları bir görsel hazırlamalarını söyler. 

Görsel Kaynakça

 https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/ma-

kale/karadelikler-nasil-olusur (Erişim Tari-

hi: 30.06.2021).

 https://tr.wikipedia.org/wiki/%-

C3%87i%-C3%A7ek_d%C3%BCrb%C3%-

BCn%C3%BC#cite_note-1 (Erişim tarihi: 

30.06.2021).

 https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/ma-

kale/gokyuzundeki-ates-kutup-isiklari 

(Erişim Tarihi: 30.06.2021).

 Saltı, M. (2012). Kara delikler, Solucan 

Delikleri ve Teleparalel Kütle Çekim Kura-

mı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Dicle 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 

Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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EK 1: Kaleydoskop Deneyi

 Aşağıdaki formu ayrıntılı bir şekilde doldurunuz.

KALEYDOSKOP DENEYİ

Deneyin Tarihi

Deneyin Malzemeleri

Deneyin Yapılışı

Deneyin Sonucu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:



2.4. Teknoloji, Tasarım, İnovasyon 
ve Girişimcilik Modülü

 Günümüzde Ar-Ge faaliyetlerinin ülkelerin ve kurumların gelişimlerinde 
önemli bir yer teşkil ettiği; bu faaliyetlerin eğitim alanına da olumlu katkılar sun-
duğu gözlemlenmektedir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi ve 
başarıya ulaşması, bireylerin verimli bir şekilde bu çalışma sonuçlarını kullanma-
sı, sonuçların toplumda bir değer yaratması ve etki oluşturması için teknoloji, ta-
sarım, inovasyon ve girişimcilik gibi yaklaşımlara önem verilmesi gerekmektedir. 
 Uluslararası Teknoloji Eğitimi Kurumu (UTEK, 2000)’na göre teknoloji bi-
reyin ihtiyaçları ve isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla doğal ortamın değişti-
rilmesi, düzeltilmesi ve yenilenmesi demektir.  Goldman ve Kabayadondo (2017) 
ise tasarımı, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulmasını amaçlayan, tasa-
rımın kullanıcısı ve empati becerisine odaklı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır 
(Aydemir, 2019). Tasarım, var olan problemlere farklı gözle bakabilme becerisi 
olan yaratıcılık, yeni fikir ve yaklaşımların verimli bir süreç ile yönetilerek yeni fi-
kir, ürün, hizmet oluşturma anlamına gelen inovasyon kavramlarıyla birlikte kulla-
nılmaktadır (Akdemir, 2017). Hisrich ve Pteres (2001), girişimciliği bir fikre emek 
ve zaman ayırarak, maddi, fiziksel ve sosyal bağlamdaki riskleri dikkate alarak 
maddi kazançlar, bireysel tatmin ve bağımsızlığın elde edilmesiyle yeni bir de-
ğer oluşturma süreci olarak belirtmektedirler (Aytaç ve İlhan, 2007). Girişimcilik 
ile toplumsal yapının durağan noktalarının değişmesi ve yenilenmesi mümkün 
olmaktadır (Aytaç, 2006). Tanımları yapılan, bireyi merkeze alan bu yaklaşım-
lar keşfetmeyi, araştırmayı, bağlantı kurmayı ve öz yönetim becerisi geliştirmeyi 
desteklemektedir. Bireyin farklı bakış açısı ve özgün yönlerini geliştiren teknoloji, 
tasarım, inovasyon ve girişimcilik modülü ile bireylerin öğrenme düzeyini yük-
seğe çıkarma, kaynak ve kazanç elde etmede yeni yollar gelişmesine yardımcı 
olma, bilgi ve üretime değer kazandırma, gelişim sağlama amaçlanmaktadır.
 Destek Eğitim Programı 2’de Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik 
Modülü bir alt temada ele alınmıştır. Bu alt tema “Girişimcilik” şeklindedir.
 Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik modülünde Girişimcilik alt 
modülü bulunmaktadır. Bu modülde dört tane etkinlik, on altı ders saati süresi, 
on üç adet kazanım içermektedir.
 Akdemir, N. (2017). Tasarım kavramının geniş çerçevesi: tasarım odaklı yaklaşımlar üze-
rine bir inceleme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1),85-92. 
 Aydemir, A. (2019). Sosyal bilgilerde tasarım odaklı düşünme yaklaşımı. (Yayınlanmamış  
Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı.
 Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 101-120.
 Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sos-
yal Billimler Dergisi, 15, 139-160.
 Şad, S. ve Arıbaş, S. (2010). Bazı gelişmiş ülkelerde teknoloji eğitimi ve Türkiye için öne-
riler. Millî Eğitim Dergisi, 40(185), 278-299.
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2.4.1. Girişimcilik

 21. yüzyılın temel becerilerinden biri 
olarak kabul edilen girişimciliğin bir kültür 
içinde tutum ve becerileri geliştirmesi ama-
cıyla eğitimin her kademesinde öğretilmesi 
gerekmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu da giri-
şimciliğin artmasını, üretim odağına dayalı bir 
ekosistem oluşmasını, girişimcilik becerisinin 
geliştirilmesini ve eğitiminin yaygınlaştırılma-
sını hedeflemektedir (Tarhan, 2019).

 Çetindamar (2002), girişimciliği risk 
alma, karşılaşılan fırsatları etkili değerlendir-
me, yenilik yaratma gibi birçok etkenin bir 
araya geldiği süreç olarak tanımlamaktadır 
(Ayar, 2019). Girişimcilik, dinamik ve yenilikçi 
olma boyutlarına sahiptir, risk alma, özgün içeriğe sahip olma, bireylerin yaratıcılığını destekleyerek 
hedefe odaklanma ve proje sürecini yönetme becerilerini içermektedir. JA Europe ve EuroCom-
merce (2015), girişimcilik eğitimini bireylerin hayallerini gerçekleştirmeye dönük fırsatları görebil-
melerine, bağımsız ve işbirlikli çalışabilmelerinine, bir planlama çerçevesinde hareket edebilmele-
rine imkân sağlanmasının önemini vurgulamaktadır (Maya ve Yılmaz, 2018). Girişimcilik modülü ile 
bireylerin fırsatların farkında olması, hızlı kara alması, içsel motivasyona sahip olması, bilgi ve temel 
becerileri kazandırması amaçlanmaktadır. 

 Girişimcilik alt temasında “Girişimciyim Çünkü...”, “Girişimci Olmak ya da Olmamak”, “Adım 
Adım Girişimcilik” ve “Orada Bir Fırsat Var Uzakta” adlı dört etkinlik bulunmaktadır.

 Tarhan, M. (2019). MEB 2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesince Türkiye’de girişimcilik eğitiminin geleceğine yöne-
lik bir değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 667-682.

 Maya, İ. ve Yılmaz, A. (2018). Karşılaştırmalı eğitim bağlamında bazı AB ülkeleri ile Türkiye’nin girişimcilik 
eğitimi uygulamaları. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13(1), 25-41.

 Ayar, U. (2019). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi ve bir araştırma. (Yayınlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Girişimciyim Çünkü...

 • Girişimci Olmak ya da Olmamak

 • Adım Adım Girişimcilik

 • Orada Bir Fırsat Var Uzakta
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ETKİNLİK ADI : GİRİŞİMCİYİM ÇÜNKÜ...

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Girişimcilikle ilgili temel kavramları tanımlar.

 Girişimci bir bireyin sahip olması gereken özellikleri fark eder.

 Girişimcilik becerisinin özelliklerine yönelik özgün tasarımlar yapar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun, yaratıcı drama (rol oynama, doğaçlama)

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Etkinlikte öğrenciler tarafından kullanılacak araç-gereçler, etkinlik öncesinde öğrenci 
sayısı kadar temin edilmelidir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları
Öğrenci: A4 kâğıdı, tütü kumaşı, şönil, rafya, A3 resim kâğıdı, cetvel, renkli fon kâğıdı, 
boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

Hazırlık/Isınma

1. Etkinlik: Ben Kimim?

 Öğretmen, öğrencilerin sırtına bir 
meslek ismi yazılı A4 kâğıdını yapıştırır 
(Öğrenciler kendi sırtlarında yazanı bilme-
melidir.). Öğrenciler sınıfta dolaşmaya baş-
lar. Kendi sırtlarında yazanın ne olduğunu 
bulmak için arkadaşlarına cevabı “evet” 
ya da “hayır” olan sorular sorarlar. Tüm 
katılımcılar kendi sırtında yazan mesleği 
doğru tahmin ettiğinde öğretmen etkinliği 
sonlandırır.

Canlandırma

2. Etkinlik: Atasözleri ve Girişimcilik

 Öğretmen, öğrencileri dörder kişilik 
gruplara ayırır. Gruplara önceden belirledi-
ği atasözlerinden bir tanesini vererek ata-
sözünün ana fikrini anlatan bir canlandırma 
hazırlamalarını ve canlandırmanın verilen 
atasözü ile bitirilmesini ister. Öğrencilere 
kostüm olarak kullanmaları için tütü ku-
maşları, şönil ve rafya dağıtır. Etkinlikte 
kullanılabilecek atasözleri ve açıklamaları 
Ek 1’de verilmiştir. Gruplar canlandırmala-
rını hazırlayıp sıra ile sunar.

 Öğretmen, öğrencilerden çemberde 
toplanmalarını ister. Öğrencilere gelecekte 
hangi mesleği yapmak istediklerini ve bu 
mesleği seçme nedenlerini sorar. Gönüllü 
öğrencilerin yanıtlarını dinler. Öğretmen 
kendi işini kurmak isteyenlerin hangi mes-
lekte olmaları gerektiğini sorar. Gönüllü 
öğrencilerin yanıtlarını dinler. Öğretmen 
ünlü girişimcilerin asıl meslekleri ve şu an 
yaptıkları işler hakkında çeşitli örnekler ve-
rir. Öğretmen girişimciliğin belli bir meslek 
olmadığını, her meslekten kişilerin girişim-
ci olabileceğini açıklar. Girişimcilerde bu-
lunması gereken özelliklerden bahseder.

 Girişimcilerde bulunması gereken 
özellikler; risk alma, yenilikçi olma, yaratıcı 
olma, fırsatları görme, değişime uyum sağ-
lama, kendine güven ve belirsizliğe karşı 
toleranslı olma vb. şeklinde sıralanmakta-

dır (Deveci, 2016).

 Öğretmen, öğrencilerden Ek 2’yi dol-
durmalarını ister. Gönüllü öğrencilerden 
yazdıklarını paylaşmalarını ister. Öğretmen 
ve öğrenciler girişimci bireylerin olay ve 
durumlar karşısında nasıl davranmaları ge-
rektiği üzerine konuşurlar.

3. Etkinlik: Eksik Cümleler

 Öğretmen Ek 3’te yer alan cümlele-
ri tek tek keserek bir kutuya koyar. Kutu-
yu, çember şeklinde toplanan öğrencilerin 
ortasına bırakır. Öğrenciler sıra ile gelerek 
kutudan bir kart çeker, karttaki yazıyı sesli 
olarak okur ve cümledeki boşlukları sözlü 
olarak tamamlar. Öğretmen değerlendir-
me çalışmaları ile etkinliği sonlandırır.

Kaynakça

 Deveci, İ. (2016). Fen bilimleri öğre-
tim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş giri-
şimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, 
uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayım-
lanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversi-
tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 Akbayrak, K. (2019). Özel yetenekli 
ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yaratıcı drama 
yöntemiyle girişimcilik becerisi kazandırıl-
ması üzerine bir eylem araştırması (Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Recep Tay-
yip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü.

Ölçme ve Değerlendirme

4. Etkinlik: Girişimcilik Haberi

 Öğretmen bir gazete sayfası tasarla-
nacağını söyler. Öğretmen A3 resim kâğı-
dı, cetvel, renkli fon kâğıtları ve boya ka-
lemleri dağıtır. Öğretmen gazete sayfası 
hazırlarken dikkat edilmesi gereken tasa-
rım ögelerinden bahseder. Öğrencilerden 
ilginç bir girişimcilik haberinin olduğu bir 
gazete haberi hazırlamalarını ister.

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.
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EK 1: Atasözleri

Atasözü Açıklama

Çalışanı mal basar, tembeli uyku basar.

Çalışan kişi kazanır ve varlıklı biri olur. 

Tembel, çalışmayan birisi ise gitgide tem-

belliğe alışır, hiçbir iş yapmak istemez.

Toprağı işleyen ekmeği dişler. Çalışan kişi emeklerinin karşılığını alır.

Tek kanatla kuş uçmaz.

Bazı işleri yapmak için tek başımıza ol-

mamız doğru olmaz. Böyle işler için iş 

birliği yapmak önemlidir. Aynı hedeflere 

sahip kişiler birlikte hareket ederek daha 

başarılı olurlar.

Vakit nakittir.

Vaktimiz değerlidir. Vaktimizi neyle ge-

çirdiğimiz önemlidir. Vaktimizi iyi değer-

lendirirsek işlerimizde başarılı oluruz.

Parayı veren düdüğü çalar.
Bazı şeylere sahip olmak istiyorsak onun 

bedelini ödemeliyiz.
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EK 2: Girişimci miyim?

 Girişimcilerin özellikleri; risk alma, yenilikçi ve yaratıcı olma, fırsatları görme, değişime 
uyum sağlama, kendine güven ve belirsizliğe karşı toleranslı olma vb. şeklinde sıralanmaktadır. 
Aşağıdaki durumları inceleyiniz. Siz olsaydınız neler yapardınız? Altlarına yazınız.

Girişimcinin Özellikleri Durum

Risk alırlar.

Bir armut ağacının altındasın. Elinde bir armut var. Elindekini fırlatıp 
ağacın dalındaki dört armudu düşürme ihtimalin var ama doğru atışı 
yapamazsan fırlattığın armut yere düşüp parçalanacak. Ne yapmalısın?

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

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

Yenilikçi ve 
yaratıcıdırlar.

Şehrin en ünlü köftecilerinin yer aldığı Köfteciler Sokağı’nda bir iş yeri 
kapanıyor. O dükkân sizin olsa ne yapardınız? Neden?

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

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

Fırsatları görürler.

Bir ayakkabı firması sahibisiniz. Afrika’da bir ülkeye gittiniz. Orada in-
sanların ayakkabı giymediğini, insanların çoğunlukla çıplak ayakla do-
laştığını gördünüz. Bu ülkede ayakkabı satmak ister miydiniz? Neden?

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

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

Değişime uyum 
sağlarlar.

Yazlık bir yerde otel sahibisiniz. Salgın bir hastalık sebebiyle otelinize 
kimse gelmiyor. İşletmenizi salgın bitene kadar ayakta tutabilmek için 
ne yapardınız?

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

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

Kendilerine güve-
nirler.

Yurt dışında yeni çıkmış bir ürün gördünüz. Bu ürünün Türkiye’de de 
çok satacağını düşünüyorsunuz. Ürünün Türkiye sorumlusu olmak için 
firma yetkililerini ikna etmeniz gerekiyor. Onları birkaç cümle ile nasıl 
ikna edersiniz?

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

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

Belirsizliğe karşı 
toleranslıdırlar.

Yeni bir ürün geliştirdiniz. Ürünün piyasaya çıkması ile bir yılda 100 
bin adet satılacağını düşünüyorsunuz. Sizden görüp diğer firmalar da 
bu üründen üretmeye başlayabilir ve sizin satışlarınıza rakip olabilirler. 
Bu ürünün üretim maliyeti çok yüksek. Ürün beklediğiniz gibi satmaz 
ise çok zarar edebilirsiniz. İlk başta bu üründen kaç tane üretirdiniz? 
Neden?

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

...............................................................................................................................
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EK 3: Örnek Eksik Cümleler

Bir gün bir iş yeri sahibi olursam adını 

……………… koyarım. Çünkü……………………..

Sürekli aynı işte çalışmak beni ……………………….. 

eder. Çünkü ………………………

Başarılı bir girişimci olmak için 

…………………………………….. gerekir. Çünkü …………

………………........................

Kendi işinizde olmak bir başkası için çalışmaktan çok

daha ………………………………………’dır. Çünkü…………………

……………’nın reklam filmini hatırlarım. Çünkü        

  …………...............

En sevdiğim marka ………….’dır. Çünkü……………

Bir şey satın alırken en çok …………’sına dikkat 

ederim. Çünkü ……………………………………..

İşveren olmak isterim çünkü 

……………………….
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ETKİNLİK ADI : GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Girişimcilikle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 Girişimcilik sürecindeki fırsatları listeler.

 Girişimcilik sürecindeki tehditleri listeler.

 Girişimcilik becerilerine ilişkin verilen problem durumuna yönelik çözüm önerileri 
geliştirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Yaratıcı drama (rol oynama, doğaçlama, rol içinde yazma), SWOT analizi

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Müzik CD’si, ses sistemi, etkinlik formları

Öğrenci: A4 kâğıdı, renkli kalemler

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

Hazırlık/Isınma

1. Etkinlik: Gibi Dans Et

 Öğretmen hareketli enstrümantal bir 
müzik dinletir. Öğrencilerden müzik eşliğin-
de vereceği komutlara göre dans etmelerini 
ister.

Komutlar;

• İşinden yeni çıkarılmış birisi gibi,

• Bu ay çok satış yapmış bir işveren gibi,

• Çok çalışıp az maaş alan birisi gibi,

• Yeni bir kazanç fırsatı görmüş birisi gibi,

• Yeni icadına patent almış birisi gibi.

Canlandırma

2. Etkinlik: İşveren mi Çalışan mı?

 Öğretmen, öğrencilere çemberde 
toplanmalarını söyler. Öğrencileri iki gru-
ba ayırır. Gruplar yüz yüze bakacak şekilde 
karşılıklı sıraya geçer. Gruplardan bir tanesi 
“işveren”, diğeri “çalışan” olur. Öğretmen 
“çalışan” ve “işveren” rolündeki öğrencilerin 
aşağıda verilen durumları doğaçlama yap-
malarını ister.

1. Durum

Çalışan: Çalıştığınız iş yerinde çok yorulu-
yorsunuz ama hâla daha hak ettiğiniz maaşı 
alamıyorsunuz. Artık bu durumu işvereni-
nizle konuşmanın zamanı geldi.

İşveren: Çalışanlarınıza daha çok maaş ver-
mek istiyorsunuz ama son zamanlarda iş-
ler çok iyi gitmiyor. Satışlarınız iyice düştü. 
Ama bu durumu çalışanlarınızdan saklıyor-
sunuz.

2. Durum

Çalışan: Çalıştığınız iş yerinin en büyük ra-
kibi olan firmadan iş teklifi aldınız. Hem de 

iki katı maaşla… Ama buradaki iş ortamınızı 
ve işvereninizi çok seviyorsunuz. Buna rağ-
men teklifi kabul ettiniz. İstifa ettiğinizi pat-
rona söylemeniz gerekiyor.

İşveren: Çalışanlarınızın fedakârlığı sayesin-
de en yakın rakibiniz olan firma ile aradaki 
farkı kapatmak üzeresiniz. Böyle giderse 
birkaç aya kadar onları geçebileceksiniz. 
Çalışanlarınızın birkaç ay daha sabretmesini 
bekliyorsunuz. 

 Öğretmen, öğrencilere çemberde 
toplanmalarını söyler. Öğretmen aşağıdaki 
sorularla ara değerlendirme yapar:

• İlerde kendi işinizi kurmayı düşünüyor 
musunuz?

• İşveren olmanın olumlu/olumsuz yönleri 
neler olabilir?

• Başkasının işinde belli bir maaş ile çalış-
manın olumlu/olumsuz yönleri neler olabi-
lir?

• Siz hangisini tercih edersiniz? İşveren ol-
mak mı, çalışan olmak mı?

3. Etkinlik: Bu İş Tutar mı?

 Öğretmen, öğrencileri dörder kişilik 
gruplara ayırır. Gruplara aşağıdaki olaylara 
benzer örnek olaylar verir. Gruplardan ör-
nek olayı canlandırmalarını ister. Öğrencile-
re hazırlanmaları için süre verir. Hazırlıklar-
dan sonra sırayla gruplar doğaçlamalarını 
yapar.

1. Örnek Olay:

 Kader Hanım ve Emre Bey evlidir. Ev-
liliklerinin ardından düğünde topladıkları 
paralarla yeni bir girişim başlatmak isterler 
ve renkli boya kalemi işine girerler. Şehrin 
oto tamirhanelerinin olduğu sanayi sitesin-
de bir dükkân kiralayıp renkli boya kalemi 
satmaya çalışırlar. İşler iyi gitmemektedir. 
Bu durumdan kurtulmak için neler yapabi-
leceklerini düşünmektedirler.
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2. Örnek Olay:

 İki üniversiteli arkadaş harçlıkları ile 
bir miktar birikim yapmışlardır. Birikimleri 
ile küçük bir girişim başlatmak isterler. Bir 
tanesi dondurma arabası alıp sahilde don-
durma satarak iyi para kazanabileceklerini 
belirtirken diğeri zaten herkesin dondurma 
sattığını, bunun yerine mısır satmaları ge-
rektiğini anlatmaya çalışır.

4. Etkinlik: GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Teh-
dit) Analizi

 Öğretmen aşağıdaki durumu sesli ola-
rak açıklar:

Problem Durumu: Genç ve çalışkan birisi-
yim. Beş yıldır bir iş yerinde maaşlı olarak 
çalışıyorum ve para biriktiriyorum. Yani 
elimde yeterli miktarda sermayem var. Bu 
sermaye ile bir iş kursam mı diye düşünüp 
duruyorum. İş kurmak için şimdiki işimden 
ayrılmam gerekiyor. Aslında maaşım da fena 
sayılmaz. İşimden ayrılırsam, kendi işimi ku-
rarsam çok daha fazla para kazanabilirim. 
Ama ya batarsam? Ya kurduğum iş tutmaz-
sa? Tekrar eski işime dönebilir miyim? Dö-
nemezsem bu sefer de işsiz kalmış olurum. 
Elimdeki tüm birikmiş param da yok olup 
gider. Yeni bir iş kurmak için çok güzel bir 
fikrim ve bu fikri hayata geçirecek bilgi ve 
tecrübem de var. Ben ne yapmalıyım?

 Öğretmen Ek 1’i dağıtır. Öğrenci-
lerden problem durumunu inceleme-
lerini ve GZFT analizi yapmalarını ister.

Kaynakça

 Akbayrak, K. (2019). Özel Yetenekli İl-

kokul 4. Sınıf Öğrencilerine Yaratıcı Drama 

Yöntemiyle Girişimcilik Becerisi Kazandırıl-

ması Üzerine Bir Eylem Araştırması (Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Recep Tay-

yip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü.

Ölçme ve Değerlendirme

5. Etkinlik: Girişimciye Mektup

 Öğretmen, öğrencilerden bir önceki 
etkinlikte verilen problem durumunu dile-
dikleri yönleri ile ele alarak problem yaşa-
yan kişiye bir tavsiye mektubunu Ek 1’deki 
ilgili yere yazmalarını ister. Yazılan mektup-
lar daha sonra gönüllü öğrenciler tarafın-
dan okunur. 

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: GZFT Analizi

 Aşağıdaki problem durumunu dik-

katlice okuyalım. Kahramanımızın içinde 

bulunduğu durumu inceleyelim. Güçlü ve 

zayıf yönlerini yazalım. Onu bekleyen fır-

satları ve karşılaşabileceği tehditleri tespit 

edelim. Tüm bunların sonunda ona bir tav-

siye mektubu yazalım.

Problem Durumu: Genç ve çalışkan birisi-

yim. Beş yıldır bir iş yerinde maaşlı olarak 

çalışıyorum ve para biriktiriyorum. Yani 

elimde yeterli miktarda sermayem var. Bu 

sermaye ile bir iş kursam mı diye düşünüp 

duruyorum. İş kurmak için şimdiki işimden 

ayrılmam gerekiyor. Aslında maaşım da 

fena sayılmaz. İşimden ayrılırsam, kendi 

işimi kurarsam çok daha fazla para kaza-

nabilirim. Ama ya batarsam? Ya kurduğum 

iş tutmazsa? Tekrar eski işime dönebilir mi-

yim? Dönemezsem bu sefer de işsiz kalmış 

olurum. Elimdeki tüm birikmiş param da 

yok olur. Of! Ben ne yapmalıyım?

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri

1. Sermayesi var.

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………

1. Korkuyor.

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………

Fırsatları Tehditleri

1. Kendi işini kurarsa çok fazla kazanç 

sağlayabilir.

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………

1. Birikmiş parasını kaybedebilir.

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….............................................................……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….................................

............................………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….............................................................…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............................................................……

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….......

......................................................………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ETKİNLİK ADI : ADIM ADIM GİRİŞİMCİLİK 

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Girişimcilik sürecinin aşamalarını kavrar.

 Girişimcilik sürecinin aşamalarını uygular.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Eğitsel oyun, yaratıcı drama (sıcak sandalye, rol kartları, öğretmenin rolde olması)

AÇIKLAMALAR: 

Öğretmen, öğrenci sayısı kadar yerli marka tespit ederek logolarının renkli çıktısını alır. 
Markaların öğrenciler tarafından bilinir olmasına dikkat edilmelidir. Markaların farklı sek-
törlerden olmasına özen gösterilir. Örneğin gıda, teknoloji, iletişim, beyaz eşya, giyim 
vb. Çıktı alınan logolar zarflara yerleştirilerek etkinlikten önce hazır hâle getirilmelidir.

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Müzik CD’si, ses sistemi, zarf

Öğrenci: Sandalye

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

Hazırlık/Isınma

1. Etkinlik: Sandalye Kapmaca

 Öğretmen, öğrenci sayısının bir ek-
siği kadar sandalyeyi oturma alanları dışa 
bakacak şekilde çember düzeninde sınıfın 
ortasına yerleştirir. Müzik başlayınca öğren-
cilerin müzik eşliğinde durmadan sandalye-
ler etrafında dolanmalarını ister. Müzik dur-
duğunda sandalye kapamayan öğrencinin 
oyun dışı kalacağını belirtir. (Bir sandalye 

eksiltilerek etkinlik devam ettirilir. Sona ka-

lan katılımcı öğrenci (Girişimci Koltuğu) et-

kinliği için ortada kalır.)

Canlandırma

2. Etkinlik: Girişimci Koltuğu

 Öğretmen, öğrencileri U şeklinde top-
lar. Öğrencilerin görebileceği şekilde ortaya 
bir sandalye yerleştirir. Sandalyeye “girişim-
ci koltuğu” adını verir. Gönüllü bir öğren-
ciyi ebe olarak seçer. Öğretmen, ebe olan 
öğrenciden içine yerli markaların logolarını 
yerleştirdiği kapalı zarflardan bir tanesini 
çekmesini ve içine bakmasını ister. Daha 
sonra öğrenciye sandalyeye oturmasını 
söyler. Diğer öğrencilere evet/hayır şek-
linde cevaplanabilecek sorular sorarak gi-
rişimcinin markasını tahmin etmeye çalışır. 
(Her öğrencinin sınırsız soru sorma ve bir 

tahmin hakkı bulunmaktadır. Tahmin hakkı-

nı kullananlar soru sormaya devam edebilir-

ler.) Öğretmen, tüm öğrenciler sandalyeye 
oturana kadar etkinliği devam ettirir.

Açıklama: Bu aşamada öğretmen de soru 
sorarak farklı iş kollarının olduğunu öğren-
cilerin fark etmesine yardımcı olur. Örnek 
sorular şunlardır:

• Bu marka kıyafet markası mı?

• Logosunda kırmızı renk var mı?

• Ürünleri yenilebilir mi?

Öğretmen aşağıdaki soruları sorarak ara 
değerlendirme yapar:

• Bu markalar neden herkes tarafından bi-
liniyor olabilir?

• Markalar için tanınmak neden önemlidir?

• Markalar tanınmak için neler yapar?

3. Etkinlik: Girişimciler Balosu

 Öğretmen, öğrencilere iş insanları-
nın tanıtıldığı Ek 1’deki rol kartlarını dağıtır. 
Öğrencilerden kendilerini rol kartında be-
lirtilen iş insanı olarak düşünmelerini ister. 
Aşağıdaki senaryoyu okur:

 “İş insanları bir girişimciler balosunda 

buluşmuşlardır. Burada iş insanları diğer iş 

insanları ile tanışacaklardır. Bu tanışmalar 

sonucu kendi aralarında ikili veya üçlü or-

taklıklar kuracaklardır.”

 Öğretmen, öğrencilerin birbirleri ile 
ortaklık kurmasıyla etkinliği sonlandırır. 
Ortak olan öğrencilerin bir araya gelmesini 
ister. Neden birbirleri ile ortaklık kurdukla-
rını Ek 2’de açıklamalarını ister. Öğrenciler 
formları doldurduktan sonra sözlü olarak 
ortaklık kurma nedenlerini açıklarlar.

 Öğretmen iş kurma sürecinin çeşit-
li aşamalardan oluştuğunu belirtir. Ek 3’ü 
dağıtır. Formda verilen aşamaları dikkate 
alarak yeni bir iş kurma sürecinde hangi 
adımları izleyeceklerini sıralamalarını ister.

 Formlar tamamlandıktan sonra öğ-
renci yanıtları üzerine konuşulur. Öğrenci-
ler hangi adımı, hangi aşamada attıklarını 
açıklar.

 Öğretmen Ek 4’ü dağıtır. Öğrenci-
lerden formda yer alan araştırma görevi-
ni yapmalarını ister. Öğrenciler araştırma 
sonuçlarını sınıf veya BİLSEM panolarında 
sergiler. 
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Kaynakça

 Akbayrak, K. (2019). Özel yetenekli 

ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yaratıcı drama 

yöntemiyle girişimcilik becerisi kazandırıl-

ması üzerine bir eylem araştırması (Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Recep Tay-
yip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü.

Ölçme ve Değerlendirme

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Akran Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.
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EK 1: Örnek Rol Kartları

1. Rol Kartı: Karslı bir peynir tüccarısın. Türkiye’nin en iyi peynirleri-
ni sen üretiyorsun. Bu peynirleri tüm dünyaya satmayı düşünüyorsun. 
400’den fazla ineğin var.

2. Rol Kartı: Tüm Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan bir kamyon firman 
var. 100’e yakın kamyonun var. Mallarını taşıyabileceğin yeni firmalar 
arıyorsun ve Ve birikmiş çok paran var. Yeni bir sektöre de yatırım yap-
mak isteyebilirsin.

3. Rol Kartı: 25 kişinin çalıştığı bir yazılım şirketin var. Web sitesi kuru-
lumu ve yönetimi, sanal mağazacılık hizmetleri veriyorsun. Yeni müşte-
riler arıyorsun. Kurnaz birisin.

4. Rol Kartı: Almanya, Belçika, Fransa ve İspanya’da birer tane otelin var. 
Turizm sektöründe büyümeyi ve yeni oteller açmayı planlıyorsun. Ama 
önemli bir sorunun var. İnsanlara kolay kolay güvenemiyorsun. Herkesin 
seni kandırmaya çalıştığını düşünüyorsun.

5. Rol Kartı: Türkiye’de faaliyet gösteren 15’e yakın büyük hastanen var. 
Sağlık sektörünün en hızlı büyüyen firmasısın. Büyümek için ne gereki-
yorsa yaparsın.

6. Rol Kartı: Yılın en iyi reklamcısı ödülünü almış bir reklam ajansı sahi-
bisin. Reklamını yaptığın firmalar hızla büyüyor. Ama reklam filmi yap-
mak için yüksek fiyatlar istiyorsun. İndirim yapmak sana göre değil.

7. Rol Kartı: Elektronik aletler üreten bir işletme sahibisin. Ürünlerin çok 
kaliteli ve ucuz. Ancak yeteri kadar satış yapmayı başarabilmiş değilsin. 
Böyle giderse yakında iflas edebilirsin. Ama bu balodaki kimse bunu 
bilmiyor. Bilirlerse seninle ortaklık yapmak istemeyebilirler.

8. Rol Kartı: Çocuk kitapları yayımlayan bir yayınevi sahibisin. Yayıne-
vinden çıkan kitaplara çocuklar bayılıyor. Öğretmenler sınıf kitaplıkla-
rına bu kitaplardan almak için yarışıyor. İşler senin için çok iyi gidiyor. 
Gerçekten bir ortağa ihtiyacın olmayabilir.
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EK 2: Köprü Şeması

Benim Özelliklerim Ortağımın Özellikleri

Ortaklık Yapımız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................
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Adı ve Soyadı:
Grubu:
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EK 3: Ne Yapmalıyım?

 Yeni bir iş kurmak için atmanız gereken çeşitli adımlar vardır. Aşağıdaki tabloda 

bu süreçte atmanız gereken adımlardan bazıları listelenmiştir. Yeni bir iş kurmak için bu 

adımları hangi sıra ile gerçekleştirmeniz gerekir? Bunları listeleyiniz. (Tamamını kullan-

mak zorunda değilsiniz.).

1. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

8. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

9. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

 Yeni bir iş kurarken atacağım adımlar:

Bir ortak 

bulurum.

İş fikrim 

hakkında araştır-

ma yaparım.

Rakipleri

araştırırım.

Ön değerlendir-

me yapıp karar 

veririm.

İşi kurarım.

Bir yatırımcı

bulurum.

Bir problem 

bulurum.

Olası riskleri 

tespit ederim.
İşi geliştiririm.

Potansiyel müş-

terileri tespit 

ederim.

Başarılı olma ko-

nusunda kendimi 

motive ederim.

Bir iş fikri 

bulurum.

Bir çalışma planı 

hazırlarım.

İş fikrimin yapılıp 

yapılamayacağını 

tespit ederim.

Tanıtım yaparım.

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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EK 4: Girişimcilik Üzerine Araştırma

 Dünyaca ünlü bir marka belirleyiniz. Markanızın logosunu;

Marka

Logo

Kuruluş Yılı

Kurulduğu Yer

Kurucusu

Sektör (Sağlık, bilişim teknolojileri, 

havacılık ve uzay vb. )

Açıklama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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ETKİNLİK ADI : ORADA BİR FIRSAT VAR UZAKTA

ÖNERİLEN SÜRE : 40’+40’+40’+40’

ETKİNLİK KAZANIMLARI : 

 Girişim fikrine uygun iş planı geliştirir.

 Girişim fikrine uygun paydaşları belirler.

 Girişim fikrini sözlü ya da yazılı olarak ifade eder.

 Girişim fikrine uygun özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Yaratıcı drama (toplantı düzenleme, öğretmenin rolde olması)

AÇIKLAMALAR: 

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: A4 kâğıdı, boya kalemleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere 
ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci

Hazırlık/Isınma

1. Etkinlik: Fırsat Kaçıyor

 Öğretmen, öğrencilere arka arkaya 
tek sıra hâlinde dizilmelerini söyler. Öğren-
ciler önlerindeki arkadaşlarının omuzların-
dan tutarlar. Öğretmen en öndeki öğren-
cinin “girişimci”, en arkadaki öğrencinin ise 
“fırsat” olduğunu belirtir. Girişimci en arka-
daki fırsatı yakalamaya çalışır. Bu esnada gi-
rişimci ve fırsat arasındaki öğrenci zincirinin 
kopmaması gerektiğini öğretmen vurgular. 
Girişimci fırsatı yakalamayı başarırsa en ar-
kaya geçer. Öğretmen tüm öğrencilerin fır-
satı yakalamasıyla etkinliği sonlandırır (Ka-
labalık sınıflarda grup ikiye bölünebilir.).

Canlandırma

2.Etkinlik: Kiralık Dükkân

 Öğretmen, öğrencileri sandalyele-
ri ile beraber çemberde toplar. Öğrenci-
lerden bir şirketin yönetim kurulu üyeleri 
olmalarını ister. Öğretmen yönetim kurulu 
başkanı olarak role girer. Öğretmen, öğ-
rencilere Abidik Mahallesi’nde kiralık dük-
kânlar olduğunu söyler. Mahallenin kroki-
sinin de yer aldığı; içerisinde nüfusu, yaş 
ortalaması, cinsiyet durumu gibi demog-
rafik özelliklerinden bahsedilen Ek 1’i da-
ğıtır. Öğretmen (yönetim kurulu başkanı) 
şirket olarak bu mahallede bulunan 8 ve 21 
numaralı kiralık dükkânlardan birine yeni 
bir işletme açmak istediklerini belirtir. Öğ-
rencilerden Abidik Mahallesi’nde belirtilen 
dükkânlara neler açılabileceği üzerine bir 
çalışma hazırlamalarını ister. Her bir öğ-
renci Ek 2’yi kullanarak önerilerini gerek-
çeleri ile beraber açıklar.

3.Etkinlik: Logonu Tasarla Sunumunu Yap

 Öğretmen, öğrencilerden açmak is-
tedikleri iş yeri için bir isim ve logo hazır-

lamalarını ister. Öğretmen örneklerle kul-
lanılabilecek logo hazırlama tekniklerini 
gösterir.

Açıklama

 Logo türleri; sözcük baskı kalıpları 

(logotype), kısaltmalar, semboller, mas-

kotlar, soyut logolar, amblemler, kombi-

nasyon işaretleri şeklinde listelenebilir. Bu 

listeye uygun örnek marka logoları göste-

rilebilir.

 Öğrenciler A4 kâğıdı ve boya kalem-
leri ile açmak istedikleri iş yerine ait isim 
ve logoyu hazırlar. Logo tasarımları hazır-
landıktan sonra öğrenciler Ek 2 ile birlikte 
sunumlarını yaparlar.

 Öğretmen, yönetim kurulu başkanı 
olarak tüm fikirleri çok beğendiğini belir-
tecek bir karar veremediğini bu nedenle 
oylama yapacağını belirtir. Öğrencilerden 
kendi çalışmaları dışında en beğendikleri 
çalışmaya oy vermelerini ister. Öğrenciler 
gizli olarak en beğendikleri çalışmanın is-
mini bir kâğıda yazar ve katlar. Öğretmen 
oyları toplar, sayım yapar. Kazanan çalış-
mayı açıklar.

Kaynakça

 Akbayrak, K. (2019). Özel yetenekli 
ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yaratıcı drama 
yöntemiyle girişimcilik becerisi kazandı-
rılması üzerine bir eylem araştırması (ita-
lik). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü.

Öğrenme–Öğretme Süreci

 Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama 
Anahtarı ve Akran Değerlendirme For-
mu’na etkinlik karekodunu okutarak ula-
şabilirsiniz.



421

Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik 

DESTEK EĞ
İTİM

 PRO
G

RAM
I 2

EK 1: Abidik Mahallesi

 “Abidik Mahallesi şehrin en güzel mahallelerinden biridir. Şehrin gürültüsünden uzak 

ve nispeten sessiz bir mahalledir. Bu mahallede yaşayan insanların gelir seviyesi iyi durum-

dadır. Mahallenin sakinleri; Gezmeyi, eğlenmeyi sever, hayvanları ve doğayı korurlar. Nüfu-

sun %58’i kadın ve genel yaş ortalaması 26’dır. Şirket olarak yaptığımız araştırmada şehirde 

iki tane kiralık dükkân olduğu tespit edilmiştir. Bu dükkânlara iş yeri açmak istemekteyiz. 

İş yerimizin ne üzerine olmasına henüz karar vermiş değiliz. Desteğinize ihtiyacımız bulun-

maktadır.”
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EK 2: Sunum Şablonu

Ek 1 formunu dikkate alarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Tercih ettiğin kiralık 
dükkân numarası 
nedir?

Neden bu numaralı 
dükkânı kiralamak 
istiyorsun?

Açmak istediğim iş 
yerinin ismi nedir?

Neden bu ismi tercih 
ettin?

Açmak istediğin iş 
yerinin faaliyet alanı 
nedir?

Neden bu faaliyet 
alanını seçtin?

İleriye dönük bu iş 
yeri ile ilgili beklen-
tilerin nelerdir?

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

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

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

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

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

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Tarih:
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