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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehmet Âkif Ersoy

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

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir.
Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere
yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır.
Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel akademik
yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir.
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim,
müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış programlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri
fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere
beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.
Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders
materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini
destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğretmen ve akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin desteklenmesi
ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyaller ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da
sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması
amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi
sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…
Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürü
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Giris
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ülkemizde özel yetenekli öğrencilere örgün eğitimin dışında eğitim
imkanı sunan ve özel yetenekli öğrencilerimizin potansiyellerini gerçekleştirmesi yönünde hizmet veren önemli
kurumlardır. Özel yetenekli öğrenciler sahip oldukları özelliklerden dolayı kendi ihtiyaçlarına uygun bir eğitim
programına ve eğitsel ortamlarının bu ihtiyaçlara göre yapılandırılmasına gereksinim duyarlar. Özel yetenekli
bireyler gelişim, biliş, öğrenme, motivasyon, ilgi gibi çeşitli özelliklerde akranlarından farklı gelişim rotaları
izleyebilmektedirler bu da onlara sunulacak eğitim programlarının farklılaştırılmasını gerektirir.
Özel yetenekli öğrenciler için hazırlanan eğitim ve öğretim programları, programın içerik, süreç ve ürün
boyutları dikkate alınarak farklılaştırılabilir. Programın içerik, süreç ve ürün boyutlarının farklılaştırılabilmesi
için zenginleştirme ve hızlandırma gibi stratejiler işe koşulabilir. Hızlandırma en genel tanımıyla, öğrencinin
hazır bulunuşluğu ve motivasyonunu temel alarak öğretim seviyesinin hızını ve karmaşıklığını düzenlemeyi
kapsar. Zenginleştirmede ise amaç programı ve sunulan eğitsel fırsatları çeşitlendirerek içeriği ileri taşımaktır.
Zenginleştirme stratejisi ağırlıklı olarak programın içerik ve süreç hedeflerine ulaşmada işe koşulur. Öğretim
programının zenginleştirme yoluyla farklılaştırılması için üst düzey hedeflere yer verilmesi gerekmektedir. Bu
üst düzey hedefler arasında üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi, disiplinlerarası çalışmalar, duyuşsal gelişim, teknolojik becerilerin gelişimi ve akademik motivasyon gibi bileşenler bulunur.
Farklılaştırmanın sağlanması için programlar; içerik boyutunda soyutluk, karmaşıklık, çeşitlilik, organizasyon, yöntem bilgisi, seçkin kişileri tanıma gibi bileşenlere; süreç boyutunun farklılaştırılması için üst düzey
düşünme becerileri, açık uçlu ve yaratıcı düşünme, keşfetme, muhakeme, araştırma, grup etkileşimi ve seçim
özgürlüğü gibi bileşenlere son olarak ürün boyutunun farklılaştırılması için problemin farkına varma, gerçek
yaşam problemleri ile çalışma, gerçek hedef kitle, değerlendirme, üründe yaratıcılık ve çeşitlilik gibi bileşenlere
sahip olmalıdır.
BİLSEM eğitim ve öğretim programlarının ilkeleri de hızlandırma ve zenginleştirme yoluyla farklılaştırmayı, üst düzey düşünme becerilerinin gelişiminin desteklenmesini, disiplinlerarası çalışmaları, değerler eğitimini
ve proje üretme ve geliştirmeyi esas alır. BİLSEM Destek Eğitim Programı ve Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı fen ve teknoloji dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu yardımcı ders materyali de adı geçen
ilkeler dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Etkinlikler hazırlanırken modüler bir yaklaşım ve hızlandırma ile
zenginleştirmenin olabildiğince çok bileşeninin birlikte kullanılmasını içeren “smorgasbord” yaklaşımı benimsenmiştir. Bunun yanısıra özel yetenekliler eğitiminde etkililiği ispatlanmış program modellerinden biri olan
Bütünleşik Öğretim Modeli’nin (BÖM) ilkeleri de dikkate alınmıştır. BÖM kuramsal olarak Vygotsyky’nin yakınsal gelişim alanı ilkesi, Adler’in paedaeia önerisi ve yapılandırmacılık felsefesine dayanır. Model 1986 yılında
Joyce VanTassel-Baska tarafından ortaya konulmuş ve yıllar içerisinde hakkında detaylı araştırmalar yapılarak
öğretim materyalleri geliştirilmiştir. BÖM, ileri içerik boyutu, süreç-ürün boyutu ve konu-tema boyutu olmak
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üzere üç boyuttan oluşur. Kısaca özetlenecek olursa ileri içerik boyutu; tanısal-öngören yaklaşımı benimser ve
bu yaklaşım sayesinde öğrencilerin hazır bulunuşlukları ve öncül bilgileri değerlendirilerek öğretim modelinin
nasıl revize edileceğine, öğretimsel planlamanın nasıl yapılacağına, gruplama uygulamalarının nasıl gerçekleştirileceğine karar verilir. Öğrencilerin hazır bulunuşluklarının belirlenmesi sonrasında hızlandırmayı temel
alan ileri içerik sunulur. BÖM’de içeriğin üst düzeyde olması kadar sunulan içeriğin değerli olması da gerekir,
böylelikle öğrenci derin ve anlamlı öğrenme deneyimlerine sahip olur. Modelin süreç-ürün boyutu, öğrencilerin kaliteli bir ürün ortaya koymasına yardımcı olan hem bilimsel hem de sosyal araştırma becerilerinin
öğretimine önem vermektedir. Bunu gerçekleştirmek için üst düzey düşünme becerileri, bağımsız çalışmalar,
probleme dayalı öğrenme gibi yöntemler kullanılır. Konu-tema boyutu ise özel yetenekli öğrencilerin bilgi parçalarından ziyade bilgi sistemlerini anlayabilme kapasitesine odaklanmaktadır. Bu boyut öğretim modelinin,
öğrencilerin bilginin doğası ve yapısını anlamalarına yardımcı olacak derin fikirler ve felsefeler etrafında örgütlenmesini temel alır. Yardımcı ders materyalindaki etkinlikler hazırlanırken BÖM’ün bazı temel bileşenleri
entegre edilmeye çalışılmıştır. Seçilen genel konu ve modüller ile yazılan kazanımlar ileri içeriğin öğrenciye
sunulmasını hedeflemektedir, süreç-ürün boyutunda zenginleştirme yapılarak problem çözme ve üst düzey
düşünme gibi becerilerin gelişimi hedeflenmiştir ayrıca her modül yazılırken modülle ilgili kavramlar ve büyük
fikirler belirlenmiştir.
Etkinlikler hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı fen ve teknoloji dersine ait çerçeve program dikkate alınmakla birlikte, BİLSEM’lerin kendilerine özgü yapı ve ihtiyaçları temele alınarak tamamen yeni konu ve kazanımlar yazılmış böylelikle hem hızlandırma hem de zenginleştirme yapılarak etkinlikler farklılaştırılmıştır.
Etkinliklerin geliştirilmesi sürecinde öncelikle fen ve teknoloji alanından beş genel konu belirlenmiştir. Bu
beş genel konu hem destek hem de BYF programında ortaktır, böylelikle programlar arasında bağlantı kurulmuştur. Genel konular belirlendikten sonra konuyla ilgili modüller belirlenmiş ve modüllerle ilgili üst düzey düşünme becerilerini temele alan kazanımlar yazılmıştır. Yazılan kazanımlar ileri içerik sunulmasını ve
kazanımlarla ilintili olarak geliştirilen etkinliklerde öğrencilerin ileri içeriği derinlemesine deneyimlemesini
hedeflemektedir. Bu bağlamda öğretim boyutunda problem çözme, muhakeme, bilimsel süreç becerileri ve yaratıcı, eleştirel, analitik düşünme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Etkinliklerde öğrencilerin gerçek
yaşam problemleri üzerinden çalışmaları ve seçim özgürlüğü sunularak ürün geliştirmeleri desteklenmiştir.
Değerlendirmede ise süreç-ürün değerlendirme yaklaşımı benimsenmiş ve etkinliklerin odaklandığı kavram,
ilke ve becerilerin gerçekleşme düzeylerini ölçmeyi hedefleyen alternatif değerlendirme teknikleri kullanılmıştır. Değerlendirme bölümlerinde sunulan araçlar uygulayıcıya öneri niteliğindedir ve uygulayıcıların öğrenme
ortamının yapısı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bu araçları uyarlaması önerilmektedir.
Bu ilkeler dikkate alınarak hazırlanan destek ve BYF eğitim programlarına ait yardımcı ders materyalinin
genel yapısı aşağıda sunulmuştur. Etkinlik kitaplarında sunulan etkinlikler kılavuz niteliğindedir yani öğretmenlere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulayıcılar bu etkinlikleri aynen uygulamak durumunda
değildirler, öğrencilerinin hazır bulunuşluk ve ilgilerini dikkate alarak etkinliklerde farklılaştırmalar yapabilir
yahut yeni etkinlikler tasarlayabilirler, bu süreci kolaylaştırmak için etkinliklerin son bölümlerinde modül içerisindeki becerilerin gelişimini hedefleyen farklı ek etkinlik önerileri de sunulmuştur. Son olarak fen ve teknoloji konu alanı deneysel öğrenmenin öne çıktığı alanlardan biridir, bu bağlamda laboratuvar çalışmalarının fen
öğretiminde önemi büyüktür. Deneysel çalışmalar temele alınarak yürütülen etkinliklerde uygulayıcılar tara-
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fından temel laboratuvar güvenlik kurallarının dikkate alınması ve öğrencilerini laboratuvar güvenlik kuralları
ve güvenlik sembolleri hakkında bilgilendirilmesi önerilmektedir.
Bu kitap, bilim ve sanat merkezi fen ve teknoloji öğretim sürecine uygun bir şekilde, esnek bir yapıda öğretmenlerimize yol göstermesi ve derslerin organizasyonunda fikir vermesi gayesiyle hazırlanmıştır. Bu bağlamda
her ne kadar öğretim programında yer alan kazanımlar temel alınsa da öğretmenlerimiz uygulama aşamasında
bu temel kazanımların çerçevesini öğrencilerin seviyesi, okul imkânları gibi değişkenleri göz önüne alarak uygun hale getirebilirler. Böylece BİLSEM öğrencilerinin yaratıcı yetenekleri, bireysel becerileri düşünüldüğünde
bu rehber materyalin esnek kullanımı söz konusu olacaktır. Kitapta yer alan öğretim etkinlikleri; öğrencilerin
yeni fikir üretmelerine, var olan fikirleri eleştirmelerine, kendi yeteneklerini fark etmelerine, bireylerarası farklılıkları ve benzerlikleri hoş karşılamalarına, öğrenme ürünlerini kendi tercihlerine göre seçebilmelerine, üst
düzey düşünme ve 21. yy. becerilerini kazanabilmelerine olanak sağlayacak yapıda hazırlanmıştır.
Etkinlikler bilim ve sanat merkezinde görev yapan alanında uzman fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ve
akademisyenlerden oluşan bir komisyonun yoğun emekleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Ele alınan konuların
ve öğretim yaklaşımlarının seviyeye uygun, güncel ve yaşam temelli olması hedeflenmiştir. Ayrıca ölçme değerlendirme uzmanlarından alınan destekle oluşturulan ölçme değerlendirme araçları da etkinlik değerlendirmeleri için kullanılmıştır.
BİLSEM destek eğitimi ve bireysel yetenekleri fark ettirme programlarında kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanan fen ve teknoloji yardımcı ders materyalinin tüm bileşenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.
Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.

Fen ve Teknoloji Kitap Yazım Komisyonu
Mart, 2022
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Ya r d ı m c ı D e r s M a t e r y a l i
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

1. MODÜL
Öğretim Modülü: BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Süre: 2 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Bilim insanlarının araştırma sürecindeki
deneyimlerini açıklar.

Bilimsel Süreç
Bilimsel Araştırma

2. Bilimsel araştırmanın özelliklerini analiz eder.

Kanıt

3. Bir bilimsel araştırma sürecini değerlendirir.

Gözlem
Bilim İnsanı
Bilimsel Süreç Becerileri
Farklılaştırma Unsurları
Konu Hızlandırma
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji ve Astronomi

Açık Uçlu Soru

Bağlamında İşlenebilir.

Rubrik
Kontrol Listesi

DEP
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GENEL KONU/MODÜL: Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri/Bilimsel Araştırma
Süreci

ETKİNLİK ADI: Genç Bir Bilim İnsanının Araştırma Günlüğü
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
•

Bilimsel olan ve olmayan araştırmaların özelliklerini ayırt eder.

•

Bilimsel bir çalışmanın bulgularını etkili bir şekilde değerlendirir.

•

Bilimsel araştırma sürecinin özelliklerini geliştirecek yollar önerir.

KAZANIMLAR:
1. Bilim insanlarının araştırma sürecindeki deneyimlerini açıklar.
2. Bilimsel araştırmanın özelliklerini analiz eder.
3. Bir bilimsel araştırma sürecini değerlendirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikteki temel amaç; öğrenenlerin bilim insanlarının bilimsel araştırma esnasında deneyimledikleri süreçleri anlamaları, bilimsel araştırma sürecinin belirli özelliklerini tahmin etmeleri ve bilimsel araştırma
sürecine ilişkin karşılaştıkları farklı örnekleri değerlendirmeleridir. Öğrenenlerin bilimsel sürecin basamak
basamak ilerlemediğini, bilim insanlarının süreç esnasında yöntemlerini geliştirebildiklerini, bilimsel araştırmanın kanıt ve gözlem tabanlı olduğunu anlamaları amaçlanmaktadır. Bilimsel süreç esnasında bilim insanlarının oldukça farklı süreç becerilerini deneyimlediklerini ve bilimsel araştırma süreçlerinin eleştiriye açık
süreçler olduğunu ifade etmeleri beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Küçük grup organizasyonu için gerekli masa-sandalye oturma düzeni, 3 kişilik gruplar için örnek olay
içerikli çalışma kâğıtları, tamamlanmamış bilimsel araştırma değerlendirme formu. Kısa bilimsel süreç etkinliği için grup başına farklı kalınlıkta üçer tahta çubuk, birer ışık kaynağı ve birer beyaz kâğıt verilir. Etkinlik
esnasında not almak için bir gözlem formu sağlanır.

HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerin ışık kaynağını kullanabilecekleri bir oturma düzenine göre yerleşmeleri sağlanmalıdır. Her
grubun, gözlemlerini kaydedecekleri bir form elde etmeleri gerekmektedir. Örnek olay çalışma kâğıtları hazırlanmalıdır. Tamamlanmamış değerlendirme formu önceden hazırlanmalıdır.
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KAVRAMLAR:
Bilimsel Süreç: Bilimsel bilginin üretilmesi sürecinde işe koşulan süreçlerin toplamıdır (Schwartz, Lederman & Lederman, 2008).
Bilimsel Araştırma: İnsanın çevresindeki olaylar, olgular ve problemlere ilişkin bilgi elde etmesini sağlayan sistematik, tutarlı ve yöntem temelli etkinliklerdir (Karagözoğlu, 2006).
Kanıt: Sistematik gözlem sonucu elde edilen bilgiler (Köksal, 2010).
Gözlem: Gözlemler, duyular aracılığıyla doğrudan ulaşılabilen ya da birkaç gözlemcinin kolaylıkla görüş
birliğine varabildiği doğa olayları hakkındaki tanımlayıcı durumlardır (Köksal, 2010)
Bilim İnsanı: Bilimsel konuları ve soruları uğraşı alanı olarak deneyimleyen, bilimsel yöntemleri araştırma süreçlerinde kullanılan bireylerdir.
Bilimsel Süreç Becerileri: Bilim insanlarının bir araştırma sürecinde ve sonrasında bulguların paylaşılması için kullandığı becerilere bilimsel süreç becerileri denmektedir (planlama, sınıflama, ölçme, tahmin
etme) (Arslan & Tertemiz, 2004).

ÖN BİLGİLER:
Bilim insanları; önceden iyi şekilde planlanmış yolları kullanarak kafalarındaki sorulara cevap vermeye,
gözlemlerini açıklamaya ve hipotezlerini test etmeye çalışırlar. Bu yolları kullanırken farklı bilimsel süreç becerilerinden (ölçüm yapma, karşılaştırma, sınıflama vb.) yararlanırlar (Seda & Kirindi, 2020). Bu becerilerin
kullanımı daha detaylı ve anlaşılır sonuçlar üretmelerini sağlar. Sonunda ortaya konun bulgular bilimsel sürecin sağladığı kanıt ve gözlemlere dayalıdır (Altındağ, Şahin & Saka, 2017). Dolayısıyla bilimsel süreç gözlem
ve kanıt temelli bir bilgi üretir, bu sebeple bilim insanlarının bilimsel araştırma süreçleri oldukça değerlidir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Konu hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen sınıfa girdiğinde “Bir bilim insanı nasıl araştırma yapar?” sorusunu rastgele seçtiği bir öğrenciye sorar. Verilen cevabın kabul edilmesi gereken ve kabul edilmemesi gereken kısımlarını ifade eder. Daha
sonra öğrencilerin ön bilgisi hakkında bilgi edinmek için “Bilim nedir?”, “Bilim insanları ne yaparlar?”, “Bilim
insanları ne gibi becerilerini bilimsel çalışmalarda kullanır?” sorularını rastgele seçtiği 3 öğrenciye yöneltir.
Sonrasında bilimsel süreci kısaca özetler (10 dk.). Sonrasında sınıfı üçer kişilik gruplara ayırıp farklı masalara oturmalarını sağlar. Gruplara “Genç Bir Bilim İnsanının Araştırma Günlüğü” başlıklı örnek olay sunar ve
gruplardan örnek olayı okumalarını ister. Örnek şöyledir:
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GENÇ BİR BİLİM İNSANININ ARAŞTIRMA GÜNLÜĞÜ
Sercan, küçük yaşlarından beri bilimsel konulara ilgisi olan bir gençtir. Üniversiteyi bitirdikten
sonra bir bilim merkezinde araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Merak ettiği araştırma konusu,
“Çocuklar günde ne kadar bilgisayar oyunu oynamalıdır?”. Bunu araştırmak için günde 1, 4 ve 10
saat bilgisayar oyunu oynayan çocukların beyinlerindeki farklılıkları belirlemeye çalışmıştır. Sercan,
araştırma sürecinde yaptıklarını bir günlüğe yazarak her şeyi kayıt altına almaktadır. Araştırmasını
planlarken çocukları nasıl seçeceğine, hangi bilgisayar oyunlarına odaklanılması gerektiğine, çocukların beyinlerini nasıl araştırabileceğine, nasıl veri toplaması gerektiğine ve verilerini nasıl analiz etmesi gerektiğine ilişkin kararlar verdiğini günlüğünde ifade etmiştir. Sonrasında elde ettiği sonuçları
nasıl sunacağına, araştırma sürecinin başkalarınca da tekrarlanması durumunda neler olacağına ve
tüm süreçteki eksikliklerin neler olduğunu belirlemeye ilişkin de kararlar verdiğini günlükte ifade
etmiştir. Günlükte, araştırmasının başlangıcında belirlediği hipotezlerinin desteklenmediği sonuçlara
ulaştığında neler yaptığını ve nerede hatalı olduğunu nasıl belirlediğine de değinmiştir. Tüm araştırma
sürecinde açıklayamadığı, yetersiz kaldığı yerlerde ne gibi kaynakları okuduğu, araştırma problemine
ilişkin okuduğu kaynakların neler olduğunu da ayrıca yazmıştır. Sercan, bilimsel araştırma sürecini
özetleyen günlüğüne baktığında “bilimsel araştırma sürecinin” belirli özelliklere sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu özelliklerden planlılık ve amaçlılığı vurgulamıştır. Fakat Sercan bilimsel çalışmanın
sadece bu özelliklerinin olmadığını ifade etmiştir ve bu konuda günlüğünü detaylı incelemeye karar
vermiştir.
Soru 1. Sizce Sercan bilimsel araştırma sürecinde ne gibi deneyimler yaşamıştır?
Soru 2. Sercan’ın ifade ettiği bilimsel araştırmanın özelliklerine siz daha neler eklerdiniz?
Soru 3. Sercan’ın yerinde olsaydınız bu problemi siz nasıl araştırırdınız?

Değerlendirilen Bilimsel Araştırmanın Özellikleri
Kanıtları gerektirme
Gözlem gerektirme
Yöntem kullanma
X
Y
Z
T
F
S

Ölçütler
Yeterli

Kısmen Yeterli

Yetersiz
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Öğretmen tarafından , formda X, Y, Z, T, F ve S harfleri yerine ne gibi özelliklerin yazılabileceği gruplara
sorulur. Bu özelliklerden hangilerinin bilimsel araştırmanın özellikleri olduğu hakkında grup tartışması yapılması sağlanır. Bu uygulama esnasında öğretmen sesli düşünerek model olur ve gruplara cevaplarına ilişkin
anlık dönüt verir. Daha sonra gruptan cevaplarını bir yazılı rapor hâline getirmeleri istenir. Son olarak hazırlanan form kullanılarak Sercan’ın çalışması değerlendirilir (20 dk.). Kalan süre içerisinde gruplardan kısa
bir bilimsel araştırma yapmaları istenir, bunun için her gruba farklı kalınlıkta üçer tahta çubuk verilir. Daha
sonra her gruba birer ışık kaynağı verilerek farklı tahtaların kalınlıklarına göre ve ışık kaynağının uzaklığına göre beyaz kâğıt üzerinde nasıl bir gölge oluşacağını öncelikle çizmeleri (hipotez kurmaları), sonra ise bu
çizimlerine gerçek gölgenin benzeyip benzemediğini test etmeleri istenir. Öğrencilerden, gerçek gölgeden ne
kadar kısa, ne kadar uzun, ne kadar kalın ve ne kadar ince gölgeler elde ettiklerini not etmeleri istenir. Öğrencilerin, son olarak elde edilen farklılıkları analiz etmeleri ve bu farklılıkların neden kaynaklanabileceğini
yorumlamaları beklenir. Bu süreçlerini de geliştirdikleri bilimsel araştırma değerlendirme formu ile değerlendirmeleri istenir. Araştırmalarında ne gibi becerilerini kullandıkları öğrencilere sorulur? Öğretmen yine bu
süreçte sesli düşünerek model olan ve detaylı dönüt sağlayan uzmandır. Son olarak öğretmen rastgele seçtiği
3 öğrenciye “Bilim nedir?”, “Bilim insanları ne yaparlar?”, “Bilim insanları ne gibi becerilerini bilimsel çalışmalarda kullanır?” sorularını yöneltir. Öğretmen, genel olarak bu sorulara ilişkin özetleme yaparak öğretimi
tamamlar (20 dk.)

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre, verilen örnek olay metni daha az sayıda kelime ve daha az bilimsel terim içerecek şekilde yazılabilir. Öncesinde öğretmen önemli kavramları açıklayarak derse başlayabilir. Fakat öğrencilerin düzeyi anlama ve kavram bilgisi açısından daha beklenenden daha üstte ise etkinlikte
en sonra verilen gözlem süreci en başta keşif etkinliği olarak kullanılabilir. Bu esnada bilimsel bir çalışmanın
gerçekçi bir özetine ilişkin video kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME:
Öğretim başında kavram odaklı açık uçlu sorular, öğretim sonunda da yine kavram odaklı açık uçlu sorular kullanılmalıdır. Ayrıca süreç esnasında kontrol listesi ile kazanımların içerdiği kavramların öğrenilip
öğrenilmediği değerlendirilmelidir. Üst düzey kazanım açısından ise öğrenci ürünleri rubrik yardımıyla değerlendirilmelidir.
Öğrenci Kodu

Kavram
Bilimsel Araştırma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kavramın Anlanma Durumu
Tam Anlama

Anlamama

DEP

1

Bilimsel Süreç

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Kanıt

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gözlem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)
Ürün Özelliği

Değerlendirme Kriterleri
0

1

2

Ürünün bilimselliği

Tüm içeriği bilimsel olarak
doğru değildir.

Bilimsel olarak doğru
olmayan kısımlara sahip

Tüm içeriği bilimsel olarak
doğrudur.

Ürünü geliştirmede problem
çözme becerisini kullanma

Ürünün geliştirilmesi
problem çözme
becerisini kullanmayı
gerektirmemektedir.

Ürünün geliştirilmesi
problem çözme becerisini
kısmen kullanmayı
gerektirmektedir.

Ürünün geliştirilmesi
problem çözme becerisini
sıklıkla kullanmayı
gerektirmektedir.

Ürünü geliştirmede analitik
düşünme becerisini
kullanma

Ürünün geliştirilmesi
analitik düşünme
becerisini kullanmayı
gerektirmemektedir.

Ürünün geliştirilmesi
Ürünün geliştirilmesi analitik
analitik düşünme düşünme
düşünme becerisini kısmen
becerisini sıklıkla kullanmayı
kullanmayı gerektirmektedir.
gerektirmektedir.

Ürünü geliştirmede eleştirel
düşünme becerisini
kullanma

Ürünün geliştirilmesi
eleştirel düşünme
becerisini kullanmayı
gerektirmemektedir.

Ürünün geliştirilmesi
eleştirel düşünme becerisini
kısmen kullanmayı
gerektirmektedir.

Ürünü geliştirmede yaratıcı
düşünme becerisini
kullanma

Ürünün geliştirilmesi
yaratıcı düşünme
becerisini kullanmayı
gerektirmemektedir.

Ürünün geliştirilmesi yaratıcı Ürünün geliştirilmesi yaratıcı
düşünme becerisini kısmen düşünme becerisini sıklıkla
kullanmayı gerektirmektedir. kullanmayı gerektirmektedir.

Ürünün geliştirilmesi
eleştirel düşünme becerisini
sıklıkla kullanmayı
gerektirmektedir.

KAYNAKLAR:
Altındağ, C., Şahin, C. T., & Saka, Y. (2017). Bilimin Doğası Öğretimine Yönelik Etkinlik Örneği. Journal of
Inquiry Based Activities, 2(1), 1-9.
Arslan, A. G., & Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 479-492.
Karagözoğlu, Ş. (2006). Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 13(2), 64-71.
Köksal, M.S. (2010). The effect of explicit embedded reflective instruction on nature of science understandings, scientific literacy levels and achievement on cell unit. Middle East Teachnical University: Unpublished PhD
Thesis.
Schwartz, R. S., Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2008). An instrument to assess views of scientific inquiry:
the VOSI questionnaire, National Association for Research in Science Teaching, March 30–April 2, 2008. Baltimore, U.S.
Seda, E. R., & Kirindi, T. (2020). Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 317-343.

DEP

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

2. MODÜL
Öğretim Modülü: TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
Süre: 2 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Akıl Yürütme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Bilim insanlarının bilimsel araştırma esnasında
kullandığı becerileri açıklar.

Bilimsel Süreç
Bilimsel Araştırma

2. Bilimsel süreç becerilerinin bir araştırma
sürecinde kullanımını planlar.

Temel Süreç Becerileri
Bütünleşik Süreç Becerileri

3. Bilimsel süreç becerilerini bilimsel
çalışmasında uygular.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji ve Astronomi

Açık Uçlu Soru

Örnekleriyle İşlenebilir.

Kontrol Listesi
Bireysel Görüşme
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GENEL KONU/MODÜL: Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri/Temel Bilimsel
Süreç Becerileri

ETKİNLİK ADI: Duyularım, Ellerim ve Zihnim
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
•

Bilimsel bir araştırma sürecinde kullanılan süreç becerilerine örnekler verir.

•

Bilimsel bir araştırma sürecinde hangi becerilerin neden kullanıldığını anlar.

•

Bilimsel bir araştırma sürecinde kullanılabilecek alternatif beceriler önerir.

KAZANIMLAR:
1. Bilim insanlarının bilimsel araştırma esnasında kullandığı becerileri açıklar.
2. Bilimsel süreç becerilerinin bir araştırma sürecinde kullanımını planlar.
3. Bilimsel süreç becerilerini bilimsel çalışmasında uygular.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin temel vurgusu bilimsel araştırma sürecinde bilim insanlarının farklı duyularını kullanmaya,
aklını kullanarak süreci daha verimli hâle getirmeye olan ihtiyaçlarının ortaya konmasıdır. Bilim insanları bir
araştırma sürecinde gözlemler ve ölçümler yapıp karşılaştırmalarla derinleşemeye çalışırlar. Aynı zamanda
bazen hipotezler kurup bazen deneyler tasarlarlar. Araştırma süreci sonrasında analizler yapma, çıkarımda
bulunma, grafikler oluşturma ve değerlendirme yapma gibi becerileri de kullanmaları gerekmektedir. Bilim
insanları her araştırmada tüm süreç becerilerini kullanmak zorunda değildir fakat bilimsel sürece özgü becerilerin sistematik olarak planlanıp kullanılması önemli avantajlar sağlamaktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Küçük grup organizasyonu için gerekli masa-sandalye oturma düzeni, 3 kişilik gruplar için “yeni bulunduğu iddia edilen bir canlının maketi (uçan Gagalı Canlı)” sağlanır. Canlının maketini inceleyecek olan
her grup başına bir büyüteç, bir uzunluk ölçer (cm birimli), farklı canlıların fotoğraflarını içeren bir albüm
(albümdeki canlı gruplarının boyları, ağırlıkları, renkleri, yaşadıkları yerler, beslenme şekilleri vb. özellikleri
açıklanır) ve birer beyaz kâğıt verilir. Etkinlik esnasında not almak için bir gözlem formu hazırlanır. Gruplara, bir sonraki etkinlik için bir beyzbol topu, boyama kalemleri ve zaman ölçer tedarik edilir. Ayrıca etkinlik
esnasında not almak için bir gözlem formu sağlanır.

HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerin maketi rahatça görüp dokunabilecekleri bir oturma düzeninde yerleşmeleri sağlanmalıdır.
Her grubun gözlemlerini kaydedecekleri bir form yapısı oluşturmaları oldukça önemlidir. Formlarını oluştururken öğrencilere örnek fikirler verilmelidir. Öğrencilerin süreci somutlaştırmaları için gerektiğinde kullanabilecekleri, bir uzmanın sınıflama yaparken nasıl bir süreç izlediğine ilişkin örnek olaylar hazırlanmalıdır.
Öğrencilere, sonrasında yapılacak top yuvarlama etkinliği için bir beyzbol topu, boyama kalemleri ve zaman
ölçer sağlanmalıdır.
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KAVRAMLAR:
Bilimsel Süreç: Bilimsel bilginin üretilmesi sürecinde işe koşulan süreçlerin toplamıdır (Schwartz, Lederman & Lederman, 2008).
Bilimsel Araştırma: İnsanın çevresindeki olaylar, olgular ve problemlere ilişkin bilgi elde etmesini sağlayan sistematik, tutarlı ve yöntem temelli etkinliklerdir (Karagözoğlu, 2006).
Temel Bilimsel Süreç Becerileri: Bilimsel bir araştırma sürecinde kullanılan sınıflama, uzay-zaman ilişkilerini kullanma, gözlem yapma, verileri kaydetme, ölçüm yapma, sayıları kullanma, tahmin yapma ve sonuç
çıkarma işlemlerinin bütününe temel bilimsel süreç becerileri denmektedir (Tan & Temiz,2003).
Bütünleşik Bilimsel Süreç Becerileri: Bilimsel bir araştırma sürecinde kullanılan, temel süreç becerilerine dayalı olan verileri yorumlamak, değişkenleri belirlemek ve kontrol etmek, hipotez kurmak, operasyonel
tanımlama yapmak, model oluşturmak ve deney yapmak gibi işlemlerin bütününe temel bilimsel süreç becerileri denmektedir (Tan & Temiz,2003).

ÖN BİLGİLER:
Bilimsel araştırma süreci, insanların doğal yaşantısında kullandıkları bazı becerilerin sistematik ve tutarlı
şekilde uygulanmasını, bunun yanında daha özel bilimsel uygulamalara özgü becerileri sergilemesini gerektirmektedir. Bilim insanları bilimsel süreç esnasında duyularını, ellerini ve zihinsel yetilerini kullanırlar. Bu
beceri ve yetilerin kullanımı sonucu bilgi edinimi gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bilimsel bilgi elde etme sürecinde kullandığımız, bilimsel problemlerle uğraşırken çabalarımıza eşlik eden becerileri kısaca bilimsel süreç
becerileri olarak adlandırabiliriz (Lind, 1998). Bilim insanları öncelikle bir durumu GÖZLEMLER, sonrasında DEĞİŞKENLERİ BELİRLER, DEĞİŞKENLERİ ÖLÇER, TAHMİNLER YÜRÜTÜR, HİPOTEZ KURAR ve
ÇÖZÜMLER ÖNERİR, bu çözümler bazen bir DENEYSEL UYGULAMA, bazen bir MODELLEME ve bazen
bir YORUMLAMA ile süreci devem ettirebilirler. Sonuç olarak elde ettikleri bilgiyi sistematik ve tutarlı bir
yolla elde etmiş olurlar. Bu süreç daima bu becerileri içermeyebilir ve basamak basamak ilerlemeyebilir. Bazı
bilimsel durumlarda hipotez kurulması gerekmeyebilir (Örneğin; yeni bir canlının sınıflandırılması gibi) ya
da bazı durumlarda bilim insanları tekrar çalışması yapabilirler. Dolayısıyla bilimsel süreç becerileri bir sistematik içinde ve tutarlı kullanıldıkları sürece oldukça değerlidir ve bilimsel yöntemlere detay katmaktadırlar.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Süreç zenginleştirme, içerik zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Toplam iki ders saati sürecek olan bu etkinlikte öncelikle öğretmen “Bilim insanlarının ne gibi becerileri
var?” sorusunu rastgele seçtiği bir öğrenciye sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin neler olduğunu ve geliştirilmesi gereken kısımların neler olduğunu ifade eder. Daha sonra öğrencilerin ön bilgisi hakkında bilgi
edinmek için “Bilimsel süreç becerileri nelerdir?” ve “Bilim insanları araştırma yaparken hangi becerilerini
kullanırlar?” sorularını rastgele seçtiği 3 öğrenciye yöneltir. Sonrasında kendisi kısaca bilimsel süreç becerilerini özetler (10 dk.). Sınıfı üçer kişilik çalışma gruplarına ayırıp farklı masalara oturmalarını sağlar. Gruplara,
önceden hazırladığı Şekil 1’de gösterilen “Uçan Gagalı Canlı” adındaki maketi sunar ve gruplardan bu maketi
gösterilen canlının özelliklerini, ellerindeki büyüteçle, dokunarak ve akıl yürüterek belirlemelerini ister (20
dk.). Bu esnada destekleyici sorularla gruplara rehberlik eder (Destekleyici sorular: Bu canlı nerede yaşar? Bu
canlı ne ile beslenir? Bu canlı nefes alabilir mi? Bu canlının boyu ne kadardır? Bu canlının gaga uzunluğu ne
kadardır? Bu canlının kanatlarında tüy var mıdır? Albümdeki hangi canlı grubuna benzemektedir?). Maketi
hazırlanacak canlı şöyledir:
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Şekil 1. Uçan Gagalı Canlı

Öğretmen, öğrencilerin gözlemlerini kendi rehberliğinde hazırlattığı gözlem formuna kaydetmeleri ve bir
karar vermelerini ister. Elde edilen sonuçları özetler ve bu süreç esnasında ne gibi becerilerin kullanıldığını
açıklar. Sonrasında ise daha ne gibi becerilerin kullanılabileceğini belirtir (10 dk.).
Öğretmen, bir sonraki derste ise bu canlının ne gibi duyularının olduğunu araştırmak isteyen bir araştırma grubu olarak her grubun çalışması gerektiğini ifade eder. Grupların temel araştırma sorusu şudur: “Canlı dış uyaranlardan hangilerini, hangi organlarla algılamaktadır?” Bu soruyu gruplara sorduktan sonra bir
araştırma planı hazırlamalarını ister (Bu planda ne gibi becerileri, nerede kullanacaklarını açıkça yazmaları
istenir.). Sonrasında hazırlanan planlarda ne gibi becerilerin kullanıldığı konusunda gruplarda küçük grup
tartışması yapılır (Öğretmen bu süreçte sesli düşünerek örnek becerilerden bahseder.) (20 dk.). Sonrasında
öğrencilere “el büyüklüğünde” bir top (Şekil 2) verilir ve 1 m’lik mesafeyi, orta hızda bırakılan bir topun ne
kadar sürede alabileceğini belirlemeleri istenir.

Şekil 2. El büyüklüğünde bir top

Etkinlik esnasında öğrencilerin topun çevresini hesaplamaları, yolu ölçmeleri, hızı gözlemlemeleri, tahminde bulunmaları ve sonuçları yorumlamaları istendiği belirtilmelidir. Sonrasında ise birkaç deneme sonucunu grafikle ifade etmeleri ve gözlemlerini açıklamaları talep edilir. Öğretmen süreç esnasında kendisi de
aynı işlemleri öğrencilerin görebileceği bir yerde model olarak yapar ve işlemleri sesli düşünerek gerçekleştirir.
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Son olarak araştırmalarında ne gibi süreç becerilerini kullandıkları öğrencilere sorulur. Öğretmen yine bu
süreçte detaylı dönüt sağlayan uzmandır. Son olarak öğretmen rastgele seçtiği 3 öğrenciye “Bilim süreç becerileri nelerdir?” ve “Bilim insanları araştırma yaparken hangi becerilerini kullanırlar?” sorularını yöneltir.
Ayrıca bilim insanı olarak hangi duyularını, hangi organlarını ve hangi zihinsel özelliklerini kullandıklarını
açıklamaları istenir. Öğretmen, genel olarak bu sorulara ilişkin özetleme yaparak öğretimi tamamlar (20 dk.).

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Etkinlik sürecinde biyoloji ve fizik konularından örnekler kullanılmıştır. Top yuvarlama etkinliği kısmında kimyasal süreçlerden “hâl değişimi” ile ilgili bir uygulama yapılabilir. Örneğin verilen bir küp buzun ne kadar sürede eriyeceğinin tahmin edilmesi, gözlenmesi, buz eridikçe oluşan sıvının yüksekliğinin hesaplanması,
buza sıcak hava uygulandığında ne gibi değişikliklerin olacağı üzerine hipotezler kurulması bu etkinlikte ele
alınabilir. Dahası öğretmen bu buz etkinliğinde kullandığı becerileri yanlış açıkladığı bir görüntü kaydı alıp
öğrencilerden kendisini düzeltmesini isteyebilir.
Öğrenci Kodu

Kavram
Bilimsel Araştırma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bilimsel Süreç

Kavramın Anlanma Durumu
Tam Anlama

Anlamama
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1

Bütünleşik Süreç Becerileri

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Temel Süreç Becerileri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Örnek Görüşme Soruları
1) Bu derste öğrendiğiniz bilimsel süreç becerilerini başka ne gibi alanlarda kullanabilirsiniz?
2) Bilim insanları, birkaç bilimsel süreç becerisi açısından yeterli düzeyde değilse araştırmalarında nasıl bir
yöntem izlemeli?
3) Bilimsel süreç becerilerinin teknolojik uygulamalarda kullanılması ne gibi avantajlar sağlar?
4) Bilimsel süreç becerileri açısından usta ve acemi olan iki araştırmacının araştırmaları hangi açılardan
farklılaşır?

KAYNAKLAR:
Arslan, A. G., & Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 479-492.
Kanlı, U., & Yağbasan, R. (2008). 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç
Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 91-125.
Karagözoğlu, Ş. (2006). Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 13(2), 64-71.
Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the future. Monroe 2-Orleans Board of Cooperative Education Services, http://www.monroe2boces.org/shared/instruct/sciencek6/process.htm
Tan, M.& Temiz, B. K.(2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri Ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 89-101.
Schwartz, R. S., Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2008). An instrument to assess views of scientific inquiry:
the VOSI questionnaire, National Association for Research in Science Teaching, March 30–April 2, 2008. Baltimore, U.S.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

3. MODÜL
Öğretim Modülü: BİLİM İNSANI OLMAK
Süre: 3 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Problem Çözme Becerisi

•

Akıl Yürütme

•

Eleştirel Düşünme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Bilim insanlarının ortak özelliklerini açıklar.

Etik

2. Bilim insanlarının etik ile ilgili sorumluluklarına
örnekler verir.

Bilimsel Süreç
Kültür ve Sosyal Çevre

3. Bilim insanlarının üzerindeki toplumsal ve
kültürel etkileri değerlendirir.

Bilim İnsanı

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Psikoloji, Sosyoloji ve Bilim Tarihi

Açık Uçlu Soru

Örnekleriyle İşlenebilir.

Kontrol Listesi
Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri/Bilim İnsanı Olmak
ETKİNLİK ADI: Bilimin Farklı İnsanları
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı
SÜRE: 3 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
•

Bilim insanlarının nelerle uğraştıklarını, nasıl yollar izlediklerini ve bilim insanlarının toplumsal etkileşimlerini anlar.

•

Bilim insanlarının araştırma ve yayın etiği açısından yapmaları gerekenleri sorgular.

•

Bilim insanlarının içinde bulundukları ve etkilendikleri kültürel ve sosyal yapıları inceler.

KAZANIMLAR:
1. Bilim insanlarının ortak özelliklerini açıklar.
2. Bilim insanlarının etik ile ilgili sorumluluklarına örnekler verir.
3. Bilim insanlarının üzerindeki toplumsal ve kültürel etkileri değerlendirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı bilim insanlarının ne gibi belirgin özelliklere sahip olduklarını, toplumla ve var oldukları kültürle nasıl etkileştiklerini, etik açıdan sorumluluklarını incelemektir. Bilim insanları, toplumun
diğer her bireyi gibi kültürel etkilerden ve toplumsal değişimlerden etkilenen ama aynı zamanda çalışma
süreçleri açısından sistematik ve tutarlı yollar izleyen bireylerdir. Burada sistematik ve tutarlı bir yol izlemek
için gereken bazı özelliklerin kazanılması bilimsel çalışmalar için elzemdir. Bu özelliklerden bazıları meraklı
olmak, sorgulayıcı olmak, sabırlı, kararlı ve disiplinli olmaktır. Fakat bu özellikler sadece araştırma yürütme
sürecinde gözlenmemektedir. Araştırmayı raporlama ve sonrasında daha ileri araştırma tasarlama süreçlerinde de işe koşulması gereken özelliklerdir. Bilim insanlarının bu özelliklere ek olarak etik kurallara hem araştırma hem de raporlama esnasında dikkat etmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla etik sorumluluklara sahip olmak
da bilim insanlarının özelliklerinden biridir. Bilim insanlarının bir diğer önemli özelliği hem toplumsal ve
kültürel değerlerden hem araştırma problemlerinin seçimi hem de araştırma sürecinin yürütülmesi esnasında
etkileniyor olmalarıdır. Dahası bilim insanlarının belirli bilimsel teorileri takip etme ve belirli araştırma alanlarına yönelmeleri de bilimsel yanlılıklarının bir göstergesidir. Bu etkinlikte bilim insanlarının bu özellikleri
ele alınacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Küçük grup organizasyonu için gerekli masa-sandalye oturma düzeni, 3 kişilik gruplar için oturma alanları sağlanır. Farklı bilim insanlarının (Marie Curie, Albert Einstein, Nicola Tesla, Enrico Fermi, Robert Koch)
sahip oldukları özelliklere ilişkin biyografi kartları gruplara sunulur. Biyografi kartları, bir A4 sayfası kadar
alanı içermeli, 12 punto 1.5 aralıkta yazı içermeli. Etik hataları içeren iki örnek olay metni tüm gruplara sunulmalı. Ayrıca ülkemizdeki bir bilim insanı ile yapılacak çevrim içi görüşme için bir büyük ekran, iki hoparlör,
bir mikrofon ve bir bilgisayar gerekmektedir. Bu bilim insanlarına toplumsal ve kültürel etkilerle ilgili hazırlanan sorular yöneltilmeli. Ayrıca etkinlik esnasında not almak için bir gözlem formu sağlanır.
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HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerin biyografi kartlarını rahatça görüp okuyabilecekleri bir oturma düzeninde yerleşmeleri sağlanmalıdır. Her grubun okuduklarını değerlendirebilecekleri ve kaydedecekleri bir form yapısı oluşturmaları
oldukça önemlidir. Formlarını oluştururken öğrencilere örnek fikirler verilmelidir. Öğrencilerin etik hataların neler olduğunu belirlemeleri için örnek olaylar hazırlanmalıdır. Sonrasında ise bir bilim insanı ile görüşme
süreci için bir ön görüşme provası ve bilim insanıyla hangi konularda konuşulacağı konusunda bilgilendirme
yapılmalıdır.

KAVRAMLAR:
Bilimsel Araştırma: İnsanın çevresindeki olaylar, olgular ve problemlere ilişkin bilgi elde etmesini sağlayan sistematik, tutarlı ve yöntem temelli etkinliklerdir (Karagözoğlu, 2006).
Bilim Etiği: Bilimsel üretimde bulunan bilim insanlarının, üretim ve raporlaştırma sürecinde, bilimsel
kaliteyi arttıran ve takipçileri yanıltmayan eylemleri göstermesidir (Emiroğlu, 2005).
Kültür: İnsanoğlunun toplumun bir üyesi olarak sahip olduğu ahlak, inançlar, üretilen araçlar, fikirler,
bilgi, sanat ve gelenekler gibi alışkanlıkları, davranışları ve becerilerini kapsayan bir bütündür (Oguz, 2011).
Dolaysıyla bilim de tolumun kültürünün bir parçası olup alt kültür özelliği göstermektedir.
Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri: Bilim insanlarının bilimsel bir araştırma esnasında ya da sonrasındaki raporlama esnasında, yaptıkları faaliyetlerin kalitesini arttıran ortak özelliklerdir.

ÖN BİLGİLER:
Bilimsel çalışmalar esnasında bilim insanları toplumsal ve kültürel etkilerin de şekillendirdiği problemlere odaklanabilmektedir (McComas, 1998). Burada bilimin kendisini bir alt kültür olarak ele aldığımızda bir
bilim insanı bulunduğu kültürde aktif olarak ele alınan problemlere odaklanabilmektedir. Örneğin Covid-19
salgını esnasında, salgının farklı boyutlarının araştırılmasında gözlenen artış bu durumu yansıtmaktadır. Yine
bilim insanlarının aldıkları eğitsel kültür de bilim insanının araştıracağı konuları ve araştırma yollarını etkileyebilir. Örneğin fizik eğitimi almış bir bilim insanının diş çürüklerini ele alırken soğuk-sıcak ve sürtünme
gibi fiziksel unsurları dikkate alması, biyolojik yönünü ya da kimyasal yönünü daha az dikkate alması söz
konusu olabilir (McComas, 1998). Bilim insanları kendilerine özgü özellikler yanında bazı ortak özelliklere
sahiptirler. Bu özellikler “meraklılık, sabırlı olma, sistematik olma, sorgulayıcı olma, kararlı olma ve disiplinli
olma” şeklinde özetlenebilir. Bu özelliklerinin dışında bilim insanlarının etik ilkelere hem araştırma sürecinde
hem de araştırmayı raporlama sürecinde dikkat etmesi gerekmektedir. Araştırma sürecinde dikkat edilmesi
gereken etik kurallar şunlardır: Zarar verici uygulama yapmama, izinsiz araştırma yapmama, yanıltıcı bilgi vererek araştırma yapmama, gizliliğin korunmasına dikkat etme, gönüllü katılımı sağlama, araştırmanın gerçek
niteliğini paylaşma, katılımcıları strese sokmama. Raporlama ve yayınlama esnasında dikkat edilmesi gereken
etik kurallar ise; sözde yazarlığa izin vermeme, olmayan veri ve sonuçları raporlamama, veri ve sonuçlar üzerinde değişiklik yapmama, aynı yayını tekrar tekrar yayınlamama, bütün bir araştırmayı bölerek yayınlamama
ve kaynak göstermeden başkasının fikrini almamadır (Öden & Ergin, 2013). Burada dikkat edilmesi gereken
nokta öğrenci düzeyine uygun etik kuralların ele alınmasıdır. Dolayısıyla ders içeriğinde tüm kuralların işlenmesi zorunlu değildir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

32

FEN BİLİMLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Dersin ilk 40 dakikasında öğretmen, bilim insanlarının ortak özellikleri ile ilgili öğretim yapmalıdır. Öncelikle öğretmen, “Bilim insanlarının ne gibi ortak özellikleri vardır?” sorusunu rastgele seçtiği bir öğrenciye
sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin neler olduğunu ve geliştirilmesi gereken kısımların neler olduğunu
ifade eder. Sonra üçer kişilik gruplara beş araştırmacının biyografilerini içeren kartları sunar ve öğrencilerden
kartlarda verilen bilim insanlarına ilişkin özelliklerden hangilerinin ortak olduğunu bulmalarını ister. Örnek
biyografi kartı aşağıda sunulmaktadır.

Marie Curie, Polonya’nın Varşova kentinde 1860’lı yıllarda dünyaya gelmiştir. Marie, toryumun
radyoaktif ışımalar yaptığını keşfetmiştir. Sonrasında ise polonyum ve radyumun da aynı özellikte
olduğunu keşfetmiştir. Marie’nin en önemli özellikleri arasında sabırlı ve meraklı olması söz konusudur. Radyoaktivite ile ilgili birçok deneyi sabırla ve azimle yürütmüştür. Ayrıca, oldukça detaycı
ve sistematik bir çalışma şekli vardır. Marie, aynı zamanda roman okumayı çok seven ve resim çizen
birisidir. Boş zamanlarında kitaplar ve fırçalarıyla zaman geçirmektedir. Marie, özellikle kadın bilim
insanlarının toplandığı “Ulusal Bilim Topluluğuna” da üyedir ve burada farklı kadın araştırmacılarla
güncel konular hakkında konuşmayı çok severdi.

Öğrencilerden, verilen kartlardaki bilim insanlarının ne gibi ortak özellikleri olduğunu bir tabloya kısaca
yazmaları istenir. Ayrıca bilim insanlarının farklı özelliklerinden bu ortak özelliklerin nasıl ayrıldığına ilişkin
büyük grup tartışması yürütülür (15 dk.). Sonra ise öğretmen öğrencilerin tablolarından ortak bir tek tablo
oluşturur ve “bilim insanlarının” ortak özelliklerini özetler (10 dk.). Son olarak öğretmen, “Bilim insanlarının
ne gibi ortak özellikleri vardır?” sorusunu rastgele seçtiği üç öğrenciye sorar ve öğrenilenleri belirler. Dersin
kalan kısmında öğretmen öğrenenlerin bir sonraki konu ile ilgili ön bilgisi hakkında bilgi edinmek için “Bilimsel etik nedir?” sorusunu rastgele seçtiği 3 öğrenciye yöneltir. Cevapları aldıktan sonra kendisi kısaca bilimsel etik kurallarını özetler (5 dk.).
İkinci 40 dakikada öğretmen sınıfı üçer kişilik çalışma gruplarına ayırıp farklı masalara oturmalarını sağlar. Gruplara “Şaşkın Bilim İnsanı” adındaki örnek olay metnini okumaları için dağıtır. Okudukları örnek
olayın altındaki soruları cevaplamalarını ister (20 dk.). Bu esnada destekleyici sorularla öğretmen gruplara
rehberlik eder (Destekleyici sorular: “Bu durum neden bir etik ihlali olmalı?”, “Bu durum ihlal edilirse ne
olur?”). Örnek olay şöyledir:
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ŞAŞKIN BİLİM İNSANI
Bir bilim insanı virüslerin hızlı yayılmasına etki eden etmenleri araştırmak istemektedir. Bu amaç
doğrultusunda gerekli araçları ve kaynakları elde etmiş ve araştırmasına başlamıştır. Araştırması esnasında bir hastanenin viroloji bölümüne gelen hastalardan, kurumun haberi olmadan veri toplamaya
başlamıştır. Ayrıca araştırmacı, diğer bir hastaymış gibi hastalarla temasa geçip onlara yardımcı olabileceğini ifade edip örnekler toplamaya başlamıştır. Süreç boyunca örnekler aldığı hastaların isimlerini, kendi web sitesinde diğer arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Dahası örnek toplarken hastaların karşı
çıkmasını engellemek için yüksek sesle talimatlar vermiştir. Katılmak istemeyen kişilere kızarak onlar
üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır. Araştırmayla ilgili verileri toplayıp bilgisayarına girdikten sonra
bulgularını rapor etmeye başlamıştır.
Araştırmacı, bulgularını rapor ederken aynı yerde araştırmacı olan bir diğer arkadaşının da adını
araştırma raporuna koyarak ona jest yapmıştır. Analizleri esnasında da beklentilerine uymayan verileri, analize dâhil etmemiştir. Araştırmayı bir raporda yayımlamak mümkünken, iki adet rapora
dönüştürüp sayıca daha fazla makale üretmeye karar vermiştir. Bu yolla araştırma sayısı artacak ve
saygınlık kazanacaktır. Raporu bu şekilde makale olarak yayımladıktan sonra aynı yayını kitap olarak
da yayımlamayı düşünmüştür. Üzerinde birkaç değişiklik yaparak ve başkasının fikirleri olan birkaç
fikri, onlara atıf vermeden ekleyerek kitap bölümünü yayımlamıştır. Böylelikle virüslerin hızlı yayılmasına etki eden etmenlerle ilgili 2 makale ve 1 kitap bölümü yayımlamış olmaktadır. Deneyimli bir
bilim insanı olan arkadaşına bu durumu anlattığında arkadaşı ona “Eyvah, sen ne yaptın, bilimsel etik
kurallarını ihlal etmişsin.” demiştir. Ama artık yapılacak şey bellidir, gelecekteki hataları engellemek.
1. Şaşkın bilim insanının bu süreçte ne gibi bilimsel etik kurallarını ihlal ettiğini düşünüyorsunuz?
2. İhlal edilen bilimsel etik kurallar sonuçta ne gibi olumsuzluklara yol açabilir?
3. Şaşkın bilim insanının yerinde olsaydınız ne gibi etik davranışlar sergilerdiniz?

Öğrencilerin cevaplarını kaydetmeleri ve yapacakları düzeltmeler için kararlar vermeleri istenir. Elde edilen kararlar ve fikirler öğretmence özetlenir ve öğretmen ne gibi davranışların bilimsel etik ihlali olduğunu
belirtir. Sonrasında ise daha ne gibi davranışların etik ihlali içerebileceğini açıklar (10 dk.). Kalan 10 dk.lık
sürede ise bir sonraki derste bir bilim insanının sosyal ve kültürel etkileşimleri ile ilgili söyleşiye hazırlanılır
ve prova olarak bir uygulama yapılır.
Son 40 dk.lık ders süresince daha önceden planlanmış bir görüşme için bir bilim insanı derse davet edilir.
Ders sürecinde ilk 10 dk.lık süreçte bilim insanının hangi alanda çalıştığı, hangi konularla ilgili çalışmalar
yürüttüğü, nasıl bir eğitim sürecinden geçtiği ile ilgili bir tanıtım sunumu yapılır. Sonrasında öğrenciler önceden hazırlanmış olan planlı sorularını bilim insanına sormaya başlarlar. Sorulacak sorular aşağıdaki listeden
seçilip sorulabilir (20 dk.).
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BİLİM İNSANINA YÖNELTİLECEK SORULAR
1. Toplumun ya da kültürün yaptığınız çalışmalara etkisi ya da seçtiğiniz konulara etkisi oluyor
mu?
2. Özelde içinde bulunduğunuz bilimsel toplumun yaptığınız çalışmalara etkisi ya da seçtiğiniz
konulara etkisi oluyor mu?
3. Daha önce aldığınız eğitimin yaptığınız çalışmalara etkisi ya da seçtiğiniz konulara etkisi oluyor mu?
4. Toplum ve kültürün bilimsel bir çalışmaya bakış açısı nasıl olmalıdır?
5. Toplumsal ve kültürel değerlere aykırı konuları çalışmak nasıl bir yaklaşım gerektirmektedir?
6. Sıklıkla kullandığınız dilin yaptığınız çalışmalara etkisi ya da seçtiğiniz konulara etkisi oluyor
mu?
7. Bilimsel kuruluşlarda şekillenen kültürün yapılan çalışmalara etkisi ya da seçilen konulara etkisi oluyor mu?
8. Bir toplumun kadın ve erkeğe yüklediği anlamların bilim insanı olma yolunda etkileri oluyor
mu?

Bu soruların dışında sorusu olanlar için ek 10 dk.lık bir süreç sağlanır ve sonunda öğretmen bir özetleme
ile dersi tamamlar. Öğretmen, bir sonraki derse gelirken öğrencilerin cevaplaması gereken soruları öğrencilerle paylaşır. Bu soruların cevaplarına ilişkin bir grup raporu yazılması istenir. Raporda istenen özellikler
öğrencilerle paylaşılır.
SORULAR
1. Bilim insanları ne gibi ortak ve farklı özellikler sergilemektedir?
2. Bilim insanlarının ortak özellikleri, çalışmalarını nasıl etkilemektedir?
3. Bilim insanları bilimsel etik kurallara uymazsa ne gibi sonuçlar oluşabilir?
4. Bilim insanları, içinde yaşadıkları toplumlardan ve kültürden nasıl etkilenmektedir?

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
“Bir bilim insanı ile görüşme” etkinliği yerine bilim ve toplum ile ilgili araştırma yapan bir birimin (TÜBA)
ziyareti de gerçekleştirilebilir. Bu ziyaretler esnasında bu konuda (Bilimin Doğası) tez yapmış olan bir bilim
insanı rehberlik edebilir. “Şaşkın Bilim İnsanı” etkinliğine, etik ihlallerin yapıldığı durumlara ilişkin haberlerden örnekler toplanıp argümentasyon yoluyla iddialar ele alınabilir ya da öğrenciler bilirkişi rolünde etik
ihlaline ilişkin iki farklı iddianın soruşturmasını yapabilirler. Dahası dergi editörü olarak yapılan hatalı iki
sayfalık makaleleri etik açıdan değerlendirebilirler.
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DEĞERLENDİRME:
Öğretim başında kazanım odaklı açık uçlu sorular, öğretim sonunda da yine kazanım odaklı açık uçlu
sorular kullanılmalıdır. Ayrıca süreç esnasında grup çalışmalarında ortaya çıkan ürünler, kontrol listesi ile
değerlendirilmelidir. Son olarak öğrencilerin hazırladıkları rapor rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı) yardımıyla değerlendirilmelidir.
Kavram Kontrol Listesi
Öğrenci Kodu

Ürünler
Örnek Olay Sorularına İlişkin Rapor
(Şaşkın Bilim İnsanı)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kavramın Anlanma Durumu
Yeterli

Yetersiz
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Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Ürün Özelliği

Değerlendirme Kriterleri
0

1

2

Raporun bilimselliği

Tüm içeriği bilimsel olarak
doğru değildir.

Bilimsel olarak doğru
olmayan kısımlara sahiptir.

Tüm içeriği bilimsel olarak
doğrudur.

Rapor hazırlanırken problem
çözme becerisini kullanma

Raporun hazırlanmasında
problem çözme becerisi
kullanılmamıştır.

Raporun hazırlanmasında
problem çözme becerisi
kısmen kullanılmıştır.

Raporun hazırlanmasında
problem çözme becerisi
sıklıkla kullanılmıştır.

Rapor hazırlanırken analitik
düşünme becerisini
kullanma

Raporun hazırlanmasında
analitik düşünme becerisi
kullanılmamıştır.

Raporun hazırlanmasında
analitik düşünme becerisi
kısmen kullanılmıştır.

Raporun hazırlanmasında
analitik düşünme becerisi
sıklıkla kullanılmıştır.

Rapor hazırlanırken eleştirel
düşünme becerisini
kullanma

Raporun hazırlanmasında
eleştirel düşünme becerisi
kullanılmamıştır.

Raporun hazırlanmasında
eleştirel düşünme becerisi
kısmen kullanılmıştır.

Raporun hazırlanmasında
eleştirel düşünme becerisi
sıklıkla kullanılmıştır.

Rapor hazırlanırken yaratıcı
düşünme becerisini
kullanma

Raporun hazırlanmasında
yaratıcı düşünme becerisi
kullanılmamıştır.

Raporun hazırlanmasında
yaratıcı düşünme becerisi
kısmen kullanılmıştır.

Raporun hazırlanmasında
yaratıcı düşünme becerisi
sıklıkla kullanılmıştır.

KAYNAKLAR:
Emiroğlu, O. N. (2005). Bilim Etiği ve Sorumluluklar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 7(1), 5-25.
Karagözoğlu, Ş. (2006). Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 13(2), 64-71.
McComas, W., (Ed.) (1998). The nature of science in science education: Rationales and strategies. Dordrecht:
Kluwer
Oğuz, E. S. (2011). Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,
28(2),123-139.
Özden, M., & Ergin, B. (2013). Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalarda Uygulanan Etik Kurallara
Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22),
155-169.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

4. MODÜL
Öğretim Modülü: CANLI
Süre: 6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerileri (Gözlem, Sınıflama, Hipotez Kurma)

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Gözlemlerine dayanarak canlıların ortak
özelliklerini tahmin eder.

Canlı
Organizma

2. Etrafındaki canlı varlıkları sınıflamak için bir
sınıflama sistemi oluşturur.

Canlıların Ortak Özellikleri
Sınıflandırma

3. Canlıları sınıflandırmayla ilgili bir fikre karşı
argüman geliştirir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma,
İçerik Zenginleştirme,
Ürün Farklılaştırma

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Görsel ve İşitsel Sanatlar

2-5-8 Menü
SOS Menüsü
Değerlendirme Rubriği
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Canlı
ETKİNLİK ADI: Canlılık için neler gerekli?
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Canlıların ortak özelliklerini analiz etmek

KAZANIMLAR:
1. Gözlemlerine dayanarak canlıların ortak özelliklerini tahmin eder.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öncelikle canlı-cansız ayrımına değinilmiştir. Öğrenciler istasyonlarda çalışarak canlı ve
cansız varlıkların özellikleri ile gözlem yapacaktır. Sonrasında ise bu gözlemleri ile ilgili tartışma yapılacak ve
öğrencilere 2-5-8 menüsü sunulacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Canlı ve cansız örnekleri (yaprak, su piresi/balık, saksıda sukkulent, yosun, fosil, kabak çekirdeği, kum,
karınca/böcek, meyve, mercimek taneleri, çakıl taşı, yoğurt, mikroskop, lam, lamel, küstüm çiçeği ya da sinekkapan bitkisi)

HAZIRLIKLAR:
Etkinlikte kullanılacak canlı ve cansız varlıklar öğretmen tarafından dersten önce hazırlanır. Uzaktan eğitim sürecinde görseller ya da varlıkların yerine videolar kullanılabilir.

KAVRAMLAR:
Canlı: Varlıkları canlı olarak nitelendirebilmek için hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket,
uyarılara tepki, metabolizma, homeostazi, uyum, organizasyon, üreme, büyüme, gelişme gibi ortak özelliklere
sahip olup olmadığına bakılır. Bu özelliklere sahip olan varlıklar canlı olarak adlandırılmaktadır (Acar, Tosun,
Vurgun ve Sarız, 2019).
Cansız: Canlı olmanın gerektirdiği özelliklere sahip olmayan varlıklardır (Acar, Tosun, Vurgun ve Sarız,
2019).
Canlıların Ortak Özelikleri: Hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, metabolizma, homeostazi, uyum, organizasyon, üreme, büyüme, gelişme gibi özelliklerdir (Reece vd., 2017 s.2).
Organizma: Canlılar tek tek organizma olarak isimlendirilmektedir (Reece vd., 2017 s.4).
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ÖN BİLGİLER:
Bu aşamada öğrenciler canlı ve cansız varlıklardan bazılarını ayırt edebilmekle birlikte canlılarla ilgili
çeşitli alternatif kavramlara sahip olabilirler. İlkokul düzeyinde yaygın görülen bu alternatif kavramlardan
bazıları şöyledir:
Bir iskelete sahip olma tüm canlıların ortak özelliğidir.
Dışarıdan beslenme tüm canlıların ortak özelliğidir (Peker ve Taş, 2020).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, ürün farklılaştırma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilere “Canlı dediğimizde aklınıza neler geliyor?” sorusu sorulur. Öğrencilerin fikirleri alınarak gelen cevaplar değerlendirilir. Öğrencilerden bazıları tüm canlıların gözle görülebilir olduğuna, bitkilerin ya da
mantarların canlı olmadığına ilişkin alternatif kavramlara sahip olabilir. Bu nedenle “Yosun sizce canlı mıdır?”, “Daha önce küf gördünüz mü? Küf canlı mıdır, cansız mıdır?” “Daha önce mikrop diye bir şey duydunuz
mu? Mikroplar canlı mıdır?” “Tohum canlı mıdır?”, “Yumurta canlı mıdır?”, “Koparılan çiçek canlı mıdır?”
soruları sorulabilir. Öğrencilerden gelen cevaplar alınarak tüm sınıfla tartışılır.
Öğrencilerle dışarı çıkılır ve buldukları bir varlığı alarak sınıfa getirmeleri istenir. Seçtikleri varlıkların
canlı mı yoksa cansız mı olduğu sorulur. Verdikleri cevaplar tahtada öğretmen tarafından seçilen bir görsel
organizasyon şeması ile gruplandırılır.
Daha sonra öğrencilerle bir gözlem çalışması yapılır. Öğrencilere çeşitli varlıklar verilir. İstasyonlara yerleştirilen varlıklarla ilgili öğrencilerin doldurması için birer çalışma kâğıdı verilir. Öğrencilere varlığı incelemeleri ve bu varlığın canlı olup olmadığı ile ilgili bilimsel gerekçelerini kendilerine verilen forma yazmaları
istenir. Eğer varlık üzerinde sınıfta gerçekleştirilebilecek basit bir deney ya da gözlem yapılabiliyorsa bunun
yapılabileceği söylenir. Formlar doldurulduktan sonra tüm öğrenciler yerlerine geçer (Form ekte verilmiştir.).
Öğrencilere her bir varlığı neden canlı veya cansız olarak ayırt ettikleri sorulur. Gruptan gelen cevaplar tahtada bir görsel organizasyon şeması kullanılarak listelenir. Her bir öğrenci fikrini açıkladıktan sonra canlıların
ortak özelliklerinin neler olabileceği ile ilgili sınıfta tartışma başlatılır. Öğrencilerden gelen yanıtlar öğretmen
tarafından düzenlenerek canlıların ortak özellikleri tahtada listelenir. Daha sonra öğrencilere çalışma menüleri verilerek istedikleri çalışmalardan 2 tanesini tamamlamaları ve bir hafta sonraki derse hazır bulundurmaları söylenir (Menü ekte verilmiştir.).Sonraki derste öncelikle gelen menü çalışmaları değerlendirilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Eğer etkinlikte verilecek varlıklardan erişilemeyen olursa video ya da fotoğrafları gösterilebilir.

•

Sınıfa getirilen Daphnia magna (Su piresi) ya da Eisenia foetida (kırmızı Kaliforniya solucanı) gibi kolay
gözlemlenen bir canlı bir süre gözlemlenebilir.

DEĞERLENDİRME:
Menü çalışmaları yapılacaktır. Menünün değerlendirilmesi için rubrik kullanılacaktır.
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Değerlendirme kriterleri

3

Gerçekleştirilen görev sayısı

Gerçekleştirilen görevlerin
niteliği

Yaratıcılık

2

Belirtilen iki görev tamamen
Belirtilen görevlerin biri
yapılmıştır.
yapılıp diğeri yarım kalmıştır.

1
Görevlerin hiçbiri tam
anlamıyla yapılmamıştır.

Ürün içeriğinin tümü bilimsel
açıdan doğrudur.

Üründe bilimsel açıdan bazı
hatalar bulunmaktadır.

Üründe çok sayıda bilimsel
hata vardır.

Ürün içeriği ve sunumu
fazlasıyla düzenlidir.

Ürün içeriği ve sunumunda
birkaç düzensiz yer vardır.

Ürün tamamen özensiz ve
düzensizdir.

Hazırlanan ürün yeterince
yaratıcı değildir.

Hazırlanan ürün fazlasıyla
sıradandır./Hazırlanan
ürün fazlasıyla başka bir
kaynaktan esinlenilerek
yapılmıştır.

Hazırlanan ürün oldukça
yaratıcıdır.

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 2-5-8 ÜRÜN MENÜSÜ
Aşağıdaki listeden toplamda 10 puan olacak şekilde iki görev seçerek görevi tamamlayınız. Yapmak istediğiniz görevler için kutulara “X” işareti koyunuz.
2 puanlık görevler
Canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanıtıcı bir sosyal medya paylaşımı hazırlayınız.
Canlıların ortak özellikleri ile ilgili katlanabilir bir broşür hazırlayınız.
5 puanlık görevler
Canlıların ortak özellikleri ile ilgili bir dijital oyun tasarlayınız (Scratch ya da seçilen herhangi bir platform
olabilir.)
Gruptan bir arkadaşınızla canlıların ortak özellikleri ile ilgili birbiriniz için Google forms üzerinde quiz
hazırlayarak birbirinizi test ediniz.
Seçtiğiniz bir canlının yaşamı üzerinden canlıların ortak özellikleri ile ilgili, seçtiğiniz canlının görsellerini de
içeren kısa bir rapor hazırlayınız.
Canlıların ortak özelliklerini tanıtan üç boyutlu bir model hazırlayınız.
8 puanlık görevler
“Virüsler canlı mıdır yoksa cansız mıdır?” bu konuyla ilgili araştırma yaparak neden canlı veya cansız olduklarını
gerekçeleri ile açıklayınız.
Ölümsüz denizanası adıyla anılan Turritopsis dohrnii canlı mıdır? Gerekçeleri ile birlikte açıklayınız.
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EK

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
Her bir varlığı inceleyerek formu doldurunuz.
Sizce tüm canlıların sahip oldukları özellikler nelerdir? Yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................

Varlıklar

Yaprak
Su piresi
(Ya da akvaryumda
balık)
Saksıda sukkulent
Yosun
Fosil
Kabak çekirdeği
Kum
Karınca
(Ya da herhangi bir
başka böcek)
Meyve
Mercimek taneleri
Çakıl taşı
Mikroskop altında
yoğurt
Küstüm çiçeği ya da
sinekkapan

Varlığın özellikleri

Canlı mı, cansız mı?
Eğer canlı ise hayatta
mı, uykuda mı yoksa
ölü mü?

Gerekçeniz

Gözlem ya da
deneyiniz
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KAYNAKLAR:
Acar, B., Tosun, Z. D., Vurgun, A. ve Sarız, M. (2019). Ortaöğretim Biyoloji 9 Ders Kitabı. (Ed. Soran, H.). MEB
Devlet Kitapları: Ankara.
Peker, E. A., & Taş, E. (2020). 5. Sınıf Öğrencilerinin “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” Ünitesi İle İlgili Kavram Yanılgıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 643-670.
Reece, J.B, Urry, L.A.,Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. & Jackson, R.B. (2017). Campbell Biyoloji, 9.
Baskı (E. Gündüz ve İ. Türkan, çev.) Palme Yayıncılık.
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Canlı
ETKİNLİK ADI: Doğadaki Canlıları Sınıflandıralım
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Canlıların ortak özelliklerini analiz etmek

KAZANIMLAR:
1. Etrafındaki canlı varlıkları sınıflamak için bir sınıflama sistemi oluşturur.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin canlıları kendi seçtikleri kriterlere göre sınıflandırmaları ve akranlarının sınıflandırmalarını gerekçe sunarak değerlendirmeleri sağlanacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Canlı ve cansız varlıklara ait resimli kartlar

HAZIRLIKLAR:
Görseller ve kartlar öğretmen tarafından dersten önce hazırlanır. Uzaktan eğitim sürecinde görseller ya da
varlıkların yerine videolar kullanılabilir.

KAVRAMLAR:
Sınıflandırma (Sistematik): Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılması işlemi sınıflandırma (sistematik) olarak adlandırılır (Acar, Tosun, Vurgun ve Sarız,
2019).

ÖN BİLGİLER:
Bu aşamada öğrenciler canlı ve cansız varlıklardan bazılarını ayırt edebilmekle birlikte sınıflandırma konusunda çeşitli alternatif kavramlara sahip olabilirler. Yengeç, hamsi, akrep, sazan ve istavrit gibi canlıların
omurgasız canlı sınıfında gösterilmesi (Gülen, 2020); yarasa ve balina gibi bazı türlerin yanlış sınıflandırılması (Özdemir ve Çalışkan, 2018) gibi durumlar görülebilmektedir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, ürün farklılaştırma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilere bir sonraki sayfada verilen örnek olay okutulur.
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Sezgin ve kardeşi Seda o yıl ilk kez ailesinin köyünü ziyarete gelmişti. Köylerinin uçsuz bucaksız
kırlarında oyunlar oynayarak geçirdikleri bir tatilin son gününde babaları ile birlikte gezerken otların
arasında bir sürü mantar gördüler. Babaları “Bunlar bizim çocukken topladığımız mantarlardan, tıpkı
marketten aldığımız kültür mantarı gibi. Haydi bunlardan biraz toplayalım.” dedi. Sezgin ise “Baba
bunlar zehirli olmasın sakın, zehirlenebiliriz!” deyince babası “Bak bunları koparınca iç kısmı maviye
dönmüyor, zehirli olsaydı koparınca maviye dönerdi. Hem bunlar çayırlarda yetişiyor. Biliyorum ben
bu mantarı, çayır mantarı bu.” dedi. Bunun üzerine Sezgin, kardeşi ve babası birlikte mantarları toplayarak eve getirdiler. Akşam yemeğinden sonra ailenin tüm bireylerinde mide bulantısı görülmeye başlandı. Doktora gittiklerinde tahlillerinde α-Amanitin adlı insanda toksik etkili bir mantar proteinine
rastlanması sonucunda yedikleri mantardan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Öğrencilere Sezgin ve ailesinin mantar toplarken yaptıkları hata sorulur. Verilen cevaplarda kaynak güvenirliğinin yanında, genel geçer doğruları sorgulama ve mantarların sınıflandırılması gibi konulara değinilerek
yorum yapılır.
Öğrencilere hiç zehirli mantar görüp görmedikleri sorulur. Yenilebilir mantarlarla karıştırılması olası olan
bazı mantar türlerinin fotoğrafları paylaşılır. Fotoğraflar aşağıda görülebilir. Bunların zehirli olup olmadıklarının hangi yöntemlerle ayırt edilebileceği öğrencilere sorulur.

Agaricus campestris

Amanita phalloides

Öğrencilerden alınan cevaplar değerlendirildikten sonra onlara doğada birçok canlı olduğu söylenir ve bu
canlıların birbirine benzer özellikleri yanında farklı özelliklerinin de olduğu ve bu özellikleri bilmenin hayatı
kolaylaştırdığına değinilir. Doğada bulunan bazı yenilebilir bitki ve mantarların, yenilemeyen zehirli türlerin
ayırt edilmesi gibi bazı gerekçeler öğrencilerle paylaşılabilir.
İnsanların da bu tür bitki ve mantarların çok çeşitli olduğunu fark ettiği, kendilerine göre canlıları daha iyi
tanıyabilmek için onları çeşitli şekillerde gruplandırmaya çalıştıkları söylenir.
Daha sonra öğrencilere çeşitli canlılara ait kartlar dağıtılır. Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilere; verilen
kartlardaki canlıları, kendilerinin belirledikleri kriterlere göre gruplandırmaları söylenir. Öğrencilere 20 dakika süre verilir. Daha sonra öğrencilerden yaptıkları gruplandırmaları arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Öğrencilerden renk, habitat, vücut yapısı gibi bazı özelliklere göre gruplama yapmaları beklenmektedir. Öğretmen çalışmaları esnasında grupları ziyaret ederek sorgulamayı artırmak için o an kullanılan sınıflama kriteri
ile ilgili bilişsel dengesizlik yaratacak açık uçlu sorular sormalıdır (örneğin eğer canlıları grup yaşam alanına
göre sınıflandırıyorsa kuşlar, arılar, yarasalar vb. canlıları dâhil ettiyse yarasaların doğurarak üredikleri öğrencilere söylenerek “Bu durumda bu gruplama nasıl olacak?” şeklinde sorgulama teşvik edilebilir.). Öğrenciler
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yanlış sınıflandırmaya doğru yöneldiklerinde, öğretmen tarafından öğrencilerle doğru sınıflandırmayı gösteren bir görsel paylaşılır. Öğrencilerin grupça kendi sınıflandırma biçimlerini paylaşarak, her paylaşımdan
sonra yapılan gruplandırmaya ilişkin diğer öğrencilerin fikirleri alınarak değerlendirme bölümünde verilen
üç değerlendirme kriterine göre akranlarını grup değerlendirme formu üzerinden değerlendirmeleri istenir.
Değerlendirme yapan öğrencilere de günümüzde doğru kabul edilen bir sınıflandırmayı gösteren görsel verilir. Öğrencilerden bu görseldeki bilgilerle, akranlarının sunumlarındaki sınıflandırma yöntemini bilimsel
açıdan doğruluğunu temel alarak değerlendirmeleri istenir. Gelecek ders için sınıflandırmamalarını yaparken
kendilerini en çok zorlayan canlı ile ilgili araştırma yaptıktan sonra derse gelmeleri söylenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili üst düzey bilgi ve beceriye sahip öğrencilere, omurgasız canlılara ait
kartlar verilerek sınıflandırmaları istenebilir, omurgasız sınıflandırması konusu araştırma görevi olarak
verilebilir.

•

Öğrencilerle kurum bahçesine çıkılarak, 1m2lik alanda gözlem yaptırılarak gözlemledikleri canlıları sınıflandırmaları istenebilir.

•

Yanlış sınıflandırma örnekleri verilerek bunları düzeltmeleri istenebilir (Penguen, balık, kuş gibi).

•

Grubun daha ilerisinde gelişim gösteren öğrencilere sınıflandırma basamakları ile ilgili bireysel araştırma
görevi verilebilir.

•

Eğer etkinlikte verilecek varlıklardan erişilemeyen olursa onların video ya da fotoğrafları gösterilebilir.

DEĞERLENDİRME:
•

Öğrencilerden evde ornitorengi sınıflandırarak bir rapor hazırlamaları istenir. Gelen sınıflandırma, bilimsel açıdan doğruluğuna göre değerlendirilir. Grup sunumları için aşağıdaki rubrik kullanılacaktır.
Değerlendirme Kriterleri (Grup sunumları için)

Her Zaman

Bazen

Hiçbir Zaman

Canlıların gruplandırma sunumu yeterince detay içeriyor.

Canlıları gruplandırmada kullanılan bilgiler bilimsel açıdan doğrudur.
Canlıları gruplandırmada tercih ettikleri kriter/kriterler net bir biçimde
ifade edilmiştir.

KAYNAKLAR:
Acar, B., Tosun, Z. D., Vurgun, A. ve Sarız, M. (2019). Ortaöğretim Biyoloji 9 Ders Kitabı. (Ed. Soran, H.). MEB
Devlet Kitapları: Ankara.
Gülen, S. (2020). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Canlıları Sınıflandırma Düzeylerinin Belirlenmesi. Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1053-1065.
Özdemir, G., & Çalışkan, İ. (2018). Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin “Omurgalı ve Omurgasız Hayvanların
Sınıflandırılması” Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları. Elementary Education Online, 17(2), 658-674.
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Canlı
ETKİNLİK ADI: Geçmişten Günümüze Sınıflandırma
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Canlıların ortak özelliklerini analiz etmek

KAZANIMLAR:
1. Canlıları sınıflandırmayla ilgili bir fikre karşı argüman geliştirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin geçmişte yapılan sınıflandırma çalışmalarını incelemeleri ve bu sınıflandırma
çalışmalarına ilişkin argüman oluşturmaları sağlanacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Canlı ve cansız varlıklara ait resimli kartlar, çalışma kâğıdı (Bir önceki derste hazırlanan kartlar kullanılabilir.)

HAZIRLIKLAR:
Görseller ve kartlar öğretmen tarafından dersten önce hazırlanır. Uzaktan eğitim sürecinde görseller ya da
varlıkların yerine videolar kullanılabilir.

KAVRAMLAR:
Sınıflandırma (Sistematik): Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılması işlemi sınıflandırma (sistematik) olarak adlandırılır (Acar, Tosun, Vurgun ve Sarız,
2019).

ÖN BİLGİLER:
Öğrenciler bir önceki etkinlikte genel sınıflandırma ilkelerini öğrenmişlerdir. Bu aşamada sistematiğin
temel ilkeleri ve bu alanda yapılan çalışmalar kapsamında argüman oluşturmaları beklenmektedir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, ürün farklılaştırma
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen geçmişten günümüze yapılan sınıflandırma çeşitleri hakkında öğrencilere kısaca bilgi veren
çalışma kâğıdını dağıtır. Öğrencilere çalışma kâğıdında verilen bilim insanları ve onların sınıflandırma çalışmaları hakkında internette araştırma yaparak çalışma kâğıdını doldurmaları söylenir. Bu çalışma kâğıdında
Aristo’nun, Konrad Gesner’ın, John Ray’in ve Carl Linnaeus’nin sınıflandırmalarına örnekler verilir. Öğrencilerden bu sınıflandırmalarda nerelerde hata olduğunu bulmaları istenir (Çalışma kâğıdı ektedir).
Öğrencilere bilim insanlarının çalışmaları ve gelişmiş gözlemler sayesinde günümüzde en basit haliyle
canlıların 6 ya da 8 farklı âlem altında incelendiği söylenir. Bugün kullandığımız sınıflandırmanın temelini
ise Carl Linnaeus tarafından ortaya atıldığı belirtilir. Öğrencilere yakın geçmişte canlıların monera, protista,
fungi, bitkiler ve hayvanlar âlemi şeklinde sınıflandırılırken, günümüzde arkebakteriler, bakteriler, protista,
mantarlar, bitkiler ve hayvanlar âlemi şeklindeki sınıflandırmanın yaygın şekilde kabul edildiği ancak bunun
da sık sık değişikliğe uğramakta olduğu söylenir. Bilimle uğraşmayan bireyler tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak adına güncel fen bilimleri ders kitaplarında mikroorganizmalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar
âlemi şeklinde bir sınıflandırmanın yer aldığı söylenerek ders tamamlanır.
Sonraki derste öğrencilere canlılarla ilgili kartlardan hayvanlarla ilgili olanlar verilir. Bazı omurgalı canlılarda omurga kısmı gösterilerek bu yapının ne olduğu ve işlevinin ne olduğu sorulur. Canlıların bazılarının da
insanlarda olduğu gibi omurga içerdiği söylenir. Öğrencilere çeşitli kavram karikatürleri verilerek omurgalı ve
omurgasız canlı ayrımı ile ilgili gerekçelerini belirtmeleri istenir.

Bence yılanlar
omurgasızdır çünkü
yerde sürünüyorlar.

Hayır, bence yılanlar
omurgalıdır çünkü
vücutları esnektir.
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Solucanlar omurgalıdır
çünkü vücutlarında
bölmeler var.

Bence
omurgasızdırlar
çünkü iskeletleri
yoktur.

Omurgalı canlılar bu şekilde sınıflandırıldıktan sonra omurgasızların da benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasına geçilir. Öğrenciler genellikle amfibileri sürüngenlerle sınıflama eğiliminde olacaktır. Bu yanılgının üzerinde durulacak şekilde kurbağaların geçirdiği başkalaşım süreci vurgulanmalıdır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Grubun ilerisinde gelişim gösteren öğrencilerle başkalaşım geçiren canlılarla ilgili model çalışmaları yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:
Çalışma kâğıdına verilen cevaplar değerlendirilir. Menü ürünleri rubriklerle değerlendirilir.
Değerlendirme Kriterleri
Gerçekleştirilen görev sayısı

Gerçekleştirilen görevlerin
niteliği

Yaratıcılık

3

2

Belirtilen üç görev tamamen
Belirtilen görevlerin biri
yapılmıştır.
yapılıp diğeri yarım kalmıştır.

1
Görevlerin hiçbir tam
anlamıyla yapılmamıştır.

Ürün içeriğinin tümü bilimsel
açıdan doğrudur.

Üründe bazı bilimsel açıdan
hatalar bulunmaktadır.

Üründe çok sayıda bilimsel
hata vardır.

Ürün içeriği ve sunumu
fazlasıyla düzenlidir.

Ürün içeriği ve sunumunda
birkaç düzensiz yer vardır.

Ürün tamamen özensiz ve
düzensizdir.

Hazırlanan ürün yeterince
yaratıcı değildir.

Hazırlanan ürün fazlasıyla
sıradandır./Hazırlanan
ürün fazlasıyla başka bir
kaynaktan esinlenilerek
yapılmıştır.

Hazırlanan ürün oldukça
yaratıcıdır.
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CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜRÜN MENÜSÜ
Bilgi Kartı Oluşturma

Gözlem

Animasyon Hazırlama

Sınıflandırması sıkça karıştırılan bir
canlı ile ilgili tanıtıcı bir sosyal medya
paylaşımı hazırlayınız.

Birbirine çok benzer özellikleri
olan ancak farklı sınıflandırmaya
tabi iki canlıyı gözlemleyerek rapor
hazırlayınız. Raporunuzu öğretmeninizle
paylaşınız.

Seçtiğiniz bir çevrim içi animasyon
aracıyla canlıların sınıflandırılması ile
ilgili animasyon hazırlayınız.

Oyun Hazırlama

Benim Tercihim

Poster Hazırlama

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili
bir oyun tasarlayınız (Scratchte de
tasarlanabilir.).

Buradakilerden başka bir şey mi
yapmak istiyorsunuz? Yapmak
istediğinizi yazarak öğretmeninize
iletiniz.

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili bir
poster hazırlayınız.

Kukla Şovu

Görüşme

Anket Uygulaması

Karakterlerin izleyicilere canlıların
sınıflandırılmasından bahsedeceği bir
kukla şovu hazırlayınız.

Bir canlıya adı verilmiş ya da yeni
bir canlı keşfinde bulunmuş Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı bir bilim insanı
ile görüşme yapınız.

Acaba tanıdığın insanlar yarasa, balina,
yunus gibi canlıları doğru biçimde
sınıflandırabiliyorlar mı? Bir anket
hazırlayarak uygulayınız.

Çapraz veya yukarıdan aşağıya doğru SOS oluşturacak şekilde tercih ettiklerinizi işaretleyerek görevi tamamlayınız.

EK

GEÇMİŞTEKİ SINIFLANDIRMA BİÇİMLERİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
Bir sonraki sayfada verilen bilim insanları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili araştırma yapınız. Araştırmanıza
göre tabloyu doldurunuz.
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Aristo ilk sınıflandırmayı yapanlardan bir
tanesidir.

Sınıflandırmayı, canlıların görülebilen fiziksel
özelliklerine göre yapmıştır. Bitkileri, büyük
boy, orta boy ve küçük boy şeklinde
sınıflandırmıştır.

Sınıflandırmayı, canlıların görülebilen fiziksel
özelliklerine göre yapmıştır. Hayvanları, büyük boy, orta boy ve küçük boy şeklinde
sınıflandırmıştır.

Aristo’nun sınıflandırmasında katıldığınız ve katılmadığınız kısımları gerekçeleri ile birlikte aşağıdaki
tabloya yazınız.

Katıldığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri

Katılmadığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri
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Historia animalium adlı eserinde kendi
bulduğu ya da kitaplardan bulduğu her
yaratığa ayrıntılı yer vermiştir.

Konrad von Gesner

Mitolojik yaratıklara da yer vermiştir.
Sadece hayvanlara yer vermiştir. Varlıkların
tüm özelliklerini listelemiştir.

Gesner’in sınıflandırmasında katıldıdığınız ve katılmadığınız kısımları gerekçeleri ile birlikte aşağıdaki tabloya yazınız.

Katıldığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri

Katılmadığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri
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Historia plantarum adlı eserinde sadece
bitkilerin sınıflandırmasını yapmıştır.

John Ray

İlk kez canlı türlerinden bahsetmiştir.
Bitkileri; yapraklarını, çiçeklerini ve
meyvelerini de ele alarak sınıflandırmıştır.

Ray’in sınıflandırmasında katıldığınız ve katılmadığınız kısımları gerekçeleri ile birlikte aşağıdaki tabloya yazınız.

Katıldığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri

Katılmadığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri
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İkili adlandırma adı verilen ve canlıları
sınıflandırmada iki cinsin farklı türlerini ifade
etmek için Latince kelimeleri kullandığı bir
yöntem izlemiştir.

Carl Linnaeus

BİYOLOJİK SINIFLANDIRMA
TÜR
CİNS
AİLE
TAKIM
SINIF

Linnaeus’un sınıflandırma sistemi âlem, sınıf,
takım, cins ve tür olmak üzere farklı birimleri
içermektedir.

ŞUBE
ALEM
ALAN
YAŞAM

Linnaeus’un sınıflandırmasında katıldığınız ve katılmadığınız kısımları gerekçeleri ile birlikte aşağıdaki tabloya yazınız.
Katıldığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri

Katılmadığım
Kısımlar

Gerekçesi

Gerekçenin
Dayandığı Veri

KAYNAKLAR:
Acar, B., Tosun, Z. D., Vurgun, A. ve Sarız, M. (2019). Ortaöğretim Biyoloji 9 Ders Kitabı. (Ed. Soran, H.). MEB
Devlet Kitapları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

5. MODÜL
Öğretim Modülü: YAŞAMIN ORGANİZASYONU
Süre: 6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerileri (Gözlem, Hipotez Kurma)

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Yaşam organizasyonundaki canlılara ve
cansızlara örnekler verir.

Tür
Popülasyon

2. Yaşamın içindeki farklı organizasyon
düzeylerine ilişkin sorular sorar.

Komünite
Habitat

3. Yaşamın organizasyonuna ilişkin iddiaları analiz
eder.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Ürün Farklılaştırma

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Sosyal Bilgiler, Kimya, Görsel Sanatlar

Açık Uçlu Soru
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Yaşamın Organizasyonu
ETKİNLİK ADI: Türden Popülasyona
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Yaşamın makro ve mikro düzeylerini analiz etmek

KAZANIMLAR:
1. Yaşam organizasyonundaki canlılara ve cansızlara örnekler verir.
2. Yaşamın içindeki farklı organizasyon düzeylerine ilişkin sorular sorar.
3. Yaşamın organizasyonuna ilişkin iddiaları analiz eder.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte birey, tür, popülasyon, komünite ve habitat kavramlarına değinilecektir. Sonrasında ise olası
bir çevre problemi üzerinden yaşamın makro boyutlu organizasyonu ele alınacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Çalışma kâğıtları

HAZIRLIKLAR:
Çalışma kâğıtları öğretmen tarafından dersten önce hazırlanır.

KAVRAMLAR:
Tür: İçerisinde etkili gen akışının olduğu ya da olabildiği en büyük popülasyon birimi olarak tanımlanmaktadır (Keeton ve Gould, 2004).
Popülasyon: Ekolojide aynı türlere ait olan bireyler topluluğu (Keeton ve Gould, 2004).
Komünite: Ekolojide, belirli bir bölgede yaşayan tüm popülasyonlardan oluşmuş bir birim (Keeton ve
Gould, 2004).
Habitat: Belirli bir organizmanın normal olarak yaşadığı yerin çeşidi (Keeton ve Gould, 2004).

ÖN BİLGİLER:
Öğrenciler bu aşamada canlı ve cansız ayrımı yapabilmekte, canlıların ortak özelliklerini bilmektedir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, ürün farklılaştırma
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilere çalışma kâğıdındaki (Ektedir) farklı türde papatya fotoğrafları (Anthemis cotula, Anthemis
tinctoria, Anthemis tricolor ve Anthemis arvensis) gösterilir.
Öğrencilere gösterilen papatya türlerinin benzer ve farklı yanları sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplardan sonra bunların hepsinin de halk dilinde papatya olarak adlandırılmasına rağmen farklı özelliklerinden
dolayı bilim insanları tarafından farklı türler olarak adlandırıldıkları belirtilir. Bu türlerin ayırt edici özellikleri çalışma kâğıdında öğrenciler tarafından listelenir.
Daha sonra farklı türde canlılara başka örnekler verilir. Öğrencilere tür olmayan hibrit canlılara (katır
gibi) örnekler verilir ve neden tür sayılmadıkları sorulur. Gelen yanıtlar değerlendirilir.

Öğrencilere; ortak özellikler taşıyan, çiftleştiğinde yine aynı türden olacak şekilde verimli döller verebilen
ve genetik açıdan çok yakın olan canlı grubuna tür adı verildiği söylenir. Ancak bunun da tek yöntem olmadığı, bir türün diğerinden farklı olduğunu belirleyebilmek için ayrıntılı diğer kalıtsal özelliklerinin de ele alındığı çok kapsamlı bir sürecin gerektiği vurgulanır.
Öğrencilerle bahçeye çıkılır. Bir süre gözlem yapılarak öğrencilerden bahçede veya sokakta gördükleri
tüm canlıları ve bu canlılardan kaç tane gördüklerini listelemeleri istenir. Öğrencilerin gözlemledikleri canlı
çeşitliliğini artırmak için okul bahçesinde ufak bir kazı yaparak çeşitli böcek ve solucanlara erişmeleri sağlanabilir. Öğrencilere, aynı yerde yaşayan aynı türden canlıları gördüklerinde başka birisine bir kelime ile ifade
etmek isterselerse onları nasıl tanımlayacakları sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplar alındıktan sonra bilim
insanlarının aynı bölgede yaşayan aynı türden canlıları tanımlamak için “popülasyon” kavramını kullandıkları söylenir. Öğrencilere farklı popülasyon örnekleri verilerek onlardan da örnekler istenir.
Öğrencilere göl suyunun içerisindeki canlıların mikroskop görüntüleri gösterilir. Canlıların aynı tür mü
yoksa farklı türde canlı mı olduğu sorulur. Daha sonra öğrencilere aynı ortamda yaşayan farklı canlı türlerinin
birbiriyle bir ilişki içerisinde olduğu bir komünite oluşturdukları söylenir. Öğrencilere bu canlıların arasında
nasıl bir ilişki olduğu sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplar değerlendirilir.
Öğrencilerle canlıların yaşamaları için uygun olan şartlar tartışılır. Öğrenciler sınıf mevcudu gözetilerek
gruplara ayrılır. Öğrencilerden kendi seçtikleri bir canlının yaşam alanını araştırmaları ve bu yaşam alanını
tür, popülasyon ve komüniteyi de dâhil ederek seçtikleri materyallerle modellemeleri istenir. Öğrenciler modellerini yaptıktan sonra sınıfta bu yaşam alanındaki canlı ve cansız ögeler sorulur. Bu canlı ve cansız ögelerin
o canlının yaşamı için ne gibi katkıları olduğu sorulur. Canlı ve cansız ögelerden herhangi biri olmadığında
neler olabileceğine dair çıkarımda bulunmalarını teşvik etmek için açık uçlu sorular sorulur (Çalışma kâğıdında verilmiştir.).
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Bir sonraki ders saatinde öğrencilere bir problem durumu verilir (Çalışma kâğıdında verilmiştir.). Bir
ÇED raporu hazırlığı üzerinden öğrencilerin canlılarla ilgili araştırma yapmaları ve raporda yer alması gereken konu başlıklarını çıkarmaları istenir.
Son olarak bilim insanlarının arılar gibi bazı canlı türlerinin yok olmasının diğer tüm canlı türlerini de
olumsuz etkileyeceğine dair çeşitli iddiaların bulunduğunu anlatan bir metin yer almaktadır. Öğrencilerden
bu iddiayı analiz ederek, arıların yok olması ya da etkilenecekleri herhangi bir olumsuz durumun diğer canlı
türleri ve doğaya olası etkilerini raporlaştırması, sonrasında ise görüşlerini grup olarak sunum şeklinde gerekçeleri ile birlikte sınıfta tartışmaları istenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Uygun olması durumunda kuş gözlemi yapılabilir, ilgisi olan öğrenciler kuş gözlemi yapmaya teşvik edilebilir. Gözlemlerde görülen türlerin grupla paylaşılması sağlanmalıdır.

•

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle kes yapıştır tarzı bir model hazırlanabilir. Öncelikle Türkiye’de bir
millî park seçilir. Bir Türkiye haritası kesilir ve bir fon kartonuna yapıştırılır. Daha sonra bu millî parkın
bulunduğu yer haritada işaretlenir ve haritadan bir ok çıkarılır. Seçilen farklı türlere, popülasyonlara ve
komünitelere ait görseller yapıştırılarak model hazırlanır.

DEĞERLENDİRME:
Öğrencilere çalışma kâğıtları verilerek bu kâğıtlar üzerinde yer alan açık uçlu sorulara yanıtlar alınır ve
uygun dönütler verilir.
EK

PAPATYA BENZERLİKLERİ-FARKLILIKLARI

Anthemis cotula

Anthemis tinctoria

Anthemis tricolor

Anthemis arvensis
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Papatyaları inceleyiniz. Benzerlik ve farklılıklarını aşağıdaki tabloya yazınız. Sizce bu benzerlik ve farklılıkların sebebi nedir? Belirtiniz.

Benzerlikler

Farklılıklar

HABİTAT MODELİM
Bir canlı seçerek habitatını araştırınız. Araştırmanıza dayalı olarak bir model tasarlayıp aşağıdaki soruları
cevaplayınız:
Habitatınızdaki canlı ögeler nelerdir?
Habitatınızdaki cansız ögeler nelerdir?
Seçtiğiniz habitatta su kıtlığı yaşansa neler olurdu? Listeleyiniz.
Seçtiğiniz habitatta iklim değişimi olsa neler olurdu? Listeleyiniz.
ÇEVRE ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRELİM
Bir ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kurulunun bir üyesisiniz. İlinizdeki bir sahada gerçekleştirilecek maden ocağı izni faaliyeti ile ilgili bir rapor hazırlamanız isteniyor. Söz
konusu bölgedeki canlılar şu şekilde listelenmiştir.

Bitkiler
Kestane

Orman gülü

Fındık

Ihlamur

Yaban mersini

Kayın

Akçaağaç

Karayemiş

Ladin

Hayvanlar
Kırmızı benekli alabalık

Kafkas bal arısı

Karaca

Su samuru

Su kertenkelesi

Alakarga

Tilki

Yaban kedisi

Bozayı
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Görüleceği gibi bölgede farklı canlı popülasyonları vardır. Sizce bölgede gerçekleştirilecek madencilik faaliyetlerini değerlendirirken hangi sorular ele alınmalıdır? Bu canlılar hakkında bilgi toplayınız. Bu canlıların
popülasyonunu göz önüne alarak hazırlanması planlanan bu raporda canlılar arası ilişkilerle ilgili ele alınmasını istediğiniz soru başlıkları oluşturunuz. Sizce maden ocağı yapılması istenen bölgede canlılar açısından
ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Yorumunuzu belirtiniz.
Örneğin
Maden faaliyeti sonucunda oluşacak hafriyat, orman güllerine zarar verir mi? Orman gülleri popülasyonu
azalırsa hangi canlı bundan olumsuz etkilenir? vb.
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………

ARILAR YOK OLURSA
Dünya gıda üretiminin üçte birlik bölümü arıların tozlaşmayı gerçekleştirmesi ile mümkün olmaktadır
(TEMA, 2021). Albert Einstein bu sebepten dolayı “Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl
ömrü kalır.” şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Birçok bilim insanı da benzer şekilde arıların nesillerinin
tükenmesi ile ilgili kaygılarını dile getirmektedir. Bu iddiayı analiz ederek her bir şapka için fikirler üretelim,
arkadaşlarımızla paylaşalım.
ALTI ŞAPKA İLE DÜŞÜNELİM

İyimser

Serinkanlı

Duygusal

Kötümser

Yenilikçi

Tarafsız

KAYNAKLAR:
Keeton, W, T., & Gould J, L. (2004). Genel Biyoloji, 5. Baskıdan çeviri (çev. ed. Demirsoy, A., Türkan, İ., & Gündüz, E.), Palme Yayıncılık.
Özçağlar, A., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz, M., Yüceşahin, M., Yavan, N., Akpınar, N., & Karadeniz, N.
(2006). Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (1), 1-27.
Demir, E. (2013). Ayder-Ceymakçur (Çamlıhemşin/Rize) Yaylalarının Florası ve Yöre Ballarının Kimyasal ve
Palinolojik Özellikleri (Master’s thesis, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Bölümü/Biyoloji Anabilim Dalı/Genel Biyoloji Bilim Dalı).
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

6. MODÜL
Öğretim Modülü: EKOSİSTEMLER
Süre: 12 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Temel Düşünme Becerisini Açıklama

•

Problem Çözme Becerisi

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Ekosistem kavramını açıklayarak bileşenlerini
analiz eder.

Ekosistem
Üreticiler
Tüketiciler
Ayırıştırıcılar
Besin Zinciri-Besin Ağı
Tüm canlılar ilişkili olduğu için gezegenin geleceği
biyoçeşitliliğe ve ekosistemlerin sağlığına bağlıdır.

2. Yakın çevresindeki bir ekosistemin bileşenlerini
analiz eder.
3. Dünya dışında veya zorlu şartlarda var
olabilecek bir ekosistem tasarlar.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
Süreç Zenginleştirme
Ürün Farklılaştırma

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Ekoloji

Açık Uçlu Soru
Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Ekosistem
ETKİNLİK ADI: Ekosistemi Tanıyorum
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Ekosistemin bileşenlerini açıklamak ve bileşenler arasındaki ilişkileri analiz etmek

KAZANIMLAR:
1. Ekosistem kavramını açıklayarak bileşenlerini analiz eder.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları yaparak ekosistem kavramını açıklamaları ve bileşenleri arasındaki ilişkileri analiz etmeleri amaçlanmıştır. Verilen örneklerden çıkarım yaparak ekosistemi
açıklayan öğrenciler daha sonra kaynak okuma metinlerini kullanarak ekosistemin bileşenlerini ve bileşenler
arasındaki beslenme ilişkilerini küçük grup etkinliğiyle analiz edecekler ve bir poster hazırlayacaklardır. Küp
çalışmasında ise önce bireysel sonra takım hâlinde ekosistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve sonuçları üzerinde çalışacaklardır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Ekosistem görselleri, ekosistemi oluşturan canlı görselleri, ekosistem okuma metni, grafik örgütleyici çalışma sayfası, küp etkinlik sayfası, büyük resim iş kartonları, renkli kalemler, makas, yapıştırıcı

HAZIRLIKLAR:
Ayrıştırıcılar kavramına erişmek için çalışma başlamadan önceki derslerde sınıfa bir meyve (örn. muz)
getirilmeli ve görünür bir yerde açıkta bırakılmalıdır. Öğrencilerden 2 haftalık süre içerisinde sınıfa geldiklerinde muzda gerçekleşen değişimleri gözlemeleri ve bunu belgelemeleri istenmelidir. Öğretmen tarafından
muzun günlük fotoğrafları çekilip bir video klibe dönüştürülebilir ve değişimin gözlenmesi kolaylaştırılabilir.
Çalışmadan önce ekosistem görselleri, ekosistemleri oluşturan canlılar listeleri hazırlanmalı ve okuma metni,
grafik örgütleyici ile küp etkinlik sayfaları gerekli sayıda çoğaltılmalıdır.

KAVRAMLAR:
Ekosistem: Belirli bir alandaki bütün canlıları ve bu çevrede canlılarla etkileşim içerisinde bulunan cansız
bileşenleri kapsar.
Üreticiler: Üreticiler(ototrof) kendi besinlerini üretebilen canlılardır.
Tüketiciler: Tüketiciler (hetetrof) birincil ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil tüketiciler üreticilerle (bitkileri yiyerek beslenen otçullar) beslenirken ikincil tüketiciler onları yiyerek beslenen etçillerdir.
Çürükçül: Çürükçüller organik maddeleri sindirip onları inorganik formlara dönüştüren, enzimler salgılayan prokaryotlar ve mantarlardır.
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Besin Zinciri: Canlıların beslenme düzeyleri arasındaki besin aktarımı sırasıdır.
Besin Ağı: Doğal olarak başlayan ve ekolojik topluluklarda hangi canlının, hangi canlıyla beslendiğini
gösteren yapıdır. Besin ağlarının içerisinde birden fazla besin zinciri bulunur. (Kavramlar için bk. Campbell,
2018).

ÖN BİLGİLER:
Ekosistemlerle ilgili yapılan çalışmalarda öğrencilerin ekosistemlerin canlılardan oluştuğu ya da cansız
bileşenlerin daha önemsiz olduğu, yaşam organizasyonu bağlamında ekosistemin habitat ya da popülasyonla
aynı anlamda olduğu gibi kavram yanılgılarının yanı sıra enerji akışının farkında olmayabildikleri, besin ağlarındaki iki yönlü/döngüsel ilişkileri kavramakta zorlandıkları, ekosistemin bileşenlerinde meydana gelebilecek bozulmaların ekosistem üzerindeki etkilerini açıklamakta güçlük çektikleri tespit edilmiştir (bk. Yılmaz
vd., 2017; Yücel & Özkan, 2015). Etkinlik çalışmaları esnasında öğrenme sürecinin kavram yanılgısı oluşturmayacak şekilde örgütlenmesine önem verilmesi tavsiye edilmektedir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün farklılaştırma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Derse öğretmen tarafından tahtada gösterilen veya renkli çıktıları öğrencilerle paylaşılan dört farklı ekosistemin (ör. okyanus, orman, sulak alan, çöl) görselleriyle başlanır. Öğrenciler fotoğrafları dikkatlice inceleyerek görsellerdeki ortamın bileşenlerine ilişkin bir matris (görsel analiz tablosu) oluşturur (bk. Tablo 1). Bu
aşamada öğrenciler bireysel çalışır ve öğretmen sadece sürece rehberlik eder. Oluşturulan bileşenler listelerinde tek tek yazılmış varlıkların genel isimlerinin kullanılması yönünde yönlendirme yapılabilir. Örneğin balık,
ceylan, köpek balığı gibi kavramlar hayvan başlığı altında toplanabilir. Bileşen listeleri oluşturulduktan sonra büyük grup tartışmasıyla paylaşım yapılır. Kapsayıcı ifadeler bulunur, farklı fikirler paylaşılır ve matriste
gerekli revizyonlar yapılır. Daha sonra öğrencilerden ikili gruplar oluşturup dört görselin de özelliklerini ve
bileşenleri kapsayabilecek bir tanım/açıklama yazmaları istenir. Yazılan tanımlar paylaşıldıktan sonra “ekosistem” tanımı verilir. Öğrencilerin kendi yazdıkları tanımlarla karşılaştırma yapmaları, benzerlik ve farklılıkları
analiz ederek ekosistem kavramını açıklamaları ve bileşenlerini analiz etmeleri sağlanır.

Örnek Ekosistem Görselleri
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Tablo 1. Görsellerin Analizi
Bileşenler/
Özellikler

OKYANUS

ORMAN

SULAK ALAN

ÇÖL

Hayvan
Bitki
Toprak
Su
Besin
Güneş
Üretici
Tüketici
…

Benim Tanımım/Açıklamam: ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
İkinci aşamada, sınıf tercihen dört gruba bölünür ve gruplara önceden öğretmen tarafından hazırlanmış
zarflar ve okuma metinleri (bk. Ek 1) dağıtılır. Her bir gruba dağıtılan zarf, o ekosistemdeki besin ağını oluşturan canlıların isimlerini/görsellerini içerir. Hazırlanan zarfların içeriğindeki canlı örneklerinin karmaşıklık
düzeyi öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olarak düzenlenmelidir. Aşağıda bir örnek sunulmuştur.
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OKYANUS

Güneş ışığı, fitoplankton, algler, deniz çayırı, kriller, yengeç, akya, orfoz, köpek balığı, bakteriler

Olası sıralama

Güneş ışığını kullanarak üreticiler besin üretir.
Üreticiler: Fitoplankton, algler, deniz çayırı, bakteriler
Tüketiciler: Kriller, yengeç, akya, orfoz, köpek balığı, bakteriler

SULAK ALAN

Sazlık, fundalık, örümcek, kurbağa, balıkçıl kuşu, çekirge, karınca, bakteriler, mantarlar

Olası sıralama

Güneş ışığını kullanarak üreticiler besin üretir.
Üreticiler: Sazlık, fundalık, bakteriler, mantarlar
Tüketiciler: Çekirge, karınca, örümcek, kurbağa, balıkçıl, bakteriler, mantarlar

Gruplar kendi besin ağlarını gösteren bir poster oluştururlar (tercih eden gruplar bilgisayar kullanarak da
çalışabilir) ve canlılar arası beslenme ilişkilerini ve enerji akışını oklarla çizerek gösterirler. Besin ağı posterini
oluşturma sürecinde öğrencilerin verilenlerden farklı canlıları ağa eklemesi teşvik edilmelidir.
Öğrenciler posterlerini oluştururken öğretmen gerekli gördüğü yerlerde sürece rehberlik eder. “Çürükçül”
kavramının daha iyi anlaşılması için iki hafta süreyle gözlenen muzun fotoğraf/videoları paylaşılır, meyvedeki
değişimin gerekçeleri tahmin edilerek açıklamalarda bulunulur. Besin ağlarının temelinde Güneş ışığının var
olduğu açıklanır ve enerji akışı kavramı öğretmen tarafından özetlenir. Bu aşamada öğretmenin besin zinciri
ve besin ağı arasındaki farkları açıklaması ve görselleştirmesi faydalı olacaktır (bk. Örnek grafik örgütleyici).
Çalışmanın sonucunda grupların hazırladıkları posterlerin sunumu yapılır ve posterler bir araya getirilerek
ekosistemler arası besin ilişkileri tartışılır.
Besin Zinciri/Besin Ağı: Karşılaştıralım (Örnek grafik örgütleyici)
BEZİN ZİNCİRİ
FARKLILIKLAR

BESİN AĞI
BENZERLİKLER

FARKLILIKLAR

SONUÇ:

Poster paylaşımları tamamlandıktan sonra öğrenciler altışar kişilik gruplara ayrılır ve her gruba bir küp
verilir. Küpler herhangi bir materyalden hazırlanabilir ve her bir yüze aşağıdaki görevlerin çıktısı alınarak
yapıştırılabilir. Yahut boş bir küp şemasına görevler yazılarak çıktı alınıp küp formu verilebilir. Öğrenciler çalışmalarını bireysel olarak çıkarılmalı tamamladıktan sonra aynı görevi gerçekleştiren öğrencilerin bir araya
gelerek küçük grup tartışması yapması ve daha sonra çıkarımlarını/sonuçlarını/ürünlerini sınıfla paylaşmaları sağlanır.
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Küpler: Ya Olsaydı…
Yönerge: Masanıza gelen küpü sırayla atarak size denk gelen yüzdeki çalışmayı gerçekleştiriniz. İlk attığınızda gelen çalışmayı yapmak istemezseniz ikinci bir atış gerçekleştirebilirsiniz fakat üçüncü bir hakkınızın
olmadığını unutmayınız.

Güneş ışınlarının uzun bir
süre boyunca (mesela 10 yıl)
dünyaya ulaşmazsa neler
gerçekleşeceğini anlatan
bir köşe yazısı yazınız.

Üreticiler basamağındaki
canlılardan birini
seçiniz ve bu canlının
yok olması durumunda
gerçekleşebilecek olayları
açıklayan bir görsel
hazırlayınız.

Tüketiciler basamağındaki
canlılardan birini
seçiniz ve bu canlının
yok olması durumunda
gerçekleşebilecek olayları
açıklayan bir görsel
hazırlayınız.

İnsanların ekosistemindeki
yerini anlatan ve
ekosistemden tamamen
çıkmaları durumunda
olabilecekleri açıklayan bir
gazete haberi yazınız.

Önümüzdeki 50 yıl
içerisinde Dünya’daki tüm
okyanusların suyunun pH
seviyesi 6’ya düşerse neler
olacağını anlatan bir grafik
örgütleyici hazırlayınız.

Bir su veya kara
ekosisteminde bulunan
çürükçüllerin tamamı
işlev göremez hâle gelirse
bu ekosistemin yakın
ve uzak gelecekte nasıl
görüneceğini açıklayan bir
resim çiziniz.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öğrenci grubunun hazırbulunuşluğuna göre derinleştirme etkinlikleri yapılabilir.
•

Öğrencilerin bireysel veya ikili gruplar hâlinde kendi ekosistemlerini (teraryum) oluşturmaları sağlanabilir. Teraryum etkinliği Canlı-Çevre Etkileşimi modülünün üçüncü kazanımına temel oluşturabilir. Teraryum çalışmalarında öğrencilerin sürdürülebilir bir kapalı ekosistem tasarlaması ve etkileyen değişkenleri
açıklaması teşvik edilmelidir.

•

Çürükçül kavramının derinleştirilmesi için “Hangi madde doğada ne kadar sürede çözünür?” etkinliği
yapılabilir. Öğrenciler seçtikleri veya verilen listelerdeki canlı/cansız maddelerin doğadaki çözünme sürelerini ve bunun doğal çevreye olan etkilerini araştırıp raporlaştırabilirler.

•

Ekosistemlerdeki enerji akışı açıklanırken biyokütle kavramı tanıtılabilir. Öğrencilerin “Dünyada bir insana kaç karınca düşüyor?” gibi bir soru üzerinden beyin fırtınası yapması, kestirimde bulunması ve tahminlerine ilişkin araştırma yapması sağlanabilir. Bu çalışmanın matematikle ilişkilendirilmesi için oranlama yapmaları ve insanla diğer üst yırtıcıları karşılaştırmaları da istenebilir.

DEĞERLENDİRME:
Öğrenciler tarafından hazırlanan posterler ve küp etkinliğindeki üretilen ürünler rubrik kullanılarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda öğrenci ürünlerinin yetersiz olarak sınıflandırılması durumunda
(toplamda 4’ten az puan) öğretmenin farklı etkinlikler kullanarak yeniden öğretim yapması ve bireysel geri
bildirimleri kullanarak öğrencinin eksiklerini tamamlaması önerilir.
Örnek Değerlendirme Rubriği
Yetersiz (1)

Geliştirilmeli (2)

Yeterli (3)

Besin Ağı

Zarfta verilen kavramların
besin ağı gösteriminde
ikiden fazla hata vardır.

Zarfta verilen tüm kavramlar Zarfta verilen tüm kavramlar
besin ağında iki hatayla
besin ağında doğru
gösterilmiştir.
gösterilmiştir.

Enerji Akışı

Besin ağındaki enerji
akışına Güneş ışığı dışında
değinilmemiştir.

Besin ağındaki enerji
akışı tek yönlü olarak
belirtilmiştir.

Besin ağındaki enerji akışı
ve yönü tüm bileşenler
arasında gösterilmiştir.

Yeni Canlı

Besin ağına verilenler
dışında 1 canlı eklenmiştir.

Besin ağına verilenler
dışında 3 canlı eklenmiştir.

Besin ağına verilenler
dışında 5 veya daha fazla
canlı eklenmiştir.
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EK
Ek 1: Ekosistemler Okuma Metni*

Ekosistem
Ekosistem, belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile
meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlerdir. Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına
da atıfta bulunabilir. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla
(canlı), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (cansız) bir arada bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir (“Ekosistem”, 2021). Yeryüzünde kara ve
su ekosistemi olmak üzere iki temel ekosistem bulunur. Yeryüzünün doğal ortamı ekosistemlerin birleşmesiyle oluşmaktadır.
Ekosistemdeki canlı ve cansız tüm varlıklar belli bir düzen ve denge içindedir. Dünya, tüm canlılar için
hava, su, sıcaklık, ışık, toprak ile mükemmel bir yaşam alanıdır. Canlılar yaşamlarını kendileri için uygun olan
ortamlarda sürdürebilirler. Bunun için de ekolojik dengenin korunması gerekmektedir. Ekosistemdeki dengenin bozulmasıyla birçok türün nesli tükenecektir. Oysa ekosistemdeki her türün bir faaliyeti vardır. Bu canlının neslinin tükenmesi diğer canlıların da yaşamlarını tehlikeye sokar. Örneğin bambu ağaçlarının insanlar
tarafından kesilmesi, bambularla beslenen pandaların yaşamını tehlikeye sokmaktadır.

Ekosistem Türleri
Ekosistemlerin birleşimi sonucunda yeryüzünün doğal ortamı oluşur. Çevrede bulunan her ekosistem çeşidinin kendine özgü özellikleri vardır. Ekosistemler genel olarak kara ve su ekosistemleri olmak üzere ikiye
ayrılır. Kara ekosistemlerine örnek olarak çayır, çöl, mağara, dağ, ova ve step ekosistemlerini verebiliriz. Okyanus, deniz, göl, ırmak ve bataklık ise su ekosistemlerinin örnekleri arasında sayılabilir.
Ekosistemlerin Canlı ve Cansız Bileşenleri
Tüm ekosistemlerin kendilerini etkileyen canlı ve cansız bileşenleri vardır. Cansız bileşenler, belirli bir
çevrede hangi türlerin yaşayabileceğini belirler. Işık, iklim, sıcaklık, su, toprak, mineraller vb. elemanlar cansız faktörlerdendir. Çevre koşullarını oluşturan bu faktörler, canlıları her zaman ve her yerde aynı önem ve
yoğunlukta etkilemez. Bunların en düşük (minimum), en uygun (optimum) ve en yüksek (maksimum) etki
sınırları; canlıların türleri ve gelişme devreleri ile yetiştiği yerlerin özelliklerine göre değişim gösterir.
Işık: Yeryüzündeki enerjinin temel kaynağı Güneş’tir. Fotosentez yapan canlılar güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin üretirler. Bu bitkileri tüketerek beslenen canlılar da dolaylı olarak
güneş enerjisini kullanmış olurlar. Ekosistemlerde yaşam alanına ulaşan ışığın miktarı, canlıların yeryüzüne
dağılımını, gelişimlerini ve davranışlarını da etkiler. Güneş’ten gezegenimize ulaşan enerjinin çoğu atmosfer
tarafından geri yansıtılır. Güneş’ten gelen enerjinin yaklaşık %1’i gezegenimiz tarafından emilir. Gelen %1’lik
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enerjinin yaklaşık %3 kadarı yeşil bitkiler tarafından yakalanır. Yani dünya üzerinde bütün yaşam bize Güneş’ten gelen enerjinin %0.03’ü ile desteklenmektedir.
Sıcaklık: Sıcaklık, canlıların yaşam döngülerini etkileyen ve dağılışlarını sınırlayan en önemli cansız faktörlerden biridir. Sıcaklık canlıların gelişmesi, üremesi ve metabolik faaliyetleri üzerinde etkilidir. Sıcaklık
değişimleri hayvanlarda göç etme, üreme ve aktif olma durumlarını da etkilemektedir. Bazı kuşların sonbahar
yaklaşırken, kış şartlarının olumsuz çevre koşullarından korunmak için göç etmesi bu duruma örnek verilebilir. Bazı hayvanlar ise sıcaklığın düşmesi ile soğuk ve kurak mevsimlerde hayatta kalabilmek için yaşamsal
faaliyetlerini en aza indirerek kış uykusuna yatar. Sıcaklık, bitkilerin ilkbaharda yaprak ve çiçek açmasını,
sonbaharda yaprakların dökülmesini etkiler.
Su ve pH: Dünya’nın %70’i sularla kaplıdır. Canlı yaşamı için suyun önemi büyüktür. Dünya’da yaşam
olmasının sebebi sudur. Canlıların vücudunda birçok olay su ile gerçekleşir. Karada yaşayan canlılar, buz, kar
ve yağmur sayesinde su ihtiyaçlarını karşılar. Bitkilerin fotosentez ile besin üretebilmek için suya ihtiyaçları vardır. Ortamdaki suyun miktarı, mevsimlere göre dağılışı, canlıların yaşamı için hayati önem taşır. Bitki
örtüsü ve zenginliğinin oluşmasında suyun önemi büyüktür. Bol yağış alan bölgeler bitki örtüsü bakımından
zengin, yağış miktarı az olan kurak iklim bölgelerinde ise bitki örtüsü yok denilecek kadar azdır. Ortamın pH
derecesi de canlıların metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için önemli faktörlerden biridir. Okyanus
ve denizlerin pH’si yaklaşık 8,2’dir. Çeşitli nedenlerle suyun asitleşmesi (8,2 değerinin düşmesi) bu ortamda
yaşayan canlılara zarar verir. Mesela okyanus sularının asitlik oranının yükselmesi mercanların beyazlamasına ve ölmesine neden olmaktadır.

Toprak ve Mineraller: Toprak, kayaların ve inorganik (cansız) maddelerin çeşitli organizmalar veya iklim
koşulları gibi nedenlerle fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışmasıyla oluşur. Toprağın bileşiminde %25 su, %25
hava, %45 mineral ve %5 kadar da organik(canlı) madde bulunur. Toprak karasal canlılar için hem yaşam
ortamı hem de ham madde kaynağıdır. Tüm canlıların yaşamlarının devam etmesi doğrudan ya da dolaylı
olarak toprağa bağlıdır. Bitkiler kökleri ile toprağa bağlanır ve fotosentez için gereken mineralleri topraktan
alır. Toprakta bulunan mineraller, canlılar için hayati önem taşır.
İklim: Belli bir bölgede uzun süren hava koşullarının ortalama durumuna iklim denir. İklimin oluşumunda ekosistemin dört cansız bileşeni olan sıcaklık, ışık, rüzgâr ve suyun önemli etkisi vardır. İklim, yeryüzü
enlemlerine göre farklılık gösterir. Bir bölgede hüküm süren iklim koşulları da canlıların coğrafik yayılışını
etkiler. Örneğin, Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe geniş yapraklı ağaçlardan iğne yapraklı ağaçlara geçiş
görülür.
Bir ekosistemde birbirleriyle ilişki içerisinde olan canlılar, canlı faktörleri ifade eder. Bir ekosistemde yer
alan canlılar, özellikle beslenme açısından birbirlerine bağlıdırlar.
Üreticiler: İnorganik maddelerden organik maddeleri sentezleyerek kendi besinlerini yapan canlılara
üretici (ototrof) denir. Üreticiler, kendi besinini kendisi üretir ve bunların büyük çoğunluğu fotosentetik can-
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lılardır. Üreticiler birçok besin zincirinin ilk basamağını oluşturur. Karasal ekosistemde bulunan üreticiler; atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini korurlar. Ayrıca bitkiler toprağın üst kısmını tutarak erozyonu
önlemede etkili olur. Bitkiler, algler ve bazı bakteriler üreticidir.
Tüketici: Kendi besinini kendisi üretemeyen, ihtiyaç duydukları besinleri dışarıdan hazır almak zorunda
olan canlılara tüketici (heterotrof) denir. Hayvanlar, bazı mantarlar ve bazı bakteriler bu grupta yer alır.
Doğadaki beslenme ilişkilerini besin zinciri ve besin ağları ile gösteririz. Besin zincirleri her zaman bir
bitkiyle başlar çünkü bitkiler üreticidir. Bir besin zinciri ancak bir yönde ilerleyebilir. Besin zincirindeki canlılar hayatta kalmak için birbirlerine ihtiyaç duyar. Besin ağları ise canlıların ne yediğini göstermenin bir yoludur. Bir avın birkaç avcısı olduğunu ve avcıların çeşitli gıdalar yediğini gösterebilirler. Besin ağları, birden
fazla besin zincirinden oluşur. Herhangi bir beslenme basamağındaki sayıca (normal olmayan) artma ya da
azalma ekosistemdeki dengeyi bozar. Görselde karasal ekosistemdeki üretici ve tüketiciler görülmektedir. Bu
besin zincirindeki yılanların azalması durumunda, fareler başta olmak üzere zararlı olabilecek çok sayıda türün popülasyonları hızla artar. İkinci görselde ise karasal bir ekosistemdeki farklı besin zincirlerinden oluşan
bir besin ağı sunulmuştur.

Yılan
Tilki
Bayku
Ku

Kurbağa
Çekirge
Tav an
Fare
Otlar

Karasal Ekosistem Besin Zinciri Örneği

Karasal Ekosistem Besin Ağı Örneği

Çürükçül: Doğadaki ölü organizmaları, dökülmüş yaprakları, dışkıları ve diğer organik maddeleri hücre
dışı sindirim yoluyla sindirerek besin ve enerji ihtiyaçlarını karşılayan canlı grubuna çürükçül (saprotrof)
denir. Böylece canlı dokularında biriken organik maddeler inorganik maddelere parçalanarak yeniden üretici
canlıların kullanımına sunulur ve ekosisteme tekrar kazandırılmış olur. Çürükçüller her ekosistemde bulunur
ve madde döngüsündeki rolü oldukça önemlidir. Mantarlar ve bazı bakteriler bu gruba örnektir.
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EKOSİSTEMDE ENERJİ AKIŞI
Ekosistemde canlılar birbirine birçok yönden bağımlıdırlar. Bu durum enerjinin ve maddelerin canlılar
arasında kademeli olarak dolaşımını sağlar. Yeryüzünün temel enerji kaynağı Güneş’tir. Üreticiler güneş enerjisini kullanarak madde sentezi yapar bu sayede enerji üreticilerde depolanır. Üreticilerde depolanan bu enerji
tüketicilere aktarılır. Çürükçüller ise organik atıkları inorganik maddelere çevirerek ekosistemdeki madde
döngüsüne katkı sağlar. Çürükçüller her düzeydeki canlıların atıkları ve ölü bedenleri üzerinde beslenir.
Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Canlılar arasında enerji
akışı besin zincirleriyle gerçekleşir. Güneş’ten gelen enerji; üreticiler, tüketiciler ve çürükçüllere doğru giden
tek yönlü olan bir enerji akışıdır. Canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak yayılır.
Canlılarda enerji büyüme, gelişme, üreme ve günlük aktiviteler için kullanılır. Besin ağlarında üreticilerden
tüketicilere doğru gidildikçe enerji azalır.
*Okuma metninin içeriği Figan Özsoy tarafından yazılan Biyoloji 4 ders kitabından alınmıştır.

KAYNAKLAR:
Campbell, N. A, Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V. & Reece, J. B. (2018). Biology a global
approach, (11. Baskı). Pearson Education Limited.
Özsoy, F. (2020). Biyoloji 4 Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yayınları Açık Öğretim Okulları. Erişim (15.02.2021): http://aok.meb.gov.tr/kitap/aol-kitap/biyoloji/biyoloji-4/
biyoloji_4.pdf
Ylmaz, M., Gündüz, E., Diken, E. H., & Çimen, O. (2017). The analysis of biology topics in the 8th grade science
textbook in terms of scientific content. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 17-35.
Yücel, E. Ö., & Özkan, M. (2015). Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Ekosistem Kavramını Anlama Düzeylerinin
Çalışma Yaprakları Aracılığıyla Belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179).
Ekosistem. (2021,
did=24856165

Şubat

14).

Wikipedia.

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekosistem&ol-
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Ekosistem
ETKİNLİK ADI: Komşum Ekosistem
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Ekosistemin bileşenlerini açıklamak ve bileşenler arasındaki ilişkileri analiz etmek
Tüm canlılar ilişkili olduğu için gezegenin geleceğinin biyoçeşitliliğe ve ekosistemlerin sağlığına bağlı olduğunu kavramak

KAZANIMLAR:
1. Yakın çevresindeki bir ekosistemin bileşenlerini analiz eder.

AMAÇ VE ÖZET:
Ekosistem ve ekosistemi oluşturan bileşenleri kavrayan öğrenciler kendi yaşadıkları çevreden seçtikleri
bir ekosistemi, bileşenleri ile birlikte analiz ederler ve tercih ettikleri yöntemi kullanarak (model, ekosistem
haritası, ekoturizm rehberi vs.) sınıfla paylaşırlar.

ARAÇ-GEREÇLER:
Komşum Ekosistem etkinlik kâğıtları, bilgisayar, örnek ekoturizm rehberi, örnek biyoçeşitlilik haritası,
renkli kalem ve kartonlar, yazıcı, makas, yapıştırıcı, karton kutular

HAZIRLIKLAR:
Ön örgütleyici olarak öğrencilerden Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği (erişim bağlantısı kaynaklarda verilmiştir) isimli kitapçığı çalışmadan önce okumaları istenir. Çalışma boyunca öğrencilerin bağımsız şekilde erişebileceği bilgisayar (grup sayısı kadar), kaynak kitaplar, broşürler, ekosisteme ilişkin ürünlerini hazırlarken
ihtiyaç duyabilecekleri materyaller vs. sınıfta hazır bulundurulmalıdır.

KAVRAMLAR:
Biyoçeşitlilik: Elliot Norse ve arkadaşları tarafından ortaya atılan biyolojik çeşitlilik kavramı biyolojik
çeşitliliğin tüm özelliklerini kapsayan; canlıların farklılığını ve değişikliğini, içinde bulundukları karmaşık
ekolojik yapılarla, tür içi, türler arası ve ekosistem çeşitliliğini kapsayan bir terim olarak ortaya çıkmıştır (Akt.
Gürbüz vd., 2013).

ÖN BİLGİLER:
Çalışma her bölgede farklı ekosistemler üzerinden yürütülebileceği için belirli bir ekosistem türü veya
adı belirtilmemiştir. Öğrencilerin kendi yakın çevrelerindeki ekosistemlerini incelemeleri teşvik edilmelidir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün farklılaştırma

72

FEN BİLİMLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Dersin başında öğrencilere renkli yapışkanlı kâğıtlar dağıtılır ve okudukları kitapçığı da düşünerek “Yakın
çevremizde bulunan ekosistemler hakkında bilgi sahibi olmak bize ne sağlar?” sorusuna verdikleri cevapları
öğretmen tarafından duvara/panoya asılmış kartona yapıştırmaları istenir. Verilen cevaplar sözel olarak paylaşılarak tartışılır. Tartışma, “Yaşadığımız bölgede hangi ekosistemler var, bu ekosistemleri bilen/tanıyan var
mı?” soruları ile devam ettirilir ve öğrencilerin öncül bilgi ve deneyimleri değerlendirilir.
Ardından öğrenciler sınıf mevcuduna bağlı olarak 3-4 kişilik gruplara ayrılırlar. Her grup öncelikle kendi
bölgelerindeki önemli ekosistemlerin neler olduğu ile ilgili bir araştırma yapar ve buldukları ekosistemleri
Google Maps programı üzerinde işaretler. İşaretlenen ekosistemler türlerine göre isimlendirilir ve gruplar
tahtaya yansıtılan harita üzerinde buldukları ekosistemleri gösterirler.
Yakın çevrede var olan ekosistemler listelendikten sonra öğretmen tarafından yapılacak çalışmanın yapısını ve içeriğini anlatan form, öğrencilere dağıtılır ve gruplar öğretmen rehberliğinde çalışmalarını tamamlar.
Örnek Çalışma Formu
KOMŞUM EKOSİSTEM
Yakın çevremizde pek çok ekosistemin var olduğunu gördük. Şimdi sizden yakın çevremizde var olan
ekosistemlerden birini grubunuzla birlikte detaylıca araştırmanızı ve araştırmanızın sonuçlarını kapsayan bir
ürün hazırlamanızı istiyorum. Araştırma sonuçlarınızı yansıtacak ürün konusunda aşağıda sunulan önerilerden birini seçmekte özgürsünüz.
Çalışmanızda olması gerekenler: Çalışmanızda seçtiğiniz ekosistemin adına, detaylı coğrafi konumuna
ve bölge için önemine yer vermelisiniz. Ayrıca seçtiğiniz ekosistemin bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri
tanımlamalı ve açıklamalısınız.
Ürün Seçeneklerim

Ekosistem Modeli

İncelediğiniz ekosistemin temel
bileşenlerini ve bileşenler arasındaki
ilişkileri gösteren üç boyutlu bir model
hazırlayınız.

Biyoçeşitlilik Haritası

İncelediğiniz ekosistemde yer alan
bileşenleri belirleyerek bu ekosisteme
özgü bir biyoçeşitlilik haritası
hazırlayınız.
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İncelediğiniz ekosistemin temel
bileşenlerini ve bu ekosistemdeki
biyoçeşitliliği açıklayan, bu bölgeyi
ziyaret eden kişilere bilgi verip
yönlendirebilecek bir ekoturizm rehberi
hazırlayınız.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öğrenci grubunun hazırbulunuşluğuna ve erişilebilecek kaynaklara göre derinleştirme etkinlikleri yapılabilir:
•

Bulunulan bölge ve kurumda, alan gezisi yapma imkânı varsa çalışma, alan gezisi üzerinden planlanabilir.
Öncül araştırmalar tamamlandıktan sonra alan gezisi gözlem şablonlarını kullanarak gezi gerçekleştirilir
ve ürünler daha sonra sınıf ortamında oluşturulabilir.

•

Yakın çevrede bulunan ekosistemler ve onların bileşenleri ile ilgili uzman olan kişiler (üniversitelerin ilgili bölümlerinden araştırmacılar, tarım ve orman müdürlüklerinden ziraat mühendisleri vb.) sınıfa davet
edilebilir veya çevrim içi toplantılar yapılabilir. Uzman görüşmesi öncesinde öğrenciler öncül araştırmalarını yapmalı ve sormak istediği soruları belirlemelidir.

•

Yakın çevrede bulunan bir ekosistem, farklı bileşenlerine odaklanarak da incelenebilir. Mesela, öğrencilerin belirli bir ekosistemde yaşayan bitkilerle ilgili araştırma yapması daha sonra bunları kurallara uygun
olarak toplaması, kurutması, etiketlemesi ve kendilerine ait bir herbaryum oluşturması sağlanabilir.

•

Çevrim içi araçlar kullanarak farklı canlıların (balina, leylek vs.) göç yolları, konaklama süreleri gibi verileri incelenerek ekosistemler arasındaki etkileşimlerin analiz edilmesi sağlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
Öğrenci gruplarının ilgili ürünlerine göre geliştirilmiş rubrik formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Kullanılacak rubriklerde; çalışmalarda olması beklenen ekosistem adı, coğrafi konum bilgileri, bölge için
önem açıklamaları, ekosistem bileşenleri ve aralarındaki ilişkilerin açıklanması gibi ölçütlere yer verilmelidir.
Bu ölçütler dışındaki özellikler ürünün niteliğine göre eklenebilir.

KAYNAKLAR:
Gürbüz, H., Derman, M., & Çakmak, M. (2013). Biyoçeşitlilik Okuryazarliği Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve
Güvenirliği. Electronic Journal of Education Sciences, 2(3), pp. 77-91.
Kanca, H., Terzioğlu, E., Adıgüzel, U., Erbaş, S., Erdoğan, E. (2019). Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği, T.C. Tarım
ve Orman Bakanlığı, Ankara. Erişim:http://www.nuhungemisi.gov.tr/Content/Documents/turkiyenin-biyolojik-ce%C5%9Fitliligi-turkce.pdf (29.02.2021).
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Ekosistem
ETKİNLİK ADI: Ötegezegenlerde Yaşam
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Tüm canlılar ilişkili olduğu için gezegenin geleceğinin biyoçeşitliliğe ve ekosistemlerin sağlığına bağlı olduğunu kavramak

KAZANIMLAR:
1. Dünya dışında veya zorlu şartlarda var olabilecek bir ekosistem tasarlar.

AMAÇ VE ÖZET:
Bir ekosistemin bileşenlerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini kavrayan öğrencilerin bu çalışmada Dünya dışında (ötegezegenlerde) var olması olası sürdürülebilir bir ekosistem tasarlaması beklenmektedir. Öğrenciler tasarladıkları ekosistemin bileşenlerini ve aralarındaki etkileşimleri belirlenen ölçütler doğrultusunda
açıklamalıdır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Görseller, gazete haberi, gezegen bilgi kartı, görev dosyası, renkli sunum kartonları, renkli kalemler, makas, yapıştırıcı

HAZIRLIKLAR:
Çalışma öncesinde gazete haberi, gezegen bilgi kartı, görev dosyasına ait etkinlik formları çoğaltılmalı,
öğrencilerin ekosistem tasarımını yaparken ihtiyaç duyabilecekleri diğer malzemeler sağlanarak sınıfta hazır
bulundurulmalıdır.

KAVRAMLAR:
Ötegezegen: Güneş sistemi dışındaki gezegenleri kapsarlar, kendi yıldızlarının yörüngesinde dönerler ve
Güneş dışı gezegen olarak da isimlendirilirler.

ÖN BİLGİLER:
Öğretmen NASA’ya ait Perseverance uzay aracı ve görevi, ötegezegenler ve Türk astrobiyolog Dr. Betül
Kaçar hakkında öncül araştırma yapması tavsiye edilmektedir. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı’nın Ay’da yaşam
konusu hakkındaki içerikleri incelenebilir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik farklılaştırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün farklılaştırma
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Dersin başında yazar Arthur C. Clarke’ye ait olan “İki ihtimal var: Evrende yalnızız ya da değiliz. Her ikisi
de eşit derecede korkutucu.” sözü paylaşılır ve öğrencilerin bu ifade hakkında düşündüklerini paylaşmaları
istenir. Öğrenciler fikirlerini paylaşırken Dünya dışında yaşam olup olmadığına ilişkin de sorular sorularak
öğrencilerin düşünmesi sağlanır ve öğrencilerden aşağıdaki cümleyi kendi fikirlerine göre tamamlamaları
istenir.
“Evrende Dünya dışında canlılığın olduğunu düşünüyorum çünkü ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………”
“Evrende Dünya dışında canlılığın olmadığını düşünüyorum çünkü ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………”
Öğrenciler fikirlerini yazdıktan sonra sınıfa astrobiyolog Dr. Betül Kaçar ve NASA’nın Dünya dışında
yaşamı araştırmak için Mars’a gönderdiği beşinci uzay aracı olan Perseverance’ye ait fotoğraflar gösterilir ve
fotoğraftakileri tanıyan, ne olduklarını bilen vs. olup olmadığı sorulur. Tanıyan öğrenciler fikirlerini paylaşır,
eğer tanıyan kimse olmazsa öğretmen fotoğraflar hakkında temel bilgileri verir ve açıklamalar yapar.

Daha sonra öğrencilerle aşağıdaki örnek gazete haberi paylaşılır (konuyla ilişkili gazete haberlerine internetten ulaşılabilir) ve keşfedilen yeni gezegene ilişkin daha detaylı bilgilerin yer aldığı Gezegen Bilgi Kartı dağıtılır. Öğrenciler 2-3 kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerden verileri inceledikten sonra gezegenin olası yapısı,
atmosferi, su kaynakları gibi verileri değerlendirerek “Eğer bu gezegende yaşam olsaydı nasıl canlı formları
var olabilirdi?” sorusu hakkında beyin fırtınası yapmaları istenir.
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Örnek Kurgusal Gazete Haberi

Dünya’nın Kardeşi Varmış!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 15 Nisan 2020 tarihinde, Kepler Uzay Teleskopu’nun Dünya’ya yaklaşık 301 ışık yılı uzakta olan bir ötegezegen keşfettiğini duyurdu. Kepler 1649-c
adı verilen bu gezegenin şimdiye kadar keşfedilen ötegezegenler arasında Dünya’ya en çok benzeyen
gök cismi olduğu düşünülüyor. Kepler 1649c Cygnus takımyıldızında yer alıyor. Gezegen kırmızı bir
cüce yıldız olan kendi güneşinden, bizim Güneş’ten aldığımız ışığın %75’ini alıyor ve atmosferinin yapısına bağlı olarak yüzey sıcaklığının Dünya’mıza benzer olduğu tahmin ediliyor. Kepler 1649c Dünya’mızdan 1.2 kat daha büyük ve yörünge periyodunun 19.53 gün olduğu tahmin ediliyor (“Kepler
1649c”, 2021).

Gezegen Bilgi Kartı
Kepler-1649c
KEŞİF

ÖZELLİKLER

İKLİM

Kepler uzay aracı
tarafından 15 Nisan 2020’de
keşfedilmiştir.
Dünya’dan 300 ışık yılı
uzaklıktadır.
Kuğu Takımyıldızı’nda yer
almaktadır.

Kepler-1649c, adı Kepler 1649
olan kırmızı cüce yıldızının
(bizim Güneş’imiz gibi) etrafında
dönmektedir.
Kepler-1649c güneşi etrafındaki
dönüşünü 19.5 günde
tamamlamaktadır ve güneşinin
yaşanabilir alanı içerisindedir.
NASA, Kepler-1649c’nin kayalık bir
gezegen olduğunu ve gezegenin
çapının Dünya’nın 1.06’sı olduğunu
açıklamıştır.

Kepler-1649c kendi
güneşinden gelen ışığın
%75’ini alıyor. Bu durumda
atmosferinin yapısına bağlı
olarak gezegenin yüzey
sıcaklığının Dünya’ya benzer
olması bekleniyor.
Böyle bir yüzey sıcaklığının
varlığı, Kepler-1649c’de sıvı
su bulunmasına ihtimal
oluşturuyor.

YAŞAM UYGUNLUĞU
BİLİNMİYOR

Beyin fırtınasını tamamlayan öğrenci gruplarına öğretmen tarafından önceden hazırlanmış ve çıktıları
alınmış görev dosyaları dağıtıldıktan sonra dosyalarda belirtilen çalışmaları tamamlamaları istenir.
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GÖREV DOSYASI
GÖREV: Ötegezegeni kolonize etmek için sürdürülebilir ekosistem tasarlamanız beklenmektedir.
AÇIKLAMA: Bilim insanları Dünya’nın geri döndürülemez şekilde zarar gördüğünü ve artık burada yaşamaya devam edemeyeceğimizi öngörmektedirler. Bu nedenle yaşama elverişli olabilecek bir gezegen arayışına
girildi ve Kepler-1649c’nin kolonize etmeye elverişli bir ötegezegen olduğuna karar verildi. Kepler-1649c’de
yaşayabilmemiz için pek çok şeyin düşünülmesi ve yapılması gerekiyor çünkü şu an orada hiçbir şey yok!
Bilim insanları Kepler-1649c’de yeni ekosistemlerin oluşturulması gerektiğini söylüyorlar fakat hem Dünya’daki türlerimiz zarar gördüğü hem de ötegezegendeki çevresel şartlar farklı olduğu için oraya Dünya’daki
herhangi bir bitki ya da hayvan türünü aynen alıp götüremeyiz. Kepler-1649c’ye uyum sağlayabilecek canlılar
olması gerekiyor. Bu nedenle ekibinizden Dünya’da var olan türleri yeni gezegenimize uyum sağlayabilecek
hâle getirmeniz ve yeni dünyamızda sürdürülebilir bir ekosistem tasarlamanız beklenmektedir.
TASARIMINIZDA OLMASI GEREKENLER: Öncelikle ne tür bir ekosistem tasarlayacağınıza karar veriniz (seçtiğiniz ekosistem Dünya’da da olmalı). Bu ekosistemde olması gereken cansız ve canlı (bitki, hayvan)
bileşenlere ve yeni gezegende yaşam için sahip olmaları gereken özelliklere (adaptasyonlara) karar veriniz.
•

Ekosisteminiz en az 3 üretici, 3 tüketici ve 2 çürükçül içermelidir.

•

Her bir canlı (organizma) için canlının habitatını (nerede yaşadığını) açıklamalısınız.

•

Canlının ekosistemdeki görevini açıklamalısınız.

•

Canlının neyle beslendiğini (diğer canlılar ya da bitkiler için toprak, ışık vs.) açıklamalısınız.

•

Her canlıyla beslenen diğer canlıları açıklamalısınız.

•

Canlılarınızın yeni gezegende yaşamak için nasıl uyum sağladığını (adaptasyonlar) açıklamalısınız.

•

Canlılarınızın nasıl ürediğini (yumurtluyor mu, doğuruyor mu, yavrunun oluşması ne kadar sürüyor, yavru nasıl besleniyor?) açıklamalısınız.

•

Canlılarınızın nasıl göründüğünü çizmeli ya da yazarak anlatmalısınız.
Öğretmene Ek Bilgi: Morfolojik Analiz
Canlı formlarını üretmede zorlanan öğrenciler olursa morfolojik analiz tekniği kullanılabilir.
Morfolojik analiz (bazı kaynaklarda morfolojik sentez olarak da kullanılmaktadır), nitelik listeleme tekni-

ğinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Teknik Fritz Zwicky tarafından geliştirilmiştir ve bazı kaynaklarda Zwicky
Kutusu olarak da adlandırılmaktadır. Tekniğin amacı karmaşık bir probleme çözüm bulmak için olası çözümleri ya da seçenekleri incelemektir. Teknikte temel olarak probleme ilişkin nitelikler matrisin bir ekseninde
yer alırken, ikinci niteliğe ilişkin fikirler de diğer eksende yer alır. Matris eksenlerinin birleşme yerleri yani
matrisin hücreleri kullanılarak onlarca farklı fikir bulunabilir. Böylelikle problem farklı parçalara bölünerek
her bir parçanın daha detaylı incelenmesi mümkün olabilir (Kanlı, 2019).
Örnek: Öğrencilerden yeni bir bitki türü geliştirmeleri, özelliklerini açıklamaları ve modellemeleri istenebilir.
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Örnek

Yaprak Türleri
Çam

Kaktüs

Nilüfer

Çınar

Yonca

Eğrelti otu

Mısır
Kök Türleri

Havuç
Turp
Buğday

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Çalışma, öğretmen tercihine göre dünya üzerinde zorlu yaşam şartlarına sahip (kutuplar, çöller) bölgeler
için uyarlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme, rubrik kullanılarak yapılabilir. Tasarlanan her bir canlı için yapılan açıklamalar puanlanır.
Puanlamada 1 yetersiz, 3 ise yeterli olarak kullanılabilir. Değerlendirme sonucunda öğrencilere geri bildirim
verilerek (özellikle yetersiz olarak değerlendirilmiş ölçütler için) yanlış öğrenmelerin önüne geçilmeli ve bilgideki eksiklikler tamamlanmalıdır.
Tasarlanan Canlı İçin Yapılan
Açıklamanın Yeterliliği

1

2

3

Habitat
Ekosistemdeki görevi
Ne yediği
Onu yiyenler
Uyum sağlama yöntemleri
Üreme şekli
Görünüşü

KAYNAKLAR:
Kanlı, E. (2019) Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Eğitimi, Yaratıcılık ve Alan Uygulamaları, E. Kanlı (Ed.), Nobel
Yayınevi, Ankara, pp. 33-66
Kepler 1649c. (2021, Mayıs 21). Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepler-1649c&action=history

DEP

79

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

7. MODÜL
Öğretim Modülü: CANLI-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Eleştirel Düşünme Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Canlıların çevre ile etkileşim şekillerini açıklar.

Biyoçeşitlilik

2. Yakın çevresindeki çevre sorunlarını analiz eder.

Çevre

3. Yaşadığı çevrenin daha yaşanılabilir olması için
yeni fikirler üretir.

Çevre Problemleri
Canlı-Çevre Etkilişimi
İnsan faaliyetlerinin çevreyi değiştirme potansiyeli
vardır; insanlar bu etkinin farkında olmalı ve kontrol
etmelidirler.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Deniz Biyolojisi

Açık Uçlu Soru

Çevre Bilimi

Rubrik

Coğrafya
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri/Canlı-Çevre Etkileşimi
ETKİNLİK ADI: Akdeniz’in İstilacıları
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
İnsan faaliyetlerinin çevreyi değiştirme potansiyeli olduğunu ve bu etkinin kontrol edilmesi gerektiğini
anlamak

KAZANIMLAR:
1. Canlıların çevre ile etkileşim şekillerini açıklar.
2. Yakın çevresindeki çevre sorunlarını analiz eder.
3. Yaşadığı çevrenin daha yaşanılabilir olması için yeni fikirler üretir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu modülde öğrencilerin canlı-çevre etkileşimini ülkemizde yaşanılan bir çevre sorunu üzerinden ele almaları ve özellikle insanın çevre üzerindeki etkisi hakkında anlayış geliştirmeleri hedeflenmektedir. Modül,
Akdeniz’e Süveyş Kanalı üzerinden gelen çeşitli istilacı türlerin ve bu türlerin Akdeniz ekosistemine olan etkilerinin incelenmesini kapsamaktadır. Öğrenciler seçtikleri bir istilacı türün neden olduğu hasarı minimize
etmek için bir çözüm önerisi geliştireceklerdir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Okuma kaynakları, sunum materyali, öğrencilerin grup çalışmasında kullanabilecekleri poster kâğıtları

HAZIRLIKLAR:
Kaynaklar bölümünde verilen ilgili okuma kaynakları, çalışma boyunca internet üzerinden veya basılı
olarak öğrencilerin erişimi için hazır bulundurulmalıdır. Öğretmen Akdeniz’in istilacı türlerinin tanıtıldığı
sunumu dersten önce hazırlamalıdır (sunu veya basılı olarak).

KAVRAMLAR:
Biyoçeşitlilik: Elliot Norse ve arkadaşları tarafından ortaya atılan biyolojik çeşitlilik kavramı biyolojik
çeşitliliğin tüm özelliklerini kapsayan, canlıların farklılığını ve değişikliğini, içinde bulundukları karmaşık
ekolojik yapılarla, tür içi, türler arası ve ekosistem çeşitliliğini kapsayan bir terim olarak ortaya çıkmıştır (Akt.
Gürbüz vd., 2013).
Çevre: Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal çevre, doğal olarak oluşan bütün canlı ve cansız
unsurları kapsar. Doğal çevre; bütün canlı türleri, iklim, hava durumu ve doğal kaynakların birbirleriyle etkileşimini kapsar. Yapay çevre ise insan eliyle inşa edilen ve şekillendirilen yapıları kapsar. Doğal çevrenin işleyiş
ve etkileşimlerine zarar veren her şey çevre sorunudur.

ÖN BİLGİLER:
Süveyş Kanalı’nın açılması birbirinden farklı iki ekosistem olan subtropikal Akdeniz ve tropikal Kızıldeniz’in etkileşime girmesine neden oldu. Kanal aracılığıyla Akdeniz’e deniz bitkileri, süngerler, halkalı solucanlar, karidesler, deniz hıyarları, deniz minareleri ve balık çeşitleri (sokar, balon, aslan, papağan, külah)
gibi onlarca farklı tür girdi. Bu farklı türlerin Akdeniz denizel ekosistemine dâhil olması Akdeniz’in tropikalleşmesine ve yerel canlı türlerinin baskı altında kalmasına neden oluyor. Süveyş Kanalı 1869 yılında tamamlanmasına rağmen kanaldan Akdeniz’e giren tür sayısı son yıllarda çok hızlı artmaktadır. Bunun nedeni
öncesinde Nil Nehri’nin kanalla aynı bölgeden denize dökülmesi ve orada bir tatlı su bariyeri oluşturmasıdır
fakat Nil Nehri üzerine 1970’te inşa edilen Asvan Barajı nedeniyle bu doğal bariyer yok oldu. Ayrıca Akdeniz’e
istilacı türlerin girmesinin tek nedeni Süveyş Kanalı değildir. Cebelitarık Boğazı ve gemilerin balast tankla-
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rından boşalttıkları sular da farklı türlerin denizel ekosistemlerimize dâhil olmasına neden olmaktadır. Şu an
günde dokuz farklı türün Akdeniz’e girdiği düşünülmektedir. Örnek olarak, aslan balığının Kaş’ta (Antalya)
ilk olarak 2004 yılında görüldüğü ve bir yıl sonra sayılarının 16’ya çıktığı biliniyor. Şu an Akdeniz’de yüzlercesi yaşıyor. En son Seferihisar’da (İzmir) görüldüğü ve soğuk sularda da yaşama kabiliyetine sahip olduğu için
yaşam alanını Marmara ve Karadeniz’e kadar genişletmesi bekleniyor. Aslında aslan balığının doğal yaşam
alanı Pasifik Okyanusu’dur fakat 2007’de bir akvaryumdan salınmış ve 3 yıl içerisinde bütün Karayipler’de
görülmeye başlanmıştır.
Aslan balığı ve benzeri istilacı türler tropik sularda rekabetçi bir ortamda yaşamaktadır bu nedenle köpek
balığı, orfoz gibi doğal avcıları vardır. Akdeniz sularında ise köpek balığı ve orfoz gibi türlerin azalması nedeniyle burada doğal avcıları yok denecek kadar azdır. Aslan balığı ve istilacı türler hızlı bir şekilde çoğalarak
yerel türlerin üzerinde baskı oluşturmakta ve biyoçeşitliliğe zarar vermektedir.
İstilacı türlerin Akdeniz’e olan etkilerinin kontrol edilebilmesi amacıyla gastronomik ve endüstriyel anlamda tüketimleri teşvik edilmekte ve ülkemiz denizlerinde birbiriyle doğal bağlantılara sahip olan deniz koruma alanları oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Akdeniz’deki istilacı türler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kaynaklarda verilen raporlar ve Draman (2016) tarafından yazılan Red Sea in the Med isimli kitap kullanılabilir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Çalışmanın başında öğretmen aşağıda sunulmuş olan canlı görsellerini ve haklarındaki kısa bilgileri içeren bir sunum ve anlatım yapar.
* Burada sadece üç tür sunulmuştur fakat Akdeniz’in sağlığını tehdit eden çok daha fazla sayıda tür vardır.
Öğretmen tarafından daha geniş bir sunum yapılabilir veya öğrenciler araştırmaya yönlendirilebilir.
AKDENİZ’İN İSTİLACILARI

Aslan balığı (Pterois miles), Hint Okyanusu ve Hint-Batı Pasifik Okyanusu kökenlidir. Mercan
kayalıklarda yaşamayı tercih eden zehirli bir cinstir. Kıyıya yakın yerler ve 50 metre derinlik arasındaki bölgelerde yaşarlar.
Aslan balığı oldukça yırtıcı ve rekabetçi bir türdür. Aslan balığının zehirli kısımları 13 sırt, 3 anal,
2 göğüs yüzgeçlerindeki diken ışın ve bunların zehir bezlerinden oluşur. İnsanlar için tehlikelidir. Tek bir sokma, yara yerinde şiddetli ağrıya ve şişliğe yol açabilir. Nadiren de olsa kalp-dolaşım ve kas-sinir sistemlerini aşırı derecede etkileyebilir. Kendilerinden küçük balıkları, kabukluları ve balık yavrularını yerler ve bizim sularımızda sınırlı da olsa akya ve orfoz dışında avcıları
yoktur. Bu nedenle denizel ekosistem için tehlike oluşturmaktadırlar. Zehirli dikenlerin temizlenmesine dikkat edildiği takdirde eti yenebilir ve oldukça lezzetlidir. (TÜDAV)
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Balon balığı (Lagocephalus sceleratus), Hint Okyanusu ve Hint -Batı Pasifik Okyanusu kökenlidir. İstilacı ve zehirli bir tür olduğu bilinmektedir. Balon balıklarının insanlar tarafından tüketilmesi sonucu pek çok zehirlenme hatta ölüm vakaları meydana gelmiştir.
Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettiklerinde şişerek rakiplerine kendilerini daha büyük
göstermeye çalışır.
Balon balığı, fırsatçı avcıdır ve yengeç, kalamar, ahtapot gibi canlıları ve ağa takılan balıkları
yer. Hatta keskin dişleriyle balıkçı ağlarını da yedikleri ve ciddi zarar verdikleri bilinmektedir.
Akdeniz’de doğal bir düşmanları olmadığı için sayıları giderek artmakta ve denizel ekosistem
için tehlike oluşturmaktadırlar. (TÜDAV)

Mavi papağan balığı (Scarus coeruleus), Batı Atlantik Okyanusu’nun ve Karayip Denizi’nin tropik ve subtropikal bölgelerindeki sığ sularda yaşayan bir balık türüdür. Yosunları, agleri ve kayalardaki küçük organizmaları yemek için gaga gibi kullandıkları bir ağız yapısına sahiptirler.
Yutaklarındaki dişler sayesinde yedikleri taşları öğütür ve kuma dönüştürürler. Mercanlardaki
zararlı organizmaları da yiyerek mercan resiflerinin sağlığının korunmasına yardımcı olurlar.
Papağan balıkları deniz kumunun doğal oluşma sürecinden çok daha hızlı ve fazla miktarda
kum oluşmasına yardımcı olur.
* Fotoğraflar Antalya-Kaş sularında dalgıç Ozan Atabilen tarafından çekilmiş ve izniyle kullanılmıştır.
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İstilacı türler tanıtıldıktan sonra öğretmen öğrencilere Hint Okyanusu ve Hint-Batı Pasifik Okyanusu ile
Akdeniz’i gösteren bir harita gösterir (Gösterilen haritada öğrencilerin ilk bakışta Süveyş Kanalı’nı görmemesi, bu detayı haritayı büyüterek incelediğinde fark etmesi tercih edilir.). Öğrencilerden haritaları detaylı bir
şekilde inceleyerek bu canlıların, arasında doğal bağlantı bulunmayan ekosistemlerin birinden diğerine nasıl
gelmiş olabilecekleri hakkında fikir üretmeleri istenir.

Öğrenciler haritayı detaylı şekilde inceledikten sonra doğal yaşam alanları Hint Okyanusu olan bu canlıların insan yapımı olan Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e geldiklerini çıkarsamaları beklenir. Eğer öğrenciler bu
cevaba kendileri ulaşamazsa öğretmen yönlendirme yaparak ulaşmalarını sağlamalıdır.
Süveyş Kanalı cevabına ulaşıldıktan sonra örneklenen canlıların, çevreleriyle olan etkileşimleri ve insanın
doğal çevreye olan etkileri hakkında sınıf tartışması yapılır. Sınıf tartışmasında öğretmen tarafından kullanılabilecek örnek sorular şunlar olabilir:
• Hint Okyanus’undan Akdeniz’e gelen türlere neden misafir değil de istilacı diyoruz?
• Akdeniz dünyayı kaplayan okyanusların sadece %1’ini oluşturmasına rağmen yüz binlerce türe ev sahipliği yapan, biyoçeşitliliği çok zengin bir denizdir. İstilacı türler olarak anılmalarına rağmen yeni canlıların
bu ekosisteme dâhil olmaları biyoçeşitliliği artırmaz mı? Neden?
• İstilacı türler Akdeniz’deki doğal yaşamı nasıl etkilemiş olabilir?
• Süveyş Kanalı örneği gibi insanların doğal yaşam dengesinin değişmesine sebep olan başka örnekler biliyor musunuz?
• Doğa insan eylemlerinden hep zarar mı görür? İnsanların doğaya fayda sağladığı örnekler neler olabilir?
Daha sonra sınıf 2-3 kişilik gruplara ayrılır ve Akdeniz’deki istilacı türlerin sayı ve çeşidinin artmasının
ortaya çıkarttığı sorunları listelemeleri (biyoçeşitliliğe olan etkilere özellikle değinilmelidir) ve seçtikleri istilacı türün Akdeniz ekosistemi bağlamında yarattığı sorunlara çözüm önerisi getiren bir tasarı ortaya koymaları istenir. Çözüm önerisini sunmak için öğrenciler araştırma yapmaya yönlendirilmelidir. Konuyla ilgili
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma
Bölgesi projesinin yayınları incelenebilir.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Bu çalışma, kurumun bulunduğu bölgeye özgü bir çevre problemi bağlamında da ele alınabilir.
•

İnsan-çevre ilişkisini global çapta incelemek isteyen öğretmenler mercan resifleri ve yağmur ormanlarının
zaman içerisindeki değişimi ve değişimin etkilerini merkeze alan çalışma planları yapabilirler.

•

Derinleştirme için plastik kullanımının etkileri ve çözüm önerilerine odaklanılabilir ve öğrencilerden doğaya zarar vermeyen plastik üretmeleri istenebilir (bk. Biyoplastik).

DEĞERLENDİRME:
Öğrenci grupları tarafından hazırlanan çözüm tasarıları rubrik kullanılarak değerlendirilebilir. Değerlendirme sonucunda öğrencilere geri bildirim verilerek (özellikle yetersiz olarak değerlendirilmiş ölçütler için)
yanlış öğrenmelerin önüne geçilmeli ve bilgideki eksiklikler tamamlanmalıdır.
Yetersiz

Kısmen Yeterli

Yeterli

İstilacı türlerin Akdeniz
ekosistemine olan etkilerine yer
verilmiştir.
Seçilen istilacı türün Akdeniz
ekosisteminde neden olduğu
sorunlar detaylıca açıklanmıştır.
Seçilen istilacı türün neden
olduğu zararı kontrol altına
alabilmek için uygulanabilir bir
çözüm önerisi sunulmuştur.

KAYNAKLAR:
Draman, M. (2016). Red Sea inww the Med (Akdeniz’deki Kızıldeniz). Dragoman Yayınevi, s. 132.
Gürbüz, H., Derman, M., & Çakmak, M. (2013). Biyoçeşitlilik Okuryazarliği Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve
Güvenirliği. Electronic Journal of Education Sciences, 2(3), pp. 77-91.
Kanca, H., Terzioğlu, E., Adıgüzel, U., Erbaş, S., Erdoğan, E. (2019). Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği, T.C. Tarım
ve Orman Bakanlığı, Ankara. Erişim:http://www.nuhungemisi.gov.tr/Content/Documents/turkiyenin-biyolojik-ce%C5%9Fitliligi-turkce.pdf. 13.03.2021
Muminjanov, H., Karagöz, A. (Eds.) (2019). Türkiye’nin Biyoçeşitliliği: Genetik Kaynakların Sürdürülebilir Tarım
ve Gıda Sistemlerine Katkısı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Ankara. Erişim: http://www.fao.org/3/
ca1517tr/CA1517TR.pdf 13.03.2021
Ornat A. L., Göktan S., Kalem S., Tural, U., Akça N., Araç N., Oruç A. (2014-2017). Kaş-Kekova Özel Çevre
Koruma Bölgesi Denizel Yönetim Planı 2014-2017. WWF-Türkiye, İstanbul. Erişim: https://webdosya.csb.gov.
tr/db/tabiat/editordosya/Kas_Kekova_YP.pdf 15.03.2021
UNEP-MAP-RAC/SPA. (2005) Action Plan concerning species introductions and invasive species in the Mediterranean Sea . Ed. RAC/SPA, Tunis . 30 pp. (Akdeniz’deki Tür Girişleri ve İstilacı Türler İle İlgili Eylem Planı)
TÜDAV. Akdeniz’deki Toksin İçeren Zehirli Yabancı Türler Hakkında Uluslararası Ortak Basın Bildirisi. Erişim:
https://tudav.org/bizden/basin-bultenleri/uluslararasi-ortak-basin-bildirisi-akdenizdeki-toksin-iceren-zehirli-yabanci-turler-hakkinda/ 15.03.2021
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

8. MODÜL
Öğretim Modülü: MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Süre: 2 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Sokratik Düşünme

•

Temel Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Maddeleri gözlemleyerek maddeleri sınıflandırmada kullanılan temel nitelikleri/ölçütleri tahmin eder.

Madde
Maddelerin Nitelikleri
Maddeleri Sınıflandırma

2. Maddeleri sınıflamada kullanılan nitelikleri/
ölçütleri sorgular.
3. Farklı madde örneklerini, belirlediği nitelikleri/
ölçütleri kullanarak sınıflandırır.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Kimya

Açık Uçlu Soru

Örnekleriyle İşlenebilir.

Kontrol Listesi
Akran Değerlendirme Rubriği
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Madde ve Özellikleri
ETKİNLİK ADI: Haydi Bul!
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları, madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Maddeleri gözlemleyerek maddeleri sınıflandırmada kullanılan temel nitelikleri/ölçütleri tahmin eder.
2. Maddeleri sınıflamada kullanılan nitelikleri/ölçütleri sorgular.
3. Farklı madde örneklerini, belirlediği nitelikleri/ölçütleri kullanarak sınıflandırır.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu çalışmada öğrencilerin maddeleri gözlemleyerek sınıflandırmada kullanılan temel nitelikleri grup çalışması veya bireysel olarak tahmin etmeleri beklenmektedir. Maddelerin sınıflandırılmasında kullanılan nitelikleri sorgulamaları; farklı madde örneklerini, kendi belirledikleri nitelikleri kullanarak sınıflandırmaları
beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Farklı madde örnekleri, (küp şeker, su, çivi, tahta parçası, toz şeker, tuz vb.) mıknatıs, metal parçaları,
beherglas, mantar tıpa, tahta pinpon topu, silgi, 2cm X 2cm’lik alüminyum folyo, çalışma kâğıdı, akıllı tahta,
bilgisayar

HAZIRLIKLAR:
Bir ders öncesinden her öğrencinin yanında getirmesi için bazı maddeler seçmesi istenir. Öğretmen, öğrencilerin getireceklerine ek olarak etkinlikte kullanacağı maddeleri etkinlik öncesinde belirlemelidir. Beş
duyu organına da hitap edecek maddelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Etkinlik öncesi öğretmen
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2240 linkteki makaleyi okuyarak öğrencilerde oluşabilecek
muhtemel kavram yanılgılarının neler olabileceği konusunda bilgi edinebilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Her maddenin tadına ve kokusuna bakılmayacağı konusunda öğrenciler uyarılır. Öğrencilerin deney gözlüklerini etkinlik boyunca takmaları sağlanır. Genel laboratuvar kurallarına uyulur.

DEP

87

KAVRAMLAR:
Madde: Uzayda yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan tanecikli yapılar olarak tanımlanabilir. Maddelerin
nitelikleri; maddeleri birbirinden ayırt etmek için bazı niteliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nitelikler,
saydam, mat, parlak, sağlam, esnek, sert, yumuşak pürüzlü, pürüzsüz, su çeken-çekmeyen, suda yüzen-batan
vb. nitelikler olabilir.
Maddelerin Sınıflandırılması: Maddeler saf madde ve saf olmayan maddeler şeklinde sınıflandırılır.

ÖN BİLGİLER:
Öğrencilerin yaşadıkları çevre ile etkileşim kurmaları, çevrelerindeki olay ve olguları gözlemleyerek neden-sonuç ilişkisi kurmaları onların bilgiyi yapılandırmasında son derece önemli bir unsurdur. Merak ve gözlem bilimsel çalışmanın olmazsa olmaz ögelerindendir. Bilimin anlama, açıklama ve nihayetinde kontrol etme
işlevi düşünüldüğünde, öğrencilerin gözlem yaparak anlama, deneyler tasarlayarak da açıklama yapmalarını
sağlamak bilimin doğası bağlamında onların gelişimleri için son derece önemlidir. Bu etkinlikte öğrencilerin maddeleri incelemeleri, gözlem yapmaları, sınıflandırmada kullanılan nitelikleri sorgulamaları ve farklı
madde örneklerini kendi belirledikleri nitelikleri kullanarak sonuca ulaşmaları beklenmektedir. Maddelerin
sınıflandırılmasına yönelik çıkarımları öğretmen rehberliğinde öğrencilerin kestirmeleri sağlanmalıdır. Sınıflandırmada saf madde ve saf olmayan maddeler şeklinde bir sınıflandırma için öğrencilere rehberlik yapılmalıdır.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak için “Madde nedir? Neler madde olarak adlandırılır?”
şeklinde açık uçlu sorular sorar. Tahtaya bir A4 kâğıdı yapıştırılır ve her öğrenciye renkli post-itler (yapışkanlı
kâğıtlar) verilir ve “Madde denince aklınıza ne geliyor? Hava madde midir? Çevrenizde gördüğünüz her şey
aynı mı?” vb. sorular sorulur. Sorulara verilen yanıtlar öğrenciler tarafından A4 kâğıdına yapıştırılır. Öğretmen öğrencilerin yanıtlarını sınıfla paylaşmalarını sağlar. Burada öğrencilerin hangi kavramlara ne derece de
sahip olduğuna dair öğretmen fikir sahibi olur.
Öğretmen önceden hazırladığı ve sınıfa getirdiği çeşitli maddeleri masaya koyarak öğrencilerin görmesini sağlar. Daha sonra her öğrenciden önceki derste istediği malzemeleri çıkarmaları ve çalışma masalarının
üzerine koymaları, maddeleri incelemelerini ister. İnceleme yapılırken gruplara ayrıntılı olarak gözlem yapmaları, maddelere dokunmalarını; onları sıkmaları sallamaları, koklamaları konusunda yönlendirir. Masalara
mıknatıs, çeşitli metaller verir ve hangi maddelerin çekildiğini veya itildiğini gözlemlemelerini ister. Daha
sonra öğrencilerin, beherglaslar içerisine su doldurup tahta parçası, silgi, çivi, pinpon topu, alüminyum folyo
(2cmx2cm) gibi maddeleri (cisim) su içerisine bırakarak hangilerinin battığını, hangilerinin yüzdüğünü gözlemlemelerini ister.
Maddeleri inceledikten sonra çalışma kâğıtları veya akıllı tahta üzerinde aşağıdaki tablo öğrenciler ile
paylaşılır ve her maddenin nitelikleri/özellikleri tabloya işlenir. Gelen özellik sütun sayısı kadar genişletilir. Bu
işlem yapılırken öğrencilerin süreçteki nitelikleri sorgulamaları sağlanır. Ortaya çıkan nitelikleri kullanarak
sınıflandırma yapmaları için öğrenciler yönlendirilir.
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Nitelik

Madde

…..

…….

…..

……

Şeker
Çivi
Silgili kalem
Oyun hamuru
…

Tablonun birinci satırında öğrenciler tarafından ifade edilen özellikler aşağıdaki gibi bir kavram haritasında niteliklerin altında listelenir.

34241

34241

34241

34241

34241

34241

34241

14243

14243

14243

14243

14243

14243

14243

14243

34241

Maddenin
Nitelikleri

Öğretmen, öğrencilere bu kavram haritası aracılığı ile bir sınıflandırma yaptıklarını söyler. Burada öğrenciler sınıflandırma yaparken öğretmen gerekli açıklamaları yaparak sınıflandırma süreci için bilgilendirmeleri yapar. Öğrencilerin maddelerin sınıflandırılmasının bilimsel anlamda ne gibi kolaylıklar sağlayabileceğini
kestirmeleri beklenir. Tartışılan nitelik ve madde eşleştirmelerinde öğretmen Sokratik düşünme yöntemi ile
sorular sorarak öğrencilerin yanıtlara ulaşmasını sağlar. Örneğin “Maddeleri sınıflandırmak neden önemlidir? Madelerin özellikleri üzerinde hangi meslek grupları çalışmalar yapıyor olabilir?” şeklinde sorular sorulabilir. (Öğrencilere nanoteknoloji, grafen, ıslanmayan kumaşlar, sinek kovucu elbiseler vb. konular ile ilgili
süreçte araştırma görevleri de verilebilir.)
Etkinlik sonunda ortaya çıkan nitelikler ortak özelliklerine göre sınıflandırılır. Sınıflandırma yapılırken
yukarıdaki örnekte olduğu gibi kavram haritaları kullanılabilir. Öğrencilerin bu şablona uygun kavram haritaları oluşturmaları beklenir. Burada öğrencilere kavram haritasını sunmaları için yeterince süre tanınır. Öğretmen etkinlik sonunda maddelerin belirli özellikleri ve nitelikleri olduğunu, saf madde ve saf olmayan madde
(karışım) kavramlarını etkinlik sürecine vurgu yaparak özetler. Ders sonunda öğretmen provokatif sorular sorarak öğrencilerin daha derinlemesine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlayabilir. Örneğin “Bir şeyin madde
olarak nitelenmesi için kütle, hacim ve yer kaplama gibi kavramlar yeterli midir? Maddenin kütle, hacim gibi
kavramlar ile tanımlanmasının ne gibi avantajları ve dezavantajları vardır?”

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Eğer grubun düzeyi içerik hızlandırma için uygunsa öğretmen, etkiniğin devamı için element, bileşik, homojen ve heterojen kavramlarına ilişkin ek etkinlik tasarlayabilir.
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Etkinlik sonucunda gruptan kütle, hacim kavramları gelirse yoğunluk konusuna dair zenginleştirmeler
yapılabilir. Bu süreçte öğrencilerin 2cm x 2cm ölçüsünde kesilmiş alüminyum folyo kullanılarak kütle sabit kalmak koşulu ile cisimlerin hacimlerindeki değişimin onların yoğunluklarını da etkilediği konusunda
çıkarım yapmaları sağlanabilir. Bu etkinlik, grubun seviyesine göre süreç içerisinde ikinci aşama olarak kullanılabilir. Etkinlikte kare şeklinde kesilmiş alüminyum folyonun yüzdüğünü fark eden öğrencilere, aynı alüminyum folyoları katlayarak beherglas içerisindeki suda tekrar gözlemlemeleri sağlanabilir. Katlanıp veya top
hâline getirilerek suya bırakılan folyoların battığını gören öğrencilerden bu durumun nedeni hakkında sorgulama yapmaları ve grup tartışmaları yapmaları sağlanabilir. Burada yoğunluk kavramının günlük yaşamdaki
yansımaları, maddelerin sınıflandırılmasındaki işlevi hakkında öğrencilerin tartışmaları sağlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
Analitik Puanlama Anahtarı (Öneri)
Aşağıdaki Analitik puanlama anahtarı öneri niteliğindedir. Ölçütler ve düzeyler grup ve öğrenci seviyelerine göre revize edilebilir.

Ölçütler

Mükemmel

İyi

Geliştirilmeli

Maddeyi Tanımlama

Maddeyi kendi ifadeleri tam
ve doğru olarak tanımladı.

Maddeyi kısmen tanımladı.

Maddeyi kendi ifadeleri ile
tanımlayamadı.

Madde için verilen örneklerin
doğruluğu

Maddeye çevresinden
örnekleri çeşitlendirerek
tam ve doğru şekilde verdi.

Maddeye ilişkin verdiği
örnekleri kısmen
çeşitlendirdi

Maddeye ilişkin örnekler
veremedi.

Maddelerin sınıflandırılması

Maddeleri alan yazında
olduğu gibi sınıflandırdı.

Maddeleri kısmen
sınıflandırdı.

Maddeyi alan yazına göre
sınıflandıramadı.

Maddenin Nitelikleri

Maddenin niteliklerini
kavram haritasına tam ve
doğru şekilde yerleştirdi.

Maddenin niteliklerini
kavram haritasına kısmen
yerleştirdi.

Maddenin niteliklerini
kavram haritasına tam ve
doğru şekilde yerleştiremedi.

Etkinlikler sonunda yapılan değerlendirme formunda uygulayıcılar puanlama yaparak öğrencilerin seviyelerini belirleyebilir.
Örneğin mükemmel için 3, iyi için 2, geliştirilmeli için 1 değerini vererek örneğin 12 puan alan öğrenci ile 4 puan alan
öğrenci gelişimi için bir, sonraki etkinlikler için ise farklı tasarımlar yapabilir.

KAYNAKLAR:
Bayram, H, Ersoy, N. (2015). 7. Sınıf Öğrencilerinin Maddelerin Sınıflandırılması ve Değişimi Konusundaki
Kavram Yanılgılarının Deney ve Kavram Haritası Yöntemi İle Giderilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 40 (40), 31-46.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

9. MODÜL
Öğretim Modülü: MADDENİN DÖNÜŞÜMÜ
Süre: 10 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Akıl Yürütme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Maddenin tanecikli yapısını açıklar.

Katı, Sıvı, Gaz, Tanecik, Atom, Elektron Mikroskobu

2. Maddenin hal değişimini etkileyen etmenleri
belirlemek için yöntem geliştirir.

Maddenin Tanecikli Yapısı
Erime, Donma, Hâl Değişimi

3. Maddenin dönüşümünü kullanarak bir
probleme çözüm

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Kimya

Akran Değerlendirme Rubriği
Açık Uçlu Sorular
Analitik Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Maddenin Dönüşümü
ETKİNLİK ADI: Çocuk ve Atom
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)

SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Maddenin tanecikli yapısını açıklar.

AMAÇ VE ÖZET:
Öğrencilerin maddenin tanecikli yapısını anlamaları, tanecikli yapının gözle görülemeyecek kadar küçük
olduğu çıkarımını yapmaları amaçlanmaktadır. Etkinlikte öğrencilerin, maddenin atom altı parçacıklarını
keşfetmeleri, bu parçacıkların isimleri ve yapıları konusunda ön bilgi edinmeleri beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Kâğıt, makas, küp şeker, kum, büyüteç, mikroskop akıllı tahta, bilgisayar

HAZIRLIKLAR:
Öğrencilere izletilmek üzere adı geçen video, video paylaşım sitelerinden indirilebilir. Öğrencilerin gruplara nasıl ayrılacağı farklı bir etkinlik ile yapılabilir. Gruplara dağıtılacak araç gereçler ders öncesinde öğrenci
sayısına göre hazırlanmalıdır. Mikroskop kontrolleri yapılıp kullanıma dair gerekli hatırlatmalar yapılabilir.

KAVRAMLAR:
Tanecikli Yapı: Bütün maddeler kendilerinin özelliğini gösteren küçük taneciklerden oluşur.
Proton: Atom çekirdeğinde her biri pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik olarak tanımlanabilir.
Elektron: Eksi bir temel elektrik yüküne sahip atom altı parçacıktır.
Nötron: Proton ile atomun çekirdeğini meydana getirir.

ÖN BİLGİLER:
Öğrenciler öğrenme ortamlarına zihinlerindeki şemalar ile gelirler (Greca & Moreira, 2000). Bu şemalardan bir tanesi de atom kavramına ilişkin zihinlerinde yarattıkları şemalardır. Atom kavramı ve bu kavrama
ilişkin şemaların ortaya çıkarılması son derece önemlidir. Bu etkinlikte öğrencilerin zihinlerindeki atom kavramını ortaya çıkarmak ve gelişen teknoloji ile görüntüleme teknikleri sayesinde atomun yapısını keşfetmeleri
ve bu keşif sürecinde kavram yanılgılarını ortadan kaldırmaları beklenmektedir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Konu hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
•

Öğrenciler gruplara ayrılır ve her gruba kâğıt, makas, küp şeker, kum, penset verilir.

•

Gruplara verilen malzemelerden kâğıdı makas kullanılarak en küçük parçaya kadar bölmeleri, küp şekeri
üzerine kuvvet uygulayarak parçalara ayırmaları, kum yığını içerisinden en küçük kumu bulmaları ve göstermeleri istenir. Burada mümkün olan en küçük parçaya ayırmaları ve parçayı bulmaları için öğrenciler
yönlendirilir.

•

En küçük parçayı bulduklarını iddia eden gruplara büyüteç verilerek bu parçanın incelenmesi sağlanır,
“Daha da küçültebilir misiniz?” sorusu gruba yöneltilir ve yapabilirlerse işleme devam etmeleri sağlanır.

•

Artık küçültülemeyecek kadar küçük parçalara ulaştıklarına emin olduklarında mikroskop ile bu parçaları tekrar incelemeleri istenir. Burada büyütme oranını öğrencilerin görmeleri ve bu orana göre yorum
yapmaları sağlanmalıdır.

•

Burada öğrencilerin en küçük diye nitelendirdikleri parçaların aslında mikroskopta küçük olmadıklarını
keşfetmeleri ve bu olgudan yola çıkarak tartışmaları sağlanır. Öğrencilere “En küçük taneciğin şekli nasıl
olabilir?” sorusu sorulur. Öğrencilere kâğıtlar dağıtılarak zihinlerindeki modeli çizmeleri istenir.

•

Öğretmen bu noktada atom kavramını tanımlar, özellikle ilk dönem tarihine girilir. Burada öğrencilerin
çizimleri ile o dönemdeki bilim insanlarının çizimleri/modelleri arasında ne gibi benzerlikler/ farklılıklar
olduğunu görmeleri sağlanır. Çizimler için görseller EBA üzerinden paylaşılabilir.

•

Öğrencilerin bilim insanlarının isimlerine girilmeden atom şekli üzerinde tartışma yapmaları sağlanır.
Yukarıdaki örnek görsel kullanılabilir.

•

Yapılan tartışmalar üzerinden öğrencilere “Atomu oluşturan daha küçük parçalar olabilir mi?” sorusu sorulur. Burada elektron, nötron ve proton kavramları grubun bilgi düzeyine göre açıklanır. Bazı öğrencilerin daha küçük atom altı parçacıkları ile ilgili ön bilgileri olabilir (Bunun için öğrenci grubunun seviyesine
göre açıklamalar yapılıp gerekirse bir sonraki etkinlik planlamasında farklılaştırmaya gidilebilir.).
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Video paylaşım sitesinde IBM laboratuvarlarında “Dünyanın Çekilmiş En Küçük Filmi” diye adlandırılan
“A Boy And His Atom: The World’s Smallest Movie” isimli video izlettirilir. Konu içerisinde derinleştirme
yapmak için izlenen videodan sonra, öğrencilere canlı ve cansız bütün varlıkların atomlardan meydana
geldiğini hissettirmek adına; sınıf içerisindeki madde örneklerinden veya çevrelerindeki canlı-cansız varlıkların yapılarının elektron mikroskobunda çekilmiş görüntüleri gösterilebilir (Görsellerde hücre örneklerine de yer verilebilir. Öğrencilerin hücre kavramına ilişkin yanılgıları olduğu için atom ve hücre boyutlarını karşılaştırma yapmaları için görseller kullanarak yönlendirmeler yapılabilir.).

Gümüş nano partikül

İnsan hücresi

Alüminyum yüzeyi

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Elektron mikroskobunun çalışma prensibi, kısımları, nerelerde kullanıldığı ek etkinlik olarak verilebilir.

•

Öğrencilerin atom modelleri ve bu modellerin ortaya atıldığı tarihler ile ilgili Web 2.0 araçlarını kullanarak bir tarih şeridi yapmaları istenebilir. Bunu yaparken tarih şeridinde hangi bilim insanın hangi teoriyi
ortaya koyduğu bilgisinin de olması gerektiği öğrencilere hatırlatılır.
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DEĞERLENDİRME:
Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmeleri için aşağıdaki örnek akran değerlendirme formu kullanılabilir.
DERECELER
Arkadaşım;

Her zaman

Bazen

Hiçbir zaman

Deney için istekliydi.

Deney öncesi yapılan hazırlıklarda destek oldu.

Deney sürecinde yönergelere uydu.

Atom ile ilgili bilgilerini grup ile paylaştı.

Grup içerisinde tartışırken uygun bir dil kullandı.

Deney sürecinde güvenlik önlemlerine dikkat etti.
Atom ile ilgili video izlerken dikkat dağıtıcı
hareketlerde bulunmadı.

KAYNAKLAR:
Greca, I. M., & Moreira, M. A. (2000). Mental models, conceptual models, and modelling. International journal of Education, 1(22), 1-11.
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Maddenin Dönüşümü
ETKİNLİK ADI: Hâl Değişimini Etkileyen Etmenler
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları, madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak.

KAZANIMLA R
1. Maddenin hâl değişimini etkileyen etmenleri belirlemek için yöntem geliştirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin maddenin tanecikli yapısını günlük yaşam gözlemlerinden yola çıkarak açıklamaları, maddenin hâl değişimini etkileyen etmenleri belirlerken yaratıcı düşünmeleri ve çözüme yönelik
farklı yaklaşım sergilemeleri beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Kolonya, dezenfektan, 50 ml’ lik beherglas, çeşme suyu, pamuk, tuz, şeker, kronometre

HAZIRLIKLAR:
Etkinlikte kullanılacak araç ve gereçlerin temini önceden yapılmalıdır. Kurumda buzdolabı varsa buzluk
kısmı etkinlik öncesi uygun hâle getirilmelidir. Grup, kontrollü deneyler konusunda deneyimli ise deney sürecini araştırma sorusuna göre kendilerinin planlaması da sağlanabilir.

KAVRAMLAR:
Hâl Değişimi: Bir maddenin moleküller arası potansiyel enerjisinin ısı alarak ya da vererek değişmesi sonucu meydana gelen olay olarak tanımlanabilir.
Katı, Sıvı ve Gaz: Doğada maddelerin 3 farklı hâli bulunmaktadır. Maddeler bazı etkiler sonucu katı veya
sıvı ve gaz hâline girebilir. Maddenin katı hâlinin özellikleri bulunmaktadır örneğin belirli bir şekilleri vardır,
belirli bir hacimleri bulunur. Katıyı oluşturan tanecikler birbirine çok yakındır ve dışarıdan herhangi bir etki
olmadığı sürece şekillerini ve hacimlerini korur. Maddenin sıvı hâlinin belirli bir şekli yoktur ama hacmi vardır, bulunduğu kabın şeklini alır; gazların ise yine belirli bir şekilleri yoktur ve sıvılar gibi konuldukları kabın
şeklini alır. Hava, su buharı, oksijen örnek olarak verilebilir.

96

FEN BİLİMLERİ

ÖN BİLGİLER:
Maddelerin farklı hâllerine ilişkin öğrencilerin gözlem yapmaları onların bu değişim sürecinde hangi etmenlerin etkili olduğunu anlamaları açısından önemlidir. Örneğin su buharının yoğuşması konusunu anlamlandırmada özellikle küçük yaştaki öğrenciler sıkıntı yaşamaktadırlar. Havada su buharının bulunması ile
soğuk şişe üzerinde su damlacıklarının ilişkilendirilmesi yapılamamaktadır (Boz, 2005). Bu etkinlikte öğrencilerin hâl değişimlerine ilişkin bir yöntem geliştirmesi beklendiği için daha çok grup çalışmaları ve deneysel
bir süreç ile işlenmesi kazanımın edinimi açısından faydalı olacaktır.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen derste kolonyasını veya dezenfektanını çıkarır ve önce kendine daha sonra derslikteki diğer
öğrencilerin ellerine kolonya/dezenfektan döker ve ne hissettiklerini sorar. Öğrencilerden gelen yanıtlar doğrultusunda merakları konuya çekilir. Kolonyaya ne olmuş olabileceği konusunda öğrencilere sorular sorulur.
Neden-sonuç ilişkisi kurmaları sağlanır. Burada elimizdeki ısı enerjisi ile kolonyanın sıcaklığının arttığı ve
kolonyanın hâl değiştirdiğini öğrencilerin keşfetmeleri sağlanır.
Daha sonra öğretmen öğrencileri 2/4 kişilik gruplara ayırır ve her bir gruba 50 ml’lik 4 beherglas verir. Beherglaslara otuzar ml çeşme suyu doldurmalarını ister. Öğretmen, öğrencilerin ölçme işlemi yaparken nelere
dikkat etmeleri gerektiği konusunda açıklamalarda bulunabilir.
Öğrencilerden pamukları ıslatmaları ve hassas terazide kütlelerini ölçmeleri istenir. Birinci pamuk örneğini sıcak bir ortama (kalorifer yanı) veya yüzeye, diğerini daha serin bir ortama veya yüzeye koymaları sağlanır. Bu süreçte etkinliğin ikinci basamağına geçilir. Etkinliğin ikinci bölümünde 3 beherglastan birincisine
su, ikincisine su ve tuz, üçüncüsüne su ve şeker koymaları istenir. Üç kabın toplam kütlesinin aynı olmasına
dikkat edilir. Beherglasların üzerine cam kalemi veya etiket ile içeriğin ne olduğunu yazmaları ve dondurucuda bekletmeleri istenir. Laboratuvar şartlarına göre bu malzemeler ısıtıcı yardımıyla ısıtılarak buharlaşma
süreci ve kaynama olayı ile ilgili öğrencilerin gözlem yapmaları ve tartışmaları sağlanabilir. Yirmişer dakikalık
periyotlarla örnekler kontrol edilir. Bu bekleme sürecinde donma olayının bir kapta gerçekleşmesiyle sınıfa
getirilen örnekler üzerinden öğrencilerin tartışmaları sağlanır. Saf suyun donup, tuzlu ve şekerli suyun donmamasının nedenini tahmin etmeleri konusunda öğrencilere yönergeler verilir. Bu olayın açıklanması için
öğrencilerin tanecik boyutunu da ele almaları sağlanır. Burada öğretmen ilk aşamadaki pamukların kütlesini
tekrar ölçtürmeyi unutmamalıdır. Bu ölçümlere dair tablo aşağıdaki gibi olabilir.
1. Ölçüm (gr)

2. Ölçüm (gr)

Fark (gr)

Sıcak ortamdaki pamuğun kütlesi

Soğuk ortamdaki pamuğun kütlesi

Çizelgenin doldurulmasından sonra öğrencilere, buharlaşma ile ortam sıcaklığı arasında bir ilişkinin olup
olmadığı sorulur. Öğrencilerden, günlük hayatta bu etkinliğin sonucunu destekleyecek örnekler vermeleri
istenir.
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Bütün gruba gözlemlerinin günlük yaşamda hangi durumları kolaylaştırdığı veya hangi sorunların çözümünde kullanılabileceği sorusu sorulur. Cevaplar değerlendirilir. Burada beklenen durum, öğrencilerin kış
aylarında yollara tuz veya solüsyon dökülmesinin nedenlerini sorgulamalarını sağlamaktır. Konunun derinleştirilmesi için “Günlük yaşamda hâl değişimine neleri örnek verebiliriz?”, “Eğer maddeler hâl değiştirmeseydi hayatımızda neler değişirdi?”, “Suyun hâl değiştirme özelliği yok olsaydı dünyada ne gibi durumlar yaşanırdı?” gibi öğrencileri üst düzey düşünmeye yönlendirecek sorular sorulabilir.
Öğrencilere başka bir deney düzeneği daha hazırlayacakları bilgisi verilir ve bunu evde yapmaları istenir.
Burada öğrencilerin evde yapabilecekleri basit deneyler ile farklı yöntemler geliştirmelerine imkân sağlanabilir. Ev çalışması için aşağıdaki deney rapor formatını öğrencilerin doldurmaları istenebilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Alkol, su, pamuk ve eşit kollu terazi ile maddenin cinsinin hâl değişimine etkisi de verilebilir.
Hâl değişimini etkileyen etmenleri özetleyen bir liste veya kavram haritası yapmaları sağlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme için öğrencilere açık uçlu sorular sorulabilir. Örneğin;
1. Hâl değişimini etkileyen etmenler nelerdir?
2. “Kışın kar yağarken hava neden çok soğuk hissedilmiyor?” diyen bir kişiye söylediğinin doğru veya yanlış
olduğunu bilimsel olarak nasıl açıklarsınız?
3. Su testileri suyu nasıl soğuk tutmaktadır? gibi sorular sorarak öğrenciler değerlendirilebilir.

Ölçütler

Mükemmel

İyi

Geliştirilmeli

Hâl değişimini etkileyen etmenler

Hâl değişimini
etkileyen etmenleri
tam ve doğru olarak
tanımladı.

Hâl değişimini
etkileyen etmenleri
kısmen tanımladı.

Hâl değişimini
etkileyen etmenleri
kendi ifadeleri ile
tanımlayamadı.

Bilimsel açıklamanın doğruluğu

Bilimsel açıklamayı
tam ve doğru ifade
etti.

Bilimsel açıklamaları
kısmen ifade etti.

Bilimsel açıklamaları
kısmen ifade edemedi.

Su testisinin suyu neden soğuttuğuna dair
ifadeler

Su testisinin suyu
neden soğuttuğunu
tam ve doğru olarak
tanımladı.

Su testisinin suyu
neden soğuttuğunu
kısmen tanımladı.

Su testisinin suyu
neden soğuttuğunu
tanımlayamadı.

Öğretmen ölçme sonucuna göre değerlendirme yaparken mükemmel için: 3, İyi için: 2, geliştirilmeli için 1 değeri vererek
sayısal bir değer ile öğrencisinin seviyesini belirleyip sonraki etkinlikler için çalışmalar yapar. Değerlendirme sürecinde
öğretmen eksik öğrenmeler için ek etkinlikler yapılabilir.

KAYNAKLAR:
Boz, Y. (2005). İlköğretim İkinci Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Yoğuşma Konusundaki Kavram Yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 48-54.
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Maddenin Dönüşümü
ETKİNLİK ADI: Kutup Macerası
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları, madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklayabilmek

KAZANIMLAR:
1. Maddenin dönüşümünü kullanarak bir probleme çözüm önerir.

AMAÇ VE ÖZET:
Öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları bilimsel bakış açısı ile açıklamaları ve maddelerin hâl değişimi konusunda bilgi düzeylerini artırmak amacıyla bu etkinlik tasarlanmıştır. Bu etkinlikte
öğrencilerin maddenin tanecikli yapısını günlük yaşam gözlemlerinden yola çıkarak açıklamaları, maddenin
hâl değişimini etkileyen etmenleri belirlerken farklı yöntemleri düşünmeleri ve tasarlamaları beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Etkinlik kâğıdı, akıllı tahta, bilgisayar

HAZIRLIKLAR:
Etkinlik kâğıtları ders öncesinde çıktı alınarak hazır hale getirilir. Kurumda bulunan buzdolabı, derin
dondurucu içerisine buz kalıpları oluşturmak için hazırlık yapılabilir. Buzdolabı veya derin dondurucu yoksa
öğrencilerin evlerinden buz getirmeleri istenebilir. Öğrenciler maddenin hâlleri ile ilgili kavram yanılgıları ile
sınıfa gelebilmektedirler. Bunun için etkinlik sonunda ek olarak sunulan grid etkinliği ile derse başlanabilir.

KAVRAMLAR:
Katı, Sıvı ve Gaz: Doğada maddelerin üç farklı hâli bulunmaktadır. Maddeler bazı etkiler sonucu katı,
sıvı veya gaz hâline girebilir. Maddenin katı hâlinin özellikleri bulunmaktadır örneğin belirli bir şekilleri vardır, belirli bir hacimleri bulunur. Katıyı oluşturan tanecikler birbirine çok yakındır ve dışarıdan herhangi bir
etki olmadığı sürece şekillerini ve hacimlerini korur. Maddenin sıvı hâlinin belirli bir şekli yoktur ama hacmi
vardır, bulunduğu kabın şeklini alır. Gazların ise yine belirli bir şekli yoktur ve sıvılar gibi konuldukları kabın
şeklini alır. Hava, su buharı, oksijen örnek olarak verilebilir.

ÖN BİLGİLER:
Öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusunda ön bilgilerini yoklamak adına öğretmen “Atom denilince aklınıza ne geliyor? Atom kavramı ile tanecik kavramı arasında sizce ne gibi bir ilişki vardır?” şeklinde
açık uçlu sorular sorarak atom ve tanecik kavramları ile ilgili hazır bulunuşluk düzeylerini sorgular. Öğrenci-

DEP

99

lerin maddenin tanecikli yapısı konusunda günlük yaşam deneyimleri nedeniyle farklı kavramlar ortaya koyabilirler (Kirman Bilgin ve Yiğit, 2017). Bu kavramları ortaya çıkarmak için öğrencilere yönelik yapılandırılmış
sorular sorulabilir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Konu hızlandırma, süreç zenginleştirme, içerik zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen derse bir parça buz kalıbı ile girer ve buzun masada görünecek şekilde konumlandırır. Öğrencilere bu buz parçasına neler olabileceği sorusunu sorar ve gelen öğrenci cevaplarına dönütler verir. Daha sonra
aşağıdaki hikâyeyi öğrencilere dağıtır veya akıllı tahtaya yansıtır. Daha sonra aşağıdaki hikaye öğrencilere
dağıtılır veya akıllı tahtaya yansıtılır.”

Bir gezi için kutuplara giden Ali, buzları kırarak ilerleyen geminin güvertesinde dürbünü ile karla
kaplanmış buz kütlesinin üzerinde oynayan kutup ayısı ve Mors’u gözlemlemektedir. Mors’un ağzının
etrafındaki tüylerin buz tuttuğunu, kutup ayısının kürkünün de bir süre sonra buzla kaplandığını,
ayrıca her iki hayvanın da ağzından buhar çıktığını gözlemlemiştir. Gözlem sonrasında odasına giderken geminin gövdesinde daha önce bıraktığı ayak izlerinin biraz eridiğini ve gemi görevlisinin de
yerleri tuzladığını görmüştür. Ali odasında gözlem defterine aşağıdaki soruları yazmıştır:
1. Bu gözlemde maddenin hangi hâllerini gördüm?
2. Denizdeki buz parçaları ne olursa erimeye başlar?
3. Gemi gövdesinde kar üzerinde bıraktığım izlerde neden sıvı halde su görülmüştür?
4. Görevli geminin karla kaplanan kısmına neden tuz dökmüştür?
5. Mors ve Kutup Ayısının ağzından neden buhar çıkmaktadır?

Öğrencilerin hikâyede gerçekleşen olaylara ilişkin tartışma yapmaları sağlanır. Her bir soru için rastgele
öğrenciler seçilerek onların görüşleri alınır. Öğretmen bu süreçte gelen bütün yanıtları dinler ve herhangi bir
yorum yapmaz.
•

Öğretmen öğrencilere şimdi bir deney yapacaklarını söyler ve öğrencileri 2/4 kişilik gruplara ayırır. Her
bir grubuna üç parça buz kalıbı, üç adet 50 ml’lik beherglas, tuz, şeker, ağılık takımı, 2 adet 5x5 kare şeklinde kesilmiş tahta parçası, elektrikli ısıtıcı veya ispirto ocağı, ip ve cam bagetler verilir.

•

Öğrencilere “Sizce bu buz kalıplarının erime süresine neler etkili olabilir?” sorusu sorulur daha sonra
onların bu araştırma sorusuna cevap vermek üzere yapacakları deney düzeneklerini hazırlamaları istenir.
Deney tasarımlarını yapan öğrencilerin gerekli malzemeleri alıp geri kalan malzemeleri malzeme dolabına kaldırmaları söylenir. Öğretmen duruma göre öğrenci gruplarına farklı malzemeler vererek her grubun, hâl değişimini etkileyen farklı etmenleri kendilerinin keşfetmesini sağlamalıdır. Burada temel amaç
öğrencilerin hikâyedeki durumlardan hipotez cümlelerini kendilerinin çıkarmaları sağlanmalıdır. Örnek
olayda verilen ve Ali’nin gözlem defterine not ettiği araştırma soruları gruplara dağıtılarak öğrencilerin
verilen sorulara yönelik kendi hipotezlerini kurmaları sağlanmalıdır. Konu ile ilişkilendirilebilecek hipo-
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tez örnekleri: “Maddenin saflık derecesi erime süresini/sıcaklığını etkiler. Maddeler, basınç altında daha
hızlı erir. Isıtıcı gücü ile erime süresi/sıcaklığı arasında bir ilişki vardır.” şeklinde olabilir. Öğrencilerin
hipotezlerini yazmalarının ardından deney süreci başlatılır.
•

Derste öğrencilere tasarladıkları deneyleri yapmaları için gerekli süre verilir. Bu süreçte öğretmen grupları
gezerek deney sürecini gözlemler ve gerektiği yerlerde sorular sorar veya geri bildirimler verir. Öğrencilere örnek deney raporu verilerek süreçlerin her bir basamağını not etmeleri istenir. Burada rapor için süre
kalmazsa raporu evde doldurmaları için yönlendirme yapılabilir.

•

Öğrencilere, hazır bulunuşluk düzeylerine göre bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili süreç içerisinde bilgilendirmeler yapılabilir. Burada öğrencilere aşağıdaki örnekteki gibi deney gözlem föyleri dağıtılabilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre, verilen örnek olay metni daha fazla sayıda kelime ve
daha fazla kavram içerek şekilde yazılabilir. Öğretmen, etkinlik öncesinde önemli kavramları açıklayarak derse başlayabilir. Buradaki temel beklenti, maddenin hâl değişimini tanecik yapıyı kullanarak açıklamaları, hâl
değişimi için temel etmenleri anlamaları ve günlük yaşamda hâl değişiminin bazı problemlerin çözümü olabileceği çıkarımını yapmalarıdır. Bu noktada grup, daha üst düzey düşünme becerilerine sahip öğrencilerden
oluşuyorsa katı hâlden gaz hâline geçen maddelere örnekler de verilebilir. Kurumun imkânları dâhilinde kuru
buz ile etkinlikler tasarlanabilir. Etkinlik sürecinde maddenin tanecikli yapısını ve ısı alan maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukların arttığını öğrencilere fark ettirmek için soğuk su ve sıcak su içerisine gıda boyası
veya mürekkep damlatılarak öğrencilerin gözlem yapmaları, gözlem sonuçlarından çıkarımda bulunmaları
sağlanır. Etkinlik olarak dokuzlu bir grid hazırlanabilir. Gridde maddenin çeşitli hallerine ait görseller yerleştirilerek bunlara ilişkin sorular sorulabilir.
Öğrencilerin bu maddelerden hangilerinin katı sıvı gaz hâlde olduklarını alttaki kutucuklara işaretleyerek
belirtmeleri istenir.
•

Hangileri, aynı maddenin farklı halleridir?

•

Hangisinde maddenin hem katı hem de sıvı hâli gözlemlenmektedir?

•

Hangisinde veya hangilerinde katı, sıvı ve gaz hâli birlikte görülmektedir?

Öğrenciler su, su buharı ve buz kavramlarını aşağıdaki kutucuklara yerleştirerek bu üç kavramı maddenin
tanecikli yapısını kullanarak açıklamaları ve kutucuklara taneciklerin uygun şekilde çizimlerini yapmaları
istenir.

Katı

Sıvı

Gaz
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DEĞERLENDİRME:
Deney değerlendirme rubriği bu etkinlik için kullanılabilir. Örnek olarak aşağıdaki rubrik kullanılabilir.

Süreç

4

3

2

1

Hipotez Cümlesi

En az iki hipotez
cümlesini tam olarak
eksiksiz kurdu.

Bir hipotez cümlesini
eksiksiz olarak kurdu.

Hipotez cümlesinde
eksikler vardı.

Hipotez cümlesi
kuramadı.

Değişkenleri Belirleme

Bağımlı, bağımsız ve
kontrol değişkenlerini
belirledi.

iki değişkeni eksiksiz
belirledi, birini
belirlemedi.

Değişkenlerden birini
eksiksiz belirledi.

Değişkenleri
belirleyemedi.

Verilerin
Verilerin hepsini uygun
Verileri çok az eksik ile Deney verilerinin çoğu
Gözlemlenmesi ve Not şekilde gözlemledi ve
not etti.
eksikti.
Edilmesi
not etti.

Bulgular ve Sonuç

Deneye ilişkin
bulguları ve sonuçları
ifade etti.

Deney bulgularını
ve sonuçlarını kısmi
olarak ifade etti.

Sadece deney
bulgularının bazılarını
ifade etti.

Verileri gözlemleyip
not edemedi.

Deney bulguları ve
sonuçlarını ifade
edemedi.

Öğrenci toplamda 12 puan altı aldıysa öğrencilerin deney sürecine ilişkin eksik öğrenmeleri olduğu anlaşılmalı ve o
basamağa ilişkin öğrenci ile bire bir tekrar çalışma yapılabilir.

KAYNAKLAR:
Kirman, B. A., & Yiğit, N. (2017). “Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapısı” Konusu ile Bağlamları İlişkilendirme Durumlarının İncelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(1)
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Maddenin Dönüşümü
ETKİNLİK ADI: Depodaki Problem
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları, madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Maddelerin hâl değişim özelliğini kullanarak bir probleme çözüm önerir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin maddelerin hâl değişim özelliğini kullanarak bir probleme çözüm önermeleri
beklenmektedir. Bunun için öğrencilerin maddelerin sıvı hâlden katı hâle geçerken ortama ısı verdiklerini,
aynı şekilde katı hâlden sıvı hâle geçerken de ortamdan ısı aldıklarını fark etmeleri için bu etkinlik tasarlanmıştır. Bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak etkinlikte kullanılan ürün farklılaştırılabilir. Burada balık
yağının kısa sürede donmasından dolayı balık yağı örneği verilmiştir. Etkinlikte mevsime uygun meyveler de
kullanılabilir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Balık yağı veya üzüm, buzdolabı, dondurucu

HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerin derse gelirken balık yağı, streç film getirmeleri hatırlatılır. Bu etkinlik bölgesel farklılıklar
gözetilerek kullanılan malzemelerin çeşitlendirilmesi için uygundur. Örneğin Karadeniz Bölgesi balık deposu
örnek olayını vererek etkinliği yaparken, İç Anadolu Bölgesi üzümlerin depolandığı depoları örnek verilerek
deneyde üzüm taneleri kullanmaları sağlanabilir.

KAVRAMLAR:
Donma, erime, hâl değişimi

ÖN BİLGİLER:
Önceki etkinlikte kolonyaya ne olduğu sorusu üzerinden kolonyanın elimizden ısı alarak buharlaştığı bilgisi öğrencilere hatırlatılır. Erime, donma, buharlaşma gibi kavramların öğrencilerde yer edip etmediğine dair
bir ön değerlendirme yapılabilir. Hâl değişimi konusunda öğrencilerin günlük yaşamda kullandıkları kavramlar etkinlik öncesinde yoklanabilir. Öğrencilerde erime, donma, hâl değişimi gibi kavramlara yönelik kavram
yanılgıları olabilir. Öğrencilerin kavram yanılgılarının ortaya çıkmasının engellenmesi için kalıcı ve anlamlı
öğrenmeler çok önemlidir (Çalgıcı, Yıldırım ve Duru, 2020).
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen: “Çocuklar dün beni patates çiftçisi Ali Amca aradı ve başından geçen şu olayı anlattı: Geçen
hafta hava sıcaklığının -15 dereceye düştüğünü, güzün topladıkları patatesleri birbirinin aynısı iki depoda
çuvallar hâlinde depoladıklarını söyledi. Fakat bir depodaki patateslerin donarken diğerindeki patateslerin
donmadığını söyledi. Ona depolarda dikkatini çeken bir şey var mıydı? diye sorduğumda, her iki deponun
da aynı olduğunu, aynı miktarda patates olduğunu ama patateslerin donmadığı depoda oğlu Emre’nin suların
kesilmesi riskine karşı 4 adet büyük su variline su koyduğunu, buna rağmen suların donmuş olduğunu ifade
etti. Sizce bu olayın bilimsel açıklamasını deney yaparak Ali Amca’ya nasıl anlatabilirim?”
(Bu hikâye, öğrencilere bölgesel olarak verilebilir. Ege bölgesinde incir, üzüm, İç Anadolu bölgesinde depolarda patateslerin donmaması örneği vb.)
Öğretmen yukarıdaki örnek olayı öğrencilere anlattıktan sonra onların görüşlerini alır. Daha sonra öğretmen öğrencileri 2/4 kişilik gruplara ayırır ve her gruba 2 adet plastik bardak, 2 adet balık yağı kapsülü, streç
film verir. Bardaklardan birine su doldurmalarını diğerini ise boş bırakmalarını söyler. Daha sonra bardakların ikisinin de üstünü streç film ile kaplamalarını ve birer tane balık yağı kapsülünü bardağın ortasına yerleştirmelerini söyler. Daha sonra balık yağ kapsüllerinin de üstünü tamamen kapatacak şekilde tekrar streç film
ile kaplamalarını söyler.

Hazırladıkları düzeneği buzdolabında veya derin dondurucuda 10-15 dk. bekletmeleri istenir. Bu süreçte
gruplara öğretmen neden sonuç ilişkisi tablosunu dağıtır ve öğrencilerin Ali Amca’nın başından geçen olay
hakkında neden-sonuç ilişkisi kurmaları sağlanır. Örnek tablo aşağıdaki gibi olabilir. Tabloyu öğrencilerin
yapması için süre de tanınabilir.

Durum

Bu duruma ne neden
olmuştur?

Bu durumun
oluşmasında hangi
faktörler etkilidir?

Sonuçlar neler
olabilir?

1 numaraları depoda ………….. donmuş
2 numaraları depoda ……... donmamış

Öğrencilerin neden-sonuç tablolarına ilişkin görüşleri alınır ve her grubun neden sonuçları tartışılır.
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Öğrencilerin 15 dk. sonunda hangi bardaktaki balık yağının donduğunu, hangisinin donmadığını gözlemlemeleri sağlanır. Bu olayın Ali Amca’nın anlattığı olay ile ne tür bir bağlantısı olduğu sorusu tüm gruplara
yöneltilir. Daha sonra öğrencilere bu durumun gündelik yaşamda hangi problemleri çözmede kullanılacağına
dair fikir üretmeleri sağlanır. Seracılıkta meyvelerin ve sebzelerin, araç kapılarının, mekanik düzeneklerdeki
dişli çarklarının donması için neler yapılabileceği tartışılır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Kurumda derin dondurucu veya buzdolabı yoksa öğrencilerin etkinliği evde yapmaları sağlanır. Etkinlikten sonra örnek olay sunulur ve bunun üzerinde yeni fikirler geliştirmeleri istenir. Sera ile ilgili proje çalışması
yapan öğrencilerin bu konuyla alakalı deneysel bir çalışma yapmaları sağlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme için süreç sonunda açık uçlu değerlendirme soruları sorulabilir.
Burdur Gölü’nde yapılan bir çalışmada göl sularının üzerine siyah toplar bırakıldığı belirtilir ve internetten bu görsel bulunarak öğrencilerin görmesi sağlanır. Daha sonra öğrencilere “Bu toplar göle neden dökülmüş olabilir? Topların rengi neden siyah seçilmiştir?” soruları yöneltilerek evde araştırma yapmaları istenir.
Araştırma sonuçları, ses kaydı veya yazılı rapor şeklinde istenip belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yapılabilir.

KAYNAKLAR:
Çalgıcı, G., Yıldırım, M., Duru, M. (2020). 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Hâl Değişimi Konusunda Kavram
Yanılgılarının Oyunlaştırma ile Giderilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi
Dergisi, 14 (2), 1278-1310.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

10. MODÜL
Öğretim Modülü: ENERJİ VE ÖZELLİKLERİ
Süre: 5 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Akıl Yürütme

•

Analiz ve Sentez Yapma

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Enerji kavramını açıklar.

•

Enerji, İş, Elektrik, Isı, Işık, Ses, Kimyasal, Nükleer

2. Farklı enerji türlerini karşılaştırır.

•

3. Enerji kaynaklarını avantajları ve dezavantajları
açısından belirlediği ölçütlere göre değerlendirir.

Herhangi bir işin yapılabilmesi için enerjiye ihtiyaç
duyulur.

•

Enerji kaynakları tükenebilir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Görsel Sanatlar

Açık Uçlu Sorular
Ürün Değerlendirme
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Enerji ve Özellikleri
ETKİNLİK ADI: Talihsiz Serüvenler Dizisi
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 1 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Madde ve enerji kavramlarını günlük yaşamıyla ilişkilendirerek açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Enerji kavramını açıklar.

AMAÇ ve KISA ÖZET
Bu etkinlik ile öğrencilerin; enerjinin, çevrelerinde gördükleri tüm nesnelerin yapısal işleyişini mümkün
kılan birincil faktör olduğunun farkına varmaları ve kendi enerji tanımlarını yapabilmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenciler, çevrelerinde bulunan ve amaçlı olarak sınıfa getirdikleri nesnelerin işleyişindeki sorunları bulup akıllarına gelen çözüm yollarını belirtmeleri beklenmektedir.
Yapılacak öğretim etkinliğinde öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sonuç çıkarma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Etkinlik formu, pil, el feneri, güneş enerjisiyle çalışan saat veya hesap makinesi

HAZIRLIKLAR:
Etkinlik formu ve enerji konulu video önceden hazırlanmalı, “Enerji nedir?” temalı bir video indirilmeli,
araç-gereçler temin edilmelidir.

KAVRAMLAR:
Enerji, iş

ÖN BİLGİLER:
İş ve enerji kavramları öğrencilerin kendi kavramsallaştırma sürecine aldıkları ve karmaşa yaşadıkları konulardandır. Bu karışıklığın ortadan kalkması için iş ve enerji konuları ile ilgili etkinliklerin planlanması ve
uygulanmasında kavram yanılgılarına dikkat edilmesi gerekmektedir. İş ve enerji ilişkisi öğrencilere uygulamalı olarak ifade edilmeli ve kavramları keşfetmeleri sağlanmalıdır (Akbulut, Şahin ve Çepni, 2013).
Öğrenciler, fen bilimlerindeki olay ya da durumları açıklamaya çalışırken çevrelerinde yaşadıkları ortam
ile ilgili terimleri kullanmaktadırlar. Bazen bu terimler bilimsellikten uzak veya konu ile alakalı olmayabilir
(Yürümezoğlu, Ayaz ve Çökelez, 2009). Bu terimlerden bir tanesi de enerjidir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılmasına rağmen ne anlama geldiği bilimsellikten uzak biçimde açıklanmaktadır.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen sınıfa elinde pili olmayan bir el feneri ile girerek ışığını açmaya çalışır. Sınıfa fenerin neden yanmadığını sorar. Güneş enerjili hesap makinesinin güneş panelini kapatarak sayıları görememesinin nedenini
merak ettiğini söyler. Uzun süre yemek yemedikleri zaman kendilerini nasıl hissettiklerini sorar. Sınıftan bunlara benzer, bir şeylerin eksikliğinde çalışmayan durumlara örnekler bulmalarını ister. Öğretmen, bu duruma
örnek olan ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesi sürecini yönetir.
Önceden hazırlanan enerji ile bağlantılı örnek olan durumların yer aldığı etkinlik kâğıdı her öğrenciye
dağıtılır.
Etkinlik kâğıdı şu şekilde olabilir:
TALİHSİZ SERÜVENLER DİZİSİ
Sanırım dün hayatımın en kötü günüydü. Başımdan geçenleri aşağıya listeliyorum. Sen de buna benzer
durumlarla karşılaştıysan, kendimi daha iyi hissetmem için tablonun altına ekler misin?

Başımdan Geçen Olay

Radyonun sesi birden kesildi.

Yolda giderken arabam birden durdu.

İnanamıyorum! Annem çiçeklerimin
yerini değiştirmiş, hepsi kurumuş.

Çok önemli bir mesaj bekliyordum,
telefonum bir türlü açılmadı.

Sence Nedeni Ne Olabilir?
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Kalorifer yanmadı, odam buz gibiydi.
Dondum!

Kendimi halsiz hissediyorum.

Not: Öğretmen tablonun uygun şekilde doldurulmuş şeklini sınıf ile paylaşabilecek formatta elinde bulundurmalıdır.
Öğrencilerin verdiği yanıtlar, etkinlik kâğıdına yazılan ek maddeler sırayla okunur. Böyle bir durumda
radyo veya telefonun işlevini yerine getirip getirmediği sorulur. Her ne olursa olsun bir işin yapılabilmesi için
enerjiye ihtiyaç duyulduğu; elektrik, ışık, ısı, ses, hareket gibi çeşitleriyle günlük yaşamda mutlaka karşılaşıldığı belirtilir. Talihsiz Serüvenler Dizisi etkinliğinin arkasına aşağıdaki tablo eklenerek öğrenenlerin kendi
enerji tanımlarını/açıklamalarını yapmaları istenir. Öğretmen de kendi enerji tanımını tahtaya yazar, varsa
aradaki farklar hakkında konuşulur.

Bence enerji …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..dır.
“Enerji nedir?” temalı bir video izletilerek etkinlik tamamlanır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Güneş’in Dünya’daki tüm enerjinin ana kaynağı olması ile ilgili araştırma projesi yapılabilir.

•

Enerji çeşidi ve kullanılan cihaz/durum ile ilgili bir kart oyunu (eşleştirme vb.) hazırlanabilir.

Provokatif Soru:
Görüntülerin, bir çizgi film karakterinin veya bir gölgenin enerjisi var mıdır?
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DEĞERLENDİRME:
Adı ve Soyadı: …………………………………………………………………………

Çok sayıda takipçisi bulunan bir blog yazarısınız. Bu
haftaki konunuz “enerji” olsaydı takipçilerinize enerji
kavramını nasıl açıklardınız?
Arkadaşlar enerji: ………………………………
……………………...............................…………
………………………………………………………
……………………………...................................

Puanlama
Tam Puan:
- Çevremizdeki tüm nesnelerin yapısal işleyişini mümkün kılan faktördür.
- Varlıkların işleyişi için gereken etkidir.
- Bir işin yapılabilme yeteneğidir.
Kısmi Puan:
- Sadece bir enerji türü ile ilişkilendirilen cevaplar ( Hareketin olmasını sağlayan etki vb.).
- Canlıların yaşaması için gereklidir.
- Güç teriminin geçtiği cevaplar.
- Enerji türleri veya kaynaklarının verildiği cevaplar.
Sıfır Puan:
- Cevap verilmeme.
- Enerji ile ilişkili olmayan cevaplar.
Değerlendirme: Puan alınmayan durumlarda söz konusu öğrenciler gruplandırılarak ek etkinlikler
yaptırılır ve yeniden değerlendirilir.

KAYNAKLAR:
İpek Akbulut, H., Şahin, Ç., & Çepni, S. (2013). İş ve Enerji Konusu İle İlgili Kavramsal Değişimin İncelenmesi:
İkili Yerleşik Öğrenme Modeli Örneği
Yürümezoğlu, K , Ayaz, S , Çökelez, A . (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji İle
İlgili Kavramları Algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2),
52-73.
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Enerji ve Özellikleri
ETKİNLİK ADI: Enerji Kitapçığım
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Enerji kaynaklarını avantajları ve dezavantajları açısından belirlediği ölçütlere göre değerlendirir.
2. Farklı enerji türlerini karşılaştırır.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlik ile öğrencilerin günlük hayatında kullandığı enerji kaynaklarını tahmin etmesi, kendi belirlediği ölçütlere göre karşılaştırması, enerji türlerini araştırması ve sonuçları bir ürün olarak sunması amaçlanmıştır.
Yapılacak öğretim etkinliğinde öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sonuç çıkarma, analiz ve
sentez yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ARAÇ-GEREÇLER:
İnternet bağlantılı bilgisayarlar, kitapçık şablonu, ip, makas, ampul, enerji kaynakları çıkartmaları

HAZIRLIKLAR:
Ampul, duy, elektrik kablosu ve fişten oluşan bir düzenek oluşturulur. Enerji kaynakları çıkartmalarının
mümkünse renkli çıktıları alınır. Öğretmen kitapçık şablonunu hazırlar. Öğrenciler kurum kütüphanesinden
(varsa Z-kütüphane) faydalanabilirler. Örnek kitapçık çalışmalarının linkleri kaynaklar bölümünde verilmiştir. Elektrik üretimi ile ilgili bir video indirilmelidir. Danışman öğretmen etkinlik öncesi öğrencilerin yapacakları literatür taraması için, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM vb. veri tabanlarının kullanımını,
buralarda arama yapılırken kullanılan tırnak içi arama, and, or, title, intitle, allintitle gibi yapıların nasıl kullanıldığını açıklamak için etkinlik öncesi hazırlık yapması gerekebilir.

KAVRAMLAR:
Enerji, elektrik, hareket, ısı, ışık, ses, kimyasal, nükleer, çevre kirliliği

ÖN BİLGİLER:
Fosil enerji kaynaklarının dünyada ciddi çevre sorunlarına yol açması, rezervlerinin yakın gelecekte tükenecek olması, kaynak ülkelere bağımlılığın çeşitli siyasi ve ekonomik sorunlara yol açması ve fiyat istikrarsızlıkları gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır (Yılmaz, 2012).
Enerji ihtiyacını karşılamada yenilenemeyen enerjiler ve yenilenebilir enerjiler olmak üzere iki çeşit kaynak kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar olarak da adlandırılan yenilenemeyen kaynaklar, ciddi ve tehlikeli boyutlarda çevre sorunlarına neden olmaktadırlar (Çukurçayır ve Sağır, 2008).
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Öğrenciler yenilenebilir kavramına aşina olmayabilirler. Bu nedenle bu tür kaynakların çok uzun süreler
boyunca tükenmeyecekleri, bugün kullanılsalar dahi yarın tekrar doğada bulunacakları söylenebilir.
Öğrenciler nükleer enerjiyi atom bombası ile özdeşleştirebilirler. Bu nedenle öğretmen nükleer reaksiyonlar ve atom bombası ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Nükleer silahlar; etkileri, reaksiyonları ve tasarımlarındaki ayrıntılara göre sınıflandırır. Fizyon ve füzyon
silahlarının genel özelliği atom çekirdeğinin etrafına enerji yaymasıdır (Bozbıyık vd., 2001).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Konu hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen elindeki tasarruflu ampulü göstererek “Bu ampulün ışık vermesi için kullandığı enerji türünü
söyler misiniz?” der ve etkinliğe başlar. Cevabın çoğunlukla “elektrik” olmasıyla, ampulün bağlı olduğu elektrik kablosunun fişine ip bağlanır ve bir öğrenciye “Bu lambanın yanmasını sağlayan elektrik nereden gelir?”
sorusu sorulur. Baraj cevabı alınırsa ipin diğer ucu öğrenciye verilir. Baraj çıkartması renkli kartona yapıştırılır. Öğrenci elindeki ipi bu kaynak resmine bantla yapıştır. Bu şekilde diğer enerji kaynaklarını tahmin edip
yeni bağlantılar yapmaları sağlanır. Oluşturulan ürün sınıfta uygun bir yere asılır. Bu enerji kaynaklarından
ne şekilde elektrik üretildiği kısa bir video izletilerek açıklanır.

Gel git

Rüzgâr

Güneş

Nükleer

Biyokütle

Dalga

Hidroelektrik

Jeotermal

Kömür

Etkinliğin bu bölümünde öğrencilerden enerji kaynaklarını bir tablo hâline getirip sınıflandırmaları istenir. Burada öğrencilerden “temizdir-kirlilik yapar”, “ucuz-pahalı”, “bulunması zor-kolay”, “tükenir-tükenmez”,
“fosillerden elde edilir-fosillerden elde edilmez”, “ülkemizde bulunur-bulunmaz” gibi karşılaştırmalar yapmaları beklenir ancak tablosunda istediği ölçütlere de yer verebilir, bu konuda öğrenciler sınırlandırılmaz.
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Örnek tablo:
Enerji Kaynağı/Özellik

Güneş

Nükleer

Biyokütle

Kömür
(Termik)

Rüzgâr

Jeotermal

Doğal gaz

Petrol

Hidroelektrik

Temizdir.

Kirlilik yapar.

Tükenir.

Tükenmez.

Fosillerden elde edilir.

Fosillerden elde edilmez.

Kaynağı Güneş’tir.

Kaynağı Güneş değildir.

Vb.

Öğrenciler işaretlemelerini yaptıktan sonra öğretmen varsa eksik satırlara yeni ölçütler bulmaları için
ipuçları verir.
Son olarak bu enerji kaynaklarını tek tek ele alarak avantajlı ve dezavantajlı yönleri tartışılır. Öğrencilerin
gelecekte hangi enerji kaynaklarının var olmaya devam edecekleri ile ilgili çıkarım yapmaları sağlanır. Bunun
için “100 yıl sonraki dünyayı hayal edin. Bu kaynaklardan hangilerinin kullanılmaya devam edeceğini öngörüyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapılır.
Etkinliğin ikinci bölümünde, öğretmen öğrencilerden önceki bölümde fark ettirilen enerji kaynaklarını
hatırlamalarını ister. Cevaplar tahtaya yazılır, eksik olanlar eklenir. Gruba kaynak araştırması yapacaklarını,
bunun bilgiye ulaşmak için bilimsel süreçlerde sıklıkla kullanıldığı belirtilir. Araştırma yapılabilecek platformlardan dijital (internet) ile basılı kaynaklardan bahsedilir ve istedikleri ortamı kullanabilecekleri, araştırma sonuçlarının birleştirilerek bir kitapçık hâline getirileceği söylenir.
Sınıftaki öğrenci sayısına göre gruplar oluşturulabilir veya bireysel çalışma yapılabilir. Öğretmen araştırma yapılacak enerji türlerini birer kâğıda yazarak katlar ve bir kaba koyar. Gruplardan bir öğrenci araştıracakları konuyu seçmek için kâğıtlardan birini çeker ve yüksek sesle okur. Gruplara, araştırma yapabilecekleri
siteler öğretmen tarafından önerilir. Özellikle gov, edu uzantılı sitelerin güvenilir olduğu söylenir. Bazı bilimsel dergilerin (TÜBİTAK yayınları) internet sayfalarına göz attırılır. Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM
vb. online literatür taraması yapabilecekleri veri tabanları öğrencilere tanıtılabilir. Öğrenciler araştırmaları
boyunca elde ettikleri bilgileri özetleyerek örnekteki gibi verilen kitapçık sayfalarına kaydedip yararlandıkları
kaynakları belirtirler.
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Örnek kitapçık sayfası:

··· ENERJİSİ
Araştırmayı Yapanlar:

HAYATIMIZIN NERESİNDE?

NASIL ÜRETİLİR?

NE ZAMANA KADAR
KULLANILABİLİR?

OLUMLU YANLARI

OLUMSUZ YANLARI

Kaynaklarım:
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Araştırmalar sonucu elde ettikleri bilgiler, resimler ve şekiller bilgisayar ortamında düzenlenir. Kitapçığın ana kapak tasarımı öğrenciler tarafından yapılır. Öğretmen çalışmaların son kontrolünü yaptıktan sonra
yazıcıdan çıktı alır, kitapçık hâline getirir ve her öğrenciye verir. İstenirse kitapçık pdf olarak yayımlanabilir.
Hazırlanan kitapçık sayfaları konudan sorumlu gruplar tarafından sınıfa sunulur. Araştırma sürecinde hissettikleri, zorlandıkları kısımları açıklamalarına imkân tanınır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Dinamo ile elektrik enerjisinin nasıl üretildiğine dair bir çalışma yapılabilir.

•

Geleceğin şehirlerinde enerji temalı hikâye yazma etkinliği tasarlanabilir.

•

Öğrencilerin gelecekte hangi alternatif enerji kaynaklarının daha çok kullanılabileceğini gerekçelendirerek anlattıkları poster çalışmaları yapılabilir.

•

Enerji kaynakları ile ilgili videolar EBA üzerinden izletilebilir.

DEĞERLENDİRME:
Ürün Değerlendirme Ölçeği
Gruplar tarafından hazırlanan kitapçık aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurarak değerlendirilebilir.

Yetersiz
(1)

Kısmen Yeterli
(2)

Yeterli
(3)

Enerji türünün hayatındaki yerine değinilmiştir.
Enerjinin nasıl üretildiği belirtilmiştir.
Enerji türünün yenilenebilir veya yenilenemez
olması ile ilgili açıklama yapılmıştır.
Enerji türünün olumlu ve olumsuz yönleri
belirtilmiştir.
Resimle desteklenmiştir.
Kapak tasarımı araştırma konusuna uygun
yapılmıştır.
Araştırma kaynakları belirtilmiştir.
Toplam
Değerlendirme: Toplam puan < 15 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup ek etkinlikler üzerinden yeni
bir öğretim süreci başlatılıp tekrar değerlendirme yapılır.
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Açık Uçlu Soru
Ad Soyad: …………………………………………………………………………
Nijerya
3.88%
Diğer
11.63%

Cezayir
12.56%
Azerbaycan
21.20%

Rusya
33.61%
İran
17.11%

Yukarıdaki pasta dilimi grafiği Türkiye’nin doğal gaz ithal ettiği ülkeleri ve ithal oranlarını göstermektedir (EPDK, 2019). Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki sorulara cevap veriniz:
1. Ülkemiz en fazla doğal gazı hangi ülkeden almaktadır?
2. Rusya ve İran’ın ülkemize doğal gaz satmayı bırakması hangi sonuçlara neden olur?
3. Bir yabancı ülkenin enerji kaynağına bağımlı olmamak için ne yapmalıyız, önerilerin nelerdir?
Puanlama
1. Tam puan (2): Rusya
Kısmi puan(1): Rusya dışındaki ülkelerin toplanması
Sıfır puan(0): Cevap yok, diğer ülkeler
2. Tam puan(2): Isınma, elektrik kesintisi sorunları vb.
Kısmi puan(1): Başka ülkelerden doğal gaz alma faaliyetleri
Sıfır puan (0): Cevap yok, enerji dışı cevaplar
3. Tam puan(2): Öz kaynakları enerji ihtiyacı için kullanma, yenilenebilir enerjiye yönelme, doğal gaz
araştırmalarına önem verme vb.
Kısmi puan(1): Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma
Sıfır puan(0): Cevap yok
Değerlendirme: Toplam puan < 4 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup ek etkinlikler üzerinden yeni bir öğretim süreci başlatılıp tekrar değerlendirme yapılır.
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KAYNAKLAR:
Bozbıyık, A., Hancı, İ. H., Özdemir, Ç., & Demirkan, Ö. (2001). Nükleer Silahlar: Üretimi ve Etkileri. Sürekli
Tıp Eğitimi Dergisi, 10(10), 386-387.
ÇUKURÇAYIR, M. A., & SAĞIR, H. (2008). Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 257-278.
EPDK. 2019 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu (2019).
Yılmaz, M. (2012). Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Açısından Önemi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4 (2), 33-54. DOI: 10.1501/Csaum_0000000064
“Enerji El Kitabı” TÜRÇEV. Erişim: 8 Mart, 2021.
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/enerji_el_kitabi_net.pdf
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

11. MODÜL
Öğretim Modülü: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Süre: 6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Temel Düşünme Becerisini Açıklama

•

Problem Çözme Becerisi

Kazanımlar
•
•

•

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler
Kimyasal Enerji

Farklı enerji türlerini günlük yaşamla ilişkilendirir.

Hareket Enerjisi

Farklı enerji türlerinin birbirlerine dönüşümünü
bir problemin çözümüne uygular/model
geliştirir.

Isı Enerjisi
Işık Enerjisi
Elektrik Enerjisi

Enerji dönüşümünü etkileyen etmenleri verimlilik bağlamında değerlendirir.

Enerji Dönüşümü

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
İçerik Hızlandırma
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Görsel Sanatlar

Açık Uçlu Soru
Akran Değerlendirme Ölçeği
Süreç Değerlendirme Ölçeği
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Enerji Dönüşümleri
ETKİNLİK ADI: Gerekirse Enerjiyi Dönüştür
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Farklı enerji türlerini günlük yaşamla ilişkilendirir.
2. Farklı enerji türlerinin birbirlerine dönüşümünü bir problemin çözümüne uygular/model geliştirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlik ile öğrencilerin farklı enerji türlerini günlük yaşam ile ilişkilendirmeleri, enerjinin yok olmayıp form değiştirdiğinin farkına varmaları, enerji dönüşümü temelinde günlük yaşamındaki bir soruna çözüm
üretecek fikir veya model üretmeleri beklenmektedir.
Yapılacak öğretim etkinliğinde öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sonuç çıkarma ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Çalışma kâğıtları, pamuk, metal içecek kutusu, büyüteç, tahta parçaları, 9 V’luk pil, çelik yünü.

HAZIRLIKLAR:
Çalışma kâğıtları etkinlik öncesi hazırlanır. Etkinlikte kullanılacak malzemeler grup sayısına göre temin
edilmelidir. Koruyucu gözlük ve yangın söndürme tüpü hazır bulundurulmalıdır.

KAVRAMLAR:
Kimyasal enerji, hareket enerjisi, ısı enerjisi, ışık enerjisi, elektrik enerjisi, enerji dönüşümü

ÖN BİLGİLER:
Fen bilimleri dersinin kavramlarından biri de “enerji” kavramıdır. Enerji, ilköğretim düzeyindeki diğer
kavramlarla karşılaştırıldığında soyut düşünmeyi gerektiren, aynı zamanda disiplinler arası bir kavram olduğu için hem fiziksel hem kimyasal hem de biyolojik boyutlarıyla ele alınmalıdır (Ünal Çoban, Aktamış ve
Ergin, 2007).
Öğrenci, enerji dönüşümleri sırasında eğer gözlemlenen/algılanan nitelik varsa (ışık, termometre ve pervane gibi) dönüşümü kavrayabilmektedir (Çökelez vd., 2009). Burada etkinliklerin yapılmasında öğrencilerin
dâhil edilmesi önem kazanmaktadır.
Ultrasonik sesin çok yüksek frekanslardaki ses dalgaları tarafından meydana geldiği, bu frekanstaki seslerin insanlar tarafından duyulamayacağı gerekirse öğrencilerle paylaşılmalıdır.
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Özel yetenekli öğrencilerin tanınmış/seçkin kişilerin hayatlarına dair ilgilerinin olduğu bilinmektedir. Bu
bağlamda etkinlikte adı geçen Arşimet’in hayatı ve çalışmaları ile ilgili öğrencilere bilgiler veya araştırma
ödevleri verilebilir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Süreç zenginleştirme, içerik zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen öğrencilere önceki etkinlikte hazırlamış oldukları enerji kitapçığını hatırlatır. Bu etkinlikte,
araştırmış oldukları enerji türlerinin günlük hayatta nerelerde kullanıldığına ilişkin bir çalışma yapacakları
belirtilir, ikişerli veya dörderli gruplar oluşturulur. Aşağıdaki çalışma yaprakları her öğrenciye dağıtılır ve
doldurmaları beklenir.
Enerji Türleri–Çalışma Kâğıdı 1

Enerji Türü

Günlük Hayatta Kullanım Alanı

Isı enerjisi
Işık enerjisi
Elektrik enerjisi
Ses enerjisi
Hareket enerjisi
Nükleer enerji
Kimyasal enerji

Hangi enerji türüne daha çok örnek verdin? Neden? ………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hangi enerji türüne örnek bulurken zorlandın? Neden? ………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Enerji Türleri–Çalışma Kâğıdı 2

Sahip Olduğu Enerji Türü

Sahip Olduğu Enerji Türü

Not: Bazı enerji kaynaklarının aynı anda birden fazla enerji türü üretebileceğini dikkate alarak cevabını
kontrol edebilirsin.
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Çalışma kâğıtları doldurulduktan sonra verilen cevaplar önce grup içinde değiş-tokuş yapılarak değerlendirilir, daha sonra sınıfla paylaşılır. Hatalı kısımlar düzeltilir. Akran değerlendirme formu doldurularak
etkinliğin bu bölümü bitirilir.
Etkinliğin bu bölümünde öğretmen Resim 1’de gösterilen aletin (tahtaya yansıtılır) son yıllarda havaalanlarında sıkça kullanılmaya başlanan, yüksek frekansta ses üreten düzenekten oluştuğunu söyler. Söz konusu aletin kullanım amacının, bir sorunun çözümü temelinde, öğrenciler tarafından tahmin edilmesi istenir.
Uçakların inişleri ve kalkışları sırasında kuşların neden olabileceği kazaları önlemek amacıyla yerleştirildiği
cevabının verilmesinden sonra bu aletteki enerji dönüşümlerinin neler olabileceği ( ışık > kimyasal > elektrik
> ses) öğrenciler tarafından tahmin edilir.

Resim 1.

Enerji dönüşümlerinin bu ve bunun gibi durumlarda, karşılaşabileceğimiz bir problemin çözümünde kullanılabileceği belirtilir. Aşağıdaki resimler akıllı tahtada gösterilerek enerjinin dönüşebildiği durumlara örnekler verilir.
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ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Aşağıda çeşitli enerji türlerinin birbirine dönüşümü ile ilgili örnekler verilmiştir. Sizler de günlük
yaşamınızda karşılaştığınız ve enerji dönüşümlerine örnek olacak durumları aşağıdaki boş alana
resmini çizerek gösteriniz.

Kimyasal

Hareket

Elektrik

Hareket

Elektrik

Işık

Işık

Kimyasal

Kimyasal

Işık

Kimyasal

Hareket
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Öğretmen ve öğrenciler etkinlik için gereken malzemeleri alarak bahçeye iner. İkişerli gruplara ayrılan
öğrencilere önceden hazırlanan malzeme takımlarından birer tane verilir, koruyucu gözlükler takılır. Öğretmen, gruplara “Issız bir bölgede kaldıklarını ve ısınmak için ateş yakmamız gerekiyor.” der. Sadece ellerindeki
malzemeleri kullanarak nasıl ateş yakabileceklerini sorar. Yaban yaşam uzmanlarının yaptığı bazı yöntemleri
hatırlamalarını ister.
Birinci yöntemde öğretmen, havanın açık olduğu bir zaman ise alüminyum içecek kutusunun altındaki
oyuk kısmı gömlek veya tişörtünün ucuyla silmeye başlar, arada sildiği kısmı öğrencilere göstererek parlak
hâle gelene kadar devam eder. Bu nesneyi kullanarak nasıl ateş yakabileceklerini tahmin etmelerini ister. Çukur yüzeylerin ışığı bir noktada toplayacağı belirtilir. Arşimet’in Sirakuza’yı, Roma gemilerini buna benzer bir
düzenekle yakarak koruduğu anlatılır.
Parlatılan içecek kabı tabanı ile Güneş ışınları toplanarak pamuk üzerine düşürülür. Burada yanmayı sağlayacak eşik sıcaklık elde edilmeyebilir, yakılacak cismin ısınması yeterlidir. Bunu elleriyle test etmeleri istenir.
İstenirse bir mercek yardımıyla kuru otların yakılması sağlanabilir. Etkinliğin sonunda öğrencilerden gerçekleşen enerji dönüşümlerinin sıralamaları (ışık>ısı) istenir.

İkinci yöntemde herkes tarafından bilinen, iki tahtayı birbirine sürterek ateş yakma yöntemini uygulamaları istenir. Burada yanma olayı gerçekleşmeyecektir. Bunun nedeni, bu işlemin çok uzun süre yapılması
gerektiğidir. Ancak tahtalardaki sıcaklık artışının elleriyle hissedilmesi sağlanır. İstenirse çakmak taşı gibi
maddelerle ateş yakma faaliyeti gerçekleştirilebilir. Öğrencilerden tahtaların ısınmasını enerji dönüşümü bağlamında açıklamaları, hangi enerji dönüşümünün gerçekleştiğini (hareket>ısı) bulmaları beklenir.
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Üçüncü yöntemin en kolay ve etkili olduğu belirtilir. 9 voltluk pillerin ateş yakmada nasıl bir işlevi olabileceği sorulur. Her gruba çelik yünü ve bir miktar pamuk verilir. Pamuk yere konur, üzerine bir parça çelik
yünü yerleştirilir. 9 voltluk pilin kutupları çelik yününe değdirilince ısınan tel nedeniyle pamuk yanmaya başlar. Yakılan ateşler söndürüldükten sonra burada gerçekleşen enerji dönüşümünün (kimyasal>elektrik>ısı) ne
olduğu öğrencilere sorulur. Sınıfa geri dönülerek değerlendirme aşamasına geçilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

•

Resimdeki gibi yel değirmeni modelinin yapılacağı bir etkinlikle günlük hayattaki bir problemin, hareket enerjisi-potansiyel enerji dönüşümü temelinde çözüme ulaşması sağlanabilir.

•

“Rüzgârı Dizginleyen Çocuk” kitabı veya filmi
önerilebilir.
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DEĞERLENDİRME:
AKRAN DEĞERLENDİRME: FORMU
Değerlendirilen Öğrencinin
Adı ve Soyadı :
Grubu :
AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda “Enerji Türleri” etkinliği boyunca arkadaşlarınızın çalışmalarını en iyi
şekilde ifade eden seçeneğin altına “X” işaretini koyunuz.

DERECELER
DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Her Zaman
(3)

Bazen
(2)

Hiçbir Zaman
(1)

1. Planlı çalışmaya özen göstermiştir.

2. Öğretmenin önerilerini dinlemiştir.

3. Anlamadığı kısımlarda soru sormuştur.

4. Çalışmasını diğer arkadaşlarına anlaşılır
biçimde sunmuştur.
5. Çalışmaları sırasında zamanını verimli biçimde
kullanmıştır.
6. Çalışmalarını günlük hayat ile ilişkilendirerek
hazırlamıştır.
7. Sorumluluklarını tam anlamıyla yerine
getirmiştir.

Toplam Puan

Değerlendirme: Toplam puan < 15 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup, ek etkinlikler üzerinden yeni bir
öğretim süreci başlatılıp tekrar değerlendirme yapılır.
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Açık Uçlu Soru
AĞAÇ EVİM

1. Arka bahçenizde böyle bir ağaç evinizin olduğunu hayal ediniz. Elektriğiniz olmadığı için akşam
kullanamıyorsunuz. Bu sorunu çözmek için ne yaparsınız?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Çözüm için düşündüğünüz yöntemde hangi enerji dönüşümleri gerçekleşti?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tam Puan (2p): 1. Bir enerji kaynağı kullanarak ışık üreten düzenek kullanır. (El feneri, akü, mum, rüzgâr gülü, güneş paneli)
2. Elektrik>ışık, hareket>elektrik>ışık, kimyasal>elektrik>ışık
Kısmi Puan (1p): 1. Evden elektrik kablosu çekme.
2. Enerji türü belirtilmiş, dönüşüm sırası yanlış veya eksik verilmiş.
Sıfır Puan (0p): 1. Ateş yakma, cevap yok.
2. Hiçbir enerji türü belirtmeme, cevap yok.
Değerlendirme: Toplam puan < 4 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup ek etkinlikler üzerinden yeni bir öğretim süreci başlatılıp tekrar değerlendirme yapılır.

KAYNAKLAR:
Cokelez, A , Yürümezoğlu, K , Ayaz, S , Çökelez, A . (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji İle İlgili
Kavramları Algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2) , 52-73 . Retrieved
from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3369/46505
Ünal Çoban, G, Aktamış, H, Ergin, Ö. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Enerjiyle İlgili Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 175-184. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49108/626710
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Enerji Dönüşümleri
ETKİNLİK ADI: A +++
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Enerji dönüşümünü etkileyen etmenleri verimlilik bağlamında değerlendirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlik ile öğrencilere; enerji dönüşümü esnasında istenmeyen enerji türlerinin ortaya çıkabileceği, bu
durumun enerji verimliliğini azalttığı fark ettirilir.
Yapılacak öğretim etkinliğinde yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, temel düşünme becerisini açıklama,
bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Akkor ampul, tasarruflu kompak ampul, tasarruflu led ampul, 3 termometre, 3 şeffaf kutu, 3 duy, elektrik
kablosu, bağlantı parçası, kıskaç, beyaz eşya enerji etiketleri

HAZIRLIKLAR:
Her ampul kendisine ait bir duya takılarak yatay düzlemde sabit kalması sağlanır. Kutulara termometrelerin gireceği özdeş delikler açılır. Ampullerin çok fazla ısındığı unutulmamalıdır. Şeffaf kutular plastik ise
ampullerin ışık verme süresi kısa tutulmalıdır. Öğrencilerin elektrik kablolarına teması engellenmelidir.

KAVRAMLAR:
Enerji, enerji dönüşümü, verimlilik, tasarruf

ÖN BİLGİLER:
Enerji verimliliği, binalardaki yaşam standardını ve hizmet kalitesini arttırırken, endüstriyel işletmelerde
ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır (Doğan ve Yılankırkan, 2015).
Ülkelerin uzun vadede sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayabilmeleri için enerji tasarrufu önemli
bir kavramdır. Bu kavramlar öğrencilere açıklanmalıdır.
2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ilgili bilgilendirmeler yapılabilir. Bu kapsamda daha geniş bir çerçeveyle enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması hedeflenmiştir (Özyurt ve Karabalık, 2009).
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen, elindeki enerji etiketini gösterip “Evinizdeki beyaz eşyalarda buna benzer bir etiket gördünüz
mü?” diyerek etkinliğe giriş yapar. Öğrencilerden gelen cevaplar değerlendirilir. Farklı enerji etiketi görselleri
tahtada gösterilir.

Her üç etiket arasındaki farklar hakkında konuşulur. Bu etiketlerin beyaz eşyalara yapıştırılmasının nedenleri hakkında fikir sahibi olanların görüşleri dinlenir.
Enerji etiketlerindeki harf ve sayıların ne anlama geldiği öğretmen tarafından açıklanır. “Hangi etikete sahip beyaz eşyanın daha az elektrik tükettiğini düşünürsünüz?” sorusu sorulur, cevaplar değerlendirilir. Öğretmen; A, B, C, D harflerinin enerji tüketimi ile ilgili olmadığını, farklı bir kavramı ifade ettiğini söyler. Verim
kelimesini tahtaya yazarak bu kavram ile ilgili görüşleri alır.
Öğretmen tartışma sonunda verimlilik kavramını, sisteme giren enerji ile dönüşen enerji arasındaki ilişkiden yola çıkarak açıklar. Aşağıdaki gibi bir diyagram üzerinde çamaşır makinesinde meydana gelen elektrik
enerjisi dönüşümünde sese dönüşen enerjinin istenmeyen bir dönüşüm olduğu belirtilir.
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Sisteme giren elektrik enerjisi
(100 birim)
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İstenilen enerji dönüşümü (80 birim)
( Isı + hareket )

İstenmeyen enerji dönüşümü (20 birim)
(Ses)

Diyagram kullanılarak enerjinin korunumu yasasına kısaca değinilir.
Televizyonda dönüşen enerji türlerinin neler olduğu, hangi enerji çeşidinin dönüşümde istenmediği sorusu yöneltilir. Açık uçlu sorulardan oluşan “Dünya’nın En Verimli Aracı: Eximus IV“ değerlendirme formu
doldurulur.
Enerji dönüşümünün verim ile ilişkisini daha iyi açıklamak amacıyla aşağıdaki kontrollü deney yapılır.
Deney:
Aşağıdaki örnek deney düzeneği masa üzerine kurulur.

Grubun düzeyi göz önüne alınarak öğrencilerden araştırma sorusunu tespit etmeleri, hipotez cümlesini
kurmaları ve değişkenleri belirlemeleri istenebilir.

Araştırma Sorusu
Hipotez
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişken
Kontrol Değişkeni
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Termometrelerdeki ilk sıcaklıklar kaydedilir. Ampuller aynı anda 1 dk. süreyle yakılır, son sıcaklıklar ve
sıcaklık farkları kaydedilir.

İlk Sıcaklık

Son Sıcaklık

Sıcaklık Farkı

Verim Sıralaması

Akkor lamba

Kompak tasarruflu
lamba

Led lamba

“Lambaları günlük hayatta ne için kullanırız, ısınmak için mi?” sorusu ile öğrencilerin, sıcaklık farkı yüksek çıkan akkor lambadan yola çıkarak aydınlanma için kullanılan bir aracın çok fazla ısı üretmesinin, enerjinin gereksiz kullanıldığı anlamına geleceğine ulaşmaları beklenir. Buna göre kendi verim sıralamalarını yapmaları istenir, sıralamanın yanlış yapılması durumunda yeni bir örnek verilebilir.
Öğrencilerin, deney sonunda çevrelerindeki elektrikli aletlerde gerçekleşen enerji dönüşümlerine örnekler vermeleri, bir aracın kullanılmasındaki asıl amacının dışında, istenmeyen durumların oluşmasını verim
açısından değerlendirmeleri istenir. “İnsanların veya bilgisayarların verimliliği ölçülebilir mi?” gibi provokatif
sorularla konu karmaşıklaştırılabilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Akkor, kompak ve led ampullerin nasıl ışık ürettiği ile ilgili araştırma ödevi verilebilir.

•

Pervane şekilleri farklı rüzgâr türbinleri yaptırılarak hareket enerjisinin elektrik enerjisine daha verimli
dönüştürülmesi sağlayacak etkinlik tasarlanabilir.

•

Elektronik devrelerde meydana gelen ısı enerjisinin azaltılması için yapılabilecekler ile ilgili deney tasarlanabilir.
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DEĞERLENDİRME:
Dünya’nın En Verimli Aracı: EXIMUS IV
İsveç’in Dalarna Üniversitesinden verimliliğe önem veren uzmanlardan
oluşan bir ekip tarafından inşa edilen Eximus IV, Dünya’nın en enerji verimli
elektrikli aracı olarak nitelendiriliyor.
Eximus IV benzinle çalışsaydı bir çay kaşığını dolduracak kadar benzin ile 75
km yol yapılabilecek bir aracın verimine ulaşırdı.

Yukarıdaki internet haberine göre aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
1. Eximus IV ‘ün “ Dünyanın en verimli aracı” unvanını almasının nedeni ne olabilir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Diğer araçlardan farklı olan yönleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bu takımın bir üyesi olsanız, aracın daha verimli çalışabilmesi için neler önerirsiniz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Puanlama
Tam Puan(2p):
1. Sisteme giren enerjiyi istenilen enerjiye dönüştürdüğü için vb.
2. Aerodinamiği, kütlesinin az olması, sürtünme kuvvetinin önemsenmesi vb.
3. Sürtünmeyi azaltacak çalışmalar yapardım, hafifletirdim, hareketli parçaları yağlardım vb.
Kısmi Puan(1p):
1. Hızlı hareket ettiği için, az yakıtla çok yol aldığı için vb.
2. Raylarda hareket etmesi vb.
3. Elektrikle beraber benzin de kullanırdım vb.
Sıfır Puan (0p):
1. Cevap yok, enerji dönüşümünü kullanmama.
2. Cevap yok, farkın belirtilmediği cevaplar.
3. Cevap yok, verim ile ilişkisi olmayan cevaplar.

Değerlendirme: Toplam puan < 5 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup ek etkinlikler üzerinden yeni bir
öğretim süreci başlatılıp tekrar değerlendirme yapılır.
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Süreç Değerlendirme Ölçeği

Adı ve Soyadı:
Grubu:

Yetersiz
(1)

Kısmen Yeterli
(2)

Yeterli
(3)

Enerji etiketleri konusunda fikir üretti.
Televizyonda istenmeyen enerji dönüşümünün
ısı enerjisi olduğunu açıkladı.
Deneyde termometreyi doğru okuyarak ilk
sıcaklıkları tablosuna kaydetti.
Son sıcaklıkları tablosuna kaydetti.
Sıcaklık farklarını tablosuna kaydetti.
Verim sıralamasını doğru biçimde yaptı.
Çevresindeki bazı elektrikli aletlerde
gerçekleşen enerji dönüşümünü verimlilik
açısından değerlendirdi.
Toplam
Değerlendirme: Toplam puan < 15 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup ek etkinlikler üzerinden yeni bir
öğretim süreci başlatılıp tekrar değerlendirme yapılır.

KAYNAKLAR:
Doğan, H , Yılankırkan, N . (2015). Türkiye’nin Enerji Verimliliği Potansiyeli ve Projeksiyonu. Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3 (1), 375-384. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/
pub/gujsc/issue/7466/98302
Özyurt, G., & Karabalık, K. (2009). Enerji Verimliliği, Binaların Enerji Performansı ve Türkiye’deki Durum.
TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, 457(54), 32-34.
Eximus IV. (2021, Nisan 12). Dalarna University.
httpswww.du.secontentassets7ea5b0190b344dcea0ed7fc9a74fb42aeximus-intro-bild-webb.jpg
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

12. MODÜL
Öğretim Modülü: YERKÜRE
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Analitik Düşünme Becerisi

Kazanımlar
1. Yerkürenin fiziksel yapısını açıklar.
2. Yerkürenin fiziksel yapısında daha önce
gerçekleşmiş büyük değişikliklerin etkilerini
analiz eder.

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler
Yerküre, Jeosfer, Çekirdek, Manto, Yer kabuğu, Jeolojik
Dönemler, Levhalar, Levha Hareketleri, Kıtalar, Kıtaların
Oluşum Süreci, Fosil.

3. Yerkürenin fiziksel yapısında gerçekleşecek
büyük değişikliklerin sonuçlarını fark eder.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji ve Astronomi

Gözlem Formu, Kontrol Listesi, Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Yerküre
ETKİNLİK ADI: Yerküre Katmanları Modeli
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Yerkürenin fiziksel yapısının sürekli değişim içerisinde olduğunu fark ederek sonuçlarını değerlendirmek

KAZANIMLAR:
1. Yerkürenin fiziksel yapısını açıklar.

AMAÇ VE ÖZET:
Yerküre katmanları modelinde öğrencilerin çekirdek, manto ve yer kabuğu katmanlarını, yapılarını ve
özelliklerini açıklayabilmeleri amaçlanmıştır.
Etkinlikte öğrencilerin yerküre katmanlarını çekirdek, manto ve kabuk şeklinde modellemesi beklenmektedir. Öğrenci hazır bulunuşluk düzeyine uygun, derinlemesine öğrenmelerde öğretmen rehber olacaktır.
Malzeme seçimi ve süreçte öğrencilerin aktif olması beklenmektedir. İlk olarak her öğrenci kendi yerküre
katman modelini yapacak ve gruplarıyla paylaşacaktır. Daha sonrasında grup olarak derinlemesine araştırma yaparak yerküre katman modellerine kalınlık, sıcaklık, esneklik vb. özelliklerin de yer aldığı/ifade edildiği modellerini gerçekleştirecektir. Böylece yerküre katman modelini tamamlayan gruplar sınıfa sunumlarını
yapacaktır. Öğretmen, sunumlar tamamlandıktan sonra ilgili modellerin özellikleri ve hazırlanmış “Yerküre
katmanları modeli” tasarımlarını sınıfıyla paylaşacaktır. İlgili öğrenciler için ek etkinlik olarak 3D Yerküre
katmanları modeli için görevlendirme yapılabilir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Yerküreyi oluşturan katmanları temsil edecek oyun hamuru veya un-su, tutkal, atık kâğıt, renkli boyalar,
yapıştırıcı vb.

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen yerküre katmanları modelinin oluşturulacağı malzemeleri öğrencilere önceden bildirir. İsteyen
öğrenciler oyun hamuru getirebilir, isteyenler hamurunu kendisi yapabilir veya atık kâğıtlardan tutkal yardımıyla kendi katmanlarını oluşturabilirler. Öğrencilere malzeme seçimi sunulmalıdır.

KAVRAMLAR:
Yerküre, katman/jeosfer, çekirdek, manto, yer kabuğu
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ÖN BİLGİLER:
3. sınıf fen bilimleri dersinde Gezegenimizi Tanıyalım/Dünya ve Evren ilk ünite olarak yer almaktadır.
“Bu ünitede öğrencilerin; üzerinde yaşadığı Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varmaları ve
Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler hakkında bilgi sahibi olmaları; Dünya’nın kara, hava ve su katmanlarından meydana geldiğini açıklamaları; bir model geliştirerek Dünya’nın şeklini ve katmanlarını zihinlerinde karşılaştırarak canlandırmaları amaçlanmaktadır.” (MEB, 2018).
3. sınıf fen bilimleri dersinde Gezegenimizi Tanıyalım/Dünya ve Evren ünitesinde öğrencilerin, kara, hava
ve su katmanlarını açıklayabildikleri öngörülerek, etkinliğimizde Yerküre’nin katmanlarını daha detaylı fark
etmeleri ve özelliklerini açıklamaları amaçlanmıştır.
Yerküre, iç içe geçmiş birtakım kürelerden veya jeosferlerden meydana gelmektedir. Yüzeyden 6370 km
derinlikteki gezegenimizin merkezine kadar uzanan kesim jeosfer olarak tanımlanır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı olan bu jeosferlerin, en dışta yer alanı yer kabuğu en içte yer alanı çekirdektir. Yer
kabuğu ile çekirdek arasında yer alan jeosfer ise mantodur (Hoşgören, 2007).

Evren
%74,5 H
%23,8 He
%0,8 O
%0,4 C
%0,1 Fe
%0,09 N

ATMOSFER (Gazküre)
(Kalınlığı - 10,000 km)

AÇIKLAMALAR
Ekzosfer (9.310 km)
Termosfer (605 km)
Mezosfer (35 km)
Stratosfer (38 km)
Troposfer (-12 (6-18 km)

Yerküre
%32 Fe
%30 O
%15 Si
%14 Mg
%3 S
%2 Ni
%1,5 Ca
%1,4 Al

Atmosfer
%78 N
%21 O
%0,9 Ar
%0,03 CO2

JEOSFER (Yerküre)
(Yarıçapı -6400 km)

HİDROSFER - BİYOSFER
(Okyanusal Kabuk 6-10 km)
(Kıtasal Kabuk 18-70 km)
Üst Manto (590 km)
Kabuk

Alt Manto (2.240 km)
Dış Çekirdek (2.250 km)
İç Çekirdek (Yarıçapı 1.250 km)

Şekil 3. Yeryuvarının şematik zonlu iç yapısı ve bazı özellikleri (Ayaz, 2017)
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Kabuk

Moho

Kıtasal

18-70

Okyanusal

6-10

Üst Manto

Litosferik Manto
(Katı Plastik)

590

Sıcaklık
Yoğunluk
(°C)
(gr/cm3)
Her 1 km’de
2,7
33°C artar
(Jeotermik
3
Gradyan)
3,5
1.300

Litosfer

Okyanusal
Kabuk

Astenosfer
(Akıcı Plastik)

Kalınlık
(km)

Zonlar

Yerküre
%32 Fe
%30 O
%15 Si%14 Mg, %3 S,
%2 Ni+ %1,5 Ca, %1,4 Al

Kıtasal Kabuk
(Katı Kırılgan)

Üst Manto

660 km
590
150
510 -80
6-70
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Basınç
(kb)

260

Alt Manto

2.240

2.300

4,4

< 1.350

Dış Çekirdek

2.250

3.00

11

< 3.340

İç Çekirdek

r=1.250

5.000

13,4

< 3.700

Yerküre’nin yarıçapı ∼5,5 gr/cm , çevresi kutuplardan 40.007 km,
Ekvator’dan 40,075 km, yüzölçümü ∼510 milyon km’dir. (denizler %71, karalar %29).

Şekil 4- Yerküre katmanlarının özellikleri (Ayaz, 2017)
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, Süreç zenginleştirme, Ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
3. sınıf öğrencilerin fen bilimleri dersi çerçevesinde, kara, hava ve su katmanlarını açıklayabildiğini öngörerek öğrencilere bazı sorular sorulur. Yerkürenin katmanları ile ilgili ön bilgilerine yönelik sorulara yer
verilecektir:
•

“Dünya’nın katmanları nelerdir?”

•

“Kara, hava ve su katmanlarını açıklayabilir misiniz?”

•

“Yerkürenin iç yapısı nasıldır? Yerküreyi hayali bir bıçakla ortadan ikiye kesebilseydik nasıl bir görüntü ile
karşılaşırdık ?”

•

“Yerküre iç içe geçmiş başka katmanlardan oluşuyor olabilir mi?”

•

“Yerkürenin katmanları hakkında neler söylemek istersiniz?”

•

“Bu katmanlar nasıl sıralanmış olabilir?”

•

“Katmanlar hangi özelliklerine göre sıralanmış olabilir?”

Yukarıdakilere benzer sorular sorulabilir. Gelen cevaplara göre çekirdek, manto ve yer kabuğu kavramlarına ulaşılmaya çalışılır.
Öğrencilerin dersin başında malzemelerini temin etmesi gerekmektedir. Kendilerinin seçtiği malzemelerden yerkürenin katmanlarını oluşturmaları için süre verilir. Her öğrenci getirdiği oyun hamurlarından veya
yaptıkları atık kâğıt hamurlarını iç içe kullanarak kendi modelini oluşturur. Daha sonra üçer dörder kişilik
gruplar oluşturarak her öğrenci kendi yaptığı modeli arkadaşlarına tanıtır. Bu aşamada öğrenci model sunumlarında “Yerküre Katmanları Modeli Değerlendirme Kriterleri” kullanılarak yaptıkları modelleri arkadaşlarına neden bu şekilde oluşturduğunu gerekçeleri ile ifade etmesi sağlanmalıdır. Ek 1’de değerlendirme kriterleri
yer almaktadır. Örneğin “Yer kabuğu katmanını, çekirdeğe oranla neden daha ince yaptığını açıklar mısın?”
gibi sorular ile öğretmen yönlendirmede bulunabilir.
Grup olarak değerlendirmeler yapıldıktan sonra her grup bilimsel bilgileri dikkate alarak (jeosfer/katmanların fiziksel ve kimyasal özellikleri) Yerküre katmanları modelini gerçekleştirir. Son olarak her grup sınıfa yapmış olduğu modeli sunacaktır. Bilimsel bilgileri öğretmen sunum şeklinde yapacağı gibi öğrencilerde
internet veya kaynak kitaplardan faydalanabilir. Öğrencilerin yerküre katmanları modelinde jeosferlerin kalınlık, sıcaklık vb. özelliklerine uygun gerçekleştirmeleri ve yerkürenin katmanları için “jeosfer” kavramının
kullanıldığını fark etmeleri beklenmektedir. Ayrıca modellerin yapılmasında sıcaklık özelliğinin verilmesinde
öğrencilerin Şekil 2’de verilen bilgileri ve renkleri dikkate alması gerekmektedir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
3D çizim programlarının temel becerilerine sahip öğrenciler yerkürenin katmanlarının 3D modelini oluşturabilir. Öğrencilerin, modellerinde katmanların yarıçap özelliklerini dikkate alarak ölçeklendirilmiş model
oluşturması sağlanabilir. 3D çizim programını kullanarak çizimler yapılıp modelin çıktısı 3D yazıcıdan alınabilir.
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Aşağıda örnek 3D Yerküre katmanları modeli çizimi yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME:
Süreç ve ürün değerlendirmesi yapılacaktır. Öğrencilerin bireysel ve grupla çalışma becerileri gözlemlenecektir. Ek 2’de bireysel ve grupla çalışmaları gözlemlenirken kontrol listesi kullanılabilir. Ek 2’de kontrol listesi
yer almaktadır. Yerküre katman modellerinin değerlendirilmesi, dereceli puanlama anahtarı ile yapılacaktır.
Ek 3’te Dereceli puanlama anahtarı yer almaktadır.
EK 1- Yerküre Katmanları Modeli Değerlendirme Kriterleri

Grup adı

Yerküre katman
isimlerini ifade etti
mi?

Modelde
katmanların içten
dışa sıralanmasını
nasıl belirtti?

Modelde en kalın
yapılan katman
hangisidir?

Modelde en ince
yapılan katman
hangisidir?

Modelde farklı
olarak belirtilen
durum var mı
(sıcaklık, esneklik
vb.)?

Grup üyesi
Grup üyesi
Grup üyesi
Grup üyesi

Not: Yerküre katmanları modeli değerlendirme kriterleri, grup çalışmasını yönlendirmek ve öğrencilerde
farkındalık oluşturmak için verilmiştir.
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Ek 2- Bireysel ve Grupla Çalışma Kontrol Listesi
Ad Soyad:

Evet

Hayır

Öğrenci bireysel çalışmasında modelini tamamladı.
Öğrenci bireysel çalışmasında modelini bilimsel verilere uygun gerçekleştirdi.
Öğrenci bireysel gerçekleştirdiği modelini grup arkadaşlarıyla paylaştı.
Öğrenci bireysel gerçekleştirdiği modelindeki farklılıkların gerekçelerini ifade etti.
Öğrenci ifade ettiği gerekçeleri grup arkadaşlarıyla paylaştı.
Öğrenci, grupla yapılan modele yardımcı oldu.
Öğrenci, grupla yapılan modeldeki farklılıkların belirlenmesinde aktif görev aldı.
Öğrenci, grupla yapılan modelin sınıfa sunulmasında görev aldı.
Ek- 3 Dereceli puanlama anahtarı (Ürün)
Özellikler

Bireysel hazırladığı
yerküre katman
modeli

Grupların hazırladığı
yerküre katman
modeli

(1) Yetersiz veya Eksik

(2) Kısmen Yeterli

(3) Yeterli

(4) Mükemmel

Yerküre katman
isimlerini ifade
etti fakat modelde
katmanların içten
dışa sıralanmasında
yanlışlıklar vardı.

Yerküre katman
isimlerini, modelde
katmanların içten
dışa sıralanmasını
ifade etti fakat
modeldeki kalın ve
ince katmanlarda
yanlışlıklar vardı.

Yerküre katman isimlerini,
modelde katmanların
içten dışa sıralanmasını,
modeldeki kalın ve ince
katmanları doğru ifade
etti fakat modelde farklı
olarak belirtilen durum
(sıcaklık, esneklik vb.)
bulunmamaktadır.

Yerküre katman isimlerini,
modelde katmanların
içten dışa sıralanmasını,
modeldeki kalın ve ince
katmanları, modelde farklı
olarak belirtilen durumları
(sıcaklık, esneklik vb.)
doğru ifade etti.

Yerküre katman
isimlerini ifade
etti fakat modelde
katmanların içten
dışa sıralanmasında
yanlışlıklar vardı.

Yerküre katman
isimlerini, modelde
katmanların içten
dışa sıralanmasını
ifade etti fakat
modeldeki kalın ve
ince katmanlarda
yanlışlıklar vardı.

Yerküre katman isimlerini,
modelde katmanların
içten dışa sıralanmasını,
modeldeki kalın ve ince
katmanları doğru ifade
etti fakat modelde farklı
olarak belirtilen durum
(sıcaklık, esneklik vb.)
bulunmamaktadır.

Yerküre katman isimlerini,
modelde katmanların
içten dışa sıralanmasını,
modeldeki kalın ve ince
katmanları, modelde farklı
olarak belirtilen durumları
(sıcaklık, esneklik vb.)
doğru ifade etti.

KAYNAKLAR:
Ayaz, E., M., (2017). Yeryuvarının Zonlu İçyapısı, Yerbilim Kaynaklarının Sınıflandırılması ve Granitoyidlere
Bağlı Olarak Gelişen Maden Yatakları, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 23: 1-12. https://www.mta.
gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2017_23/Sayi23_1-12.pdf 15.02.2021 tarihinde
erişim sağlanmıştır.
Hoşgören, M., Y., (2007). Jeomorfolojinin Ana Çizgileri-I, 6. Baskı, Çantay Kitabevi.
MEB, (2018). Millî Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Öğretim Programı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf 15.02.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Yerküre
ETKİNLİK ADI: Kastamonu’da Deniz Sürüngeni Mosasaurus Fosili
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 3 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Yerkürenin fiziksel yapısının sürekli değişim içerisinde olduğunu fark ederek sonuçlarını değerlendirmek

KAZANIMLAR:
1. Yerkürenin fiziksel yapısında daha önce gerçekleşmiş büyük değişikliklerin etkilerini analiz eder.
2. Yerkürenin fiziksel yapısında gerçekleşecek büyük değişikliklerin sonuçlarını tahmin eder.

AMAÇ VE ÖZET:
Öğrencilerin, Yerkürenin fiziksel yapısında daha önce gerçekleşmiş büyük değişikliklerin etkilerini kıtaların geçmişten günümüze hareketleri ile açıklaması amaçlanmıştır. Ayrıca Kastamonu’da deniz sürüngeni
Mosasaurus fosili parçalarının bulunması Türkiye’nin farklı jeolojik dönemlerde sular altında olduğunu fark
etmeleri ve levha hareketlerini açıklayabilmeleri beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Dünya kıtalarının zamanla değişimini gösteren harita çıktıları, renkli kalemler

HAZIRLIKLAR:
Öğretmenin, Dünya kıtalarının zamanla değişimini gösteren harita çıktılarını ders öncesi hazırlaması gerekmektedir. Etkinlikte kullanılacak haritalar şeffaf dosya ile kaplanarak uzun süreli kullanımı sağlanabilir.

KAVRAMLAR:
Jeolojik dönemler, levhalar, levha hareketleri, kıtalar, kıtaların oluşum süreci, fosil

ÖN BİLGİLER:
Evrenin ve Dünya’nın oluşumundan sonra, kıtalar şekillenmeye başlamıştır. İlk olarak Kıta Kayması Teorisi içerisinde incelenen kıta kıyılarının uyumu, kayaç istiflerinin benzerliği, sıradağların benzerliği, buzul
kanıtları, fosil kanıtlar ile ilgili bilgiler verilir. Öğretmen kısa bir sunum hazılayarak sunum içeriğinde kıta
kıyılarının görselleri, 245 milyon yıl önce karada yaşadığı öngörülen fosillerin hangi kıtalarda yer aldığı veya
bitkilerin dağılımı (flora) gibi örnekler verir. Öğretmen tarafından kıtaların geçmişten günümüze levha hareketleriyle nasıl oluştuğu dersin sonunda özetlenecektir.
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Afrika

Hindistan

Güney Amerika

Avustralya
Antartika

Şekil 5- Levha Tektoniği Ders Notları (Dirik, 2021)

Şekil 6- Levha Tektoniği Ders Notları (Dirik, 2021)

Şekil 7- Levha Tektoniği Ders Notları (Dirik, 2021)
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Bilinen dinozorların pek çoğunun Kretase/Tersiyer sınırındaki (65 milyon yıl önce) büyük yok oluştan
önce soyları tükendi. Türkiye’nin Geç Kretase Dönemi’ne ait birimlerinde, denizel makro ve mikro paleontolojik bulgular oldukça fazla olmasına karşın, dinozorlar dönemini temsil eden bir omurgalı bulgusu bugüne
kadar saptanmamıştır. Mosasaurus hoffmanni Mantell, (1829) çalışması; kapsamında bulunan, bu döneme ait
Türkiye’de ilk omurgalı deniz sürüngeni fosili keşfidir. Mosasaurus hoffmanni, Kretase Dönemi’nin olduğu
kadar, tüm zamanların deniz ve okyanuslarının en iri canlılarından biriydi. Devrekani ilçesinin (Kastamonu)
kuzeyinde yer alan Beyler Barajı, üst savak bölgesinde bulunan bu fosile ait sağ ve sol çene ve bir dizi parçalayıcı dişler ile çeneleri birbirine bağlayan parça bu buluşun en önemli materyalleridir (Tunoğlu ve Bardet,
2006.).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen dersin giriş kısmında “Dünya haritasını düşünelim. Hepimizin zihninde hemen hemen aynı
harita belirir. Hatta büyükbabalarımız ve büyükannelerimiz için de aynı harita söz konusudur. Bu haritayı
değişmez olarak düşünürüz. Peki birkaç milyon yıl öncesine gidebilseydik hâlâ aynı haritaya mı bakıyor olurduk?” metni ile başlar. Daha sonra öğrencilerini 3-4 kişilik gruplara ayırır. Her gruba farklı jeolojik dönemlerdeki 5 adet dünya haritasını verir.
Grupların günümüzden geçmişe doğru haritaları sıralamaları istenir. Her grup, sıralamalarını bitirdikten
sonra gruplar sınıfa sunar. Grupların yaptıkları bu sıralamaları neden bu şekilde yaptıklarını, gerekçeleriyle
diğer gruplara ifade etmesi sağlanmalıdır. Öğrencilere bu değişimin nedeni sorulur. Kıtaların oluşmasında
levha kavramı ve levhaların hareketi üzerine tartışılır.
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Aşağıda, farklı jeolojik dönemlere ait dünya haritası çizimleri yer almaktadır.

1. Harita

2. Harita
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3. Harita

4. Harita
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5. Harita

Ayağımızı bastığımız yer hiç de hareket ediyormuş gibi gelmeyebilir ama yerküremiz hareket hâlindedir.
Yerkürede, toprağın, kayaların hatta deniz tabanının altında bile sürekli bir hareket vardır (Levhalar ve levha
hareketleriyle kıtalar arasındaki farklılığa grubun hazırbulunuşluğuna uygun yer verilmelidir.). Biz bu hareketliliği durup dururken hissetmiyoruz ancak yerkürede olan biteni bize haber veren birtakım doğa olayları
vardır.
Sizce bu doğa olayları neler olabilir?
Volkanizma ve depremler ile ilgili görüşler belirtilebilir. Öğretmen grubun hazırbulunuşluğuna uygun
şekilde konuyu derinleştirir.
Öğretmen son olarak dünya haritaları ve oluşum zamanlarını açıklar.
Ardından Kastamonu’da fosil parçaları bulunan dev deniz sürüngeni Mosasaurus’un çizilen resmi öğrencilere gösterilir. Öğretmen, dinozorlar ve yok oluşlarıyla ilgili sorular sorarak öğrencilerin bilgilerini öğrenmeye çalışır. Ardından neden Türkiye’de dinozor fosili bulunmayıp, sucul sürüngen veya kabuklu deniz
canlıları fosillerinin bulunduğu sorulur. Sorulan sorunun cevabı için tekrar gruplar birleşir ve bu sefer verilen
Dünya haritalarında Türkiye’nin hangi dönemlerde nerede yer aldığı/konumunun belirlenmesi istenir. Farklı
ve detaylı çalışma için farklı jeolojik dönem Dünya haritaları kullanılabilir. Örneğin “Yılmaz (2007), Yerküreye Neler Oluyor?” bilim yazısındaki dünya haritaları kullanılabilir.
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Öğrenciler, renkli kalemler ile Türkiye’yi her haritada belirlemeye çalışırlar. Sonuçta gruplar sınıf içinde
sunumlarını yaparak geçmişte Türkiye’nin büyük çoğunluğunun yer aldığı levhanın okyanus/deniz tabanı
olduğunu fark ederler. Öğrencilerin Türkiye’nin yaklaşık 225 milyon yıl önce nasıl bir görünümde olduğuna
ait araştırmalar yapması sağlanır. Öğretmen, günümüzden 225-210 milyon yıl önceki zaman aralığında Türkiye’nin büyük bir bölümünün 0- 200 m derinlikte sığ bir denize sahip olduğu, Tetis Denizi ile ilgili resimleri
öğrencileri ile paylaşır.

Şekil 8. Türkiye Omurgalı Fosil Yatakları (Gerçek, 2003)

DEP

147

Dersin son kısmında öğrencilere gelecekte levha hareketlerinin kıtaları nasıl etkileyeceği sorulur. Fikirler
ifade edildikten sonra Türkiye için Anadolu Plakası’ nın yıllık 23 mm ’lik hızla batıya doğru hareket etmesi
veya Ege Bölgesi’nde yaşanılan depremler tartışılır.

Şekil 9. Türkiye’nin çevresinde yer alan levhalar ve bu levhalara
ait şan Anadolu Levhası’nın ise her yıl yaklaşık hareket yönleri
(Ketin İ., 1983).

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Animasyon oluşturma ve kodlama temel becerilerine sahip öğrenciler levha hareketlerinin olduğu bir
animasyon oluşturabilir. Animasyonlarda levha hareketleri günümüzden geçmişe veya geçmişten günümüze
olarak tasarlanabilir.
Gelecekte Ege kıyıları ve Anadolu plakasının nasıl bir değişime uğrayacağını öngören animasyon oluşturulabilir.
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Erken Miyosen’de Tetis Denizi, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni yeniden işgal ettiği için, denizde yaşayan çok sayıda yumuşakca (mollusca), derisi dikenli (ekinid), brachiopod ve mercanlara ait fosiller
bulunmuştur. Bu fosiller, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın doğu ve kuzeydoğusunda, Antakya çevresinde, Gaziantep’in doğu ve kuzeydoğusunda, Sivas-Erzincan-Erzurum arasında ve Van Gölü’nün kuzeyindeki bölgelerde bulundu.
Bu döneme ait aşağıda tür isimleri ve bulundukları yerler verilen denizel fosiller MTA Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenmektedir:
Mercan fosilleri; Tarbellastraea eggenburgensis (Denizli-Kale), Tarbellastraea reussiana (Adana),
Favites neglecta (Konya- Ermenek),
Ekinit fosilleri; Hypsoclypus doma ve Schizaster sebtensis (Mersin), Clypeaster modenai (Karaman),
Bivalve fosillerinden; Crassostrea gryphoides, Denizli, Antalya-Aksu/Ortabağ,
Gastropod fosillerinden Strombus coronatus (Karaman, Antalya - Aksu/Ortabağ).
Öğrenciler ile okul dışı öğrenme ortamı olarak yukarıdaki coğrafyalarda yer alan arazilerde fosil araştırma
etkinliği yapılabilir.
MEB, 2018 yılında yayımlanan 4. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda “Fosillerin oluşumunu açıklar.” kazanımıyla ilgili arazi çalışması yapılamayan kurumlarda iz fosil örnekleri (kireç, kil vb. malzemeleri
kullanılarak) yapılabilir. Böylece, fosillerin hangi kayaçların içerisinde bulunduğu sorgulanmış olacaktır.
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DEĞERLENDİRME:

Yukarıdaki haritada bazı bitki ve hayvan fosillerinin günümüzde bulunduğu kıtalar gösterilmektedir. Öğrencilerin haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplaması istenir:
1. Haritayı incelediğinizde farklı kıtalarda aynı canlı fosillerinin bulunmasını nasıl açıklarsınız?
2. 1. soruya verdiğiniz yanıt için başka araştırma verileriniz ve belirttiğiniz görüşünüzü destekleyen kanıtınız/kanıtlarınız nelerdir? Belirtiniz.
3. 50 milyon yıl sonra dünya haritasının nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Çiziminizi yapıp gerekçelerini belirtiniz.

KAYNAKLAR:
Dirik, K., (2021). Levha Tektoniği Ders Notları.
Gerçek S. (2003). Türkiye Omurgalı Fosil Yatakları, MTA Rapor No: 10639, Ankara. https://e-dergi.tubitak.
gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=39&sayi=550&sayfa=21&yaziid=22409 15.02.2021 tarihinde erişim
sağlanmıştır.
https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=40&sayi=556&sayfa=104&yaziid=22943
15.02.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/FJ_20_levha%20tektonigi.pdf 15.02.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Işık, V., (2021). JEM 107/125/151 Genel Jeoloji I Ders Notları. http://80.251.40.59/ankara.edu.tr/v.isik/4-5_KitaKaymasi_Suruklenim_LTektonigi.pdf 15.02.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
MEB, (2018). Millî Eğitim Bakanlığı 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı.
Okay, A. I., 2000, Was the late triassic orogeny in turkey caused by the collision of an oceanic plateau ? In
“Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area” (eds. E. Bozkurt, J.A. Winchester and J.A.D. Piper). Geological Society, London, Special Publication, 173, 25-41. http://bursa.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3885.pdf 15.02.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Tunoğlu, C., & Bardet, N., (2006). Mosasauvus hoffmanni Mantell, 1829: Türkiye’de, Geç Kretase Dönemine
Ait İlk Deniz Sürüngeninin Keşfi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 49 (1), 11-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28446/303067 15.02.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Yılmaz, E., (2007). Yerküreye Neler Oluyor?, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 105.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

13. MODÜL
Öğretim Modülü: MEVSİMLER VE İKLİMLER
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Analitik Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. İklimlerin oluşumunu açıklar.

Güneş, Dünya, Eksen Eğikliği, Mevsimler, İklimler, İklim
Değişikliği, Küresel Isınma, Fosil Yakıtları, Yenilenebilir
Enerji, Meteorolog, Klimatolog

2. Yaşadığı bölgedeki iklim değişimlerinin
etkilerini raporlaştırır.
3. İklim değişikliğinin neden olacağı olası
problemlere ilişkin çözümler üretir, tahmin
eder.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Meteoroloji, Klimatoloji, Coğrafya

Gözlem Formu, Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Mevsimler ve İklimler
ETKİNLİK ADI: 3 Nesil 3 İklim mi?
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
İklim ve mevsim kavramlarını ayırt ederek oluşumları arasındaki farkları değerlendirmek
İklim değişikliği konusunda sahip olduğu bilgilerle küresel iklim değişikliği konusunda çözümler üretmek

KAZANIMLAR:
1. İklimlerin oluşumunu açıklar.
2. Yaşadığı bölgedeki mevsimsel değişimlerin etkilerini raporlaştırır.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı; özellikle ilkokul çağındaki bireylerin sıklıkla karıştırılan mevsim ve iklim kavramlarının oluşumlarıyla kavratılması, aralarındaki ilişkinin detaylı şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca,
öğrencilerin iklim değişikliğinin sebep ve sonuçlarının irdelenmesi, edindiği bilgilerle akılcı çözümler üretebilmesini sağlamaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Mevsimler ve iklimlerle ilgili videolar, yılın belirli tarihlerinde çekilmiş fotoğraflar, renkli kalemler, gazete
ve dergi haberleri kullanılabilir.

HAZIRLIKLAR:
Öğrenciler bu etkinlikte bireysel veya grupla çalışabilirler.
Öğretmenin, mevsimler ve iklimlerle ilgili videolar, yılın belirli tarihlerinde çekilmiş fotoğraflar, renkli
kalemler, gazete ve dergi haberleri kullanılarak derse giriş yapabilir.

KAVRAMLAR:
Güneş, Dünya, eksen eğikliği, mevsimler, iklimler, iklim değişikliği, küresel ısınma, fosil yakıtları, yenilenebilir enerji
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ÖN BİLGİLER:
8. sınıf fen bilimleri dersinde “Mevsimler ve İklim” konuları “Dünya ve Evren” konu alanı içerisinde ilk
ünite olarak yer almaktadır.
“Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim
bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.” (MEB, 2018).
8. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerin mevsimlerin oluşumunda, Dünya’ nın hareketi, konumu ve
birim yüzeye düşen ışığın etkisi gibi kavramaları öğrenmeleri hedeflenmiştir. Bu bakımdan mevsim ve iklim
kavramları konusunda öğrencilerin yeterli bilgi ve kazanımlara sahip olmadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Modülde, öğrencilerin mevsim ve iklim kavramlarını detaylıca açıklamaları, yaşanan mevsim/iklim
değişikliklerinin sebeplerini ve sonuçlarını açıklamaları amaçlanmıştır.
İklim, büyük alanlarda, geniş coğrafyalarda ve uzun süreli etkisini gösteren ortalama hava durumları olarak tanımlanabilir (Demircan, 2019).
Mevsim kavramı, genellikle matematiksel veya meteorolojik verileri ifade eden ve yaklaşık dört eşit parça
olduğu kabul edilen coğrafi terim olarak tanımlanabilir (Sever, 2005). Mevsimlerin oluşumu ekliptik (yörünge) düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki 23°27’ lik veya Dünya ekseninin ekliptik düzlemi arasındaki
66°33’ lık açı farkıdır (Doğanay, 1998:273). Bu durum, Güneş ışığının Dünya üzerine bazen dik açılarla bazen
de eğik açılarla gelmesine sebep olur. Dik açıyla gelen ışınlar Dünya üzerindeki sıcaklığın yükselmesine sebep
olurken, eğik açıyla gelen ışınlar Dünya’nın fazla ısıtamaz. Böylece farklı zaman aralıklarında farklı mevsimler
oluşmuş olur.
İklimler zaman içerisinde birçok sebeple değişime uğramıştır. Değişimlerin en temel nedeni insan faktörü
olarak değerlendirilebilir. Küresel ısınmaya neden olan sera gazları ve bunların tetikleyicileri, nem, yağış ve
sıcaklığın değişimine etki etmişlerdir (Nacaroğlu & Karaaslan, 2020).
IPCC’nin (Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli) hazırladığı bilimsel raporda, küresel sıcaklık endüstriyel dönem öncesine göre 2°C üzerine çıkmıştır. Bunun neticesinde, buzulların erimesi ve kutupların yok
olmaya başlaması, su taşkınları ve seller, canlı türlerinin yok olması, ekosistemlerin bozulması gibi küresel
felaketler de oluşmuştur (Baba & Tanaka, 2019).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, Süreç zenginleştirme, Ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilerin derse gelmeden önce aile büyükleriyle röportajlar yapmaları istenebilir. Nine ve dedelerle,
anne ve babalarla (aile büyükleriyle) röportajlar yapılabilir. Öğrencilerle röportaj için bir taslak oluşturulur.
Taslakta, 20 yıllık periyot dilimlerinde farklı aylardaki gözlemler ve düşüncelere yer verilmelidir. Aşağıda
örnek röportaj tablosu yer almaktadır. Aile büyükleriyle iklim değişiklikleriyle ilişkin röportajlar yapılması
istenir.
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Tarih

Bölge Adı

İl Adı

Yaşanan Mevsim

Mevsimin Olduğu
Ay

Mevsimin Olduğu
Ayda İklime İlişkin
Gözlemler

1940
1960
1980
2000
2020

Röportaj tablosu, farklı yıllarda seçilen mevsimdeki aylarda yapılan gözlemlerin değişiklik gösterip göstermediğini fark etmemizi kolaylaştıracaktır. Örneğin 1960 yıllarında akdeniz bölgesinde buğday ekimi sonbahar mevsiminin ekim ayında yapılırken günümüzde sonbahar mevsiminin kasım ayında yapılmaktadır. Öğrenciler elde ettikleri verileri grup arkadaşlarıyla paylaşabilirler, sunum yapabilirler. Daha sonra BİLSEM’ler
arasında iletişime geçilerek öğrencilerin farklı bölgelerdeki yaşıtlarıyla çalışmalarını paylaşmaları sağlanabilir.
İstenirse bu veriler bir çalışma hâline getirilerek yaygınlaştırılabilir.
Aşağıda yer alan sıcaklık değişim grafikleri Erlat & Avşar (2020), Türkiye’de Mayıs 2020 Gözlenen Sıcak
Hava Dalgasının Klimatolojik ve Sinoptik Değerlendirmesi makalesinden alınmıştır. Röportajlar sonunda bu
grafiklerin yorumlanması ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
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Öğretmen aşağıda yer alan boş Türkiye haritasını öğrencilere dağıtır.
KARADENİZ

EĞE DENİZİ

MARMARA
DENİZİ

AKDENİZ

1
2

Karasal İklim (a, b, c, d)
Akdeniz İklimi

3
4

Marmara (Geçiş) İklimi
Karadeniz İklimi

Öğrenciler ilk olarak yaşadıkları bölgenin iklimi üzerinde araştırma ve gözlemlerini ifade ederler. Daha
sonra diğer bölgelerdeki iklim ve özellikleri hakkında tahminlerde bulunurlar. Meteorolojiden alınan verilerle bölgesel iklim farklılıkları üzerine grupla tartışılır. Yıllık yağış miktarı, ortalama sıcaklık değişimi, nem
miktarı, Dünya üzerindeki matematiksel konum vb. özelliklere göre boş Türkiye haritaları farklı renklerde
boyanabilir. Sonra öğretmen, Türkiye’deki Karasal iklim, Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Marmara (geçiş)
iklimi ve özelliklerinin açıklamasını yapar. Iğdır’ın mikroklima özelliği belirtilir. Geçiş iklimleri ile ilgili sorular sorulabilir. İklim farklılıklarına dair yağış ve nem miktarı grafikleri ile Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim
farklılıkları incelenir. Aşağıdaki grafikler öğrenciler ile yorumlanır.
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Türkiye İklim Tipleri

Verilerin Elde Edildiği İl

Akdeniz İklimi

İzmir

Yağış Ve Nem Miktar Grafikleri
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Öğretmen; öğrenci ilgi düzeyine göre dünyadaki step iklimi, ekvatoral iklim, Akdeniz iklimi, muson iklimi, savan iklimi, karasal iklim, tundra iklimi, kutup iklimi, çöl iklimi, okyanusal iklim ve özelliklerini açıklayabilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Paleoiklim çalışmalarına grup düzeyine göre değinilebilir. Öğrenciler, “Jeolojik dönemlerde iklimler nasıldı?” sorusu sorularak araştırmaya yönlendirilebilir.
EBA’dan alınan mevsimler ve iklimlerle ilgili animasyonlar ve kısa filmler çalışmaya katkı sağlayacaktır.
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.782/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f951760cd5dccff1c45bca862f199224&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.782/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=4966e4559776bdc8863a3f8257fa738c&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.782/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=6c5ffa06bbdb0a8f6ed4d72a037d33c7&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.782/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=450f530ca2a77bcc6a50c62fb99de8a5&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true

DEĞERLENDİRME:
Öğrenciler bireysel değerlendirilebilir. Ders esnasında dağıtılan kâğıtlar tekrar toplanarak kontrol edilebilir. Bireysel görüşmeler yapılabilir.
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Ölçüt

Başarılı

Orta

Başarısız

Röportajın hedef gruba
ulaşabilmesi

Röportaj hedef gruba
ulaşabilmiştir.

Röportaj hedef gruba
ulaşabilmiştir ama görüşme
yapılamamıştır.

Röportaj hedef gruba
ulaşamamıştır.

Röportaj hedefine
uygun görüşme soruları
belirleyebilme

Röportaj hedefine
uygun görüşme soruları
belirleyebilmiştir.

Röportaj hedefine uygun
yeterli görüşme soruları
belirleyememiştir.

Röportaj hedefine
uygun görüşme soruları
belirleyememiştir.

Röportajı
gerçekleştirebilme

Röportajı
gerçekleştirebilmiştir.

Röportaj yeterli şekilde
gerçekleşmemiştir.

Röportajı
gerçekleştirememiştir.

Röportaj verilerini analiz
edebilme

Röportaj verilerini analiz
edebilmiştir.

Röportaj verilerini
yeterli düzeyde analiz
edememiştir.

Röportaj verilerini analiz
edememiştir.

Röportaj analizlerinden
sonuçlara ulaşabilme

Röportaj analizlerinden
sonuçlara ulaşabilmiştir.

Röportaj analizlerinden
sonuçlara ulaşamamıştır.

Röportaj analizlerinden
sonuçlara ulaşamamıştır.

KAYNAKLAR:
Ayan, A., & Ünver Özdoğan, H. (2020). İklim Değişikliği Nedeniyle Genelgeçerliğini Yitirmek Üzere Olan Atasözleri Üzerine. Journal of International Social Research, 13(74).
Baba, K., & Tanaka, M. (2019). Attitudes of farmers and rural area residents toward climate change adaptation
measures: Their preferences and determinants of their attitudes. Climate, 7(5), 1-11.
Besli, E. (2013). Eski ve Orta Türkçe İklim ve Mevsim İsimlerinin Lügatçesi. Acta Turcica, Yıl V, (1).
Demircan, M. (2019). İklim Değişikliği: Sektörel İklim Ürünleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi. TMMOB Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-27 Nisan 2019, Ankara.
Doğanay, H., (1998). Coğrafyaya Giriş. Çizgi Kitabevi.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/118833/mod_resource/content/0/08iklim.pdf
hinde erişilmiştir
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Erlat, E., & Avsar, E. (2020). Türkiye’de Mayıs 2020 Gözlenen Sıcak Hava Dalgasının Klimatolojik ve Sinoptik
Değerlendirmesi. Ege Coğrafya Dergisi, 29(2), 201-215.
MEB (2018), https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf 17.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
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Sever, R. (2005). Coğrafya Öğretim Programlarında Doğal Mevsim Kavramı. Doğu Coğrafya Dergisi, 10(13),
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Mevsimler ve İklimler
ETKİNLİK ADI: Kutup Buzulları Nereye Gidiyor?
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Küresel iklim değişikliğinin kutuplara ve dünyanın diğer bölgelerine etkileri konusunda araştırmalar yaparak olumsuz etkileri için çözümler üretmek

KAZANIMLAR:
1. İklim değişikliğinin neden olacağı olası problemlere ilişkin çözümler üretir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin küresel iklim değişikliğinin neden olacağı olası problem durumlarına
yönelik uygulanabilir akılcı ve özgün çözüm önerileri sunmaları amaçlanmıştır. Etkinlikte buzulların kütlesel değişimi, dünya iklimine etkisi, buzul ekosistemindeki canlılara etkisi vb. araştırma durumları incelenir.
Öğrencilerin belirledikleri problem durumlarına uygulanabilir, akılcı ve yaratıcı çözüm önerileri getirmesi
sağlanacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Kutuplarla ve iklim değişikliği ilgili videolar, yakından ve uzaydan fotoğraflar, renkli kalemler, gazete ve
dergi haberleri kullanılabilir.

HAZIRLIKLAR:
Kutuplarla ve iklim değişikliği ile ilgili videolar, yakından ve uzaydan çekilmiş fotoğraflar, renkli kalemler,
gazete ve dergi haberleri ders öncesinde hazırlaması gerekmektedir.

KAVRAMLAR:
İklim değişikliği, küresel ısınma, yenilenebilir enerji kaynakları, kutuplar, fosil yakıtlar

ÖN BİLGİLER:
8. sınıf fen bilimleri dersinde “küresel iklim değişikliği ve kutuplar” konuları “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” ünitesinde “Canlılar ve Yaşam” konu alanı içerisinde yer almaktadır (MEB, 2018).
Bu bakımdan mevsim ve iklim değişikliği, kutuplar, buzulların erimesi, yenilenebilir enerji konusunda
öğrencilerin yeterli bilgi ve kazanımlara sahip olmadıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
İnsanın doğaya hükmetme hırsının başlangıcı çok eskiye dayansa da dünyaya en ağır darbeyi sanayi devrimi yapmıştır. Artan enerji ihtiyacı yeni arayışları, zehirli gaz salınımını ve fosil yakıtlarına olan ilgiyi de
beraberinde getirmiştir.
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Hızlı nüfus artışı, ekonomilerdeki büyüme ve globalleşme, teknolojideki hızlı gelişmeler, plansız şehirleşme, ticaret ve üretim miktarlarındaki orantısız artış gibi sebepler enerji ihtiyacını sürekli arttırmıştır (Burunkaya ve Demir, 2019). Ancak artan enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtlar dışında farklı alternatif enerji
kaynaklarına yönelmişlerdir (Keçel, 2007). Dünya Enerji Forumu tahminlerine göre; kömür, petrol, doğal gaz,
gibi fosil kaynakları bugünkü gibi kullanılmaya devam edilirse, fosil yakıt rezervleri gelecek yüzyıl içinde tükenecektir. Kullanılan her fosil yakıtı, küresel ısınmaya sebep olmakla beraber CO2 salınımıyla insan sağlığına
tehdit oluşturmaktadır (Dinçer, 2011).
İklim değişikliği; sıcaklıktaki değişim (artış ve azalış), yağışlardaki değişim (artış ve azalış), şiddetli hava
olaylarının artışı, sellerin ve kuraklığın artması gibi iklim sistemlerinin yapısal değişikliklerini içerir (Crimmins, Balbus, Gamble, Beard, Bell, Dodgen, 2016).
İklim değişikliğinin sebeplerine bakıldığında, sera etkisi oluşturan gazların (CO2, NO2, SO2) yoğunluğunun atmosferde artması ve bundan dolayı da Dünya’ya ulaşan Güneş ışınlarının tekrar atmosfere yansıtılamamasıdır (Kınık, 2016).
Dünya Enerji Forumu tahminlerine göre; kömür, petrol, doğal gaz, gibi fosil kaynakları bugünkü gibi kullanılmaya devam edilirse fosil yakıt rezervleri gelecek yüzyıl içinde tükenecektir. Kullanılan her fosil yakıtı küresel ısınmaya sebep olmakla beraber CO2 salınımıyla insan sağlığına tehdit oluşturmaktadır (Dinçer, 2011).
Enerji kaynakları ve enerjiye olan ihtiyaç arasındaki mesafe her geçen gün artarken alternatif enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi kavramları gündeme taşımıştır. Birçok ülke kalkınma politikalarında ve enerji reformlarında fosil yakıtlarına, alternatif enerji kaynaklarına büyük yer ayırmaktadırlar
(Akgün, 2006). Temiz ve tükenmez olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak Güneş,
jeotermal, rüzgâr, hidrolik, hidroelektrik, hidrojen ve biyokütle verilebilir. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz
ki Güneş enerjisidir. Güneş’te füzyon olayı ile hidrojen elementleri birleşerek helyuma dönüşmektedir.
“1 saniyede Güneş’in kütlesinden yaklaşık 5 milyon ton madde ısı ve ışığa dönüşür. Bu enerjinin yaklaşık
1010 megawatt kadar kısmı Dünya’mıza ışık enerjisi şeklinde ulaşır. Bu değer Dünya’daki toplam enerji üretiminin 7500 katından da fazladır. Güneş’ten gelen bu enerjinin %1’inden alınan verim %10 olacak şekilde kullanılsa Dünya’daki 1 yıllık enerji üretim kapasitesinin 4 katına karşılık gelir (Akova, 2008). Güneş enerjisinin
elektrik enerjisine çevrilmesi işini “güneş pilleri” yapar (Akgün, 2006).
İklim değişikliği, sıcaklıktaki değişim (artış ve azalış), yağışlardaki değişim (artış ve azalış), şiddetli hava
olaylarının artışı, sellerin ve kuraklığın artması gibi iklim sistemlerinin yapısal değişikliklerini içerir (Crimmins, Balbus, Gamble, Beard, Bell, Dodgen, 2016).
İklim değişikliğinin sebeplerine bakıldığında, sera etkisi oluşturan gazların (CO2, NO2, SO2) yoğunluğunun atmosferde artması ve bundan dolayı da Dünya’ya ulaşan Güneş ışınlarının tekrar atmosfere yansıtılamamasıdır (Kınık, 2016).
Çok ciddi bir sorun olan iklim değişikliği, yaklaşık 50 yıldır dünya gündemindedir ve sadece Dünya’nın
dengesini bozmuyor, insanları da fizyolojik ve psikolojik olarak etkilemektedir (Dündar & Özsoy, 2020).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen sınıfa aşağıda yer alan soruları yöneltir:
•

İlk kutup araştırmaları ne zaman yapılmıştır?

•

Kutuplarda insanlar nasıl yaşar?

DEP

•

Kutuplarda hangi ülkelerin üstleri var?

•

Kutuplarda hangi araştırmalar yapılıyor?

•

Neden kutuplarda araştırma yapılmaktadır?

•

Kutuplardaki yaşam alanları nasıl tasarlanıyor?

•

Siz nasıl bir kutup yaşam alanı tasarlardınız?
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Sorulara verilen cevaplarla birlikte kutup araştırmalarının günümüzde öneminin arttığı ve Türkiye’nin
de Antartika’da araştırma üssünün olduğu belirtilir. İlgili öğrencilerin kutup araştırmalarına yönlendirilmesi
sağlanabilir.
Öğretmen öğrenci gruplarına küresel iklim değişikliği, küresel ısınma veya çevre kirliliği konularına yönelik problem durumu, problemin karşılaşıldığı bölge, sebepleri ve olası çözümleri belirlemeleri için aşağıdaki etkinlik formunu verir.

Problem Durumu

Problemin
Karşılaşıldığı Alan/
Bölge

Sebepler

Olası ve Gerçekçi
Uygulanabilir
Çözümler

Küresel İklim
Değişikliği
Küresel Isınma
Çevre Kirliliği

Aşağıda yer alan etkinlik formunda öğrencilerden hayal güçlerini kullanarak problem durumu senaryoları ve bu problemlere çözüm senaryoları üretmeleri istenebilir. Öğrenciler genel olarak bölgesel ya da küresel
senaryolar üretebilirler. Üretilen her senaryonun gerçek hayatla ve bireyin kendisiyle ilişkili olmasına özen
gösterilmelidir. Öğrenciler problem senaryosu ve olası çözümlerini sınıf ile paylaşırlar. Yapılan paylaşımlar ile
sınıf içi tartışma ortamı oluşturulabilir.

Problem Durumu Senaryosu

Küresel İklim Değişikliği

Küresel Isınma

Çevre Kirliliği

Olası ve Gerçekçi Uygulanabilir
Çözümler Senaryosu
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öğrencilerden kutup araştırmaları ile ilgili bilgi toplayarak sunum yapmaları istenebilir.
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.782/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=96f97db5cd647dbfd49f1c78af74a5e6&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.782/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=f151a431cd8753456fee47fc25475995&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true
MTA’nın kutuplar ile ilgili bülteninden faydalanılabilir.
https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2013_16/187.pdf

DEĞERLENDİRME:

Problem Alanı

Küresel İklim
Değişikliği

Ölçüt

Başarılı

Orta

Başarısız

Problem durumu
belirleyebilme

Konuya uygun
problem belirlemiştir.

Konu ve problem
durumu yeterli
uygunlukta değildir.

Konuya uygun problem
belirleyememiştir.

Problem durumuna
uygun çözüm üretme

Konuya uygun çözüm
üretmiştir.

Konu ve çözüm yeterli
uygunlukta değildir.

Konuya uygun çözüm
üretememiştir.

Problem durumu
belirleyebilme

Konuya uygun
problem belirlemiştir.

Konu ve problem
durumu yeterli
uygunlukta değildir.

Konuya uygun problem
belirleyememiştir.

Problem durumuna
uygun çözüm üretme

Konuya uygun çözüm
üretmiştir.

Konu ve çözüm yeterli
uygunlukta değildir.

Konuya uygun çözüm
üretememiştir.

Problem durumu
belirleyebilme

Konuya uygun
problem belirlemiştir.

Konu ve problem
durumu yeterli
uygunlukta değildir.

Konuya uygun problem
belirleyememiştir.

Problem durumuna
uygun çözüm üretme

Konuya uygun çözüm
üretmiştir.

Konu ve çözüm yeterli
uygunlukta değildir.

Konuya uygun çözüm
üretememiştir.

Küresel Isınma

Çevre Kirliliği

KAYNAKLAR:
Akgün, A., (2006), “Mikrodenetleyici Tabanlı Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Sisteminin Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,14
Akova, İ., (2008), “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 33, 45, 48- 49, 51-59
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Burunkaya, M & Demir S., K., (2019). Konvektif Isı Değişimlerinin Sabit Radyasyon Işıma ve Isıtma Altında
Güneş Panelinin Verimi Üzerindeki Etkileri (Impacts Of Convectıve Heat Changes Under Constant Radıatıon
And Heat Energy On The Effıcıency Of The Solar Panel )Kongre Tam Metin Kitabı Sosyal ve Beşeri Bilimler
Full Texts Book. s. 167-184
Crimmins AJ, Balbus JL, Gamble CB, Beard JE, Bell D, Dodgen RJ et al. (2016), The impacts of climate change on human health in the united states: a scientific assessment. Washington, DC, 2016; 332. doi:10.1007/
BF00635537
Dinçer, F., (2011) ”Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyeli–Ekonomik Analizi ve AB ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme”, KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 8-15
Dündar, T., & Özsoy, S. (2020) İklim Değişikliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkileri. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 29(3), 1-1.
Keçel, S., (2007) “Türkiye’nin Değişik Bölgelerinde Evsel Elektrik İhtiyacının Güneş Panelleri İle Karşılanmasına Yönelik Model Geliştirilmesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Ankara, 1-2.
Kınık, Z., & Toprak, Z. F. (2016). Halkın İklim Değişikliğine Bakışı: Diyarbakır İçin Bir Alan Çalışması. DÜMF
Mühendislik Dergisi 7:329–42
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

14. MODÜL
Öğretim Modülü: GEZEGENLER, GÜNEŞ SİSTEMİ VE UZAY
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Araştırma-Sorgulama

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Gök cisimlerinin özelliklerini açıklar.

Uydu (doğal, yapay), Ay, Ay’ın Evreleri, Yıldız, Güneş,
Gezegen, Güneş sistemi, Takımyıldızı, Yer çekimi, Kütle
Çekimi, Dönme Hareketi, Dolanma Hareketi

2. Güneş sistemini araştırma verilerine uygun
modeller.
3. Gök cisimleri arasındaki etkileşimleri sorgular.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Teknoloji ve Tasarım (Gökyüzü gözlem
teknolojileri) ilişkinlendirilebilir.

Gözlem Formu, Kontrol Listesi
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Gezegenler, Güneş Sistemi ve Uzay
ETKİNLİK ADI: Gözümüz Yüksekte, Gökyüzünde
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Gök cisimleri arasındaki etkileşimin sonuçlarını değerlendirmek

KAZANIMLAR:
1. Gök cisimlerinin özelliklerini açıklar.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte amacımız öğrencilerin; yıldız, gezegen, uydu kavramlarını açıklayarak aralarındaki etkileşimleri fark etmesi beklenmektedir. Yıldızla ilgili kavram yanılgıları genel olarak öğrencilerin yıldızların gezegen olduğu, ışık gücünü Güneş’ten aldığı ve Güneş’in yıldız olmadığına dair yanlış anlamalara sahip olduklarını göstermektedir. Gezegenle ilgili kavram yanılgıları incelendiğinde öğrencilerin gezegenlerin sönmüş
yıldızlar ya da ışık yayan gök cisimleri oldukları konusunda bir yanılgı içinde oldukları ve gezegen olarak sadece Dünya’yı algıladıkları için gezegen kavramıyla ilgili bilimsel olmayan genellemelere gittikleri görülmektedir. Güneş sistemindeki gezegenleri sıralarken Ay’ ı da sıralamaya koydukları yani Ay’ ın da gezegen olduğu
yönünde bir kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir (Emrahoğlu & Öztürk, 2009). Etkinliklerin
sonunda öğrencilerde olabilecek kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi de amaçlanmıştır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Gökyüzü gözlem formu, lazer ışık kaynağı, farklı gök cisimlerinin fotoğrafları, teleskop

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen, öğrencilerin gökyüzü gözlemi yaparak derse gelmelerini ister. Gökyüzü gözleminde kullanacakları gözlem formu öğrenciler ile birlikte hazırlanabilir.

KAVRAMLAR:
Uydu (Doğal, Yapay), Ay, Yıldız, Takımyıldızları, Güneş, Gezegen, Güneş Sistemi.
Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union IAU); gezegen tanımını, (a) bir yıldızın
yörüngesinde dolanan, (b) küresel bir şekle sahip olacak kadar büyük kütleli ve (c) yörüngesinin yakın komşuluğunu temizlemiş olan gök cismi olarak ifade etmiştir (akt. Gölbaşı, 2008).

166

FEN BİLİMLERİ

ÖN BİLGİLER:
4. sınıf fen bilimleri dersinde “ışık kirliliği” konusu yer almaktadır.
“Bu ünitede, ışık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.” (MEB, 2018).
Gökyüzü gözlemini yaparken ışık kirliliğinden bahsedilmelidir. Gök cisimlerinin gözlemlenmesinde onlardan gelen ışığın ayırt edilmesi önemlidir. Işık kirliliğinin olduğu merkezlerde yıldızların ve diğer gök cisimlerinin gözlenmesi zorlaşmaktadır.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Dersin öncesinde gökyüzü gözlemi yapan öğrencilerin gözlemleri ve gözlemledikleri gök cisimleri tahminleri konuşulur. Öğrencilerden, gökyüzünde neleri gözlemlediklerini, gök cisimlerinde fark ettikleri ortak
veya farklı olan özellikleri ifade etmeleri istenir. Gezegen ve yıldız kavramlarının benzer ve farklı özellikleri
için aşağıda yer alan sorular sorulur:
•

“Gökyüzünde sabit ışık yayan cisimler neler olabilir?”

•

“Işığı titreşimli veya göz kırparcasına yayan cisimler neler olabilir?”

•

“Gökyüzünde daha kısa sürelerde hareket ederek konumu değişen cisimler neler olabilir?”

Öğrencilerden gelen cevaplara göre gezegen, ay (uydu) ve yıldız kavramlarına ulaşılmaya çalışılır. Öğretmen öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre Güneş sistemindeki gezegenler ve uydularına dair sunum
ve videoları sınıfla paylaşır.
Kurumda bulunan teleskop ile gökyüzü gözlemi yapılabilir. Öğretmen Ay’dan, gök kürede görünen parlak
yıdızların birinden, gökyüzünde o tarihte gözlemlenen gezegen ve Takımyıldızlarından bahsederek Küçük ve
Büyük Ayı Takımyıldızının gözlenmesini sağlar. Takımyıldızlarının eski tarihlerden günümüze yer yön bulma, zamanı belirleme gibi amaçlarla kullanıldığı belirtilmelidir. Öğrenci grubunun ilgisine göre, astrolojinin
bilimsel verilerden faydalanmadığı ve bir bilim olmadığı ifade edilebilir.
Teleskop olmayan kurumlarda gök cisimleriyle ilgili sunum, video, uzaydan veya yeryüzünden çekilen
gök cisim fotoğrafları incelenecektir. Öğretmen ders içeriğinde sınıfına uygun farklı fotoğraflar kullanabilir.
Fotoğraflarda yıldız, gezegen ve uydu vb. gök cisimlerinin olması gerekmektedir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
3D çizim programlarının temel becerilerine sahip öğrenciler gök cisimlerin 3D modelini oluşturabilir.
Öğrencilerin yıldız, gezegen ve uydu model çizimleri çıktısı, 3D yazıcıdan alınabilir.
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DEĞERLENDİRME:
Ek 1’de Gökyüzü Gözlem Formu gök cisimleri gözlemlenirken kullanılabilir.
EK 1-Gökyüzü Gözlem Formu

Gökyüzü gözlem kriterleri

Işığı sabit görülüyor.

Işığı yanıp sönüyormuş gibi gözüküyor. (Kırpışıyor.)

Küçük bir teleskop ya da dürbünle bakıldığında disk biçiminde
görülür.
Küçük bir teleskop ya da dürbünle bakıldığında nokta biçiminde
görülür.

Gökyüzünde daha kısa sürelerde hareket ederek konumu değişti.

Gözlemleriniz…

Gözlemleriniz…

Evet

Hayır

Tahmin
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Aşağıda verilen görseller ve gök cisimleri tablosu ders öncesinde ve sonrasında uygulanabilir.
Gök Cisim Resim/Fotoğrafı

Özellikleri

Tahmin

Değerlendirme

Not: Özellikleri kısmına “Kendi enerjisi var mı? Işık saçıyor mu yansıtıyor mu?” Şekli küresel mi? Teleskop ve çıplak gözle nasıl görünüyor?” vb. soruların yanıtları yazılmalıdır.
Öğrenci tahminde bulunmalı ve değerlendirme kısmında öğretmen gök cisminin adını belirtmelidir.
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Gezegenler, Güneş Sistemi ve Uzay
ETKİNLİK ADI: Ölçeklendirilmiş Güneş Sistemi Modeli
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Gök cisimleri arasındaki etkileşimin sonuçlarını değerlendirmek

KAZANIMLAR:
1. Güneş sistemini araştırma verilerine uygun modeller.

AMAÇ VE ÖZET:
Öğrencilerin, Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin boyutlarını ve Güneş’e olan uzaklıklarını inceleyerek “Ölçeklendirilmiş Güneş Sistemi Modeli” oluşturmaları planlanmıştır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Siyah fon karton, strafor köpük küreler veya atık kâğıtlardan küresel cisimler, boyalar, metre, küresel cisimlerin çap ölçümünde kullanılacak ip

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen veya ilgisi olan öğrenciler tarafından Güneş sistemi ve gezegenleri tanıtan sunum yapılacaktır.

KAVRAMLAR:
Güneş, Gezegen, Güneş sistemi

ÖN BİLGİLER:
Güneş sistemimizde 8 gezegen var. Güneş’ten uzaklıklarına göre Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn ve Neptün olmak üzere sıralanıyorlar. Bu 8 gezegen, iç ve dış gezegenler olarak ikiye ayrılıyorlar. Merkür,
Venüs, Dünya ve Mars Güneş sistemimizin iç gezegenlerini; Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dış gezegenlerini oluşturuyor. İç ve dış gezegenleri bir asteroit kemeri ayırıyor yani Mars ve Jüpiter arasında çapları 1000
km’ yi geçmeyen, yüz binlerce büyüklü-küçüklü uzay cisminin oluşturduğu bir kemer bulunuyor.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, Süreç zenginleştirme, Ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin giriş kısmında, öğrencilere “Gezegen nedir? Güneş sistemindeki gezegenlerin boyutları ve özellikleri nelerdir?” vb. sorular ile sorgulama yapmaları sağlanır. Öğretmen veya ilgisi olan öğrenciler tarafından
Güneş sistemi ve gezegenleri tanıtan sunum yapılır.
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Güneş sistemimizdeki gezegenlerin ekvatoral yarıçapları gösterilen tablo üzerinde öğrenciler ile paylaşılır.
İlk olarak öğrencilerle Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür’ün ekvatoral yarıçapını 1 cm kabul ederek
diğer gezegenlerin ekvator yarıçapları hesaplanır. Gezegenlerin çapları hesaplandıktan sonra gezegen modelleri çaplarıyla orantılı oluşturulma sürecine geçilir. Öğrencilerin istedikleri malzeme seçimi ile “Ölçeklendirilmiş Güneş Sistemi Modeli” oluşturmaları sağlanır. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin ekvatoral yarıçaplarını
aşağıdaki tabloda görüyoruz. Bu tablodaki ilk sütun gezegenlerin gerçek ekvatoral yarıçaplarını, ikinci sütun
ise Merkür ekvatoral yarıçapı 1cm birim alındığında ortaya çıkan göreceli ekvatoral yarıçapları gösteriyor.
Gezegenler

Yarıçap (km)

Yarıçap/Ekvatoral Yarıçapı

Merkür
Venüs
Dünya
Mars
Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün

2440
6050
6380
3390
71500
60000
25500
24800

1
2,48
2,61
1,39
29,3
24,6
10,5
10,1

Karasal gezegenlerden Güneş’e en yakın olanı Merkür’ün yarıçapları hesaplanır. olan uzaklığını 1 cm
kabul ettiğimizde diğer gezegenlerin uzaklıklarını hesaplayacağız. Matematikteki oran ve orantı konuları
bu hesaplamalarda kullanılacaktır.
VENÜS
MERKÜR

DÜNYA

JÜPİTER

SATÜRN

URANÜS

NEPTÜN

GÜNEŞ

MARS

58 milyon km

780 milyon km
230 milyon km
150 milyon km
110 milyon km

1.4 milyar km

2.9 milyar km

4.5 milyar km

Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları

Şekil 1’de görüldüğü gibi iç gezegenler, dış gezegenlere göre Güneş’e çok daha yakındır.
Gruplar gezegenleri ölçeklendirmiş olarak oluşturduktan sonra ölçeklendirilmiş olarak gezegenlerin konumlarını belirlemesi gerekmektedir. Karasal gezegenlerden Güneş’e en yakın olanı Merkür’ün Güneş’e olan
uzaklığını 1 cm kabul ettiğimizde diğer gezegenlerin uzaklıklarını gruplar hesaplar. Matematikteki oran ve
orantı konuları bu hesaplamalarda kullanılacaktır. Dersin sonunda gruplar tarafından Güneş sistemi modeli
ölçeklendirilmiş olarak tamamlanır.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
3D çizim programların temel becerilerine sahip öğrenciler Güneş sisteminin 3D modelini oluşturabilir.
Animasyon oluşturma ve kodlama temel becerilerine sahip öğrenciler Güneş sistemindeki gezegenlerin
dönme veya dolanma hareketlerinin olduğu animasyon oluşturabilir. Animasyonlarda gezegenlerin dönmeleri eksen eğikliklerine dikkat edilerek tasarlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin başında ve sonunda Güneş sistemi ile ilgili resim yapmaları istenecektir.

KAYNAKLAR:
Çıplak Gözle Gökyüzü Ders Notları. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/2438/mod_resource/content/1/Hafta03_Koordinat_Sistemleri_Takimyildizlar.pdf 29.03.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Emrahoğlu, Y. &, Öztürk, A. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyelerinin ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 165-180. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/
issue/4381/60102
Gölbaşı, O., (2008). Gezegen Nedir? https://gozlemevi.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/04/Gezegen-Nedir-1.pdf 17.05.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
MEB, (2018). Millî Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Öğretim Programı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf 15.02.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Gezegenler, Güneş Sistemi ve Uzay
ETKİNLİK ADI: Yer çekiminden Hareketle Gök Cisimleri Arasındaki Kütle Çekimine
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitimi Programı (DEP)
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR:
Gök cisimleri arasındaki etkileşimin sonuçlarını değerlendirmek

KAZANIMLAR:
1. Gök cisimleri arasındaki etkileşimleri sorgular.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay etkileşiminden kaynaklı gelgit kuvvetinin farkına vararak
gök cisimleri arasındaki kütle çekimini sorgulamaları amaçlanmıştır. Newton’un düşüncesine göre, Ay bazı
kuvvetler tarafından Yer’e doğru çekilmeliydi, eğer böyle bir kuvvet olmasaydı ay yörünge üzerinde hareket
edemezdi (Çırpan, 2020). Newton’un Evrensel Çekim Yasası, “Evrendeki her bir parçacık diğer bir parçacığı,
onların kütlelerinin çarpımı ile doğru ve aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak çeker”. Öğrencilerin, Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin kütleleri ve oluşturdukları kütle çekimlerini araştırarak “En
yükseğe hangi gezegende zıplarız.” sorusuna cevap aramaları sağlanacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Ay’ın Dünya yüzeyindeki gelgit etkisini gösteren fotoğraflar, “Güneş sistemindeki gezegenlerde yaşasaydık
ne kadar zıplayabilirdik?” animasyonu, siyah bez parçası, beyaz tebeşir, farklı kütleli bilyeler, küresel cisimler

HAZIRLIKLAR:
Öğretmenin, Ay’ın Dünya yüzeyindeki gelgit etkisini gösteren fotoğrafları önceden hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca yer çekimi, kütle çekimi ve Kepler Yasalarıyla ilgili animasyonları, sunumları da hazırlamalıdır.

KAVRAMLAR:
Yer çekimi, kütle çekimi, gelgit, dönme hareketi, dolanma hareketi, Ay’ın evreleri
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ÖN BİLGİLER:
Fen Bilimleri 3. Sınıf Kuvveti Tanıyalım/Fiziksel Olaylar ünitesinde,
“Öğrencilerin; çevrelerindeki hareketli varlıkları gözlemleyerek bunların hareket özelliklerini hızlanma,
yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme şeklinde tanımlamaları; itme ve çekmenin birer kuvvet olduğuna yönelik bilgi, beceri ve hareketli cisimleri durdurmaya çalışmanın tehlikeli olabileceği hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.” (MEB, 2018).
Yer çekimi, yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesidir.
Gelgit, kendi ekseni etrafında dönen yerküre üzerinde Ay ve Güneş’in çekim gücüdür. Bu güç gerek atmosferde gerekse okyanuslarda dalga yaratır (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021).
Dönme hareketi, yerin kendi ekseni etrafında dönmesi yaklaşık 23 saat 56 dakikada tamamlanır.
Dolanma hareketi, yerküre odaklarından birinde Güneş’in bulunduğu elips yörüngede, Güneş’in etrafında
dolanır. Yörüngeyi tamamlaması 365,256 gün sürer.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen aşağıda örnek gelgit olayının gerçekleştiği Birleşik Krallık’ın Doğu İngiltere bölgesinde bulunan, Norfolk’ ın kıyı fotoğraflarını sınıfına gösterir.

Öğretmen öğrencilere gelgit kavramını duyup duymadıklarını sorar. Öğretmen gelgit kavramını anlatan
sunumu yapar. Sunumunda Dünya’daki gelgit durumlarını şematize eden sonraki sayfada verilen fotoğrafı
kullanabilir.
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Dünya’nın Gelgitleri
Azalan çeyrek

Yeni

Yüksek gelgit

Ay ve güneşten
çekim kuvveti

Yüksek gelgit

Güneş ışığı

Düşük gelgit

Ay ve güneşten
çekim kuvveti

Düşük gelgit

Kütle çekimi ile ilgili ilk olarak öğrencilere “En yükseğe kim zıplar?” etkinliği yapılır. Her öğrencinin
maksimum zıplama yükseklikleri ölçülür. Öğrencilerin zıpladığı yükseklikler not edilir. Daha sonra “Ay yüzeyinde zıplasaydık yükseklik nasıl değişirdi? veya “Güneş sistemindeki başka bir gezegende olsak durum nasıl
değişirdi?” soruları yöneltilir. Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılır. Grupların “Farklı gezegenlerde yaklaşık
ne kadar yükseğe zıplayabiliriz?” sorusuna tahminlerde bulunmaları istenir. Gruplar, “Güneş sistemindeki
gezegenlerde yaşasaydık ne kadar zıplayabilirdik?” sorusunun cevabını araştırırlar. Daha sonra grupların tahminleriyle gerçek verileri karşılaştırarak sınıfa sunum yapmaları sağlanır.
“Güneş sistemindeki gezegenlerde yaşasaydık ne kadar zıplayabilirdik?” sorusunun matematiksel hesaplamalar sonucunda oluşturulan animasyonu izlenir. Öğrencilerin farklı kütleye sahip gök cisimlerinin çekimlerinin değiştiğini fark etmesi beklenmektedir. En uzağa zıpladığımız Merkür ve Mars gezegenlerinde yaklaşık
1,2 metre (uydumuz Ay yüzeyinde yaklaşık 2,7 metre), en az yükseğe zıpladığımız en büyük gezegen de tabii
ki uçan bir uzay aracının yüzeyinde (yaklaşık 0,2 metre). “Peki kütlelere göre çekim kuvveti değişiyor mu?”
sorusu öğrencilere yöneltilir.
Dersin son kısmında öğrencilerle siyah kumaş üzerine eşit aralıklı, paralel, yatay, dikey doğrular çizilir ve
iki boyutlu bir uzay temsil edilir. Kumaş üzerine büyüklük ve kütleleri farklı olan çeşitli cisimler konularak iki
boyutlu uzayın nasıl eğrildiği gözlenir. Öğrenciler, küçük bir bilyeyi, her seferinde farklı hızlarla olmak üzere
(uzayın eğrilmiş bölgesinin) kumaşın kenar kısmına doğru yuvarlar ve yuvarlama hızına bağlı olarak bilyenin
nasıl bir yol izlediğini gözlemler. Benzer denemeleri, kumaş üzerine daha büyük kütleli bir cisim koyarak ekrarlayıp aşağıdaki sorulara yanıt bulmaya çalışırlar:
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Durumlar

Kumaşın kenarından
bırakılan büyük
bilyenin hareketi nasıl
oldu?

Kumaşın kenarından
bırakılan büyük
bilyenin hareketi
çukura yaklaştıkça
nasıl değişti?

Kumaşın kenarından
bırakılan küçük
bilyenin hareketi nasıl
değişti?
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Kumaşın kenarından
bırakılan küçük
bilyenin hareketi
çukura yaklaştıkça
nasıl değişti?

Siyah kumaşın orta
kısmına konulan
cismin kütlesi büyük
olduğunda

Siyah kumaşın orta
kısmına konulan
cismin kütlesi küçük
olduğunda

1) Siyah kumaşın orta kısmına konulan cisim Güneş sisteminde hangi gök cismini temsil etmektedir?
2) Yuvarlanan bilyenin hızı bulunduğu konuma göre nasıl değişmektedir?
3) Bilyenin, merkezdeki eğrilik çukurundan kurtulup kurtulmaması nelere bağlıdır?
4) Bilyeyi yaklaşık aynı hızla attığımızı varsayarak, hareketindeki sapma miktarı merkezdeki küçük eğrilik
çukurunda mı, büyük eğrilik çukurunda mı daha fazladır? Neden?

Yukarıda yer alan sorular öğrenci gruplarına yöneltilir. Öğrencilerin siyah kumaşın ortasındaki cismin
Güneş sisteminde Güneş’i temsil ettiğini belirtmesi gerekir. Etkinlik sonunda öğrencilerin, siyah kumaştan
atılan cisimlerin ise Güneş sistemindeki diğer gökcisimlerini temsil ettiğini, bu cisimlerin kütleleriyle hareketlerinin hızları ve dolanma sürelerinin değiştiğini gözlemlemesi beklenmektedir.
Öğrencilerden yukarıdaki soruların yanıtları alınarak bu yanıtlar sınıfla tartışılır. Gezegenlerin (etkinlikte
kullanılan farklı büyüklükte bilyeler) birer elips yörünge boyunca Güneş’in (etkinlikte siyah kumaş ortasına
konulan kütle) etrafında döndükleri ve Güneş’in elipsin odaklarından birinde bulunduğu ifade edilir. Öğrencilerin etkinlikten yola çıkarak gezegenlerin Güneş’e yakınken daha hızlı, uzakken daha yavaş hareket ettiklerini gözlemlemeleri sağlanır. Böylece grubun düzeyine uygun Kepler Yasalarının, kütle çekim ilişkisi ifade
edilir. Ayrıca gezegenlerin Güneş etrafında dolanma sürelerinin, Güneş’e uzaklıkları ile ilişkisini öğrencilerin
araştırıp sunum yapmaları sağlanabilir. Gezegenlerinden Güneş etrafında dolanma süreleri verilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Kütle çekimi ile ilgili animasyonlar hazırlanabilir. Animasyon programlarında kumaş üzerinde yapılan
etkinlikler matematiksel verilerle gerçekleştirilebilir.
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Aşağıda, uzaydaki kütle çekimsel alanları gösteren örnek çizim yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME:
Aşağıda verilen problem durumu/tahmin tablosu uygulanabilir.
Problem Durumu

Tahminler

Dünyanın Hareketi ve
Konumu
(Çizimle ve yazıyla ifade
edilebilir.)

Ay’ın Hareketi ve Konumu
(Çizimle ve yazıyla ifade
edilebilir.)

Güneş’in kütlesi 100 kat
arttırıldığında Dünya ve Ay’ın
konumları ile hareketleri
nasıl değişirdi?
Güneş sisteminde Ay’ın
konumu Dünya’ya 100 kat
yaklaştırılırsa konumlar ve
hareketler nasıl değişirdi?
Yer çekimi 10 saniyeliğine
yok olsaydı Dünya, Ay ve
canlılar açısından neler
değişirdi?

KAYNAKLAR:
Çırpan, M. (2020). İlk Çağlardan Newton’a Kadar Değişen Gelgit Anlayışı ve Gelgit Teorileri, GiDB|DERGi,
Sayı 19, 2020. https://www.gidbdergi.itu.edu.tr/sayilar/19/1901.pdf 29.03.2021 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Souchay, J., Mathis, S., & Tokieda, T. (2013). Tides in Astronomy and Astrophysics. SpringerVerlag, 34-44.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

15. MODÜL
Öğretim Modülü: MAKİNELERİN VE YAPILARIN BİLİMİ/KUVVET
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Kategorize Etme/Sınıflama

•

Akıl Yürütme

•

Planlama

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Farklı kuvvet çeşitlerini açıklar.
2. Farklı kuvvetlerin cisme olan etkisini test eder.
3. Doğal kuvvetlerin çevresini nasıl şekillendirdiğini
test eden bir düzenek tasarlar.

Kuvvet, Etkileşim, Doğal Kuvvetler ve Bu Kuvvetlerden
Doğan Makro Düzeyde Temas Durumlarında Göre
Etkileşimleri Sınıflandırma

Farklılaştırma Unsurları
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Matematik, Teknoloji-Tasarım, Fizik

Süreç Değerlendirme
Akran Değerlendirme
Öz Değerlendirme
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GENEL KONU/MODÜL: Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Kuvvet
ETKİNLİK ADI: Kuvvet ile Domino Etkisi
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Bu etkinlikle öğrencilerin çevrelerindeki hareketli varlıkları gözlemleyerek bu varlıkların hareket özelliklerini hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme şeklinde tanımlamaları; kuvvetin cisimler
üzerindeki etkilerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR:
1. Kuvvet çeşitlerini açıklar.
2. Kuvvetlerin cisme olan etkisini test eder.
3. Kuvvetlerin çevreyi nasıl şekillendirdiğini kestirebileceği bir düzenek tasarlar.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte ardışık ve birbirini tetikleyici düzenekler kurgulanmıştır. Çeşitli kuvvet uygulamaları sonrasında düzeneklerdeki bölümlerin beklenen hareketi gerçekleştirmesi ile öğrencilerin;
•

Kuvvet çeşitlerini açıklayabilmesi,

•

Kuvvetlerin, cisimler ( birbirine benzer veya birbirinden farklı) üzerindeki etkilerini test ederek ayırt edebilmesi,

•

Çevrelerini gözlemleyerek “kuvvetlerin çevresini nasıl şekillendirdiğini” anlamaya yönelik bir düzenek
tasarlamaları, tasarımlarını test etmeleri ve düzeneğin işlevselliğini değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Etkinlik sürecinde öğrencilerin birbirinden farklı kuvvet çeşitlerini uygulaması ve bu uygulamaların sonuçlarını sınıflandırması, hazırlanan materyallerin işlevselliğini sınaması, iyileştirmeler için akıl yürütmesi ve
tekrar sınama durumları oluşturması beklenmektedir. Öğrenciler kategorize edilmiş kuvvetlerden eksik olanı
ise hazırlayacakları son düzenek bölümünde (V.) test ederek süreci tamamlayacaklardır.
Süreçte öğretmen rehberliğinde kuvvet/sonuç Değişken Tablosu (Ek 1) ve Belirtke Tablosu (Ek 2) yardımı
ile;
1. Temas gerektirmeyen kuvvetin etkisi ve bu etkiyi farklılaştırabilecek değişkenlerin sınanması, düzeneğin
iyileştirilmesi/geliştirilmesi,
2. Temas gerektiren kuvvetin etkisi ve bu etkiyi farklılaştırabilecek değişkenlerin sınanması, düzeneğin iyileştirilmesi/geliştirilmesi,
3. Temas gerektiren kuvvetin farklı etkileri (hareket) ve bu etkiyi farklılaştırabilecek değişkenlerin sınanması, düzeneğin iyileştirilmesi/geliştirilmesi,
4. Temas gerektiren kuvvet uygulamalarında; sonucun sürekliliği ve cismin sürat değişimini sağlayabilecek
etkisi ve bu etkiyi farklılaştırabilecek değişkenlerin sınanması, düzeneğin iyileştirilmesi/geliştirilmesi,
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5. Kuvvetin uygulanması ya da sonuçlarında, henüz gözlemlenmemiş ya da sınanmamış durumlara karar
verilip kendi sınama düzeneğinin hazırlanması.

ARAÇ-GEREÇLER:
Mıknatıs, karton, pet şişe, silikon tabancası, tekerlek , çöp şiş, çubuk, pipet, ahşap blok, çivi, ahşap çubuklar, maket kartonu, bilye, ip, hızlı yapıştırıcı, uzunluk ve açı ölçüm seti, neodyum mıknatıs (1 cm x 6), sıcak
silikon tabancası ve mumu, farklı boyutlarda abeslang vb. ahşap malzeme; metal ya da cam bilye, kütle, ip,
misina, makara; çivi, çekiç, raptiye, vida gibi montaj elemanları; pet şişe, 0,5 L x 2, pipetler, ahşap bloklar ya
da kutular. (Not: Ek düzenek için öğrenci tercihleri dikkate alınır.)

HAZIRLIKLAR:
Malzeme ihtiyaçlarının tamamlanmasının yanı sıra etkinliğin gerçekleştirileceği alan ve etkinliğin basamaklarının bir sonraki derslerde devam etmesi durumunda hazırlanan düzenek bölümlerinin konulacağı
50x50x70 boyutlarında bir karton kutu her sınıf için edinilmelidir. Etkinliğin belirlenen zaman içerisinde tamamlanabilmesi adına pet şişeden araba, engel, döner düzeneklerin gövde bölümleri önceden hazırlanabilir.
Süreçte kullanmak üzere video kayıt cihazı kullanılabilir. Öğretmenin önceden bir tetikleyici ardışık düzenek
(rube goldberg) videosu izletmesi sürecin daha sağlıklı yürümesini sağlayabilir.

KAVRAMLAR:
Harekete geçme, hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme, kuvvet, itme kuvveti, çekme
kuvveti, kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön değiştirici etkisi, kuvvetin şekil
değiştirici etkisi, mıknatıs, mıknatısın kutupları

ÖN BİLGİLER:
Cisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu, yönünü değiştirebilen; durgun bir cismi harekete geçirebilen,
hareketli bir cismi durdurabilen etkiye kuvvet denir (MEB, 2019). Kuvvet “F” ile gösterilir, SI (Uluslararası)
birim sisteminde birimi “newton (nivtın)” dur ve “N” harfi ile gösterilir.
Kuvvet, varlıklar arası bir etkileşimdir ve bu etkileşim makro düdzeyde temaslı ya da temassız şekilde
gerçekleşebilir. Bu etkileşimler sonucu genellikle; cisim duruyorsa harekete geçme, hareketli ise durma, yavaşlama ya da hızlanma; cismin şeklinde kalıcı veya geçici değişiklik, dönme ve sallanma gibi hareketlilikler
şeklinde gözlemlenebilir şekilde ortaya çıkabilmektedir.
A. KUVVETLER: Temel kuvvetler ve bu kuvvetlerden doğan kuvvetler şeklinde nitelendirilir (Ünsal ve
Güneş, 2003).
A.1. Temel Kuvvetler
Kütle Çekim Kuvveti, Elektromanyetik Kuvvet, Güçlü Çekirdek Kuvveti, Zayıf Çekirdek Kuvveti
A.1.1. Temel Kuvvetlerden Doğan Etkileşimler (Kuvvetler)
Temas durumuna göre (makro düzeyde gözlem çerçevesi için tanımlanmıştır);
A.1.a. Temas Gerektiren Etkileşimler (Kuvvetler) İtme, Çekme, Kaldırma, Direnç, Sürtünme, Şekil Değişimi, Yön ve/veya Doğrultu değişimi
A.1.b. Temas Gerektirmeyen Etkileşimler (Kuvvetler): İtme, Çekme, Kaldırma, Direnç, Şekil Değişimi,
Yön ve/veya Doğrultu değişimi
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1.b.I. Doğal ya da Yapay (Neodimyum-Demir-Bor karışımı ve Elektro) Mıknatısların birbiri ile ya da demir, nikel, kobalt gibi elementler arasındaki etkileşim.
1.b.II. Kütleçekimsel olarak yerküre ile cisimler arasındaki karşılıklı kütle çekimi etkileşimi; Yer çekimi.
Uyarı ve Sınırlamalar: Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyinin beklenenden çok daha ileride olması durumunda öğretmen elektrik alan kuvveti, akışkan direnci, etki-tepki kuvveti, iş-enerji-hareket bağlamında süreci
yürütebilir. Bu konu başlıklarının BYF programında ele alınması ön görüldüğünden destek programındaki bu
etkinliğimizde belirtilen kavram kapsamları yer almamaktadır.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan yarı yapılandırılmış bir düzenekte öncelikle öğrencilerin düzenek
kurulumu sürecinde bazı bilgi ve becerileri işe koşmaları beklenir.
I. Öğrenciler mıknatıslı çubuk ve bu çubuk ile hareket ettirecekleri aracı tasarlar. Mıknatısların arabaya yapıştırılacak yönünün ayarlanması, mıknatısların yapıştırılacağı konumların belirlenmesi,
II. Aracın çarpması ile devrilmesi beklenen engelin kütlesi, yüksekliği, taban genişliği ve araba ile çarpışacak
konumunun belirlenmesi,
III. Döner düzeneğin tasarım, ip uzunluğunun ve ipin düzeneğe bağlanırken hareketli destek noktasına uzaklığı, hareket sağlandığında düzeneğin ayakta kalabilmesi için uygulanması gereken denge unsurlarının
belirlenmesi ve uygulanması,
IV. Eğik düzlemin boyutlarının ve eğiminin ayarlanmasının ardından üzerine konulacak bilyenin konumunun belirlenmesi ve test sürecinde sabit kalması için yuva oyuk gibi tasarım ögelerinin işe koşulması,
V. Kuvvetin etkisi ile gözlemlenen etkiler listesine bakılarak eksik gözlemlerin tespit edilmesi ve soru işaretli
bölüme eklenecek düzeneğin eklenmesi,
Etkinlik sürecinde aşamalarının tümü, deneme-yanılma yöntemi ile öğrenciler tarafından öğretmen rehberliğinde yürütülecektir.
Şekil 1: Etkinliğin tüm aşamalarının ardışık sıralaması aşağıdaki gibi örneklendirilmiştir.

I. bölüm

II. bölüm

III. Bölüm

IV. Bölüm

V. Bölüm

1. Pet şişe ile araba hazırlanır ve mıknatıslar sıcak silikon ile pet şişe araç arkasına ve ahşap çubuk ucuna
“yönleri öğrenci tarafından tayin edilerek” yapıştırılır.
Not: Yapılan araç, önündeki engeli çarparak deviremeyebilir. Öğrenciler bu probleme çeşitli çözüm önerileri sunmaları teşvik edilebilir. Örnek olarak aracın içine su vb. dolgular yapılarak engeli devirmesi sağlanabilir. Etkinlik sürecinde, düzenekteki her bir değişiklik Ek 1 tablosuna işlenmelidir.
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Yaklaştırma

Harekete Geçme - İlerleme

Gözlem sürecinde Ek 2 tablosunda I. bölüm satırı doldurulur.
2. Engel, 5 cm x 10 cm x 20 cm ölçülerinde bir ahşap ya da kartondan yapılır. Engelin pet araba ile arasındaki
mesafesi, yönü öğrenciler tarafından belirlenebilir. Etkinlik sürecinde, düzenekteki her bir değişiklik Ek 1
tablosuna işlenmelidir.

Gözlem sürecinde Ek 2 tablosunda II. bölüm satırı doldurulur.
3. Engel, döner kol üzerinde sabit olan topa çarpar. Topun bağlı olduğu kol, saat yönünde ya da tersine sabit
eksende dönerek eğik düzlem üzerinde sabitlenmiş olan küresel cisme çarpar. Bu düzenekte topun döner
kol üzerine ip, misina, lastik ya da bir çubuk ile bağlanması mümkündür. Bu süreçte tercih öğrencinindir.
Etkinlik sürecinde, düzenekteki her bir değişiklik Ek 1 tablosuna işlenmelidir.

Gözlem sürecinde Ek 2 tablosunda III. bölüm satırı doldurulur.
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4. Eğik düzlem üzerine küresel bir cisim sabitlenmelidir. Bu cisim, III. bölümdeki dönerek gelen küresel
cisim ile çarpıştığında eğik düzlemden aşağı hareket ederek V. bölümdeki doğal kuvvetlerin gözleneceği
açık uçlu (öğrenciler tarafından tasarlanacak olan) bölümü tetikleyecektir. Etkinlik sürecinde, düzenekteki her bir değişiklik Ek 1 tablosuna işlenmelidir.

Gözlem sürecinde Ek 2 tablosunda IV. bölüm satırı doldurulur.
* Bu bölümün ardından eksik ya da diğerlerine göre az sayıda gözlenen etkileşimlere bakılarak V. bölüm
tasarımına geçilir.

5. (Opsiyonel) Engel bölümünde öğrenciler ilk dört düzenekte etkisini gözlemledikleri kuvvet çeşitlerini
gözlemleyebilecekleri ve aynı zamanda kuvvet etkisi ile gerçekleşen doğa olaylarının yeryüzünü şekillendirmesi üzerine çıkarımda bulunabilecekleri düzenek tasarlar ve bu düzeneklerini test ederler.
Aşağıda örnek olarak tektonik hareketlerin etkisi deprem simülasyonu görseli ile verilmiştir. Etkinlik sürecinde, düzenekteki her bir değişiklik Ek 1 tablosuna işlenmelidir.

Ek 2 tablosunda V. bölüm satırı doldurulur.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Uzaktan eğitim sürecinde bu etkinliğin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için etkinlik dijital platformlar
aracılığıyla öğrenciler tarafından tasarlanabilir (Bu süreçte online flash ya da sunum animasyonları, 2D ya da
3D kodlama programları kullanılabilir.).

DEĞERLENDİRME:
Aşağıda verilen öz değerlendirme rubriği öğrenci tarafından doldurulmalıdır.

Süreç Çıktıları

Kuvvetin etkilerini
gözlemledin mi?

Gereksinim
belirlerken fikir
ortaya koydun
mu?

Arkadaşlarının
fikirlerini
değerlendirdin
mi?

Tasarım sürecine
katıldın mı?

Bölümün inşa ve
test aşamasına
katıldın mı?

Bölümler/Yanıtlar

Evet/Hayır

Evet/Hayır

Evet/Hayır

Evet/Hayır

Evet/Hayır

I. Bölüm: Mıknatıslı
Araba
II. Bölüm: II.
Bölüm: Engel
III. Bölüm: Döner
Top
IV. Bölüm: Eğik
Düzlem
V. Bölüm: Öğrenci
Tasarımının
Eklenmesi
VI. Bölüm: İhtiyaca
Göre (Opsiyonel)
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1) Bu tabloya göre güçlü ve zayıf yönlerinizi belirtiniz.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
2) Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a. Bu düzeneğin tasarımına yeniden başlasaydınız, neleri farklı yapardınız? Nedenleri ile açıklayınız.
b. Bu farklılığın etkinlikte şu ana kadar yer almamış olmasının nedeni nedir?
Değerlendirme: 1. Öğrencilerden tablonun her bir bölüm satırında;
•

Üç adet “evet” yanıtı yer alıyorsa öğrencinin sürece katılımının orta düzey olduğu anlaşılır ve öğrenciye
uygun dönütler verilir.

•

Üçten az işaretlenmişse süreçte öğrencinin etkin katılım sağlamadığı anlaşılır ve bu yönde dönütler verilir.
İhtiyaç hâlinde ek etkinlikler yapılabilir.

•

Üçten fazla ise sürece etkin olarak katıldığı ve grup çalışmalarında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği anlaşılır.

2. Ek 2 Öğrenci gözlem tablosu doğru/yanlış şeklinde değerlendirilir.

KAYNAKLAR:
MEB. (2019). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı (2. Baskı b.). Ankara: Devlet Kitapları.
Ünsal, Y., Güneş, B. (2003). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Fizik Konuları Yönünden İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3).

EKLER:
EK 1: Değişken Tablosu: Değiştirdiklerinde “+ “, değişiklik yoksa boş bırakınız.

Öğrencinin Değerini Değiştirdiği Faktörler (Değişkenler)
BÖLÜM
I. Bölüm
II. Bölüm
III. Bölüm
IV. Bölüm

Kütle

Eğim

Uzunluk

Şekil

?
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EK 2: Gözlem Tablosu
EVRENDE VAR OLAN ETKİLEŞİM BİÇİMLERİNE GÖRE DÖRT TEMEL KUVVET
Kütle Çekimsel Kuvvet, Elektromanyetik Kuvvet, Güçlü Nükleer Kuvvet ve Zayıf Nükleer Kuvvet
Kuvvet Çeşitleri: Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvet şeklinde iki bölümde incelenebilir.
“Tüm kuvvetler temel kuvvetlerden doğar(türer) ve bu kuvvetler cisimler arasında temaslı ya da temassız bir şekilde etkileşim
gösterebilir. Kuvvet; itme, çekme, sürtünme, direnç, kaldırma, tepki gibi farklı şekillerde uygulandığında bu uygulamaların
birbirinden farklı etkileri (sonuçları) ortaya çıkabilir.”
KUVVETİN GÖZLEMLENEBİLİR ETKİLERİNE (SONUÇ) GÖRE SINIFLANDIRILMASI

CİSMİN
BÖLÜM

ŞEKLİNİ
DEĞİŞTİRME

DURAN
CİSMİ
HAREKETE
GEÇİRME

DURAN

DURAN

CİSMİ

CİSMİ

DÖNDÜRME

DOLANDIRMA

DURAN

YER

CİSMİ

DEĞİŞTİREN

SALLAMA

CİSMİ
DURDURMA

YER

YER

DEĞİŞTİREN

DEĞİŞTİREN

CİSMİ

CİSMİ

YAVAŞLATMA

HIZLANDIRMA

YER

YER

DEĞİŞTİREN

DEĞİŞTİREN

CİSMİN

CİSMİN

YÖNÜNÜ

DOĞRULTUSUNU

DEĞİŞTİRME

DEĞİŞTİRME

I. Bölüm
II. Bölüm
III. Bölüm
IV. Bölüm
ARA
SONUÇ
(FREKANS)
(Bir
sütundaki
işaretleme
adedi)
Ara toplam sonuçlarına göre eksik ya da az sayıda tekrar eden durumlar gözlenmek üzere,
V. bölüm öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından tasarlanacaktır.
V. Bölüm
TOPLAM
SONUÇ
(FREKANS)
(Bir
sütundaki
işaretleme
adedi)

Temaslı etkileşim ile gerçekleşmişse “+” ; temassız etkileşim ile gerçekleşmişse “-” yazınız.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

16. MODÜL
Öğretim Modülü: MAKİNELERİN VE YAPILARIN BİLİMİ/HAREKET
Süre: 2-4 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Kategorize Etme

•

İlişki Kurma, Çözüm Üretme

•

Yönetme

•

Düzenleme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Hareket çeşitlerini açıklar.

Kuvvet, Hareket, Sürat, Hız, Yön, Doğrultu, Eğri, Kütle,
Daire

2. Cisimlerin hareketini etkileyen etmenleri test
eder.
3. Hareket konusunda avantaj sağlayan makinelerin işlevlerine örnekler verir.

Farklılaştırma Unsurları
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik–Matematik-Astronomi

Kavram–Gözlem–Sınıflandırma
Süreç Değerlendirme
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GENEL MODÜL/KONU: Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Hareket
ETKİNLİK ADI: Yelkenli Tekne
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 2-4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Bu etkinlikle öğrencilerin; çevrelerindeki hareketli varlıkları gözlemlemeleri, hareket özelliklerini etkileyen etmenleri test etmeleri ve hareket konusunda edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak makinelerin işlevlerine yönelik ilişki kurmaları hedeflenmektedir.

KAZANIMLAR:
1. Hareket çeşitlerini açıklar
2. Cisimlerin hareketini etkileyen etmenleri test eder.
3. Makinelerin, hareket konusunda avantaj sağlayan kısımlarının işlevlerine örnekler verir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikle öğrencilerin; çevrelerindeki hareketli varlıkları gözlemleyerek bu varlıkların hareket özelliklerini hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme şeklinde tanımlamaları; itme ve çekmenin
birer kuvvet olduğuna yönelik bilgi, becerilerini işe koşabilmeleri amaçlanmaktadır.
Animasyon efekti verilmiş sunum, halihazırda bir video kesiti, öğretmen tarafından oluşturulmuş bir GIF
resim ya da aşağıdaki görsel, öğrencilerin tümünün görebileceği boyutta yansıtılır. Verilen gözlem formunun
öğrenciler tarafından öğretmen rehberliğinde doldurulması sağlanır. Öğrenciler hareket sınıflandırmasını ilk
kez yapacağı için bu formun doğru doldurulmasının sağlanması önemlidir.
Yelkenli tekne tasarımı adım adım yapılır. Bu süreçte aşağıda verilen adımlar öneri niteliğindedir. Kullanılan malzeme ya da araç nitelikleri öğretmenin öngördüğü şekilde geliştirilebilir ya da uzaktan eğitim sürecinde dijitalleştirilebilir. Bu süreçte animasyon efekti verilebilen birtakım içerik hazırlama programları kullanılabilir.
Süreç sonunda verilen değerlendirme formlarını öğrencilerin bireysel olarak doldurmaları istenir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Maket kartonu, alüminyum folyo, çeşitli boyutlarda ahşap çubuklar, hızlı yapıştırıcı, sıcak silikon, cetvel
takımı, kumaş parçası

HAZIRLIKLAR:
Hareket çeşitlerinin gözlem için GIF resim, video, animasyon efektli sunumun öğretmen tarafından hazırlanması gereklidir (QR kod ile örnek içeriğe ulaşabilirsiniz.). Eğer hareketli bir sunum hazırlama noktasında
problemler yaşanırsa görsel üzerine belli nesnelerin hareket yollarının öğretmen tarafından önceden çizilmiş
olması da yeterli olabilir.
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KAVRAMLAR:
Kuvvet, hareket, sürat, hız, yön, doğrultu, eğri, kütle, konum, yer değiştirme, daire
Kütle: Parçacık ya da nesneyi oluşturan madde miktarının ölçüsüdür. Kütle “m” harfi ile gösterilir ve
SI’daki birimi kilogramdır (kg) (MEB, 2019).
Hareket: Cisimlerin zaman içinde bulundukları yeri değiştirmeleri olarak tanımlanabilir (MEB, 2019).
Yer Değiştirme: Bir hareketlinin ilk konumundan son konumuna doğru çizilen en kısa yoldur (MEB,
2019).
Sürat: Bir cismin birim zamanda aldığı yoldur (MEB, 2019).
Hız: Bir cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir (MEB, 2019).
Kuvvet: Cisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu, yönünü değiştirebilen, durgun bir cismi harekete geçirebilen, hareketli bir cismi durdurabilen etkiye kuvvet denir (MEB, 2019).

ÖN BİLGİLER:
Hareket ya da devinim, cisimlerin zaman içinde bulundukları yeri değiştirmeleri olarak tanımlanabilir
(MEB, 2019). Pozitif bilim dallarından fiziğin mekanik ve kinematik alt bilim dalları bu kavramı ele alır.
Mekanik

Katı Cisimler Mekaniği

Şekil Değiştiren
Cisimlerin
Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği

Rijit Cisimlerin
Mekaniği

Statik

Sıvı ve
Gaz
Statiği

Sıvı ve
Gaz
Dinamiği

Dinamik
Kinematik Kinetik

Hareketli cisimler, bir yörünge üzerinde hareket eder. Hareketler, yörüngelerine göre adlandırılırlar (MEB,
2019). Yörünge, hareket esnasında izlenen yoldur (MEB, 2019).
Yörüngelere göre hareket çeşitleri şunlardır:
1. Dairesel hareket: Dairesel bir yolda sabit süratle yapılan harekete düzgün doğrusal hareket denir (Serway
ve Beincher, 2007). Aynı açısal hızla daire şeklinde bir yörünge izleyen cisimlerin hareketidir. Akreple yelkovanın hareketleri gibi.
2. Doğrusal hareket: Bir doğru boyunca yapılan harekettir (MEB, 2019).
3. Eğrisel hareket: Cismin izlediği yörüngenin bir eğri olduğu cisimlerin hareketidir. Bu çeşit yörüngelerde
bir yönde devamlı etki eden bir kuvvet, cismi bir eğride hareket etmeye zorlar. Eğik veya yatay atış (top
mermisinin yörüngesi) gibi.
Hızlarına göre hareket türleri ise şunlardır:
4. Sabit hızlı hareket: Hareketi bir kuvvetin etkisi altında yapmayan ve yer değiştirmelerinde hızlarında artma veya azalma olmayan hareket türüdür.
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5. Düzgün değişen hareket: Bir kuvvetin etkisi altında olan ve hareketli cismin hızında artma veya azalmaya
sebep olan hareket türüdür. Cismin hızı artıyorsa düzgün hızlanan hareket, azalıyorsa düzgün yavaşlayan
hareketten söz edilir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Hazırlık sürecinde belirtildiği üzere video ya da sunum programı animasyonunun hazırlanmış olması
büyük önem arz etmektedir. Eğer bu şekilde bir görsel temin edilemezse görselin üzerinde gök cisimlerinin
hareketleri öğretmen tarafından oklarla belirtilerek çoğaltılabilir ve öğrencilere dağıtılabilir.
•

“Hareket nedir?” sorusu öğrencilere yönlendirilir. Cevaplar alınır, hareket tanımlanır ve dönütler verilir.
Sonrasında animasyon, öğrencilerle birlikte izlenir. Bu kısımda öğrencilerden beklenen; görseldeki gök
cisimlerinin hareketlerini bireysel olarak gözlemlemeleri, tanımlamaları ve bu hareketleri benzerlik ve
farklılıklarına göre sınıflandırmalarıdır. Bu bağlamda animasyon izlendikten sonra Tablo 1 öğrenciler tarafından doldurulur.

Animasyon sunum: QR kodu okutarak hareket çeşitlerinin gözlemlenebileceği .ppt uzantılı “Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Hareket” adlı animasyonu izleyiniz. (Microsoft Powerpoint sunum olduğundan
sunuyu izle ya da F5 tuşuna basarak animasyonu izleyebilirsiniz.)
Aşağıdaki görsel, hareket çeşitlerini ifade etmek üzere öğrenci tahminlerini almak üzere incelenir.
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Tablo 1 Hareket çeşitlerini sınıflandıralım.
Hareket Sınıfı
→
Alt Sınıflar →

Yörüngelerine Göre
Dairesel hareket

Doğrusal hareket

Süratlerine Göre
Eğrisel hareket

Sâbit hızlı hareket

Düzgün değişen
hareket

HAREKETLİLER
Dünya
Ay
Roket
Meteoroid
Kuyruklu Yıldız
…………………..

Öğrencilerin Tablo 1’de yazdıkları notları arkadaşlarıyla paylaşmaları ve tartışmaları sağlanır. Bunun üzerine izlenen animasyon tekrar açılarak hareket çeşitleri örnekler üzerinden gösterilerek tanımlanır.
Hareket çeşitlerinin gözlemlenmesi, ayırt edilmesi ve sınıflandırılmasının ardından hareket çeşitlerinin
uygulanabileceği ürün tasarım sürecine geçilir.
Yelkenli Tekne Yapımı-Tasarım Süreci
Öncelikle rubrik, öğrencilere verilir ve öğrenciler etkinliği nasıl yürütüleceğine dair bir düşünce sistemi
yol haritası oluşturabilir.
Özellikle küçük yaş gruplarındaki öğrenciler ürün tasarım etkinliklerinde oldukça rehberliğe fazla ihtiyaç
duyarlar (Hynes vd., 2011). Bu bağlamda süreç içinde öğrencilere gereken rehberlik konusunda hassas olmak
faydalı olabilir. Etkinlik adımları aşağıda verilmiştir:
1. Tasarım
2. İnşa
3. Hareketi etkileyen değişkenleri belirleme
4. Sınama durumları ve gözlem
5. İhtiyaç varsa tasarım ve inşa güncellemesi
6. Gözlem notlarının analizi ve çıkarımların sözlü ya da yazılı ifade edilmesi
7. Değerlendirme
Hareketi Etkileyen Etmenler: Sürtünme, kuvvet, kütle, aracın tasarımı, aerodinamik özellikler, öteleme
yapabilen parça montajı (tekerlek) gibi değişkenler belirlenir (Aşağıdaki Tablo 1 kullanılabilir ya da ayrı bir
tablo öğrencilerle birlikte oluşturulabilir.).
Örneğin, kayıkta suya daldırılmış bir levhanın su direncine maruz kalmasını kayığın yönünün değişiminin sağlanması.
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5
Kuş bakışı gözlemciye göre

1

2

3

4
Yan konumda gözlemciye göre

Tekne üzerinde numaralandırılmış olan 1- uç bölüm, 2- yelken direği, 3- tekne gövdesi, 4- yön dümeni,
5- yelken yüzeyi bölümlerinin tasarımı ve kullanılacak malzemeler belirlenir. Öğrencilerden tercihlerinin nedenlerini aşağıdaki Tablo 2’ye kaydetmeleri ve tasarımın tamamlanmasının ardından tercihleri ve son üründe
kullandıklarının karşılaştırılması yapılır. Bu uygulamanın amacı tahminleri ile süreçte ihtiyaç duydukları arasında karşılaştırma yaparak sürecin değişkenliğini fark etmeleri ve bu durumun gelişimin bir parçası olduğunun farkına varmalarıdır.
Tablo 2 tahmin-sonuç karşılaştırması amacıyla kayıt tutulması ve gözlem sonuçlarının karşılaştırılması
için kullanılacaktır.

Bölüm

1

2

3

4

5

Malzeme, tasarım ve miktar tercihimin nedeni ...
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Tablo 1. Aşağıdaki yelkenli teknenin yapımının tamamlanmasının ardından hareketi etkileyen etmenlerin sınıflandırıldığı bir tablo verilmiştir.

HAREKET SINIFI →

Alt Sınıflar →

Değişkenler
(Sürat, yön, hareket
çeşidi açısından)
(Değişti/Değişmedi)

Kütle

Tasarım
Şekil
Ağırlık
Merkezi

Yörüngelerine göre;
(Değişti/Değişmedi)

Dairesel
Hareket

Doğrusal
Hareket

Eğrisel
Hareket

Süratlerine göre
(Değişti/Değişmedi)

Sâbit hızlı
Hareket

Düzgün
değişen
Hareket

Karasal
Havalanma
Suda hareket
Dümen Eklenmesi ile

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Rube-Goldberg etkinliği için hazırlanmış düzeneklerden hareket belirtke tablosu hazırlayıp aynı kuvvet çeşidi ile gözlemlenebilen hareket çeşitleri sunusu ya da gösterisi hazırlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
İniş hâlindeki bir uçak ya da kıyıya yanaşan bir gemi videosu izlenerek aşağıdaki tablo doldurulmalıdır.
D 1: Hareket çeşitlerini sınıflandıralım.
HAREKET SINIFI
→
Alt Sınıflar →
HAREKETLİLER
Dünya
Ay
Roket
Meteoroid
Kuyruklu Yıldız
…………………..

Yörüngelerine Göre
Dairesel Hareket

Doğrusal Hareket

Süratlerine Göre
Eğrisel Hareket

Sâbit Hızlı Hareket

Düzgün Değişen
Hareket

DEP
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Öğrencilere doğru yanıtlar verilerek doğru ve yanlışları fark ettirilmeli ve ihtiyaç hâlinde ek örneklerle
derinleştirme yapılmalıdır.
D 2: Süreç Değerlendirme
Seviye
Ölçütler (kriterler)

Hiç: 0

Kısmen: 1

Tümünü: 2

Etkinliğin yapımına başlamadan önce nelere ihtiyacın
olduğunu tespit ettin mi?
Yapacağın etkinlikle ilgili olan hareket çeşitlerinin bir
listesini hazırladın mı?
Etkinliği yaparken bir plan dâhilinde mi hareket ettin?
Etkinliğin yapılışında yardım alabileceğin kişileri belirledin
mi?
Etkinlikte tüm hareket çeşitleri açıkça gözlemlenebiliyor
mu?
Etkinliği gözlemleyecek kişiler için, hangi hareket çeşidinin
hangi aşamada gözleneceği açıkça belirtilmiş mi?
Etkinlikte, aynı anda gerçekleştiği için sağlıklı gözlenemeyen
hareket çeşidi olma olasılığı var mı?

•

0-7 aralığında başarısız: Ek etkinlik uygulanmalı.

•

7-14 aralığında orta düzey başarılı: Sürecin belirli bir bölümünden tekrar edilmeli.

•

14-21 aralığında başarılı: Bir sonraki sürece geçebilir.

KAYNAKLAR:
MEB. (2019). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı (2. Baskı b.). Ankara: Devlet Kitapları.
Raymond A. Serway, R. J. (2007). Fen ve Mühendislik İçin Fizik-1 (5 b.). (P. D. Çolakoğlu, Çev.) Ankara: Palme.
Hynes, M., Portsmore, M., Dare, E., Milto, E., Rogers, C., Hammer, D., ve Carberry, A., 2011. Infusing engineering design into high school STEM courses. URL adres: https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1165&context=ncete_publications Erişim tarihi: 10.02.2021
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

17. MODÜL
Öğretim Modülü: MAKİNELERİN VE YAPILARIN BİLİMİ/BENİM MAKİNEM
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Kategorize Etme/Sınıflama

•

Akıl Yürütme/Sınama

•

Planlama

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1.		
Günlük yaşamda karşılaşabileceği bir problemin
		çözümüne yönelik ölçütlere uyumlu bir makine
		prototipi yapar.

Bilimsel Süreç

2. 		Belirlenmiş kriterlere göre yapılan tasarımları
(ya da prototipler) değerlendirir.

Bilimsel Araştırma
Temel Süreç Becerileri
Bütünleşik Süreç Becerileri

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Teknoloji-Tasarım, Matematik, Kimya

Öz Değerlendirme Formu
Kontrol Listesi

DEP
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GENEL KONU/MODÜL: Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Benim Makinem
ETKİNLİK ADI: Balon Şişirme Makinesi Yapıyorum
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştığı problemleri fark etmeleri, edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak bu problemlerin çözümüne yönelik makine prototipleri yapmaları ve tasarladıkları makine prototiplerini kendi ölçütlerine göre revize etmeleri, dolayısıyla öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üreterek
ürüne yönelik çalışmalar yapmaları hedeflenmektedir.

KAZANIMLAR:
1. Günlük yaşamda karşılaşabileceği bir problemin çözümüne yönelik ölçütlere uyumlu bir makine prototipi
yapar.
2. Belirlenmiş kriterlere göre yapılan tasarımları (ya da prototipler) değerlendirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin örnek bir makine prototipi yapmaları ve bu prototipten yola çıkarak günlük
hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik özgün makine prototipleri yapmaları için deneyim kazanmaları
amaçlanmaktadır. Ayrıca oluşturdukları makine tasarımlarını kendi ölçütlerine göre değerlendirmeleri ve revize etmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda öğrenciler balon şişirme makinesi yaparak bir makinenin parçalarını tanıyarak çalışma prensiplerini deneyimlemiş olacaklardır.

ARAÇ-GEREÇLER:
100 cc (ml) şırınga, havya, sıcak silikon tabancası ve mumu, cetvel takımı, balon, asetat kâğıdı, maket bıçağı

HAZIRLIKLAR:
Hava giriş çıkışını kontrol edecek olan valf zarları için öğretmenin ders öncesi birkaç deneme yapmış olması, etkinlik sürecinin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Ayrıca bu bölümlere delik açılması ve parça montajı sırasında bu kapakçıkların temas ettikleri bölgenin iyi temizlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde zıt yönlü
hava akımını geçirmemesi gerekirken bu yüzey kusurları nedeniyle hava kaçırabilir.
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KAVRAMLAR:
Kuvvet, hareket, akış yönü, hacim, piston, valf, kasnak

ÖN BİLGİLER:
Öğrencilere daha önceki etkinliklerde kuvvet ve harekete yönelik bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin yeniden
kısaca tekrar edilmesi ve eksiklerin giderilmesi faydalı olabilir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Problem durumu: Bir bilim fuarı organizasyonunda ortamı süslemek için yüzlerce balon şişirilecektir.
Birkaç balonun şişirilmesinin ardından yorulan ve baş dönmesi yaşayan organizasyon ekibi balon şişirme
makinesine ihtiyaç duymaktadır. Bilim fuarına proje hazırlayan öğrencilerden birkaçı bu ihtiyacı giderebileceklerini söyler ve basit bir pompa düzeneği tasarlar.
Taslak önerisi aşağıdaki gibidir:

Balon

Taslağın 3D modellemesini gösteren video anlatım linkleri aşağıdaki gibidir:
QR Kod: Tasarlanacak düzeneğin nihai halinin anlatıldığı “Makinelerin Ve Yapıların Bilimi/Benim
Makinem” videosunu izleyiniz.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Newton çarkı ile beyaz renk elde etmede alternatif yöntem önerisi istenir ve aşağıdaki düzenek hazırlanabilir.
Tıpa
Açıldığında su akar.

plastik şişe
su

Dönme Dolap
(Renk çarkı yeterince hızlı dönerse beyaz görünecek.)

pipet
lastik

su çarkı
(Plastik şişe
kapağından
yapılabilir.)
su biriktirme kabı

Su akarak alttaki çarkı çevirir ve bu çarka bağlı olan newton çarkı kasnak düzeneği ile hareketin aktarılması, döner ve beyaz renk elde edilmesi için neler yapılabileceği sorgulanabilir.
•

Çarkın çağı, çarkın su tutan bölme sayısı, kasnak yarıçapları gibi (Basınç ve yoğunluğu ile ilgili öneriler
BYF de ele alınacağından dönüt verilir ancak uygulanması konu bütünlüğü açısından önerilmez!).
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DEĞERLENDİRME:
Düzeneğin verimliliğini hesaplayınız.
Verimlilik: Pistonun geri çekim sayısı x piston haznesinin hacmi/balonun hacmindeki değişim hesaplaması yapılarak hazırlanan pompanın verimi değerlendirilir. (Balon hacmi değişimi su doldurulduktan sonra
doldurulan suyun dereceli silindire dökülerek ölçümü ile elde edilebilir.)
Bu oran 1’e ne kadar yakın ise verimlilik o kadar yüksektir.

KAYNAKLAR:
MEB. (2019). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı (2. Baskı b.). Ankara: Devlet Kitapları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

18. MODÜL
Öğretim Modülü: MAKİNELERİN VE YAPILARIN BİLİMİ/BENİM YAPIM
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Kategorize Etme/Sınıflama

•

Akıl Yürütme/Sınama

•

Planlama

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Yapıların işlevlerini hareket ve kuvvet
kavramları ile ilişkilendirir.

Bilimsel Süreç
Bilimsel Araştırma

2. Günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin
çözümüne yönelik bir yapı prototipi yapar.

Temel Süreç Becerileri
Bütünleşik Süreç Becerileri

3. Kendi oluşturdukları ölçütlere göre yapılan yapı
tasarımlarını değerlendirir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Teknoloji-Tasarım, Matematik

Kontrol Listesi
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GENEL MODÜL/KONU: Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Benim Yapım
ETKİNLİK ADI: Çok Katlı Yapı İskeleti
EĞİTİM PROGRAMI: Destek Eğitim Programı (DEP)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştığı problemleri fark etmeleri, edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak bu problemlerin çözümüne yönelik yapı prototipleri yapmaları ve tasarladıkları yapı prototiplerini kendi
ölçütlerine göre revize etmeleri, dolayısıyla öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üreterek ürüne
yönelik çalışmalar yapmaları hedeflenmektedir.

KAZANIMLAR:
1. Günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik bir yapı prototipi yapar.
2. Kendi oluşturdukları ölçütlere göre yapılan yapı tasarımlarını değerlendirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Öğrencilerin örnek bir yapı prototipi yapmaları ve bu prototipten yola çıkarak günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik özgün yapı prototipleri yapmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca oluşturdukları yapı tasarımlarını kendi ölçütlerine göre değerlendirmeleri ve revize etmeleri beklenmektedir. Bu etkinlikte günlük
hayatta karşılaşılan yapıların işlevlerinin neler olduğu ve hangi problemleri çözerek hayatımızı kolaylaştırdığı
işlenecektir. Yapılan örnek etkinlikten yola çıkarak öğrencilerin de günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin
çözümüne yönelik kendi yapılarını tasarlamaları amaçlanmaktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Ahşap daireler, ahşap çubuk, lastik, ip, yapıştırıcı, maket kartonu, birim küp (100 adet), neodyum (neodimyum) mıknatıs

HAZIRLIKLAR:
Yarı yapılandırılmış bir yapı tasarlanır. Bu tasarımda 2-3 katlı bir binanın iskeleti hazırlanır. Binanın projesinin deprem yönetmeliği gereği yeterince sağlam olmaması nedeni ile güçlendirme çalışması yapılacaktır.
Bu nedenle kolonlar arasına güçlendirme yapılacaktır. Görselde verilen bina taslağı hazırlanarak çatı katına
çıkrık düzeneği kurulmalıdır. Bu düzenek için balon pompası için kurulmuş düzenek kullanılabilir.

KAVRAMLAR:
Ağırlık merkezi, yapı-inşaat, kolon, kiriş, ayrıt, blok, eğik düzlem, dayanıklılık, kesit, hacim, küp, 2 ve 3
boyutlu eksen
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ÖN BİLGİLER:
Taslak plan ya da krokiler kuş bakışı gözlemci konumuna göre iki boyutlu olarak (en-boy) görselleştirilir.
Bu tasarımın modellenmesi sürecinde ise üç boyutlu eksen bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Fizikte dayanıklılık formülü şu şekilde ifade edilir:
Dayanıklılık = kesit alanı/hacim.1DBu formül 2D
ile birlikte dayanıklılık
yapısı bulunmaktadır (MEB,
3D
2019).

1D
1D

2D
2D

3D
3D

BOYUTLAR

Görselde bir, iki ve üç boyut kavramları somutlaştırılmıştır.
y
5
II. Bölge
4
35
5
II. Bölge
24
II. Bölge
4
13
3
–5 –4 –3 –2 –1 22
–11
1
–2
–5 –4 III. –3
–2
–1
Bölge
–5 –4 –3 –2 –1 –3
–1
–1
–4
–2
–2
III. Bölge
–5
–3
III. Bölge
–3
–4
–4
–5
–5

y
y

y ekseni
I. Bölge
y ekseni
y ekseni
I. Bölge
I. Bölge
3

x ekseni
x
4 xx ekseni
5
ekseni

0 1

2

0 1
0 1

2 Bölge
3 4
IV.
2 3 4

5
5

x
x

IV. Bölge
IV. Bölge

Görselde iki boyutlu düzlem koordinat sistemi verilmiştir.
z
z
z
D
D
Dz

x
x

Görselde üç boyutlu koordinat sistemi

x
x

y

y
y
x
verilmiştir.
x

z
z

y
y
y

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilere öncelikle bir binanın kuş bakışı ve üç boyutlu farklı açılardan çekilmiş planları gösterilmelidir. Bu süreçte öğrencilerde perspektif gelişimi veya uyarılmışlık seviyesi artacaktır.
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Öğrencilerle birlikte aşağıdaki maket düzeneği hazırlanır ve makine düzeneği kullanılarak binanın ikinci
katına güçlendirme blokları taşınacaktır.
Birim küplere mıknatıs monte ederek küplerin ilgili kattaki eğik düzleme ulaştığında kendiliğinden kata
çekilmesi sağlanacak ve maşa vb. bir alet ile ilgili bölüme aktarımı sağlanacaktır. Bu süreçte mıknatısın nasıl
ve ne kadar kullanılacağı öğrencilere bırakılmalıdır.
QR Kod: Yapılacak çalışmanın nihai haline ve yapım sürecine ait bazı detalara ulaşabileceğiniz
“Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Benim Yapım” adlı videoyu izleyiniz.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Dünya dışı bir gök cisminde yaşam ortamı (koloni) kurulumu için üç boyutlu inşa süreci ve bir sera yaşam
alanı çizim programları ile hazırlanabilir.

Provokatif Soru
1. Arkadaşlarınızın yaptığı örnek yapı prototiplerinin benzerlerini, tersine mühendislik ya da tersine düşünme kullanarak yapabilir misiniz? Bunun için arkadaşlarınızdan yaptıkları prototipin eğer çok maliyetli değilse bir benzerini yapmasını isteyebilirsiniz ve siz de onlara kendi prototipinizi çoğaltarak verebilirsiniz.
Tersine mühendislik yaparken uymanız gereken şey, prototipi temel parçalarına ayırarak sistem yapısında
yer alan her bir ögenin amacını anlamak ve bu şekilde, aynı işlevi yerine getiren ve gerekli tüm bileşenleri
içeren kendi cihazını yapabilmektir. Örneğin bir makine mühendisliği öğrencisi bir arabanın motorunu
inceleyerek nasıl çalıştığını öğrenebilir. Öğrenci, motorun dinamiklerini tam olarak anlarsa kendi tasarımını tasarlayabilmeli ve tasarımlarına dâhil edilen her parçanın amacını açıklayabilmelidir.1

Shannon O’Brien ve J.Patrick Abulencia, Learning through Reverse Engineering
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DEĞERLENDİRME:
1. Güçlendirilecek bölüm tercihi: Ağırlık merkezi, kolon ve kiriş bölgeleri, bağlantı noktaları tercih edilmişse
onaylanır ve uygun dönütler verilir. Bunların dışındaki tercihlere rehberlik edilir.
2. Mıknatısın bloklara montajı sürecinde kalıcı yapıştırma tercihi onaylanmazken kıskaç, lastik vb. birleştiriciler onaylanarak doğru ve yanlış tercihlere yönelik dönütler verilir.
3. Öğrencilerin farklı gruplar hâlinde etkinliği sürdürmeleri ve birden fazla ürün ortaya koymaları durumunda;
•

Çatıdaki basit makine düzeneğinin aktif kullanımı,

•

Mıknatıslı küp ve eğik düzlem tercihleri,

•

Güçlendirme bölgeleri tercihleri,

•

Yük taşıma kapasiteleri

karşılaştırılarak her birinden tam başarı hedeflenmektedir. Bu bölümlerin hiçbirinde bu bağlamın dışındaki oluşumlar başarılı olarak değerlendirilmeyebilir.

KAYNAKLAR:
MEB. (2019). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı (2. Baskı b.). Ankara: Devlet Kitapları.

BYF

FEN BİLİMLERİ

Ya r d ı m c ı D e r s M a t e r y a l i

206

FEN BİLİMLERİ

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

1. MODÜL
Öğretim Modülü: BİLİMSEL BİLGİ
Süre: 2 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Akıl Yürütme

•

Eleştirel Düşünme

•

Araştırma-Sorgulama

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farklarını
açıklar.

Bilimsel Bilgi
Bilimsel Araştırma

2. Teori ve kanunları karşılaştırır.

Teori

3. Araştırması sonucunda ulaştığı bilginin bilimsel
bilgi olup olmadığını değerlendirir.

Kanun
Kanıt
Gözlem

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Ders, bilim tarihinde bilimsel bilginin değişimiyle
sonuçlanan araştırma örnekleriyle işlenebilir.

Açık Uçlu Soru
Kontrol Listesi
Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri/Bilimsel Bilgi
ETKİNLİK ADI: Bilginin Bilgisi
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Eğitim Programı
SÜRE: 2 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
•

Bilimsel bilgiyi bilimsel yapan süreçleri ve özellikleri anlamak.

•

Bilimsel bilgi türlerine ilişkin yanılgıları sorgulamak.

•

Bilim insanlarının bilimsel bilgiye ilişkin iddialarını bilgiye dayalı olarak değerlendirmek.

KAZANIMLAR:
1. Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farklarını açıklar.
2. Teori ve kanunları karşılaştırır.
3. Araştırması sonucunda ulaştığı bilginin bilimsel bilgi olup olmadığını değerlendirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin bilimsel bilginin, kültürel bilgi, dinî bilgi ve felsefi bilgi gibi diğer bilgi türlerinden farklarını anlamaları beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel bilgi türleri olarak teori ve kanunların içerikleri, birbirlerinden farkları konusunda detaylı tartışmalar yapmaları beklenmektedir. Bilimsel bilgi
türlerine ilişkin yanılgıların neler olduğunun ele alınması ve bir bilginin bilimsel bilgi olabilmesi için ne gibi
özelliklere sahip olması gerektiği konusunda öğretim yapılması gerekmektedir. Bilim, bilmenin sistematik ve
tutarlı bir yolu olarak diğer insan uğraşlarına göre hatadan daha arınmış durumda ve bilgi sağlamada avantajlıdır. Dolayısıyla aynı olaya ilişkin farklı bilgi türleri içinden bilimsel bilginin ayırt edilmesi ve bu bilginin karar sürecinde kullanılması elzemdir. Ayrıca bilimsel dahi olsa her bilgi türünün değişebilir olduğunun ve farklı
amaçlara hizmet ettiğinin ele alınması gerekmektedir. Teoriler, bilimin temel lokomotifleri olmakla beraber,
kanunlar söz konusu olduğunda aralarında bir hiyerarşi kurulmakta ve teorilere ilişkin yanlış anlayışlara neden olan çıkarımlar yapılmaktadır. Bu etkinlikte bu durum ele alınarak yanlış anlayışlarla ilgili farkındalık
oluşturmak amaçlanmaktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Bu etkinliğin küçük grup tartışması ve bireysel araştırmaya uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Küçük grup organizasyonu için gerekli masa-sandalye oturma düzeni, 3 kişilik gruplar için oturma alanları
sağlanır. “Bir Durum, Dört Açıklama” kartları gruplara sağlanır. Bu kartlarda bir duruma ilişkin “iki felsefi
açıklama”, “bir bilimsel açıklama” ve “bir de dinî kökenli açıklama” yer almaktadır. Öğrencilerin bu bilgi türlerini karşılaştırmaları istenir. Ayrıca gruplara tartışmalar esnasında not almaları için bir kayıt formu temin
edilir. Yine grup çalışması için teori ve kanunları karşılaştıran bir kişiye ilişkin örnek olay metni hazırlanır.
Bireysel araştırma için ise çalışma formları hazırlanıp her öğrenciye 5 kopya olacak şekilde verilir. Çalışma
formlarında bir araştırmayı yürütme sürecine ilişkin sorular yer almaktadır. Formun en sonunda ise araştırma
sonucunda elde edilen bilginin bilimsel bilgi olup olmadığını sorgulamaya yönelik sorular bulunur.
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HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerin “Bir Durum, Dört Açıklama” kartlarını rahatça görüp, okuyabilecekleri bir oturma düzenine göre yerleşmeleri sağlanmalıdır. Her grubun okuduklarını ve tartışmalarını değerlendirebilecekleri ayrıca
bunları kaydedecekleri bir form yapısı oluşturmaları oldukça önemlidir. Formlarını oluştururken öğrencilere
örnek fikirler verilmelidir. Öğrencilerin bilimsel bilgi türlerinin farklarının neler olduğunu belirlemeleri için
onlara örnek olaylar hazırlanmalıdır. Daha sonra öğrenciler, bir bağımsız araştırma ile ilgili bilgilendirilmelidir. Araştırma sürecinde odaklanılan soruları ve sonunda elde edilen bilgiyi sorgulatacak soruları içeren bir
form sağlanmalıdır.

KAVRAMLAR:
Bilim: Bilmenin sistematik, tutarlı ve test edilebilir bir yoludur (Lederman, AbdEl-Khalick, Bell &
Schwartz, 2002).
Bilimsel Araştırma: İnsanın çevresindeki olaylar, olgular ve problemlere ilişkin bilgi elde etmesini sağlayan sistematik, tutarlı ve yöntem temelli etkinliklerdir (Karagözoğlu, 2006).
Teori: Evrendeki bir olay ya da durum için ortaya atılan, çıkarımla oluşturulan, iyi kurgulanmış, içsel olarak tutarlı açıklamalar sistemidir (Abd-El-Khalick, 2006).
Kanun: Evrendeki gözlenebilir olaylar ya da durumlar arasındaki ilişkinin tanımlaması ya da açıklamasıdır (Abd-El-Khalick, 2006).
Bilimsel Bilgi: Kanıt ve gözleme dayalı olan, bilimsel süreç sonucunda oluşturulan ve kendi içinde tutarlı
olan bilgidir (Lederman, AbdEl-Khalick, Bell &Schwartz, 2002).
Gözlem: Duyular aracılığıyla doğrudan ulaşılabilen veya birden fazla gözlemcinin görüş birliğine varabildiği, bir olay, bir nesne ya da durumu tanımlayan eylemdir (Lederman, 2006).
Kanıt: Gözlemler sonucu elde edilen bilginin gözlem açısından anlamlı şekilde organize edilmiş, inandırıcı formu.

ÖN BİLGİLER:
Bilim ve bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel çabaların öncüsü olan ve bilinmesi gereken konulardır. Bilimsel bilgi, diğer bilgi türlerinden öncelikle kullandığı “bilme yoluyla” ayrılmaktadır. Bilimsel bilgi, bilimsel süreç dediğimiz, gözlem ve kanıta dayalı sistematik bir yolla üretilmektedir. Fakat felsefi bilgi gözlem ve
akıl yürütmeye dayalı olarak üretilmektedir. Dinî bilgi ise vahiy yoluyla elde edilip doğrudan kabul etmeyi
gerektirmektedir. Kültürel bilgi ise bireysel gözlemler ve sistematik olmayan deneyimler sonucu üretilmektedir (Köksal, 2010). Bilimsel bilgi aynı zamanda üretilme şeklinden dolayı hatadan daha arınık, test edilebilir ve yanlışlanabilir bir bilgi türüdür. Bilimsel bilginin hipotez, teori, kanun, model ve ilke gibi birçok türü
vardır. Fakat bunlardan en çok ele alınan ikisi, teoriler ve kanunlardır. Evrendeki bir olay ya da durum için
ortaya atılan, çıkarımla oluşturulan, iyi kurgulanmış, içsel olarak tutarlı açıklamalar sistemine teori denirken, evrendeki gözlenebilir olaylar ya da durumlar arasındaki ilişkinin tanımlaması ya da açıklamasıdır
(Abd-El-Khalick, 2006). Hücre teorisi, canlılığın temel birimi olan hücre adı verilen bir duruma ilişkin çıkarımlarla oluşturulmuş açıklamalardır. Mendel kanunları ise gözlemlenebilen özellikler ve yine gözlemlenebilen genetik materyal (kromozom) arasındaki ilişkinin açıklamasıdır. Bu tür bilimsel bilgiler, insanların sadece
düşünerek ürettiği bilgi türü değildir. Bir bilginin bilimsel olabilmesi için sistematik ve tutarlı bir bilimsel
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yöntem kullanılarak, gözlem ve kanıta dayalı olarak oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda bu bilginin
test edilebilir, değişebilir ve tutarlı bir yapısı vardır. Toplumda genel anlamda bilim ve bilimsel bilgiye ilişkin
yanlış anlayışlar vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Kanunlar değişmez ama teoriler değişir.
2. Kanunlar, teorilerin tekrar tekrar kanıtlanmış olan formudur.
3. Bilimde basamak basamak izlenen tek bir yol vardır.
4. Bilim, bilim insanlarının bir amaç doğrultusunda yaptığı faaliyetlerdir.
5. Bilim, sistematik bilgi topluluğudur.
6. Bilim, insanların hayatını kolaylaştırmak için yapılan tüm faaliyetlerdir.
7. Bilimsel bilgi, felsefi yollarla veya dinî öğretilerle üretilebilir (Köksal, 2010).
Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrenci düzeyine uygun yanlış anlayışların ve bilgi türlerinin
ele alınmasıdır. Dolayısıyla ders içeriğinde tüm anlayışların ve bilgi türlerinin işlenmesi zorunlu değildir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen, derse başlamadan önce dersin amacını özetler ve “Bilimsel bilginin ne gibi özellikleri vardır?”
sorusunu rastgele seçtiği bir öğrenciye sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin ve geliştirilmesi gereken kısımlarının neler olduğunu ifade eder. Sonra sınıfı üçer kişilik gruplara ayırır. Sonra bu gruplara “Bir Durum, Dört
Açıklama” kartları sunulur ve öğrencilerden kartlarda verilen durumu açıklayan bilgileri karşılaştırmaları istenir. Örnek kart aşağıda sunulmaktadır.
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DURUM: Yer kabuğunda oluşan titreşimler
AÇIKLAMA 1. Yer kabuğundaki kırılmalar ani titreşimlerin oluşmasına dolayısıyla, dalgalar
hâlinde sarsılmalara neden olmaktadır. Bu olay esnasında yer kabuğuna yerleştirilen gözlem
araçlarından elde edilen bilgiler, kırılma esnasında ortaya çıkan bir enerjinin var olduğunu ve
titreşimlerin belirli frekanslarda ilerlediğini ortaya koymaktadır.
AÇIKLAMA 2. Yeryüzü üzerindeki her şey belirli zamanlarda hareket etmektedir (Taşlar,
hayvanlar, kumlar vb.). Dolaysıyla yeryüzünün en temel özelliği olarak hareket etmeyi görebiliriz.
Depremler de yeryüzünün temel özelliği olan hareketin bir göstergesidir. Yeryüzü, bu yolla içindeki
bileşenlerini doğru yerlere yerleştirmektedir.
AÇIKLAMA 3. Yeryüzü doğası gereği kurudur. Yağmurlar ve karlar sonrası, Güneş ışınlarına
maruz kalan yer kabuğunun hemen altında buhar meydana gelir, buhar yukarıya doğru yükseldikçe
sert bir zemine çarpar ve yeryüzü sallanır.
AÇIKLAMA 4. İnsanoğlunun dünya üzerinde kıyamet gününü hatırlaması için belirli
aralıklarla yaratıcı, uyarı mahiyetinde işaretler verir. Depremler bu uyarılardan biridir ve insanların
önlem alması için önemli bir işarettir.
Sorular:
1. Yukarıdaki açıklamalarda sunulan bilgiler arasındaki farklar nelerdir?
2. Hangi açıklamadaki bilgi, bilimsel bir bilgidir? Neden?
3. Bilimsel bilginin genel özellikleri nelerdir?

Öğrencilerin verilen kartlardaki bilgilere ilişkin cevaplarını bir tabloda toplamaları istenir. Ayrıca bilgi
türlerinin farklı özelliklerine yönelik büyük grup tartışması yürütülür (15 dk.). Sonra ise öğretmen öğrencilerin tablolarından ortak tek bir tablo oluşturur ve “bilimsel bilginin” özelliklerini özetler. Son olarak öğretmen,
“Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayıran ne gibi özellikler vardır?” sorusunu rastgele seçtiği üç öğrenciye
sorar ve öğrenilenleri belirler (10 dk.). Daha sonra öğretmen, öğrencilerin bir sonraki konu olan “teori ve kanun arasındaki arklar” ile” ilgili ön bilgisi hakkında bilgi edinmek için “kanun ve teoriler arasındaki benzer ve
farklı özellikler nelerdir?” sorusunu rastgele seçtiği 3 öğrenciye yöneltir (5 dk.).
Kalan 10 dk.da öğretmen üçer kişilik gruplarla çalışmaya devam eder. Gruplara, “Teori ve Kanun” adındaki örnek olay metnini okumaları için dağıtır. Öğrencilerden, okudukları örnek olayın altındaki soruları cevaplamalarını ister (10 dk.). Bu esnada destekleyici sorularla öğretmen gruplara rehberlik eder (Destekleyici
sorular: “Teoriler ve kanunlar aynı ise neden ayrı adları var?” , “Kanunlar değişir mi?” , “Teorilere ve kanunlara örnek verebilir misiniz?”). Öğrencilerin cevaplarını kaydetmeleri, teori ve kanunun ne olduğu konusunda
kararlar vermelerini ister. Örnek olay aşağıdaki gibidir:
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TEORİ VE KANUN
İklim, babasının evde annesine bir teorim var dediğini duymuştur ve teorilerin ne olduğunu merak
edip araştırma yapmaya başlamıştır. Bu esnada “kanun” diye bir başka kavramla karşılaşmıştır. Bunların ikisinin de farklı bilimsel bilgi türü olduğunu öğrenen İklim, ortak ve farklı olan özelliklerinin neler
olduğunu merak etmiştir. Fakat araştırdıkça kafası iyice karışmıştır. Yeni kaynaklar, teorilerin çıkarımla
oluşturulan açıklamalar olduğunu ifade ederken eski kaynaklar gözlemler sonucu oluşturulan hipotezlerin doğrulanmış şekli olarak ifade etmektedir. Eski kaynaklarda kanunların ise tekrar tekrar gözlemlerle
doğrulanmış ispatlanmış bilimsel bilgiler olduğu ifade edilmektedir. İklim bu bilgiler ışığında şöyle bir
sonuca ulaşmıştır: “Kanunlar da teoriler gibi gözlemlerle oluşturulmuştur, o zaman kanun ve teori aynı
şeydir.” Yine eski kaynaklarda kanunlar değişmez, teoriler zamanla değişir denirken yeni kaynaklarda
her ikisinin de değişebileceği ifade edilmektedir. Burada bir çelişki vardı fakat İklim, teoriler zamanla
olgunlaşıp onlar da kanunlar gibi değişmez olacaklardır, diye düşünüp bu iki bilgi türünün aynı olduğuna daha da inanmaya başlamıştır. Eski kaynaklarda ele alınan bir diğer önemli nokta, teorilerin daha az
ispatlanmış olduğu, kanunların ise tamamen ispatlanmış, değişmez gerçekler olduğunu ifade etmektedir. Bu durum, İklim’in aklındaki “Teoriler, gelişmekte olan kanunlardır.” fikrini pekiştirmiştir. Aslında
İklim farklı kaynaklardan yararlandıkça yanlış anlayışlar geliştirmeye başlamıştır ve bunun farkına varan
öğretmeni ona yardımcı olmak için örnekler üzerinden konuşarak yanılgıları gidermek istemiştir. İki
örnek olarak hücre teorisi ve etki-tepki kanunu ele almaya karar vermişlerdir. Aşağıdaki soruları cevaplayarak onlara yardımcı olabilir misiniz?
1. İklim’in bilimsel teori ve kanunlara yönelik yanlış anlayışları nelerdir?
2. Hücre teorisi ve etki-tepki kanunu hangi açılardan benzerdir?
3. Hücre teorisi ve etki-tepki kanunu hangi açılardan farklıdır?
4. Bilimsel teori ve kanunların özelliklerini bir tabloda açıklayabilir misiniz?

İkinci derste elde edilen fikirler öğretmence özetlenir ve öğretmen ne gibi özelliklerin yanılgı olduğunu
açık hâle getirir. Sonrasında ise teori ve kanunların özelliklerini açıklar (10 dk.).
Kalan 30 dk.lık ders süresince, öğrencilerin bir sonraki derse kadar yapacakları bir araştırmayı planlamaları için büyük grup çalışması yapılır. Bu çalışma esnasında öğrencilerden farklı problemlere örnek vermeleri
istenir ve problemler tahtaya sıralanır. Öğretmen bir haftalık süre içinde yapılabilecek araştırma problemlerini belirler, gerekirse kendisi de listeye problem ekler. Öğrencilerden bireysel olarak çalışacakları bir problemi
seçmelerini ister. Bir sonraki sayfada bireysel olarak araştırılabilecek problemlere örnekler verilmiştir.
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BİREYSEL ARAŞTIRMA PROBLEMLERİNE ÖRNEKLER
1. Farklı oy uzunluklarına sahip insanların boyları ve adım uzunlukları arasında bir ilişki var mıdır?
2. İşaret parmağı uzunluğu ile yazı yazma hızı arasında bir ilişki var mıdır?
3. Ağza takılan maske sayısı ile maskeden geçen hava miktarı arasında bir ilişki var mıdır?
4. Yumurtaların içine atıldıkları suya batma düzeyi, suya eklenen tuz miktarından etkilenmekte midir?
5. Ağaçların yapraklarındaki parça sayısı ile ağaçların gövdelerinden ayrılan dal sayısı arasında bir
ilişki var mıdır?

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, problemlerin mümkün olduğunca günlük hayatla ilişkili olanlardan seçilmesi ve aynı anda bir problemi birden fazla öğrencinin çalıştığından emin olunmasıdır. Bu problemleri araştırırken öğrencilerin neler yaptıklarını kaydedebilecekleri bir rapor formatına karar verilmelidir.
Örnek bir rapor formatı aşağıda sunulmuştur:

ARAŞTIRMA RAPORU
Adı ve Soyadı:
Araştırma Konusu:
Araştırma Sorusu:
Araştırmanın Nasıl Yapıldığı:
Araştırmanın Verileri:
Araştırmanın Sonuçları:
Araştırma Sonucu Varılan Karar:

Araştırma sonucu üretilen bilgi, bilimsel bir bilgi midir? Örneklerle açıklayınız.

Araştırma raporlarını alan öğretmen, öğrencilere bireysel olarak dönüt verir ve bilimsel bilginin kanıta, gözleme dayalı doğasının olduğunu ve tekrar edilebilir, yanlışlanabilir olduğunu, örnekler vererek yazılı
ifadeyle açıklar. Bir sonraki dersin başında “Bilimsel bilginin ne gibi özellikleri vardır?”, “Teori ve kanunun
benzer ve farklı özellikleri nelerdir?” sorularını rastgele seçtiği üç öğrenciye sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin neler olduğunu ve geliştirilmesi gereken kısımların neler olduğunu ifade eder.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Buradaki etkinliklere ek olarak teori ve kanunların farklarının öğretimi için “bilimin doğası” konusunda
çalışmaları olan bir bilim insanı ile söyleşi gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda bilimin doğasına ilişkin yanlış
anlayışlarla ilgili makale örnekleri toplanıp argümentasyon yoluyla yanlış anlayışlar irdelenebilir ya da öğrencilerin bir kısmının yanlış anlayışı bir kısmının ise kabul edilen anlayışı savunacakları bir tartışma oturumu
oluşturulabilir.

DEĞERLENDİRME:
Öğretimin başında ve sonunda kazanım odaklı açık uçlu sorular kullanılmalıdır. Ayrıca süreç esnasında
grup çalışmalarında ortaya çıkan ürünler, fikirler ve etkili performanslar, kontrol listesi ile değerlendirilmelidir. Son olarak öğrencilerin hazırladıkları araştırma raporu, rubrik (dereceli puanlama anahtarı) yardımıyla
değerlendirilmelidir.

KAYNAKLAR:
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

2. MODÜL
Öğretim Modülü: BİLİMSEL YÖNTEMLER
Süre: 3 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Akıl Yürütme

•

Eleştirel Düşünme

•

Araştırma-Sorgulama

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Bilimsel araştırma sürecini açıklar.

Bilim

2. Farklı bilimsel araştırma sorularının özelliklerini
analiz eder.

Bilimsel Araştırma
Bilimsel Yöntem

3. Bilimsel yöntemleri kullanır.

Deney
Hipotez
Araştırma Sorusu
Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Ders, bilim tarihinden farklı bilim alanlarında kullanılan
yöntemlerle ilgili elde edilen dokümanlardan örnekler
verilerek işlenebilir.

Açık Uçlu Soru
Kontrol Listesi
Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri/Bilimsel Yöntemler
ETKİNLİK ADI: Bilimin Güçlü Araçları: Yöntemler
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Eğitim Programı
SÜRE: 3 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
•

Bilimsel sürecin doğasında yöntemlerin rolünü anlamak

•

Bilimsel yöntemlere ilişkin yanılgılarını sorgulamak

•

Bilim yöntemlere ilişkin iddiaları bilgiye dayalı olarak değerlendirmek

KAZANIMLAR:
1. Bilimsel araştırma sürecinde yöntemlerin oynadığı rolü açıklar.
2. Farklı bilimsel araştırma sorularının özelliklerini analiz eder.
3. Bilimsel yöntemleri kullanır.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin bilimsel yöntemler konusunda deneyim sahibi olmaları, yöntemlerin neden ve
hangi durumlarda işe koşulduklarını anlamaları beklenmektedir. Bilimsel araştırma sorularının ne gibi özellikler açısından farklılaştığını belirlemeleri ve araştırma sorularının, araştırma yöntemleri ile hangi yönlerden
ilişkili olduğunu belirlemeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca bu etkinlikte bilimsel yöntemlerin kullanıldığı farklı
bilimsel problemler ele alınıp yanlış anlayışlarla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bilimde basamak basamak yürütüldüğü düşünülen bir yolun olmadığı konusunda öğrencilerin deneyimlerini arttıracak ve sorgulama yoluyla kendi bilgilerini yapılandırmalarına yardımcı olacak
öğretim süreci sağlanacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Bu etkinliğin temelinde analiz, deneyim ve sorgulama yatmaktadır. Dolayısıyla bu amaçlara uygun olarak
durum çalışması odaklı küçük grup tartışması ve argümentasyon uygulamalarının yapılması gerekmektedir.
Her iki uygulama için küçük grup organizasyonu sağlanmalıdır. Küçük grup organizasyonu için gerekli masa-sandalye oturma düzeni, 3 kişilik gruplar için oturma alanları sağlanır. İlk kazanım için bir örnek olay metni hazırlanır. “Bilimin yöntemsel renkleri” adındaki örnek olay gruplara verilir ve öğrencilerin bu metindeki
farklı araştırma süreçlerini karşılaştırmaları istenir. Ayrıca gruplara, tartışmalar esnasında not almaları için
bir kayıt formu hazırlanır. Sonrasında bilimsel yöntemlerle ilgili bir iddia üzerine argümentasyon yapılabilmesi için tüm grup ikiye ayrılır, bir grup iddiayı savunurken diğeri çürütmeye çalışır. Bu esnada Argümentasyon Formu kullanılır.
Sonrasında, bilimsel soruları analiz etmeleri ve karşılaştırmaları için ise “Bir Sorun, Dört Soru” kartları
gruplar için hazırlanır. Bu kartlarda bir bilimsel probleme ilişkin “dört farklı araştırma sorusuna” ilişkin örnekler yer almaktadır. Öğrencilerin bu soruları karşılaştırmaları ve verilen değerlendirme formu yardımıyla
analiz etmeleri istenir. Ayrıca gruplara, tartışmalar esnasında not almaları için bir kayıt formu hazırlanır.
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Son olarak ise küçük grupların iki farklı araştırma sorusuna ilişkin yöntem geliştirmeleri için “Yöntem
Geliştirme Formu” her öğrenciye bir kopya olacak şekilde verilir. Çalışma formlarında bir araştırma yürütme sürecine ilişkin sorular yer almaktadır. Bu form kullanılarak öğrencilerin geliştirdiği yöntemler, öğretmen
tarafından değerlendirilecektir.

HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerin argümentasyon için karşılıklı oturabileceği bir düzen sağlanmalıdır. Küçük grup çalışmalarında kartları ve örnek olayları rahatça görüp okuyabilecekleri bir oturma düzenine yerleşmeleri sağlanmalıdır. Her grubun okuduklarını ve tartışmalarını değerlendirip kaydedecekleri bir form yapısı oluşturmaları
oldukça önemlidir. Formları kullanırken öğrencilere örnek fikirler verilmelidir. Gerekirse önceden örnek olarak argümentasyon yapılır. Öğrencilere modellenebilir. Tartışma süreci ile ilgili örnekler grup çalışmalarından
önce bir küçük grupla denenebilir.

KAVRAMLAR:
Bilim: Bilmenin sistematik, tutarlı ve test edilebilir bir yoludur (Lederman, AbdEl-Khalick, Bell &
Schwartz, 2002).
Bilimsel Araştırma: İnsanın çevresindeki olaylar, olgular ve problemlere ilişkin bilgi elde etmesini sağlayan sistematik, tutarlı ve yöntem temelli etkinliklerdir (Karagözoğlu, 2006).
Bilimsel Yöntem: Var olan bilimsel problemlere ya da durumlara ilişkin bir sonuca varmak için kullanılan
sistematik ve tutarlı tüm zihinsel süreç ve işlemlerin tamamıdır (Sönmez, 2005).
Deney: Bir araştırma sorusuna ilişkin neden-sonuç ilişkisi kurmaya yönelik gerçekleştirilen müdahale ve
ölçümleri içeren bir bilimsel yöntemdir (Çaparlar & Dönmez, 2016).
Hipotez: Hipotezler, bir duruma ilişkin önerilen ve test edilmeyi bekleyen geçici fikirlerdir (Köksal, 2010).
Araştırma Sorusu: Bir araştırmanın odağındaki problemi ya da durumu ifade eden, soru şeklinde yazılan
düşüncelerdir.

ÖN BİLGİLER:
Bilimsel araştırmalarda bilimsel yöntemler önemli araçlardır. Bilimsel yöntemler hem gelecekteki araştırmalara yol göstermekte hem de mevcut çalışmalara tutarlılık, sistematiklik, hatadan arınıklık ve yeniden
uygulanabilirlik özelliklerini sağlamaktadır. Bilimde kullanılan deneysel yöntem, tanımlayıcı yöntem, karşılaştırmalı yöntem, ilişkisel yöntem ve çoklu yöntem içeren yöntemler söz konusudur (Köksal, 2010). Örneğin
bir bölgede yaşayan kör fareleri araştıran bir biyolog, tanımlayıcı ya da karşılaştırmalı araştırma yöntemlerini
kullanırken yeni bir kimyasal maddenin sentezinde optimum yolu belirlemeye çalışan bir kimyacı deneysel
yöntemi kullanabilir. Dahası bir ekosistemdeki kuş türlerini belirleyip bu kuş türlerinin yuvalarında yapılan
değişikliklerin ne gibi davranış değişikliklerine yol açtığını belirlemeye çalışan bir araştırmacı, öncelikle tanımlayıcı araştırma yöntemini, sonrasında ise deneysel araştırma yöntemini kullanacaktır. Bilime ilişkin aşağıda verilen “tek yöntem” yanılgısının kaynağı olan gösterim, oldukça sorunlu olup bilimi basamak basamak
izlenen bir yola indirgemektedir (Köksal, 2010).
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Şekil 1. Bilimde tek yöntem algısına neden olan yöntemsel gösterim

Problemi Tanımla.

Kanun Oluştur.

Gözlem Yap.

Teori Oluştur.

Hipotez Kur.

Sonuçları Analiz Et.

Hipotezi Test Et.

Şekil 1’de izah edilen akışta önemli eksiklikler vardır, örneğin her bilimsel araştırma bir problemle yola
çıkmayabilir. Dahası her bilimsel çalışmada hipotez kurularak araştırma yapılmamaktadır. Örneğin, bitki sistematiği yapan biyologlar bir problem durumu ya da hipotezle yola çıkmamaktadırlar. Dahası teoriler, tekrar
tekrar doğrulanıp evrensel kabul gördüğünde kanun olmamaktadır. Her ikisi de farklı bilimsel bilgi türü olup
birbirine dönüşmemektedir. (Lederman, Abd-El-Kahlick, Bell & Schwartz, 2002). Araştırma sorusu ya da
fikri bilimsel araştırmada kullanılacak yöntem için temel belirleyicidir. Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) birkaç
araştırma sorusu ve ilgili araştırma yöntemleri eşleştirilerek verilmiştir.
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Tablo 1. Çeşitli Bilimsel Araştırma Soruları ve İlgili Araştırma Yöntemlerinin Eşleştirilmesi

Araştırma Sorusu

Gerekli Yöntem

Sonuç

Havaalanlarının yakınındaki tarlalarda
yetişen buğdayların, uzaktaki tarlalarda
yetişen buğdaylara göre ağırlık, büyüklük
ve renk açısından farklılıkları var mıdır?

Karşılaştırmalı Araştırma Yöntemi

Farklılığın ya da benzerliğin ortaya
konması

Çubuk baraj gölünün etrafındaki
iğne yapraklıların tür çeşitliliği düzeyi
nasıldır?

Tanımlayıcı Araştırma Yöntemi

Tür çeşitliliğinin tanımlanması

Kökten asetil-salisilik asit uygulamasının
maydanoz bitkisinin yaprak ve gövde
gelişimine etkisi nedir?

Deneysel Araştırma Yöntemi

Neden-sonuç ilişkisini ortaya koyma

Orta şiddetli manyetik alan
uygulamasına maruz kalan ratların
hipotalamus dokusuna yapılan
uygulamanın etkileri nasıldır?

Deneysel Araştırma Yöntemi

Neden-sonuç ilişkisini ortaya koyma

Tablo1’de de görüldüğü üzere farklı araştırma soruları, farklı araştırma yöntemlerini gerektirmektedir.
Bilimsel yöntem olma kıstası ise sistematik, tutarlı, tekrar edilebilir, açık, anlaşılır, gözlem ve kanıt temelli
olmalarıdır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrenci düzeyine uygun yanlış anlayışların ve bilgi türlerinin
ele alınmasıdır. Dolayısıyla ders içeriğinde tüm anlayışların ve bilgi türlerinin işlenmesi zorunlu değildir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Derse başlamadan önce öğretmen dersin amacını özetler ve “Bilimsel bilgi ne gibi yollar ya da yöntemlerle
üretilebilir?” sorusunu rastgele seçtiği bir öğrenciye sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin neler olduğunu
ve geliştirilmesi gereken kısımların neler olduğunu ifade eder. Sonra sınıfı üçer kişilik gruplara ayırır. Sonra
üçer kişilik gruplara “Bilimin Yöntemsel Renkleri” adındaki örnek olay sunulur ve öğrencilerden örnek olaya
ilişkin soruları cevaplamaları istenir. Örnek olay aşağıda sunulmaktadır.
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BİLİMİN YÖNTEMSEL RENKLERİ
Bir bilim topluluğuna üye olan üç farklı bilim insanı (Cenk, Murat ve Leyla) bir araştırma sorusu
üzerine tartışmaktadırlar. Araştırma sorusu; “İnsanların duyularının keskinliğini artıracak yollar nelerdir?” der. Cenk Bey bu soruyu araştırmanın yolunun öncelikle duyuları keskin olan bireyleri belirlemek,
sonra bunların duyularının keskinliğine etki eden etmenlerin onları gözlemleyerek belirlemek olduğunu ifade etmiştir. Cenk Bey bu bireylerin bazen duyularının keskinliğinin azalabileceği durumlarla
karşılaşılabileceğini, bu durumların neler olduğunun gözlemlerle belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Fakat bu araştırma yoluna karşı çıkan Leyla Hanım, “keskinliği artıracak yolları belirlemek” gerektiği
için bu yolun araştırma sorusuna uygun olmadığını, bu yolun sadece “keskinliği etkileyen etmenleri”
belirlemeye yarayacağını ifade etmiştir. Leyla Hanım ise öncelikle daha önceki çalışmalara bakılarak
hangi etmenlerin, duyuların keskinliğine etki ettiğini belirlemek gerektiğini, sonra da bu etmenleri duyuları destekleyecek hâle getirip uygulamalarla sonucu görmek gerektiğini ifade etmiştir. Leyla Hanım’ın
önerdiği deneysel yöntem, Murat Bey’in içine sinmemiştir. Murat Bey, deneysel yöntem gibi çok çaba ve
zahmet gerektiren bir yoldan ziyade, duyuları keskin olan ve olmayan bireyleri belirleyip duyu keskinliğini etkileyen etmenler açısından aralarındaki farklılığın ortaya konmasının daha uygun olduğunu ifade
etmiştir. Murat Bey, öncelikle daha önceki araştırmalardan hangi etmenlerin duyuların keskinliğine etki
ettiğini belirlemek gerektiğini sonra ise bu etmenler açısından iki grup arasındaki farkların karşılaştırılması gerektiğini, belirtmiştir. Dahası sonucun, etmenleri nasıl değiştireceğimizi bize söyleyeceğini iddia
etmiştir. Leyla Hanım bu duruma karşı çıkmıştır, araştırma sorusunun bir neden-sonuç ilişkisi gerektirdiğini bu nedenle deneysel uygulama olmadan bu soruya cevap verilemeyeceğini ifade etmiştir. Cenk
Bey ise iki yöntemin de zahmetli ve zaman alıcı olduğunu, tanımlama yapmanın yeterli olduğunu ifade
etmiştir.
Sorular
1. Yukarıdaki açıklamalarda önerilen yöntemler arasındaki farklar nelerdir?
2. Hangi bilimsel yöntem, araştırma sorusuna en uygundur? Neden?
3. Burada araştırma soruna ilişkin sizin önerdiğiniz bilimsel araştırma yöntemi nedir?

Öğrencilere örnek olaydaki sorulara ilişkin kendi cevaplarını özetlemeleri istenir. Ayrıca örnek olaydaki
yöntemlerin farklı özelliklerine yönelik büyük grup tartışması yürütülür (15 dk.). Daha sonra ise öğretmen,
öğrencilere “bilimsel yöntemlerin özellikleri”ni özetler. Son olarak öğretmen, “Bilimsel bilgi ne gibi yollar ya
da yöntemlerle üretilebilir?” sorusunu rastgele seçtiği üç öğrenciye sorar ve öğrenilenleri belirler (10 dk.).
Daha sonra öğretmen, sınıfı iki gruba ayırır ve argümentasyon formlarını iki gruba iletir. Her grubun 3 kişilik alt gruplara ayrılmasını ve her grubun bir argümentasyon formunu doldurmasını ister, sonrasında büyük
grupta ortak bir form doldurulması ile gruplar argümanlarını paylaşarak hazırlıklarını tamamlar.
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Argümentasyona konu olan iddia, “Bilimsel yöntem tektir ve basamak izlenirse gerçeğe ulaştırır.” ifadesidir.Argümentasyona konu olan iddia, “Bilimsel yöntem tektir ve basamak izlenirse gerçeğe ulaştırır.” ifadesidir. Bir grup bu iddiayı savunurken, diğer grubun çürütmesi istenmektedir. Örnek bir argümentasyon formu
aşağıda sunulmaktadır. Elde edilen formlar üzerinden birer temsilcinin grup adına argümentasyon bileşenlerine ilişkin fikirlerini sunmaları istenir ve öğretmen iki grubun argümentasyon şemalarını tahtaya çizerek
konuyu özetler (15 dk.).

ARGÜMENTASYON FORMU
BAĞLAM: Bilim insanları, bilimsel çalışmalar esnasında belirli yolları tercih ederek araştırmalarını
daha uygun şekilde yürütmektedirler. Bu yollar “bilimsel yöntem” adı altında özetlenmektedir. Fakat bazı
araştırmacılar bilimde “tek bir yöntemin olduğunu ve bunun basamak basamak izlenmesi gerektiği” fikrini
savunurken diğerleri buna karşı çıkmaktadır. Aşağıda ifade edilen iddayı, “veri, sınırlayıcı, gerekçe, destekleyiciler ve çürütme” bileşenlerini kullanarak çürütünüz ya da destekleyiniz. Örnek bir süreç aşağıda verilmiştir (Yapıcıoğlu & kaptan, 2018).
SINIRLAYICI: Çevredeki bütün
dağların yükseklikleri aynı olduğu
kabul edilirse
VERİ: Dağların zirvesine doğru
çıkıldıkça böceklerin kanat boyu
küçülür.

Bundan Dolayı

İDDİA: Böcekler her ortama uyum
sağlar.

Çünkü
GEREKÇE: Sıcaklık değeri düştüğü
içindir.

ÇÜRÜTÜCÜ: Yükselti az ise bu
durum geçerli değildir.

DESTEKLEYİCİ: Sıcaklık her 200
metrede 1°C düşer.

İDDİA: Bilimsel yöntem tektir ve basamak izlenirse gerçeğe ulaştırır.
VERİLER
GEREKÇELER
DESTEKLEYİCİLER
SINIRLAYICILAR
ÇÜRÜTÜCÜLER
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Bir sonraki dersin başlangıcında öğrenciler, farklı araştırma sorularını analiz etmek için üçer kişilik gruplarla çalışmaya devam eder. Öğretmen gruplara, “Bir Sorun, Dört Soru” adındaki katları okumaları için dağıtır. Daha sonra öğrencilerin bu kartlardaki soruları karşılaştırmaları için bir değerlendirme formu verir (15
dk.). Bu esnada destekleyici sorularla öğretmen gruplara rehberlik eder (Destekleyici sorular: Bu soruya cevap
verildiğinde ne gibi bir sonuca ulaşmış olacağız?, Bilimsel araştırma soruları farklı ise hepsine aynı yolla çözüm üretilebilir mi?). Öğrencilerin cevaplarını kaydetmeleri, sunulan soruların farkları konusunda kararlar
vermeleri istenir. Sunulan kartlar aşağıdaki gibidir:

1

2

SORUN: İNSANLAR TRAFİK KAZASI YAPMAKTADIR.

SORUN: İNSANLAR TRAFİK KAZASI YAPMAKTADIR.

ARAŞTIRMA SORUSU: Araçların erken uyarı sistemi ile donatılmasının trafik
kazalarını önlemeye etkisi nasıldır?

ARAŞTIRMA SORUSU: İnsanların trafik kazası yapma nedenleri nelerdir?

3

4

SORUN: İNSANLAR TRAFİK

SORUN: İNSANLAR TRAFİK

KAZASI YAPMAKTADIR.

KAZASI YAPMAKTADIR.

ARAŞTIRMA SORUSU: Hiç trafik kazası yapılmamış yollarla, sıklıkla yapılan yollar arasındaki farklar nelerdir?

ARAŞTIRMA SORUSU: Araç sürücülerinin yaşı ile trafik kazası yapma sıklıkları
arasında bir ilişki var mıdır?

Yukarıdaki kartların her birinde aynı sorunla ilgili dört farklı bilimsel araştırma sorusu verilmiştir. Bu
kartlardaki soruların öğrencilerce analizinin yapılması için aşağıdaki değerlendirme formunun öğrenci gruplarına verilmesi (her soru için bir form), gerektiğinde rol model olarak birkaç maddeyle ilgili değerlendirme
yapılması gerekmektedir. Araştırma sorusu değerlendirme formu aşağıda sunulmuştur:
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Araştırma Sorusu Değerlendirme Formu

Değerlendirme Kriteri

Kategoriler
Evet

Hayır

Araştırma sorusu açık ve anlaşılırdır.

Araştırma sorusunun gerektirdiği yöntem açıktır.

Araştırma sorusu için nelerin değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Araştırma sorusunun değişkenleri açıktır.

Araştırma sorusu çok dardır.

Araştırma sorusu bilimseldir.

Araştırma sorusu, içinde birkaç soru daha barındırmaktadır.

Araştırma sorusu çok geneldir.

Araştırma sorusu birden fazla yolla çözülebilir.

Öğrencilerin yaptığı değerlendirmelerden sonra, öğretmen her bir soru için grupların fikirlerini aldığı ve
soruların gerektirdiği yöntemler konusunda konuşulan bir büyük grup tartışması başlatır ve tartışma sonunda
önemli olan özellikleri özetler (25 dk.).
Bir sonraki derste ise öğrencilere açık uçlu farklı soru örnekleri sunulur ve bu sorulardan hangilerinin bilimsel yöntemlerle ele alınabileceği rastgele seçilen 3 öğrenciye sorulur. Bilimsel yöntemlere uygun soruların,
üzerlerinden veri toplanabilir olması, gözlemlenebilir olması, yeterince açık bir şekilde değişkenlerinin ifade
edilmiş olması ve bir yöntemi çağrıştırması gerektiği öğrencilere ifade edilir. Öğrencilerden “araştırma yöntemi geliştirme” formunu kullanarak verilen araştırma sorusuna uygun bir yöntem geliştirmeleri istenir (25
dk.). Araştırma yöntemi geliştirme formu bir sonraki sayfada sunulmaktadır.
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Araştırma Yöntemi Geliştirme Formu

Araştırma Sorusu: COVID-19 virüs salgınında öğrencilerin günlük bilgisayar kullanma süresinin
öğrencilerin kısa süreli hafıza kapasitelerine etkisi nasıldır?

Yönlendirici: Araştırma sorusunun amacı nedir?
Yönlendirici: Araştırma sorusunun odaklandığı değişkenler nelerdir?
Yönlendirici: Araştırma sorusuna cevap verebilmek için kullanılacak araştırma deseni nasıl çizilebilir?
Yönlendirici: Araştırma sorusuna cevap verebilmek için kimlerle araştırma yapılmalıdır?
Yönlendirici: Araştırma sorusuna cevap verebilmek nasıl veri toplanmalıdır?
Yönlendirici: Araştırma sorusuna cevap verebilmek veriler nasıl analiz edilmelidir?
Yönlendirici: Araştırma sorusuna cevap verebilmek için sonuçlar nasıl yorumlanmalı?

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, öğretmenin sürece rol model olarak dâhil olması, yeri geldiğinde
alternatif araştırma yöntemlerinden grubu haberdar etmesidir. Araştırma yöntemlerini gören öğretmen, öğrencilere grup olarak dönüt verir. Daha sonra “Bilimsel bilgi ne gibi yollar ya da yöntemlerle üretilebilir?” sorusunu rastgele seçtiği üç öğrenciye sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin neler olduğunu ve geliştirilmesi
gereken kısımların neler olduğunu ifade eder ve dersi sonlandırır (15 dk.).

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Bu etkinlikte odakta olan bilimsel yöntemlerin fen bilimleri dışında sosyal bilimlerde de kullanıldığına
ilişkin örneklerin olduğu etkinlikler geliştirilebilir. Farklı bilimsel araştırma yöntemleri konusunda bilim tarihindeki çarpıcı deneysel, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı araştırmalar örnek olay şeklinde öğrencilere sunulabilir. Örneğin Mendel’in bezelyelerle ilgili gözlemlerini kaydetmesi ve kalıtsal özellikleri tanımlaması, Tesla’nın
alternatif akımla ilgili deneyleri ve farklı hayvanların karanlığa adaptasyonuna ilişkin karşılaştırmalı araştırma bulguları örnek olarak sınıfa getirilebilir.
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DEĞERLENDİRME:
Öğretim başında kazanım odaklı açık uçlu sorular, öğretim sonunda da yine kazanım odaklı açık uçlu
sorular kullanılmalıdır. Ayrıca süreç esnasında grup çalışmalarında ortaya çıkan ürünler, fikirler ve etkili performanslar, kontrol listesi ile değerlendirilmelidir. Son olarak öğrencilerin hazırladıkları araştırma yöntemi
öneri raporu, rubrik (dereceli puanlama anahtarı) yardımıyla değerlendirilmelidir.

KAYNAKLAR:
Çaparlar, C. Ö., & Dönmez, A. (2016). Bilimsel Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, 44, 212-218.
Karagözoğlu, Ş. (2006). Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 13(2), 64-71.
Köksal, M.S. (2010). The effect of explicit embedded reflective instruction on nature of science understandings, scientific literacy levels and achievement on cell unit. Middle East Teachnical University, Unpublished PhD
Thesis. Ankara, Turkey.
Lederman, N.G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L. & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research
in Science Teaching, 39(6), 497-521.
Sönmez, V. (2005). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research
(EJER), (18).150-170.
Yapıcıoğlu, A. E., & Kaptan, F. (2018). Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımının Argümantasyon
Becerilerinin Gelişimine Katkısı: Bir Karma Yöntem Araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 37(1), 39-61.

BYF

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

3. MODÜL
Öğretim Modülü: SAHTE BİLİM
Süre: 3 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Akıl Yürütme

•

Eleştirel Düşünme

•

Araştırma-Sorgulama

•

Argümentasyon (Dayanaklandırma)

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Sahte bilimin ayırt edici özelliklerini açıklar.

Bilim

2. Sahte bilimin toplumsal etkilerini analiz eder.

Bilimsel Yöntem

3. Seçilen sahte bilim iddialarından birini çürütmeye yönelik fikir ortaya koyar.

Sahte Bilim
Bilimsel Dayanaklandırma
Yanlışlanabilirlik
Kanıt

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Ders; bilim tarihi, psikoloji ve sosyoloji alanından
örnekler vererek işlenebilir.

Açık Uçlu Soru
Kontrol Listesi
Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri/Sahte Bilim
ETKİNLİK ADI: Bilimin Sahtesi Olur Mu?
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Eğitim Programı
SÜRE: 3 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
•

Bilim gözlem, kanıt ve metot temelli doğasını anlamak

•

Sahte bilimin iddia ve çalışma süreçlerini sorgulamak

•

Sahte bilimin iddialarının neden bilimsel olmadığını savunmak

KAZANIMLAR:
1. Sahte bilimin ayırt edici özelliklerini açıklar.
2. Sahte bilimin toplumsal etkilerini analiz eder.
3. Seçilen sahte bilim iddialarından birini çürütmeye yönelik fikir ortaya koyar.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikler paketinde bilimsel olan ve sahte bilimin ürünü olan iddialar, teoriler ve araştırmalar karşılaştırılacaktır. Öğrencilerin günlük hayatlarında sürekli maruz kaldıkları astroloji, paranormal bilim ve nümeroloji gibi farklı alanlarla ilgili iddialar, bilim ve sahte bilim arasındaki çizginin öğrenilmesini elzem kılmaktadır. Buradaki öğretim etkinliklerinde öncelikle bilimin temel özellikleri kriter alınarak sahte bilimin
özellikleri tartışılacak sonrasında ise sahte bilimin toplumdaki yayınlığına ilişkin bir internet araştırması uygulaması yürütülecektir. Son olarak ise argümentasyon süreci ile sahte bilime ilişkin bir iddianın dayanaklarla
çürütülmesi süreci deneyimlenecektir. Bu etkinlikler içerisinde mümkün olduğunca sahte bilimin, hayatın
içerisinde olduğu ve örneklerinin kolayca anlaşılmadığı vurgusu yapılacaktır.
•

Sayıların insanların karakteriyle ilişkilendirilmesi

•

Uzaylıların dünyaya daha önce gelip gitmiş oldukları

•

Burçların insanların neler yaşayacaklarını belirlemeleri

•

Dünyanın bir delik olduğu ve gittikçe büyüdüğü, her şeyi yok ettiği fikri

•

Marsta bulunan bir kayadaki şeklin insan yüzüne benzemesi

•

Alternatif tıp uygulamaları
gibi örneklerden bir listenin öğretimin sonunda yapılandırılması sağlanacaktır.
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ARAÇ-GEREÇLER:
Bu öğretimde öncelikle sahte bilimin özellikleri örnek olay çalışmasıyla, sahte bilimin toplumsal etkileri
ise araştırma-sorgulama süreci ile bir sahte bilimle ilişkili iddianın çürütülmesinde ise argümentasyon süreci
ile öğretim yapılacaktır. En sonda ise sahte bilim örnekleri ile ilgili bir grupla beraber ortak liste oluşturulacaktır. Dolayısıyla bu amaçlara uygun olarak örnek olay çalışması odaklı küçük grup tartışması, grupla araştırma-sorgulama ve argümentasyon uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Her üç uygulama için küçük
grup organizasyonu sağlanmalıdır. Küçük grup organizasyonu için gerekli masa-sandalye oturma düzeni, üç
kişilik gruplar için oturma alanları sağlanır. İlk kazanım için bir örnek olay metni hazırlanır. “Bilim ve Sahte
Bilim” adındaki örnek olay, gruplara verilir; öğrencilerin bu metindeki bilimsel olan ve sahte bilimle ilgili
olan fikirlerin farklarını karşılaştırmaları istenir. Ayrıca tartışmalar esnasında grupların not almaları için bir
kayıt formu hazırlanır. Sonrasında sahte bilimle ilgili toplumu etkileyen haberlerden oluşan bir araştırma yürütmeleri için gruplara araştırma yapabilecekleri haber sitelerinin ya da internet adreslerinin listesi verilir.
Elde edilen bulgular gruplar şeklinde bir tabloda toplanır ve grupların bulguları bir ortak tabloda toplanıp
sahte bilimin toplum üzerindeki etkileri ve sonuçlarının neler olabileceği konusunda büyük grup tartışması
yapılır. Bu etkinlik için interneti olan bilgisayarlar sağlanmalıdır. Daha sonra sahte bilimle ilgili bir iddia üzerine argümentasyon yapılabilmesi için tüm grup ikiye ayrılır bir grup iddiayı savunurken diğeri çürütmeye
çalışır. Bu esnada argümentasyon formu kullanılır. Son olarak ise gruplardan sahte bilim iddialarına ilişkin
ortak bir liste oluşturmaları istenir.

HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerin küçük grupla örnek olay çalışması yapmaları için örnek olayları rahatça görüp okuyabilecekleri bir oturma düzeniyle yerleşmeleri sağlanmalıdır. Küçük grup araştırmalarında internet kaynaklarını
rahatça görüp okuyabilecekleri ve tartışabilecekleri bir oturma düzeniyle yerleşmeleri sağlanmalıdır. Her grubun okuduklarını ve tartışmalarını değerlendirebilecekleri, sonrasında ise bunları kaydedebilecekleri bir form
yapısı oluşturmaları oldukça önemlidir. İnternet araştırması içi her grubun kullanabileceği internet bağlantılı
bir bilgisayar olduğundan emin olunmalıdır. Argümentasyon için ise karşılıklı oturulabilecek bir düzen ve
argümentasyon formu sağlanmalıdır. Formları kullanırken öğrencilere örnek fikirler verilmelidir. Gerekirse
önceden “örnek olarak örnek bir argümentasyonun nasıl yapıldığı modellenerek gösterilir. Ayrıca örnek olaylar önceden hazırlanmalıdır. Tartışma ve araştırma süreçleri daha önce küçük bir grupla denenebilir.

KAVRAMLAR:
Bilim: Bilmenin sistematik, tutarlı ve test edilebilir bir yoludur (Lederman, AbdEl-Khalick, Bell ve
Schwartz, 2002).
Bilimsel Yöntem: Var olan bilimsel problemlere ya da durumlara ilişkin bir sonuca varmak için kullanılan
sistematik ve tutarlı tüm zihinsel süreç ve işlemlerin tamamıdır (Sönmez, 2005).
Sahte Bilim: Bilimsel yöntemler ve süreçlerden yoksun bir şekilde üretilmiş, yanlışlanma, test edilebilme
ve kanıt temellilikten yoksun olan ama bu özelliklerine rağmen bilimsel olduğunda ısrarcı olunan fikirler veya
teorilerdir (Metin, Cakıroglu ve Leblebicioglu, 2020).
Bilimsel Dayanaklandırma (Argümentasyon): Bir durumun ya da iddianın nedenlerinin, geçerliliğinin
ve anlamının uygun kanıtları dikkate alarak ve gerekçelerini analiz ederek farklı bakış açıları ile sınama sürecidir (Driver ve ark., 2000).
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Yanlışlanabilirlik: Bir iddia ya da düşüncenin sınanmaya açık olması ve hangi koşullarda yanlışlanabileceğinin belirlenebilir olması durumudur (Popper, 1998).
Kanıt: Bir konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış araştırmaların sonuçlarından elde edilen bulgulardır
(Efendioğlu ve Yanpar, Yelken, 2009).

ÖN BİLGİLER:
“Bilimsel olan, bilimsel olmayan ve sahte bilimsel olan ayrımı”, fen bilimleri öğretiminde özel önemi olan
temel bir kazanımdır. Öncelikle bir şeyin bilimsel olabilmesi için gözlem ve kanıta dayalı olması, yanlışlanabilmesi, sınanabilmesi, tekrarlanabilmesi, belirli sistematik bir yol ile ortaya konmuş olması gerekmektedir
(Köksal, 2010, Popper, 1998).Bilimsel olmayan iddialar, bu özelliklerden tamamen yoksundur. Fakat sahte
bilimsel iddialar ve teoriler insanlar üzerinde bilimselmiş gibi bir izlenim bırakacak özelliklere sahiptir. Bu
özellikler arasında, bilimsel olmasa da bir metot kullanması, test edilemese de görünür etkisinin olması, bilimsel olduğuna ilişkin sıklıkla yapılan ısrarcı girişimlerin olması ve yanlışta olsa bir akıl yürütme sürecinin
olması söz konusudur (Metin, Cakıroglu ve Leblebicioglu, 2020). Sahte bilimsel iddialar ve teorilere aşağıdaki
örnekler verilebilir:
•

Daha sonra meydana gelecek olaylar derin psikolojik deneyimlerle tahmin edilebilir (Prekognisyon).

•

İnsanlar düşünce gücüyle maddeleri hareket ettirebilir (Telekinezi).

•

Akupunktur kanser hücrelerinin gelişimini önlemektedir (Alternatif tıp).

•

Ozon tedavisi ile açık yaralar daha hızlı iyileşmektedir (Alternatif tıp).

•

Aslan burcuna sahip kimseler oldukça inatçıdır (Astroloji).

•

İnsanların doğum tarihlerinde gök cisimlerinin hangi konumlarda olduğu, kişilik özelliklerini belirlemektedir (Astroloji).

•

Dünyayı ziyaret eden dünya dışı canlı varlıklar söz konusudur (Astroloji).

•

Duyu ötesi algılar insanların diğer canlılarla iletişim kurmasını sağlar (Paranormal).

Sahte bilimsel iddiaların toplumsal etkileri oldukça önemlidir. Çünkü bilgiye dayalı kararlar gerektiren
durumlarda toplumsal kararların yanlış verilmesine ya da insanların hem ekonomik hem de psikolojik anlamda yıpranmasına neden olabilmektedir. Özellikle sağlık alanındaki sahte bilimsel iddialar, kişilerin tedavilerini aksatmalarına ya da yanlış uygulamalara maruz kalmalarına neden olabilmektedir. Bilimsel olana olan
inançta ve bilimsel olanın değerinde düşüşe neden olacak iddialar da sahte bilimsel iddiaları içermektedir
(Çetinkaya, Şimşek ve Çalışkan, 2013).
Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrenci düzeyine uygun sahte bilimsel iddiaların ve teorilerin
ele alınmasıdır. Dolayısıyla ders içeriğinde tüm iddia ve teorilerin işlenmesi zorunlu değildir.
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Ders başlangıcında öncelikle öğretmen, dersin amacını öğrencilerle paylaşır ve “Sahte bilim ve bilimsel
olanı nasıl ayırt edebilirsiniz?” sorusunu rastgele seçtiği bir öğrenciye sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin
neler olduğunu ve geliştirilmesi gereken kısımların neler olduğunu ifade eder. Sonra sınıfı üçer kişilik gruplara ayırır. Sonra üçer kişilik gruplara “Bilim ve Sahte Bilim” adındaki örnek olay sunulur ve öğrencilerden
örnek olaya ilişkin soruları cevaplamaları istenir. Örnek olay aşağıda sunulmaktadır:
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BİLİM VE SAHTE BİLİM
Haberleri izleyen Fikret, “Flash flash flash!” alt yazısıyla paylaşılan bir haberle karşılaşmıştır. Haberde, bir bilim insanı (A), havadaki enerjiyi elleriyle yönlendirerek insanların kötü enerjiden kaynaklı
sağlık problemlerini tedavi ettiğini ifade etmektedir. Ellerine aldığı iki taşın manyetik özellikleri olduğu
ve havadaki enerjiyi çektiğini ifade etmiştir. Haber programına konuk olan başka bir bilim insanı (B) ise
bu iddianın bilimsel olmadığını, “sahte bilim” olduğunu ifade etmiştir. Bilim insanı (B), “Bu iddia sahte
bilimdir çünkü test edilip kanıt toplanabilecek bir durum değildir, dahası bilimsel yöntemler ve süreçlerin uygulandığı bir yolla üretilmiş bir iddia değildir.” demiştir. Bu durumun hem insanların sağlığını
bozacak hem de uygun tedaviyi almalarına engel olabilecek bir durum olduğunu ifade etmiştir.
İddia sahibi bilim insanı(A) ise iyileşen hastalarının olduğunu, bunu bir tek kendisinin yapabildiğini, süreç esnasında iyileşmeye ilişkin kanıtlar topladığını ve bunun yararlı olduğunu ifade etmiştir. Bu
yolla tedavi olduğu iddia edilen iki kişi de programa konuk olmuştur. Bir tanesi yıllardır sırt ağrısı olduğunu, bu tedavi ile sırt ağrılarının azaldığını ifade ederken, diğeri midesinde yanmalar olduğunu, tedavi
sonrası şikâyetlerinin azaldığını ifade etmiştir. Bu yolun zararlı olmadığını tam tersine bilimsel bir tedavi
yolu olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Konuk bilim insanı (B), bu tür bir uygulamanın yararlı yönlerinin olabileceğini hatta tedavi bile edici
olabileceğini ifade etmiştir. Bilim insanı (B) “Bu durum, kanıt ve gözleme dayanmadığı, bilimsel yöntem
standartlarını karşılayan bir şekilde test edilmediği ve yanlışlanabilir olmadığı sürece bilimsel değildir.”
demiştir. Haber programı sunucusu, konunun oldukça karmaşık olduğunu ama insan sağlığı söz konusu
olduğu için doğru karar vermenin gerektiğini ifade ederek programı kapamıştır.
Sorular:
1. Siz Fikret’in yerinde olsaydınız, hangi bilim insanının tarafında dururdunuz? Neden?.
2. Birinci bilim insanı (A) tarafından önerilen iddianın bilimsel bir iddia olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
3. Bu iki iddiayı karşılaştırmak için nasıl bir yol izlerdiniz?
Öğrencilerden örnek olaydaki sorulara ilişkin cevaplarını özetlemeleri istenir. Ayrıca örnek olaydaki iddianın farklı özelliklerine yönelik büyük grup tartışması yürütülür (15 dk.). Daha sonra ise öğretmen, öğrencilere “sahte bilimsel iddiaların” özelliklerini özetler. Son olarak öğretmen, “Sahte bilim ve bilimsel olanı nasıl
ayırt edebilirsiniz?” sorusunu rastgele seçtiği üç öğrenciye sorar ve öğrenilenleri belirler (15 dk.).
Dersin kalan süresi (10 dk.) içinde öğretmen öğrencilerin yapacağı “sahte bilimin toplumdaki yeri” konusuna ilişkin araştırmayla ilgili ön hazırlık, örnek tarama ve örnek kayıt işlemlerini tamamlar. Bu esnada kendisi “sahte bilim”, “sağlık”, “ekonomi”, “eğitim”, “hukuk” ve “tarım” gibi anahtar kelimeleri kullanarak ne gibi
internet kaynaklarına erişilebileceğini; erişilen kaynakları ve haber içeriğini nasıl kaydedeceğini öğrencilere
gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrencilere alternatif haber siteleri ve internet sitelerine ilişkin
bir listenin sağlanmasıdır. Çünkü yanlış içerik ve bilgi, uygun olmayan görüntü ve amaçla ilgili olmayan unsurların sunulduğu sitelerin elimine edilmesi gerekmektedir. Ön hazırlık ve ön uygulamadan sonra bir diğer
derste öğrenciler internet üzerine verilen rehber yardımıyla araştırma yapacaklardır. Rehber, sonraki sayfada
sunulmaktadır.
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Öğretmen bir diğer dersin başlangıcında yapılacak araştırmanın amacını ve beklenenlerin neler olduğunu
sınıfa özetler (5 dk.). Öğrencilerin üç kişilik gruplar hâlinde kendilerine verilen araştırma rehberi ve araştırma
kayıt formu ile birlikte internet üzerinden araştırmalarını yapmaları istenir. Öğretmen bu esnada rehberlik
yapmak için kendisi de tüm öğrencilerin görebileceği bir ekran üzerinden araştırma yapar ve öğrencilerin
sorularını cevaplar. Öğrencilerin buldukları kaynakların internet adreslerini, içeriği kimin yazdığını ve
içeriğin özetinin ne olduğunu kayıt formuna yazmaları istenir. Kayıt formunu her grup kendine özgü detaylandırabilecektir (25 dk.). Son olarak elde edilen içeriklerin tüm çalışma grubunun bulduklarını yansıtacak
şekilde bir tabloda toplanması ve tartışılması sağlanır. Öğretmen tabloda sunulan içeriği “sahte bilimin toplum üzerindeki etkisi” açısından özetler (10 dk.).

İNTERNET ÜZERİNDEN ARAŞTIRMA YÜRÜTME REHBERİ
AMAÇ: Sahte bilimin toplum üzerindeki etkisini ve toplumla ilişkisini belirlemek için internette
yayınlanan haberler, olayların belirlenmesi ve sınıflandırılması
Araştırma sürecinin akışı aşağıda ifade edilen şekilde ilerlediğinde zamandan ve enerjiden kazanç
sağlanacaktır.
ARAŞTIRMA AMACININ ANLAŞILIR ŞEKİLDE İFADE EDİLMESİ

ANAHTAR KELİMELERİN BELİRLENMESİ

HANGİ ARAMA MOTORLARI YA DA SİTELERDE ARAŞTIRMA YAPILACAĞININ
BELİRLENMESİ

ULAŞILAN HABER VE İÇERİĞİNİN HANGİ KISIMLARININ OKUNACAĞININ
BELİRLENMESİ

SORUN OLDUĞUNDA NASIL VE KİMDEN YARDIM ALINACAĞININ BELİRLENMESİ

ARAŞTIRMA SONUCUNUN NASIL KAYIT ALTINA ALINACAĞININ BELİRLENMESİ

ARAŞTIRMANIN YÜRÜTÜLMESİ

ARAŞTIRMANIN RAPORLANMASI VE YORUMLANMASI
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Bir diğer derste öğretmen, sınıfı iki gruba ayırır ve argümentasyon formlarını iki gruba iletir. Her grubun
üç kişilik alt gruplara ayrılmasını ve her grubun bir argümentasyon formunu doldurmasını ister. Daha sonra
tüm gruplar ortak bir form doldurur. Böylece, gruplar argümanlarını paylaşmayla ilgili hazırlıklarını tamamamış olur. Argümentasyona konu olan iddia, “İnsanlar düşünce gücüyle maddeleri hareket ettirebilir.” ifadesidir. Bir grup bu iddiayı savunurken diğer grubun bunu çürütmesi istenmektedir. Örnek bir argümentasyon
formu aşağıda sunulmaktadır. Elde edilen formlar üzerinden birer temsilcinin grup adına argümentasyon
bileşenlerine ilişkin fikirlerini sunmaları istenir ve öğretmen iki grubun argümentasyon şemalarını tahtaya
çizerek konuyu özetler (25 dk.).
ARGÜMENTASYON FORMU
BAĞLAM: Bilimsel olduğu iddia edilen o kadar çok teori ve fikir var ki günümüzde doğru karar vermek oldukça zordur. Bilim insanları belirli yöntemsel standartları kullanarak tekrarlanabilir ve yanlışlanabilir bilgiler üretmektedirler. Bu çabalar ve sonuçta oluşan ürün “bilimsel” olarak nitelendirilmektedir.
Fakat bazı araştırmacılar kendi iddalarının da bilimsel olduğunu, bazen bu özellikler olmadan da savunabilmektedir. Bu duruma çözüm bulmanın en iyi yolu iddiaları bilimsellik kıstasları açısından değerlendirmektir. “İnsanlar düşünce gücüyle maddeleri hareket ettirebilir.” şeklinde ifade edilen iddiayı; veri, sınırlayıcı, gerekçe, destekleyiciler ve çürütme bileşenlerini kullanarak çürütünüz ya da destekleyiniz. Örnek
bir süreç aşağıda verilmiştir (Yapıcıoğlu & kaptan, 2018).
SINIRLAYICI: Çevredeki bütün
dağların yükseklikleri aynı olduğu
kabul edilirse
VERİ: Dağların zirvesine doğru
çıkıldıkça böceklerin kanat boyu
küçülür.

Bundan Dolayı

İDDİA: Böcekler her ortama uyum
sağlar.

Çünkü
GEREKÇE: Sıcaklık değeri düştüğü
içindir.

DESTEKLEYİCİ: Sıcaklık her 200
metrede 1°C düşer.

İDDİA: İnsanlar düşünce gücüyle maddeleri hareket ettirebilir.
VERİLER
GEREKÇELER:
DESTEKLEYİCİLER:
SINIRLAYICILAR:
ÇÜRÜTÜCÜLER:

ÇÜRÜTÜCÜ: Yükselti az ise bu
durum geçerli değildir.
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Öğretmen, öğrencilere dersin sonunda ise argümanların niteliği ile ilgili grup olarak dönüt verir. Öğrencilerin sahte bilim örneklerine ilişkin bir liste hazırlamaları ve bunun için internet araştırması bulgularını
kullanmaları istenir. Liste hazırlandıktan ve paylaşıldıktan sonra öğretmen “Sahte bilim ve bilimsel olanı nasıl
ayırt edebilirsiniz?” ve “Sahte bilimin toplum üzerindeki etkileri neler olabilir?” sorularını rastgele seçtiği dört
öğrenciye sorar. Verilen cevabın doğru yönlerinin neler olduğunu ve geliştirilmesi gereken kısımların neler
olduğunu ifade eder ve dersi sonlandırır (15 dk.).

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Bu etkinlikte sahte bilimin bir özelliği olarak “öncül bilim olma” konusunda ilgili öğrencilerle sokratik
tartışma süreci ile öğretim yapılabilir. Bilim insanlarının bilim insanı etiketinin her iddiasının doğruluğunu
göstermeyeceği konusunda örnek olay uygulamaları bu etkinliklere eklenebilir. Bir bilim insanının sahte bilimsel ve bilimsel iki iddiasının tartışıldığı bir argümentasyon süreci öğretime eklenebilir.

DEĞERLENDİRME:
Öğretim başında kazanım odaklı açık uçlu sorular, öğretim sonunda da yine kazanım odaklı açık uçlu
sorular kullanılmalıdır. Ayrıca süreç esnasında grup çalışmalarında ortaya çıkan ürünler, fikirler ve etkili performanslar, kontrol listesi ile değerlendirilmelidir. Son olarak öğrencilerin hazırladıkları internet araştırma
raporu ve argümentasyon şemaları, rubrik (dereceli puanlama anahtarı) yardımıyla değerlendirilmelidir.

KAYNAKLAR:
Çetinkaya, E. K., Şimşek, C. L., & Çalışkan, H. (2013). Bilim ve Sözde-Bilim Ayrımı İçin Bir Ölçek Uyarlama
Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.
Driver R., Newton P. & Osborne J. (2000). Establishing the Norms of Scientific Argumentation in Classrooms,
Science Education, 84(3), 287-312.
Efendioğlu, A., & Yelken, T. Y. (2009). Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Kanıt Temelli Öğretim. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 109-123.
Köksal, M.S. (2010). The effect of explicit embedded reflective instruction on nature of science understandings, scientific literacy levels and achievement on cell unit. Middle East Teachnical University, Unpublished PhD
Thesis. Ankara, Turkey.
Lederman, N.G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L. & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research
in Science Teaching, 39(6), 497-521.
Metin, D., Cakiroglu, J., & Leblebicioglu, G. (2020). Perceptions of eighth graders concerning the aim, effectiveness, and scientific basis of pseudoscience: the case of crystal healing. Research in Science Education, 50(1),
175-202.
Popper, K. R. (1998). Bilimsel Araştırmanın Mantığı, (Çev. İlknur Aka, İbrahim Turan), İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları.
Sönmez, V. (2005). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research
(EJER), (18).150-170.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

4. MODÜL
Öğretim Modülü: HÜCRE
Süre: 8 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Analitik Düşünme Becerisi

•

Analojik Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Hücrenin yapısını ve işlevlerini açıklar.

Hücre

2. Hücre teorisini açıklar.

Doku

3. Biyolojik organizasyon içerisinde hücrenin işlevini
analiz eder.

Organ
Organizma

4. Bir organizmadaki farklı hücre çeşitlerinin
organizma açısından önemini değerlendirir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Biyoloji, Bilim tarihi

Benzetim Ve Argümantasyon Düzeyi Değerlendirme
(Süreç)
Poster Çalışması (Ürün Değerlendirme)
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri ve Çeşitlilik/Hücre
ETKİNLİK ADI: Hücre teorisini keşfedelim
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
SÜRE: 8 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Biyolojik organizasyon düzeylerini, canlılık açısından önemi bağlamında değerlendirmek

KAZANIMLAR:
1. Hücrenin yapısını ve işlevlerini açıklar.
2. Hücre teorisini açıklar.
3. Biyolojik organizasyon içerisinde hücrenin işlevini analiz eder.
4. Bir organizmadaki farklı hücre çeşitlerinin organizma açısından önemini değerlendirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı öğrencilerin hücrenin yapısını ve işleyişini geçmişteki hücre teorilerini de ele alacak şekilde incelemeleridir. Bu bağlamda öncelikle öğrencilerin çeşitli hücreleri gözlemlemeleri sağlanacaktır.
Sonrasında organelleri tanımaları için bir araştırma görevi verilecektir. Biyolojik organizasyonu kavramaları açısından doku örnekleri incelenecek ve hücre-doku-organ-organizma sıralamasını yapabilmeleri için bir
kes-yapıştır etkinliği yapılacaktır. Hücrelerle ilgili öğrencilerden hücre teorisi ile ilgili bir zaman çizelgesi oluşturmaları ve bunu arkadaşları ile paylaşmaları istenecektir. Son olarak öğrencilere farklı hücre örnekleri verilerek bu örneklerin canlılık açısından önemini değerlendirebilmeleri için bir hikâye yazmaları istenecektir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Yoğurt suyu, bitki yaprağı, soğan, kürdan, lam, lamel, mikroskop, çalışma kâğıtları

HAZIRLIKLAR:
Etkinlikte kullanılacak preparatlar önceden hazırlanabilir. Öğrencilerden kendilerine ait bir bebeklik fotoğrafını yanlarında hazır bulundurmaları istenecektir.

KAVRAMLAR:
Hücre: Canlının bütün etkinliklerini gerçekleştirebilen yapısal ve işlevsel olarak en alt düzeydeki yapı birimi olarak tanımlanmaktadır (Reece vd. 2017 s.4).
Doku: Hücreler arası madde ile birbirine bağlı olan ve hem yapı hem de işlevi aynı olan bir hücre topluluğu olarak tanımlanmaktadır (Keeton &Gould, 2004 s. A20).
Organ: Çoğunlukla yapısal ve işlevsel bir birim hâlinde gruplaşan, vücudun birkaç dokudan oluşmuş bölgesi olarak tanımlanmaktadır (Keeton &Gould, 2004 s.A28).
Organizma: Canlılar tek tek organizma olarak isimlendirilmektedir (Reece vd., 2017 s.4)
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ÖN BİLGİLER:
Bu aşamada öğrenciler daha önce hücre, doku, organ ve organizma kavramlarını duymuş olmakla birlikte;
bu kavramlarla ilgili derinlemesine bilgi sahibi değillerdir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, ürün farklılaştırma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilerden kendilerinin çocukluk resimlerini ve şimdiki hallerini karşılaştırmaları istenir. İnsanlar
büyürken neler olduğu sorulur. Daha sonra herhangi bir yapı bloku ile oluşturulmuş bir hayvan modeli gösterilir ve bunun nasıl şimdiki hâlinden daha büyük yapılabileceği sorulur. Öğrenciler modele daha fazla parça
eklenmesi gerektiğini söyleyecektir. Öğrencilerden gelen cevaplar alınarak tıpkı modeldeki gibi canlıları da
oluşturan bir yapı bloku olduğu ve derste bunun ele alınacağı söylenir.
Daha sonra öğrencilerle bir mikroskop inceleme çalışması yapılır. Sınıfta dört adet istasyon oluşturulur
ve her istasyona bir mikroskop ve incelemek için bir materyal (yoğurt suyu, yaprak kesiti, soğan zarı, yanak iç
epiteli preparatları) preparatı koyulur. Öğrencilerden mikroskop kullanmayı bilmeyenlere kısaca mikroskop
kullanımı hakkında bilgi verilir. Öğrencilerden mikroskopta incelemeler yapmaları ve verilecek çalışma kâğıdını doldurmaları istenir (Ekte verilmiştir.).
Öğrenciler kâğıtları doldurduktan sonra öğrencilerin kendi çizimleri üzerinden gördükleri yapıların isimleri öğretmen tarafından söylenir (hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma). Bunların işlevleri sorulur ve her bir
yapının görevinin ne olabileceği grupça tartışılır. Öğrencilerden gelen yanıtlar tahtada tablolaştırılarak bu yapıların görevleri ile ilgili çıkarıma gidilir. Öğrencilerden doğru yanıtların gelmemesi hâlinde öğretmen ipucu
ve yönlendirmelerde bulunabilir.
Öğrencilere vücutlarındaki organlar gibi hücrelerinin içerisinde de tıpkı organlar misali farklı görevleri
gerçekleştiren yapıların olduğu ve bunlara “organel” dendiği söylenir. Öğrencilere bir sonraki sayfada bulunan
problem durumu verilerek araştırma yapmaları istenir:
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Hücre krallığında bir polis olarak görev yaptığınızı hayal ediniz. Bir gün krallıkta hiç protein üretilmemeye başlanıyor. Bu proteinler olmadan bir canlının hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Krallığınız büyük tehlikede! Bu
suçun sorumlusunu bulmak için krallıktaki herkesin ifadesini almanız gerekli. Acaba bu sorunun kaynağı ne olabilir belirlemelisiniz. Bunun için hücredeki tüm yapılarla
görüşerek ifadelerini almalısınız. Tüm yapılarla görüşerek
ifadelerini yazınız. İsterseniz ifadenizi karikatür çizimleri
ile de yapabilirsiniz.

Öğrencilerin yazdıkları organel ifadeleri sınıfta okunur. Sınıfta tüm öğrencilerden gelen cevaplar doğrultusunda bu hikâyede işaret edilen organel belirlenir. Diğer organellerin görevleri ile ilgili bir benzetim
oluşturmaları ve yazmaları istenir. Öğrencilerden gelen yanıtlar öğretmen tarafından değerlendirilir ve dönüt
verilir. Değerlendirme formu ilgili bölümde verilmiştir.
Öğrencilerden bir sonraki ders için hücre ile ilgili geçmişte yapılan çalışmaları incelemeleri ve kendi tercih
ettikleri bir dijital araçla interaktif bir zaman çizelgesi oluşturmaları istenir.
Bir sonraki derste öğrencilerin hazırladıkları zaman çizelgeleri incelenir. Öğrencilerin hazırladıkları çizelgelerde yer alan bilgiler tartışılarak sınıfça ortak yeni bir çizelge oluşturulur.
Öğrencilere hücre teorisi ile ilgili, bu teoriye aykırılık teşkil eden durumları örneklendiren argümanlar
verilir (Ekteki çalışma kâğıdındadır). Bu örnekler arasında canlılar dünyasından anormal büyüklükte hücreler, çekirdeği olmayan hücreler ve birden fazla çekirdeğe sahip örnekler yer almaktadır. Bu argümanları
araştırarak hücrelerle ilgili kanıtları destekleyen ve desteklemeyen durumlar öğrenciler tarafından gerekçeleri
ile listelenir.
Sonraki ders saatinde öğrencilere tek hücreli mi yoksa çok hücreli mi olmanın daha avantajlı olduğu sorulur. Gelen fikirler tartışılır. Öğrencilere milyonlarca yıl önce hücrelerin de bu sorunla karşı karşıya kaldıkları
ve daha büyük hücrelere erişmek için boyutlarından feragat etmek zorunda kaldıkları söylenir. Yüzey Alanı/
Hacim oranından söz edilir. (Hücrede hacim hızla artarken, yüzey alanı aynı hızda büyüyemez. Dolayısıyla
hacmin yüzey alanına oranı (HAO) giderek büyür (ya da Yüzey Alanı/Hacim oranı küçülür.). Bu, hücrede kararsızlığa sebep olur. Ve hücre, fizik yasaları dâhilinde, kendisini küçültmeye meyillenir.) Canlıların bu soruna
birden fazla hücre ile çözüm buldukları ve gitgide sayılarını artırdıkları söylenir.
Öğrencilere farklı dokulara ait hazır preparatlar gösterilir. Bir görevi yapmada özelleşmiş hücre topluluğuna doku adı verildiği söylenir ve dokulara örnekler verilir. Gördükleri bu dokuların bir araya gelerek organları
oluşturduğu söylenir. Daha sonra öğrencilere kalp hücresi, kalp dokuları, kan damarları, vücuttaki diğer sistemler ve bir insan görselinden oluşan katlanabilir kes-yapıştır ders materyali verilir (Materyal ekte verilmiştir.). Öğrenciler her bir parçayı keserek anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde insan vücudunu tamamlayarak
sırasıyla hücreden başlar ve diğer birimleri bir araya getirerek canlıyı oluşturur. Öğrenciler canlıyı oluşturduktan sonra onlara sırasıyla doku ve organlar düzenli çalışmadığında neler olabileceği sorulur. Gelen cevaplar
sınıfça tartışılır.
Öğrencilere organların da birlikte çalışarak sistemleri oluşturduğu ve tüm sistemlerin ise birlikte bir canlıyı oluşturduğu söylenir. Öğrencilere insan vücudundaki farklı hücrelerin gösterildiği çalışma kâğıdı verilir
ve öğrencilerden bu hücrelerin önce görevlerini bulmaları sonra ise görevlerden herhangi biri yerine getiril-
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mediğinde insanın vücudunda neler olabileceğini grupça tartışmaları ve insan vücudunda herhangi bir hücre
grubu görevini yerine getirmediğinde olabileceklerle ilgili bir rapor yazmaları istenir (Ekte çalışma kâğıdında verilmiştir.).

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öğrencilerle hücre ve diğer biyolojik organizasyon birimleri ile ilgili üç boyutlu bir model oluşturma etkinliği yapılabilir.
Öğrencilerle hücre teorisinin gelişimi ile ilgili EBA videoları izlenebilir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinlik süreç değerlendirme odağında ilerleyecektir.
Öğrencilerin organellerle ilgili oluşturdukları benzetimlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçek kullanılacaktır. Ölçeğin hazırlanmasında Bartha (2019)’dan yararlanılmıştır.

Değerlendirme Kriterleri

3

2

1

Benzerlik

Organelle benzetilen kavram
arasında oldukça fazla
benzerlik vardır.

Organelle benzetilen kavram
arasında orta düzeyde
benzerlik vardır.

Organelle benzetilen
kavram birbirine çok az
benzemektedir.

Benzetilen özelliklerin miktarı

Organelle benzetilen kavram
arasında ikiden fazla ilişki
oluşturulmuştur.

Organelle benzetilen kavram Organelle benzetilen kavram
arasında en az iki şekilde ilişki arasında tek şekilde ilişki
oluşturulmuştur.
oluşturulmuştur.

Benzetimin bağlam farklılığı

Benzetim yapılan alan
Benzetim yapılan alan oldukça
yaşam bilimleriyle yakından
farklıdır.
alakalıdır.

Benzetim biyoloji alanından
yapılmıştır.
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Öğrencilerin hücre teorisine zıt örneklerle ilgili oluşturdukları argümanların değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçek kullanılarak argümantasyon seviyesi belirlenecektir.

Argümantasyon Seviyesi

Argüman İçeriği

1. Düzey

Destekleyen ve desteklemeyen durumlar net olarak ifade edilmemiştir.

2. Düzey

Destekleyen ve desteklemeyen durumlar net bir şekilde ifade edilmekle birlikte, iddianın hücre
teorisi ile uyumlu olup olmadığı sonucu net biçimde yazılmamıştır.

3. Düzey

Destekleyen ve desteklemeyen durumlar net bir şekilde ifade edilmiş ve hücre teorisi ile uyumlu
olup olmadığı sonucu net biçimde yazılmıştır.

Grupça yazılan rapor değerlendirilecektir. Raporun değerlendirilmesinde ekteki ölçek kullanılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

3
(İyi)

2
(Orta)

1
(Geliştirilmeli)

Rapor bilimsel açıdan doğru bilgiler içeriyor.
Raporda özgün bir dil ve anlatım şekli kullanılmıştır.
Raporda neden-sonuç ilişkileri doğru şekilde verilmiştir.
Raporda olası durumlar derinleştirilerek ele alınmıştır.

Etkinlik sonu değerlendirmesi olarak öğrencilerden hücrenin yapısı ile işlevleri ve hücrenin biyolojik organizasyon içerisindeki yerini anlatan bir poster hazırlayıp öğretmenlerine dijital ortamda aktarmaları istenecektir. Hazırlanan posterin değerlendirilmesi için aşağıda verilen değerlendirme formu kullanılacaktır:
Değerlendirme Kriterleri
Poster bilimsel açıdan doğru bilgiler içeriyor.
Posterde ilgi çekici öğeler yer almaktadır.
Posterde kullanılan yazı tipi ve yazı puntosu yeterince okunaklıdır.
Posterde özgün bir dil ve anlatım şekli kullanılmıştır.
Posterde kavramlar arası ilişkilere yer verilmiştir.
Poster yaratıcı ögeler barındırmaktadır.

3
(İyi)

2
(Orta)

1
(Geliştirilmeli)
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EK
Mikroskop İnceleme Çizimlerim

Yoğurt suyu

Yaprak kesiti

Soğan zarı

Yanak içi epiteli
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Organeller

Mitokondri ............................................................................................................................................ benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Koful ....................................................................................................................................................... benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Kloroplast .............................................................................................................................................. benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Golgi aygıtı ............................................................................................................................................. benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Endoplazmik retikulum ....................................................................................................................... benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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Ribozom .................................................................................................................................................. benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Lizozom .................................................................................................................................................. benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Sentrozom .............................................................................................................................................. benzer.
Çünkü ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Hücre Teorisi Mercek Altında
Aşağıdaki durumları okuyarak hücre teorisini destekleyen ve desteklemeyen durumları gerekçeleri ile
yazınız.
1. Caulerpa taxifolia 65 m’ye ulaşabilir ve tek bir hücreden oluşmuştur. Bu boyut, tek hücreli canlılar için
aykırılık teşkil etmektedir.
Destekleyen Durum

Gerekçesi

Desteklemeyen Durum

Gerekçesi
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2. Alyuvarların çekirdekleri yoktur.
Destekleyen durum

Gerekçesi

Desteklemeyen durum

Gerekçesi

3. Çizgili kaslarımızdaki hücreler, çoğu hücreden daha uzundur ve birden fazla çekirdek içerir.
Destekleyen durum

Gerekçesi

Desteklemeyen durum

Gerekçesi

4. Septasız mantarlar hif adı verilen iplik benzeri yapılardan oluşur. Tek bir çekirdek içeren alt birimlere
ayrılmamışlardır. Bunun yerine çekirdeklerle dolu uzun bölümlerden oluşurlar.
Destekleyen durum

Gerekçesi

Desteklemeyen durum

Öğretmen İçin Anahtar
1. Örnek
Destekleyen Durum
Hücresel yapı
Tek bir hücreden oluşuyor.
Desteklemeyen Durum
Yapısı
Boyutları
Tek hücreli canlıların ezici sayıda çoğunluğu mikroskobik boyuttadır.

Gerekçesi
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2. Örnek
Destekleyen Durum
Hücre olmaları, mikroskobik boyutta olmaları, başka hücrelerin bölünmesiyle oluşmaları
Desteklemeyen Durum
Çekirdeklerini kaybetmiş olmaları
Çekirdeklerini kaybettiklerinde yeni hücreler meydana getirememeleri

3. Örnek
Destekleyen Durum
Hücresel yapıda olmaları
Desteklemeyen Durum
Çok sayıda çekirdek
Boyut

4. Örnek
Destekleyen Durum
Hücresel yapıdadır.
Hücreler mikroskobiktir.
Desteklemeyen Durum
Hücrelerde çok fazla çekirdek vardır.
Hücreleri bölümlerden oluşur.
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Hücreden Organizmaya Kes-Yapıştır

Sistemler

Organ

Doku

Hücre
Organizma
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Hücreler ve Görevleri
Resimlerdeki hücreleri inceleyelim. Bunların görevlerini araştırıp edindiğimiz bilgileri boş bırakılan alanlara yazalım.
Görevi:

Kırmızı kan hücreleri
(alyuvarlar)

Görevi:

Sinir hücreleri (Nöronlar)

Görevi:

Kas hücreleri
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Bu hücrelerden herhangi birinin görevini yapmadığı bir durum hayal ediniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte bu durumu işleyen bir rapor yazınız. Raporunuzu sınıftaki arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

KAYNAKLAR:
Bartha, P. (2019). Analogy and analogical reasoning. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Spring 2019 ed.). Stanford University Press. https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/reasoning-analogy/adresinden 26.06.2021 tarihinde erişildi.
Keeton, W,T. & Gould J,L. (2004). Genel Biyoloji, 5. Baskıdan çeviri (çev. Ed: Demirsoy, A.,Türkan, İ. &Gündüz,
E.), Palme Yayıncılık.
Reece, J.B, Urry, L.A.,Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. & Jackson, R.B. (2017). Campbell Biyoloji, 9.
Baskı (E. Gündüz ve İ. Türkan, çev.), Palme Yayıncılık.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

5. MODÜL
Öğretim Modülü: VÜCUDUMUZDAKI SISTEMLER
Süre: 6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Analitik Düşünme

•

Mantıksal Düşünme

•

Problem Çözme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. İnsan vücudundaki farklı sistemlerin yapı ve
işlevini açıklar.

Organ
Organ Sistemi

2. İnsan vücudundaki farklı sistemlerin etkileşimlerini analiz eder.
3. İnsan vücudundaki sistemlerin sağlıklı çalışmasını desteklemek için çözümler önerir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Ürün Farklılaştırma

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler

Ürün Değerlendirme
Dereceli Puanlama Anahtarı

249

250

FEN BİLİMLERİ

GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri ve Çeşitlilik/Vücudumuzdaki Sistemler
ETKİNLİK ADI: Vücudumuzdaki Sistemleri Keşfedelim
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı
SÜRE: 6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Sistemleri ve organizma bütünlüğü açısından görevlerini analiz etmek

KAZANIMLAR:
1. İnsan vücudundaki farklı sistemlerin yapı ve işlevini açıklar.
2. İnsan vücudundaki farklı sistemlerin etkileşimlerini analiz eder.
3. İnsan vücudundaki sistemlerin sağlıklı çalışmasını desteklemek için çözümler önerir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öncelikle öğrencilere, insan vücudunda birbiriyle eş güdümlü çalışan organların olduğu ve
bu organların bir araya gelerek bir sistem oluşturduğu kavratılacaktır. Sonrasında ise farklı sistemlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin analiz edilebilmesi için çölyak hastalığı üzerinden değerlendirme yapmaları istenecektir. Son olarak öğrencilerden seçtikleri bir sistemle ilgili hastalık hakkında bilgi toplaması ve bu hastalığın
çözümüne yönelik bir öneri geliştirmesi beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Çalışma kâğıtları

HAZIRLIKLAR:
Çalışma kâğıtları öğretmen tarafından dersten önce hazırlanır. Öğrencilere dersin başında organlar hakkında bilgi araştırma görevi verilir.

KAVRAMLAR:
Organ: Çoğunlukla yapısal ve işlevsel bir birim hâlinde gruplaşan, vücudun birkaç dokudan oluşmuş bölgesi olarak tanımlanmaktadır (Keeton &Gould, 2004 s.A28).
Organ sistemi: Birlikte çalışarak vücut için önemli bir fonksiyonu gerçekleştiren organ grubu olarak tanımlanmaktadır (Reece vd., 2017 s.1241)

ÖN BİLGİLER:
Öğrenciler bu aşamada bazı organ ve sistemlerin ismini duymuş olmakla birlikte; işlevleri ve bu organların eş güdümlü çalışması hakkında yeterince bilgi sahibi değillerdir.
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, ürün farklılaştırma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrenciler gruplandırılır. Öğrencilere çeşitli organları araştırmaları için görev verilir. Öğrencilere “Organ
nedir? Organlar tek başına mı çalışır? Eğer birlikte çalışıyorlarsa diğer organlarla nasıl birlikte çalışır?” soruları sorulur. Gelen cevaplar üzerinde konuşulur.
Bir önceki ders sonunda grup olan öğrencilerden grupça organları bir araya getirerek ortak çalışan veya
bir sistem oluşturan organları gruplandırmaları ve birer isim bulmaları istenir.
Daha sonra öğrencilerle yaptıkları gruplandırmalarını ve neden bu sisteme neden seçtikleri adları verdikleri tartışılır. Tartışma sonunda öğretmen bilim insanları tarafından oluşturulan ve ortak görev gerçekleştiren
bu sistemlerin adları ve işlevleri hakkında kısaca bilgi verir.
Her bir sistem için bir etkinlik istasyonu oluşturularak öğrencilerin etkinlikleri tamamlamaları sağlanır.
İstasyon içerikleri şu şekildedir:

Sistem

İstasyon İçeriği

Destek ve hareket sistemi

Öğrencilerle sınıftaki iskelet modelinin incelenmesi

Solunum sistemi

Akciğer kapasitesi deneyi

Sindirim sistemi

Mide asidi deneyi (HCl ve yiyeceklerle midedeki kimyasal
reaksiyonlar modellenir.)

Boşaltım sistemi

Böbrek diseksiyonu

Dolaşım sistemi

Kalp diseksiyonu

Sinir sistemi

Koyun beyni diseksiyonu
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Sonraki derste öğrencilere çölyak hastalığı ile ilgili bir makale okutulur.

Çölyak hastalığı (Glüten enteropatisi), glüten ve benzeri proteinleri içeren arpa, buğday ve çavdar
gibi tahılların tüketilmesi sonucu bağışıklık sisteminin uyarılmasıyla oluşan; temel olarak bağırsak hassasiyeti ve bağırsak dokusu hasarı oluşturan genetik bir tür sindirim sistemi rahatsızlığıdır (Aydoğdu&Tümgör, 2005; T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2017; Türksoy & Özkaya, 2006).
Çölyak hastalığı hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın belirtileri insandan insana değişebilmekle beraber, genel belirtiler şu şekilde listelenmektedir:
Karında şişkinlik
Çocuklarda büyüme geriliği
Demir eksikliği anemisi
Kabızlık
İshal
Kusma
Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları
Ağız içinde oluşan yaralar
İştahsızlık, gaz şikâyetleri
Eklem ve kemik ağrıları
Sinirlilik
Ciltte kaşıntılı döküntüler (Aydoğdu & Tümgör, 2005; T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2017; Karaahmet, 2018).

Metin okunduktan sonra öğrencilere “Çölyak hastalığı sindirim sistemi haricinde hangi sistemleri etkilemiştir?”, “Peki sizce ince bağırsakla ilgili bir problemin, vücudun tümünü bu şekilde etkiliyor olmasının sebebi ne olabilir?” soruları sorulur. Öğrenciler dolaşım sisteminden ve organların tek başına çalışmadığından
bahsedebilir. Gelen cevaplar sınıfça irdelenir.
Öğrencilere vücuttaki tüm sistemlerin birbiri ile etkileşim hâlinde çalıştığı, birindeki problemin diğer
sistemleri de dolaylı yoldan etkileyebileceği söylenir. Öğrencilerden bu durumlara örnekler vermeleri istenir.
Öğrencilere çeşitli sistemlerin ilişkilerini, o esnada vücutta olan olaylardan yola çıkarak irdeleyebilecekleri etkinlik kâğıdı dağıtılarak tamamlamaları sağlanır. Öğretmen çalışma kâğıdına verilen cevapların okunmasını
isteyerek gelen yanıtların tüm sınıf tarafından tartışılmasına ve farklı fikirlerin sınıf tarafından da duyulmasına olanak sağlar.
Öğrenciler gruplara ayrılır ve her bir gruba o sistemle ilgili hastalıkların bir listesi verilir. Öğrencilerden
o hastalığın nedenlerini ve belirtilerini derleyerek hastalığın tedavisi için çözüm önerileri sunmaları istenir.
Öğrenciler bu çözüm önerileri için kendileri teknolojik ürünler tasarlayabileceği gibi, internetteki medikal
içerikli web sitelerinden ya da bilimsel makalelerden içerikler okuyarak o hastalık için olası tedavi önerileri
sunabilirler. Öğrencilere çalışmaları ile ilgili bilgileri derleyebilecekleri bir çalışma kâğıdı verilir. Tüm etkinlik
tamamlanınca öğrencilerden kendi çalışmalarını diğer gruplardaki arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Öğrencilerden gelen çözüm önerilerinin, hastalık için bir çözüm olup olmayacağı sınıfça tartışılarak değerlendirilir.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Sinir sistemi tepki süresi ölçümü ile ilgili dijital oyunlar oynanabilir.
Öğrenciler farklı sistemik hastalıkların belirtilerini analiz ederek hangi sistemleri etkilediği hakkında çıkarım yapabilirler.
Sınıfta çölyak hastası olan ya da çölyak hastası tanıdığı olan bir öğrenci olabilir. Bu öğrenciden kendi
deneyimlerinden bahsetmesi ya da eğer hasta kişi tanıdık ise çölyak hastası tanıdığı ile bir görüşme yaparak
arkadaşları ile paylaşması istenebilir.

DEĞERLENDİRME:
Süreç esnasında çalışma kâğıtları verilerek bunlar üzerinde yer alan açık uçlu sorulara yanıtlar alınır ve
aşağıdaki puanlama anahtarına uygun biçimde dönütler verilir.

3
(İyi)

2
(Orta)

1
(Geliştirilmeli)

Çok az detay

Az detay

Yeterli detay

Araştırmadaki bilgiler bilimsel açıdan doğrudur.

Eksik ya da yanlış
bilgi

Kısmen doğru bilgi

Doğru bilgi

Çözüm önerileri yaratıcı ögeler içeriyor.

Yeterince orijinal
değil

Orta düzeyde
orijinal öge

Oldukça yaratıcı
ögeler

Değerlendirme Kriterleri

Araştırma yeterince detay içeriyor.

Etkinlik sonu değerlendirmesi olarak zar atma etkinliği yapılacaktır. Bir küp üzerine aşağıdaki yönergeler
yapıştırılarak öğrencilerin zarı üç kere atarak (Her seferinde farklı zar gelene kadar tekrar etmeleri istenecektir, sadece 1 kere atılan zarı beğenmeyip değiştirme hakkı sunulacaktır.) üzerinde yazılı etkinlikleri tamamlaması istenecektir. Tamamlanan etkinlikler daha önceki etkinliklerde yer alan menü değerlendirme formu ile
değerlendirilecektir.
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Vücudumuzdaki tüm sistemleri tanıtan
bir model oluşturarak tanıdıklarınızla
paylaşınız.

Vücudumuzdaki sistemlerden
herhangi biri düzgün çalışmadığında
neler olabileceğini anlatan bir hikâye
hazırlayınız.

2

3

Pankreas ve karaciğer düzgün
çalışmadığında, sindirim sistemi
açısından ne gibi değişiklikler olur?
Listeleyerek açıklayınız

Herhangi bir hastalık için geliştirilen
teknolojik bir tedavi yöntemini, maliyet,
uygulanabilirlik ve genel sağlığa etkileri
açısından değerlendirecek biçimde kısa
bir rapor hazırlayınız.

Sinir sistemi ile ilgili bir hastalığı seçerek
bu hastalığın hangi organların düzgün
çalışmasını etkileyebileceğine dair bir
araştırma özeti hazırlayınız.

4

5

6

Seçtiğiniz bir sistemin nasıl çalıştığını
anlatan bir animasyon hazırlayınız.

1

EK
Sistemlerarası ilişkiler

Hızlıca koştuğumuzda, kalbimiz hızlı hızlı atarak vücudumuza kan pompalar. Ayrıca hızlı hızlı
soluk alıp vermeye başlarız. Bu durumda hangi organ sistemleri birlikte çalışmaktadır?

BYF

255

Yemek yedikten sonra karnımız doyar. Yediğimiz yiyeceklerdeki besinler vücudumuzda kullanılmak üzere parçalanır ve ilgili organlara iletilir. Bu durumda hangi organ sistemleri birlikte çalışmaktadır?

Anemi (kansızlık) hastalığı kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) azlığı olarak tanımlanabilir. Anemisi olan insanlar sıklıkla kendilerini halsiz ve uykulu hisseder. Bu duruma neden olan ne olabilir?
Bu durum hangi sistemlerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmıştır?

Zaman zaman el ve ayaklarımızda uyuşma, karıncalanma benzeri rahatsızlıklar hissederiz. Ellerimizi ve ayaklarımızı bir süre hareket ettirdiğimizde ise bu durumun eğer ciddi bir şeyimiz yoksa
geçtiğini görürüz. Sizce bu durum hangi sistemlerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmıştır?
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Hastalıklar Çalışma Kâğıdı

……………. Sistemi Hastalıkları
Hastalığın Adı:

Nedenleri:

Belirtileri:

Çözüm Önerileri:

KAYNAKLAR:
Aydoğdu, S., & Tümgör, G. (2005). Çölyak Hastalığı. Güncel Pediatri, 3(1), 47-53.
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2017). Çölyak Belirtileri, Tanısı ve Komplikasyonları.
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/metabolizma-ve-colyak/%C3%A7%C3%B6lyak-belirtileri,tan%C4%B1s%C4%B1-ve-komplikasyonlar%C4%B1.html adresinden 25.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
Karaahmet, F. (2018). Çölyak Hastalığı’nda Teşhis Süresi. Ege Tıp Dergisi, 57(4), 228-231.
Keeton, W,T. & Gould J, L. (2004). Genel Biyoloji, 5. Baskıdan çeviri (çev. Ed: Demirsoy, A., Türkan, İ. & Gündüz, E.). Palme Yayıncılık.
Reece, J.B, Urry, L.A.,Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. & Jackson, R.B. (2017). Campbell Biyoloji, 9.
Baskı (E. Gündüz ve İ. Türkan, çev.). Palme Yayıncılık.
Türksoy, S. & Özkaya B. (2006). Gluten ve Çölyak hastalığı. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu,
sayfa: 807-810.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

6. MODÜL
Öğretim Modülü: POPÜLASYON
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Temel düşünme becerisini açıklama

•

Bilimsel süreç becerisi

•

Problem çözme becerisi

•

Eleştirel düşünme becerisi

•

Yaratıcı düşünme becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Biyolojik organizasyon düzeyleri içerisinde bir
popülasyonun yerini açıklar.

Birey-organizma
Tür

2. Bir popülasyonun bireysel ve çevresel düzeydeki
etkileşimlerini analiz eder.

Popülasyon
Komünite

3. Bir popülasyonun varlığını desteklemek için
çözümler önerir.

Popülasyonların gelişimi ve sağlığı canlı ve cansız
faktörlerden etkilenir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik hızlandırma
İçerik zenginleştirme
Süreç zenginleştirme
Ürün farklılaştırma

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Biyoloji

Açık uçlu soru

Matematik

Rubrik

Çevre bilim
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri ve Çeşitlilik/Popülasyon
ETKİNLİK ADI: Bireyden popülasyona
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Popülasyonların gelişimi ve sağlığının canlı ve cansız faktörlerden etkilendiğini kavramak

KAZANIMLAR:
1. Biyolojik organizasyon düzeyleri içerisinde bir popülasyonun yerini açıklar.
2. Bir popülasyonun bireysel ve çevresel düzeydeki etkileşimlerini analiz eder.
3. Bir popülasyonun varlığını desteklemek için çözümler önerir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu modülde öğrencilerin popülasyon kavramını daha yakından tanıyarak popülasyonların çevreleriyle
etkileşimlerini incelemesi ve bir popülasyonun varlığını korumak için çözüm önerileri geliştirmesi hedeflenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Etkinlik kâğıdı, renkli kartlar, okuma materyali

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen dersten önce okuma materyalinin çıktısını almalı veya çalışma esnasında çevrim içi olarak erişilmesine imkân sağlamalıdır. Etkinlik kâğıtları ve oyunda kullanılacak renkli kâğıtları öğrenci sayısına göre
çoğaltılmalıdır. İmkânı olan öğretmenlerin Gezegenimiz-Our Planet isimli belgesel serisini izlemeleri ve öğrencileriyle paylaşmaları tavsiye edilir.

KAVRAMLAR:
Birey (Organizma): Doğada var olan her bir canlı organizma bir bireydir (örn. İnsan, köpek, çınar ağacı,
inek, papatya vs.).
Tür: Organizmaların/bireylerin farklı çeşitlerini kapsar.
Popülasyon: Aynı türe ait olan bireyleri kapsar. Popülasyonlar coğrafik temellidir, belirli bölgelerde yaşar.
Bursa’daki çınar ağacı popülasyonu, Marmara’daki çınar ağacı popülasyonu ya da Türkiye’deki çınar ağacı popülasyonundan bahsedebiliriz yani popülasyonların yaşam bölgelerinin ölçeği değişkendir.
Komünite: Belirli bir alanda yer alan farklı türlerdeki popülasyonlar bir araya gelerek komüniteyi oluşturur.
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ÖN BİLGİLER:
Belirli bir bölgede yaşayan ve aynı türe ait organizmalardan oluşan topluluklar ekolojik organizasyon sınıflamasında popülasyon olarak tanımlanırlar. Popülasyonların yoğunluk, büyüklük, bölgesel dağılım ve yaş
dağılımı gibi faktörleri popülasyon dinamiklerini oluşturur. Popülasyonlar bir araya gelerek aralarında etkileşimler olan komüniteleri oluştururlar. Ekosistemlerdeki komüniteler de birbirleriyle etkileşim halindedir
ve iki komünite arasındaki geçiş bölgelerine ekoton adı verilir. Genel olarak komüniteleri oluşturan canlılar
arasında rekabet, av-avcı ilişkisi, simbiyotik yaşam ve süksesyon etkileşimleri vardır.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, İçerik zenginleştirme, Süreç zenginleştirme, Ürün farklılaştırma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Dersin başında öğrencilerden içinde yaşadıkları mahalleyi (topluluğu) düşünmeleri istenir ve bu mahalledeki herkesin birbirine benzeyip benzemediğini, mahalleyi nelerin oluşturduğu, insanların sahip oldukları
meslekler konuşulur. Paylaşımın ardından her topluluğun farklı bileşenlerden oluştuğu ve topluluğu oluşturan bireylerin birbiriyle etkileşim içinde oldukları çıkarımına erişilir. Daha sonra öğrencilere aşağıda sunulan
“Etkinlik Kâğıdı 1” dağıtılır ve bireysel olarak tamamlamaları istenir.
Görseller gruplandıktan sonra öğrencilerden gruplamalarının gerekçelerini açıklamaları istenir ve öğretmen tarafından doğru gruplama ve gerekçeleri (olması gereken gruplama (1-5-7)/(6-2-9)/(8-3-4); birey-popülasyon-komünite kavramları) açıklanır.
Ardından tür kavramını tanıtmak için öğrencilere farklı kedi cinslerini gösteren fotoğraflar gösterilir ve
bunları önceki sınıflamada nereye yerleştirecekleri ve gerekçeleri sorulur. Cevapların alınmasından sonra öğretmen tür kavramını açıklar ve öğrencilerin farklı türlere örnekler vermesini isteyip geri bildirim vererek
kavramı pekiştirir.
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Etkinlik Kâğıdı 1
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Kavram tanıtımları tamamlandıktan sonra öğrenciler sınıf içinde veya ev ödevi olarak bağımsız okuma
ve araştırmaya yönlendirilirler. Bağımsız okuma materyali olarak öğretmen tarafından seçilen bir metin veya
Khan Akademi’de yer alan “Ekolojik seviyeler: Bireylerden ekosistemlere kadar” isimli metin okunabilir.
Çalışmanın bir sonraki aşamasında popülasyonların üyeleri arasındaki etkileşimler ve popülasyonun dengesine etki eden faktörlerin incelenmesine odaklanılır. Öğrencilere seçilen bir popülasyonun (örnek olarak
kurumun bulunduğu bölgeden bir popülasyon seçilmesi tavsiye edilir) birey sayısını, hangi alanlarda yaşadığını, ne kadar büyüyebileceğini, popülasyondaki bireyler arasındaki ilişkilerin neler olduğu gibi sorular sorulur ve alınan cevaplar tahtada gruplanır. Ardından öğrencilerin popülasyonları etkileyen sınırlayıcı faktörleri
somutlaştırması için aşağıdaki oyun oynanır. Bu oyunda öğrenciler Hatay’da yaşayan bir ceylan popülasyonunu ve bu popülasyonu etkileyen su, besin ve barınma alanları gibi sınırlayıcı faktörleri temsil ederler. Oyun
süresince sınırlayıcı faktörü ile eşleşemeyen ceylan hayatını kaybeder. Oyun süresince ceylan ve sınırlayıcı
faktörlerin sayısının verileri toplanmalı ve sonuçlar grafiğe aktarılarak açıklanmalıdır.

Hatay’ın Ceylanları
Açıklama ve kurallar: Oyundan önce öğretmen her öğrenci için 3 tane olacak şekilde renkli kartlar hazırlar. Bu kartlar sınırlayıcı faktörleri temsil edeceklerdir (Mavi= Su, Sarı=Besin, Yeşil=Barınma
alanı). Tahtaya oyun boyunca elde edilen verilerin kaydedileceği bir tablo çizilir ve verileri gönüllü bir
öğrenci kayıt altına alır.

Tur

Başlangıçtaki ceylan
sayısı

Hayatta kalan ceylan
sayısı

Başlangıçtaki
sınırlayıcı faktör
sayısı

Tur sonundaki
sınırlayıcı faktör
sayısı

1

2

3

4

….

Sınıftaki öğrenciler rastgele iki eşit olmayan gruba bölünür ve sınıfın iki farklı köşesinde durmaları
istenir. Gruplardan biri ceylan popülasyonunu diğeri ise sınırlayıcı faktörleri temsil etmektedir. Bu aşamada birinci tur için veriler kayıt edilir. Oyun sonraki sayfada belirilen kurallara göre oynanır.
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1. Öğrenciler ellerindeki kartları saklamalı ve öğretmen söyleyene kadar kimseye göstermemelidirler.
2. Öğretmen yönergesiyle birlikte her öğrenci bir tane kâğıt seçer ve görülebilir şekilde elinde tutar.
3. Gruplar kartlarını seçtikten sonra ceylanlara sınırlayıcı faktörlerin yanına gitmeleri ve kendi ellerindeki renkle aynı renge sahip kişiyle eşleşmeleri söylenir. Eşleşme yapabilen ceylanlar, eşleştikleri
kişiyi de alıp ana gruba getirirler, böylelikle o kişi de ceylan olur. Fakat, eğer bir ceylan eşleşebileceği
kimse bulamazsa kendisi bir sınırlayıcı faktöre dönüşür ve o grupta kalır. Eşleşme yapamayan sınırlayıcı faktörler de kendi gruplarında kalmaya devam ederler.
4. Turun sonunda ceylanların ve sınırlayıcı faktörlerin sayımı yapılarak kaydedilir.
5. İstenildiği kadar sayıda tur tekrar edilir ve ortaya çıkan örüntü incelenir.
6. Oyun tamamlandıktan sonra öğrencilerden toplanan verileri grafiğe dökmeleri ve şu sorulara cevap
vermeleri istenir:
•

Sınırlayıcı faktörler ceylan popülasyonu nasıl etkiledi?

•

Oyunda neden sınırlayıcı faktörler değil de ceylanlar hareket etti? Açıklayınız.

•

Çizilen grafikte ceylan popülasyonun iyi ve kötü dönemleri var mı? Bunların nedenleri ne olabilir?
Sonraki yılda (turda) neler gerçekleşmiştir?

•

Bir popülasyonun gelişimini etkileyen farklı faktörler neler olabilir? Araştırdıktan sonra açıklamanızı yazınız.

•

Bir ekosistemdeki popülasyonlardan biri sistemden çıkarsa kısa ve uzun vadede neler gerçekleşebileceğine dair kanıta dayalı çıkarımlarınız neler olur? Açıklayınız.

Öğrenciler verdikleri cevapları sınıfla paylaşır ve öğretmen dersin başında sorulan sorulara verilen cevaplardan tahtaya yazılanlara döner, geri bildirimler vererek konuyu özetler.
Son olarak öğrencilerin yaşadıkları bölgeden bir popülasyon seçerek bu popülasyon hakkında bilgilendirici bir rapor hazırlamaları (yaşadıkları bölge, beslenme ve üreme şekilleri, doğal avcıları, popülasyonun
bölgedeki zamansal değişimi, popülasyonun varlığı için sınırlayıcı olan faktörler ve kaynakları vb.) ve raporun sonunda seçtikleri popülasyonun varlığını desteklemek için çözüm önerisi üretmeleri beklenir (Öğrenci
tercihine göre rapor yerine sunum, poster, infografik gibi farklı ürün türleri de kullanılabilir. Tercih eden
öğretmenler öğrencilerini çözüm önerilerini üretirken SCAMPER tekniğini kullanmaya yönlendirebilirler.).

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Derinleştirme için biyologların popülasyon büyüklüklerini nasıl tahmin ettiklerini ve hesapladıklarını
açıklayan ve öğrenci tarafından modellenen bir çalışma yapılabilir.

•

“Dünya ne kadar insana yeter?” sorusunu temele alan ve insan popülasyonun hızlı artışını irdeleyen bir
çalışma yapılabilir. Bu çalışmayı yapmak isteyen öğretmenlerin Gapminder tarafından hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan “Don’t Panic – The Facts About Population” isimli belgeseli öğrencileriyle paylaşmaları tavsiye edilir.
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•

Popülasyon büyümesini modellemek için maya mantarı kullanılarak bir laboratuvar çalışması yapılabilir.
Test tüpünde (kapalı ortam) büyütülen maya mantarı grafiksel olarak S şekliyle temsil edilen bir büyüme
eğrisi sergileyecektir.

•

Formikaryum (karınca çiftliği) inşa edilerek bir karınca popülasyonun gözlenmesi sağlanabilir. Bu çalışmayla hem karıncalarla ilgili daha detaylı bilgi edinilmesi ve karıncaların ekosistemdeki yeri hem de bir
popülasyonu etkileyen değişkenlerin gözlenmesi sağlanabilir.

DEĞERLENDİRME:
Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar sınıf içi geri bildirimlerle değerlendirilir, hazırlanan
rapor ise rubrik kullanılarak değerlendirilebilir. Değerlendirme sonucunda öğrenci ürünlerinin yetersiz olarak sınıflandırılması durumunda (toplamda 6’dan az puan) öğretmenin farklı etkinlikler kullanarak yeniden
öğretim yapması ve bireysel geri bildirimleri kullanarak öğrencinin eksiklerini tamamlaması önerilir.

Yetersiz (1)

Geliştirilmeli (2)

Yeterli (3)

Seçilen popülasyonla ilgili aşağıdaki başlıklara yer
verilmiştir.

Yaşadığı bölge

Beslenme şekli

Üreme şekli

Popülasyonun varlığı için sınırlayıcı olan faktörler

Popülasyonun varlığını desteklemek için çözüm
önerisi

KAYNAKLAR:
“Ekolojik Seviyeler: Bireylerden Ekosistemlere Kadar” Khan Academy. Erişim 3 Mart, 2021. https://tr.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecology/a/ecological-levels-from-individuals-to-ecosystems.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

7. MODÜL
Öğretim Modülü: BIYOSFER
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Temel Düşünme Becerisini Açıklama

•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Biyosfer kavramını açıklar.

Ekosistem

2. Biyoçeşitliliği etkileyen etmenleri tespit ederek
değişimin ekolojik sonuçlarını analiz eder.

Biyosfer
Biyoçeşitlilik

3. Tehlike altındaki türlerin korunması için çözümler önerir.

Tehlike Altındaki Tür
Biyosferdeki her şey birbirine bağlıdır.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Ekoloji

Açık Uçlu Soru
Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri ve Çeşitlilik/Biyosfer
ETKİNLİK ADI: Biyosfer I
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Biyosferdeki her şeyin birbirine bağlı olduğunu açıklamak

KAZANIMLAR:
1. Biyosfer kavramını açıklar.
2. Biyoçeşitliliği etkileyen etmenleri tespit ederek değişimin ekolojik sonuçlarını analiz eder.
3. Tehlike altındaki türlerin korunması için çözümler önerir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu modülde öğrencilerin biyosferin ne olduğunu açıklayarak biyosferdeki biyoçeşitliliğin öneminin farkına varması ve biyoçeşitliliği etkileyen faktörleri ve olası sonuçlarını analiz etmesi hedeflenmektedir. Biyoçeşitlilik biyosferin dengesinin temelini oluşturur. Bu nedenle öğrencilerin tehlike altındaki türler hakkında
araştırma yaparak onları nasıl koruyabileceğimize ilişkin çözüm önerileri geliştirmeleri istenir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Grafik örgütleyici, görsel ve gerekli olması durumunda Biyosfer II okuma metninin basılı kopyası, bilgisayar, projektör.

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen çalışmadan önce sınıftaki teknik imkânlar dâhilinde ihtiyaç duyulan tüm materyalleri öğrenci
sayısına uygun olacak şekilde çoğaltmalıdır. İmkânı olan öğretmenlerin Our Planet (Gezegenimiz) isimli belgesel serisini izlemeleri ve öğrencileriyle paylaşmaları tavsiye edilir.

KAVRAMLAR:
Ekosistem: Doğal çevrede bir alanda bulunan canlılar ile bu canlıların etkileşim içerisinde olduğu canlı ve
cansız faktörler bir araya gelerek ekosistemleri oluşturur.
Biyosfer: Canlı yüzey de denilmektedir. Dünya’da canlılığın olduğu 16-20 km’lik bir alandır.
Biyoçeşitlilik: Elliot Norse ve arkadaşları tarafından ortaya atılan biyolojik çeşitlilik kavramı biyolojik
çeşitliliğin tüm özelliklerini kapsayan, canlıların farklılığını ve değişikliğini, içinde bulundukları karmaşık
ekolojik yapılarla, tür içi, türler arası ve ekosistem çeşitliliğini kapsayan bir terim olarak ortaya çıkmıştır (Aktaran Gürbüz vd., 2013).
Tehlike Altındaki Tür: Çeşitli nedenlerden ötürü (avlanma, kirlilik, yaşam alanı kaybı vs.) yok olma tehdidi altındaki canlı türleridir.
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ÖN BİLGİLER:
Biyoçeşitlilik, yaşayan her şeyi kapsar. Bilim insanları dünyada 8,7 milyon canlı türünün var olduğunu
tahmin ediyor fakat şu ana kadar çoğu böcekler olmak üzere bunların yaklaşık 2 milyon kadarı tespit edilebildi. Hâlâ tanışmadığımız milyonlarca tür var ve okyanusların büyük bir kısmı bilinmezliğini koruyor. Bilim
insanları biyosferin tamamında ne kadar canlılık olduğunu keşfetmek kadar her ekosistemdeki (göl, tundra,
mağara vb.) biyoçeşitliliği ve canlıların birbirleriyle etkileşimlerini de inceliyor. Dünyamızda en fazla biyoçeşitliliğe bitkilerin rahatlıkla büyüdüğü tropik bölgelerin sahip olduğu biliniyor. Biyoçeşitliliği çok zengin
olan ve endemik türler barındıran bölgeler (örneğin; Güney Afrika, Brezilya, Madagaskar) sıcak noktalar (hot
spots) olarak isimlendiriliyor. Dünyadaki bütün türler hayatta kalmak için birbirine ve içerisinde yaşadıkları
ekosistemin sağlığına/dengesine bağlılar. Günümüzde dünyanın sahip olduğu biyoçeşitlilik, çoğunlukla insan
faaliyetleri yüzünden (kirlilik, iklim değişikliği, aşırı avlanma, salgın hastalık yayılımı, ormanların tahrip edilmesi) tehlike altında. Türler doğal olarak olması gerekenden yüzlerce kat daha hızlı yok oluyor. Eğer bu yok
oluşu yavaşlatmayı ve biyosferin biyoçeşitliliğini korumayı başaramazsak bilim insanları 240 ila 540 yıl içerisinde kitlesel bir yok oluşun gerçekleşeceğini öngörüyorlar. Bazı bilim insanlarına göre halihazırda 6. Kitlesel
Yok Oluş yaşanıyor (bk. National Geographic). Fosil kayıtlarına göre deniz canlıları için yok olma süresi bir
milyon türde yılda 0.1-1, memelilerde ise 0.2-0.5 oranında hesaplanmıştır. Günümüzde hesaplanan yok olma
hızı ise doğal olarak kabul edilebilecek sınırlardan 100 ila 1000 kat daha fazladır (Rockström, 2009).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme

ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİ
Bu çalışma üç bölüm hâlinde yürütülecektir. İlk bölümde öğrencilere ders öncesinde çoğaltılmış aşağıdaki
etkinlik kâğıdı dağıtılır ve öğrencilerden daireleri keserek iç içe sıralamaları ve en büyük dairede olması gereken kavramı bulmaları istenir.
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Bireyorganizma

Popülasyon

Tür

Komünite

Ekosistem

?
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Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra öğretmen tarafından biyosfer kavramı tanıtılır. Biyosferin dünyadaki canlılığın hepsini kapsayan 16-20 km’lik bir bölüm olduğu anlaşıldıktan sonra öğrencilere “Biyosfer 1,
Dünya ise, Biyosfer 2 neresi olabilir?” sorusu sorulur ve fikirlerini paylaşmaları istenir. Daha sonra öğrenciler
bilgisayarlara yönlendirilir ve onların biyosfer 2 hakkında araştırma yapmaları istenir. Eğer sınıf imkânları
bilgisayar destekli araştırma yapmayı desteklemiyor ise öğretmen ders öncesinde Biyosfer 2 ile ilgili bilgilendirme içeren okuma metinleri hazırlamalı ve öğrencilere ders esnasında dağıtmalıdır (Bilim ve Teknik
dergisinin 1992 tarihli sayısında bu konu işlenmiştir, kaynak okuma metni olarak kullanılabilir. Ayrıca Jane
Poynter’in Biyosfer 2’de geçirdiği zamanı anlattığı Biyosfer 2’de Yaşam isimli TED konuşması dinlenebilir.).
Biyosfer 2 hakkında temel düzeyde bilgi edinen öğrencilere “Biyosfer 1’i (Dünya) bu kadar özel kılan
nedir?” sorusu sorulur ve cevaplar alınır. Daha sonra öğrencilere aşağıdaki iki görsel gösterilir ve aralarında
ilişki kurmaları ve açıklamaları istenir.

İlişki: Dünya mızdaki her şey, örümcek ağlarının her bir zincirinin birbirine bağlı olması gibi birbirine bağlıdır. Bir zincir zarar görürse ağın bütün yapısı değişebilir.

Biyosferdeki her şeyin birbirine bağlı olduğu fikrine ulaşan öğrencilere aşağıda sunulan görseller sunulur
(Biyosferdeki değişimlerle ilgili video ve belgeseller de kullanılabilir.). Değişimin olası nedenleri ve sonuçları
hakkında grafik örgütleyici kullanarak çıkarım yapmaları istenir.
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Sumatra’daki yağmur ormanları

Amazon yağmur ormanı
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Kaz Dağları

Ildırı-Çeşme, İzmir
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Raja Ampat, Endonezya

Caddebostan Sahili, İstanbul
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Grafik Örgütleyici

Değişimin Olası Nedenleri

Değişimin Olası Sonuçları

Çıkarımım:

Öğrenciler öğretmen rehberliğinde görselleri inceledikten sonra doğaya verilen zararın, biyoçeşitliliği olumsuz etkilediği sonucuna ulaşır. Daha sonra öğretmen biyoçeşitlilik kaybı ile ilgili hazırlanmış çeşitli
infografikleri (örneğin Nicole Wohlmacher tarafından hazırlanmış Loss of Species Biodiversity isimli bilgi
görseli) de kullanarak biyoçeşitlilik ile ilgili özetleme amaçlı açıklama yapar ve öğrencilerden biyoçeşitliliği
etkileyen faktörleri özetleyen bir akıl (zihin) haritası hazırlamalarını ister. Akıl haritası tekniği Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir ve beynin her iki yarım küresini de birlikte kullanarak yaratıcılığı işe koşmayı amaçlar.
Akıl haritasını yaparken kişi sadece kelimeleri değil, zihnindeki görsel imgeleri de kullanarak bir sınıflama ve
ilişkiler ağı bütünü oluşturur.
Biyosferin dengesi ve sağlığı için biyoçeşitliliğin önemini kavrayan öğrencilerle derinleştirme için gezegenin dengesini etkileyen dokuz faktör paylaşılabilir. Konuyla ilgili öğrencilerle Rockström vd. (2009) tarafından yazılan makale ve makaledeki görseller paylaşılabilir. Ayrıca gezegenin dokuz limitini ve bu limitlerde
günümüzde nerede olduğumuzu detaylı bir şekilde açıklayan “Breaking Boundaries: The Science of Our Planet” isimli belgeselin izlenmesi tavsiye edilir. Rockström’ün liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı hesaplamalar ve ulaştığı sonuçlara göre gezegeninin sınırlarını belirleyen iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybedilme
oranı, nitrojen ve fosfor döngülerine müdahale, ozon salınımı, okyanus asiditesi, global tatlı su kaynaklarının
kullanımı, toprak kullanımındaki değişim, kimyasal kirlenme ve atmosferik aerosol yükü olmak üzere dokuz
faktör bulunmaktadır ve günümüzde bu dokuz limitin üçü (iklim değişikliği, nitrojen-fosfor döngüsü, biyoçeşitlilik kaybı oranı) tehlikeli sınırlarda olmak üzere aşılmıştır.
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Çalışmanın son aşamasında öğretmen aşağıdaki görseli kullanır ve harita ile verilen sayılar arasındaki ilişkinin ne olabileceği sorusunu sorar. Öğrencilerin tahminleri alındıktan sonra bu sayıların ne olduğu açıklanır.
Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından zengindir. Öyle ki Avrupa kıtasında yaklaşık 12.000 bitki türü olduğu tahmin
edilirken Türkiye’de tanımlanmış olan bitki türü yaklaşık 10.000’dir. Bu bitkilerin üçte biri endemiktir yani
sadece Türkiye’ye özgüdür. Böylesi zengin bir biyoçeşitliliğe sahip ülkemizde de tüm dünya için söz konusu
olan tehditler geçerlidir ve pek çok tür tehlike altındadır.

12.000

10.000

Öğrencilerin tehlike altındaki türlerimiz hakkında farkındalık kazanmaları ve onları korumak adına çözüm önerileri üretebilmeleri için takip eden çalışma planı kullanılır. Öncelikle öğrenciler 2-3 kişilik gruplara
bölünür ardından öğrencilerin ülkemizde tehlike altında olan türler hakkında bilgi edinmeleri için “Nesli tehlike altında bulunan hayvan ve bitki türleri” isimli kitapçığı okumaları ve ülkemizde tehlikede altında bulunan
canlılarla ilgili yapılan çalışmaları araştırmaları istenir (örneğin WWF-Türkiye’nin “Türkiye’nin Canı” isimli
projesi incelenebilir). Öğrenciler temel araştırmalarını yaptıktan sonra grupça araştırdıkları tehlike altındaki canlı türlerinden birini seçmeleri ve ülkemizde bu türü korumak ve onu gelecek nesillerin de görmesini
sağlamak için çözüm önerileri geliştirmeleri istenir. Bu görevin Yaratıcı Sorun Çözme tekniği kullanılarak
gerçekleştirilmesi öğrencilerin yaratıcı düşünme ve planlama becerilerini geliştirmesi açısından tavsiye edilir.
Yaratıcı sorun çözme (YSÇ) dört aşama (açıklama, tasarlama, geliştirme ve uygulama) ve altı adıma sahiptir.
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Yaratıcı Sorun Çözme Öğrenen Modeli
Aşama

Adım

Amaç

Öngörüyü inceleme

Amacı, isteği, problemi ya da zorluğu
tanımlamak

Veri toplama

Sorunun iyi bir şekilde anlaşılması, veri
toplamak ve açıklamak

Zorlukları/sorunları belirleme

Olası zorluklarla ilgili farkındalığı
arttırmak ve çözüm üretilmesine
yardımcı olacak sorular sormak.

Tasarlama

Fikirleri keşfetme

Sorulara ya da problemlere cevap
oluşturabilecek fikirleri üretmek

Geliştirme

Çözümleri belirleme

Fikirlerden çözümlere doğru ilerlemek.
Değerlendirme yaparak mevcut en iyi
çözümü seçmek.

Plan oluşturma

Seçilen çözüm ya da çözümlerin
uygulanmasına destek oluşturacak
kaynakları ve çözüm ortaklarını
belirlemek.

Açıklama

Uygulama

Kaynak:http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-process/

Örnek Yaratıcı Sorun Çözme Planı

“Antalya’da dalış yaparak balıkçı teknelerinin denize bıraktığı hayalet ağları temizleyen dalgıç
Derya, yaptığı dalışlardan birinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokuyla karşılaşır ve
o anları su altı kamerasıyla kayıt altına alarak uzmanlarla paylaştı. Uzmanlar Akdeniz fokunun Akdeniz’e özgü bir canlı olduğunu ve dünyadaki sayısının yaklaşık 500 ila 700 arasında olduğunu ve bu
nüfusun büyük kısmının da Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşadığını ifade ediyor. Uzmanlara
göre Akdeniz fokları oldukça zeki ve çok sosyal olmayan canlılardır. Az yavru verdikleri ve yavrularını besledikleri veya barındıkları mağaralara insan gibi başka canlıların yaklaşması neticesinde bu
mağaraları terk ettikleri bilinen foklarla karşılaşılması durumunda derhâl bölgeden uzaklaşılması
gerekmektedir. Hem doğal yaşam alanları insan baskısı altında olan hem de balıkçı ağlarını takip
ederek ağlardan balık aldıkları için bazı balıkçılar tarafından zarar verilen Akdeniz foklarının nesli
tüm Akdeniz kıyılarında tehlike altındadır.”
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YSÇ sürecinin başında öğrencilerle yukarıdaki gibi bir metin veya video/görsel ve öğrencilerle okudukları/izledikleri üzerinde tartışma yapılır. Bu aşamada empati becerisinin desteklenmesi için kendilerini yavrularını besledikleri ve barındıkları mağarada balıkçıların ve tekne turu yapanların rahatsız ettiği bir fok olarak
hayal etmeleri ve böyle bir durumda neler hissedecekleri sorularak beyin fırtınası yaptırılabilir. Daha sonra
öğrenciler Akdeniz foklarının neden tehlike altında olduğu, ekosistemdeki yerleri gibi konular hakkında daha
detaylı bilgi edinmelerini sağlamak için bilgilendirici metinler okuma, belgesel izleme, rapor inceleme gibi
kaynak araştırması yapmaya yönlendirilirler. Daha sonra öğretmen öğrencilerin küçük gruplar hâlinde YSÇ
sürecini takip ederek çalışmalarını ister.
1. YSÇ-Olgu Listelemesi: Okuma ve araştırmalar sonucunda öğrenilen şeylerin ve problemi daha iyi anlamak için sorulabilecek soruların bir listesini yapmaları istenir.
2. YSÇ-Problem Bulma: Öğrencilerin, Akdeniz foklarının tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olması, bu durumun nedenleri ve olası sonuçları ile ilgili bir beyin fırtınası yapmaları ve grupça çalışmak istedikleri bir
problem cümlesi oluşturmaları istenir.
3. YSÇ-Fikir Bulma: Öğrencilerin, bir önceki basamakta oluşturulan problem cümlesini için üretilebilecek
çözümlerle ilgili beyin fırtınası yapmaları istenir.
1. çözüm:
2. çözüm:
3. çözüm:
vs.
4. YSÇ-Çözüm Bulma: Beyin fırtınası neticesinde üretilen çözümlerin hangisi en etkilidir? Üretilen çözümleri değerlendirmek, karşılaştırmak ve geliştirmek için kriterler üretmelerini ve bu kriterleri kullanarak
çözümleri değerlendirmeleri istenir. Zaman, maliyet, çevreye etkisi gibi kriterler örnek olabilir. Öğrenciler
çözümlerini bir matris kullanarak değerlendirebilir/puanlayabilir.
Örnek Matris

Zaman

Maliyet

Çevre Etkisi

1. çözüm
2. çözüm

5. YSÇ-Onay Bulma: Öğrencilerden, seçilen en iyi fikrin nasıl hayata geçirilebileceği ile ilgili bir eylem planı
geliştirmeleri istenir. Eylem planında adımlar, zaman çizelgesi, çözüm ortakları gibi verilerin bulundurulması istenir.
6. Değerlendirme: Rubrik kullanılarak değerlendirme yapılabilir. YSÇ örnek değerlendirme rubriği aşağıda
verilmiştir. Rubrikte 1 puan yetersiz 4 puan ise gelişmiş becerileri temsil etmektedir.
1
Soru Sorma
Problem Bulma
Çözüm Bulma
Değerlendirme
Yansıtma

2

3

4
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler ile ilgili grup çalışması planlanabilir. Örnek olarak ormansızlaştırma,
iklim değişikliği ve aşırı avlanmanın biyoçeşitliliği derinden etkilediği bölgeler seçilebilir ve grupların bu
bölgelerdeki ekosistem sağlığını ve biyoçeşitlilik değişimini araştırarak araştırma sonuçlarını istedikleri
bir ürün çeşidini kullanarak paylaşmaları istenebilir.

•

Ülkemizde tehlike altında olan türler hakkında kurum çapında farkındalık geliştirmek için öğrenciler tarafından tehlike altındaki türleri ve özelliklerini tanıtan sunum yapılabilir veya infografikler hazırlanarak
kurumda sergilenebilir.

•

Kurumun bulunduğu bölgede yaşayan endemik veya tehlike altında olan bir tür varsa bu türün korunması
için öğrenciler tarafından toplumsal farkındalık çalışması yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:
Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar sınıf içi geri bildirimlerle değerlendirilir, YSÇ süreci ise
örnek planda sunulan rubrik geliştirilerek değerlendirilebilir. Değerlendirme sonucunda öğrenci ürünlerinin
yetersiz olarak sınıflandırılması durumunda (toplamda 7’den az puan) öğretmenin, farklı etkinlikler kullanarak yeniden öğretim yapması ve bireysel geri bildirimleri kullanarak öğrencinin eksiklerini tamamlaması
önerilir.

KAYNAKLAR:
“Creative problem solving” Creative Education Foundation. Erişim: 5 Mart, 2021. www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-process/
Gürbüz, H., Derman, M., & Çakmak, M. (2013). Biyoçeşitlilik Okuryazarlığı Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik Ve
Güvenirliği. Electronic Journal of Education Sciences, 2(3), pp. 77-91.
“What are mass extinctions, and what causes them?” National Geographic. Erişim: 1 Mart, 2021. https://www.
nationalgeographic.com/science/article/mass-extinction
Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. vd. (2009). A safe operating space for humanity. Nature 461, 472–475.
https://doi.org/10.1038/461472a.
“Türkiye’nin Canı” WWF-Türkiye. Erişim: 1 Mart, 2021. https://www.turkiyenincani.org/turkiyenincani/
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

8. MODÜL
Öğretim Modülü: KALITIM VE GENETIK
Süre: 6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerileri

•

Analitik Düşünme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Kalıtım kavramını açıklar.

Kalıtım

2. Kalıtım materyalinin işlevlerini özetler.

DNA

3. Genetik akrabalık ilişkisi ve cinsiyet farklılıklarını
kalıtım materyali üzerinden analiz eder.

Gen
Kromozom

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Ürün Farklılaştırma

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Biyoloji, bilişim teknolojileri

Açık Uçlu Sorular
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GENEL KONU/MODÜL: Yaşam Sistemleri ve Çeşitlilik/Kalıtım ve Genetik
ETKİNLİK ADI: Genetiği Keşfedelim
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
SÜRE: 6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Sistemleri ve organizma bütünlüğü açısından görevlerini analiz etmek

KAZANIMLAR:
1. Kalıtım kavramını açıklar.
2. Kalıtım materyalinin işlevlerini özetler.
3. Genetik akrabalık ilişkisini kalıtım materyali üzerinden analiz eder.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte kalıtım ve DNA’nın özelliklerinin işlenmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler kalıtsal özellikleri
listeleyerek çalışmaya başlayacak, sonrasında ise DNA’nın yapısı üzerinde araştırma yaparak bir oyun hazırlayacaklardır. Kalıtım materyalinin işlevlerinin irdelenebilmesi için ise hayalî bir canlı kromozomu üzerinden
genlerin yeni kuşaklara aktarımı modellenecektir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Çalışma kâğıtları, 4 adet özdeş poşet, 8 farklı renkte makrome boncuğu (her renkten 20 adet), grup sayısının iki katı kadar çöp şiş veya bir paket kürdan.

HAZIRLIKLAR:
Çalışma kâğıtları ve araç-gereçler öğretmen tarafından dersten önce hazırlanır.

KAVRAMLAR:
Kalıtım (soyaçekim): Kalıtsal nitelikteki özelliklerin bir kuşaktan bir başka kuşağa geçmesi olayı olarak
tanımlanmaktadır (Reece ve ark., 2017)
DNA (Deoksiribo Nükleik Asit): Her bir nükleotidinde bir deoksiriboz şekerinin bulunuşuyla karakterize olan bir nükleik asit ve tüm canlıların kalıtım materyali olarak tanımlanmaktadır (Keeton & Gould, 2004
s. A13).
Gen: Kalıtım birimidir ve çoğunlukla protein, tRNA, rRNA gibi ürünleri kodlayan bir DNA molekülünün
bir bölümü olarak tanımlanmaktadır (Keeton &Gould, 2004 s. A16)
Kromozom: Çekirdekte yer alan ve genleri taşıyan yapı olarak tanımlanmaktadır (Reece ve ark., 2017).
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ÖN BİLGİLER:
Öğrenciler bu aşamada çeşitli kaynaklardan DNA adını duymuş olmakla birlikte; bu yapının işlevleri hakkında yeterli bilgi sahibi değillerdir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
Süreç zenginleştirme, içerik zenginleştirme, ürün farklılaştırma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilere diğer insanlarla benzer ve farklı yanları sorulur. Gelen cevaplar değerlendirilir. Daha sonra
ebeveynlerine ne kadar benzedikleri ve bunun sebebi sorulur. Gelen cevaplar tartışılır.
Öğrencilere kuşaktan kuşağa aktarılan özelliklerimizin olduğu söylenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Hangi
özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını grup arkadaşlarıyla listelemeleri istenir. Listelenen özellikler sınıfla
paylaşılır.
Öğrencilere bu özelliklerin hangi şekilde yeni nesillere aktarıldığı sorulur. Gelen cevaplar değerlendirilir.
Öğrencilere canlılarda bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan ve hücre içerisinde yönetici molekül
olarak görev yapan yapının DNA olduğu söylenir. Öğrencilerden DNA ile ilgili araştırma yaparak DNA’nın
yapısını arkadaşlarına anlatmak için kullanacakları bir dijital oyun hazırlamaları istenir.
Sonraki derste DNA’nın içerisinde o türle ilgili çeşitli özelliklerin yer aldığı bölgeler olduğu ve bu bölgelere
gen adı verildiği söylenir. Genlerin harflerle ifade edildiği belirtilerek basit örnekler verilir.

çekirdek

Vücut hücresi

kromozom

Kromozom yapısı

DNA yapısı

DNA

Gen
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Görsel üzerinden kalıtım materyali hakkında bilgi verilir. Canlılarda genlerin biri anneden, diğeri babadan olmak üzere çiftler hâlinde bulunduğu söylenir. Bir canlının anne ve babasından aldığı genlerin tümüne
genotip, canlının bu genlere dayalı olarak sahip olduğu dış görünüşe ise fenotip adı verildiği söylenir.
Öğrencilerle diğer sınıflar gezilerek tüm öğrencilerin göz rengi ve saç rengi gibi özellikleri kaydedilir. Sonrasında öğrenciler bu verilerden hareketle göz rengi ve saç rengi gibi özelliklere ait bir grafik oluşturur. Öğrencilere grafikte büyük oranı hangi rengin kapladığı ve bunun nedeninin ne olabileceği sorulur. Öğrencilerden
gelen cevaplar grupça tartışılır ve öğrencilere kalıtsal olan bu özelliklerin toplumda bu şekilde görülmesinin
sebebinin bazı genlerin diğerlerine daha baskın karakterde olmasından kaynaklandığı ve genlerin bazılarının
baskın, bazılarının ise çekinik özelliklerin çıkmasına sebep olduğu için “aleller” oluşturduğu söylenir. İnsandaki alellere örnekler verilir.

Düz

Dalgalı

Kıvırcık

Öğrenciler ikili gruplara ayrılır. Öğrencilere hazırlanan çalışma kâğıtları verilir. Öğrenciler için hazırlanan
çalışma kâğıdında çeşitli gen dizilimlerini örneklendiren boncuk dizilimleri vardır. Bu boncuk dizilimlerinden o canlının anne ve babasının genlerinin nasıl olabileceğine dair çıkarımda bulunmaları istenir.
Öğrencilere bir bireyin biyolojik cinsiyetinin de kalıtsal biçimde aktarıldığı, eşeyli üreyen canlılarda cinsiyetle ilgili genlerin bazı özel genlerle belirlendiği söylenir. Bir sonraki derse hazırlık olarak, öğrencilerden
X ve Y kromozomları ile SRY geni ile Swyer sendromunu araştırarak kendilerine verilen çalışma kâğıdını
doldurmaları istenir. Derse gelindiğinde öğrencilerden araştırmada dikkatlerini çeken detayları tek tek sınıfla
paylaşmaları istenir.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

DNA izolasyon deneyi yapılabilir.

•

İleri düzeyde gelişim gösteren öğrencilerle daha fazla
karakterin genetiği ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılabilir:

Sence yavrular, ebeveynlerinin özelliklerini nasıl alırlar? Bunu keşfetmek için kendi yaratıklarımızı yapalım.
Eski insanlar çeşitli varlıkların gerçek olduğuna inanırlardı. Dünya mitolojisinde birçok hayalî canlı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kanatlı atlardır. Türkler Tulpar, Yunanlılar ise Pegasus adıyla böyle canlılardan
bahsetmişlerdir. Bu canlıların genetiği ile biraz oynamaya ve yeni kombinasyonlar üretmeye ne dersin?

Malzemeler
•

Çöp şiş

•

8 farklı renkte boncuklar

•

4 adet aynı boyda poşet

1. Her bir karakter için bir renk kodu ve harf kodu belirleyelim.
Baskın

Renk Kodu

Harf Kodu

Uzun kanat

Uzun bacak

Çekinik

Renk Kodu

Harf Kodu

Pembe

b

Kısa kanat

Sarı

B

Kısa bacaklar

Boynuz

Boynuz yok

Siyah renk

Beyaz renk

2. 4 adet poşetin üzerine hangi karakterle ilgili olduklarını yazalım (kanat boyu, bacak boyu, boynuz varlığı
ve renk).
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3. Her bir özellikle ilgili boncukları aynı poşete koyalım. Örneğin bacak uzunluğu ile ilgili uzun bacağı sarı
ve kısa bacağı ise pembe ile kodladığımızda her iki renk boncukları da aynı poşete koyacağız.

4. Her poşetten 2 boncuk seçelim.

5. Çektiğimiz boncuklarla ilgili genotip ve fenotiplerini yazalım. Aynı şeyi grup arkadaşımız da yapsın.
Örneğin bacak uzunluğu ile ilgili bu seçilen çubuk için genotip ve fenotipimiz yazılıdır.
Genotip

Fenotip

BB

Uzun bacaklı

Genotip

Fenotip

Genotip

Fenotip

Genotip

Fenotip

Bacak uzunluğu

Kanat uzunluğu

Boynuzlu olma

Renk
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6. Boncukları tekrar ait oldukları poşetlere atalım ve bu kez her poşetten birer tane boncuk çekelim. Grup
arkadaşımız da aynısını tekrar etsin. Sonra çektiğimiz boncukları çöp şişe dizelim.

7. Arkadaşımızın çöp şişi ile yan yana getirelim. Böylece bir kromozom oluşturalım.

8. Oluşturduğumuz kanatlı yavru atın fenotipini aşağıdaki kutuya çizelim
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9. Bu grupça oluşturduğumuz kanatlı yavru atın kromozomu oldu. Peki, acaba bu kanatlı yavru atın anne
ve babasının kromozomlarındaki genler nasıldı? Kendi çektiğimiz boncuklara geri dönelim ve bu boncuk
dizilimi için gerekli olan boncukları belirleyerek ebeveyn genotipi olasılıklarını oluşturalım.
Genotip Olasılığı
1
2
3
4

10. Soruları cevaplayalım.
S1. Kanatlı yavru atınızın genotopi hangi ebeveynine daha çok benzedi?
S2. Diğer gruplardan sizin kanatlı atınızla birebir aynı genotipe sahip bir kanatlı at var mı? Kaç taneler?
S3. Bu etkinliği kanatlı atın daha fazla genetik karakterini ele alarak yapsak, çeşitlilik artar mı yoksa azalır mı?
Neden?
S4. İnsanların en az 80.000 civarı gene sahip olduğu düşünülüyor. Bu etkinliği insan genleri ile yapsaydık çeşitlilik artar mıydı yoksa azalır mıydı? Neden?

DEĞERLENDİRME:
Etkinlik sonu değerlendirmesi olarak öğrencilerden kalıtım materyalini ve işlevlerini akrabalık ilişkilerini
de ele alacak şekilde akranlarına anlatabilmek için bir animasyon, sunum ya da poster tasarlamaları istenir.
Hazırlanan poster değerlendirme formu ile değerlendirilecektir.
Değerlendirme Kriterleri

3
(İyi)

2
(Orta)

1
(Geliştirilmeli)

Poster bilimsel açıdan doğru bilgiler içermektedir.
Posterde ilgi çekici ögeler yer almaktadır.
Posterde kullanılan yazı tipi ve yazı puntosu yeterince
okunaklıdır.
Posterde özgün bir dil ve anlatım şekli kullanılmıştır.
Posterde kavramlar arası ilişkilere yer verilmiştir.
Poster yaratıcı ögeler barındırmaktadır.

Süreç esnasında çalışma kâğıtları verilerek bunların üzerinde yer alan açık uçlu sorulara yanıtlar alınır ve
aşağıdaki puanlama anahtarına uygun biçimde dönütler verilir.
Değerlendirme Kriterleri
Verilen yanıtlar detaylı bir biçimde gerekçelendirilmiştir.
Verilen bilgiler bilimsel açıdan doğrudur.

3
(İyi)

2
(Orta)

1
(Geliştirilmeli)

Çok az detay

Az detay

Yeterli detay

Eksik ya da yanlış
bilgi

Kısmen doğru bilgi

Doğru bilgi

285

BYF

EK
Yavrunun Genotipini Bulalım
Ebeveynlerimizden aldığımız genlerin her biri farklı bir karakterle ilgilidir (örneğin saç rengi, göz rengi
gibi). Aşağıdaki çubuklarda anne ve babaya ait genler farklı renkte boncuklarla gösterilmiştir. Birbirine karşılık gelen her gen aynı karakterle ilgili özellikleri göstermektedir.
Karakter

Renk Kodu

Harf Kodu

Baskın

Kahverengi göz

Kahverengi

G

Çekinik

Yeşil/mavi göz

Yeşil

g

Baskın

Kıvırcık saç

Kırmızı

S

Çekinik

Düz saç

Turuncu

s

Baskın

Kahverengi saç

Açık mavi

A

Çekinik

Sarı saç

Sarı

a

Baskın

Uzun kirpik

Lacivert

B

Çekinik

Kısa kirpik

Pembe

b

1. Yavrunun genotipi sembolik olarak şekildeki boncuklarla verilmiştir. Anne ve baba için olasılıkları, bu
boncuklarla oluşturunuz.
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2. Yavrunun genotipi sembolik olarak şekildeki boncuklarla verilmiştir. Anne ve baba için olasılıkları bu
boncuklarla oluşturunuz.

Araştırma Bulguları Özeti

Araştırma Konusu

• İnternet kaynakları
• Kitaplar
• Gazeteler
Araştırmada Kullanılan Kaynaklar

• Dergiler
• Bilim insanları/Uzmanlarla ile görüşmeler
• Gözlem
• Gezi

BYF

287

Araştırma özeti

1.
Araştırma konusu ile ilgili dikkat çeken üç husus

2.
3.

Bu konuyla ilgili daha derinlemesine araştırmak istediğim
durumlar

1.
2.

1.
Araştırmada erişmek isteyip ulaşamadığım bilgiler (Varsa)
2.

1.
Ayrıntılı kaynakça

2.
3.

KAYNAKLAR:
Keeton, W, T. & Gould J, L. (2004). Genel Biyoloji, 5. Baskıdan Çeviri (çev. Ed: Demirsoy, A.,Türkan, İ. & Gündüz, E.), Palme Yayıncılık.
Reece, J. B, Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V. & Jackson, R. B. (2017). Campbell Biyoloji,
9. Baskı (E. Gündüz ve İ. Türkan, çev.) Palme Yayıncılık.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

9. MODÜL
Öğretim Modülü: MADDENIN ATOM ALTI PARÇACIKLARI
Süre: 3-4 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Akıl Yürütme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Farklı atom modellerini karşılaştıran bir rapor
hazırlar.

Atom Modelleri
Tanecikli Yapı

2. Atom altı parçacıkları özellikleri bakımından
karşılaştırır.

Proton, Elektron, Nötron

3. Maddenin yapısını temsil eden model geliştirir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, kimya

Açık Uçlu Sorular
Analitik Rubrik
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Maddenin Atom Altı Parçacıkları
ETKİNLİK ADI: Teorisyen Özgeçmişleri
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 3- 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklayabilmek

KAZANIMLAR:
1. Farklı atom modellerini karşılaştıran bir rapor hazırlar.

AMAÇ VE ÖZET:
Öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklamak.
Madde ve enerji bağlamında farklı atom modellerini araştırarak bu atom modellerine ilişkin görüşleri keşfetmeleri beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Öz geçmiş çalışma kâğıtları, (CV- Ek 1), zarf (grup sayısı kadar), A4 kâğıdı, akıllı tahta, bilgisayar,

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen ders öncesinde Ek 1’de verilen bilim adamlarına ait CV’leri (özgeçmiş) ve Türkiye’nin çeşitli
illerinde bilinen mekânlara ait görselleri arkalı-önlü olarak çıktı alır. Her bir grubun masasına koymak için
soru kartlarını farklı bir kâğıda çıktı alarak her grubun masasına koyar. Son olarak grup sayısı kadar zarf ve
A4 kâğıdını da hazırlayarak yönerge sonrasında masalara bırakır. Öz geçmişlerdeki bilgiler ve mekânlar örnek
olarak eklenmiştir. Atom modellerine yönelik verilen bilgiler öğrenci seviyelerine göre tekrar düzenlenebilir.

KAVRAMLAR:
Atom modelleri: Tarih boyunca atom hakkında çeşitli modeller ileri sürülmüştür. Atomun yapısıyla ilgili
fazla model (Thomson, Rutherford, Bohr) kullanımı, kafa karışıklığına neden olmaktadır (Harrison & Treagust, 1996; Podolefsky & Finkelstein, 2006, akt: Karagöz, Sağlam Arslan, 2012).
Atom Altı Parçacıklar: Bütün maddeler kendilerinin özelliğini gösteren küçük taneciklerden oluşur.
Proton: Atom çekirdeğinde her biri pozitif elektrik yükü taşıyan atom altı parçacıktır.
Elektron: Elektron, eksi elektrik yüküne sahip atom altı parçacıktır.
Nötron: Proton ile atomun çekirdeğini meydana getirir
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ÖN BİLGİLER:
Bu etkinlikte istasyon tekniği kullanılacağı için öğrencilerin gruplar hâlinde oturmaları ve eğer mümkünse grupların olabildiğince heterojen olması sağlanmalıdır. Grup oluşturma etkinliği örnek olarak verilmiştir.
Grupların özelliklerine göre bu etkinlikte farklı bir şekilde yapılabilir. Öğrencilere verilecek öz geçmişler de
örnek olarak tasarlanmıştır. Öğretmen, grupların ilgi ve ihtiyaçlarına göre kendi tasarımlarını yapabilir. Öğrencilere, atom konusunda destek eğitimi döneminde yaptıkları çalışmalar hatırlatılabilir. Bu etkinlikte en çok
bilinen dört atom modeline ilişkin örnek etkinlik yazılmıştır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ve ilgileri
doğrultusunda etkinlik uygulayıcıları farklı atom modellerine ait öz geçmişler de tasarlayabilirler.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen; derse elinde bir tarafında çeşitli atom modelleri ortaya koymuş bilim insanlarının, diğer tarafında da Türkiye’nin çeşitli illerine ait tatil yöreleri görsellerinin olduğu resimler ile derse girer. Dört adet
bilim insanının olduğu posterlerin/resimlerin arka kısımlarına çeşitli tatil yörelerinin veya ülkelerin olduğu
görseller çıktı alınarak iki taraflı görsel olan bir poster hazırlanmış olur. Burada örneğin İstanbul, Antalya,
Nevşehir ve Muğla illerine ait tatil yörelerinin görselleri eklenebilir. Öğretmen bilim adamlarının resimlerinin
olduğu tarafı öğrencilere göstermeden tatil yörelerine ait resimleri duvara veya dersliğin uygun yerlerine yerleştirir. Öğrencilere kimlerin tatile gitmek istediğini sorar ve tatil için tercih edecekleri yerin resminin olduğu
yere gidip ellerini koymalarını ister. Öğrencilere “Neden burayı tercih ettin?” sorusu sorularak konuşmalarına
imkân verilir. Öğretmen, burada grup sayısına göre kişi sayısı için sınır koyabilir. Örneğin 8 kişilik bir grup
için “Her yeri en fazla iki kişi seçebilir.” diyerek her öğrencinin farklı bir grupta olmasını sağlar. Öğrenci sayılarının tek olduğu durumlarda ise gruplardan biri, bir fazla öğrenci ile oluşturulabilir. Daha sonra öğretmen
her grubun oturacağı masayı veya sırayı göstererek öğrencilerin yerleşmesini sağlar. Masalara tercih edilen
tatil mekânlarının resimleri bırakılır. Öğrencilerin resimleri ters çevirmeleri istenir ve gördükleri kişi hakkında fikirlerinin olup olmadığı sorulur. Her gruba söz hakkı verilerek öğrencilerin tahminleri alınır. Öğrenci yanıtlarından sonra bu resimlerdeki kişilerin atom konusunda çalışmalar yapan bilim insanları oldukları bilgisi
verilir ve grup seviyelerine göre açıklamalar yapılır. Burada öğretmen Democritos’ un bir resmini akıllı tahtadan veya bilgisayardan açarak onun görüşleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapabilir. “Atom” kavramının
hikâyesi kısaca anlatılabilir. Öğretmen bir istasyon çalışması yapacağını, bunun için her gruba görselde yer
alan bilim insanının öz geçmişi olduğunu ve burada ortaya koyduğu modeller ile ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade eder. Masada ayrıca “öz geçmiş”e ilişkin soru kartının olduğu, bu kartta 5 adet soruya yer verildiği
ve öz geçmişteki bilgilere göre bu soruları cevaplayacakları bilgisini verir. Soruları cevaplandıran grupların
dağıtılan zarfın içerisine cevapları koymaları ve daha sonra zarfın ağzını kapatarak üzerine grup ismini de
yazarak sonraki gruba geçmek için komutu bekleyecekleri ifade edilir. Her öğrencinin belirtilen süre sonunda öğretmenin komutu ile sağındaki gruba geçeceği, orada yer alan bilim insanı ve ortaya koyduğu modele
yönelik soruları cevaplayacağı, aynı şekilde cevapları zarflara koyacağı söylenir. Gruplar ilk masalarına geldiklerinde etkinliğin sonlandırılacağı ve herkesin verdiği cevapların gruptaki öğrenciler tarafından okunacağı
ifade edilir. Burada öğretmenin grupların cevaplarını yazacakları kâğıtları ve zarfları masalara yönerge verirken koymayı unutmaması gerekir.
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Öğretmen Ek 1’deki öz geçmişleri, soru kartlarını ve zarfları gruplara dağıtır daha sonra süreci başlatır.
Her grubun, öz geçmişleri okuyup sorulara cevap vermeleri beklenir ve 10 dk. sonra “değiş” komutu veya
marakas çalarak grupların değişmesi sağlanır. Her grubun bütün masaları gezip sorularını yanıtlamasının ardından gruplar ilk yerlerine gelmiş olur. İstasyon tamamlandıktan sonra her grup sözcüsü zarfları açarak verilen cevapları okur ve cevabı yazan grubun görüşleri alınır. Daha sonra bütün zarflar grupların sırası geldikçe
okunur. Burada öğretmen her bir masanın üzerine ilgili atom modeli ile ilişkili görseller veya varsa modeller
koyabilir. Öğrencilerin soru kartlarındaki sorulara cevap verirken hem bu görsellerden hem de öz geçmişlerdeki bilgilerden faydalanmaları sağlanmış olur.
Etkinliğin son aşamasında öğrencilerin bulundukları gruplarda on dakika boyunca öğrendiklerini tartışmaları istenir. Bu süreçte öğretmen grupları gezerek öğrencilerin sorularını yanıtlar ve varsa eksik bilgileri
tamamlanır. Öğretmen öğrencilere A4 kâğıdı dağıtır ve son olarak ders sürecinde haklarında bilgi edindikleri
bilim insanları ve onların modellerini özetleyen bir rapor yazmalarını ister. Raporda (Ek 2) iki soruya cevap
aranacağı bilgisi verilir. Bunlar (i), “Kendi atom teorisini ortaya atan bilim insanlarının atom fikri ile ilgili ortak yönleri nelerdir?” (ii), “Bu bilim insanlarının ortaya koydukları teorilerde farklı olan durumlar nelerdir?”
sorularıdır. Ders sonunda raporlar okunarak büyük grubun bu raporlara ait fikirleri alınır ve süreç tamamlanır. Raporlama süreci ders süresi yetmediği durumlarda ev çalışması olarak verilebilir. Yine öğrencilere ev
araştırması olarak modern atom teorisi ve bu teorinin otaya koydukları ile diğer atom teorilerinin bu teorinin
ilerlemesindeki rolü hakkında bir yorum yapmaları da beklenebilir. Öğrencilerin tarihteki atom modellerini
modern atom teorisini analiz ederek karşılaştırmaları istenebilir. Ayrıca öğrencilerin infografikler hazırlamaları ve hazırladıkları grafikleri sergileyebilecekleri bilgisi verilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öneri 1. Öğrencilere tarih boyunca atom fikrinin değiştiği ve bu durumun aslında bilimin doğasında var
olduğu, bilginin zamanla değişebileceği gerçeği bu etkinlik ile öğrencilere vurgulanmış olur. Teknolojiye karşı
ilgisi ve merakı olan öğrenciler için video, animasyon, çizgi film vb. oluşturma Web 2.0 araçları kısaca tanıtılarak öğrencilerin bu bilim insanlarının atom hakkında görüşlerini yansıtan ürünler ortaya koymaları ve bu
ürünleri derste sunmaları istenebilir.
Öneri 2. Öğrencilerin tarih boyunca değişen ve gelişen atom fikirleri ile ilgili bir tarih şeridi hazırlamaları
istenebilir. Bu tarih şeridini, isteyenlerin elle veya çeşitli araçları ve bilgisayar programlarını kullanarak da yapabilecekleri bilgisi verilir. Burada bilimdeki kümülatif gelişmeye de değinilerek öğrencilerin bilimin doğası
konusunda farkındalıkları artırılmış olur.
Öneri 3. Bazı öğrenciler üst düzey okumalar yaparak bu konuda kendilerini geliştirmiş olabilirler. Bu öğrenciler için modern atom teorisi ve bu teoriye ilişkin kendi görüşlerini yansıtan bir rapor hazırlamaları da istenebilir. Ayrıca bu öğrencilere CERN’de yapılan deneyler, bu deneyler sonucu elde edilen gözlemler, bulgular
vb. hakkında araştırma yapmaları konusunda görevler verilebilir.
Öneri 4. Etkinlik içerisine “Atom altı parçacıklarını, özellikleri bakımından karşılaştırır.” kazanımı da eklenerek öğrencilerin modellerde bahsedilen atom altı parçacıkların özelliklerini karşılaştıracakları bir etkinlik
tasarımı da yapılabilir. Atom altı parçacıkların isimleri ve yapıları ile ilgili animasyonlar, videolar izletilebilir.
Yine CERN’ de keşfedilen atom altı parçacıklar ile ilgili derinleştirmeler yapılabilir.
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DEĞERLENDİRME:
Öğrenci grupları tarafından hazırlanan “Atom Modelleri Raporu” rubrik kullanılarak değerlendirilebilir.
Değerlendirme sonucunda öğrencilere geri bildirim verilerek (özellikle yetersiz olarak değerlendirilmiş ölçütler için) yanlış öğrenmelerin önüne geçilmeli ve bilgideki eksiklikler tamamlanmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri

Raporda dört bilim insanına ait modele yer verilmiştir.
Raporda bilim insanlarının ortaya koydukları modeller doğru
olarak ifade edilmiştir.
Bilim insanlarının ortaya koydukları modellerin benzer yönleri
ifade edilmiştir.
Bilim insanlarının ortaya koydukları modellerdeki farklı yönler
ifade edilmiştir.
Modern atom teorisi araştırılmıştır.

Rapor şablona uygun şekilde hazırlanmıştır.

Yetersiz

Kısmen Yeterli

Yeterli

BYF

293

EK-1
john DALTON
Doğum: 6 Eylül 1766

Meslek: Fizkçi, Kimyager, Meteorolog

JOHN
DALTON
CUMBERLAND/BIRLEŞIK KRALLIK
-John Dalton,1766 yılında Manchester’de doğdu.
Babası Quaker mezhebine mensup bir
dokumacıydı. "Quaker"ler 17.yüzyılın ortalarında
İngiltere ve Amerikan kolonilerinde ortaya çıkan
bir Hristiyan tarikatıdır. Tanrı’yı kavrayabilmek için
dinsel kurumlara, din adamlarına ve ayinlere gerek
olmadığını savunuyorlardı. Dalton, Cumberland’da
bulunan bir Quaker okulunun yönetimini
üstlendiğinde henüz 12 yaşındaydı. Alışılmadık
derecede parlak bir öğrenciydi.Daha çocuk
sayılacak yaşta olmasına rağmen Newton’un
Principia’sını hem de Latincesini okumuştu.Kendi
tuttuğu günlüklerde belirttiği gibi buna benzer
daha pek çok bilimsel kitabı da okumuştu. 2 yıl
sonra, kardeşiyle birlikte 12 yıl görev yapacağı
Kendal’daki bir okulda öğretmenliğe başladı.10 yıl
sonra da Manchester’e taşındı ve ömrünün geriye
kalan 50 yılını burada geçirdi.

EĞITIM

1793- Manchester Üniversitesi
1780 Kendal- Öğretmen

ESERLERI
1808 -Yeni Kimya Felsefesi
1793- Meteoroloji Gözlemleri ve Denemeler

ÇALIŞMALARI

Atom Modeli
Dalton ‘un tüm dünyada tanınmasını
sağlayan en büyük çalışması atom modeli
kuramı olmuştur. Eski Yunanlıların
atom konusundaki düşüncelerine
kendi görüşlerini de eklemiş ve
geliştirdiği kendi atom
kuramıyla, modern atom teorisinin
temellerinin kendi tarafından ortaya
konmasını sağlamıştır. Dalton‘un atom
kuramı üç temel konuyu ele almıştır:
Elementler, atom adı verilen küçük
parçacıklardır. Bölünemeyen
taneciklerden oluşuyor. Atomlar
kimyasal tepkimelerde oluşmaz ve
bölünmez.
Bir elementin tüm atomlarının kütlesi
ve diğer özellikleri aynı, diğer
elementlerin atomlarından farklıdır.
Kimyasal bir bileşik iki ya da daha fazla
elementin basit bir oranda birleşmesi
ile oluşur.

Ona göre tüm elementler, atom denilen aynı ağırlığa ve aynı
yapıya sahip olan çok küçük ve bölünmez parçacıklardan
oluşur.Bu görüşlerini 1808 yılında yayımladığı ‘Yeni Kimya
Felsefesi Sistemi’ adlı kitabında belirtmişti.Kitabın tamamı 900
sayfadan fazlaydı ve atom konusu sadece beş sayfa
tutuyordu.Ama bilim dünyası modern atom anlayışına yakın
bir düşünüş tarzıyla ilk kez karşı karşıya kalıyordu.Kitabında
belirttiğine göre,bir hidrojen parçacığını yaratmaya ya da yok
etmeye kalkmak,güneş sistemine yeni bir gezegen katmaya ya
da var olan bir gezegeni yok etmeye yeltenmekle birdir.Aslında
atom fikri eski Yunanlılardan beri bilinen bir olguydu.Dalton’un
katkısı,bu atomların göreli olan büyüklükleri,karakterleri ve bir
araya geliş süreçleri üzerinde düşünmekti.Örneğin hidrojenin
en hafif element olduğunu biliyordu.

Atom teorisi tüm maddelerin atomlar ve özelliklerini
inceleyerek yeniden açıklamaya yönelik ilk girişimi
olmuştur.
Teorinin ilk bölüm açıklamasına göre, bütün
maddeler daha küçük parçalara ayrılamayan
atomlardan oluşur.
Teorinin ikinci bölüm açıklamasına göre, belirli bir
elemente ait bütün atomlar kütle ve özellikleri
açısından aynıdır.
Üçüncü bölüm, bileşiklerin iki veya daha fazla
atomun birleşmesinden meydana geldiğini
söylemektedir.
Teorinin dördüncü bölümünde ise kimyasal bir
tepkimede atomların yeniden düzenlenmesinin
gerekli olduğunu belirtmektedir.
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sacit08/john_dalton.h
tm
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TEORİLERE İLİŞKİN SORULAR

john Dalton

1. John Dalton’un atom teorisini kısaca özetleyiniz.

1. John Dalton'un atom teorisini kısaca özetleyiniz
2. John Dalton farklı becerilere sahip bir bilim adamı olduğunu
düşünüyor musunuz?
John Dalton sizce neden atom konusunda çalışmalara ağırlık vermiştir?
3. John Dalton sizce neden atom konusunda çalışmalara ağırlık
vermiş
olabilir?
John
Dalton’un
teorisinde en çok dikkatinizi çeken şey neydi?
4. John Dalton'un Teorisinde en çok dikkatinizi çeken şey neydi?
John
Dalton
atom altıatom
taneciklerinden
modelinde bahsetmiş
midir? bahsetmiş
5. John
Dalton
altı taneciklerden
modelinde
midir?

2. John Dalton’un farklı becerileri sahip bir bilim adamı olduğunu düşünüyor musunuz?
3.
4.
5.
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Josef john Thomson

j.j Thomson
Atom Teorisyeni

J.J. Thomson (1856-1940)

İş Deneyimi
Mezun Olduğu Okullar

Kişisel Başarılar
Aldığı Ödüller

Çalıştığı Kurumlar

Atom Teorisi
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TEORİLERE İLİŞKİN SORULAR

J. J. Thomson

1. J. J. Thomson atom teorisini kısaca özetleyiniz.

1. J. J. Thomson atom teorisini kısaca özetleyiniz
2. J. J Thomson Nobel ödülünü hangi alanda almıştır?
3. J. J Thomson sizce neden Atom' u üzümlü kek veya karpuza
3. J. J. Thomson sizce neden atomu üzümlü kek veya karpuza benzetmiş olabilir?
benzetmiş olabilir?
Thomson
modelinde
atom taneciklerinden
4. 4.
J. J.J.J
Thomson
modelinde
hangi atomhangi
taneciklerinden
bahsetmiştir?
bahsetmiştir.
5. 5.
J.JJ.
Thomson’
un teorisinde
en çok dikkatinizi
şey neydi? çeken şey
J Thomson'
un Teorisinde
en çeken
çok dikkatinizi
neydi?
2. J. J. Thomson Nobel ödülünü hangi alanda almıştır?
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Ernest Rutherford

Ernest Rutherford
Atom Teorisyeni

Atomun yapısının açıklanması hakkında,önemli katkıda bulunanlardan biri de ErnestRutherford (Örnist Radirford) olarak bilinir. Rutherford'dan önce Thomson atom modeli
geçerliydi. Bu modele göre, atom küre şeklindedir. Bu küre içerisinde proton ve elektronlar bulunmaktadır. Acaba bu proton ve elektronlar atom içerisinde belirli bir düzende mi,
yoksa rastgele bir dağılım içerisinde mi bulunuyor? Bu sorunun cevabı daha bulunamamıştı. Rutherford bu sorunun cevabı ve Thomson atom modelinin doğruluk derecesini
anlamak için yaptığı alfa (a) parçacıkları deneyi sonucunda bir model geliştirmiştir.

İş Deneyimleri
Mezun Olduğu Okullar

Kişisel Başarılar
Aldığı Ödüller

Çalıştığı Kurumlar

Atom Teorisi

Polonyum ve radyum bir a-ışını kaynağıdır. Rutherford, bir radyoaktif kaynaktan çıkan a-taneciklerini bir demet hâlinde iğne ucu büyüklügündeki yarıktan geçirdikten
sonra, kalınlığı 10-4 cm kadar olan ve arkasında çinko sülfür (ZnS) sürülmüş bir ekran bulunan altın levha üzerine gönderdi.
Altın levhayı geçip ekran üzerine düşen a-parçacıkları ekrana sürülen ZnS üzerinde ışıldama yaparlar. Böylece metal levhayı geçen a-parçacıklarını sayma imkânı elde
edilir. Rutherford, yaptığı deneylerde metal levha üzerine gönderilen a-parçacıklarının %99,99 kadarının ya hiç yollarında sapmadan ya da yollarından çok az saparak
metal levhadan geçtiklerini, fakat çok az bir kısmının ise metale çarptıktan sonra büyük bir açı yaparak geri döndüklerini gördü. Rutherford daha sonra deneyi altın
levha yerine, kurşun, bakır ve platin metallerle tekrarladığında aynı sonucu gördü. Kinetik enerjisi çok yüksek olan ve çok hızlı olarak bir kaynaktan çıkan a-parçacıklarının geriye dönmesi için;
1. Metal levhada pozitif kısmın olması,
2. Bu pozitif yüklü kısmın kütlesinin (daha doğrusu yoğunluğunun) çok büyük olması gerekir.
Bu düşünceden hareketle Rutherford, yaptığı bu deneyden şu sonuçları çıkardı.
Eğer, a tanecikleri atom içerisindeki bir elektrona çarpsaydı, kinetik enerjileri büyük olduğu için elektronu yerinden sökerek yoluna devam edebilirlerdi. Ayrıca, atanecigi pozitif, elektron negatif olduğundan geriye dönüş söz konusu olmaması gerekirdi. Bu düşünceyle hareket eden Rutherford, metale çarparak geriye dönen alfa
parçacıklarının sayısı metal levhadan geçenlere oranla çok küçük olduğundan; atom içerisinde pozitif yüklü ve kütlesi büyük olan bu kısmın hacmi, toplam atom hacmine
oranla çok çok küçük olması gerektiğini düşünerek, bu pozitif yüklü kısma çekirdek dedi.
Rutherford, atomun kütlesinin yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşit olduğunu ve elektronlarında çekirdek etrafındaki yörüngelerde döndüğünü ileri sürmüştür. Buna
göre, Rutherford atomu güneş sistemine benzetmiş oluyordu. Rutherford atom modelini ortaya koyduğunda nötronların varlığı daha bilinmiyordu. Günümüzde ise
çekirdeğin proton ve nötronlar içerdiği ve bunların çekirdeğin kütlesini oluşturduklarına inanılmaktadır. Rutherford'un ortaya koyduğu atom modelinin boyutlarını da
anlamak önemlidir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Eğer, bir atomun çekirdeği bir tenis topu büyüklüğünde olsaydı, bu atom büyük bir stadyum büyüklüğünde olurdu.
He atomu 2 proton, 2 nötron ve 2 elektrondan oluşur. Bir He atomunun 2 elektronu tamamen uzaklaştırılırsa geriye +2 yüklü helyum iyonu (He+2) kalır. Bu iyona alfa
(a) parçacığı (alfa ışını) denir.
Bir atomu a-taneciği ile incelemek, bir şeftaliyi uzun bir iğne ile incelemeye benzer, iğnenin şeftalinin ortasında sert bir şeye çarptığını tespit ederek şeftali çekirdeğinin
varlığını ve büyüklüğünü onu hiç görmeden anlamak mümkündür. Bu arada şeftali ile çekirdeğinin büyüklüğü ve atom ile çekirdeğinin büyüklüğünün aynı oranda olamayacağı unutulmamalıdır.
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TEORİLERE İLİŞKİN SORULAR

Ernest Rutherford
Ernest Rutherford
Atom Teorisyeni
Atomunteorisini
yapısının açıklanması
hakkında,önemli katkıda bulunanlardan biri de Ernest1. Ernest Rutherford’un atom
kısaca özetleyiniz.

Rutherford (Örnist Radirford) olarak bilinir. Rutherford'dan önce Thomson atom modeli
1. Ernest Rutherford'
un atom teorisini kısaca özetleyiniz
geçerliydi. Bu modele göre, atom küre şeklindedir. Bu küre içerisinde proton ve elektronlar bulunmaktadır. Acaba bu proton ve elektronlar atom içerisinde belirli bir düzende mi,
2. Ernest
Rutherford
Nobel
ödülünü
hangi
alanda
almıştır?
2. Ernest
Rutherford
Nobel
ödülünü
alanda
almıştır?
yoksa
rastgele
birhangi
dağılım
içerisinde mi
bulunuyor? Bu
sorunun cevabı
daha bulunamamıştı. Rutherford bu sorunun cevabı ve Thomson atom modelinin doğruluk derecesini
3. Ernest Rutherford'
un
atomun
çekirdeğini
nasıl
bulmuştur
anlamak için yaptığı alfa (a) parçacıkları deneyi sonucunda bir model geliştirmiştir.
3. Ernest
Rutherford,
atom çekirdeğini
nasıl bulmuştur?
4. Ernest
Rutherford,
J.J Thomson'
un modelinde neleri eksik
görmektedir.
4. Ernest Rutherford, J.J Thomson’un modelinde neleri eksik görmektedir?
5. Ernest Rutherford' un Teorisinde en çok dikkatinizi çeken şey
neydi?
İş Deneyimleri
Kişisel
Başarılar
5. Ernest Rutherford’un teorisinde en çok dikkatinizi
çeken
şey neydi?

Mezun Olduğu Okullar

Aldığı Ödüller

Çalıştığı Kurumlar

Atom Teorisi

Polonyum ve radyum bir a-ışını kaynağıdır. Rutherford, bir radyoaktif kaynaktan çıkan a-taneciklerini bir demet hâlinde iğne ucu büyüklügündeki yarıktan geçirdikten
sonra, kalınlığı 10-4 cm kadar olan ve arkasında çinko sülfür (ZnS) sürülmüş bir ekran bulunan altın levha üzerine gönderdi.
Altın levhayı geçip ekran üzerine düşen a-parçacıkları ekrana sürülen ZnS üzerinde ışıldama yaparlar. Böylece metal levhayı geçen a-parçacıklarını sayma imkânı elde
edilir. Rutherford, yaptığı deneylerde metal levha üzerine gönderilen a-parçacıklarının %99,99 kadarının ya hiç yollarında sapmadan ya da yollarından çok az saparak
metal levhadan geçtiklerini, fakat çok az bir kısmının ise metale çarptıktan sonra büyük bir açı yaparak geri döndüklerini gördü. Rutherford daha sonra deneyi altın
levha yerine, kurşun, bakır ve platin metallerle tekrarladığında aynı sonucu gördü. Kinetik enerjisi çok yüksek olan ve çok hızlı olarak bir kaynaktan çıkan a-parçacıklarının geriye dönmesi için;
1. Metal levhada pozitif kısmın olması,
2. Bu pozitif yüklü kısmın kütlesinin (daha doğrusu yoğunluğunun) çok büyük olması gerekir.
Bu düşünceden hareketle Rutherford, yaptığı bu deneyden şu sonuçları çıkardı.
Eğer, a tanecikleri atom içerisindeki bir elektrona çarpsaydı, kinetik enerjileri büyük olduğu için elektronu yerinden sökerek yoluna devam edebilirlerdi. Ayrıca, atanecigi pozitif, elektron negatif olduğundan geriye dönüş söz konusu olmaması gerekirdi. Bu düşünceyle hareket eden Rutherford, metale çarparak geriye dönen alfa
parçacıklarının sayısı metal levhadan geçenlere oranla çok küçük olduğundan; atom içerisinde pozitif yüklü ve kütlesi büyük olan bu kısmın hacmi, toplam atom hacmine
oranla çok çok küçük olması gerektiğini düşünerek, bu pozitif yüklü kısma çekirdek dedi.
Rutherford, atomun kütlesinin yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşit olduğunu ve elektronlarında çekirdek etrafındaki yörüngelerde döndüğünü ileri sürmüştür. Buna
göre, Rutherford atomu güneş sistemine benzetmiş oluyordu. Rutherford atom modelini ortaya koyduğunda nötronların varlığı daha bilinmiyordu. Günümüzde ise
çekirdeğin proton ve nötronlar içerdiği ve bunların çekirdeğin kütlesini oluşturduklarına inanılmaktadır. Rutherford'un ortaya koyduğu atom modelinin boyutlarını da
anlamak önemlidir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Eğer, bir atomun çekirdeği bir tenis topu büyüklüğünde olsaydı, bu atom büyük bir stadyum büyüklüğünde olurdu.
He atomu 2 proton, 2 nötron ve 2 elektrondan oluşur. Bir He atomunun 2 elektronu tamamen uzaklaştırılırsa geriye +2 yüklü helyum iyonu (He+2) kalır. Bu iyona alfa
(a) parçacığı (alfa ışını) denir.
Bir atomu a-taneciği ile incelemek, bir şeftaliyi uzun bir iğne ile incelemeye benzer, iğnenin şeftalinin ortasında sert bir şeye çarptığını tespit ederek şeftali çekirdeğinin
varlığını ve büyüklüğünü onu hiç görmeden anlamak mümkündür. Bu arada şeftali ile çekirdeğinin büyüklüğü ve atom ile çekirdeğinin büyüklüğünün aynı oranda olamayacağı unutulmamalıdır.
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Niels Henrik David Bohr

Niels Henrik David Bohr
Atom Teorisyeni
Bohr, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 7 Ekim 1885'te doğdu. 1939' da yeni keşfedilmiş olan çekirdekbölünmesinin neden bazı çekirdeklerde olup diğerlerinde olmadığını
açıklamak için, bir büyük çekirdek ilebir sıvı damlası arasındaki benzerliği kullanmıştı.
II. Dünya Savaşı sırasında Bohr, ilk olarak Alman Atom Projesi’nde, daha sonra Almanlar tarafından tutuklanacağını Eylül 1943'teki bir mektupla öğrenince New Mexico'daki
Los Alamos'ta (ABD) atom bombasının geliştirilmesine katkıda bulundu. Savaştan sonraKopenhag'a döndü ve burada 1962'de öldü.

İş Deneyimleri
Mezun Olduğu Okullar

Kişisel Başarılar
Aldığı Ödüller

Çalıştığı Kurumlar

Atom Teorisi
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N els Bohr

1. Niels Bohr’un atom teorisini kısaca özetleyiniz.

1. Niels Bohr' un atom teorisini kısaca özetleyiniz
2. Niels Bohr Nobel ödülünü hangi alanda almıştır?
3. Niels Bohr' un modelinde elektronların çekirdek etrafındaki
Nihels Bohr’un modelinde elektronların çekirdek etrafındaki hareketi nasıl tanımlanmıştır?hareketi nasıl tanımlanmıştır ?
4. Niels Bohr' un Teorisinde en çok dikkatinizi çeken şey neydi?

2. Niels Bohr, Nobel ödülünü hangi alanda almıştır?
3.

4. Niels Bohr’un teorisinde en çok dikkatinizi çeken şey neydi?
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EK 2

Atom Modelleri Raporu
Öğrenci Adı ve Soyadı :
Ders-Dönem

:

Başlık
Atom Modeli-1

Atom Modeli-2

Atom Modeli-3

Atom Modeli-4

Bilim insanlarının ortaya koydukları atom teorilerinin ortak yönleri nelerdir?
Bilim insanlarının ortaya koydukları teorilerde farklı olan durumlar nelerdir?
Modellerde bahsedilen atom altı parçacıkların özellikleri nelerdir?

KAYNAKLAR:
KARAGÖZ, Ö., & ARSLAN, A. S. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Atomun Yapısına İlişkin Zihinsel Modellerinin Analizi. Journal of Turkish Science Education, 9(1), 132-142.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

10. MODÜL
Öğretim Modülü: ENERJININ YAYILIMI
Süre: 6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Yaratıcı Düşünme

•

Eleştirel Düşünme

•

Sonuç Çıkarma

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Enerjinin yayılımını açıklar.

İletim, Konveksiyon, Işıma, Yalıtım

2. Ortam şartlarının enerji yayılımına etkisini test
eder.
3. Enerji yayılımı sonucunda maddede gerçekleşebilecek değişimleri açıklayan bir model
geliştirir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik

Açık Uçlu Soru
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Enerjinin Yayılımı
ETKİNLİK ADI: Enerji Nasıl Yayılır?
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklayabilmek

KAZANIMLAR:
1. Enerjinin yayılımını açıklar.
2. Ortam şartlarının enerji yayılımına etkisini test eder.
3. Enerji yayılımı sonucunda maddede gerçekleşebilecek değişimleri açıklayan bir model geliştirir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlik ile öğrencilerin; enerjinin yayılma çeşitlerini açıklamaları, ortam şartlarındaki değişimlerin
enerji yayılmasındaki etkilerini test edecekleri bir düzenek hazırlamaları ve enerji yayılımı sonucunda maddelerde meydana gelebilecek değişimleri bir model üzerinde göstermeleri amaçlanmaktadır.
Yapılacak öğretim etkinliğinde öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sonuç çıkarma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Plastik şişe kapağı (en az 18 adet), küçük yay (en az 27 adet), mum, ispirto ocağı, iğne, akıllı telefon, ayakkabı kutusu, çalar saat, havlu, strafor köpük, cam levha, fırın tepsisi, etkinlik kâğıdı.

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen etkinlik öncesi araç-gereçleri hazırlamalı, cep telefonuna bir desibelmetre programı yüklemelidir. Etkinlik süresi dikkate alınarak yaylar önceden hazırlanabilir. Güneşli bir gün olmama ihtimaline karşı
masa lambası temin edilmelidir. Işık ve sesin uzayda yayılma durumlarını anlatan video veya dijital materyal
önceden hazırlanmalıdır.

KAVRAMLAR:
İletim (Kondüksiyon): Katı ve durgun akışkanlarda birbirleriyle temas eden atom veya moleküllerden
yüksek sıcaklıkta bulunandan düşük sıcaklıkta olana geçen ısı geçiş şeklidir.
Taşınım (Konveksiyon): Farklı sıcaklıktaki akışkan ile çevreleyen yüzey arasındaki akışkan hareketi ile
olan ısı geçiş şeklidir.
Işınım (Radyasyon): Katı ve akışkanların elektromagnetik dalgalarla, fotonlarla yaydığı enerji şeklidir
(Parmaksızoğlu vd., 2020).
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ÖN BİLGİLER:

•
•
•
•
•
•

Foton:
Bir ışık demetinde enerji taşıyan küçük enerji paketlerine foton denir.
Fotonların özellikleri aşağıda verilmiştir.
Işık hızıyla hareket ederler.
Kütleleri ve durgun enerjileri yoktur.
Frekans veya dalga boylarına bağlı olarak enerji ve momentuma sahiptirler.
Kütlesi olmamasına rağmen madde ile etkileşime girebilirler.
Hiçbir sistemde durgun hâlde bulunamazlar.
Elektrikçe yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler. (MEB, 2019)
Modelleme:

Modeller; bir nesnenin nasıl inşa edildiğini, bir sürecin nasıl işlediğini anlamamızda bize yardımcı olan,
mikroskop veya bir teleskop gibi çıplak gözle göremeyeceklerimizi görülür, anlaşılır kılan; bilinenden bilinmeyene doğru bir köprü olan yardımcı materyallerdir. Modeller gerçek nesnenin tanınabilir bir taklitleridir.
Büyüklük dışındaki her özelliği orijinali ile benzerdir (Günbatar & Sarı, 2005).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
“ Soğuk bir kış günü parkta geziyorsunuz, yoruldunuz ve oturacak bir bank aradınız. İşte orada iki bank
var, biri metal diğeri tahtadan yapılmış. Hangisini tercih edersiniz, hangisi daha sıcaktır?” sorusu ile öğrenme
sürecine başlanır. Verilen cevaplar nedenleri ile beraber değerlendirilir. Aynı ortamda bulunan nesnelerin sıcaklıklarının aynı olmasına rağmen ısı iletim farkı nedeniyle daha sıcak veya soğuk hissedildiği belirtilir. Ele
alınan bir buz parçasının erime nedeninden bahsedilerek öğrencilerin ısının bir maddeden diğerine iletilmesine örnekler vermeleri istenir.
Öğretmen ısının bir enerji türü olduğunu ve maddenin tanecikleri arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle aktarıldığını söyler. Enerji yayılımının farklı yollarla gerçekleşebildiğini göstermek amacıyla ilk etkinliğe başlar.
1. Etkinlik: İletim (Kondüksiyon)
18 pet şişe kapağının yanlarına dörder delik açılır (Zaman kaybı olmaması için bu işlem önce yapılmalıdır.). Aynı uzunlukta 27 tane ince, kısa yay kapakları birleştirmek amacıyla deliklerden bağlanır. Oluşturulan
model aşağıdaki gibi olabilir:

BYF

309

Kırmızı kapak titreştirilince diğer kapakların yaptığı hareket öğrenciler tarafından gözlenir. Tanecik boyutu düşünüldüğünde kırmızı kapağı titreştirmenin ne anlama geldiği sorulur. Bir taneciğin titreşmesinin sıcaklığının arttığı anlamına geldiği söylenir. Sıcaklığın artması için bu taneciğe ısı verilmesi gerektiği belirtilir.
Diğer kapakların hareketlenmesinde arada bulunan yayların etkisi ve yayların atomik boyutta neyi ifade ettiği
hakkında konuşulur. Kısaca öğretmen burada modelleme tekniği ile öğretim yapar.

Model

Hedef

Kırmızı kapak

Enerjiyi alan atomlar

Mavi kapaklar

Enerjiyi birbirine aktaran komşu atomlar

Yaylar

Atomlar arası mesafe

Kapakların hareketi

Enerjinin iletimi

Modellemede benzeyen ve benzemeyen yönleri gerekçenizle aşağıya yazınız.

Benzeyen Yönleri

Benzemeyen Yönleri

Öğretmen çalışma sonucunda çıkarım yapmaları için öğrencilere süre verir, yorumlar sınıfla paylaşılır.
Isı enerjisinin iletimini açıklayabilecek bir deney tasarlamaları istenir. Öğretmen uygun gördüğü deneyi
yapmaları için öğrencilere malzemeleri verir, güvenlik önlemlerini alır ve gerekirse yardımcı olur.
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Muhtemel Deney: İletim ile ısının yayılması
Aşağıdaki deney düzeneği masa üzerine kurulur.
iğne

iğne

mum

mum

iğne
mum

Metal çubuk

İspirto ocağı yakıldığında ilk ve son düşecek iğnelerin hangileri olacağı sorulur, tahminler nedenleriyle
değerlendirilir. İspirto ocağı yakıldıktan sonra en son iğnenin düşmesi beklenir. Enerjinin son muma nasıl
iletildiği ile ilgili öğrencilerin açıklamaları dinlenir. Açıklamalardan sonra enerji iletiminin bu biçimde yani
tanecikler arasında enerji transferi şeklinde gerçekleşebileceği ve buna iletim (kondüksiyon) dendiği öğretmen tarafından söylenir.
2. Etkinlik: Işıma (Işınım, Radyasyon)
Öğretmen etkinliğin ikinci bölümünde kapaklarla yaptığı modeli masa üstüne koyar ve ortadaki sütunu
oluşturan üç kapağı yerinden çıkarır. Kırmızı kapağı titreştirir ve boşluk sonrası kapakların hareketine dikkat
çeker. Enerjinin diğer kapaklara neden iletilemediğini sorar. “Bütün enerji türleri yayılabilmek için tanecikler gibi maddeye mi ihtiyaç duyarlar, hiçbir taneciğin veya maddenin olmadığı bir ortamda enerji yayılamaz
mı?” sorularıyla bir tartışma ortamı oluşturulur. Güneş ve Dünya arasında maddesel bir ortam olmamasına
rağmen Güneş’in enerjisini bize yollayabildiği ile ilgili olası öğrenci yorumları dinlenir. Bu yorum gelmezse
öğretmen yönlendirme yapar, ışık enerjisinin ışınım (ışıma) yoluyla yayıldığını belirtilerek fotonlar hakkında
kısa bir bilgi verir.
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3. Etkinlik: Sesin Yayılması
Güneş ışınlarının Dünya’mıza ulaşabilmesine rağmen patlamalarını duyamamamızın nedenleri sorulur.
https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-Waves/ adresinden sesin tanecikler üzerinden iletimi
görsel olarak açıklanır. Taneciklerin bulunmaması durumunda ses iletiminin nasıl etkileneceği hakkındaki
öğrenci yorumları dinlenir, aşağıdaki tablonun doldurulması sağlanır.
Işık ve ses enerjisinin yayılabileceği ortamları işaretleyiniz.

Ortam Örnekleri
Cam

Hava

Su

Tahta

Boşluk

Işık enerjisi
Ses enerjisi

Tabloya yapılan işaretlemelere göre ışık ve sesin yayılabilmesini sağlayan ortamlar öğrenciler tarafından
bir genelleme cümlesiyle yazılır.

Işığın yayılabilmesi için ortamın …………………………………………. olması gerekir.

Sesin yayılabilmesi için ortamın …………………………………………. olması gerekir.

Katı, sıvı ve gazların tanecik modelllerini gösteren aşağıdaki şekiller tahtaya yansıtılır.

Katı

Sıvı

Gaz

Öğrencilerden, “Sizce ses; katı, sıvı ve gaz ortamlardan hangisinde daha hızlı yayılır?” sorusuyla tanecikler
arasındaki boşlukların, sesin iletimindeki etkilerini bir düşünce deneyiyle bulmaları istenir. Öğretmen, gruplara varsa domino taşlarını farklı mesafelerde dizerek taşların yıkılma hızlarını karşılaştırmalarını isteyebilir.
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Güneş ve Dünya arasında hava olsaydı;
•

Hayatımız bundan nasıl etkilenirdi?

•

Güneş’ten bize 8 dakikada ulaşan ışık yine aynı sürede mi ulaşırdı?

•

Güneş’teki patlama sesleri ve ışığın bize ulaşma süresi aynı mı olurdu?

soruları sorulur, öğrencilerden gelen yanıtlar değerlendirilir.
Işık ve sesin uzayda yayılma durumlarını gösteren kısa bir video izletilir.
4. Etkinlik: Taşınım (Konveksiyon)
Öğretmen kış mevsiminde kalorifer peteklerinin üzerindeki perdenin hareket edip yazın bu hareketlenmenin olmamasının nedenini veya tek bir ısı kaynağı olmasına rağmen bir ortamın tamamınının ısınabilme
nedenini sorarak, ısının konveksiyon ile yayılmasına giriş yapar. Isınan sıvı ve gazların (akışkanların) yükselerek enerjinin yayılmasını sağlayabildiği ve bu iletim yöntemine taşınım (konveksiyon) dendiği belirtilir.
Öğrencilerden, konveksiyon ile ısı yayılımının (tanecikler tarafından taşınmasının) maddede gerçekleştireceği değişimin gösterilmesi için verilecek yönergelere uygun, özgün bir model (mümkünse sınıf ortamında)
hazırlamaları istenir. Öğrenciler 2-4’lü gruplara ayrılır.
Enerji Santrali Modelimiz

Grup Adı:
Grup Üyeleri:
Sevgili öğrenciler, konveksiyon ile enerji üretebilecek modelinizi hazırlarken aşağıdaki tasarım döngüsü basamaklarını içeren yönergeyi takip edebilirsiniz:
1. Problemi belirleyiniz.
2. Problemi araştırınız.

3. Olası çözümler geliştiriniz.
a.
b.
c.
4. En iyi çözümü seçiniz.
5. Bir prototip hazırlayınız. (Burada bir çizim üzerinde grup arkadaşlarınızla tartışıp prototipinizi
hazırlayınız.)
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6. Çözümü/çözümleri test edip değerlendiriniz.

7. Çözümü/çözümleri sununuz.

8. Gerekirse prototipi yeniden tasarlayınız.

Örnek bir model aşağıdaki gibidir. Bu modelde Güneş ışığının kesik, siyah koni içindeki havayı ısıtıp, yoğunluğunu azaltması, dolayısıyla yükseltmesi beklenir. Hava hareketinin varlığı koni üzerindeki pervanenin
dönmesiyle gözlenir.

Kâğıt pervane

Tel

Siyah
koni

Delikler

Tel

Güneş
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5. Etkinlik: Ses Yalıtımı
Etkinliğin bu bölümünde, enerji yayılımına ortam şartlarının etkisinin gözlenmesi amacıyla bir ayakkabı
kutusunun içine konulacak çalar saatin sesini en iyi yalıtacak malzemenin test edilmesi için aşağıdaki düzenek hazırlanır. Burada öğretmen apartman-komşu gürültüsü gibi bir problem ortaya atarak çözüme yönelik
önerileri etkinlikle bağdaştırabilir.

Kutunun açık olan üst kısmına sırayla havlu, strafor köpük, cam levha, fırın tepsisi vb. nesneler yerleştirilir. Her denemede telefondaki desibelmetre uygulamasının sonuçları aşağıdaki tabloya kaydedilir, toplanılan
veriler yorumlanarak bir çıkarım yapması istenir.

Havlu

Ses Şiddeti (dB)

Çıkarım:

Strafor K.

Cam L.

Fırın T.

…….

………

…….
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Aynı etkinlik düzeneği üzerinde havlu veya strafor köpüğün iki kat konulmasının, sesin soğrulma miktarı
üzerindeki etkisi denenebilir.
Aşağıdaki ses test odası fotoğrafı gösterilerek fotoğraftaki detaylar hakkında konuşulur. Dünyanın en sessiz odası resimleri internetten indirilip öğrencilere gösterilir. Öğrencilerin pürüzlü ve yumuşak duvarların ses
yalıtımındaki etkisi hakkında düşüncelerini sunmaları istenir.

6. Etkinlik: Kavram Haritası
Etkinliğin sonunda öğrencilerden tüm enerji yayılım yollarını içeren kavram haritası hazırlamaları istenir. Öğretmen bir sonraki sayfada verilen benzer bir kavram haritasında boşluklar bırakarak öğrencilerin
tamamlamalarını isteyebilir.
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Enerjinin Yayılma Yolları
Kavram Haritası
Ses, ısı

Madde

Enerjisini yayar.

Isı

İhtiyaç duyar.

Enerjisini
yayar.

İhtiyaç
duymaz.

İletim
(Kondüksiyon)

Konveksiyon

Işıma

Maddelerde
gerçekleşebilir.

Maddelerde
gerçekleşebilir.

Maddelerde
gerçekleşebilir.

Katı

Madde
olmalıdır.

Saydam

Enerjisini
yayar.

Isı, ışık

Sıvı
Gaz

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Sesinin daha iyi duyulabilmesi için sınıfta yapılabilecek değişiklikleri içeren bir etkinlik hazırlanabilir.

•

Karbondioksit ve hava doldurulan özdeş balonların ses iletim oranlarını gösterecek deney tasarlanabilir.

•

Saydamlığı azaltılan bir ortamda (deniz suyunun kirliliği gibi) ışığın yayılmasındaki değişimleri gösteren
bir deney tasarlanabilir.

•

Sıcak bir cismi ıslak ve kuru bezle tutmanın ısı iletimine etkisinin analiz edilebileceği bir etkinlik tasarlanabilir.
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DEĞERLENDİRME:
Açık Uçlu Soru
Adı ve Soyadı: ………………………………………………………………………………………………
Patlamış Mısır
Aşağıda patlamış mısır yapmada kullanılan üç yöntem verilmiştir. Bu yöntemleri ısının yayılım yollarını
göz önünde bulundurarak nedeni ile birlikte yazınız.

Mikrodalga fırında mısır
patlatma

Tavada mısır patlatma

Isının yayılma şekli
1a

Isının yayılma şekli
2a

Nedeni
1b

Sıcak hava ile çalışan makine ile mısır patlatma
Isının yayılma şekli
3a

Nedeni
2b

Nedeni
3b

4. Üçüncü mısır patlatma yönteminde konveksiyon ile ısının yayılması söz konusu olabilir mi? Neden?
Cevabınızı aşağıya yazınız.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Tam Puan (2p):
1a. Işıma, mikro dalga ışıması
2a. İletim
3a. İletim, konveksiyon
1b. Isının iletiminde gözle görülmeyen ışınlar kullanılmıştır.
2b. Isının iletimi birbirine temas eden tanecikler sayesinde gerçekleşmiştir.
3b. Isının iletimi birbirine temas eden tanecikler sayesinde gerçekleşmiştir.
Isınan tanecikler yer değiştirmiştir.
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4. Olabilir. Çünkü patlayan mısırlar ısıyı yukarı doğru taşımıştır.
Kısmi Puan (1p):
1a. Gözle görülmeyen tanecikler, dalgalar
2a. Dokunma, temas vb.
3a. Dokunma, temas vb.
1b. Gözle görülmeyen bazı tanecikler mısırın patlamasına neden olmuştur.
2b. Dokunma ile ısı iletimi gerçekleşmiştir.
3b. Dokunma ile ısı iletimi gerçekleşmiştir.
4. Olamaz. Burada ısının yayılması sadece iletim sayesinde gerçekleşmiştir.
Olamaz. Çünkü mısır katıdır, konveksiyon ile ısı iletimi sadece sıvı ve gazlarda gözlemlenir.
Sıfır Puan (0p):
1a. İletim, konveksiyon, ses, elektrik
2a. Işıma, yanma
3a. Işıma, elektrik
1b. Isı iletim yoluyla mısırlara ulaşmıştır.
2b. Isı ışıma ile mısırlara iletilmiştir.
3b. Isı ışıma ile mısırlara iletilmiştir.
4. Olamaz.
Değerlendirme: Toplam puan < 11 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup ek etkinlikler üzerinden yeni bir öğretim süreci başlatılarak tekrar değerlendirme yapılır.

Araştırma Ödevi

A. İnsanlar hava ortamında sesin geldiği yönü
ayırt edebilirken su altında bunu başaramazlar. Neden?
Yönerge:
1. Sesin, su ve havadaki hızlarını, araştırınız.
2. İnsanların sesin geldiği yönü nasıl bulduklarını
araştırınız.
3. Cevabınızı aşağıya detaylı biçimde yazınız.
4. Ödevinizi haftaya teslim ediniz.
Cevap:
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B. Ses kaydımızı dinlediğimizde sesimizi neden
farklı algılarız?

Cevap:

Araştırma Ödevi İçin Dereceli Puanlama Anahtarı
Değerlendirme Kriterleri

Yetersiz
(1)

Kısmen Yeterli
(2)

Yeterli
(3)

Sesin hava ve sudaki hızları belirtilmiştir.
Sesin geldiği yönü nasıl algıladığını araştırmıştır.
Sesin, hava ve sudaki hızlarının farklı olmasıyla yön bulma
arasındaki ilişkiyi belirtmiştir.
Sesi kullanarak yön bulmak için kulakların duyma süresinin
farklı olması gerektiğini ifade etmiştir.
Sesin katı ve gazlarda farklı hızda hareket etmesinin ses
kaydını farklı algılamadaki yerini belirmiştir.
Ortam değişikliğinin sesin algılanmasındaki rolünü ifade
etmiştir.
Ödevini zamanında teslim etmiştir.
Toplam
Değerlendirme: Toplam puan < 15 ise söz konusu olan öğrencilerle yeni bir grup oluşturulup ek etkinlikler üzerinden yeni bir
öğretim süreci başlatılarak tekrar değerlendirme yapılır.

KAYNAKLAR:
Günbatar, S. ve Sarı, M. (2005). Elektrik ve Manyetizma Konularında Anlaşılması Zor Kavramlar İçin Model
Geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-197.
Kaderoğlu, A., Kaya, N., Karaaslan, V. E. & Koç, Y.S. (2019). Ortaöğretim Fizik 12 Ders Kitabı. (Ed. Karaaslan,
V. E.). MEB Devlet Kitapları.
Okatan, A. (2021) Konveksiyon Yöntemiyle Isı Akışını Gözlemleyelim. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/konveksiyon-yontemiyle-isi-akisini-gozlemleyelim Erişim: 14 Haziran, 2021.
Parmaksızoğlu,İ.C., Özdemir, M. & İslamoğlu, Y. (2020) ISI GEÇİŞİ (TRANSFERİ) (Denklemler-Bağıntılar-Diyagramlar-Tablolar).
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=gVYnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=%C4%B1s%C4%B1+ve+iletim&ots=F07-ym8qXW&sig=G4uR4mXNIMA-LSRiBeNayuYd8Gw&redir_esc=y#v=onepage&q=%C4%B1s%C4%B1%20ve%20iletim&f=false Erişim: 25 Haziran, 2021.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

11. MODÜL
Öğretim Modülü: KIMYASAL OLAYLAR
Süre: 3-4 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Akıl Yürütme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Element, bileşik, karışım ve kimyasal bağ
kavramlarını açıklar.

Element, Bileşik, Karışım, Kimyasal değişim, Fiziksel
Değişim, Endotermik, Ekzotermik

2. Farklı kimyasal olaylara örnekler verir.
3. Kimyasal değişimin açıklanmasında kullanılan
tepkimeleri analiz eder.
4. Kimyasal değişimin maddelere olan etkisini test
eder.
Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Kimya

Kontrol Listesi
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Kimyasal Olaylar
ETKİNLİK ADI: Kimyasal Olaylar
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 3-4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklayabilmek

KAZANIMLAR:
1. Element, bileşik, karışım ve kimyasal bağ kavramlarını açıklar.
2. Farklı kimyasal olaylara örnekler verir.
3. Kimyasal değişimin açıklanmasında kullanılan tepkimeleri analiz eder.
4. Kimyasal değişimin maddelere olan etkisini test eder.

AMAÇ VE ÖZET:
Öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde ele almaları, element, bileşik ve karışım kavramlarını açıklayarak çevrelerinde meydana gelen farklı kimyasal olaylara örnekler vermeleri beklenmektedir. Kimyasal değişim sürecinde tepkimeleri analiz ederek tepkime denklemlerini açıklamaları ve kimyasal değişim sonucunda maddelerde ne gibi değişimler olduğunu anlamaları
amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda etkinlik içerisinde tüm kazanımları kapsayacak şekilde etkinlikler
konulmuştur.

ARAÇ-GEREÇLER:
2 adet deney tüpü, güç kaynağı, su, tuz, elektrotlar, deney gözlüğü, alüminyum folyo, tüplük, tüp tutacağı,
NaOH (Sodyum Hidroksit).

HAZIRLIKLAR:
Bu etkinlikte suyun elektrolizi ile kimyasal değişim kavramı açıklanmaya çalışılacaktır. Kimyasal olaylar
ve bu kimyasal olaylar sonucunda meydana gelen değişimleri açıklamak için tepkime denklemleri üzerinde
durulacaktır. Öğrencilerin etkinlik öncesi atom altı parçacıklar, element, bileşik ve karışım kavramlarına hâkim oldukları varsayılmaktadır. Elementlerin yörünge elektron dağılımlarının nasıl yapıldığı, iyon kavramı,
iyon yükleri ve periyodik tablo hakkında öğrencilerin ön öğrenmeleri hakkında belirleyici bir etkinlik de tasarlanabilir. Burada öğrencilerin yukarıda bahsedilen konulara ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerinin yüksek
olduğu öngörülerek bu etkinlik tasarlanmıştır. Etkinlikte verilen element ve bileşiklere ilişkin tablolar ayrı
ayrı etkinlikler olarak da hazırlanabilir. Bu etkinlik dört kazanımı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Her bir
kazanım için ayrı ayrı etkinlikler de tasarlanabilir.

KAVRAMLAR:
Element: Aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal olaylar ile daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.
Bileşik: İki veya daha fazla elementin belli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir.
Karışım: Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir.
Kimyasal Değişim: Maddenin iç yapısında (atomik yapısında) meydana gelen değişimlerdir.
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Fiziksel Eğişim: Maddenin dış yapısında (fiziksel yapısında) meydana gelen değişimlerdir.
Isı Alan (Endotermik) Tepkimeler: Bir sistemde (yalıtılmış) sıcaklığı azalmasına neden olan tepkimedir.
Gerçekleşmesi için dışarıdan ısı alan tepkimeler de denebilir.
Isı Veren (Ekzotermik) Tepkimeler: Gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimelerdir.

ÖN BİLGİLER:
Bu etkinlikte öğrencilerin element, bileşik ve karışım kavramlarını açıklayarak çevrelerinde meydana gelen farklı kimyasal olaylara örnekler vermeleri beklenmektedir. Etkinlik üç aşamalı olarak planlanmıştır. Öğrenci gruplarının seviyelerine göre etkinliklerde revizyonlar yapılabilir. Hazır bulunuşluk düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için ek etkinlik önerileri sunulmuştur.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlik 1. Öğretmen periyodik tablo ile derse girer ve tabloyu öğrencilerin görecekleri uygun bir yere
asar. Periyodik tabloda gösterilen elementler ve bu elementlerin nasıl isimlendirildiği, periyodik tabloda elementlerin nasıl dizildiği, dizilimde nelerin dikkate alındığı konularında öğrencilere sorular yöneltir. Gelen
cevaplar doğrultusunda gerekli açıklamaları yapar. Burada element, bileşik ve karışım kavramları olabildiğince görseller kullanılarak açıklanmaya çalışılır. Aşağıdaki tablo, akıllı tahtaya yansıtılarak öğrencilerin verilen
elementlere ilişkin yörünge, elektron dizilimi, grup numarası, metal-ametal veya soygaz mı, iyon yükü, vb.
ifadelere cevap vermeleri beklenir. Öğretmen burada grubun seviyesine göre ek etkinlikler tasarlayabilir. Aşağıdaki tablo örnek olarak verilmiştir.
Element

Grup Numarası

Yörünge Elektron
Dizilimi

İyon Yükü

Metal- Ametal- Soygaz

H
He
Be
C
O
Ne
Mg
…..

Bu tablo, çıktısı alınarak öğrencilere dağıtılıp grup halinde veya bireysel olarak doldurmaları da sağlanabilir.

323

BYF

Katyon

Anyon

O2

–

Cl

-

(SO4)2

(NO3)

Na+1

Mg+2

Al+3

Fe+3

–

–

…

Yukarıda verilen tabloda artı (+) ve eksi (–) yüklü iyonlardan oluşturulabilecek bileşikleri uygun yerlere
yazınız.
Yukarıda verilen tablolar doldurulurken “iyon” yüklerinin nasıl çaprazlanacağı ve parantez kullanımı hakkında öğrencilere bilgiler verilir. Öğretmen bu aşamada bilgi eksiği olan öğrenciler için farklı etkinlikler de
tasarlayabilir. Bu etkinlikte öğrencilerin konu eksikleri olduğu görülürse öncesinde Ek 1’de verilen etkinlik
yaptırılabilir.
Etkinlik 2. Öğretmen öğrencilere; çürümüş elma, paslanmış çivi, yırtılmış kâğıt, erimiş mum vb. materyalleri gösterir. Daha sonra “Bunlarda ne gibi değişiklikler olmuştur?”, “Sizce çürümüş elmanın tadı ile taze
elmanın tadı arasında nasıl fark vardır?” “Kokuları nasıldır?” “Bu çivi neden renk değiştirmiştir?” “Bu mumu
tekrar eski hâline getirebilir miyiz?”, “Bu elma tekrar taze bir elma olabilir mi?” gibi sorular sorulur. Öğrencilerden gelen yanıtlar doğrultusunda öğretmen gruba fiziksel ve kimyasal değişim olaylarını açıklar. Bu olayları
anlatırken görseller, videolar ve sunulardan faydalanabilir.
Daha sonra öğrencilere veya gruplara bir adet deney tüpü, tüp tutacağı, tüplük, lavabo açıcı (sodyum
hidroksit-NaOH), alüminyum folyo parçacıkları, deney gözlükleri verilir. Deney tüplerinin 1/3’ üne kadar su
doldurmaları ve tüplüklere deney tüplerini yerleştirmeleri istenir. Alüminyum folyoları, sulu çözeltiye dikkatli
bir şekilde bırakmaları söylenir. Öğrenciler eldiven ve gözlük takmaları konusunda uyarılır. Sodyum hidroksit
ile temas edilmesi hâlinde vakit kaybetmeden bol su ile yıkanmalıdır. İmkân varsa çeker ocak kullanılması
önerilir. Öğrencilerin deney sürecinde gözlem yapmaları ve bu gözlemlerini not tutmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin; sodyum hidroksit çözeltisinde alüminyum parçalarına ne olduğu, deney tüpünün sıcaklığında
ne gibi değişiklikler olduğu, gaz veya buhar çıkıp çıkmadığı konularında gözlem yapmaları sağlanır. Bunun
için deney sırasında bir sonraki sayfadaki gözlem tablosu doldurulur. Öğretmen, öğrenci gruplarını gezerek
onlara gerekli konularda geri bildirimler verebilir. Kurumunda pH metre veya pH sensörü olan öğretmenler
bu ölçümleri de yaptırabilir.
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Gözlemlendi.

Gözlemlenmedi.

Neden?

Gaz Çıkışı

Renk değişimi

Isı açığa çıktı.

Dipte çökelti oluştu.

Deney sonrasında öğretmen “Sizce deney tüpünün sıcaklığı neden değişti?”, “Alüminyum folyo neden
kayboldu?”, “Sıvının rengi neden koyulaştı?” gibi sorular sorarak öğrencilere alan ve ısı veren tepkimeler hakkında bilgi verir. Ayrıca tepkimelerin girenler ve çıkanlar olarak ifade edildiği, her kimyasal tepkimede girenlerin ve çıkanların (ürünlerin) denk olması konusunda bilgi verir. Aşağıdaki tepkime denklemleri üzerinden
gidilerek öğrencilerin tepkimeler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanır. Tepkimeler denkleştirilmemiş hâlde verilip öğrencilerin denkleştirmeleri sağlanır.
2NH3 + Isı → N2 + 3H2
2Al+ 2NaOH+2H2O → 2NaAlO2+ 3H2 +Isı
Denklemler konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra öğrencilere şimdi yeni bir deney yapacakları ifade edilerek hidroliz deneyine geçilir.
Etkinlik 3. Bir önceki öğrenci gruplarına (burada her yeni etkinlikte grupların değiştirilmesi önerilir)
bir adet beher, 2 adet deney tüpü, 2 adet elektrot (bakır-çinko eya 2 adet kurşun kalem de olabilir), güç kaynağı-9V pil, krokodil kablolar verilir ve öğrencilere bir sonraki sayfada verilen görsel gösterilerek düzeneği
kurmaları sağlanır. Öğretmen bu süreçte deney tüplerinin ve elektrotların doğru yerleştirilmesi konusunda
gruplara yardımcı olur. Ayrıca suyun içerisine uygun miktarda tuz ekleyerek çözelti hazırlamalarına yardımcı
olur. Bu süreçte öğretmen karışımlar ve çözelti hazırlama konularında kısaca bilgilendirme yapabilir.
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Suyun Hidrolizi

Katot
Anot

Pil / güç kaynağı

Yukarıdaki düzeneği her grubun doğru ve eksiksiz olarak kurduğundan emin olunduktan sonra her iki
deney tüpündeki sıvı seviyelerini koyu renkli keçeli kalemle işaretlemeleri belirtilir. Öğretmen öğrencilere güç
kaynağını (pil) açmalarını söyler. Burada öğrencilerin öncelikle deney sürecini doğru gözlemlemeleri için geri
bildirimler gruplara verilir. Gruplara, eş zamanlı olarak gözlem raporlarını doldurmaları söylenir. Rapor formatı olarak önceki etkinliklerde kullanılan deney raporu kullanılabilir. Deney ve gözlem sonunda öğretmen;
öğrencilere “Elektroliz olayı sizce kimyasal bir olay mıdır?”, “Neden?”, “Deney tüplerinde neden farklı miktarda gaz birikmiştir?”, “Anot ve katot olarak kullanılan elektrotlar farklı metaller olsaydı bu miktar yine değişir
miydi?”, “Suyu oluşturan molekülleri ayrıştırmak için başka nasıl bir düzenek hazırlayabiliriz?” vb. sorular
yöneltir. Öğrencilerden gelen yanıtlar değerlendirildikten sonra öğretmen, elektroliz deneyinin ilk ne zaman
kim tarafından yapıldığını, bu deneyde bir bileşik olan suyun onu oluşturan hidrojen ve oksijen moleküllerine
ayrıştırıldığını, bu olayın kimyasal bir olay olduğunu, her kimyasal olayın da tepkime denklemleri ile ifade
edilebileceğini söyler. Tepkime denklemi tahtaya yazılır. Suyun ayrıştırılması bir analiz tepkimesi iken hidrojen ve oksijenin uygun şartlarda suyu meydana getirmesi de sentez tepkimesi olarak ifade edilir. Bu etkinlikte
öğrencilerin bileşiklerin kimyasal olarak kendilerini oluşturan elementlere ayrıştırılabildiğini keşfetmelerini
sağlanmalıdır. Deneyin sonunda kimyasal değişimlerin maddelere ne gibi etkiler yaptığına dair öğrencilerin
grup tartışması yapması sağlanır. Metallerin kaplanması, kuyumculuk sektöründe yapılan çalışmalar vb. örneklerden hareketle kimyasal değişimlerin günlük yaşamdaki etkileri konusunda öğrencilerin düşünmeleri ve
yorum yapmaları sağlanır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Elektroliz deneyini yaparken çözelti olarak kırmızı lahana suyu kullanılarak deney tüplerinde bulunan
elektrotlardan çıkan gaz kabarcıklarının deney tüpündeki sıvının rengini değiştirdiğini öğrencilerin görmeleri
sağlanır. Bu etkinlikte kimyasal değişme sonucu meydana gelen renk değişimi, belirteç, asit ve baz kavramlarına da girilebilir.

326

FEN BİLİMLERİ

DEĞERLENDİRME:
Aşağıda verilen kontrol listesi hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından doldurularak değerlendirme
yapılır.
Kontrol Listesi
Adı ve Soyadı:							Grubu:
Yapılan çalışma uygunsa “✓” işareti koyunuz. Beceriyi kazanmadığınızı düşünüyorsanız lütfen ilgili sütunu boş bırakınız.

Öğrenci

Akran 1

Akran 2

Akran…

Öğretmen

Element ile ilgili bildiklerini ifade etmiştir.
Bileşikler ile ilgili bildiklerini ifade etmiştir.
Karışımlar ile ilgili bildiklerini ifade etmiştir.
Elementlerin elektron dizilimlerini eksiksiz
yapmıştır.
Verilen elementleri metal-ametal olarak ifade
etmiştir.
Verilen elementlerden soy gaz olanları belirtmiştir.
Verilen iyonları kullanarak uygun bileşikleri
oluşturmuştur.
Kimyasal değişime ilişkin örnekler vermiştir.
Fiziksel değişime ilişkin örnekler vermiştir.
Alüminyum ve sodyum hidroksit tepkimesine ilişkin
gözlemleri not etmiştir.
Verilen denkleme ilişkin bildiklerini ifade etmiştir.
Denklemleri denkleştirmiştir.
Hidroliz deneyine ilişkin düzeneği doğru kurmuştur.
Hidroliz deneyinde gözlemlerini not almıştır.
Hidroliz deneyince deney tüplerinde biriken gazlara
ilişkin bildiklerini ifade etmiştir.
Değerlendirme: Kontrol çizelgesine göre beceri sayısı < 10 ise ek bir etkinlik ile öğretim süreci tekrarlanır. Bu değerlendirme
ölçeği hem öz değerlendirme ve akran değerlendirme hem de öğretmen değerlendirmesi içi tasarlanmıştır. Puanlayıcılar
arasında uyumsuzluk görülmesi durumunda grup değiştirme, etkinliğin tekrarı veya farklı bir etkinlik yapılması önerilir.
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Sürecin sonunda öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenimlerini desteklemek için, “Bugün neler öğrendin?”, “Neler hissettin?”, “Neler yaşadın?” şeklinde bir değerlendirme yapılır. Yapılan deneyler için “Sen bunu
yeniden tasarlasaydın neleri farklı yapardın?” şeklinde açık uçlu sorular sorulabilir. Bu sürece ilişkin aşağıdaki
görsel kullanılabilir. Değerlendirme yapışkanlı kâğıtlar kullanılarak da yapılabilir.

Bugün en çok
neler öğrendim?

Neden en iyi bu
konuyu öğrendiğini
düşünüyorsun?

En çok
hoşlandıklarım?

Neden en çok
bundan hoşlandın?

Yaptığınız grup çalışmalarında
arkadaşlarınız ile ilişkilerinizde
güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir?

Eksiksiz
bir öğrenme için
ne yapılması gerekir?

Grubunuzda neler
yapılırsa ilişkileriniz
daha iyi olur?

Öğrenirken
zorlandığınız
yerler nelerdir?

Neyi farklı yaparsan
daha çok başarılı olursun?

Neler farklı yapılırsa
arkadaşlarınla ilişkin
daha iyi olur?

KAYNAKLAR:
Güntut, M., Güneş, P. & Çetin, S. (2019). Ortaöğretim Kimya 9 Ders Kitabı. (Ed. Tunalı Akar, S.). MEB Devlet
Kitapları.
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Etkinlik
EK 1
Aşağıdaki modellerden hangilerinin element, bileşik veya karışım olduğunu kutucukların altına yazınız.

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

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

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

4. .......................................

5. .......................................

6. .......................................

7. .......................................

8. .......................................

9. .......................................

1. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
2. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
3. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
4. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
5. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
6. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
7. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
8. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
9. numaralı görsel …………………………………… dir/dür. Çünkü …………………………………………
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

12. MODÜL
Öğretim Modülü: YENILENEBILIR ENERJI
Süre: 4 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Akıl Yürütme

•

Analiz ve Sentez Yapma

•

Eleştirel Düşünme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Yenilenebilir enerji türlerine örnekler verir.

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Fosil Yakıt Rezervi

2. Yenilenebilir enerjinin günlük hayatımıza
katkılarını analiz eder.
3. Yenilenebilir enerjiyi kullanarak bir probleme
çözüm üretir.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Ekoloji, Coğrafya

Kontrol Listesi
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GENEL KONU/MODÜL: Madde ve Enerji/Yenilenebilir Enerji
ETKİNLİK ADI: Yenilenebilir Enerji
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları madde ve enerji ilişkisi içerisinde açıklayabilmek

KAZANIMLAR:
1. Yenilenebilir enerji türlerine örnekler verir.
2. Yenilenebilir enerjinin günlük hayatımıza katkılarını analiz eder.
3. Yenilenebilir enerjiyi kullanarak bir probleme çözüm üretir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki bilgilerini kullanarak, çevresinde
meydana gelen/gelebilecek bir problemin çözümünde kullanılabilecek ürün tasarlayıp model oluşturmaları,
bu modelleri test etmeleri beklenmektedir.
Yapılacak öğretim etkinliğinde öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, hipotez kurma ve test
etme, tahminde bulunma, sonuç çıkarma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ARAÇ-GEREÇLER:
Etkinlik kâğıtları, tuzlu su, plastik örtü, ağzı geniş kap

HAZIRLIKLAR:
Öğretmen eğitim-öğretim süresince kullanacağı “Sokratik Diyalog Tekniği” hakkında bilgi sahibi olmalı,
etkinlik kâğıtlarını grup sayısınca çoğaltmalıdır.

KAVRAMLAR:
Enerji, yenilenebilir enerji, fosil yakıt rezervi

ÖN BİLGİLER:
Sokratik Diyalog Tekniği: Ünlü yunan filozofu Sokrates’in düşünceyi ve bilgiyi soru sorarak öğretme
yöntemidir. Bu teknikte var olan bir problemin tanımlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ile alternatif çözümlerin üretilmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda problemin yeniden tanımlanması, buradan bir sonuca
ulaşılması amaçlanmaktadır (Şahin, 2018).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin başında “Enerji” teması hakkında konuşulur. Enerji kavramının ne olduğu öğrencilere sorulur. Enerjinin iş yapabilme yeteneği olduğu, çevremizde gerçekleşen her olay için enerjiye ihtiyaç duyulduğu
söylenir. “Akıllı telefon veya tabletlerinizin açılmaması durumunda yapacağınız ilk şey aletin şarjını kontrol
etmek mi yoksa yetkili servis veya tamirciye götürmek mi olur?” sorusu sorulur. Enerji üretmek için kullanılan kaynakların neler olduğu, çevremizde hangi enerji kaynaklarını kullandığımız ile ilgili sorular sorularak
cevaplar değerlendirilir. Güneş, rüzgâr, dalga, fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz), nükleer cevaplarının
verilmesi beklenir. Bu enerji kaynaklarının yüzyıl sonra bulunabilme olasılıkları tartışılır. Bazı enerji kaynaklarının tükeneceği vurgusu yapılarak “yenilenebilirlik” kavramı üzerinde durulur. Öğrencilerden günlük hayatlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnekler vermeleri istenir.

Rüzgâr Gücü

Biyoyakıt

Güneş Enerjisi

Dalga Gücü

Hidroelektrik

Jeotermal Enerji

Dünyadaki fosil tabanlı enerji kaynaklarının ömrü tablosu tahtaya yansıtılarak bu kaynakların tükenmesi
sonucunda enerji ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımız sorulur, tartışma ortamı hazırlanır.
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Dünya’daki Fosil Tabanlı Enerji Kaynaklarının Ömrü (2017)

KÖMÜR
114 YIL

Milyon
Ton
1500
1000
500
0

200
150

1035

Rezerv

DOĞAL GAZ
53 YIL

Trilyon
m3

100

7,9
Yıllık Üretim

50
0

250
200
150
100
50
0

193,5
3,6
Rezerv

Yıllık Üretim

PETROL
51 YIL

Milyar
Ton
239,3

4,3
Rezerv

Yıllık Üretim
(Koç vd., 2018)

Küresel Kaynaklar Bazında Birincil Tüketim Oranları (2016) tablosu tahtaya yansıtılarak gelecekte kullanabileceğimiz enerji kaynaklarının ne olacağı sorulur, cevaplar değerlendirilir.

Küresel Kaynaklar Bazında Birincil Enerji Tüketim
Oranları
Nükleer
%4,5

Diğer Yenilenebilir
%3,2
Kömür
%28,1

Hidrolik
%6,9

Doğal gaz
%24,1
Petrol
%33,3

Kömür

Petrol

Doğal gaz

Hidrolik

Nükleer

Diğer Yenilenebilir
(Koç vd., 2018)

Burada grubun ne bildiğini bulmak amaçlanmaktadır. Gelen cevaplar doğrultusunda kazanımlar öğretmen tarafından tekrar değerlendirilir. Düzey altında kalan kazanımlar öğretim planından çıkarılır.
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Tablo 1. tahtaya yansıtılarak enerji üretimi esnasında yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının
sera gazı emisyonlarının miktarları incelenir. Öğrencilerin yaptıkları çıkarımlar tahtaya yazılır. Yenilenebilir
enerjinin günlük hayatımıza katkıları hakkında konuşulur.

Kaynak

Sera Gazı Emisyonu
(Ton-CO2/GWh

Doğal gaz

499

Linyit

1054

Taş kömürü

888

İthal kömür

888

Fuel-oil

733

Nükleer

66

Hidroelektrik

26

Rüzgâr

10

Jeotermal

38

Biyokütle

26

Güneş

23

Tablo 1. 2013-2017 yılları arasında Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi için kullanılan enerji kaynaklarının
sera gazı emisyon miktarları (Özcan ve Öztürk, 2019).
Etkinliğin bu bölümünde öğrenciler 2-4 kişilik gruplara ayrılır. Aşağıdaki problem senaryosu gruplara
dağıtılır.

TÜRKİYE’NİN ÇÖLLEŞME RİSK HARİTASI
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Yukarıdaki harita, Türkiye’nin çölleşme ihtimalinin yüksek olduğu bölgeleri koyu kırmızı olarak göstermektedir. Orta ve yüksek riskli bölgeler alanın %47’sini kapsamaktadır.
Yıl 2100, günlük sıcaklık ortalaması 4°C artmış durumda. Mersin’de yaşayan ve geçimini seracılıkla sağlayan bir ailenin ferdisiniz. Seranızdaki domatesleri her gün sulamanız gerekmektedir. Yanı başınızda milyarlarca tonluk deniz suyu bulunmasına rağmen tatlı su kıtlığı çekmektesiniz. Bu sorunu çözmek için ne yapmayı
önerirsiniz?
Öncelikle aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Ne biliyoruz?

Neleri bilmeye ihtiyacımız var?

Bu bilgileri nasıl bulabiliriz?

(Şahin, 2018)
Araştırma Sonucu Bulduklarımız:
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Problemin Çözümüne Yönelik Önerimiz:
Hipotez:

Modelimizin Kaba Şekli:

Kaynaklar:
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Her bir öğrenciye etkinlik kâğıdı dağıtılır. Problem çözümü ile ilgili okumalarını yapmaları için öğrencilere diğer derse kadar izin verilir. Burada gruplar, ev çalışması yapabileceği gibi, internet bağlantılı bilgisayarlar
veya basılı kaynakların bulunması durumunda sınıf içinde de araştırmaya başlayabilirler. Grupların çalışırken
iş birlikli çalışmaları beklenir. Öğretmen ara sıra grupları kontrol ederek araştırmada karşılaşılan sorunlara
çözüm önerisinde bulunur. Örneğin;
•

The Global Solar Atlas ve The Global Wind Atlas vb. sitelere yönlendirebilir.

•

Susuz tarım yöntemlerini çözüm olarak sunan öğrencilere, bu konuya yoğunlaşabileceklerini söyleyebilir.

•

Tuzlu sudan tatlı su elde eden ülkelerin çalışmalarından (ters ozmos vb.) örnekler verebilir.

•

Tuzlu sudan tatlı su eldesini gösteren küçük bir deney tasarlayabilir.
Plastik Örtü
Madenî Para

Buharlaşma

Temiz Su

Tuzlu Su

Bilgiler toplandıktan sonra probleme çözüm oluşturacak hipotezler kurulur. Bazı hipotez cümleleri şu
şekilde olabilir:
•

Tuzlu su, buharlaştırma yöntemiyle tatlı suya dönüştürülür.

•

Tuzlu su filtrelenerek içindeki tuzdan arındırılıp tatlı su elde edilir vb.

Hipotezleri doğrulayacak/test edecek tasarım yapmaları istenir. Her grubun tasarımlarını test edecekleri
modeller için gereken malzemeleri listelemeleri ve gelecek derste sınıfa getirmeleri istenir. Diğer derste modeller üzerinde tatlı su elde etme yöntemleri test edilerek hipotezlerinin geçerliliği sınanır. Gruplar bir projeye
dönüşen çalışmalarını diğer gruplara sunar.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
•

Rüzgâr enerjisini kullanarak günlük hayatındaki bir probleme çözüm üretebilecek ürün tasarlanabilir.

•

Dünyanın en büyük güneş enerji sistemlerinin görselleri verilip üretilen enerji miktarı-panel alanı ilşkisi
ve bu enerjinin geleceği hakkında konuşmalar yapılabilir.
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DEĞERLENDİRME:
Kontrol Listesi:
Adı ve Soyadı:
Grubu:
Yapılan çalışma uygunsa “✓” işareti koyunuz.
Enerji kavramı hakkında fikrini dile getirmiştir.
Günlük hayatında kullandığı enerji kaynaklarından en az bir tane söylemiştir.
Bazı enerji kaynaklarının tükenebileceğini ifade etmiştir.
Yenilenebilir/Yenilenemez terimini cümle içinde uygun biçimde kullanmıştır.
Fosil yakıtların tükenmesi durumunda alternatif bir enerji kaynağı önermiştir.
Gelecekte kullanılabilecek enerji kaynakları hakkında yorum yapmıştır.
Problem senaryosunda tabloyu doldurmada katkı sunmuştur.
Problem çözümü için gereken araştırmada uygun kaynaklara ulaşmıştır.
Problemin çözümüne yönelik özgün fikirler önermiştir.
Tasarımda grup arkadaşlarına yardımcı olmuştur.
Araştırma sorusuna uygun hipotez sunmuştur.
Model oluştururken malzeme teminine katkı sağlamıştır.
Projeyi akıcı ve anlaşılır bir dille sunmuştur.
Değerlendirme: Kontrol çizelgesine göre uygun çalışma sayısı < 10 ise ek bir etkinlik ile öğretim süreci tekrarlanır.

KAYNAKLAR:
Koç, A. Yağlı, H.Koç, Y. & Uğurlu, İ. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel Değerlendirilmesi. Mühendis ve Makine. Cilt 59, Sayı 692, s. 86-114.
Özcan, M., & Öztürk, S. (2019). Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması.
Şahin, F. (2018). Özel Yeteneklilerin Eğitimi. Ankara: Nobel.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-collesme-risk-haritasi-cikarildi/484297 “Türkiye’nin ‘Çölleşme
Risk Haritası’ çıkarıldı” Anadolu Ajansı. Erişim: 18 Nisan, 2021.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

13. MODÜL
Öğretim Modülü: DÜNYA, GÜNEŞ VE GALAKSİ
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Analitik Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Dünya, Güneş ve Galaksi kavramlarını ilişkilendirir.

Güneş
Dünya

2. Dünya ve Güneş arasındaki etkileşimlere ilişkin
bir rapor hazırlar.

Galaksi

3. Dünya, Güneş ve Samanyolu galaksisinin birbirlerine göre konumlarını gösteren bir model
hazırlar.
Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik

Dereceli Puanlama Anahtarı

Astronomi ve Uzay
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Dünya, Güneş ve Galaksi
ETKİNLİK ADI: Mikrodan Makroya, Neredeyiz?
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 4–6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Dünya, Güneş ve Galaksi kavramlarını ayırt ederek aralarındaki farkları değerlendirmek
Dünya, Güneş ve Samanyolu galaksisinin arasındaki etkileşimi en iyi yansıtacak şekilde özgün modeller
üretmek

KAZANIMLAR:
1. Dünya, Güneş ve Galaksi kavramlarını ilişkilendirir.
2. Dünya, Güneş ve Samanyolu galaksisinin birbirlerine göre konumlarını gösteren bir model hazırlar.
3. Dünya ve Güneş arasındaki etkileşimlere ilişkin bir rapor hazırlar.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerinin Dünya, Güneş ve Galaksi kavramlarını ilişkilendirmesi, buradan yola
çıkarak Samanyolu galaksisinde konumlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Gruplar dersin başında Dünya, Güneş ve Galaksi kavramları ile ilgi kavram haritası oluşturacaktır. Ders sonunda aynı kavramların yer aldığı
kavram haritasıyla ilk kavram haritasının karşılaştırması yapılacaktır. Öğrenciler Dünya, Ay ve Güneş modellerini kütle, hacim veya çap olarak karşılaştırmaya gidecektir. Daha sonra çizilen veya oluşturulan Samanyolu
galaksi modelinde Dünya, Ay ve Güneş konumlarına yerleştirilecektir. Desin sonunda gruplar verilen araştırma soruları ile Dünya ve Güneş arasındaki etkileşimleri araştırıp bir rapor hazırlayacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Evren ve evrenin oluşumu ilgili videolar, makaleler, gazete ve dergi haberleri kullanılabilir. Öğrencilerin
yaptıkları araştırmalara göre istedikleri malzemelerle gelmeleri istenebilir. Bu bakımdan bir önceki hafta/ders
öğrencilere araştırma konusu ile ilgili bilgiler verilmelidir.

HAZIRLIKLAR:
Öğrenciler bu etkinlikte bireysel ya da grup hâlinde çalışabilirler. Öğrencilerin, Samanyolu ve Güneş sistemi ile ilgili ön araştırma yapmaları beklenmektedir. Öğretmen; Dünya, Güneş ve galaksi ilgili videolar, makaleler, gazete ve dergi haberleri kullanarak derse giriş yapabilir.

KAVRAMLAR:
Güneş, Dünya, Galaksi
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ÖN BİLGİLER:
Öğrencilerin Dünya kavramını öğrenme adımlarına bakıldığında özellikle ilköğretim çağında Dünya’nın
şekli ve hareketleri ile ilgili bilgi sahibi oldukları, daha sonra daha bilimsel olan ifadeleri kazandıkları söylenebilir (Bolat & Değirmenci, 2020). Astronomi kavramları konusunda özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kavram yanılgılarına sahip oldukları bilinmektedir (Özdemir, 2019). Bu bakımdan kavramların detaylı
verilmesiyle beraber basit uygulamaların da yapılması öğrenmeleri güçlendirecektir.
Temel olarak Dünya; üzerinde canlıların yaşadığı, toprak, hava ve su tabakalarından oluşan, küresel bir
gezegen olarak tanımlanabilir (MEB, 2018). Üzerinde birçok araştırma ve inceleme yapılan mavi gezegen hâlâ
birçok gizemi de barındırmaktadır.
Güneş ve Dünya arasında bir etkileşim olduğu fikri ilk olarak 4. sınıf seviyesinde verilmektedir. Bu ilişki
gece-gündüz kavramlarıyla aktarılırken sadece konumsal bir yaklaşım izlenmektedir.
Güneş, Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağıdır. Üzerindeki sıcaklık binlerce dereceye ulaşmaktadır
(Ocak, 2018). Bu bakımdan detaylı araştırmalar yapmak oldukça zordur.
Galaksiler yani diğer adıyla “gök adalar” birçok gök cisminden oluşur. Yıldızlar, gezegenler ve meteorlar
bunlardan bazılarıdır. Genellikle sarmal ve eliptik olmak üzere iki grupta sınıflandırılırlar. Evrende 2 trilyona
yakın gök adanın olduğu tahmin edilmektedir. Bu gökadalar değişimler geçirseler de tamamen yok olduklarını söylemek pek de mümkün değildir. Samanyolu galaksisi Dünya’nın içerisinde yer aldığı sarmal yapılı
galaksilerdendir (Sarıgül, 2016).

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Öğretmen bir önceki derste öğrencilere Dünya, Güneş ve galaksi ile ilgili araştırmalar yapmalarını ve
bilgi toplamalarını ister. Derse gelmeden önce önerilen sanal adreslerden veya farklı kaynaklardan bilgi, belge
ve video gibi dokümanlar hazırlanabilir.
Dersin başında ön değerlendirme için öğrencilere, Dünya, Güneş ve galaksi kavramları ile ilgili neler bildikleri sorulur. Öğrencilerin bu kavramlarla ilgili ön bilgilerini kâğıtlara yazarak ya da sanal olarak kavram
haritası oluşturabilen uygulamalarla kavram haritaları oluşturmaları sağlanır. Ders sonunda Dünya, Güneş ve
galaksi kavramları ile ilgi kavram haritası oluşturularak her iki kavram haritası karşılaştırılır.
2. Öğrencilerden dünya, ay ve güneş modelini yapmaları, yapılan bu modelleri farklı özellikler bakımından orantılamaları istenir. Öğrencilere modelleri kütle, hacim veya çap olarak nasıl orantıladıkları ve nelere
dikkat ettikleri sorulur.
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Kütle

Hacim
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Çap

Dünya

M = 5.97x10 24 kg

1 milyar 83 milyon km3

12.742 km

Ay

0.012 kat Dünya kütlesi

0,020 kat Dünya hacmi

3,475 km (yaklaşık 1/4 kat)

Güneş

330.000 kat Dünya kütlesi

1.300.000 kat Dünya hacmi

1.392.000 km

92.
96
mi
149
.6 m lyon m
ilyo
i
nk
m

Kütle (1024 kg)

Dünya
Güneş
1,988,500. 5.9724

Hacim (1012 km3) 1,412,000.

1.083

Güneş Dünya
Oran
333,000.
1,304,000.

3. Öğrenciler renkli ipler, boyalar veya bilgisayar ortamını kullanarak galaksiler ile ilgili modeller/çizimler
oluşturur. Öğretmen uygun görürse istenen malzemelerle de çalışma yapılabilir. Yaptıkları araştırmalara göre
malzemeler getirerek sınıf ortamında galaksi modelleri oluşturmaları, bu modellerde öğrencilerin Samanyolu
Galaksisi’nin şeklini belirlemeleri istenir. Samanyolu galaksi modeli veya çizimi üzerinde daha önceden oluşturduğu Dünya, Ay ve Güneş modelini konumlarına uygun yerleştirir. Böylece Samanyolu Galaksisi, Güneş,
Dünya ve Ay konumları ve hareketi belirtilerek sunum yapılır. Öğrencilerin sunumları “Değerlendirme” adımında verilen “Dereceli Puanlama Anahtarı” ile puanlanır.
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4. Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılır ve bir sonraki sayfada yer alan araştırma soruları gruplara dağıtılır. Her grup araştırma sorusuna uygun rapor hazırlar ve sınıfa sunum yapar. Öğrencilerin sunumları, “Değerlendirme” adımında verilen “Dereceli Puanlama Anahtarı” ile puanlanır.
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1. Grup
Atmosferik Radyasyon Nedir?

Atmosferik radyasyona ne sebep olur?

Dünya’ya etkileri nelerdir?
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2. Grup
Sera Etkisi Nedir?

Güneşten Gelen
Radyasyon

Yüzeye Ulaşan
Radyasyon
Uzaya Geri Yansıyan
Radyasyon

Sera etkisi nasıl oluşur?

Dünya’ya etkileri nelerdir?

Yüzeye Dönen Sera Gazları
Radyasyon
Isınma Etkisi
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3. Grup
Dünya, Yörüngesinden Çıkabilir mi?
Ay
Dünya

Güneş

Dünya’nın yörüngesi

Peki uzaydaki hangi cisimler Dünya’nın yörüngesini etkileyebilir?

Yakın gelecekte Dünya’nın yörüngesinden çıkma ihtimali var mı?

Dünya yörüngesinden tamamen çıkarsa ne olur?
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
1. Öğrencilerden galaksiler ile ilgili araştırma yapmaları ve araştırmalarını sunum hâline getirerek sınıf
ortamından akranlarıyla paylaşmaları istenebilir. Yapılan araştırmalarda özellikle kullanılan kaynakların güvenilir olmasına dikkat edilmelidir. Tüm sunumlar izlendikten sonra tartışma ve fikir alışverişi ortamı oluşturularak, bireylerin araştırmaları arasındaki farklılıklar belirlenebilir.
2. Öğrencilerden galaksilerin var oluş ve yok oluşları ile ilgili görüşleri alınır. Ancak görüşlerini destekleyen gerçekçi kaynaklar göstermeleri istenmelidir. Burada öğrenciler mevcut ortama göre bireysel ya da grup
şeklinde çalıştırılabilir. Her öğrencinin kendi fikirlerini destekleyecek şekilde bilgilerini toplamalarını ve ikna
edici bir şekilde konuşmalar yapmaları istenmelidir.
3. Bu siteler ziyaret edilerek öğrenci görüşleri alınabilir. Özellikle bireylerin kolay ulaşabilecekleri ve güvenilir bilimsel bilgilerin yer aldığı TÜBİTAK siteleri tercih edilmiştir. Ancak bunlar bir öneridir.
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/samanyolu-gokadasinin-seklini-nasil-biliyoruz
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/evrende-iki-trilyon-gokada
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gokadalar-olur-mu
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gunese-yolculuk
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/dergi-konulari/dunya-ve-yasam
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gunes-arastirmalarinin-altin-cagi
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DEĞERLENDİRME:
Dereceli Puanlama Anahtarı

Özellikler

(1) Yetersiz veya Eksik

(2) Kısmen Yeterli

(3) Yeterli

(4) Mükemmel

Araştırma Verilerine
Uygun Samanyolu
Galaksi Modeli

Samanyolu Galaksisi
modeli; Güneş, Dünya
ve Ay gök cisimlerinin
kütle, hacim, çap
vb. özellikleri
dikkate alınmadan
oluşturulmuştur.

Samanyolu Galaksisi
modelinde, Güneş,
Dünya ve Ay gök
cisimlerinin kütle,
hacim, çap vb.
özelliklerinden
sadece bir özelliği
dikkate alınarak
oluşturulmuştur.

Samanyolu Galaksisi
modeli; Güneş, Dünya
ve Ay gök cisimlerinin
kütle, hacim, çap vb.
özelliklerinden en az iki
özelliği dikkate alınarak
oluşturulmuştur.

Samanyolu Galaksisi
modeli; Güneş, Dünya
ve Ay gök cisimlerinin
kütle, hacim, çap vb.
özelliklerinin tamamı
dikkate alınarak
oluşturulmuştur.

Samanyolu Galaksi
Model Özellikleri

Samanyolu Galaksisi
modelinde; Güneş,
Dünya ve Ay gök
cisimlerinin birbirlerine
göre konumlarına
uygun yerleştirilmediği
ve malzeme seçiminin
uygun olmadığı
gözlemlenmiştir.

Samanyolu Galaksisi
modelinde; Güneş,
Dünya ve Ay
gök cisimlerinin
birbirlerine göre
konumlarına uygun
yerleştirildiği fakat
malzeme seçiminin
uygun olmadığı
gözlemlenmiştir.

Samanyolu Galaksisi
modelinde; Güneş,
Dünya ve Ay gök
cisimlerinin birbirlerine
göre konumlarına
uygun yerleştirildiği
ve malzeme seçiminin
uygun olduğu
gözlemlenmiştir.

Samanyolu Galaksisi
modelinde; Güneş,
Dünya ve Ay gök
cisimlerinin birbirlerine
göre konumlarına
uygun yerleştirildiği ve
malzeme seçiminde
özgün seçimler yaptığı
gözlemlenmiştir.

Raporun Sunulması

Raporu yalın ve
düzgün bir anlatımla
sunmamıştır.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla fakat bazı
eksiklerle sunmuştur.

Raporu yalın ve
düzgün bir anlatımla
sunmuştur.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla ve öz
güvenle sunmuştur.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

14. MODÜL
Öğretim Modülü: GÖK CİSİMLERİ
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Analitik Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Farklı gök cisimlerini oluşumlarına göre
karşılaştırır.

Kuyruklu Yıldız
Göktaşı

2. Dünyanın farklı gökcisimleriyle etkileşiminin
olası sonuçlarını tahmin eder.

Doğal Uydu
Yapay Uydu

3. Güneş sistemindeki gezegenlerin uydularını
temsil eden modeller hazırlar.

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik

Dereceli Puanlama Anahtarı

Astronomi ve Uzay
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Gök cisimleri (Kuyruklu yıldız, Gök taşları, Uydular)
ETKİNLİK ADI: Gök Cisimlerini Tanıyalım
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Farklı gök cisimlerinin oluşumlarını inceleyerek aralarındaki farklılık ve benzerlikleri değerlendirmek
Dünya’nın farklı gök cisimleriyle etkileşiminin olası sonuçlarını ve risklerini tahmin etmek

KAZANIMLAR:
1. Farklı gök cisimlerini oluşumlarına göre karşılaştırır.
2. Dünya’nın farklı gök cisimleriyle etkileşiminin olası sonuçlarını tahmin eder.
3. Güneş sistemindeki gezegenlerin uydularını temsil eden modeller hazırlar.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin farklı gök cisimlerinin oluşumlarını incelerken aralarındaki benzerlik ve
farklılıkları belirleyebilmesi ve bu gök cisimlerinin Dünya ile etkileşimlerinin etkilerini araştırmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin, çalışma boyunca elde ettiği kazanımları en etkili şekilde kullanarak gezegenlerin
uydularının temsil edildiği özgün modeller üretmeleri amaçlanmıştır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Tasarlanacak yapay uydu modellerine uygun her türlü atık materyal bu etkinlik için kullanılabilir. Atıkların değerlendirilmesi ve kısıtlı imkânlarda yaratıcılığın ön plana çıkartılması dikkate alındığında herhangi bir
materyal tarif edilmesi uygun görülmemiştir.
Kuyruklu yıldız modeli için kuru buz (katı karbondioksit), kum, kömür parçaları, çakıl taşı, su, buz parçaları, amonyak, ısıya dayanıklı eldiven, geniş bir kap gerekmektedir.
Gök taşı toplama etkinliği yapılmak istenirse kuvvetli küçük mıknatıslar (neodyum mıknatıs) tercih edilmelidir.
Yapay uydu modelleri tasarlanacak ise etkinliğe uygun her türlü materyal getirilebilir. Burada uzay kirliliği ve çevre kirliliği arasında bir bağ kurulması düşünüldüğünden, yapılacak etkinliklerin atık materyallerden
tasarlanması tavsiye edilmektedir.

HAZIRLIKLAR:
Öğretmenin kuyruklu yıldız model yapımı için gerekli malzemeleri önceden temin etmesi gerekmektedir.
Modül içeriği ile ilgili sunum, video, görsel materyal vb. hazırlanması önerilir.
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KAVRAMLAR:
Astronomi: Disiplinler arası çalışan, her dönem merak uyandırmış; uzayı, gök cisimlerini ve gök cisimlerinin yapısını inceleyen bir bilim dalıdır (Düşkün, 2011). Gök mekaniği, pratik astronomi, konum astronomisi, astrofizik, tayfsal astronomi, radyo astronomi, astrojeoloji, astrobiyoloji ve seyir astronomisi gibi birçok
disiplini barındırır (Taşcan & Ünal, 2015).
Kuyruklu yıldız: Kuruklu yıldızlar sanılanın aksine yıldız değillerdir. Kütle çekimi ile Güneş’e bağlı olarak
hareket eden gök cisimleridir. Bir yıldız gibi kendi ışıklarını üretmezler. Gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları
ışığı yansıtırlar (Ocak, 2015).
Gök taşı/meteor: Uzaydan Dünya yüzeyine düşen uzay maddelerinin genel adıdır. Atmosfere giriş yapan
gök taşları sürtünmenin etkisiyle yanarken farklı renklerde gözlemlenir, bu durum gök taşı içeriğindeki metaller hakkında bizlere bilgi verir.

ÖN BİLGİLER:
Öğrenciler, 7. sınıf fen bilimleri dersi Uzay Araştırmaları ünitesinde uydu, uzay araştırmaları, kuyruklu
yıldız ve gök taşı kavramlarıyla karşılacaktır. Bu bakımdan “uydu” kavramıyla temel bilgi düzeyine sahip olma
durumları bireylerde değişiklik gösterebileceği gibi gruplarda da değişebilecektir.
Günümüzde birçok ülke özellikle Mars ve Ay’a yapay uydu gönderme çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu
uydular haberleşme ve askerî keşif gibi amaçlar için kullanılmaktadır.
Kuyruklu yıldızlar; gaz, toz ve buzdan oluşur. Gezegenlere benzer bileşimleri vardır ama çok daha küçüktürler, çapları ortalama 750 metre ile 20 km arasında değişebilir, yörüngeleri elips şeklindedir. Güneş’e en
yakın ve en uzak konumları arasında çok büyük farklar vardır. Güneş etrafındaki dolanma süreleri birkaç yıl
ile birkaç milyon yıl arasında değişebilir. Güneş’ten gelen ışığı yansıtırlar bundan dolayı Güneş’ten uzaklaşınca görünmeleri zordur. Güneş’e en yakın olduklarında en parlak hâlleriyle görünürler hatta bazen gündüzleri
bile görünebilirler.
Güneş’e yaklaştıklarında yapılarındaki katılar süblimleşmeye uğrar ve doğrudan gaz hâle geçer, böylece etraflarında atmosfer oluşur. Gök taşları ve kuyruklu yıldızlar bu özellikleri sayesinde ayırt edilebilir. Kuyruklu
yıldızlar ısındıkça kuyruğa benzeyen bir alev uzantı oluşur (Ocak, 2015).
Dünya’dan gözlenebilen kuyruklu yıldızların en bilinen örnekleri şunlardır: Halley, Chiron (Dünya’dan
en sık gözlenebilen kuyruklu yıldızlardır.), Hale-Bopp ve Hyakutake. Chiron, Güneş etrafındaki bir dolanma
hareketini yaklaşık 51 senede tamamlar.
Endüstri 4.0 teknolojilerinin etkisi ile gök taşı, kuyruklu yıldız, gezegenler gibi uzay cisimlerinde “uzay
madenciliği” uygulamalarını ortaya çıkartmıştır. Mars, Ay ve diğer gezegenlerde kolonileşme, uzay turizmi
gibi uzayın ticarileşmesi üzerine gelişmeler yaşanmaktadır.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik zenginleştirme, Süreç zenginleştirme, Ürün zenginleştirme.
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Öğretmen dersin öncesinde kuyruklu yıldız ve kuyruğunun oluşum süreci ile ilgili gösteri deneyini
gerçekleştirir. Kuyruklu yıldız modeli için gerekli malzemeleri öğretmenin temin etmesi ve yapımı ile ilgili
videolar izlemesi önerilir. Kuru buz (katı karbondioksit), kum, kömür parçaları, çakıl taşı, su, buz parçaları,
amonyak, ısıya dayanıklı eldiven, geniş bir kap gerekmektedir. Öğretmen deney esnasında güvenlik önlemlerini almalıdır. Öğretmen tüm malzemeleri eldiven kullanarak geniş kap içerisinde karıştırır. Karışımdan
topaklar alarak eliyle kendi etrafında hareket eder. Böylece karışımın arka/kuyruk kısmında oluşan buharlar
gözlemlenir. Kuyruğun nasıl oluştuğu ve kuyruklu yıldızların Güneş yörüngesindeki hareketi etkinlik sonucunda öğrencilere sorulur.

2. Öğretmen öğrencilerini 3-4 kişilik gruplara ayırır. Her gruba farklı okuma metni verir.
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1. grup için okuma metni

Uluslararası Uzay İstasyonu- ISS
ISS ABD ve Rusya başta olmak üzere, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, Brezilya, Kanada İsviçre, İtalya, Danimarka, İspanya, İsveç, Japonya ve Norveç’in destek verdiği bir projedir.
ISS’de kasım 2000’den ayından beri 18 devletten 230 astronot görev yapmıştır. Uzaydaki en büyük insan
yapımı nesne olan ISS bugünkü hâline 136 uzay görevlisiyle ulaşmıştır. Venüs ve Ay’dan sonra geceleyin
gökyüzünde görülebilen en parlak üçüncü gök cismi olan ISS’in kütlesi yaklaşık 420 ton ve uzunluğu
yaklaşık 48 metredir.
ISS, Dünya’nın çevresindeki yörüngesini; yerden yaklaşık 400 km yüksekte, saatte yaklaşık 28.800
kilometre hızla, yaklaşık 90 dakikada tamamlamaktadır. Bu durum ISS’nin Dünya çevresini günde 16
defa dolaştığını göstermektedir.
ISS’te yapılan araştırmalar yer çekiminin düşük olduğu ve Dünya’da gerçekleştirilemeyecek çalışmalardır. Özellikle biyolojik süreçler ve metabolizma içerikli çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan tüm deneyler herkesin erişimine açıktır.
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/2019_ocak_bilim_ve_teknik_-_48.pdf
Yukarıdaki metin için bu araştırmadan yararlanılmıştır.
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2. grup için okuma metni

Çin Uzay İstasyonu- CSS

2021 yılı Nisan ayında Çin tarafından kurulan uzay istasyonu, bir tane 18 metrelik, iki tane 14,4 metrelik toplam 3 modülden oluşmaktadır. 18 metrelik modül istasyonun kontrol merkezidir ve tek seferde
3 astronot 6 ay çalışabilmektedir. CSS’in toplam kütlesi 100 ton civarındadır ve ilk inşa bölümü olarak
kontrol modülünden başlanmıştır.
Tam kurulum için en az 10 fırlatma gerçekleştirecektir ve ilk fırlatma Nisan ayının sonunda yapılmıştır. Bu kurulumun tamamlanma tarihi olarak 2022’nin sonu işaret edilmiştir.
CSS’in büyüklüğü ve ISS’in büyüklüğünün dörtte biri kadar olması planlanmaktadır.
Kontrol modülü üzerindeki beş ayır bağlantı noktasının ikisine 14,4 metre uzunluğundaki iki yan
modül bağlanacaktır. İki bağlantı noktası astronot ve kargo taşıyan roketler tarafından kullanılacaktır.
Son bağlantı noktası ise gelecekte istasyona bağlanması düşünülen yeni modüller için kullanılacaktır.
CSS’in İçerisindeki 14 rafa buzdolabı büyüklüğünde deney cihazları yerleştirilecektir. Dış kısmındaki 50 iskele ise uzay ortamında yapılacak deneyler için kullanılacaktır.
CSS, çok çeşitli alanlardaki deneyin yapılabileceği imkânlarla donatılacaktır.

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/cin-yeni-bir-uzay-istasyonu-kuruyor
Yukarıdaki metin için bu araştırmadan yararlanılmıştır.
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3. grup için okuma metni

Starlink-Dünyaya Yakın Uydu Sistemi Projesi, SpaceX

Elon Musk, SpaceX şirketi bünyesinde geniş bantlı küresel bir internet ağı oluşturmak amacıyla
uzayda 12.000 uydudan oluşan büyük bir uydu takımı kurulmasını hedefliyor. Bu hedefe yönelik ilk
önemli adım, ilk 60 uydunun 23 Mayıs 2019 tarihinde gönderilmesiyle atılmış oldu. Bir Falcon 9 roketi
ile ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Cape Canaveral’daki kalkış istasyonundan gönderilen Starlink uyduları
çoğu internet uydusuna göre çok daha alçak irtifada bulunacaktır. Yaklaşık 42.000 kilometre irtifadaki
Dünya ile Senkronize Yörünge’de bulunurken Starlink uydularının irtifası 1500 kilometreyi geçmeyecek.
Bu da bu uyduların kurdukları bağlantıların daha az gecikmeli olarak gerçekleşmesini sağlayacak çünkü
sinyallerin uzun bir mesafe kat etmesi gerekmeyecek. SpaceX’in nihai olarak 12.000 gibi büyük bir sayı
hedeflemesinin sebebi daha alçak irtifalarda küresel bir kapsam sağlayabilmek için daha fazla uyduya
ihtiyaç olmasıdır. Her bir Starlink uydusu yaklaşık 227 kilogram ağırlığındadır.
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/620_bilim_ve_teknik_2019_temmuz_10-11.pdf
Yukarıdaki metin için bu araştırmadan yararlanılmıştır.

Okuma metinleri gruplar tarafından okunur ve her grup içerik ile ilgili merak ettiği araştırma sorularını
oluşturur. Daha sonra detaylı olarak ISS, CSS ve Starlink uyduları ile ilgili araştırma sürecine geçilir. Grupların
atık malzemelerden ISS, CSS ve Starlink uydu model tasarımlarını gerçekleştirmesi gerekir. Grupların model
tasarımları için karton kutu, çöp şiş, renkli kâğıtlar, yapıştırıcı, alüminyum folyo vb. ürünler ile güneş paneli,
ana modül gibi parçaları oluşturmaları beklenmektedir. Gruplar etkinliğin sonunda hem tasarımlarını hem de
araştırmalarını sınıfa sunacaktır. Öğretmen öğrencilere, sunumları ile ilgili konuya uygunlukları bakımından
geri bildirimler vermelidir. Sanal ortamda Uluslararası uzay istasyonu gezilebilir.
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3. Öğretmen her gruba farklı haber metinlerini verir.
1. grup için haber metni

Çin roketi: Enkazın düşebileceği “risk
haritasında” Türkiye de var
7 Mayıs 2021
Çin’in uzay istasyonu için yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden
çıktığı yönündeki haberlerin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) roketi takibe
aldı. Pentagon, Çin tarafından geçen hafta fırlatılan büyük bir roketin enkazının hafta sonu
Dünya’ya düşmesini beklediğini duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı da enkaz parçalarının 41’inci
kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini açıkladı. Çin’in kontrolden çıkan roketinin
enkazı Hint Okyanusu’na düştü.
Türkiye’nin birçok kenti de risk altında gösteriliyordu.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57008704
Yukarıda yer alan metin için bu sanal adresten yararlanılmışır.
2. grup için haber metni

2020’de uzaya binlerce uydu fırlatılacak, “Gökyüzünün
görüntüsü tehdit altında.” diyen gök bilimciler endişeli
27 Aralık 2019
Uydulardan yansıyan ışık, gök bilimcilerin çalışmalarını etkiler mi?
Gök bilimciler, hızlı internet için uzaya fırlatılması planlanan binlerce uydunun gökyüzünün görüntüsünü tehdit edeceği uyarısı yaptı. Ayrıca bilim insanları, “mega takımyıldızlarının” optik teleskoplardan gelen görüntülerini ve radyo astronomi gözlemlerini bu uyduların engelleyebileceğini söylemişlerdir.
Amerikan SpaceX şirketi OneWeb ve Amazon şirketleri gibi teknoloji devleri uzaya çok sayıda
uydu fırlatmayı planlamaktadırlar.
Londra’da bulunan Imperial College’dan Astrofizik Uzmanı Dr. Dave Clements BBC’ye yaptığı
açıklamada, “Gece gökyüzü tüm topluma aittir ve şimdi toplumsal bir trajediyle karşı karşıyayız.” demiştir.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50925155
Yukarıda yer alan metin için bu sanal adresten yararlanılmışır.
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3. grup için haber metni

Rusya 2025’te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor.
21 Nisan 2021
Rus Uzay Dairesi Roskosmosun başkanı, kendi uzay istasyonlarını 2025’te tamamlanmasını hedeflerinin olduğunu duyurdu. Ancak Rusya şu anda 1998’de açılan ABD ile birlikte
kullandıkları Uluslararası Uzay İstasyonunu kullanmaktadır. Ruslar bu ortaklığın 2024’te
sonlanacağını ve projeden çekileceklerini duyurmuşlardır. ISS’nin geleceği ise teknik moleküllerin modüllerinin durumuna ve yeni uzay istasyonunun kurulumuna bağlı olarak değişeceği düşünülmektedir.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56825982
Yukarıda yer alan metin için bu sanal adresten yararlanılmışır.

Haber metinleri gruplar tarafından okunur ve her grup haber ile ilgili merak ettikleri araştırma sorularını hazırlar. Daha sonra detaylı olarak kontrolden çıkan uydu parçaları, roket parçaları, starlink uydularının
oluşturacağı gökyüzü gözlem sorunları ve ülkeler arası uzay yarışı ile ilgili araştırma sürecine geçilir. Gruplar
araştırma sürecinin sonunda haber içerikleri ve konu ile ilgili araştırmalarını sınıfa sunacaktır. Öğretmen öğrencilerin sunumları ile ilgili konuya uygunlukları bakımından geri bildirimler vermelidir.
4. Dersin sonunda gruplar ile küp etkinliği yapılacaktır. Grup temsilcisi küpü atarak hangi doğal uyduyu
modelleyeceklerini belirleyecektir. Grupların, Güneş sisteminde yer alan doğal uydular ile ilgili araştırma yaparak uydu modelini oluşturması gerekmektedir. Öğretmen; uydu modellerinde doğal uydunun şekli, kütlesi,
yüzey özellikleri vb. ni dikkate alarak yüzeyindeki krater miktarı, dağ oluşumu vb. fiziksel yapısını temsil eden
modeli oluşturmaları için öğrencilere rehberlik edecektir. Dersin sonunda gruplar uydu modellerini oluşturup sunumunu yapacaktır. Grup sunumlarında uydunun fiziksel özellikleri (şekli, kütlesi, yüzey özellikleri
vb.) ve yaşama uygunluğu ile ilgili araştırma verilerinin olması gerekmektedir.
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Europa-Jüpiter Uydu

Ganymede - Jüpiter Uydu

Io- Jüpiter Uydu

Titan - Satürn Uydu

Phobos - Mars Uydu

Triton - Neptün Uydu
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
1. Öğrenciler, toplumda ve yakın çevrelerinde astronomi kavramlarına (kuyruklu yıldız, gök taşı, uydu
vb.) ilişkin bilinen yanlış algılamaları araştırabilirler. Hazırlanan bu çalışma rapor veya sunum şeklinde sınıf
ortamında paylaşımı yapılabilir. Bu çalışmada akademik destek alınarak herhangi bir kongre veya sempozyumda yaygınlaştırma yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:
Dereceli Puanlama Anahtarı- Doğal Uydu Modeli

Özellikler

(1) Yetersiz veya Eksik

(2) Kısmen Yeterli

Doğal Uydunun Bilimsel
Açıdan Modellenmesi

Doğal uydunun,
şekli, kütlesi, yüzey
özellikleri vb. dikkate
alınmadan model
gerçekleştirilmiştir.

Doğal Uydu Modelinin
Tasarım Özellikleri

Doğal uydunun
modellenmesinde
yüzeyindeki krater
miktarı, dağ oluşumu
vb. özelliklerin
yer almadığı ve
malzeme seçiminin
uygun olmadığı
gözlemlenmiştir.

Doğal uydunun
modellenmesinde
yüzeyindeki krater
miktarı, dağ oluşumu
vb. özelliklerin
yer aldığı fakat
malzeme seçiminin
uygun olmadığı
gözlemlenmiştir.

Rapor

Raporu yalın ve
düzgün bir anlatımla
sunmamıştır.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla fakat bazı
eksiklerle sunmuştur.

(3) Yeterli

Doğal uydunun şekli,
Doğal uydunun şekli,
kütlesi, yüzey özellikleri kütlesi, yüzey özellikleri
vb. den sadece biri
vb. den en az ikisi
dikkate alınarak model dikkate alınarak model
gerçekleştirilmiştir.
gerçekleştirilmiştir.

(4) Mükemmel
Doğal uydunun
şekli, kütlesi, yüzey
özellikleri vb. dikkate
alınarak model
gerçekleştirilmiştir.

Doğal uydunun
Doğal uydunun
modellenmesinde
modellenmesinde
yüzeyindeki krater
yüzeyindeki krater
miktarı, dağ oluşumu
miktarı, dağ oluşumu
vb. özelliklerin yer
vb. özelliklerin yer aldığı
aldığı ve malzeme
ve malzeme seçiminde
seçiminin uygun olduğu özgün seçimler yaptığı
gözlemlenmiştir.
gözlemlenmiştir.

Raporu yalın ve
düzgün bir anlatımla
sunmuştur.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla, öz
güvenle sunmuştur.

KAYNAKLAR:
Düşkün, İ. (2011). Güneş-Dünya-Ay Modeli Geliştirilmesi ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi
Eğitimindeki Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Ocak M., E. (2015). Kuyruklu Yıldız Nedir? https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/kuyrukluyildiz-nedir-hangi-maddelerden-olusur 17.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
Taşcan, M., & Ünal, İ., (2015). Astronomi Eğitiminin Önemi ve Ülkemizdeki Öğretim Programları Açısından
Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 25-37.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

15. MODÜL
Öğretim Modülü: UZAY ARAŞTIRMALARI
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Problem Çözme Becerisi

•

Analitik Düşünme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Güncel uzay araştırmalarını açıklayan bir rapor
hazırlar.

Astrobiyoloji
Astrobiyolog

2. Güneş sistemindeki gök cisimlerini yaşama
uygunluğu bakımından karşılaştırır.

Uzay Araçları

3. Uzay araştırmalarının gelecekteki etkilerine
ilişkin tahminlerde bulunur.
4. Uzay teknolojilerinin kullanımını daha etkili hâle
getirecek fikirler üretir.
Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik

Dereceli Puanlama Anahtarı

Astronomi ve Uzay
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Uzay Araştırmaları (Astrobiyoloji, Uzay Araçları)
ETKİNLİK ADI: Gelecek Uzayda
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Güncel uzay araştırmalarından yola çıkarak Güneş sisteminde yer alan gezegenleri yaşama uygunlukları
açısından karşılaştırarak eleştirilerde bulunmak
Edindiği bilgileri kullanarak gelecekteki uzay araştırmaları konusunda ve gelecekte uzay yaşam alanları
konularında özgün çözümler üretmek

KAZANIMLAR:
1. Güncel uzay araştırmalarını açıklayan bir rapor hazırlar.
2. Güneş sistemindeki gök cisimlerini yaşama uygunluğu bakımından karşılaştırır.
3. Uzay araştırmalarının gelecekteki etkilerine ilişkin tahminlerde bulunur.
4. Uzay teknolojilerinin kullanımını daha etkili hâle getirecek fikirler üretir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin güncel uzay araştırma verilerinden yola çıkarak Dünya dışında yaşam
alanlarını oluşturulması ve gelecekteki yaşam alanları/formlarına ilişkin fikirler öne sürmesi, bu düşüncelerine uygun modeller geliştirerek raporlaması amaçlanmıştır. Grupların fikirlerini akranlarıyla/grup arkadaşlarıyla paylaşması ve gelen eleştiriler doğrultusunda modelini yeniden yapılandırması, edindiği bilgilerle uzay
araştırmalarına yeni fikirler, olası uzay sorunlarına (uzay çöpleri, uzay kirliliği vb.) çözümler üretebilmesini
sağlamaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Tasarlanacak uzay araçlarının modellerine uygun her türlü atık materyal bu etkinlik için kullanılabilir.
Atıkların değerlendirilmesi ve kısıtlı imkânlarda yaratıcılığın ön plana çıkartılması dikkate alındığında herhangi bir materyal belirlenmesi uygun görülmemiştir.

HAZIRLIKLAR:
Uzay araç modelleri tasarlanacaksa etkinliğe uygun her türlü materyal getirilebilir. Burada uzay kirliliği
ve çevre kirliliği arasında bir bağ kurulması düşünüldüğünden, yapılacak etkinliklerin atık materyallerden
tasarlanması tavsiye edilmektedir.

KAVRAMLAR:
Astrobiyoloji, Astrobiyolog, Uzay Araçları
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ÖN BİLGİLER:
Öğrenciler “Uzay Araçları veya Uzay araştırmaları” kavramlarına program içeriği bakımından ilk olarak
7. sınıf düzeyinde karşılaşmaktadırlar (MEB, 2018).
Ancak bireylerin Güneş sisteminde yer alan gezegenler hakkında genel bilgilere sahip oldukları kabul
edilmektedir.
ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, Süreç zenginleştirme, Ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Öğretmen, öğrencilere “astrobiyoloji” kavramı ile ilgili sorular sorar:
“Astrobiyoloji” kavramı sizce ne demektir?
“Astrobiyolog” kavramı sizce ne demektir?
Astrobiyoloji, hangi bilim dallarıyla iş birliği yapıyor olabilir?
Bu bilim dalının amacı veya amaçları ne olabilir?
Gelecekte böyle bir bilim dalıyla uğraşmak ister miydiniz? Neden?
Gerekli bilgi alışverişinden sonra aşağıdaki bilgiler öğrencilerle paylaşılabilir:
Dünya’daki canlıların yaşam biçimlerini ve yaşam koşullarını inceleyen, yeryüzündeki biyolojik ve jeolojik
verileri, Güneş sistemindeki gezegenlerle veya diğer diğer gezegenlerle karşılaştırarak Dünya’ya benzer yaşam
koşullarını araştıran bilim dalına, astrobiyoloji denir. Astrobiyoloji ile ilgilenen bilim insanlarına ise astrobiyolog denmektedir. Astrobiyologlar birçok bilim dalıyla disiplinler arası çalışmaktadırlar (Okatan, 2020).
“Astrobiyoloji” kavramı, aslında evrendeki yaşam arayışı olarak değerlendirilebilir. Yaşamın sınırları nelerdir ve nerelerde var alabilir gibi sorulara cevaplar arar. Yani uzayda yaşam ve yaşam ortamı arama, oluşturmaya çalışma faaliyetlerinin tamamı “astrobiyoloji” biliminin alanı içinde yer alır (Fettahoğlu & Doko, 2021).
Daha sonra öğretmen Güneş sistemindeki gezegenler ile ilgili sunum yapar. Aşağıda yer alan sorular sınıfa
sorulur:
Diğer gezegenlerde yaşam mümkün müdür? Neden ve nasıl?
Gelecekte Dünya dışında bir yaşam alanı seçme şansınız olsaydı hangi gezegeni tercih ederdiniz? Neden?
Bu gezegenle ilgili yeterli bilgiye sahip misiniz?
Bu gezegeni diğerlerinden ayıran özellikleri nelerdir?
Tercih ettiğiniz gezegenle Dünya’daki yaşam arasında nasıl benzerlikler kurabilirsiniz?
Bu bölümde bireylerin Güneş sisteminde yer alan tüm gezegenler ile ilgili yeterli bilgilere sahip oldukları
kabul edilmektedir.
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2. Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılır. Her gruptan, seçtikleri gezegene ve canlı yaşamına uygun bir
ortam tasarlamaları istenir. Öğretmen öğrencilerin tasarımları ile ilgili konuya uygunlukları bakımından geri
bildirimler vermelidir. Öğrenciler, tasarımlarını atık malzemelerden oluşturabileceği gibi sanal ortamda çizim
şeklinde de yapabilir. Bu tasarımlarında seçilen gezegenlerin avantaj ve dezavantajlarının dikkate alınması
gerektiği belirtilir.
Örnek tablo aşağıda yer almaktadır.
Yaşam alanı karşılaştırma
Merak edilen sorular

Seçilen gezegende nasıl olacak?

Dünya’da nasıl olmakta?

Temiz hava nasıl sağlanıyor ve nasıl
sürekli hâle getiriliyor?
Besin maddeleri nasıl üretilmektedir?
İnsanlar nasıl bir ortamda
barınmaktadır?
Hayvanlar nasıl bir ortamda
barınmaktadır?
Yer çekimi nasıl sağlanmıştır?

Elektrik enerjisi nasıl sağlanmaktadır?

Herhangi bir çevre kirliliği var mıdır?

*Bu form güncellenebilir, maddeler sınıf ortamına göre uyarlanabilir.

Bu çalışmada amaç, bireylerin tasarımlarında Dünya’dakine benzer ya da farklı uygulamalar geliştirip geliştiremediklerini incelemektir. Ayrıca tasarımların Dünya’da da uygulanabilirliği tartışılabilir.
3. Ülkemizin uzay araştırmaları konusunda yaptığı faaliyetler ve diğer ülkelerin uzay araştırmaları karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılır.
Uzay araştırmaları konusunda Türkiye hangi konumdadır?
Diğer ülkelerin uzay politikalarını inceleyerek Türk Uzay Ajansının 10 yıllık planı hakkında nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Türkiye’nin daha iyi ve güçlü uzay araştırmaları yapabilmesi için neler yapılabilir?
Öğrenci gruplarından yukarıda yer alan soruları içeren rapor hazırlamaları ve sınıfa sunum yapmaları
istenir.
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4. Öğrencilerin, uzay araştırmalarında kullanılmak üzere geliştirilen ve daha sonra insanlığın hizmetine
sunulan teknolojik ürünler konusunda araştırma yapmaları ve bunu bir rapor hâlinde sunmaları sağlanır.
Daha sonra öğrencilerin, şu anda uzay araştırmalarında kullanılan ancak hâlen insanlığa sunulmayan hangi
teknolojik ürünlerin Dünya yaşamına nasıl entegre edilebileceği konusunda fikirler geliştirmeleri istenir.

Teknolojik Ürün

Astronomide Kullanım Alanı

Dünyada Kullanım Alanı

1. Lazer termometreler

Yıldızların ve Güneş’in sıcaklığını ölçmek
için kullanılır.

Vücut sıcaklığını, temassız ölçmek için
kullanılır.

2. Teflon

Uzay araçlarının hava direncine ve
yanmaya karşı korumak için kullanılır.

Yemek kaplarında (tavalarda) yapışmayı
ve yanmayı önlemek için kullanılır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
1. Öğrencilerden, güncel çevre sorunları ve uzay kirliliği arasında bir ilişki kurmaları istenebilir. Uzay kirliliği ve çevre kirliliği arasında bir ilişki var mıdır? Öğrencilerden, yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak
uzay kirliliğinin önlenmesi konusunda akılcı ve uygulanabilir çözümler üretmeleri istenebilir. Üretilen
çözümlerin raporlaştırılması ve akranlarla paylaşılması tavsiye edilmektedir.
2. Öğrencilerden bir uzay karavanı tasarlayıp diğer gezegenleri dolaşmayı hayal etmeleri istenebilir. Bir uzay
aracında hangi özellikler olmalıdır? Yakıt, iletişim, yaşam alanı, dayanıklılık gibi temel konulara mutlaka
yer verilmelidir. Tasarımların özgün olması ve insani yaratıcılığın ön plana çıkması önem taşımaktadır.
Modeller fiziki olarak sunulabileceği gibi sanal ortam veya tasarım programları kullanılarak da sunum
yapılabilir.
3. Öğrencilerden astrobiyoloji konusunda araştırma yapmaları ve grup/sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. Geleceğin meslekleri arasında yer alan astrobiyologluk ile ilgili verilerin toplanması bireylerin
meslek seçimlerinde de yol gösterecektir. Astrobiyolog olmak için hangi liseye devam etmek gerekir? Lisede hangi alan derslerini seçmek gerekir? Üniversite için hangi bölümler tercih edilmelidir? Astrobiyoloji
alanında örnek olan Türk bilim insanlarının çalışmaları incelenebilir.

BYF

365

DEĞERLENDİRME:
Hazırlanan Grup Raporlarının Değerlendirilmesi İçin Dereceli Puanlama Anahtarı

Özellikler

(1) Yetersiz veya Eksik

(2) Kısmen Yeterli

(3) Yeterli

(4) Mükemmel

Rapor İçeriği

Rapor içeriğinde
bilimsel araştırma
verileri dikkate
alınmadan rapor
oluşturulmuştur.

Rapor içeriğinde
bilimsel araştırma
verileri dikkate alınmış
fakat kaynakça raporda
yer almamaktadır.

Rapor içeriğinde
bilimsel araştırma
verileri dikkate alınmış
ve kaynakça raporda
yer almaktadır.

Rapor içeriğinde
bilimsel araştırma
verileri dikkate alınmış
ve kaynakça APA
kurallarına uygun
oluşturulmuştur.

Rapor Yazımı

Rapor yazımı anlaşılır
değildir.

Rapor yazımı kısmen
anlaşılır şekildedir.

Rapor yazımı anlaşılır
şekildedir.

Rapor yazımı anlaşılır
ve detaylı şekildedir.

Raporlama Süreci

Rapor içeriğinin
oluşturulması ve
tesliminde belirlenen
zamana uyulmamıştır.

Rapor içeriği eksik
oluşturulmuş ancak
teslimi belirlenen
zamanda yapılmıştır.

Rapor içeriği
oluşturulmuş ve
teslimini belirlenen
zamanda yapılmıştır.

Rapor içeriği detaylı
olarak oluşturulmuş
ve teslimini belirlenen
zamanda yapılmıştır.

Raporu Sunma

Raporu yalın ve
düzgün bir anlatımla
sunmamıştır.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla fakat bazı
eksiklerle sunmuştur.

Raporu yalın ve
düzgün bir anlatımla
sunmuştur.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla, öz
güvenle sunmuştur.

KAYNAKLAR:
Arslan, B. K. Astrobiyoloji. http://www.evreninsirlari.net/dosyalar/130_s01_03.pdf 16.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
Fettahoğlu, S., & Doko, E. (2021). Din Açısından Dünya Dışı Yaşama Bakış. Güncel Kelâm Tartışmaları – II
MEB (2018), Fen Bilimleri Öğretim Programı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20
B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
17.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
Okatan, A., (2020). Astrobiyologlarla Uzayda Yaşam Arayalım https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/astrobiyologlarlauzayda-yasam-arayalim 25.04.2021 tarihinde erişilmiştir.
Sarıgül, T. (2018). Metan Örtüsü Soğuk Güneş Etrafındaki Genç Dünya’yı Sıcak Tutmuş Olabilir. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/metan-ortusu-soguk-gunes-etrafindaki-genc-dunyayi-sicak-tutmus-olabilir
16.05.2021 tarihinde erişilmiştir.

366

FEN BİLİMLERİ

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

16. MODÜL
Öğretim Modülü: EVRENİN İŞLEYİŞİ
Süre: 4-6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

Analitik Düşünme Becerisi

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Evrenin oluşumuna ilişkin var olan fikirleri
özetler.

Astronomi

2. Evrenin işleyişini açıklamaya çalışan güncel
bilimsel araştırmaları analiz eder.

Kâinat

Kozmoloji

3. Evrenin geleceğine yönelik teoriler ile ilgili
rapor hazırlar.

Kozmos
Evren

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik

Öz Değerlendirme

Astronomi ve Uzay

Akran Değerlendirme

Felsefe
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GENEL KONU/MODÜL: Yerküre ve Uzay/Evrenin İşleyişi (Astronomi, Kozmoloji)
ETKİNLİK ADI: Sonsuzluk Büyür mü?
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF)
SÜRE: 4-6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Evren ve evrenin oluşumu kavramlarını değerlendirmek. Evrenin işleyişi ve evrenin geleceği konularında
güncel bilimsel bilgileri kullanarak araştırmalar yapmak, bu araştırmalar sonucunda raporlar düzenlemek ve
kendi kişisel fikirlerini oluşturmak.

KAZANIMLAR:
1. Evrenin oluşumuna ilişkin var olan fikirleri özetler.
2. Evrenin işleyişini açıklamaya çalışan güncel bilimsel araştırmaları analiz eder.
3. Evrenin geleceğine yönelik teoriler ile ilgili rapor hazırlar.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinliğin amacı, “evren” ve “evrenin oluşumu” kavramları ile ilgili güncel bilimsel araştırmalardan
yola çıkarak bireysel veya grup hâlinde araştırmalar yapılması, bu araştırma sonuçlarının akılcı bir şekilde
yorumlanarak analiz edilmesi ve tüm bu çalışmaların bilimsel literatürle desteklenerek raporlaştırılmasını,
bireylerin kendi kişisel fikirlerinin oluşmasını sağlamaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Evren ve evrenin oluşumu ilgili videolar, makaleler, gazete ve dergi haberleri kullanılabilir.

HAZIRLIKLAR:
Öğrenciler bu etkinlikte bireysel ya da grup hâlinde çalışabilirler.
Öğretmen, evren ve evrenin oluşumu ilgili videolar, makaleler, gazete ve dergi haberleri kullanılarak derse
giriş yapabilir.

KAVRAMLAR:
Evren, Kozmos, Kozmoloji, Kâinat.
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ÖN BİLGİLER:
Evrenin oluşumu, Büyük Patlama teorisine göre gerçekleştiği kabul edilen olaylar zinciri sonucunda meydana gelen kâinat. Büyük Patlama teorisi evrenin başlangıcını ve zamanla gelişimini açıklayan kozmolojik
model olarak kabul edilir (Ocak, 2017).
Astronomi, bilinen en eski bilimler arasındadır. Dünya atmosferinin dışındaki, gözle görülen ye da görülemeyen bütün gök cisimlerini gözlemlemek ve bilgiler toplamak isteyen bilim dalı, şeklinde tanımlanabilir
(Kalkan, Tunç & Özcan, 2021).
Evren, uzay ve uzayda bulunan tüm maddeleri, tüm enerji çeşitlerini içeren bir bütün şeklinde tanımlanabilir (Ocak, 2017). Evren, “kozmos” ve “kâinat” kavramlarıyla da bilinmektedir. Bu kavramlar en temelinde
birer sonsuzluğu ifade etmektedir.
Öğrenciler, “evren kavramıyla ilk defa fen eğitimi bakımından 7. sınıf “F.7.1.2. Güneş Sistemi Ötesi: Gök
Cisimleri” ünitesinde “F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.” kazanımıyla karşılaşmaktadırlar. Daha önceki kazanımlar ve öğrenmelerinden yola çıkarak tahminlerde bulunabilirler. Ancak astronomi kavramları konusunda özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kavram yanılgılarına sahip oldukları bilinmektedir (Özdemir,
2019).
Bu bakımdan konu içerisindeki evren ve evrenin oluşumu kavramlarının literatürle desteklenerek herhangi bir kavram yanılgısı oluşturmayacak şekilde verilmesi oldukça önemlidir.
20. yy.da evrenin genişlediği fikri oluştuktan sonra evrenin oluşumu ile ilgili fikirler de öne sürülmeye
başlandı. Bunlardan biri Büyük Patlama olayıdır. Büyük Patlama teorisine göre evrenin oluşumu birkaç adımda gerçekleşmiştir. Çok yoğun ve sıcaklığı çok yüksek olan tekil bir madde vardı. Yüksek enerji etkisiyle bir
Patlama oldu ve tüm maddeler genişlemeye başladı. Genişleme etkisiyle giderek soğuma gerçekleşti ve gök
cisimleri oluşmaya başladı (Ocak, 2017). Bu patlamanın tahminî zamanı ise yaklaşık 14 milyar yıl öncesidir.
Büyük patlama kavramı, uzay içerisinde bir patlama değil, uzayın genişlemesini ifade etmektedir. Her ne kadar teoriler öne sürülse de insanoğlunun evrenin oluşumu ile ilgili bilgileri sınırlıdır.
Büyük Patlama’dan sonra oluşan ilk evrende hidrojen, helyum ve çok az miktarda lityum elementleri bulunuyordu. Günümüzde var olan oksijen, karbon, azot, demir gibi elementler yoktu. Bu elementler yıldızların
çekirdeklerinde bulunuyordu ve süpernova patlamalarıyla etrafa saçılmışlardı (Saylam, 2015). Büyük patlamadan 550 milyon yıl sonra ilk yıldızlar oluşmaya başladı.
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen bir önceki derste öğrencilere evren, kozmos, kâinat, kozmoloji kavramları ile ilgili araştırmalar
yapmalarını ve bilgi toplamalarını isteyebilir.
Derse gelmeden önce önerilen sanal adreslerden bilgi, belge ve video gibi dokümanlar hazırlanabilir.
1. Öğretmen 3-4 kişilik gruplar oluşturur ve her gruba evrenin oluşumu ile ilgili farklı görüşlerin yer aldığı
okuma metinleri dağıtır. Okuma metinlerinde yer alan içerik öğretmen tarafından detaylandırılabilir. Evren
modelleri ile ilgili verilen bilgilere ek olarak öğrencilerin sınıfta internet bağlantısı varsa kendilerinin araştırma yapmaları da sağlanabilir. Aşağıda evrenin oluşumu ile ilgili modeller ve çalışma yaprakları yer almaktadır. Çalışma yapraklarındaki metinler Kalkan ve Kılıç, (2005) “Big Bang Teorisi’nin Teistik Deliller Açısından
Değeri” yüksek lisans tezinden ve İnan, (2003) Kozmos’tan Kuantum’a 3 kitabından yararlanılmıştır.
1. Grup: Durağan Evren Modeli (The Steady State Model)

“İngiliz Fred Hoyle ve iki yardımcısı Hermann Bondi ve Thomas Gold, Büyük Patlama fikrine
itiraz ederek ‘durağan evren’ modelini ileri sürdüler. Teorilerinde zaman kavramı yoktu. Onlara
göre, evrenin bir başlangıcı asla olmamıştı ve bir sonu da olmayacaktı. Evren genişliyordu ve içindeki madde hidrojen gazı hâlinde genişlemeyi karşılayacak şekilde aynı oranda yaratılıyordu. Yeniden
yaratılan madde, galaksi ve yıldızların içlerinde üretiliyor ve böylece evrenin yoğunluğu sabit kalabiliyordu. Madde ve enerjinin korunumu yasaları bu yolla dengeleniyordu. Evrenin genişlediğini
kabul eden durağan model, bir patlamayla başlamış olduğunu reddediyordu.”

Durağan Evren Teorisi görüşünün
belirttiği özellikler nelerdir?

Evrende sürekli
yeni madde meydana gelir.

Görüşü destekleyen durumlar

Görüşü desteklemeyen durumlar

Fiziğin en temel yasalarından olan
Enerjinin ve Maddenin Korunumu
yasalarına
uymamaktadır.
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2. Grup: Sonsuz Evrenler Teorisi ve Boşluk Dalgalanmaları Modeli (Vacuum
Fluctuation Model)

Edward Tyron’un 1973 yılında ortaya attığı Sonsuz Evrenler Teorisi olarak bilinmektedir.
Sonsuz Evrenler Teorisi’ne göre, bizim evrenimiz ve diğer tüm evrenler kuantum dalgalanmaları
sonucunda meydana gelmiştir. Tüm evrenleri doğuran uzay bir sabun okyanusu gibidir. Evrenler
sabuna benzeyen bu uzaydan çıkan boncuk gibidir. Yaşadığımız evrende bu sonsuz boncuklardan
biridir, yani madde ve evren ezelden beri vardır. Evrenden önce atom altı parçacıklar ve bu parçacıkların hareketleri vardı. Bu durum “Kuantum Boşluğu (Quantummechanical Vacuum) anlamına
gelir. Bu teoriyi geliştirenler ayrıca, mutlak yokluğun var olmadığını belirterek “sonsuz evrenler”
modelini oluşturmuşlardır. Paralel Evrenler Teorisinde olduğu gibi, birbirinin içine girmiş parçacık
sayısının, sonsuz olması gerektiğine dair düşünceler bilim insanlarınca geliştirilmeye çalışılmaktadır.”

Sonsuz Evrenler Teorisi ve Boşluk
Dalgalanmaları Modeli görüşünün
belirttiği özellikler nelerdir?

Evrenimiz başka kuantum
dalgalanmaları tarafından meydana
getirilen kabarcık evrenler
denizinde sadece bir kabarcıktan
ibarettir.

Görüşü destekleyen durumlar

Görüşü desteklemeyen durumlar
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3. Grup: Açılır-Kapanır Evren modeli (Oscillating Model of the Universe)
(Döngüsel/Dalgalanan Evren Modeli)

“Dalgalanan evren modeline göre, evren genişlemesi gelecekte bir zamanda duracak ve evren
geri büzülerek ilk hâline dönecektir. Bu durum bir balonun sürekli şişerek ve büzülerek oluşturduğu
durum gibidir. Bu genleşme ve büzülme sürekli birbirini takip eden evreler hâlinde sonsuza kadar
devam edecektir.”

Açılır-Kapanır Evren Modeli
(Oscillating Model of the Universe)
(Döngüsel/Dalgalanan Evren Modeli)
görüşünün belirttiği özellikler
nelerdir?

Evrenimizde genleşme ve büzülme
sürekli birbirini takip eden evreler
hâlinde sonsuza kadar devam
edecektir.

Görüşü destekleyen durumlar

Görüşü desteklemeyen durumlar

Döngüsel evrenlerin
birbirlerine entropi
aktaracaklarını göstermektedir.
Termodinamiğin ikinci yasası ile
desteklenmemektedir.
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4. Grup Kuantum Yerçekimi Modeli (Quantum Gravitiy Model)

“Kuantum (atomaltı) fiziğinde yapılan bir gözleme dayanarak oluşturulan bu evren modeline
Kuantum yerçekimi modeli denir. Bu modele göre, atom altı parçacıklar, boşluk içinde kendi kendine var olur ve yok olurlar. Buna göre, herhangi bir sebep olmaksızın madde, atomaltı düzeyinde
yoktan var, vardan yok olabilmektedir.”

Kuantum Yerçekimi Modeli (Quantum
Gravitiy Model) görüşünün belirttiği
özellikler nelerdir?

Görüşü destekleyen
durumlar

Görüşü desteklemeyen
durumlar

Evrenimizde başlangıçta maddenin
yokluktan kendiliğinden var
olduğunu değil ama önceden
var olan enerjinin cismani forma
dönüşmesini (atom altı parçacıklar)
tasvir ederler.

Evrenin oluşumu ile ilgili farklı görüşlerin yer aldığı okuma metinleri gruplar tarafından incelenir ve her
grup içerik ile ilgili bilgilerini/görüşlerini destekleyen ve desteklemeyen durumları oluşturur. Daha sonra detaylı olarak evrenin oluşumu ile ilgili farklı görüşler ve buna dair araştırma sürecine geçilir. Gruplar etkinliğin
sonunda hem grubun araştırdığı evren görüşünü hem de bu görüşü destekleyen ve desteklemeyen durumları/
kanıtları sınıfa sunacaktır.

2. Öğretmen her gruba evrenin oluşumu ile ilgili farklı kanıtların yer aldığı zarflar dağıtır. Zarfların içerisinde aşağıdaki ifadelerin olduğu kâğıtlar yer almaktadır.
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1. Grup

Kanıt 1: Hubble Yasası ve Evrenin Genişlemesi (Kırmızıya Kayma)
Amerikalı astronom Edwin Powell Hubble 1929 yılında şu anda “evrenin genişlemesi” olarak bilinen
kırmızıya kayma uzaklık yasasını bulmuştur. Bu durum o güne kadar kabul edilen, “Evren durağandır ve
merkezinde Samanyolu Galaksisi vardır.” fikrini yok etmiştir. Böylece modern kozmoloji doğmuş oldu.
Los Angeles’ta bulunan Wilson dağında yaptığı bir dizi gözlemin sonuçları 1914 yılında Vesto Melvin
Slipher tarafından gösterilen birçok galaksiden gelen ışığın renk spektrumunda kırmızıya kaydığı düşüncesiyle birleştirildi. Hubble, galaksilerden gelen ışığı inceledi ve ışıktaki kayma ile galaksilerin Dünyamıza olan uzaklıkları arasında bir ilişki buldu. Hubble Yasası olarak bilinen bu fikre göre galaksiler
konumumuza oranla bir görünür hıza sahiptir. Bunlardan en yüksek görünür hızla hareket edenler en
uzak olanlardır. Sonuç olarak galaksiler arasındaki uzaklık arttığına göre, bunların hepsinin geçmişte bir
arada olmaları gerekmektedir düşüncesi ileri sürülmüştür.
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2. Grup

Kanıt 2: Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
“Büyük Patlama teorisini doğrulayan gözlemsel ikinci bir kanıt ise kozmik mikrodalga arkaplan ışımasıdır. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson, Bell laboratuvarında yaptıkları çalışmada bir kozmik arkaplan ışıması keşfettiler. Yani , evreni dolduran, her yönden dünya üzerine gelen, bilinen kaynak
türleri ile açıklanamayan bir elektromanyetik dalga yayılımının varlığını kanıtladılar.”
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3. Grup

Kanıt 3: Çekirdeklerin sentezlenmesi (Nükleosentez)
“Evrendeki hafif elementlerin fazlalığı Büyük Patlama teorisinin kanıtı açısından çok önemlidir. Evrende gözlenebilen elementlerin iki yolla yaratıldığı bilinmektedir. Döteryum, helyum ve lityum gibi
hafif elementler Büyük Patlama’nın ilk anlarında üretilirken helyumdan ağır elementlerin kökenini çok
sonra oluşan yıldızlardan aldığı düşünülmektedir. 1950-60 yılları arasında evrendeki kimyasal elementlerin oluşumu ile ilgili baskın teori Burbidge, Burbidge, Fowler ve Hoyle (BBFH)’nin çalışmalarına dayanıyordu. Bu teoriye göre tüm elementler ya yıldızların iç kısmında ya da süpernova patlamaları içerisinde oluşuyordu.”

*Yukarıda yer alan metinler Demir ve Pak, (2010) “Büyük Patlama ve Evrenin Genişlemesi” çalışmasından alınmıştır.

Evrenin oluşumu ile ilgili farklı kanıtların yer aldığı metinler gruplar tarafından incelenir ve her grup kanıtını detaylı olarak araştırır. Etkinliğin sonunda, her grup araştırdığı evren modeli ile ilgili kanıtı ve evren
oluşumu üzerine etkisini sınıfa sunacaktır.
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3. Öğrencilerin evrenin oluşumu ile ilgili çeşitli güvenilir kaynaklardan araştırmalar yapmaları sağlanır.
Burada öğrenciler bireysel çalışabileceği gibi üst etkinliklerdeki gibi grup çalışmalarına da devam ettirebilirler.
Hazırlanan raporlar sınıf ortamında paylaşılır. Her bir teorinin güçlü ve zayıf yönleri gruplar arasında
tartışılır.
Buradan yola çıkarak öğrencilerin edindikleri bilgileri kullanarak kendilerininde evrenin oluşumunu
açıklayan bir model geliştirmeleri veya daha önce geliştirilen modelleri revize etmeleri istenebilir. Ancak geliştirilen bu modellerin bilimsel kaynaklara dayandırılması gerektiği öğretmen tarafından hatırlatılmalıdır.

Geliştirilen model adı

Model açıklaması

Modelin bilimsel dayanakları

Modelin açıklayamadığı
durumlar

Geliştirilen modeller sınıfta paylaşılır ve her birey kendi modelini kanıtlara dayandırarak açıklamalar yapar.
Bu etkinliğin sonunda öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılabilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
1. Kainat, evren, kozmos gibi temelde aynı anlama gelen bu kavramların kökenlerini araştırmaları istenebilir. Bu sayede araştırmaları sırasında birçok astronomi kavramına ve bilgisine ulaşabilirler.
2. Bu siteler ziyaret edilerek öğrenci görüşleri alınabilir.
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/evrenin-muzigi
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/buyuk-patlama#:~:text=B%C3%BCy%C3%BCk%20Patlama%20
modeline%20g%C3%B6re%20evren,%C3%B6nce%20geni%C5%9Flemeye%20ba%C5%9Flamas%C4%B1yla%20meydana%20geldi.&text=Bu%20a%C5%9Famadan%20sonra%20evren%20so%C4%9Fumaya,gelerek%20protonlar%20ve%20n%C3%B6tronlar%C4%B1%20olu%C5%9Fturdu.
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/content/evren-0
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/buyuk-patlamadan-sonrasi
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/astronomlar-ilk-gercekci-sanal-evreni-olusturdu
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/tamsayi_pdf/2007_5.pdf
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/ilk-yildizlar-sanilandan-daha-gec-olustu
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DEĞERLENDİRME:
Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme formları aşağıda yer almaktadır.
ÖZ DEĞERLENDİRME: KONTROL LİSTESİ
Geliştirilen Model Adı

Model Açıklaması

Adı ve Soyadı
Grubu
No
Etkinliğin Adı
Etkinliğin Amacı
Tarih
1. Bölüm
Etkinliğinizi değerlendirmek amacı ile aşağıdaki sorular için kendinize bir puan verin.
En yüksek 5, en düşük 1 puanını kullanın
Bu etkinlik için hazırlıklarımı tam yaptım.
Bütün yönergeyi takip ettim.
Anlamadığım kısımları sormaktan çekinmedim.
Tek başıma en iyi şekilde çalıştım.
Ders arkadaşlarımın düşüncelerine/eleştirilerine saygı duyuyorum.

2. Bölüm
Bu etkinlikte neleri ben yaptım?
Bu etkinlikte neleri öğrendim?
Bu etkinlikte başarılı olduğum bölümler nelerdi?
Bu etkinlikte en çok zorlandığım bölümler nelerdi?
Etkinliği yaparken hangi problemlerle karşılaştım?
Bu etkinliği tekrar yapabilseydim neleri değiştirirdim?
Yorumlarım/Eklemek istediklerim
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AKRAN DEĞERLENDİRME: FORMU

Adı ve Soyadı
Grubu
No
Etkinliğin Adı
Etkinliğin Amacı
Tarih
1. Grup Arkadaşı
2. Grup Arkadaşı
3. Grup Arkadaşı
4. Grup Arkadaşı
5. Grup Arkadaşı

Grup Arkadaşlarım
Grup arkadaşım sorumluluğunu zamanında yerine
getirmiştir.
Yapılan etkinlikte gönüllü çalışmıştır.
Yapılan etkinlikte aktif çalışmıştır.
Grup arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler içerisindedir.
Grubun başarılı olması için çok çaba harcamıştır.
Etkinlikte düzenli bir şekilde çalışmıştır.
Etkinlik sırasında karşılaşılan sorunlara akılcı çözümler
üretmiştir.
Grup içerisinde uyumlu çalışmıştır.
YORUMLAR

Zayıf
(1)

Kabul
Edilebilir
(2)

Orta
(3)

İyi
(4)

Çok İyi
(5)
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Dereceli Puanlama Anahtarı

Özellikler

(1) Yetersiz veya Eksik

(2) Kısmen Yeterli

(3) Yeterli

(4) Mükemmel

Fikirleri Özetleme

Evrenin oluşumuna
ilişkin var olan fikirleri
özetler.

Evrenin oluşumuna
ilişkin var olan fikirleri
bazı eksikleriyle
özetler.

Evrenin oluşumuna
ilişkin var olan fikirleri
özetler.

Evrenin oluşumuna
ilişkin var olan fikirleri
detaylı ve özgün
cümlelerle özetler.

Analiz Etme

Evrenin işleyişini
açıklamaya çalışan
güncel bilimsel
araştırmaları analiz
edemez.

Evrenin işleyişini
açıklamaya çalışan
güncel bilimsel
araştırmaları bazı
hatalarla analiz eder.

Evrenin işleyişini
açıklamaya çalışan
güncel bilimsel
araştırmaları analiz
eder.

Evrenin işleyişini
açıklamaya çalışan
güncel bilimsel
araştırmaları detaylı bir
şekilde analiz eder.

Rapor Hazırlama

Evrenin geleceğine
yönelik teoriler ile ilgili
rapor hazırlayamaz.

Evrenin geleceğine
yönelik teoriler ile ilgili
bazı hatalar içeren
rapor hazırlar.

Evrenin geleceğine
yönelik teoriler ile ilgili
rapor hazırlar.

Evrenin geleceğine
yönelik teoriler ile ilgili
detaylı ve özgün rapor
hazırlar.

Raporu Sunma

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla sunamaz.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla fakat bazı
eksiklerle sunar.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla sunar.

Raporu yalın ve düzgün
bir anlatımla ve öz
güvenle sunar.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

17. MODÜL
Öğretim Modülü: KATILARIN BASINCI
Süre: 6-8 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•
Temel Düşünme Becerisini Açıklama
•
Bilimsel Süreç Becerisi
•
İş birliğine Dayalı Problem Çözme Becerisi
•
Eleştirel Düşünme Becerisi
•
Yaratıcı Düşünme Becerisi
•
Proje Temelli Öğrenme
•
Tasarım Odaklı Düşünme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Basıncı açıklar.

Kuvvet

2. Basınç değişimine etki eden faktörleri test eder.

Ağırlık

3. Basıncı kullanarak bir probleme çözüm üretir.

Katı Basıncı
Basınç Kuvveti
Pascal

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Matematik

Rubrik

Teknoloji

Dereceli Puanlama Anahtarı

Mühendislik
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GENEL KONU/MODÜL: Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Katıların Basıncı
ETKİNLİK ADI: Basıncı Keşfediyorum
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
SÜRE: 6-8 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Katı basıncı kavramını test ederek keşfetmek, edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak günlük hayat problemlerine çözüm üretmek

KAZANIMLAR:
1. Basıncı açıklar.
2. Basınç değişimine etki eden faktörleri test eder.
3. Basıncı kullanarak bir probleme çözüm üretir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin kontrollü deneyler yaparak basıncı keşfetmeleri ve günlük yaşam ile ilişkilendirmeleri, elde ettikleri bilgi ve becerilerle günlük hayat problemlerine çözüm üretmeleri beklenmektedir.
Yapılan kontrollü deneyler sürecinde öğrencilerin kanıtlar sunarak tartışmaları sağlanır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Aşağıdaki malzemeler her grup için temin edilmelidir.
Parke taşı (özdeş, iki adet veya kitap vb.), cetvel, sünger (özdeş iki adet), piezo disk (her grup için bir adet),
led ampul (he grup için bir adet)

HAZIRLIKLAR:
Etkinlik sürecindeki tüm malzemeler temin edilmeli, uygunsa öğrencilere, bir hafta önceden bu malzemeleri getirmeleri söylenmelidir. Katıların basıncına yönelik çeşitli görseller, video vb. için ön hazırlık yapılmalıdır.

KAVRAMLAR:
Kütle: Madde miktarının ölçüsüdür (Bayram, Sökmen vd., 1997; MEB, 2018).
Kuvvet: Cisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu, yönünü değiştirebilen; durgun bir cismi harekete geçirebilen, hareketli bir cismi durdurabilen etkiye kuvvet adı verilir (MEB, 2019)
Ağırlık: Madde miktarına etki eden yer çekimi kuvvetidir (Bayram, Sökmen vd., 1997).
Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete denir (MEB, 2019).
Basınç kuvveti: Basıncın oluşmasına neden olan dik kuvvete denir (MEB, 2019).
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ÖN BİLGİLER:
Bu etkinlikte öğrencilerin bir bilim insanı gibi deney yapmaları, yeni kavramları keşfetmeleri ve verilen
problemleri çözmeleri beklenmektdir.
Yapılan araştırmalarda öğrencilerin basınç konusunda zorluklar yaşadıkları ve kavram yanılgılarına sahip
oldukları belirtilmektedir (Akdemir, 2005; Bozan ve Küçüközer, 2007). Bu bağlamda eğitim-öğretim sürecinin kavram yanılgısı oluşturmayacak şekilde örgütlenmesi önem arz etmektedir.
“Piezoelektrik ile Enerji Hasadı” adlı etkinlikte Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) kullanılacaktır. MTS
süreci Şekil 1’de verilmiştir.

Tasarımın
sonlandırılması

Problem ya da
ihtiyacın belirlenmesi
Problem ya da
ihtiyacın araştırılması

Yeniden
tasarlama

Çözümün
paylaştırılması

Olası çözümlerin
geliştirilmesi

Çözümün test
edilmesi
ve değerlendirilmesi

En uygun olası
çözümün
belirlenmesi
Prototipin
yapılması

Şekil 1. Mühendislik tasarım süreci (Hynes vd., 2011)
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MTS süreci ile ilgili bilgiler ve dikkat edilecek hususlar kısaca aşağıda belirtilmiştir:
Problemin veya İhtiyacın Tanımlanması: Mühendislik tasarım sürecinin ilk aşaması problemin tanımlanması ile başlar ve öğrenciler bu aşamada problem ile ilgili neler bildiklerini ifade etmelidirler (NASA, 2015;
Wendell vd., 2010).
Probleme Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi: Mühendislik tasarım sürecinin bu aşamasında öğrenciler
probleme yönelik neleri bilmeleri gerektiğini düşünerek araştırma yapmalıdırlar (Bozkurt, 2014; NRC, 2009).
Olası Çözümlerin Geliştirilmesi: Mühendislik projelerinin amacı teknolojik bir sistemin işleyişini düzeltmede veya iyileştirmede en iyi çözüme ulaşmak için çözüm yollarını karşılaştırmak olabilir (MDOE,
2016). Nitekim mühendislik tasarım problemlerinin günlük hayatta bir değil, birçok çözümü bulunmaktadır
(Brunsell, 2012). Olası çözüm yollarının geliştirilmesinin, mühendislik tasarım sürecinde yaratıcılığın en üst
seviyede kullanılması gereken aşama olduğu söylenebilir (Brunsell, 2012; Wendell vd., 2010). Öğrencilerin bu
aşamada aktif olmaları, gruplar hâlinde çalışmaları ve beyin fırtınası yapmaları çeşitli fikirler üretmeleri bakımından önemlidir (Hynes vd., 2011).
En İyi Çözümün Seçilmesi: Mühendislerin bu aşamada tasarımın kriter ve sınırlılıklarına yönelik analizler yaparak birçok olası çözümden birine karar vermeleri gerekmektedir (Brunsell, 2012; Hynes vd., 2011;
NRC, 2012).
Prototipi Yapılandırma: Mühendislik tasarım sürecinde prototipin yapılması, tasarımın ayrıntılarının
görülmesini sağlamaktadır (NRC, 2012). Prototip oluşturulma sürecinde öğrenciler, plan yapmalı, ihtiyaç duyulan kaynakları listelemeli ve hangi kurum/kuruluşların bu konu üzerine ne tür çalışmalar yaptığını araştırmalıdır (NASA, 2015).
Çözümün Test Edilmesi ve Değerlendirme: Mühendisler prototipleri test ederek tasarımın performansını daha ileri seviyelere çıkarmak için değerlendirmede bulunurlar (Hynes vd., 2011; NAE ve NRC, 2009; NRC,
2012). Prototipin yapılan testler ile değerlendirilmesi çözümün ne oranda başarılı olduğu ve prototipin hangi
kısımlarının geliştirilmesiyle ilgilidir (Hynes vd., 2011; NRC, 2012).
Çözümün Sunulması: Mühendisler tasarım sürecinin tüm aşamasında elde ettikleri bulguları birbirleriyle paylaşırlar (Hynes vd., 2011; MDOE, 2016; NRC, 2012). Tasarım sürecinde sözlü veya yazılı yorumlar
aracılığıyla yapılan geri bildirim, tasarımın iyileştirilmesi için yapıcı eleştiri sağlar (MDOE, 2016; NRC, 2012).
Yeniden Tasarlama: Öğrenciler de bu aşamada mühendisler gibi yaptıkları değerlendirmeler ve aldıkları
geri bildirimler ile çözümlerine yönelik iyileştirmeler yaparlar (Hynes vd., 2011). Yeniden tasarlama aşamasında öğrencilerin, test sırasında gözlemlenen problemlerin nedenlerini belirlemeleri ve bu problemlerin olası
çözümleri üzerinde düşünmeleri önemlidir (NASA, 2015).
Yukarıda verilen MTS ile ilgili bilgiler yazarın kendi yüksek lisans tezinden özetlenmiştir, MTS ile ilgili
derinlemesine bilgi almak için kaynaklarda verilen yüksek lisans tezi okunabilir (Özer, 2019).
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, içerik zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen sınıfa girdiğinde “Basınç nedir?” sorusunu öğrencilere yönlendirerek defterlerine, tabletlerine
ya da bir kâğıda yazmalarını söyler. Cevaplar sınıf ortamında tartışılmaz, bu kavrama tekrar dönüleceği belirtilir. Aşağıda verilen örnek olay ile devam edilir.
Örnek Olay: Ayşe çok soğuk bir günde ormanda yürüyüşe çıkar. Uzun bir süre yürüdükten sonra biraz
uzaktan gelen bir ses duyar. Birdenbire irkilir! Sonra sesin geldiği tarafa bakar ve kendisine yaklaşmakta olan
bir ayı olduğunu görür. Korkarak da olsa ne yapacağına o anda karar vermek zorundadır. Yan tarafında üzeri
buz tutmuş bir nehir vardır. Bu nehrin diğer tarafına geçebilirse arabasına ulaşacak ve kurtulabilecektir.
Aşağıdaki sorular veya benzer sorularla etkinliğe devam edilir:
1. Örnek olayda verilen problem nedir?
2. Ayşe’nin, buz tutmuş nehirden karşıya geçerken karşılaşacağı herhangi bir problem olabilir mi?
3. Ayşe buz tutmuş nehirden geçerken buz kırılabilir mi? Kırılırsa bunun sonuçları neler olabilir?
4. Siz olsaydınız karşıya nasıl geçerdiniz?
Bu sorular sınıf ortamında tartışılır. Öğrenciler cevaplarını verir ve öğretmen doğru cevabın ne olduğu ile
ilgili dönütte bulunmaz. Dersin sonunda bu kısma tekrar dönülecektir.
Sonrasında “Basıncı Keşfediyorum” adlı etkinliğine geçilir.
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Basıncı Keşfediyorum
Etkinlik, sınıf mevcudu ve malzemelerin durumuna göre bireysel ya da grup ile yapılabilir. Öğrencilere
aşağıda verilen ya da öğretmenin kendi hazırladığı kontrollü deney formları dağıtılır.

Soru sor.

Hipotez kur.

Planla ve uygula.

Gözlemle.

Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken

Kontrol Edilen Değişkenler

Değişkenler

Bulgular ve Sonuç

•

Her gruba iki parke taşı, iki sünger ve bir cetvel verilir (Alternatif araç-gereçlerle de yapılabilir, parke taşı
yerine kitap vb. gibi.).

•

Parke taşının birini sünger üzerinde dikey, diğer parke taşını diğer süngere yatay konumda bırakırsak hangi süngerde daha fazla çökme meydana gelir? Tahmin edelim.

•

Tahminimizi test edelim ve cetvel ile ölçerek not edelim.

•

Daha sonra parke taşlarını dikey konumda üst üste ve yatay konumda üst üste sünger üzerine bırakırsak
hangi süngerde daha fazla çökme meydana gelir? Tahmin edelim?

•

Tahminimizi test edelim ve cetvel ile ölçerek not edelim.
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Tahminlerimizi ve cetvel ile elde ettiğimiz ölçümlerimizi aşağıdaki çizelgeye kaydedelim.

Tahminim

Çok çöker.

Gözlemim

Az çöker.

Cetvel ile ölçümüm

Tek parke taşı dik konumda

Tek parke taşı yatay konumda

Üst üste iki parke taşı dikey konumda

Üst üste iki parke taşı yatay konumda

Çizelgede elde edilen tahmin ve gözlem sonuçları tartışılarak öğrencilerin, süngerde meydana gelen etkinin cismin yüzeye uyguladığı kuvvet (ağırlık) ve cismin yüzey alanı ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşmaları
beklenmektedir. Bu kısımda öğrencilere rehberlik yapılması önemlidir.
Süngerde meydana etkiye basınç sebep olmaktadır. Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarıdır. Daha sonra öğrencilerden derse girişte sorulan basınç kavramına verdikleri
cevapları kontrol etmeleri istenir. Düşüncelerinde ne gibi değişiklikler olduğu üzerine konuşulur ve gerekli
dönütler verilir. Ardından örnek olaya tekrar dönülerek Ayşe’nin nehrin kenarına güvenle nasıl geçebileceği
tekrar sorulur. Daha önce verdikleri cevaplar ile son verdikleri cevaplar karşılaştırılır. Öğrencilerin, Ayşe’nin
sürünerek vb. şeklinde zemin ile temas ettiği yüzey alanını artırarak nehrin karşı tarafına güvenle geçebileceği
sonucuna ulaşmaları için gerekli rehberlik yapılır.
Aşağıdaki görseller öğrencilere sunum vb. ortamlarda verilerek katıların basıncı ile günlük hayat ilişkisi
kurulur. Öğrencilere sunulan materyaller üzerinden tartışma başlatılır. Aşağıda verilen örnek sorular veya
benzeri sorular kullanılabilir.
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Bıçağın bir ucu neden keskindir? Bu, günlük hayatta ne işe yarar?

Develerin ayakları neden geniş bir yüzey alanına sahiptir? Bu ayak yapısı deveye avantaj sağlar mı?

Trenler neden çok tekerleklidir?
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İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılmasının sebebi nedir?

Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplara gerekli dönütler verilir. Sonrasında, öğrencilerden basıncın günlük hayatta kullanımına yönelik farklı örnekler vermeleri istenebilir.
Basınç ile günlük hayat ilişkisini kuran öğrenciler, aşağıdaki etkinliğe yine grup olarak devam edeceklerdir.

Piezoelektrik ile Enerji Hasadı
Bu etkinlikte öğrencilerin piezoelektrik konusunda bilgi ve beceri kazanmalarının ardından piezoelektrik
bir malzeme kullanarak elektrik üretmeleri amaçlanmaktadır. Bu etkinliğin sonunda öğrencilerden orijinal
proje fikirleri üretmeleri beklenmektedir. Etkinliğe, aşağıda verilen sıralamayla başlanarak devam edilir.
Not: Etkinlik, prototipi yapılandırma aşaması bir sonraki haftaya işlenecek şekilde planlanmalıdır. Bu,
öğrencilerin ihtiyaç duyacağı malzemeleri temin etmeleri açısından önemlidir.
Öğrencilere 2050 yılında nasıl bir dünya, nasıl bir yaşam hayal ettikleri sorularak dağıtılan kâğıtlara hayallerini resmetmeleri istenir. Öğrenciler resimlerini tamamladıktan sonra sınıf ile paylaşmaları ve resimlerinin
içeriğini nedenleri ile anlatmaları istenir. Böylece etkinliğe ön hazırlık yapılmış olacaktır.
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Meslek, Görev ve Sorumluluklar
Öğrenciler bu etkinlikte grup çalışması yapacaklardır. Öğrencilerden, ilgi ve yetenek alanlarına göre grup
çalışması sırasında aşağıdaki gibi çeşitli meslek görevlerini seçmeleri istenebilir.
Grafik Tasarımcısı: Grupça ortaya atılan fikirleri, üç boyutlu düşünebilme becerisine sahip olma yeteneğiyle çizime döker.
Veri Analisti: Ekip arkadaşlarının söyledikleriyle ilgili notlar alır, bunları analiz eder.
Endüstri Tasarımcılığı: Yaratıcılığını kullanarak ürün tasarlar ve geliştirir.
Enerji Sistemleri Mühendisi: Var olan enerji kaynaklarının kullanılabilir hâle getirilmesi aşamasında hesaplama, tasarım, uygulama ve kalite kontrol gibi görevleri yerine getirir.
Aşağıdaki örnek olay; slayt, etkileşimli tahta ile öğrencilerin görmeleri sağlanarak sınıfa sesli bir şekilde
okunur.
Örnek Olay: Beren gece uykusundan uyanır, köydeki evlerinin balkonundan gökyüzünü etraflıca süzer ve
iç çekerek yine hiç bulut yok der. Sonra yakın köylere doğru bakar ve evlerin bir tanesinin bile ışığının yanmadığını görür. Sabah uyanır uyanmaz evlerinin önündeki bahçede çalışan dedesinin yanına gider, dedesi bahçeden topladığı sebzeleri Beren’e verir çünkü bütün ürün birkaç adet domatestir. Bitkilerin tamamı susuzluktan
kurumuş, hepsinin boynu bükülmüştü… Dedesi üzülerek Beren’e size çok kötü bir miras bıraktık. 2050’li
yıllardayız. Çok değil ben senin yaşındayken elektrik enerjisine sınırsızca ulaşabilirdik; her tarafta yemyeşil
bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve sebzeler vardı. Susuzluk nedir bilmezdik; ya şimdi akarsular, nehirler ve göller
artık kurudu, yağmur yok denecek kadar az yağıyor. Geldiğimiz duruma bak! İnsanlar artık su için, bir damla
petrol için savaşıyor, dedi ve ekledi. İnsanların enerji kaynaklarını bilinçsiz kullanımı küresel ısınmayı hızlandırdı, tüm bunların sonucunda Dünya’da yaşam o kadar zor bir hâl aldı ki artık insanlar Mars’ta koloni kurdu.
Madem hepimiz Mars’a gidemiyoruz o hâlde yaşadığımız yer için elektrik enerjisi üretelim, elektrik enerjisi
üretmeyi başarırsak birçok alet ve aracı çalıştırabilir belki su bile bulabiliriz, böylece yakın çevremizdeki birçok insana da yardım etmiş oluruz,dedi. Bunları duyan Beren, çok heyecanlandı.
Örnek olayın okunmasının ardından aşağıda verilen Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) formu öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin yaptığı çalışmaları değerlendirmek için “Mühendislik Tasarım Sürecini Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı” değerlendirme kısmında verilmiştir. MTS Dereceli Değerlendirme Dereceli
Puanlama Anahtarı, kaynağı belirtilen yüksek lisans tezinden alınmıştır (Özer, 2019).
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Mühendislik Tasarım Süreci Adımları

Problemi Belirleme

Örnek olayda verilen problem/problemler nelerdir?
Bu ihtiyacı ya da problemi çözmeye başlamadan önce sizin ve ekibinizin hangi
genel bilimsel kavramları göz önünde bulundurması gerekiyor?

Probleme Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi
Toplumumuzda, çözülmekte olan bu sorundan kim yararlanacak? Bu, günlük
kullanımla nasıl ilişkilendirilebilir?
Problemi çözmek için kullanacağınız yöntem hangi özellikleri içerir?
Olası Çözümlerin Geliştirilmesi

Aşağıdaki alana, tasarlamayı planladığınız çözümün prototipini çiziniz. (Gerektiği
durumda öğrenciler çizimlerini A4 kâğıda yapabilirler.)
Ürettiğiniz çözümlerden hangisini nihai çözüm olarak seçtiniz?

En İyi Çözümün Seçilmesi
Bu çözümü seçme sebep/sebepleriniz nelerdir?
Prototipi Yapılandırma

Öğretmeninize danıştıktan sonra prototipinizi yapılandırınız.

Çözümün Test Edilmesi ve Değerlendirme

Prototipinizi test ederek değerlendiriniz. Gerekli notları alınız.

Sunum ve Paylaşma

Tasarımınızı diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yeniden Tasarlama

Tasarımınızı yeniden yapsaydınız, neleri farklı yapardınız?

Not: MTS süreci, formda verildiği üzere adım adım ilerlemektedir. Bu adımlarda, öğretmen tarafından

okunarak ve öğrencilere gerekli dönütler verilerek ilerlenmesi tavsiye edilir. Bir adım tamamlanmadan diğer
adıma geçilmemelidir. Bazı gruplar daha hızlı, bazı gruplar daha yavaş ilerleyebilirler.

Örnek olayın okunmasının ardından öğrencilere dağıtılan MTS formundaki adımlara göre devam edilerek öğrencilerin, formu adım adım doldurmaları sağlanır.
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İlk adımda öğrenciler hikâyedeki problemi belirleyeceklerdir, aşağıdaki sorularla devam edilebilir:

Hikâyedeki sorun nedir? (Öğrenciler elektrik enerjisi, su ve besin sorunu olarak muhtemel cevapları verecektir.)
Böyle bir durumu yaşıyor olsaydınız ne gibi zorluklarla karşı karşıya kalırdınız?
Peki böyle bir durumun avantajı/avantajları olabilir mi?

•

İkinci adımda aşağıdaki gibi devam edilebilir:
Hangi enerji çeşitlerini ve kaynaklarını biliyorsunuz?

Günlük hayatta enerjiyi nasıl kullanıyoruz? (Öğrenciler elektrik, ısı, Güneş vb. enerji çeşitlerini söyleyebilir; enerjinin günlük kullanımıyla ilgili “Cep telefonu, bilgisayar vb.ni şarj ediyoruz; gece lambalaır ile aydınlanıyoruz.” gibi cevaplar verebilirler.)
Bu adım, öğrencilerin çeşitli araştırmalar yaparak bilgi edinebilecekleri adımdır. Gerekli görüldüğü durumda enerji kaynakları ve yenilenebilir/yenilenemez enerji hakkında da bilgi verilebilir ya da öğrencilerin
konuyu araştırmaları istenebilir.
Öğrenciler bu aşamada artık elektrik enerjisi üreterek probleme çözüm üretecekleri bilgisine ulaşmışlardır. Piezoelektrik ile ilgili bilgiler bu aşamada öğrencilere verilmelidir. Bu bağlamda öğretmen piezo disk ile
elektriğin nasıl üretildiğini öğrencilerine uygulamalı bir şekilde göstermelidir. Aşağıdaki şekilde verilen piezo
diskin üzerine basınç uygulanarak elektriğin üretildiği multimetre yardımıyla gösterilmelidir.

Piezo diskten çıkan kablolara led ampul bağlanarak da elektriğin üretildiği gösterilmelidir çünkü öğrencilerin geliştirecekleri projede led ampul yakmaları gerekmektedir.
Yine bu aşamada piezo disk üzerine uygulanan basınç arttıkça üretilen elektrik miktarı arasında öğrencilerin ilişki kurmaları önemlidir.
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Olası Çözümlerin Geliştirilmesi: Bu aşamada öğrenciler gerekli bilgilere sahip olarak gelmişlerdir. Artık bir çözüm üretmeleri gerekmektedir. Grup şeklinde çalışarak piezo disk üzerinde basınç oluşturacak
bir kuvveti tespit etmeleri gerekmektedir. Bu kuvveti elde etmek için çevrelerinde/doğada (rüzgâr, dalga
vb.) bulunan ya da kendi tasarlayacakları bir sistem mi (merdivenlerin ya da yolların altını kullanmak
vb.) kullanabilirler. Bu aşamada öğrencilerin pek çok olası çözüm üretmeleri beklenmektedir. Öğrenciler,
çözümlerinin, taslak çizimlerini yaparak diğer aşamaya geçebilirler.
Bu aşamada öğrenciler fikir geliştirirken aşağıdaki gibi teknikleri kullanılabilir:

Fikir Geliştirme Etkinliği: Balık kılçığı etkinliği kullanılabilir veya öğrencilerin kendi grupları içinde
akıllarına ilk gelen fikri söyleyerek not etmeleri istenebilir. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin otokontrol kazanmaları açısından önemli olduğu söylenebilir. Fikir geliştirme etkinliği imkânlar uygunsa padlet uygulamasıyla da yapılabilir.
•

En İyi Çözümün Seçilmesi: Bu aşamada öğrencilerin, olası çözümlerin avantaj/dezavantajlarını dikkate
alarak en iyi yönteme karar vermeleri beklenmektedir. Bu kararı verirken, farklı çözüm önerilerinin en iyi
kısımlarını birleştirerek de en iyi çözüme ulaşabilirler ya da üretilen olası çözümlerden birine doğrudan
karar verebilirler.

•

Prototipi Yapılandırma: Öğrencilerin, çeşitli malzemeler kullanarak ürettikleri çözümün ete kemiğe büründüğü kısım bu aşamadır. Bu aşamada tekrar tekrar prototipin yapılması gerekebilir. Bu yüzden öğrencilere gerekli destek verilmelidir. Prototipler tamamlandığında diğer aşamaya geçilir.

Gruplar çalışmalarına devam ederken eksiklikler tespit edilir ve destekleyici teorik bilgiler etkileşimli bir
şekilde verilir.
•

Çözümün Test Edilmesi ve Değerlendirme: Gruplar artık tasarım süreci doğrultusunda prototiplerini
oluşturmuş durumdadır. Bu aşamada geliştirdikleri ürünü (prototip) test ederek tasarımın performansını göreceklerdir. Oluşturulan prototip her zaman beklenen çözümü veremeyebilir, bu aşamada önemli
olan öğrencilerin tasarımlarını test ederek eksik yanlarını görmeleri ve bu doğrultuda tasarımlarını geliştirmeleridir. Bu aşama öğrencilerde motivasyon düşmesine (bazı grupların prototipleri istenilen şekilde
çalışmayabilir) sebep olabileceğinden ötürü hassas bir aşamadır bu o yüzden öğretmenin bu grupların
tasarımlarını aşama aşama kontrol ederek destek olması önemlidir.

Bazı grupların etkinliği daha önce bitirebilecekleri düşünülerek bu gruplarla derinleşme aşamasına geçilebilir.
Derinleşme için bu gruplara “Daha fazla elektrik üretmek için tasarımınızda ne tür değişiklikler yaparak
basıncı artırabilirsiniz?” sorusu yöneltilebilir.
•

Çözümün Sunulması: Gruplar bu aşamada tasarım süreçlerini diğer arkadaşları (sınıf) ile paylaşmalıdır.

Probleme yönelik çözümlerin sunulması, bilim insanları tarafından bilimin ve mühendisliğin toplum yararına nasıl kullanıldığını öğrencilerin anlamaları açısından önemlidir. Bu onların STEM kariyerine ilgi duymalarını da sağlayabilir (Bu aşamada özellikle topluma faydanın vurgulanması önerilmektedir.).
Grupların; kendi istekleri, kura veya planlanan herhangi bir yöntem ile tasarım süreçlerini sınıf ile paylaşmaya teşvik edilmesi önemlidir (Paylaşımlar sırasında öğrencilerin yapıcı eleştirilerde bulunmaları tasarımların iyileştirilmesi açısından dönüt sağlayacaktır.).
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Yeniden Tasarlama: Tüm bu aşamalardan sonra gelen dönütler de dikkate alınarak öğrencilere revize işlemleri tamamlatılarak etkinlik sonlandırılır.
Not: Öğrencilerin orijinal fikirler ürettikleri durumda bu çalışmaların geliştirilerek TÜBİTAK Araştırma

Projeleri Yarışmasına/TEKNOFEST’e yönlendirilmesi sağlanabilir. Bu konuda gerekli rehberliğin yapılması
öğrencilerin gelişimi açısından önemlidir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Şartlar uygunsa okul bahçesinde kum veya toprak bulunan bir alanda, katıların basıncı üzerine deneyler
gerçekleştirilerek öğrencilerin daha fazla uygulama yapmaları sağlanabilir. Çeşitli simulasyon araçları kullanılarak öğrencilerin farklı platformlarda deneyler ve tasarımlar yapmaları sağlanabilir.
Aşağıda verilen senaryo ile de ek etkinlik yapılabilir.
Sevkiyat: Büyük bir nakliye firmasında çalışan mühendislersiniz. Şirketinize şöyle bir iş gelmiştir: Çok
ağır ve büyük bir fabrika bacasını kara yolu ile taşımanız istenmektedir. Elinizde bu yükü taşıyabilecek bir
araç olmadığını biliyorsunuz. İlk defa böyle bir problem ile karşı karşıya kaldınız.
Aşağıdaki sorularla veya benzer sorularla gruplar etkinliğe devam edebilir.
•

Bu yükü taşıyabilecek bir aracın özellikleri neler olmalıdır?

•

Bu yükü taşıyabilecek bir araç tasarlasaydınız nasıl olurdu? Grup arkadaşlarınızla tartışarak bir taslak
çizim yapınız.

Taslak çizimlerin ardından her grup çizimlerini diğer gruplar ile paylaşır. Gruplar, çizimler üzerine tartışır. Muhtemel çizimlerin, çok tekerli bir araç ile basıncı azaltmaya yönelik olacağı düşünülmektedir. Çok
tekerlek ile basıncı azaltmanın aynı zamanda asfalt yola verilecek zararı da en aza indireceği vurgulanmalıdır.
Paletli bir araç, çözüm önerisi olarak gelebilir ancak paletin asfalt yola büyük zarar vereceği ve yapılan iş ile
ortaya çıkan zararın maliyeti vurgulanabilir. Böylece etkinlik sonlandırılır.
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DEĞERLENDİRME:

Süreç

4

3

2

1

Hipotez Cümlesi

En az iki hipotez
cümlesini tam olarak
eksiksiz kurdu.

Bir hipotez cümlesini
eksiksiz olarak kurdu.

Hipotez cümlesinde
eksikler vardı.

Hipotez cümlesi
kuramadı.

Değişkenleri Belirleme

Bağımlı, bağımsız ve
kontrol değişkenlerini
belirledi.

İki değişkeni eksiksiz
belirledi ancak birini
belirlemedi.

Değişkenlerden birini
eksiksiz belirledi.

Değişkenleri
belirleyemedi.

Verilerin
Gözlemlenmesi ve Not
Edilmesi

Verilerin hepsini uygun
şekilde gözlemledi ve
not etti.

Verileri çok az bir eksik
ile not etti.

Deney verilerinin çoğu
eksikti.

Verileri gözlemleyip not
edemedi.

Deney bulgularının
bazılarını ifade etti.

Deney bulguları ve
sonuçlarını ifade
edemedi.

Bulgular ve Sonuç

Deney bulgularını ve
Deneye ilişkin bulguları
sonuçlarını kısmi olarak
ve sonuçları ifade etti.
ifade etti.

Öğrenci, toplamda 12 puanın altında aldıysa onun deney sürecine ilişkin eksik öğrenmeleri olduğu anlaşılmalı ve o basamağa
ilişkin öğrenci ile birebir tekrar çalışma yapılmalıdır..
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Mühendislik Tasarım Sürecini Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı
Aşamalar

İhtiyacın ya da Problemin
Belirlenmesi

1
(Hedeflenen Düzeyin Altında)

2
(Hedeflenen Düzeyde)

İhtiyaç ya da problemi gerekli
İhtiyaç ya da problemi
detay ve açıklık olmadan ifade
açıkça ifade eder. Kriter ve
eder. Kriter ve sınırlılıkların
sınırlılıkların çoğunu tanımlar.
tanımlanmasında başarısızdır.

3
(Hedeflenen Düzeyin
Üzerinde)
İhtiyaç ya da problemi
eksiksiz olarak ifade eder.
Kriter ve sınırlılıklarının
tamamını tanımlar.

İhtiyaç ya da Problemin
Araştırılması

İhtiyaç ya da problem iyi
araştırılmamış ve çözümlerin
geliştirilmesinde yardımcı
olamayacaktır.

İhtiyaç ya da problem
yeterince araştırılmış ve
çözümlerin geliştirilmesinde
yardımcı olabilir.

İhtiyaç ya da problem
ayrıntılarıyla araştırılmış ve
çözümlerin geliştirilmesinde
doğrudan yönlendirebilir.

Olası Çözümler Geliştirme

Akla yatkın olmayan
fikirler ortaya koyar veya
herhangi bir fikri yoktur.
Tamamlanmamış çizimler
üretir. Fikirler ve çizimler bir
kavramı göstermemektedir.

Akla yatkın bir fikir ortaya
koyar. Tasarım yapılan
kavramları kısmen doğru
olacak şekilde çizimlerle
gösterebilmektedir.

Birden fazla akla yatkın
çözüm ortaya koyar. Tasarım
yapılan kavramları kısmen
doğru şekilde çizimlerle
gösterebilmektedir.

En İyi Çözümü (leri) Seçme

Olası çözümlerin güçlü ve
zayıf yönlerini yeterince
analiz edemez. İhtiyaç ya
da problemin kriter ve
sınırlılıklarına dayalı bir çözüm
seçemez.

Prototipi Yapılandırma

Prototip, görevin kriterlerini
sınırlı ölçüde karşılar.

Olası çözümlerin güçlü ve
Olası çözümlerin güçlü ve zayıf
zayıf yönlerini kısmen analiz
yönlerini ayrıntılarıyla analiz
eder. İhtiyaç ya da problemin eder. İhtiyaç ya da problemin
kriter ve sınırlılıklarını kısmen
kriter ve sınırlılıklarını tüm
değerlendirerek bir çözüm
yönleri ile değerlendirerek
seçer.
parlak bir çözüm seçer.
Prototip, görevin kriterlerini
karşılar.

Prototip, görevin kriterlerini
net ve detaylı bir şekilde
karşılar.

Çözüm (leri) Test Etme ve
Değerlendirme

Veriler doğru şekilde
kaydedilmemiş ya da
prototipin performansını
yansıtmamaktadır.

Veriler doğru kaydedilmiş
ve prototipin performansını
yansıtmaktadır.

Veriler doğru kaydedilmiş
ve prototipin performansını
yansıtmaktadır. Veriler
yeniden tasarlama sürecinde
ve açık bir biçimde yol
göstericidir.

Çözüm(leri) Sunma

Test sonuçları doğru şekilde
raporlaştırılmamış ve
nasıl gelişim göstereceği
paylaşılmamıştır.

Ya test sonuçları doğru
şekilde raporlaştırılmamış ya
da nasıl gelişim göstereceği
paylaşılmamıştır.

Test sonuçları doğru
şekilde raporlaştırılmış ve
nasıl gelişim göstereceği
paylaşılmıştır.

Yeniden Tasarlama

Tasarımı geliştirme,
prototipin test ve
değerlendirme sonuçlarına
dayanmamaktadır.

Tasarımı geliştirme, prototipin
test ve değerlendirme
sonuçlarına dayanmaktadır.

Tasarımda, prototipin test ve
değerlendirme sonuçlarına
göre önemli iyileştirmeler
yapılmıştır.

Hedeflenen düzeyin altında puan alan öğrencilerin MTS sürecine ilişkin eksik öğrenmeleri olduğu anlaşılmalı ve o basamağa
ilişkin birebir tekrar çalışma yapılmalıdır.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

18. MODÜL
Öğretim Modülü: KALDIRMA KUVVETİ
Süre: 6 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

Bilimsel Süreç Becerisi

•

İş birliğine Dayalı Problem Çözme Becerisi

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme Becerisi

•

Tasarım Odaklı Düşünme

Kazanımlar

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler

1. Kaldırma kuvveti kavramını açıklar.

Kütle

2. Kaldırma kuvvetine etki eden faktörleri test
eder.

Hacim
Ağırlık

3. Kaldırma kuvvetini kullanarak bir probleme
çözüm üretir.

Yoğunluk
Kaldırma Kuvveti

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme
Ürün Farklılaştırma

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Fizik, Teknoloji, Mühendislik, Matematik

Rubrik
Dereceli Puanlama Anahtarı
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GENEL KONU/MODÜL: Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Kaldırma Kuvveti
ETKİNLİK ADI: Suyun Tepkisi
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
SÜRE: 6 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Sıvıların kaldırma kuvvetine etki eden etmenleri test ederek keşfetmek ve edindikleri bilgi ve becerileri
kullanarak günlük hayat problemlerine çözüm üretmek

KAZANIMLAR:
1. Kaldırma kuvveti kavramını açıklar.
2. Kaldırma kuvvetine etki eden faktörleri test eder.
3. Kaldırma kuvvetini kullanarak bir probleme çözüm üretir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin kontrollü deneyler yaparak sıvıların kaldırma kuvvetini keşfetmeleri ve günlük
yaşam ile ilişkilendirmeleri, elde ettikleri bilgi ve becerilerle günlük hayat problemlerine çözüm üretmeleri
beklenmektedir. Yapılan kontrollü deneyler sürecinde öğrencilerin kanıtlar sunarak tartışmaları sağlanır.

ARAÇ-GEREÇLER:
Dinamometre, su, taş, ip, beherglas, hassas terazi, alüminyum folyo, makas

HAZIRLIKLAR:
Öğrencilerden istenecek malzemeleri öğretmen öncesinde belirler. Derse getirilmesi gereken araç ve gereçler duyurulur. Sıvıların kaldırma kuvvetine yönelik çeşitli görseller, video vb. için ön hazırlık yapılmalıdır.

KAVRAMLAR:
Kütle: Madde miktarının ölçüsüdür (Bayram, Sökmen vd., 1997; MEB, 2018).
Hacim: Maddenin uzayda kapladığı yere denir (MEB, 2019).
Ağırlık: Madde miktarına etki eden yer çekimi kuvvetidir (Bayram, Sökmen vd., 1997).
Yoğunluk: Bir maddenin birim hacminin kütlesi yoğunluk olarak adlandırılmaktadır (MEB, 2018).
Kaldırma Kuvveti: Sıvı içerisine bırakılan cisimlere, sıvı tarafından cismin ağırlığına zıt yönde etki eden
kuvvete denir (MEB).
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ÖN BİLGİLER:
Bireylerin, yüzme ve batma olgusu ile erken yaşlarda karşılaştığı ve yapılan pek çok araştırmada yüzme
ve batma olgusunun bireyler tarafından algılanamadığı tespit edilmiştir (Özsevgeç ve Çepni, 2006). Yine aynı
araştırmada yedinci, sekizinci, onuncu ve onbirinci sınıf öğrencilerin kütle, hacim, yoğunluk ve kaldırma
kuvveti kavramlarını birbiriyle karıştırdıkları ve özellikle kaldırma kuvvetine farklı anlamlar yükledikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda eğitim-öğretim sürecinin kavram yanılgısı oluşturmayacak şekilde örgütlenmesi
önem arz etmektedir.
Yapılacak deneylerde dinamometre kullanılacağı için öğrencilere dinamometrenin özellikleri ve gerekli
bilgiler verilmelidir.
İki Nehir Karşı Karşıya adlı etkinlikte, Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) kullanılacaktır. MTS süreci
Şekil 1’de verilmiştir.

Tasarımın
sonlandırılması

Problem ya da
ihtiyacın belirlenmesi
Problem ya da
ihtiyacın araştırılması

Yeniden
tasarlama

Çözümün
paylaştırılması

Olası çözümlerin
geliştirilmesi

Çözümün test
edilmesi
ve değerlendirilmesi

En uygun olası
çözümün
belirlenmesi
Prototipin
yapılması

Şekil 1. Mühendislik tasarım süreci (Hynes vd., 2011)
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MTS süreci ile ilgili bilgiler ve dikkat edilecek hususlar 17. Modülde verilmiştir.

ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, içerik zenginleştirme, süreç zenginleştirme, ürün zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Tahta parçası

Portakal

Misket

Vida
Kâğıt

Öğretmen yukarıdaki görseli öğrencilere göstererek “Cisimlerin sıvı içerisindeki konumları neden farklıdır?” sorusunu yöneltir. Daha sonra “Havuzda veya denizde bir cismi kaldırmayı denediniz mi? Neler fark
ettiniz?” sorusunu yönelterek öğrencilerin günlük hayat ilişkisi kurmaları sağlanır. Bu soruların cevaplarını
öğrencilerin yazmaları istenir. Bu kısımda öğrencilere dönüt verilmez. Sonrasında bu sorulara tekrar dönülecektir.
Archimedes (Arşimet) ile ilgili hikâye anlatılarak öğrencilerin bilim insanlarını tanımalarına fırsat verilir.
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Aşağıdaki etkinlik ile devam edilir. Etkinlik grup ile ya da bireysel yapılabilir.
Sıvıların Kaldırma Kuvvetini Keşfediyorum

Bir dinamometreye ip yardımıyla taş asılarak havada ve sıvı içerisinde (Taş tamamen sıvı içerisinde olmalı
ve kabın tabanına temas etmemelidir.) ölçülerek ölçüm sonuçları kaydedilir. Etkinlik yapılmadan önce öğrencilerden tahminlerini not etmeleri istenir. Etkinlikten sonra tahminleri ile ölçüm sonuçlarını paylaşmaları istenir. Ölçüm sonuçlarından yola çıkılarak öğrencilere aşağıdaki gibi sorular yönlendirilerek onların tartışmaları sağlanabilir. “Sıvı içerisindeki cisimlere yer çekimi uygulanır mı?”, “Sıvı içerisinde taşın ağırlığının etkisi
neden azaldı?”, “Suda yüzen bir cisim ile bu etkinliği tekrarlarsak dinamometrede okunan değer ne olabilir?”,
“Etkinlik sırasında kaptaki suyun seviyesinde değişiklik oldu mu?” gibi sorular öğrencilere yine tartışma ortamında sorulabilir.
Tartışma bittikten sonra etkinlik ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Sıvı içerisindeki cisme sıvı tarafından
farklı yönlerde ve değişik büyüklükte kuvvet uygulanır. Bu kuvvetlerin bileşkesinin kaldırma kuvvetini oluşturduğu belirtilir. Kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına zıt yönde olduğu ve ağırlığın etkisini azalttığı vurgulanır. Dersin ilk kısmında sorulan sorular öğrencilere tekrar hatırlatılarak cevaplarını kontrol etmeleri istenir.
Gerekli dönütler öğretmen tarafından verilir. Bu etkinlikten sonra diğer sayfadaki deneylerle devam edilir.
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Kaldırma Kuvvetinin Değişkenlerini Belirleyelim
Aşağıda verilen üç aşamalı etkinlik sınıf mevcudu ve malzemelerin durumuna göre bireysel olarak ya da
grup ile yapılabilir. Öğrencilere aşağıda verilen ya da öğretmenin kendi hazırladığı kontrollü deney formları
dağıtılır. Deneyin üç aşamasında da bu form ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Soru sor.

Hipotez kur.

Planla ve uygula.

Gözlemle.

Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken

Kontrol Edilen Değişkenler

Değişkenler

Bulgular ve Sonuç

Not: Grup, kontrollü deneyler konusunda deneyimli ise deney sürecini araştırma sorusuna göre kendilerinin planlaması da sağlanabilir.
1. Aşama: 10cm*10cm boyutlarında alüminyum folyo öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden alüminyum
folyoya mümkün olduğu kadar düzgün bir kutu şekli vermeleri istenir, ağzı açık olabilir. Oluşturulan cismin
kütlesi ölçülür, hacmi hesaplanır. Öğrenciler gözlemlerini ve hesaplamalarını deney raporuna işler. Hacim
hesaplamasına yönelik bilgiler öğrencilere verilir. Devamında oluşturulan cisim, içinde su bulunan behere
bırakılır. Gözlemler kaydedilir.
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2N

Su

Su
Alüminyum
folyo
?

20N

Alüminyum folyo

Dinamometre
Su

Daha sonra aynı cisim mümkün olduğunca katlanarak hacmi azaltılır. Yeni oluşturulan cismin kütlesi
Etil alkol
Su
ölçülür, hacmi hesaplanır. Oluşturulan cisim, içinde su bulunan behere bırakılır. Gözlemler kaydedilir. Yapılan etkinlik ve gözlemler üzerine öğrencilerle tartışma başlatılır. Kaldırma kuvvetinin sıvı içerisindeki cismin
hacmi ile ilişkisi üzerinde durulur.

Su

Alüminyum folyo

2. Aşama: “Bir geminin taşıyabileceği yük miktarını bilebilir miyiz?” sorusuyla başlanabilir. ÖğrencilerAlüminyum folyo
den gelen cevaplar alınır, dönüt verilmez. Deneyin sonunda tekrar bu soruya dönülecektir. Bu aşamada öğrenciler cismin batan hacmi ile sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi inceleyeceklerdir.
Öğrencilere, bir cismin sıvı içerisindeki batan hacmi arttıkça cisme uygulanan kaldırma kuvvetinde bir değişiklik olup olmayacağı sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplar alınır, neden böyle düşündükleri sorulur, herhangi bir dönüt verilmez. “Bunun cevabını öğrenmek için nasıl bir deney düzeneği kurardınız?” sorusu öğrencilere yönlendirilir. Gelen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin deney düzeneklerini oluşturmaları sağlanır.
Öğrencilerin kurmak istediği düzeneklerin doğru ya daSu
yanlış olmasına bakılmaksızın deneylerini yapmaları
sağlanır. Deneylerini yaparak gözlem sonuçlarını diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. Bu aşamada yanlış deney düzeneği kuran öğrenciler varsa doğru deney düzeneği kuran öğrencilerle tartışmaları sağlanabilir.
Yanlış deney düzeneği kuran öğrencilere, gözlem sonuçları ve deney düzenekleri hakkında dönüt verilirerek
deney düzeneklerini yeniden oluşturmalarına fırsat verilir.
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Deney şu şekilde oluşturulabilir: Alüminyum silindir ya da aynı işlevi görecek başka bir malzeme (Suda
batan bir malzeme seçilmelidir.) dinamometreye ip yardımıyla asılır. Malzemenin havadaki ağırlığı ölçülerek
kaydedilir. Sonra cisim aşağıdaki görselde verildiği gibi sıvıya kademe kademe batırılarak dinamometrede
okunan değerler kaydedilir.

Deneyin başında sorulan, gemilerin yük taşıma kapasiteleri ile ilgili soru öğrencilere tekrar sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplara göre dönütler verilir.
Su
Su

Bir cismin sıvıda batan hacmi arttıkça sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetinin arttığı bilgisi verilerek diğer deneye geçilir.
2N
20N eşit hacimde olacak ?şekilde birine su, diğerine etil alkol ko3. Aşama: Bu aşamada özdeş iki adet behere
nulur. Alüminyum silindir ya da aynı işlevi görecek başka bir malzeme dinamometreye ip yardımıyla asılır.
Havadaki ağırlığı ölçülerek kaydedilir. Daha sonra sırayla cisim aynı hacmi sıvı içinde kalacak şekilde suda ve
etil alkolde dinamometre ile ölçülerek değerler kaydedilir.

Dinamometre

Su

Etil alkol

Yapılan etkinlik ve gözlemler üzerine tartışma başlatılır. Gerekli dönütler öğrencilere verilerek kaldırma
kuvvetinin sıvının yoğunluğu ile ilişkisi vurgulanır.
Deneylerin ardından öğrencilere “Taşan sıvı miktarı (yeri değişen sıvı miktarı) ile cisme uygulanan kaldırma kuvveti arasında bir ilişki var mıdır?” sorusu yöneltilir. Öğrenciler cevaplarını sınıfla paylaşırlar, herhangi
bir dönüt verilmez. Ardından sonraki sayfada verilen görsel öğrencilere gösterilir.
Su
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Su
2N

Su
?

20N

Suda batan bir cismin havadaki ağırlığı dinamometre ile ölçülmüş ve 2N bulunmuştur. İçi su dolu kap
dinamometre ile ölçülerek 20N bulunmuştur. “Cisim şekilde gösterildiği gibi kabın tabanına değmeyecek şekilde ve tamamen sıvı içerisinde kalacak şekilde su dolu kabın içerisinde olursa sistemin ağırlığı kaç newton
olur?” sorusu öğrencilere yöneltilir. Öğrencilerin tahminlerini ve çıkarımlarını paylaşarak tartışmaları sağlanır. Öğrencilere dönüt verilmez.

Dinamometre
Öğrencilerin tahminlerini test etmeleri için sınıfta bulunan çeşitli malzemeleri kullanarak kendi deney

düzeneklerini kurmalarına yardımcı olunur. Öğrencilerin kurdukları düzenekleri ve elde ettikleri sonuçları
diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır. Öğrencilerin bu etkinlik ile taşan sıvı miktarı ile cisme uygulanan
kaldırma kuvveti arasında ilişki kurmaları için gerekli dönütler verilir.
Etil alkol

Su
İki Nehir Karşı Karşıya

Bu etkinlikten önce öğrenciler sınıf mevcudu durumuna göre ikişerli veya üçerli gruplara ayrılır. Aşağıdaki örnek olay slaytla yansıtılarak okunduktan sonra Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) formu öğrencilere
dağıtılır. Öğrencilerin yaptığı çalışmaları değerlendirmek için “Mühendislik Tasarım Sürecini Değerlendirme
Dereceli Puanlama Anahtarı” değerlendirme kısmında verilmiştir. MTS Dereceli Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı kaynağı belirtilen yüksek lisans tezinden alınmıştır (Özer, 2019).
Su
Örnek Olay: Bir ülkede şöyle bir durum varmış, bir nehir var ve bu nehrin yatağı değiştirilmek isteniyormuş. Nehrin yatağı değiştirilerek ülkenin iki ucu arasında bir su yolu yapılmak isteniyormuş. Böylece su yolu
üzerinde küçük gemilerle taşımacılık yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacakmış. Su yolu için planlar
yapılmış eğim vb. durumların hepsi çok uygunmuş. Su yolunun geçeceği kısımda, su yoluna dikey konumda
başka bir nehir daha varmış ve bu nehirlerin sularının karışmaması gerekiyormuş.
Nehirlerin sularının karışAlüminyum folyo
masının, iki nehrin de ekosistemini olumsuz yönde etkileyeceği biliniyormuş.

Alüminyum folyo

Su

BYF

407

Mühendislik Tasarım Süreci Adımları

Problemi Belirleme

Örnek olayda verilen problem/problemler nelerdir?
Bu ihtiyacı ya da problemi çözmeye başlamadan önce sizin
ve ekibinizin hangi genel bilimsel kavramları göz önünde
bulundurması gerekiyor?

Probleme Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi
Toplumumuzda, çözülmekte olan bu sorundan kim
yararlanacak? Bu, günlük kullanımla nasıl ilişkilendirilebilir?
Problemi çözmek için kullanacağınız yöntem hangi özellikleri
içerir?
Olası Çözümlerin Geliştirilmesi
Aşağıdaki alana tasarlamayı planladığınız çözümün prototipini
çiziniz. (Gerektiği durumda öğrenciler çizimlerini A4 kâğıda
yapabilir.)
Ürettiğiniz çözümlerden hangisini nihai çözüm olarak seçtiniz?
En İyi Çözümün Seçilmesi
Bu çözümü seçme sebep/sebepleriniz nelerdir?

Sunum ve Paylaşma

Tasarımınızı diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yeniden Tasarlama

Tasarımınızı yeniden yapsaydınız, neleri farklı yapardınız?

Not: Bu etkinliğin doğası gereği MTS sürecindeki prototipi yapılandırma gibi bazı adımlar atlanmıştır.
Şartlar uygunsa prototip yapılabilir ve test edilebilir.
MTS süreci, formda verildiği üzere adım adım ilerlemektedir. Bu adımların öğretmen tarafından okunarak ve öğrencilere gerekli dönütler verilerek ilerlenmesi tavsiye edilir. Bir adım tamamlanmadan diğer adıma
geçilmemelidir. Bazı gruplar daha hızlı, bazı gruplar daha yavaş ilerleyebilirler. Etkinlik sürecinde öğrencilerin çeşitli çözüm yolları üretmeleri beklenmektedir. Ancak bu etkinliğin hazırlanmasındaki amaç su köprüsü tasarlanarak problemin çözülmesi yönündedir. Bu bağlamda nehrin üzerinden diğer nehir su köprüsüyle
geçecektir.
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Tüm adımlar tamamlandıktan sonra, “Tasarımını yaptığınız köprüden aynı anda kaç gemi geçebilir?”, “Bu
gemiler köprüye ek bir yük bindirir mi?” soruları öğrencilere sorulur.
Gelen cevaplar ile sınıf ortamında tartışma başlatılır. Öğrencilerin kaldırma kuvvetine yönelik yaptıkları
deneylerden elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak gemi sayısının köprüye ek yük bindirmediği bilgisine ulaşmaları beklenmektedir. Öğretmenin bu süreçte öğrencileri gerekli dönütlerle desteklemesi önemlidir.
Ayrıca, tasarım sürecinde öğrenciler bu sorunu fark ederek sorabilirler. Bu durumda yapılan tartışma o anda
başlatılabilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Laboratuvarda taşırma kabı varsa çeşitli cisimler ile deneyler yapılarak öğrencilerin daha fazla uygulama
yapmaları sağlanabilir. Çeşitli simulasyon araçları kullanılarak öğrencilerin farklı platformlarda deneyler ve
tasarımlar yapmaları sağlanabilir.

DEĞERLENDİRME:

Süreç

4

3

2

1

Hipotez Cümlesi

En az iki hipotez
cümlesini tam olarak
eksiksiz kurdu.

Bir hipotez cümlesini
eksiksiz olarak kurdu.

Hipotez cümlesinde
eksikler vardı.

Hipotez cümlesi
kuramadı.

Değişkenleri Belirleme

Bağımlı, bağımsız ve
kontrol değişkenlerini
belirledi.

İki değişkeni eksiksiz
belirledi ancak birini
belirlemedi

Değişkenlerden birini
eksiksiz belirledi.

Değişkenleri
belirleyemedi.

Verilerin
Gözlemlenmesi ve Not
Edilmesi

Verilerin hepsini uygun
şekilde gözlemledi not
etti.

Verileri çok az bir eksik
ile not etti.

Deney verilerinin çoğu
eksikti.

Verileri gözlemleyip not
edemedi.

Deney bulgularını ve
Deneye ilişkin bulguları
sonuçlarını kısmi olarak
ve sonuçları ifade etti.
ifade etti.

Sadece deney
bulgularının bazılarını
ifade etti.

Deney bulguları ve
sonuçlarını ifade
edemedi.

Bulgular ve Sonuç

Öğrenci toplamda 12 puan altında aldıysa öğrencilerin deney sürecine ilişkin eksik öğrenmeleri olduğu anlaşılmalı ve o
basamağa ilişkin öğrenci ile birebir tekrar çalışma yapılmalıdır.
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Aşamalar

İhtiyacın ya da Problemin
Belirlenmesi

1
(Hedeflenen Düzeyin Altında)

2
(Hedeflenen Düzeyde)

İhtiyaç ya da problemi gerekli
İhtiyaç ya da problemi
detay ve açıklık olmadan ifade
açıkça ifade eder. Kriter ve
eder. Kriter ve sınırlılıkların
sınırlılıkların çoğunu tanımlar.
tanımlanmasında başarısızdır.

3
(Hedeflenen Düzeyin
Üzerinde)

İhtiyaç ya da problemi
eksiksiz olarak ifade eder.
Kriter ve sınırlılıklarının
tamamını tanımlar.

İhtiyaç ya da Problemin
Araştırılması

İhtiyaç ya da problem iyi
araştırılmamış ve çözümlerin
geliştirilmesinde yardımcı
olamayacaktır.

İhtiyaç ya da problem
yeterince araştırılmış ve
çözümlerin geliştirilmesinde
yardımcı olabilir.

İhtiyaç ya da problem
ayrıntılarıyla araştırılmış ve
çözümlerin geliştirilmesinde
doğrudan yönlendirebilir.

Olası Çözümler Geliştirme

Akla yatkın olmayan
fikirler ortaya koyar veya
herhangi bir fikri yoktur.
Tamamlanmamış çizimler
üretir. Fikirler ve çizimler bir
kavramı göstermemektedir.

Akla yatkın bir fikir ortaya
koyar. Tasarım yapılan
kavramları kısmen doğru
olacak şekilde çizimlerle
gösterebilmektedir.

Birden fazla akla yatkın
çözüm ortaya koyar. Tasarım
yapılan kavramları kısmen
doğru şekilde çizimlerle
gösterebilmektedir.

En İyi Çözümü (leri) Seçme

Olası çözümlerin güçlü ve
Olası çözümlerin güçlü ve
zayıf yönlerini yeterince
zayıf yönlerini kısmen analiz
analiz edemez. İhtiyaç ya
eder. İhtiyaç ya da problemin
da problemin kriter ve
kriter ve sınırlılıklarını kısmen
sınırlılıklarına dayalı bir çözüm değerlendirerek bir çözüm
seçemez.
seçer.

Olası çözümlerin güçlü ve
zayıf yönlerini ayrıntılarıyla
analiz eder. İhtiyaç ya
da problemin kriter ve
sınırlılıklarını tüm yönleri ile
değerlendirerek parlak bir
çözüm seçer.

Çözüm (leri) Sunma

Test sonuçları doğru şekilde
raporlaştırılmamış ve
nasıl gelişim göstereceği
paylaşılmamıştır.

Ya test sonuçları doğru
şekilde raporlaştırılmamış ya
da nasıl gelişim göstereceği
paylaşılmamıştır.

Test sonuçları doğru
şekilde raporlaştırılmış ve
nasıl gelişim göstereceği
paylaşılmıştır.

Yeniden Tasarlama

Tasarımı geliştirme,
prototipin test ve
değerlendirme sonuçlarına
dayanmamaktadır.

Tasarımı geliştirme, prototipin
test ve değerlendirme
sonuçlarına dayanmaktadır.

Tasarımda, prototipin test ve
değerlendirme sonuçlarına
göre önemli iyileştirmeler
yapılmıştır.

Hedeflenen düzeyin altında puan alan öğrencilerin MTS sürecine ilişkin eksik öğrenmeleri olduğu anlaşılmalı ve o basamağa
ilişkin birebir tekrar çalışma yapılmalıdır.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için
karekodu okutunuz.

19. MODÜL
Öğretim Modülü: DEV YAPILAR
Süre: 4 ders saati
Öğretimin Hedef Düşünme Becerisi Değişkenleri:
•

İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Becerisi

•

Eleştirel Düşünme Becerisi

•

Yaratıcı Düşünme Becerisi

•

Tasarım Odaklı Düşünme

1.
2.
3.
4.

Kazanımlar
Çok büyük boyutlarda olan yapılar ve makinelere
örnekler verir.
Yapıların ve makinelerin boyutları arttırıldığında
işlevlerinde ne gibi değişiklikler olacağını tahmin
eder.
Çok büyük boyutlarda olan yapılar/makinelerin
avantaj ve dezavantajlarını analiz eder.
Etrafındaki bir yapı ya da makineyi nasıl daha
büyük boyutlara taşıyacağına ilişkin fikirler
üretir.

Kavramlar-İlkeler-Kuramlar-Fikirler
Yapı
Makine

Farklılaştırma Unsurları
İçerik Hızlandırma
İçerik Zenginleştirme
Süreç Zenginleştirme

Disiplinler Arası İlişkilendirme

Değerlendirme

Matematik

Dereceli Puanlama Anahtarı

Teknoloji
Mühendislik
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GENEL KONU/MODÜL: Makinelerin ve Yapıların Bilimi/Dev Yapılar
ETKİNLİK ADI: Devasa Yapılar
EĞİTİM PROGRAMI: Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
SÜRE: 4 ders saati
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER:
Büyük boyutlardaki yapıların ve makinelerin işlevlerini analiz etmek ve günlük hayatta karşılaştığı yapıları ve makineleri daha büyük boyutlara taşımak için fikirler üretmek

KAZANIMLAR:
1.
2.
3.
4.

Çok büyük boyutlarda olan yapılar ve makinelere örnekler verir.
Yapıların ve makinelerin boyutları arttırıldığında işlevlerinde ne gibi değişiklikler olacağını tahmin eder.
Çok büyük boyutlarda olan yapılar/makinelerin avantaj ve dezavantajlarını analiz eder.
Etrafındaki bir yapı ya da makineyi nasıl daha büyük boyutlara taşıyacağına ilişkin fikirler üretir.

AMAÇ VE ÖZET:
Bu etkinlikte öğrencilerin büyük boyutlardaki yapı ve makinelere örnekler vermeleri, bu yapı ve makinelerin boyutları artırıldığında işlevlerinde meydana gelecek değişimleri tahmin etmeleri, bu yapı ve makinelerin
avantaj ve dezavantajlarını analiz ederek nasıl daha büyük boyutlara taşınabileceği üzerine fikir üretmeleri
beklenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
A4 kâğıt, etkinlikte kullanılacak görsellerin slayt olarak hazırlanması, kullanılacak formların çıktı alınması ve öğretmenin istediği takdirde kullanmak istediği çeşitli malzemeleri ders öncesi hazırlaması gerekir.

HAZIRLIKLAR:
Etkinlik sürecindeki tüm malzemeler temin edilmeli, uygunsa bir önceki hafta öğrencilerin bu malzemeleri getirmeleri söylenmelidir. Çok büyük boyuttaki yapılara ve makinelere yönelik çeşitli görseller, video vb.
için ön hazırlık yapılmalıdır.

KAVRAMLAR:
Yapı: Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina, yol, köprü
vb. (TDK, 2021).
Makine: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir
işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü (TDK,
2021).

ÖN BİLGİLER:
Bu etkinlikte öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları yapı ve makineler üzerinden ilerleyeceklerdir. Bu
bağlamda her bölgede öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları yapı ve makineler üzerinden ilerlemelerinin
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Etkinliğin değerlendirilmesi için değerlendirme başlığı altında verilen Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılabilir.
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ÖĞRETİMDE YAPILAN FARKLILAŞTIRMA:
İçerik hızlandırma, süreç zenginleştirme, içerik zenginleştirme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen derse girdiğinde öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları makine ve yapılara örnekler vermelerini ister. Öğrencilerden gelen cevaplara göre dönütler vererek çok büyük boyutlardaki makine ve yapılara
örnekler vermelerini ister. Bu kısımda öğrencilerden; baraj, gökdelen, stadyum, tünel, köprü, gemi, liman,
uçak, roket, uluslararası uzay istasyonu, petrol çıkarma platformu, fabrika vb. örnekler vermeleri beklenmektedir. Çok büyük yapı ve makinelere yönelik aşağıdaki görseller öğrencilere örnek olarak gösterilebilir.
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Görsellerde bulunan yapı ve makineler üzerine kısaca bilgi verilebilir. Sonrasında aşağıdaki görsel öğrencilere gösterilir.

Görseldeki makinenin ne olduğu sorulur. Öğrencilerden cevaplar alınarak, görseldeki aracın insansız
hava aracı (İHA) olduğu söylenerek, kısaca bilgi verilebilir. “İnsansız hava araçlarının kullanım alanları nelerdir?”, “Hangi amaçlar için kullanılabilir?” soruları öğrencilere yöneltilir. Cevaplar alındıktan sonra öğrencilere
gerekli dönütler verilir. Daha sonra “İnsansız hava aracı ile yolcu taşınması durumunda araçta ne gibi değişiklikler yapılması gereklidir?” sorusu öğrencilere yöneltilerek sınıfta tartışma ortamı oluşturulur. Bu soruyla
öğrencilerden beklenen, bir aracın boyutları artırıldığında işlevlerinde meydana gelecek değişimleri tahmin
etmeleridir.
İHA’larda ilk tasarlandıklarında sadece uçma özellikleri bulunurken kamera entegre edilerek gözlem yapma yeteneği kazandırılmıştır. Günümüzde ise daha güçlü motorlar ile kargo taşımacılığında kullanılmaya
başlanmıştır. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yolcu taşımacılığında da kullanılması planlanmaktadır.
Bu ve benzeri açıklamalar yapılabilir. Sonrasında başka hangi işlevler kazanabileceği sorusu öğrencilere yönlendirilir. Öğrencilerden gelen cevaplar doğrultusunda gerekli dönütler verilir.
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Aşağıdaki tablo çıktı alınarak öğrencilere dağıtılır.

Yapılar/Makineler

Boyutları Artırıldığında İşlevlerine Yönelik Tahminlerim

Teleskop

Bina

Baraj

Tabloda örnek olarak teleskop, bina ve baraj verilmiştir. Tabloda boş kalan kısımlara öğrenciler kendi
örneklerini ekleyerek tablolarını oluştururlar. Daha sonra öğrencilerden hazırladıkları tabloları birbirleriyle
paylaşmaları istenir. Örnekler üzerine gerekli dönütler verilir. Günlük hayattan balıkçı teknesi, vapur ve uçak
gemileri arasında ilişki kurularak konu derinleştirilebilir.
Etkinliğin bu bölümünde öğrenciler çok büyük boyutlardaki yapıların ve makinelerin avantaj ve dezavantajlarını belirleyeceklerdir. Aşağıdaki görseller öğrencilere etkileşimli tahta ile gösterilir.
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Aşağıdaki sorular veya benzer sorularla etkinliğe devam edilir:
•

Balık oltası ile vinç arasında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

•

Bu araçların birbirine göre avantajları/dezavantajları nelerdir?

Öğrencilerden gelen cevaplara göre tartışmaya devam edilebilir. Bu kısımda her iki araçta da makaralar
kullanıldığı, yük kaldırmaya yaradığı, kullanım alanlarının ve yük kapasitelerinin farklılığı, harcanan enerji
miktarı, iş yapabilme kapasitesi, zaman vb. cevaplar beklenmektedir. Öğrencilerden gelen cevaplar üzerine
gerekli dönütler anlık olarak öğrencilere verilir. Aşağıdaki tablo öğrencilere fotokopi ile çoğaltılarak dağıtılır.

Büyük Boyutta Yapı ve Makineler

Avantajlar/Dezavantajlar

Uzay istasyonu
Petrol çıkarma platformu
Çamlıca kulesi

Tabloda boş kalan kısımlara öğrenciler kendi örneklerini ekleyerek tablolarını oluştururlar. Daha sonra öğrencilerden hazırladıkları tabloları birbirleriyle paylaşmaları istenir. Öğrencilerin, çok büyük boyuttaki
yapıların ve makinelerin avantaj ve dezavantajlarını derinlemesine irdelemelerinin sağlanması önemlidir. Bu
aşamada öğretmen gerekli dönütleri anlık olarak vermelidir. Örneğin, uzay istasyonlarının boyutları arttıkça
astronotların araştırma ve yaşam alanı iyileşebilir ancak uzay çöplerinin daha fazla hedefi hâline gelebilir, zarar görme olasılığı artabilir, aynı zamanda yakıt ihtiyacı artar.
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Etkinliğin son kısmında öğrencilerden etraflarında gördüğü bir yapı veya makinenin daha büyük boyutlara getirilmesine yönelik fikirler üretmeleri beklenmektedir. Bu etkinlikte öğrenciler gruplar oluşturarak
çalışacaklardır.
Öğrenciler gruplar hâlinde çalışarak etraflarında gördükleri köprü, gemi, bina gibi tamamen kendi seçtikleri bir yapı veya makineyi nasıl daha büyük boyutlara taşıyabilecekleri üzerine çeşitli fikirler üreteceklerdir.
Fikirler üretildikten sonra, her gruptan defterlerine, tabletlerine, bilgisayarlarına veya bir A4 kâğıdına seçtikleri yapının veya makinenin daha büyük hâlinin taslak çizimlerini diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.
İsteyen öğrenciler şartlar uygunsa üç boyutlu çizimler yapabilirler. Özgün çalışmalar yapılması durumunda
öğrenciler çeşitli proje yarışmalarına yönlendirilebilir.

Yapı/Makine

Gerçek Boyut
Ölçüsü

Gerçek Boyut ile
İşlevi

Yapı/Makine

Tasarım Boyut
Ölçüsü

Tasarım Boyutu ile
İşlevi

Yine bu tabloda öğrencilere yukarıda verilen İHA örneği verilebilir. Öğrenciler bu örnekteki gibi çeşitli
yapı ve makinelerin daha büyük hâle getirilmeleri üzerine fikirler üretmeleri için cesaretlendirilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Mega Yapılar adlı belgesel dizisi izlenerek öğrencilerin rapor oluşturmaları sağlanabilir.
Öğrencilere yaşadığı bölgedeki en büyük yapı ve makineleri inceleyerek rapor oluşturma görevi verilebilir.

418

FEN BİLİMLERİ

DEĞERLENDİRME:
Dereceli Puanlama Anahtarı

Kriterler

1
(Hedeflenen Düzeyin Altında)

2
(Hedeflenen Düzeyde)

3
(Hedeflenen Düzeyin
Üzerinde)

Çok büyük boyutlarda
olan yapılar/makinelerin
avantajlarını analiz eder.

Avantajlarını gerekli detay ve
açıklık olmadan ifade eder.

Avantajlarını açıkça ifade
eder.

Avantajlarını eksiksiz olarak
ifade eder.

Çok büyük boyutlarda
olan yapılar/makinelerin
dezavantajlarını analiz eder.

Dezavantajlarını gerekli detay
ve açıklık olmadan ifade eder.

Dezavantajlarını açıkça ifade
eder.

Dezavantajlarını eksiksiz
olarak ifade eder.

Çok büyük boyutlarda
olan yapılar/makinelerin
avantajlarını ve
dezavantajlarını karşılaştırır.

Avantaj ve dezavantajların
güçlü ve zayıf yönlerini
yeterince analiz edemez.

Avantaj ve dezavantajların
güçlü ve zayıf yönlerini
kısmen analiz eder.

Avantaj ve dezavantajların
güçlü ve zayıf yönlerini
ayrıntılarıyla analiz eder.

Etrafındaki bir yapı ya da
makineyi nasıl daha büyük
boyutlara taşıyacağına ilişkin
fikirler üretir.

Akla yatkın olmayan
fikirler ortaya koyar veya
herhangi bir fikri yoktur.
Tamamlanmamış çizimler
üretir.

Akla yatkın bir fikir ortaya
koyar. Kısmen doğru çizimler
üretir.

Birden fazla akla yatkın fikir
ortaya koyar. Tamamlanmış
çizimler üretir.

Hedeflenen düzeyin altında puan alan öğrencilerin eksik öğrenmeleri olduğu anlaşılmalı ve o basamağa ilişkin birebir tekrar
çalışma yapılmalıdır.

Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenimlerini desteklemek için aşağıdaki gibi ya da benzer sorular sorulabilir:
•

Bu etkinlikten neler öğrendim?

•

Bu etkinlikte neler hissettim?

•

Bu etkinlikte nelerden hoşlandım?

KAYNAKLAR:
https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 14.07.2021
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GÖRSEL KAYNAKÇA
Aşağıda ID numaraları verilmiş olan görseller telif bedeli ödenerek www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. ID numaraları olmayan görseller yayınevi ressamı ve grafikeri tarafından oluşturulmuştur.
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