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Bilimde Okul Dışı Öğrenme Aktiviteleri Hakkında – N.E.R.D.S 
 
Erasmus+ Programı, KA2 İnovasyon ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği - Okul Eğitimi İçin 
Stratejik Ortaklıklar 
 
Bilim, sürdürülebilir bir dünyanın eldesinde kilit bir rol oynar. Bu nedenle, bilim ve inovasyonu teşvik 
etmek AB için merkezi bir önceliktir. Aynı zamanda, doğa bilimleri, matematik, istatistik ve bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden mezun olanların oranının düşük olması, AB'yi etkileyen bilimsel konulara 
olan ilgi kaybının açık bir işaretidir. 

Dahası, bilime karşı tehlikeli bir şekilde artan bir güvensizlik halk arasında yayılıyor gibi görünüyor. 
İnsanlar bilimi sevmediklerini söylediklerinde, öğrenme sürecinde yaşadıkları kötü bir deneyimin bir 
sonucu olabilir. Bu "eğitim travması" bazen bilimsel konulara bazen de bilim camiasına karşı 
reddedici bir tutuma dönüşebilir. O zaman, bilim eğitimini teşvik etmek ve öğrenme sürecini 
desteklemek önemlidir. 

Projenin amacı, öğrencilerin bilimsel konularda ve kavramlarda katılımını ve meraklılığını teşvik 
etmek için okul dışı öğrenme aktivitelerini desteklemektir. 
 
Bu projenin ortakları, 11-14 yaş arası çocuklara bilimsel kavramların (Matematik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Jeoloji ve Bilgisayar Bilimleri'ni ele alan) öğretilmesini desteklemek için bir dizi yöntem 
geliştirmiştir. Yöntemler, öğrencinin bilimsel kavramlara katılımını ve meraklılığını güçlendirmeyi ve 
bilimsel kültürü benimsemelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 
 
Bu projenin ortakları: 
 
Müşteri adayı ortağı: 
InterCollege ApS (Danimarka) 
 
Konsorsiyumun Diğer Ortakları: 
CALABRIA ÜNİVERSİTESİ – UNICAL (İtalya) 
Zagreus Associazione Culturale (İtalya)  
Gençlik Yoluyla Avrupa'yı Geliştirme Derneği – ADEPT (Romanya)  
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü – KPDoNE (Türkiye) 
InterCollege (İngiltere) (Birleşik Krallık) 
UNIVERSITA DELLA CALABRIA – UNICAL (İtalya) 
 
 
 
Çeviri: 
Azer Burcu YARDIM  İzmit Şehit Alper Al Ortaokulu 
Bahar GÜLER Gölcük Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu 
Yaprak BEBEK Başiskele Anadolu Lisesi 
Mustafa ATALAY İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 
Serdar ERGÜNAL Kartepe Karatepe Ortaokulu 
Barış ŞEN Kandıra Anadolu Lisesi 
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1. Yöntem- Matematik ve Fizik (Denklemler) 

Başlık Ölçek 

Etiketler  

Genel bakış 
Bu grup etkinliğinde öğrenciler, denklemlerin pratikte nasıl çalıştığını 
görmek için farklı nesneleri eşitlik ölçeğiyle dengeleyecektir.  

Dersler Matematik, Fizik 
Yaş Aralığı 12-14 
Minimum Zaman  45 dakika 
Bilimsel kavramlar Denklem 

Öğrenme Hedefleri 

- Denklem kavramını daha iyi anlamak 
- Sorun çözmeyi iyileştirin  
- Günlük hayatımızın bir parçası olarak denklemlere yansımak 
- Dönüşüm sistemlerini daha iyi anlayın 
- Ölçüm araçlarının doğruluğunu düşünün 

Gerekli Malzemeler 

 Eşitlik ölçekleri 
 LEGO yapım seti (farklı boyutlarda) 
 Grup başına çeşitli nesneler (LEGO birimleriyle ölçülebilir) 

Örneğin: ataşlar, madeni paralar, kalemler, çay kaşığı, şeker küpleri, 
şişe kapakları, kağıt, kauçuklar, bardaklar, kürdanlar, ekmek, 
kibritler vb. 

Hazırlık  
Nesneleri seçin (tercihen sahip olacağınız grup sayısı kadar çok nesne türü) 
ve bunları LEGO tuğlalarına göre ölçün.  

Talimatlar 

ADIM 1 – Isınma 
Öğrencileri 5'e bölün. Öğrencilerden sınıftan rastgele şeyleri birbirlerine 
karşı dengelemelerini isteyerek ilk birkaç dakika teraziyle oynamalarına izin 
verin.  
 
ADIM 2 – LEGO ile dengeleme 
Öğrencilerden teraziyi dengede tutan 5 farklı LEGO tuğlası kompozisyonu 
bulmalarını isteyin, örneğin bir tarafta dört, 

diğer tarafta iki tane.  
 
 
ADIM 3 – LEGO'ya karşı dengeleme 
Öğrencilerin rastgele bir nesne türü seçmelerine izin verin ve seçilen 
nesneyi aynı plaka üzerinde rastgele LEGO tuğlaları ile ölçeğin bir tarafına 
koymalarını isteyin. Öğrencilerden ölçeği sadece diğer plakadaki LEGO 
tuğlalarını kullanarak yeniden dengelemelerini ve teraziyi dengelemek için 
ulaştıkları yapılandırmayı adım adım yazmalarını isteyin. 
 
ADIM 4 – Denklemi çözme 
Ölçekler dengelendikten sonra, öğrencilerden denklemi nesnelerine(lere) 
çözmelerini isteyin, yani bir tabakta yalnızca nesnelerini diğer plakadaki 
LEGO tuğlalarıyla dengelenin. Öğrenciler, plakalardan birinden her bir şey 
aldıklarında terazinin dengeli olduğundan emin olmalıdır. Öğrencilerden 
attıkları her adımı yazmalarını isteyin.  
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ADIM 5 – Denklemleri anlama 
Öğrencilerden ölçeklerini ADIM 3'tekiyle aynı şekilde ayarlamalarını 
isteyin, bir tabakta LEGO yapım parçaları ve diğer plaka LEGO yapım 
parçaları ile seçilen nesneleri vardır. Öğrencilere LEGO tuğlalarının ağırlığını 
gram olarak verin ve tuğlaların ağırlığını sayı olarak kullanarak terazide 
gördüklerini bir denklem şeklinde yazmalarına yardımcı olun.  
Öğrencilerden ADIM 4'i tekrarlamalarını isteyin, ancak her hareketi 
sayılarla bir denklem şeklinde yazın. 

Değerlendirme 

Öğrencileri genel kurulda toplayarak egzersizi sonlandırın ve öğrencilerin 
egzersizin ne hakkında olduğunu ve nasıl kullanabileceklerini anladıklarına 
emin olun. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
 

 Her hareket sonrası teraziyi dengede tutmak için ne yaptınız? 
 Matematiksel olarak ne anlama geliyor? 
 Çarpma ve bölünmelerle (veya daha karmaşık işlevlerle) ne 

yapardınız? 
 Günlük hayatta denklemleri ne zaman kullanırsınız? 
 Örnekler:  
 Koşu veya bisiklet programınız için mesafeyi ve ortalama hızınızı 

göz önünde bulundurarak en iyi rotaları hesaplayabilirsiniz  
 Araba, uçak veya trenle seyahat ederken hız, mesafe ve zaman 

süresini belirlemek için çalışma sürelerini hesaplayabilirsiniz 
 Araba kiralarken daha iyi bir anlaşma bulabilirsiniz 
 Bir işte mi yoksa başka bir işte mi daha fazla para kazanacağınızı 

belirleyebilirsiniz. 
 Sahip olduğum parayla ne kadar eşya alabilirim? Belirli bir 

miktarda tasarruf etmek istiyorsam neyden vazgeçmeliyim? 
 Arkadaşlarım farklı porsiyon istiyorsa ne kadar makarna 

pişirmeliyim? Çok fazla kazandıysam tencerede ne kadar 
bırakmalıyım? 

 2 saat içinde randevum olursa kaç görevi yerine getirebilirim? 

İsteğe bağlı adımlar 
 

ADIM 6 
Öğrencilerden farklı nesneler seçmelerini ve ağırlıklarını LEGO yapım 
parçalarıyla ölçmelerini ve gram ve tuğla birimleri arasında bir dönüşüm 
sistemi oluşturmaya çalışmalarını isteyin.  
Soruları sorgulama: 

- Dönüşüm sistemini nasıl oluşturabilirsiniz? 
- Tüm nesneleri tam olarak ölçebilir misin? 
- Nesnenin ağırlığının bulunduğu bir aralık ayarlayabilir misiniz? 

Takip Et 

Öğrencilere, bir ölçek ve/veya denklem çözme yardımıyla denklemlerin 
gösterimini uygulama görevleri verebilirsiniz. 
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2. Yöntem- Coğrafya ve Biyoloji (Fosilleşme) 
Başlık Fosilleşme 
Etiketler  

Genel bakış 
Bu grup faaliyetinde öğrenciler fosilleşme sürecini daha iyi anlamak için 
oyun otu ve alçı yardımıyla fosilleşmeyi taklit edecektir. 

Dersler Jeoloji, Biyoloji 
Yaş Aralığı 12-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Fosilleşme, süper pozisyon yasası, fosil tarihleme. 

Öğrenme Hedefleri 

- Fosillerin neden tarihin ayak izleri olduğunu daha iyi anlayın 
- Kaya katmanlarındaki fosilleşme sürecini daha iyi anlayın 
- Hangi nesnenin fosil olabileceğini ve neden fosil olabileceğini 

anlayın 
- Bir fosilin yaklaşık yaşını nasıl anlayabileceklerini anlayın 

Gerekli Malzemeler 

 Konteyner (örneğin mutfak kabı, muhtemelen şeffaf) 
 En az iki farklı renkte oyun topu (kapta 5 cm kalınlığında bir tabaka 

yapmak için yeterli) 
 Su ile karıştırmak için alçı ve kap 
 Video göstermek için bilgisayar veya akıllı telefon (isteğe bağlı) 

Hazırlık  
 
Malzemeleri hazırlayın. 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 2-3 kişilik gruplara bölün. Gruplara bir gün fosil olabilecek küçük 
bir nesne aramalarını söyleyin. 
 
ADIM 2 
Öğrencilere alçı karışımını nasıl hazırlayacaklarını gösterin ve 
hazırlamalarını isteyin.  
Öğrencilerden kabın içinde tek renkli bir oyun oluğu katmanı yapmalarını 
isteyin, bulunan nesneyi içine itin, sonra nesnenin şeklini oyun dalacında 
bırakmak için dışarı çıkarın.  
Öğrencilerden boşluğu alçı karışımıyla doldurmalarını ve kurumasını 
isteyin.  
 
ADIM 3 
İlk katman kururken, gruplardan bir gün fosil olabilecek ikinci bir nesne 
bulmalarını isteyin.  
Öğrencilere, diğer renkle ilk oyun dalanın üstüne başka bir oyun mayası 
katmanı yapmalarını söyleyin. Öğrencilerden YENI nesneyle ADIM 2 
prosedürünü tekrarlamalarını ve her şeyin kurumasını isteyin. 
Öğrencileri önceki nesnenin şeklini bozmamaları konusunda uyarın.  
 
ADIM 4 
Alçı kururken, öğrencilere gerçek fosillerin nasıl oluştuğunu açıklayın. 
Onlara bir şey öldüğünde ve eridiğinde minerallerin yerini aldığını 
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söylediğinizden emin olun. Ayrıca onlara aşağıdaki videoyu da 
gösterebilirsiniz (1:45'e kadar):  
https://www.youtube.com/watch?v=87E8bQrX4Wg. 
Alçı kuruduğunda, öğrencilerden fosillerini oyun oluğundan almalarını ve 
incelemelerini isteyin.  
 

Değerlendirme 

Öğrencileri genel kurulda toplayarak egzersizi tartışın ve ne yaptıklarını ve 
bundan ne öğrendiklerini düşünün. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 

- Oyun oluğu ve alçı neyi temsil eder?  
- Tüm nesneler fosil olabilir mi? Neden olmasın?  
- Bir fosilin yaklaşık yaşını nasıl anlayabilirsin?  
- (Öğrencilere cevabın süper pozisyon yasası olduğunu açıklayın) 
- Fosiller neden önemlidir?  

(Örneğin, iklimin nasıl geliştiğini bildiğimiz ve geleceğe tahminlerde 
bulunabileceğimiz fosillerden evrim ve tarih çalışmaları) 

- Toplanan organik malzemeler gelecek nesillere bizim hakkımızda ne 
anlatırdı? 
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3. Yöntem- Fizik (Ölçümler) 
Başlık Kendi ağırlık ölçeğinizi oluşturma 
Etiketler  

Genel bakış 

Bu grup etkinliğinde öğrenciler kendi ölçeklerini oluşturacak ve onunla 
farklı nesneleri ölçecek, ardından sonuçlarını normal bir ölçekle kontrol 
edecektir. Etkinlik, öğrencilerin farklı ölçüm araçlarının kullanımını, ölçüm 
birimleri kavramını doğruluğunu ve birimler arasında nasıl 
dönüştürüleceğini düşünmelerine yardımcı olacaktır.  

Dersler Fizik 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Ölçü birimleri, dönüştürme, ölçüm araçlarının hassasiyeti 

Öğrenme Hedefleri 

- Karşılaştırmalı olarak ölçmeyi daha iyi anlayın 
- Ölçü birimlerini daha iyi anlamak 
- Ölçüm araçlarının hassasiyetini daha iyi anlayın 
- Önlemlerin doğruluğunu daha iyi anlamak ve değerlendirmek 
- Problem çözmeyi güçlendirmek 

Gerekli Malzemeler 

 Bir ölçek 
Ölçek oluşturmak için öğeler: 

 Lastik bant 
 1/2 litrelik yoğurt kabı veya benzeri 
 Teraziyi asmak için pimler veya benzerleri 

Ölçü birimi: 
 Ölçüm birimi olarak kullanacağımız aynı ağırlıktaki 2 veya 3 nesne 

seti (örneğin, aynı boyutta LEGO tuğlaları, cam mermerler vb.) 
Nesne: 

 Egzersiz için uygun ağırlığa sahip rastgele nesneler (örneğin elma, 
muz, cep telefonu, hesap makinesi, cam vb.) 

Hazırlık  
 
Ölçü birimleri ve nesneler kümelerini seçin.  

Talimatlar 

ADIM 1 
 
Öğrencileri 2-5 kişilik gruplara bölün. Öğrencilere verilen materyallerle 
nasıl bir ölçek oluşturacaklarını sorun (Şekil A'ya bakın), sonra bunu 
oluşturmalarını isteyin.  
 
 
ADIM 2 
Her gruba bir nesne verin.  
Gruplardan bir ölçü birimi seçmelerini isteyin.  
Öğrencilere, aldıkları nesneyi ölçüm birimi kümesiyle yaklaşık olarak 
ölçmenin bir yolunu bulmalarını söyleyin.  
(Örneğin, bir muz ve LEGO tuğlaları ile muzu ölçebilir, ağırlığını 
işaretleyebilir ve işarete ulaşmak için bardağa çok sayıda LEGO koyabilir 
veya LEGO tuğlalarını tek tek ölçebilir, her biri için bir işaret yapabilir ve 
sonra hangi işarete ulaştığını görmek için muzu bardağa koyabilirler.) 
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ADIM 3 
Öğrencilere farklı bir ölçü birimi seçmelerini ve yeni setle nesnelerinin 
ölçümünü tekrarlamalarını söyleyin. 
ADIM 4 
Öğrencilerden kendi ölçü birimlerini gram cinsinden ölçmelerini isteyin, 
böylece ölçülerini dönüştürebilsinler. Öğrencilerden ölçümlerine göre 
nesnelerinin beklenen ağırlığını gram cinsinden hesaplamalarını isteyin. 
ADIM 5 
Öğrencilerden nesnenin gerçek ağırlığını kontrol etmek için ölçeği 
kullanmalarını isteyin. 

Değerlendirme 

Öğrencileri genel kurulda toplayarak egzersizi tartışın ve ne yaptıklarını ve 
bundan ne öğrendiklerini düşünün. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 

- Gerçek kiloya ne kadar yaklaştın?  
- Lastik bandı nesneyle tam olarak aynı uzunluğa kadar uzatabildiniz 

mi veya nesnenin uzunluğundan daha uzun veya daha kısa bir 
uzunluğa razı olmak zorunda mıydınız? 

- Doğruluk nesnenin veya ünitenin ağırlığına bağlı mı? 
- Birimler arasında bir dönüştürme sistemi oluşturabilir misiniz? 
- Günlük hayatta kullanılan karşılaştırmalı ölçü örnekleri 

düşünebiliyor musunuz? 
Örnek:  
 - Kıyafet satın aldığınızda ve bunları kendinize göre ölçtüğünüzde 

 - Piyasada, satıcılar ürününüzü bir ölçekte ölçtüğünde. 

İsteğe bağlı adımlar 

ADIM 7 
Öğrenciler daha hafif üniteyi ve daha ağır üniteyi birlikte kullanarak karışık 
bir sistem oluşturmaya çalışsınlar, örneğin: kalem iki LEGO tuğlası ve 3 
mermer ağırlığındadır. 
Soruları sorgulama: 

- Neden bu şekilde bir tür ondalık sistem oluşturmuyorsunuz? 
- Çakmak ünitesi daha ağır olanın tam bir kısmı olsaydı bunu yapabilir 

miydin? 

 
Şekil A 
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4. Yöntem- Fizik, Kimya ve Biyoloji (Renkler) 
Başlık Işığın birincil renkleri 
Etiketler  

Genel bakış 
Bu grup etkinliğinde öğrenciler, birincil renkleri kullanarak renkli dönen 
tekerlekler oluşturarak ışığın renkleri hakkında bilgi edinecekler.    

Dersler Fizik, Kimya, Biyoloji 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Bilimsel kavramlar Renk görüşü, fizyolojik birincil renkler, retina reseptörleri 

Öğrenme Hedefleri 

- Fizyolojik birincil renkleri daha iyi anlayın 
- Gözlerimizin nasıl çalıştığını daha iyi anlayın 
- RGB renk modelini öğrenin 
- Beyaz ve siyah renklerin ne olduğunu anlama 

Gerekli Malzemeler 

 Baskılı tekerleklerin kopyaları (Şekil A ve B) 
 Beyaz A4 kart (160 g/m2 veya üzeri) veya CD ve kağıt 
 Kırmızı, yeşil ve mavi renkli kalemler veya renkli işaretleyiciler   
 Kalem 
 Makas 

Hazırlık  

Her grup için A4 kartına parçalı tekerleğin (Şekil A) 6 kopyasını yazdırın. 
Alternatif olarak, tekerlekler normal kağıda basılabilir, ancak bu durumda 
öğrencilerin döndürmek için bir CD'ye veya benzer bir cd'ye yapıştırması 
gerekir. 
Her grup için gökkuşağı tekerleğinin (Şekil B) bir kopyasını yazdırın.  
İsteğe bağlı adım için parçalı tekerleğin bir kopyasını daha yazdırın (Şekil A).  

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 4-5 kişilik gruplara bölün ve bastığınız kopyaları verin. 
 
ADIM 2 
Şekil C'ye atıfta bulunarak, öğrencilerden sektörleri Kırmızı, Yeşil ve Mavi 
renklerle doldurmalarını ve net bir şekilde ayırt edip edebileceklerini 
sormalarını isteyin. 
 
ADIM 3 
Öğrencilerden renkli tekerleği kesmelerini isteyin (Şekil A) ve ortasına dönen 
bir üste dönüştüren bir kalem koyun (Şekil D). Öğrencilerden döndürmelerini 
ve neler olduğunu onlarla tartışmalarını isteyin. Öğrencilere baskılı gökkuşağı 
tekerleklerini verin ve renkli tekerlekleriyle karşılaştırmalarını isteyin. 
 
ADIM 4 
Gruplardan, birincil renklerin farklı bileşimini kullanarak aşağıdaki renkleri 
oluşturmalarını isteyin. Öğrencilerden, işlerini bitirdiklerinde sonuçlarını 
sınıfın geri kalanına göstermek için çarklarını döndürmelerini isteyin.  

1. Sarı, mor ve siyan renkleri  

2. Bayraklarının renkleri 

3. En sevdikleri futbol takımının renkleri 
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Değerlendirme 

Öğrencileri genel kurulda toplayarak egzersizi tartışın ve ne yaptıklarını ve 
bundan ne öğrendiklerini düşünün. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 

- Birincil renkler nelerdir? Neden birincil renkler olarak adlandırılırlar? 

- Beyaz ve siyah nedir? (Tüm renklerin beyaz toplamı, siyah renklerin 
yokluğudur) 

- RGB kullanarak tüm renkleri yapabilir misin? 
- Gözlerin nasıl çalışıyor? (RGB'de kalibre edildi) 

İsteğe bağlı adımlar 

ADIM 5  
Öğrencilerin kırmızı, yeşil ve mavinin farklı bir yapılandırmasıyla özgürce yeni 
bir renk oluşturmalarına izin verin ve hangi renklere sahip olduklarını 
sergilemelerini isteyin.  

 
 
                         Şekil A                                                                                 Şekil B    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             Şekil C                                                                             Şekil D    
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5. Yöntem- Fizik ve Biyoloji (Algı) 

Başlık  Gözlerinize güvenebilir misiniz? 
Etiketler  

Genel Bakış 

Bu grup etkinliğinde öğrenciler 2 optik illüzyonun incelenmesiyle 
gözlerimizin her zaman doğru olmadığını deneyimleyecekler ve bilimsel 
yöntemin önemini yansıtacaklar. 

Ders(ler) Fizik ve biyoloji 
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 45 dakika 
Bilimsel kavramlar Ölçüler, bilimsel yöntem, insan algısının güvenilirliği 

Öğrenme Hedefleri 
       - Ölçünün önemini daha iyi anlar 

- Bilimsel yöntemin neden önemli olduğunu daha iyi anlar 
- İnsan algısının güvenilirliğini değerlendirir 

Malzemeler 
 Optik illüzyon görüntülerinin çıktıları (Şekil A ve B) 

 Cetvel 

Hazırlık 
Her grup için optik illüzyonlardan birini yazdırın 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırın ve her gruba ilk optik illüzyonu (Şekil 
A) baş aşağı verin, böylece öğrenciler görüntüyü göremezler. 
ADIM 2 
Öğrencilerden sayfayı çevirmelerini ve Şekil A'ya bakmalarını isteyin. 
Öğrencilere sadece resme bakmalarına izin verildiğini, kağıda 
dokunamayacaklarını (böylece karşılaştırma araçlarına sahip olmadıklarını) 
söyleyin. 
Öğrencilerden arkadaki canavarın öndeki canavardan daha küçük 
olduğunu düşünüyorlarsa ellerini kaldırmalarını isteyin. Daha sonra 
öğrencilerden arkadaki canavarın öndeki canavardan daha büyük olduğunu 
düşünüyorlarsa ellerini kaldırmalarını isteyin. Son olarak öğrencilerden iki 
canavarın aynı büyüklükte olduğunu düşünüyorlarsa ellerini kaldırmalarını 
isteyin. 
Fikirlerini doğrulamak/ortak bir anlaşmaya varmak için bir çözüm bulma 
konusunda öğrencilerle bir tartışma başlatın (karşılaştırma için ortak bir 
araç kullanmak gibi). 
ADIM 3 
Öğrencilerin canavarları bir aletle ölçmesine ve 2. ADIM'daki soruları 
tekrarlamasına izin verin. Hala bir anlaşmazlık varsa, bir anlaşmaya varana 
kadar öğrencilerin ölçümlerine dayanarak tartışmasına izin verin..  
 
ADIM 4 
Öğrencilere ikinci optik yanılsamayı verin (Şekil B) ve onlardan “A” ile “B” 
arasındaki hangi karenin daha koyu olduğunu bulmalarını isteyin. 
Öğrencilere teorilerini destekleyen ölçümlerini sunmaları gerektiğini 
söyleyin. 
İki kareyi karşılaştırmanın bir yolunu bulmaları için onlara birkaç dakika 
verin. 
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Daha sonra öğrencilerden “A” karesinin daha koyu olduğunu 
düşünüyorlarsa, “A”nın daha açık olduğunu düşünüyorlarsa, kim 
olduklarını düşünüyorlarsa ellerini kaldırmalarını isteyin. 
Bir anlaşmazlık varsa, anlaşmaya varıncaya kadar ölçümlerine göre 
tartışsınlar. 

Değerlendirme 

- Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri 
üzerine düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. 
Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 

- İnsan algısı güvenilir midir?  
- Anlaşmaya varmanın anahtarı neydi? 
- Bilimsel yöntem neden bu kadar önemli? 
-  Algımızın güvenilir olmadığı günlük yaşam örneklerini 

düşünebiliyor musunuz? 

 ÖRNEK: 

           - Tanıklar 
              Belki? Sokakta birini gördüğünüzde, o kişinin sizden uzaklaştığını  
              sanıyorsunuz ama aslında o kişi size doğru yürüyor mu? 

-   Bilimsel bir yöntem kullanarak bir anlaşmaya vardığınızda gerçek 

hayattan bir örnek düşünebiliyor musunuz? 

              ÖRNEK: 
-  Biri sana senden uzun olduğunu söylüyor ama sen daha uzun 

olduğuna inanıyorsun. Böylece hem boyunuzu ölçüyorsunuz hem 

de yaşıtlarınızı gerçekten daha uzun olduğunuza ikna ediyorsunuz. 

İsteğe bağlı adımlar 

ADIM 5 
Öğrencilerden diğer optik illüzyonları bilip bilmedikleri konusunda beyin 
fırtınası yapmalarını ve bunu nasıl aşabileceklerini paylaşmalarını isteyin. 
 
ADIM 6 
Öğrencilerin kendi optik illüzyonlarını yaratmaya çalışmasına izin verin. 
Bunun için öğrencilere bir şablon tünel verebilir veya tüneli kendilerinin 
çizmelerini ve kendi “canavarlarını” çizmelerini isteyebilirsiniz. 
Öğrencilerden optic illüzyonlarını ailelerine/arkadaşlarına göstermelerini 
ve hangi canavarın daha büyük olduğunu sormalarını ve ardından optik 
illüzyonu açıklamalarını isteyin. Öğrencilere sınıfta kaç kişi olduğunu sorun. 
optik illüzyonun nasıl çalıştığını anlattılar. 
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Figure A      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Figure B   
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6. Yöntem - Bilgisayar Bilimi (Programlama) 
Başlık  Temel programlama 
Etiketler  

Genel Bakış 
Bu grup etkinliğinde öğrenciler, temel programlama dilini kullanarak 
labirentteki bir adama hedefe ulaşması için rehberlik edecek. 

Ders(ler) Bilgisayar Bilimi 
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 45 dakika 
Bilimsel kavramlar Temel programlama, koşullu ifadeler/ifadeler/yapılar 

Öğrenme Hedefleri -  Temel programlamayı daha iyi anlayın 
-  Koşullu ifadeleri, ifadeleri, yapıları daha iyi anlayın 

Malzemeler 

 if oyun kartlarını yazdırın 

 then oyun kartlarını yazdırın 

  Labirent tablonun çıktısını alın 

 Programlama tablosunu yazdırın 

Alternatif olarak, bu alıştırmayı dışarıda da yapabilirsiniz, bu durumda 
labirenti çizmek için tebeşire ve 4 renkte tebeşire ihtiyacınız olacak veya 
renkler yerine semboller çizebilirsiniz. 

Hazırlık 
Her grup için kartları ve tabloları yazdırın. 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırın ve onlara basılı kartları, tabloyu ve 
labirenti verin. 
ADIM 2 
Öğrencilere, adamın hedefe ulaşmasına yardım etmeleri gerektiğini 
açıklayın. Adamdan sağa, sola dönmesini, geri dönmesini veya üzerinden 
atlamasını isteyebilirler. Adam, labirentte seçilen kareye bir renk vererek ve 
programlama tablosunda her bir eyleme bir renk atayarak talimat verir. 
Adam beyaz bir kareye ulaşırsa düz devam edecektir. 
ADIM 3 
Öğrencilere if/then tablolarını tanımlamaları ve talimatları labirente 
yerleştirmeleri için biraz zaman (15-20 dakika) verin. 
ADIM 4 
Gruplardan çözümlerini göstermelerini ve sonuçları tartışmalarını isteyin. 
ADIM 5 
Gruplar arasında bir yarışma düzenleyin: bir labirent tanımlayın ve bunu 
daha az adımda çözebilecek gruplara daha yüksek puan verin. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerine 
düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki 
soruları sorabilirsiniz: 

-Sence bu oyun ne hakkındaydı? 

- Bu oyun bize ne öğretiyor? 

- Pacman için "algoritma" ne olurdu? 
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- Adım sayısını azaltmak neden önemlidir? 

- Bu oyunu ve öğrendiklerinizi günlük hayata nasıl bağlayabilirsiniz? 

Örnekler: 

- Mağazada “if” ve “then” i kullanırsınız, eğer iki Twix alırsanız sadece 

bir tane için ödeme yaparsınız. 

- Genellikle okula gittiğiniz yol kapalıysa, bunun yerine bir sonraki 

müsait yolu seçersiniz. 

İsteğe bağlı adımlar  

ADIM 6 
Engel olarak bomba koyduğunuz bir labirent tanımlayın. Öğrenciler bu 
alanda ilerlerlerse baştan başlamaları gerekir. 

 
 
Labirent 

    
 

     

          
          
          
          
          
          
          

 
Oyun kartları IF 

       
       
       
       

 
 
Oyun kartları THEN 

 
 Sağa 
dön  

 
Sola dön 

 

Geri dön 

 

Zıpla 

 
 
  

Programlama tablosu 
IF/THEN 
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7. Yöntem- Fizik ve Kimya (Yoğunluk ve Akışkanlar) 
Başlık  İyimser mi, kötümser mi, bilim insanı mı? 
Etiketler  

Genel Bakış 
Bu grup aktivitesinde öğrenciler, farklı sıvı ve katı maddelerle bir deney 
yaparak yoğunluk üzerine düşüneceklerdir. 

Ders(ler) Fizik,Kimya 
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 45 dakika 
Bilimsel kavramlar Yoğunluk,akışkanlar 

Öğrenme Hedefleri 
- Yoğunluk kavramını daha iyi anlar 
-  Yoğunluk ve akışkan özellikleri arasındaki ilişkiyi daha iyi anlar 
- Havanın varlığının ve akışkan doğasının farkına varır 

Malzemeler 

 Ölçek 

  3 şeffaf bardak 

 Farklı yoğunluktaki sıvılar. Bunlar şunlar olabilir: 

 Suçlu 

 Sıvı yağ 

 Şurup 

 Farklı yoğunluktaki katılar. Bunlar şunlar olabilir: 

 Mekanik bir somun 

 Üzüm 

  Bir pomza taşı 

Ek olarak, isteğe bağlı adımlar için: 

 2 beher 

 Bir yumurta 

 Tuz 

Hazırlık 
Gerekli malzemeleri toplayın. 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırın. Gruplardan aynı hacimde su, yağ ve 
şurubu tartmalarını ve sonuçları karşılaştırmalarını isteyin. Bunu bir 
tartışmayı kolaylaştırmak ve onları yoğunluk kavramıyla tanıştırmak için bir 
hareket noktası olarak kullanın. 
ADIM 2 
Öğrencilerden üç sıvıyı da bir bardağa koymalarını isteyin ve neden 
karışmadıklarını ve neden belirli bir sırada olduklarını açıklamaya çalışmasına 
izin verin. Hangisinin diğerinden daha yoğun olduğunu tanımlamanın bir 
yolunu bulmalarını isteyin.. (Bir sıvının yoğunluğu, nasıl katmanlanacağını 
(en ağırdan en hafife), en yoğun sıvının dibe batacağını, en az yoğun olanın 
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üstte yüzeceğini belirler. Her bir sıvı, altındaki daha yoğun sıvının üzerinde 
yüzdüğü için katmanlar ayrı kalacaktır.) 
ADIM 3 
Öğrencilerden katıları bardağa koymalarını isteyin ve ne olduğu hakkında 
düşünmelerine izin verin. Farklı yoğunlukları karşılaştırmalarını isteyin 
(örneğin, mekanik somun şuruptan daha yoğun, bu da üzümden daha yoğun, 
sonra mekanik somun üzümden daha yoğun). 
ADIM 4 
Öğrencilere, camdaki en yoğun sıvının ve ardından daha az yoğun olanın ne 
olduğunu sorun. Bardaktaki en az yoğun sıvının hava olduğunu anlamalarına 
yardımcı olun, çünkü bardak ne yarı dolu ne de yarı boş, her zaman tamamen 
doludur. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerine 
düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki 
soruları sorabilirsiniz: 

-  Havayı hiç sıvı olarak düşündünüz mü? 

-  Havadan daha az yoğun bir şey düşünebilir misiniz? Peki ya 

sıcak hava balonları? Ve Helyum dolu balonlar? 

- Hava ve su arasında ortak bir nokta bulabilir misiniz? (ör. 

Pervaneler, kuşlar ve balıklar hem yüzer hem de farklı bir 

sıvıda yüzer, vb.) 

- Günlük yaşamda yoğunluk neden önemlidir? 

- Örnek: 

- Nesnelerin yüzeceğini veya batacağını etkilediği için 

- Petrol endüstrisi 

- Su arıtma 

-  Tekneler, denizaltılar, sıcak saç balonları 

- Denizde yüzme (tuzlu su) vs havuzda yüzme (tuzlu değil) 

İsteğe bağlı adımlar 
 

ADIM 5 
Gruplara bir beheri suyla doldurmalarını ve yoğunluğunu 
ölçmelerini söyleyin (herhangi bir cismin yoğunluğunu 
bulmak için cismin Kütlesini (gram) ve Hacmini (mL veya 
cm³ olarak ölçülür) bilmeniz gerekir. Bir nesnenin 
Yoğunluğunu elde etmek için kütleyi hacime bölün)., 
 
 
 
ADIM 6 
Gruplara iki beher ve bir yumurta verin. Öğrencilerden her iki behere de aynı 
miktarda su koymalarını, ardından bir behere yaklaşık 3 yemek kaşığı tuz 
koyup karıştırmalarını isteyin. Öğrencilerden yumurtayı suya koymalarını ve 
nasıl battığını görmelerini isteyin. Daha sonra öğrencilerden yumurtayı tuz 
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ve su çözeltisine koymalarını ve ne olduğunu (yüzmesi gerektiğini) 
görmelerini isteyin. Öğrencilerden yumurtayı çıkarmalarını ve tuz ve su 
çözeltisinin yoğunluğunu ölçmelerini isteyin. 
ADIM 7 
Öğrencilere, yumurtayı suyun ortasında yüzdürmenin bir 
yolunu bulmalarını ve sonra tekrar dibe (daha fazla su 
ekleyerek) gitmelerini söyleyin. Her iki aşamada da 
yoğunluğu tekrar ölçün. 
Alternatif olarak, iki senaryoda madeni paranın ne kadar 
hızlı battığını görmek için gruplara tuzlu ve tuzsuz suya 
bırakmaları için bir madeni para verebilirsiniz. 
Bilgilendirme soruları: 
- Yoğunluk değişti mi? 
- Suyun/yumurtanın yoğunluğunu yüzmesiyle ilişkilendirebilir misiniz? 
- Günlük hayattaki nesnelerle karşılaştırabilir misiniz? (Balon yüzer, suda bir 
top) 

- Yüzme havuzunda mı yoksa denizde mi yüzmek daha kolay? 
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8. Yöntem- Matematik (Denklemler) 
Başlık  "Battaniye" oyunu 
Etiketler  

Genel Bakış 

Bu oyunda öğrenciler takımlar halinde oynar ve diğer takımın denklemini 
olabildiğince hızlı çözmeye çalışır, aksi takdirde takım üyelerini ve oyunu 
kaybederler. 

Ders(ler) Matematik 
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 45 dakika 
Bilimsel kavramlar Birinci Derece Denklemler 

Öğrenme hedefleri 

- Denklem çözme becerilerini geliştirir 
- Denklem çözmede güven oluşturur 
-  Matematik problemlerini çözmede benlik saygısını artırır 
- Matematiğe karşı olumlu bir tutum sürdürür 

Malzemeler 

 Battaniye 

  A3 ve A4 kağıtları 

 Selobant 

Bilinmesi gerekenler 

Denklemlerin nasıl çözüleceğine dair temel anlayış: 
1. Parantezleri kaldırarak ve benzer terimleri birleştirerek denklemin her 
tarafını basitleştirin. 
2. Değişken terimi denklemin bir tarafında yalıtmak için toplama veya çıkarma 
kullanın. 

3. Değişkeni bulmak için çarpma veya bölmeyi kullanın. 

Hazırlık 

Bazı denklemler hazırlayın ve bunları iyi okunabilir olduklarından emin olarak 
A3 kağıtlarına yazın. Örneğin: 
3X + 6 - 7 = 15 + 7 
-3 + 5 + 6X = 11 − 3X 
A4 kağıtlarındaki denklemi çözmek için uyguladığınız adımlar için de aynısını 
yapın (örneğin: -6, +7, /3 vb…) 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencilere, verilen bir denklemi kimin daha hızlı çözdüğü konusunda 2 
takımın yarışacağını açıklayın. Öğrencilere kuralları aşağıdaki gibi açıklayın: 
- İki kişi bir battaniye tutar ve (A ve B grupları) battaniyenin karşı taraflarında 

durur. 

- Her takımdan bir kişi, üzerinde kendi denklemi bulunan A3 kağıdını tek tek 

tutar ve battaniyeye yakın, yüzü ona dönük olarak durur. 

 - Battaniye düştükçe, A takımının denklemini tutan kişi, karşı takımın 

denklemini, B takımının denklemini okuyabilecektir. Şu anda, her iki takımdan 

da denklemi tutan kişi, karşı takımın denklemini nasıl çözeceğini düşünmek 
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zorundadır ve çözmek için  "adım" demelidir. (Örneğin, A takımının denklemi: 

3X + 6 - 7 = 15 + 7 ve B takımındaki kişi eksi 6 diyecektir.) 

- Doğru adımı ilk söyleyen, o "adım"ı diğer takımdan alacak, yani kişi diğer 

takıma katılacak, sonuncusu raundu kaybedecek. (Örneğimizde, B takımındaki 

kişi rakibinin adım atmasından daha hızlı -6 diyorsa, sırtında -6 olan kişi A 

takımından B takımına gitmelidir.) 

- Çağrılan adım yanlışsa (örneğin çarpma ile başlamak veya aynı adımı 

çağırmak), takım o ana kadar ulaşılan tüm adımları kaybeder ve takımına 

katılan herkes asıl takımına geri dönmek zorundadır. Diğer takım elde ettiği 

adımları kaybetmez. 

- Geçiş yapıldığında, her takımdan yeni bir kişi denklemi tutmak için gidecek. 

 - Denklemi ilk çözen takım kazanır. 
ADIM 2 
Bir denklemi çözmek için kullanmanız gereken adım sayısı kadar öğrenciden 
oluşan ekipler oluşturun. Yukarıdaki ilk denklemi örnek alarak denklemi 
çözmek için 3 adıma (-6, +7,/3) ihtiyacınız olacak, bu nedenle takımın 3 
öğrencisi olmalıdır. 2 takımın birbirine karşı oynayacağını unutmayın, bu 
nedenle 2 takımda aynı sayıda öğrenci olmalıdır. 
Daha büyük bir grubunuz varsa, çözmek için daha fazla adımla daha uzun 
denklemler tanımlayabilir veya daha fazla ekip oluşturabilirsiniz. Daha fazla 
takımınız varsa, 2 takım oynarken diğer öğrenciler gözlem yapacak ve 
battaniyenin tutulmasına yardımcı olacaktır. 
ADIM 3 
Oynayacak 2 takımı seçin ve 2 öğrenciden battaniyeyi aralarında tutmasını 
isteyin. 
A Takımı: A takımına bir denklem verin ve öğrencilerin (A takımının üyeleri) 
denklemlerini çözme adımlarını rastgele yapıştırın. 
B Takımı: B takımına başka bir denklem verin ve denklemlerini çözmek için 
öğrencilerin (B takımının üyeleri) adımlarına rastgele yapıştırın. 
ADIM 4 
Oyunu oynayın 
ADIM 5 
2'den fazla takımınız varsa, herkesin oynayabilmesi için takımları değiştirin. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak için öğrencileri genel kurulda toplayın. Öğrencilere 
aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Denklemleri çözme konusunda kendinize daha fazla güveniyor musunuz? 
- İşlem sırası önemli mi? Neden fark eder? 
- Denklemleri çözmeniz gereken bazı günlük yaşam deneyimleri düşünebiliyor 
musunuz? 
Örnek: 
-Yemek pişirme 
-İndirimin hesaplanması 
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9. Yöntem- Biyoloji (Ekosistem ve Biyoçeşitlilik) 
 

Başlık Nuh'un Gemisi 
Etiketler  

Genel Bakış 
Bu grup etkinliğinde öğrenciler Nuh'un gemisini kullanarak biyoçeşitlilik 
hakkında bilgi edinecekler. 

Ders(ler) Biyoloji 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 30 dakika 
Bilimsel Kavramlar Ekosistem, biyolojik çeşitlilik 

Öğrenme Hedefleri 
-  Ekosistemin dengesini daha iyi anlabilmeli 
-  Farklı türler arasındaki rolü ve bağlantıyı daha iyi anlayabilmeli 
-  Biyoçeşitliliği daha iyi anlayabilmeli 

Malzemeler 
●  Hayvan ve bitkilerin listesi 

Hazırlık 

Bugün ekosistemimiz için çok önemli olan ve çok önemli olmayan (tür sayısı 
değişebilir) bazı türler de dahil olmak üzere bir tür listesi hazırlayın (türlerin 
bir resmini göstermeniz en iyisidir). 
 
Liste şunlardan oluşabilir: 
 
Hayvanlar: 
Batı bal arısı, Avrupa tavşanı, Kahverengi Ev Güvesi, Kırmızı amiral kelebek, 
Ortak Tarla Çekirgesi, Ortak karatavuk, kel kartal, kum kertenkelesi, boz ayı, 
kurt, tilki, ortak ev sivrisinek, yavru kedi, köpek yavrusu, inek, dev panda, 
koala 
 
 
Bitkiler: 
Ekmeklik buğday, ayçiçeği, haşhaş, karahindiba, ısırgan otu, çit hardalı, 
sarımsaklı hardal, gümüş huş, ceviz ağacı, fındık ağacı, gül 
 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 3-5 kişilik gruplara ayırın. 
 
Öğrencilere Dünya'da küresel bir sel olduğunu ve suyun her yeri kaplamadan 
önce 15 dakikaları olduğunu söyleyin. Öğrencilerin Nuh'unki gibi bazı türleri 
kurtarabilecekleri bir gemisi var. Ne yazık ki, tanrının bütçesi düşüktü, bu 
yüzden öğrenciler tüm türleri listeden kurtaramazlar (onlara kaç tane 
kurtarabileceklerini söyleyin). 
 
Öğrencilere oyunun amacının selden sonra mümkün olan en yüksek biyolojik 
çeşitliliği yaratmak olduğunu söyleyin. Bildiğimiz şekliyle karasal bir 
ekosistem oluşturabilecek türleri kurtarmaya odaklanmalılar. 
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ADIM 2 
Öğrencilerin geride hangi türleri bırakacaklarını tartışmasına izin verin. 
 
ADIM 3 
Öğrencilerden seçimlerini sunmalarını ve motive etmelerini isteyin. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak ve ondan öğrendikleri üzerinde düşünmek için 
öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 
- Bu türlerin hayatımız için önemini hiç düşündünüz mü? 
- Bu türler nasıl birbirine bağlanır? 
- Ekosisteme katkıları nedir? 
- Bu türlerin yok olması insanı nasıl etkiler? 
- Işıksız yaşayabilecek ekosistemler biliyor musunuz? (mağaralar, derin 
deniz) 
- Hayatta “Nuh'un gemisi” projeleri var mı? Dünyada tohum bankaları 
olduğunu biliyor muydunuz? (ör. Svalbard Global Tohum Kasası) 
Tohumların korunmasının neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 

-  Türlerin korunmasına odaklanan, dünyanın önde gelen 
organizasyonunu biliyor musunuz? (Dünya Yaban Hayatı Fonu) 
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10. Yöntem- Biyoloji (Botanik) 
 

Başlık Bitki Bingo 
Etiketler  
Genel Bakış Bu grup etkinliğinde öğrenciler, belirlenen özelliklere göre farklı bitkileri 

toplayacak, çevrelerindeki bitkiler hakkında bilgi sahibi olacak ve 
öğrencilerin bitkilerin özelliklerini anlamalarına yardımcı olacak. 

Ders(ler) Biyoloji 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 60 dakika 

Öğrenme Hedefleri 
-  Çevremizde yaşayan farklı bitki türlerini tanıyabilme 

-  Bitkilerin özelliklerini daha iyi anlayabilme 

Malzemeler 
(Her grup için) 

● Bingo sayfası 

● Tutkal/kalemler 
Bilimsel Kavramlar Bitkilerin biyolojik özellikleri. 
Hazırlık Her grup için bir bingo sayfası yazdırın 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 3-5 kişilik gruplara ayırın. 
Gruplara bingoya göre farklı bitkileri tanımlamaları gerektiğini ve ardından 
bu bitkileri toplamaları ve bir kolaj yapmaları gerektiğini açıklayın. Bitkiler 
etrafta bulunamazsa, alternatif olarak öğrenciler onları da çizebilir veya 
yazdırabilir. 
 
ADIM 2 
Her grup hazır olduğunda bulgularını gözden geçirin. Öğrencilerden size 
terimlerin ne anlama geldiğini (kendi kendine tozlaşma ne anlama geliyor?) 
ve ne tür bitkiler bulduklarını söylemelerini isteyin. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı ve ondan ne öğrendiklerini tartışmak için öğrencileri genel 
toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Bitkileri bulmak zor oldu mu? Hangisi en kolayı ve en zoruydu? 
- Bingodan önce türlere aşina mıydınız? 
- Çevremizdeki bitkileri tanımanın neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 
- Çevrenizdeki bitkileri tanımanız gereken gerçek hayattan herhangi bir 
örnek/iş biliyor musunuz? 
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BİTKİ BİNGO  

KENDİ KENDİNE 
TOZLAŞMA 

 
 
 

YERLİ OLMAYAN 5 VAHŞİ HAYVAN 
BESLENİYOR 

ETÇİL SAVUNMA 
MEKANİZMASI 

VAR  
(TANIMLA) 

YENİLEBİLİR 
 

TOHUMLARINI 
YAYAN 

KUŞLARIN 
YARDIMIYLA 

YAYILAN 

DAMARSIZ BİTKİ 

 

ALERJİYE NEDEN 
OLAN 

İKİ YILLIK BİTKİ 
 

PARAZİTLER 

BİTKİ 
BİNGO 

AÇIK TOHUMLU 
 

KAPALI TOHUMLU 

İKİ ÇENEKLİLER 
 

TEK ÇENEKLİLER YILLIK ÇOK YILLIK HAŞERE KOVUCU 
 

ZEHİRLİ METAFİTA (KARA 
BİTKİSİ) 

NİŞASTALILAR MEYVE VEREN YA 
DA MEYVE 
VERMEYEN 

 

AKSESUAR MEYVE 
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11. Yöntem- Fizik ve Kimya (Enerji ve Renkler) 
Başlık Hangi renk daha sıcak olur? 
Etiketler  
 
 
Genel Bakış 

Bu aktivitede öğretmen renkleri nasıl gördüğümüzü gösterecek ve 
öğrencilerin renkleri gördüğümüz gerçeği üzerinde düşünmelerine yardımcı 
olacaktır, çünkü nesneler bazı renkleri yansıtır ve diğerlerini emer, ayrıca ışık 
enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülebileceği gerçeği üzerinde durulur. 

Ders(ler) Fizik kimya 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Işık, Enerji transferi, Renkler 

Öğrenme Hedefleri 

- - Renklerin nasıl oluştuğunu ve görünür ışık ile renkler arasındaki 
ilişkiyi daha iyi anlayabilme 

- - Hangi rengin daha fazla enerji emdiğini farkedebilme 
- - Işık enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülebileceğini daha iyi 

anlayabilme 

Malzemeler 

● 3 şeffaf kavanoz 

● Siyah, beyaz ve kırmızı pigment 

● Termometre 

● Beyaz, kırmızı ve mavi ampuller 

● Karanlık oda 

Arkaplan Bilgisi 
 
Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini bilmek. 

Hazırlık Malzemeleri toplayın. 

Talimatlar 

ADIM 1 
3 şeffaf kavanoza su koyun ve farklı pigmentlerle renklendirin: siyah, beyaz 
ve kırmızı. 
ADIM  2 
Odayı karanlık yapın ve normal bir ampul açın. Açıkçası, öğrenciler üç şişeyi 
ve renklerini görebilecekler. Öğrencilere, ampulü kırmızıya çevirirseniz ne 
göreceklerini sorun, sonra değiştirin. Şimdi öğrenciler hem beyaz pigmenti 
hem de kırmızı pigmenti kırmızı olarak görecekler. 
Öğrencilere kırmızı ampulü mavi ampulle değiştirirseniz ne göreceklerini 
sorun, sonra değiştirin. Bu noktada öğrenciler beyaz pigmenti sadece mavi 
olarak göreceklerdir. 
Öğrencilere renkleri gördüğümüzü, çünkü nesnelerin bazılarını yansıttığını 
ve bazılarını emdiğini ve beyaz (tüm renklerin yansıması) ve siyah (tüm 
renklerin soğurulması) kavramlarını yansıtmalarına yardımcı olduğunu 
söyleyin. 
ADIM 3 
Her kavanoza bir termometre koyun. Öğrencilere hangisinin daha fazla 
ısınacağını düşündüklerini sorun. Kavanozları ışığın altına koyun ve 
sıcaklıklara ne olduğunu görün. 
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ADIM 4 
Onlara termometreleri gösterin ve farklı renklerin enerjiyi nasıl emdiğini 
düşünmelerine yardımcı olun. 

Değerlendirme 

 
Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerinde 
düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki 
soruları sorabilirsiniz: 
- Renklerin nasıl oluştuğunu anlıyor musun? Renkleri nasıl görüyoruz? 
- İlk önce hangi renk ısındı? Neden o renk? 
- Bu özelliği kullanabileceğiniz günlük yaşam deneyimleri düşünebiliyor 
musunuz? 
Örnek: 
- Kışın koyu, yazın açık giyinmek 
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12. Yöntem- Fizik ve Kimya (Enerji transferi) 
Başlık Enerji Transferi 
Etiketler  
 
 
Genel Bakış 

Bu grup aktivitesinde öğrenciler, farklı enerji türlerinin kaynaklarını 
belirleyecek ve enerji türlerinin nasıl bağlantılı olduğu üzerine 
düşüneceklerdir. 

Ders(ler) Fizik kimya 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Enerji, Enerji transferi 

Öğrenme hedefleri 
- Farklı enerji türlerini daha iyi anlayabilme 
- Enerjinin bir formdan diğerine nasıl aktarılabileceğini daha iyi 

anlayabilme 

Malzemeler (Her 
grup için) 

● Flipchart kağıdı 

● Kalemler 

Arkaplan Bilgisi 

 
Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini bilmek. Farklı enerji türleri hakkında 
temel bilgileri bilmek. 

Hazırlık 
Malzemeleri toplayın. 

Hazırlık 

ADIM 1 
Öğrencileri 5 tür enerjiyi temsil eden 5 gruba ayırın: ışık, mekanik, kimyasal, 
elektrik ve termal. 
Her gruba bir enerji türü atayın, ancak grupların birbirinin enerji türünü 
bilmemesine dikkat edin. 
Her gruba bir flipchart kağıdı verin. 
 
ADIM 2 
Her gruptan kendi enerji türlerinin farklı kaynaklarını yazı tahtası kağıtlarına 
bulmalarını ve çizmelerini isteyin, örneğin: 
- Işık (güneş, lamba, ateş vb.) 
- Mekanik (rüzgar, deniz, nehirler, insanlar vb.) 
- Kimyasal (biyokütle, kömür, yakıt, gaz vb.) 
- Termal (ateş, sürtünme, güneş, soba vb.) 
- Elektrik enerjisi (yel değirmenleri, güneş panelleri, piller vb.) 
 
Öğrencilerden kağıtlı sunum tahtalarını sunmalarını isteyin, diğer gruplar ise 
hangi tür enerjinin sunulduğunu anlamaya çalışın. 
 
ADIM 3 
Gruplardan kendi enerji türlerinden diğer grupların enerji türlerine nasıl 
enerji aktaracaklarını bulmalarını isteyin. Örneğin, ışık enerjisi grubu, 
mekanik, kimyasal, termal ve elektrik enerjisine nasıl aktarılacağının yollarını 
bulur. Birkaç dakika sonra gruplardan çözümlerini paylaşmalarını isteyin. 
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ADIM 4 
Gruplardan mümkün olduğunca uzun zincirler oluşturmaya çalışan farklı 
enerji kaynaklarını bağlamalarını isteyin. Gerekirse zincirleri büyütmek için 
yeni elemanlar ekleyebilirler. Birkaç dakika sonra, en uzun zinciri kimin 
oluşturduğunu belirlemek için gruplardan çözümlerini sunmalarını isteyin. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerinde 
düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki 
soruları sorabilirsiniz: 
- Tüm enerjileri birbirine bağlayabilir misin? 
- Hareket halinde olmayan (kinetik olmayan) tek enerjinin kimyasal enerji 
olduğunu fark ettiniz mi? (potansiyel enerji depolanır) 
- Günlük yaşamda daha fazla enerji dönüşümü örneği yapabilir misiniz? 
Örnek: 
- Fiş veya pil (elektrik enerjisi) bir ısıtıcıya/radyatöre/ütüye/su ısıtıcısına güç 
sağlar 
- Bir delme makinesine/fana, karıştırıcıya fiş veya pille güç sağlar 
- Fiş, saç kurutma makinesine veya çamaşır makinesine güç sağlar 
- Vücudunuz hareket için besinlerden gelen kimyasal enerjiyi mekanik 
enerjiye dönüştürür. 
- Bir ışık anahtarını açmak, mekanik enerjiyi elektrik ve radyan enerjiye 

dönüştürür. 

İsteğe Bağlı  
ADIM 5 
Diğer tür enerjilerle genişletin: nükleer, elastik, yerçekimi 
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13. Yöntem- Fizik and Kimya (Kimyasal Bileşikler) 
BAŞLIK Molekül Oyunu 
Etiketler  

Genel Bakış 

Bu etkinlikte öğrenciler, molekülleri ve kovalent bağları daha iyi anlamak 
için farklı elementleri temsil edecek ve birbirleriyle kovalent bağ 
oluşturacaklar. 

Ders (ler) Fizik,Kimya 
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 45 dakika 

Bilimsel Kavramlar 
Kimyasal bileşikler, moleküller 
 

Öğrenme Hedefleri 

- Molekül kavramını daha iyi anlama 
- Kovalent bağları daha iyi anlama 
- Kimyasal reaksiyonlardaki fazlalığı daha iyi anlama 
- Farklı molekülleri daha iyi tanıma 

Gerekli Malzemeler 

• Hoparlör ve sevdiğiniz herhangi bir şarkı 
• Post-it notları 
 

Hazırlık 

Ortak elementleri olan ve kovalent bağ ile birbirine bağlanan bazı 
moleküller hazırlayın. 
Örneğin: H2O, CH4, CO, IBr, PCl3, CH3CH2OH, O3, H2, HCl, CH4, NH3, 
CO2 
Farklı moleküllere veya aynı tiplerden daha fazlasına sahip olabilirsiniz 
(örneğin 2CH4 veya CH4, NH4). Moleküllerdeki elementleri yazının üzerine 
yazın. Bağlanmadan kalacak ekstra elemanlarınız olduğundan emin olun. 

Talimatlar 

ADIM 1 
Elemanları öğrencilere gösterin ve onlara her bir elemanın bağ için 
kullanılabilecek sınırlı sayıda elektrona sahip olduğunu açıklayın. 
Öğrencilere, seçilen elementin bağ için kaç elektronu olduğunu söyleyin. 
Her öğrenciye bir öğe atayın, yani her öğrenciye bir post-it verin, ancak 
başlangıçta hangi öğeye sahip olduklarını bilmemeleri için katlayın. 
Bağlanmadan kalacak 1 veya daha fazla ekstra eleman olması gerektiğini 
unutmayın. 
 
ADIM 2 
Öğrencilere müziği sizin başlatacağınızı ve odada rastgele yürümeleri 
gerektiğini söyleyin. Müziği durdurduğunuzda, öğrencilerin post-it'lerini 
açmaları ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde moleküller oluşturmaları 
gerekecektir. Bağlanmamış kalan atomlar oyunu kaybeder. 
 
ADIM 3 
Oyunu birkaç kez oynayın. Farklı moleküller kullanabilirsiniz. 
 

Değerlendirme 
Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerine 
düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki 
soruları sorabilirsiniz: 
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- Bir element neden sınırsız olarak kovalent bağ yapamaz? 
- Hiç atom kalmadığından emin olmak için ne yapabilirsiniz? 
- Günlük hayatta kullandığımız kovalent bağlı herhangi bir molekül biliyor 
musunuz? 
Örnekler: 
- Su, H2O 
- Sirke (Asetik asit), CH3COOH/C2H4O2 
- Şeker (sakaroz), C12H22O11 
- Sürtünme alkolü, C3H8O 
- Pişirme gazı (Propan), C3H8 
- Güve topları (doklorobenzen), C6H4Cl2 
- Windex (amonyak), NH3 
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14. Yöntem- Kimya (Asit ve Baz) 

BAŞLIK Bu sadece pH, temelde 
Etiketler  

Genel Bakış 
Bu aktivitede öğrenciler asitleri ve bazları temsil edecek ve pH ve pOH'yi 
daha iyi anlamak için asitler ve bazlar suya konulduğunda ne olduğunu 
taklit edeceklerdir. 

Ders(ler) Kimya 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Asitler, bazlar, nötralizasyon,pH, pOH 

Öğrenme Hedefleri 
- Güçlü asit ve baz kavramını daha iyi anlama 
- Bir çözeltinin pH'ını (pOH) neyin tanımladığını daha iyi anlama 
- Nötralizasyonu daha iyi anlama 

Gerekli Malzemeler 
 A4 kağıtları 
 Hoparlör ve sevdiğiniz bir şarkı 

Arkaplan bilgisi 
 

İyonik bir molekülü suya koyarsanız, ayrışır. 

Hazırlık 
Kuvvetli asitlerden (örneğin HCl, HBr, HNO3) ve kuvvetli bazlardan (örneğin 
NaOH, KOH, Ca (OH)2) yapılan bazı sulu çözeltilerini tanımlayın. 
Asit ve bazları oluşturan iyonlarla (Na+, OH-, H+, Cl-) A4 kağıtları hazırlayın. 

Talimatlar 

ADIM 1 
Hazırladığınız çözeltiler için daha uygun olduğu için öğrencileri biri asitler 
diğeri bazlar için olmak üzere iki gruba ayırın (örneğin, çözeltiniz 3HCl + 
2NaOH ise asit grubunda 6 öğrenciye ve 4 öğrenciye ihtiyacınız olacaktır. 
temel gruptaki öğrenciler). 
 
İki grubu odanın iki farklı yerine yerleştirin, her öğrenciye birer kağıt verin 
ve asitleri/bazları oluşturmak için ellerini tutmalarını söyleyin (H+ ve Cl- el 
ele tutuşurlarsa bunlar HCl'dir). 

ADIM 2 
Öğrencilere, müziğe başladığınızda kendilerine ayrılan alanlarda hareket 
etmeleri gerektiğini söyleyin. Müzik durduğunda asitler ve bazlar bir su 
çözeltisine konur, böylece ayrışırlar. Ayrıştıkça yeni bir eşlenik bulmaları 
gerekecektir (örneğin Na++Cl-= NaCl, OH-+H+=H2O). 
Çözelti nötr değilse, çözeltinin bazik mi yoksa asit mi olduğunu tanımlayan 
bir miktar konjuge olmayan H+ veya OH- olacaktır. Öğrencilerin hangisini 
bitirdiklerini size söylemeleri gerekir. 
 
ADIM 3 
Oyunu oynayın.  

Değerlendirme 

Öğrencileri, alıştırmadan öğrendiklerini yansıtmak için alıştırma hakkında 
genel bir tartışmaya toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Asitlik ve bazlık ölçeklerinin neden pH ve pOH olarak adlandırıldığını 
anlıyor musunuz? 
- Çözümü nötr hale getirmek için ne yapabilirsiniz? 
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- pH'ın günlük yaşamda nasıl bir rol oynadığını düşünebilir misiniz? 
Örnekler: 
- Toprak genellikle asidiktir. Bitkiler, uygun büyümeleri için kesin pH 
aralığına ihtiyaç duyarlar. 
-Sindirim sistemi 
- Egzersiz sonucunda vücudumuz laktik asit oluşturur, bu da sertlik, kas 
ağrısı ile sonuçlanır. 
- Sodyum florür içeren diş macunu, zayıf bazlar grubuna aittir. Diş 
macununun yüksek pH'ı, fırçalama sırasında ağzınızda bulunan bakterileri 
öldürmeye yardımcı olur. 
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15. Yöntem- Coğrafya (Dünya Katmanları) 

BAŞLIK Dünya Katmanları 
Etiketler  

Genel bakış 
Bu grup etkinliğinde öğrenciler Dünya'yı modelleyecek ve katmanlarını 
öğrenecekler. 

Dersler Coğrafya  
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 90 dakika 
Öğrenme Hedefleri - Dünyanın katmanlarını daha iyi kavramak 

Malzemeler  (her 
bir grup için) 

● Bir balon 
● İşaretçi 
● Gazete, yaklaşık 1 inç genişliğinde şeritler halinde yırtılmış 
● Un 
● Tuz 
● Su 
● Boyalar 

https://www.weirdunsocializedhomeschoolers.com/step-by-step-
making-paper-mache-earth/ 

Hazırlık Malzemeleri toplama 

Talimatlar  

ADIM 1 
Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırın. 
Öğrencilerden Dünya'nın katmanlarını kağıt hamurdan bir model 
yapmalarını isteyin. 
ADIM 2 
Gruplardan balonlarını şişirmelerini ve kesilen 
alanı işaretlemelerini isteyin. Öğrencilere, çizilen 
alanın, kesilen kısım için balonun yaklaşık dörtte 
birini kaplaması gerektiğini gösterin (resme bakın) 
ADIM 3 
Öğrencilere unu, yaklaşık bir yemek kaşığı tuz (küf 
oluşumunu önlemek için) ve yapıştırıcıya benzer 
kıvamda kalın bir macun yapmak için yeterli suyu karıştırarak kağıt 
hamurunun nasıl yapıldığını gösterin 
ADIM 4 
Öğrencilerden, kesilen kısım hariç tüm balonu mache hamuruna batırılmış 
gazete şeritleriyle örtmelerini isteyin. Öğrencilere, kesilen kısmın mümkün 
olduğunca kare olduğundan emin olmalarını söyleyin. Gece boyunca veya 
tamamen kuruyana kadar kurumasını bekleyin ve ikinci bir kat ekleyin. 
 
ADIM 5 
Grupların balonu kaplayan en az iki kat kuru 
kağıt hamuru olduğunda, balonu patlatmalarını ve 
kağıt hamur kabuğundan çıkarmalarını isteyin. 
ADIM 6 
Öğrencilerden, açık kısmın üzerine mümkün 
olduğunca sıkı bir şekilde gazete şeritlerini 
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katlayarak kağıt hamurunun kesilen kısmını kapatmalarını isteyin. 
Öğrencilere, her şeyi mümkün olduğunca sıkı ve kare tutmalarını ve üst ve 
alt yarıları ayıran tanımlı bir çizgi çizmeye çalışmasını söyleyin. Gece 
boyunca kurumaya bırakın ve ikinci bir kat ekleyin. 
ADIM 7 
Katmanlar tamamen kuruduğunda, öğrencilerden Dünya'nın katmanlarını 
işaretleyen daireleri çizmelerini ve kıtaları çizmelerini isteyin, bazılarını 
kesilen kısım için kestiğinizden emin olun. 
ADIM 8 
Öğrencilerden katmanları, kıtaları ve okyanusları boyamalarını isteyin. 
ADIM 9 
Her gruba bir katman atayın ve onlardan katmanın özelliklerini hazırlayıp 
sunmalarını isteyin. 
  

Değerlendirme  

Alıştırmayı tartışmak ve ondan öğrendikleri üzerinde düşünmek için 
öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 
- Dünya'nın katmanlarını ve özelliklerini sunabilir misiniz? 
- Sizce Dünya'nın katmanları hakkında bilgi sahibi olmak neden önemli? 
- Katmanlar hakkında bilgi sahibi olmanın faydalı olacağı durumlardan veya 
çalışma alanlarından bahseder misiniz? 
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16. Yöntem- Fizik ve Matematik (Birimler ve Ölçüm) 

Başlık  Ölçü Birimleri 
Etiketler   

Genel bakış 

Bu grup etkinliğinde öğrenciler kendi ölçü birimlerini oluşturacak ve ölçü 
birimlerinin gelenekselliği ve ölçümlerdeki hata kavramı üzerine 
düşüneceklerdir. 

Ders(ler) Fizik,Matematik 
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Ölçü birimleri, ölçü aletleri, ölçü doğruluğu, doğrudan ve dolaylı ölçü, hata 

Öğrenme hedefleri 

- Ölçü birimlerinin keyfiliğini ve gelenekselliğini daha iyi anlamak 
- Doğrudan ve dolaylı ölçüm arasındaki farkı daha iyi anlama 
- Doğru ölçüm aracını kullanmanın önemini daha iyi anlama 
- Önlemlerin hatası kavramını daha iyi anlama 

Malzemeler 

• Santimetre (örneğin bir kalem), metre (örneğin bir masa, insanlar) ve 
doğrudan ölçülmesi zor bir şey (örneğin okul binası, bir ağaç, tavan) 
cinsinden ölçüm örnekleri olarak nesneler 

Hazırlık 
Santimetre ölçeğinde bir şey, metre ölçeğinde bir şey ve doğrudan 
ölçülmesi zor bir şey içermesi gereken ölçümler için bir dizi nesne 
tanımlayın ve hazırlayın. 

Talimatlar  

ADIM 1 
Öğrencileri 3-5 kişilik gruplara ayırın. Öğrencilere, tanımladığınız ve 
hazırladığınız nesneleri ölçmek zorunda kalacaklarını ancak herhangi bir 
geleneksel ölçü birimi/ölçü aracı kullanamayacaklarını söyleyin. 
Öğrencilerin diğer ölçü birimlerini/ölçüm araçlarını nasıl bulacakları 
konusunda yaratıcı olmalarına izin verin ve onlardan isimler ve semboller 
dahil kendi sistemlerini oluşturmalarını isteyin (örneğin, Tom'un 
kollarındaki masaları ve ölçünün sembolünü ölçeceğim). TA'dır). 
Öğrencilere her bir ölçüm ölçeği için bir araç bulmaları gerektiğini ve bu 
aracı sadece o ölçek için kullanabileceklerini söyleyin. 
ADIM 2 
Öğrencileri toplayın ve ortaya koydukları ölçüm araçlarını ve ölçüm 
sonuçlarını genel oturumda paylaşmalarını isteyin (örneğin, Tom'un kolu 
TA, masa 2 TA vb.). 
ADIM 3 
Bir dönüştürme sistemi oluşturmak için öğrencilerden araçlarını metre 
(veya metre alt katları/katları) cinsinden ölçmelerini isteyin. 
Öğrencilerden örneklerin uzunluğunu geleneksel ölçü birimlerinde 
saymak için dönüştürme sistemini kullanmalarını isteyin (örneğin, Tom'un 
kolu 1 metre ve masa 2 TA ise, metre cinsinden masa ne kadardır?). 
Ölçümlerine ne kadar yaklaştıklarını kontrol edin ve karşılaştıkları 
engelleri tartışın. 
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Değerlendirme  

Öğrencileri, alıştırmadan öğrendiklerini yansıtmak üzere tartışmak üzere 
genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Her şeyi mükemmel bir şekilde ölçebilir misin? 
- Sizce ölçümlerin doğruluğunu ne etkiledi? 
- Aracın seçimi neye göre yapıldı? 
- Doğrudan ölçülemeyen nesneleri nasıl ölçtünüz? Sizce doğruluğu nasıl 
etkiledi? 
- Ortak bir araç üzerinde anlaşmak faydalı olur mu? 
- Bir şeyi ölçmek için farklı araçlar arasında seçim yapmak zorunda 
kaldığınız günlük yaşam deneyimlerini düşünebiliyor musunuz? (Neden 
cetvel yerine metre rulosu kullanıyorsunuz, neden kendiniz için 
kullandığınız terazi yerine mutfak terazisi kullanıyorsunuz) 
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17. Yöntem- Biyoloji (İnsan Vücudu) 

Başlık  Organlar için Facebook 
Etiketler   
Genel bakış Bu grup etkinliğinde, öğrenciler bir organ için kağıt üzerinde bir 

Facebook profili oluşturacak ve organların vücudumuzda nasıl 
bağlantılı olduğunu ve onlar için neyin yararlı/zararlı olduğunu 
düşüneceklerdir. 

Ders(ler) Biyoloji 
Yaş aralığı 11-14 
Minimum zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Organlar 
Öğrenme Hedefleri - Vücudun farklı organlarını daha iyi anlamak 

- Organların birbirine nasıl bağlandığını daha iyi anlayın 
- Organlar için neyin yararlı/zararlı olduğunu daha iyi anlamak 

Malzemeler  A4 kağıtları 

Talimatlar ADIM 1 
Öğrencileri 2-3 kişilik gruplara ayırın ve her gruba kolayca tanınabilen 
iç organlardan (beyin, akciğerler, karaciğer, mesane, böbrekler, kalp, 
mide, bağırsaklar) birini verin. 
 
ADIM 2 
Her gruba bir A4 kağıdı verin ve öğrencilere kendilerine atanan organın 
Facebook profilini çizmelerini söyleyin. Her profilde, doğrudan 
bağlantılı organları temsil eden arkadaşlar ve kendileri için 
yararlı/zararlı şeyleri temsil eden beğeniler/beğenmemeler yer 
almalıdır (örneğin kalp omega 3'ü sever, karaciğer alkolü sevmez). 
 
ADIM 3 
Öğrencilerden Organ profillerini sunmalarını isteyin. Buldukları 
özellikleri ve organlar arasındaki benzerlikleri/farklılıkları tartışın. 

Değerlendirme Alıştırmayı tartışmak ve ondan öğrendikleri üzerinde düşünmek için 
öğrencileri toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Organlarla ilgili bazı yeni özellikler öğrendiniz mi? 
- Başka organları düşünebiliyor musun? 
- Organlarımız için neyin yararlı/zararlı olduğunu bilmek neden 
önemlidir? 
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18. Yöntem- Fizik ve Coğrafya (Astronomi) 

Başlık Güneş Sistemi 
Etiketler  

Genel Bakış 

Bu tiyatro etkinliğinde öğrenciler gruplar halinde bir gök cismi alacak ve onun 
özelliklerini insan özellikleriyle ilişkilendirecek ve daha sonra yarattıkları 
karakterle ilgili bir durumu canlandıracaklar. 

Ders(ler) Fizik , Coğrafya 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 2 saat 
Bilimsel Kavramlar Güneş sistemi, gök cisimlerinin özellikleri 

Öğrenme Hedefleri 
- Güneş sistemimizin farklı kısımlarını daha iyi anlayın 
- Güneş sistemimizdeki gök cisimlerinin farklı özelliklerini daha iyi anlayın 

Gerekli Malzemeler 

• Güneş sisteminin gök cisimlerinin fiziksel özelliklerine sahip levhalar 
(aşağıya bakınız) 
• Durumlar (aşağıya bakınız) 
• Kağıt, kalem 

Bilinmesi 
Gerekenler 

Güneş sisteminin gök cisimleri. 

Hazırlık Sahip olduğunuz grup kadar gök cismi sayfası yazdırın ve tüm sınıf için bir 
durum seçin (veya ortaya çıkarın). 

Talimatlar 

ADIM 1 
Öğrencileri 2-3 kişilik gruplara ayırın ve her gruba güneş sisteminin bir gök 
cismi verin. 
ADIM 2 
Öğrencilere seçilmiş bir durum elde edeceklerini ve bu durumda bir karakter 
olarak aldıkları gök cismini canlandırmaları gerektiğini söyleyin. Öğrencilere 
gök cisminin her bir fiziksel özelliğini almalarını ve onu bir insan özelliğine 
(hareket, fiziksel görünüm veya tutum) dönüştürmelerini söyleyin. 
Öğrenciler karakterlerini yazabilir veya çizebilirler. 
 
Örneğin: Jüpiter çok büyük bir gezegen olduğu için, öğrenciler onun çok 
şişman bir kişi tarafından temsil edildiğine, 72 çocuğunu temsil edebilecek 
72 ayı olduğuna ve Kırmızı Dev Noktaya sahip olduğuna karar verebilir, 
böylece büyük bir doğum lekesi olabilir. , vesaire… 
ADIM 3 
Gruplar hazır olduğunda öğrencilere seçtiğiniz durumu anlatın ve 
karakterlerinin bu durumla nasıl başa çıkacağına dair 3 dakikalık kısa bir oyun 
yazmalarını söyleyin (Jüpiter çok büyük olduğu için bir kafede sandalyeleri 
devirir, 72 çocukla uğraşmak zor olduğu için bebek bakıcısından telefon 
görüşmesi vb.). Öğrencilerin, oyunun onlara sağladığınız tüm fiziksel 
özellikleri göstermesi gerektiğini anladığından emin olun. 
ADIM 4 
Öğrencilerin oyunlarını sergilemelerine ve diğer grupların hangi gök cismini 
temsil ettiklerini tahmin etmeye çalışmasına izin verin. Her oyunun sonunda 
grupların fiziksel özellikler ile insan özellikleri arasındaki ilişkiyi 
açıklamalarına izin verin. 
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Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak ve ondan öğrendikleri üzerinde düşünmek için 
öğrencileri toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Gök cisimleri hakkında bazı yeni özellikler öğrendiniz mi? 
- Farklı gök cisimlerini nasıl sınıflandırırsınız? 
- Hangi gök cisimlerine buz devleri denir? Neden buz devleri olarak 
adlandırılıyorlar? 
- Güneş sistemimizin farklı kısımlarını bilmek neden önemlidir? 
- Güneş sisteminin herhangi bir parçasını gördünüz mü? 

 
Gök cisimleri: 
 

Jüpiter 
  Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. 
  Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin toplam kütlesinin iki buçuk katı kütleye sahip 

bir gaz devidir. 
  Dış atmosfer, farklı enlemlerde gözle görülür şekilde birkaç banta ayrılmıştır. 
  Jüpiter, Dünya'nın çapının 1,3 katı olan ve en azından teleskopla ilk görüldüğü 17. yüzyıldan 

beri var olduğu bilinen dev bir fırtına olan Büyük Kırmızı Noktaya sahiptir. 
  Jüpiter'in bilinen 79 uydusu vardır. 

Merkür 
 Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. 
 Güneş'e en yakın gezegendir. 
 Merkür, karasal bir gezegen olarak da bilinen kayalık bir gezegendir. Sağlam, kraterli bir 

yüzeye sahiptir. 
 Merkür'ün uydusu yoktur. 
 Merkür'de bir gün (Merkür'ün yıldızlara göre bir kez dönmesi veya dönmesi için geçen süre) 

59 Dünya günü sürer. Merkür'de bir gece-gündüz döngüsü 175.97 Dünya günü sürer. 
 Merkür, Güneş Sisteminde benzersiz bir şekilde döner. 3:2 dönüş-yörünge rezonansında 

Güneş ile gelgit olarak kilitlenir, yani sabit yıldızlara göre, Güneş etrafında yaptığı her iki 
dönüş için kendi ekseni etrafında tam olarak üç kez döner. 

Venüs 
 Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 900 Fahrenheit 

(465 santigrat derece) - kurşunu eritecek kadar sıcak. 
 Sera gazı karbondioksit ve sülfürik asitten oluşan bulutlarla dolu kalın bir atmosfere sahiptir. 
 Venüs'ün katı yüzeyi, yüksek volkanik dağlar ve geniş sırtlı platolar içeren geniş ovalarla kaplı 

volkanik bir manzaradır. 
 Venüs'te bir gün 243 Dünya günü sürer çünkü Venüs, güneşi batıdan doğup doğudan 

batarken geriye doğru döner. 
 Ay'dan sonra gece gökyüzünde en parlak ikinci doğal nesnedir. 
 Venüs'ün uydusu yoktur. 
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Dünya 
 Dünya, Güneş'ten yaklaşık 93 milyon mil (150 milyon km) uzaklıkta bulunan üçüncü 

gezegendir. 
 Dünyanın atmosferi yüzde 78 nitrojen, yüzde 21 oksijen ve yüzde 1 diğer bileşenlerden 

oluşuyor - nefes almak ve yaşamak için mükemmel bir denge. 
 Dünya'nın bir ayı vardır. 
 Dünya, dağların, kanyonların, ovaların ve daha fazlasının sağlam ve dinamik bir yüzeyine 

sahip kayalık bir gezegendir. Su, Dünya yüzeyinin yüzde 70'ini kaplar. 
 Kimyasal olarak Dünya, kabuğa, mantoya (üst ve alt mantoya bölünebilir) ve çekirdek - aynı 

zamanda dış çekirdeğe ve iç çekirdeğe de bölünebilir. 
Mars 

 Mars'ın Phobos ve Deimos adında küçük ve düzensiz şekilli iki uydusu vardır. 
 Mars, Kızıl Gezegen olarak bilinir, çünkü Mars topraklarındaki demir mineralleri 

oksitlenir veya paslanır, bu da toprağın ve atmosferin kırmızı görünmesine neden olur. 
 Dünya gibi Mars'ta da mevsimler, kutup buzulları, volkanlar, kanyonlar ve hava vardır. 

Karbondioksit, nitrojen ve argondan oluşan çok ince bir atmosfere sahiptir. 
 Mars, Güneş Sistemindeki herhangi bir gezegendeki en büyük yanardağ ve bilinen en 

yüksek dağ olan Olympus Mons'un ve Güneş Sistemindeki en büyük kanyonlardan biri 
olan Valles Marineris'in yeridir. 

 Mars'ta bir gün 24 saatten biraz fazla sürer. Mars, Güneş'in etrafında tam bir yörüngeyi 
(Mars zamanında bir yıl) 687 Dünya gününde yapar. 

Satürn 
 Satürn gaz dev bir gezegendir ve bu nedenle Dünya'nınki gibi katı bir yüzeye sahip 

değildir. Ama orada bir yerde sağlam bir çekirdeği olabilir. 
 Satürn'ün atmosferi çoğunlukla hidrojen (H2) ve helyumdan (He) oluşur. 
 Satürn'ün bilinen 53 ayı vardır ve bunların keşiflerinin onaylanmasını bekleyen ek 29 

uydusu vardır - bu toplam 82 uydudur. 
 Satürn, yedi halka ve aralarındaki birkaç boşluk ve bölünme ile en muhteşem halka 

sistemine sahiptir. Halkalar, Satürn'ü çevreleyen buz ve kaya parçalarından oluşan küçük 
lüle gruplarından oluşur. 
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Uranüs 
 Uranüs bir "buz devidir", çünkü kurucu bileşikleri, oluşumları sırasında öncelikle 

gezegene dahil edildiklerinde, ya doğrudan buz şeklinde ya da su buzu içinde sıkışıp 
kaldıklarında katıydı. Bugün, Neptün'deki suyun çok azı buz şeklinde kalır: kütlesinin 
çoğu, küçük bir kayalık çekirdeğin üzerinde sıcak, yoğun bir su, metan ve amonyak 
sıvısıdır." 

 Uranüs'ün bilinen 27 uydusu vardır ve adlarını William Shakespeare ve Alexander 
Pope'un eserlerindeki karakterlerden alırlar. 

 Uranüs'ün bilinen 13 halkası vardır. İç halkalar dar ve koyu, dış halkalar ise parlak 
renklidir. 

 Venüs gibi Uranüs de doğudan batıya döner, ancak Uranüs kendi tarafında dönmesi 
bakımından benzersizdir. 

Neptün 
 Neptün, Güneş Sisteminde Güneş'ten bilinen sekizinci ve en uzak gezegendir. 
 Neptün bir "buz devidir", çünkü kurucu bileşikleri, oluşumları sırasında öncelikle 

gezegene dahil edildiklerinde, ya doğrudan buz şeklinde ya da su buzu içinde sıkışıp 
kaldıklarında katılardı. Bugün, Neptün'deki suyun çok azı buz şeklinde kalır: kütlesinin 
çoğu, küçük bir kayalık çekirdeğin üzerinde sıcak, yoğun bir su, metan ve amonyak 
sıvısıdır." 

 Neptün, adını Yunan mitolojisinde deniz tanrıları ve perilerinden alan 14 bilinen uyduya 
sahiptir. 

 Neptün'ün dış tabakası karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır. Güneş sistemimizdeki 
gezegenlerin sonuncusudur. 

 Neptün'ün altı halkası vardır, ancak onları görmek çok zordur. 
Plüton 

 Plüton resmen bir cüce gezegen olarak sınıflandırılır. 
 Plüton'un 5 uydusu vardır. En büyüğü Charon o kadar büyüktür ki Plüton ve Charon çift 

gezegen gibi birbirlerinin yörüngesinde dönerler. 
 Neredeyse tüm gezegenler Güneş'in etrafında mükemmele yakın daireler çizerek 

hareket ederler. Ama Plüton değil. Güneşin merkezine yakın olmadığı oval biçimli bir yol 
izliyor. Üstelik yolu gezegenlere göre oldukça eğik. 

 Plüton, Güneş Sistemindeki en kontrastlı cisimlerden biridir, rengi kömür siyahından 
koyu turuncu ve beyaza kadar değişir. 
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Güneş 
 Sarı bir cüce yıldız, sıcak bir parlayan gaz topu (yüzde 92.1 hidrojen ve yüzde 7.8 helyum). 
 Güneş, güneş sistemimizin merkezidir ve tüm güneş sisteminin kütlesinin yüzde 99,8'ini 

oluşturur. 
 Yerçekimi güneş sistemini bir arada tutar ve en büyük gezegenlerden en küçük enkaz 

parçacıklarına kadar her şeyi yörüngesinde tutar. 
 Güneş'in görünür yüzeyinde bazen güneş patlamalarına yol açabilecek yoğun manyetik 

aktivite alanları olan koyu güneş lekeleri bulunur. 

Ay (Dünya'nın) 
 Dünya ve Ay gelgitle kilitlenir. Rotasyonları o kadar uyumlu ki, her zaman Ay'ın sadece 

bir tarafını görüyoruz. 
 Ay, ovaları, dağları ve vadileri olan bir çöl gibidir. Ayrıca birçok krater, uzay kayaları 

yüzeye yüksek hızda çarptığında oluşan delikler vardır. 
 Ay, Dünya etrafında oval şekilli bir yörüngede dolanır. 
 Ay'ın çevresinde kuyruklu yıldızlardan gelen küçük parçacıkların oluşturduğu kalıcı bir 

asimetrik Ay toz bulutu bulunur. 

 
Durumlar: 

1. Güneşli bir günde dondurma satın almak 

2. Sahilde Yüzmek 

3. Futbol oynamak 

4. Birinin doğum gününü kutlamak 

5. Alışveriş kıyafetleri/elektronik/video oyunları 

6. Ailenizle kamp yapmak 

7. Arkadaşlarla video oyunları oynamak 

8. Lunaparkta olmak  
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19. Yöntem- Coğrafya (Depremlerin Tespiti)  
Başlık Sismograf 
Etiketler  
Genel Bakış Bu grup aktivitesinde öğrenciler bir sismograf yapacaklar ve bir depremi 

taklit edecekler. 
Ders(ler) Coğrafya 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Öğrenme Hedefleri - Tektonik plakalar ve hareketleri hakkında bilgi edinmek 

- Depremleri nasıl tespit edeceğinizi daha iyi anlamak 
Gerekli 
Malzemeler 

• Masalar, cep telefonları, internet 
• Orta boy karton kutu 
• Kağıt veya plastik tek kullanımlık bardak 
• Sicim 
• İşaretleyici 
• Makas 
• Bir mağazadan alınan kağıt veya çok uzun basılı makbuz 
• Kaset 
• Ağırlık olarak kullanılacak madeni paralar, mermerler, küçük taşlar 
veya diğer küçük, ağır nesneler 

Hazırlık Her grup için malzemeleri hazırlayın. 
Talimatlar ADIM 1 

Öğrencilerden çiftler halinde, masaları hareket ettirene kadar 
sürtünme yaratmak için iki masayı birbirine itmelerini isteyin. Tabloların 
neyi temsil ettiğini sorun (tektonik plakalar). 
 
ADIM 2 
Öğrencilerden bir sismograf uygulaması (örneğin: titreşim ölçer) 
indirmelerini ve sürtünmeyi ölçmelerini isteyin. Öğrencilere merkez 
üssün ne olduğunu açıklayın ve öğrencilerden, ölçümün nasıl farklı 
olduğunu görmek için merkez üssündeki ve ondan uzaktaki sürtünmeyi 
ölçmeye çalışmasını isteyin. 
 
ADIM 3 
Öğrencileri 3-5 kişilik gruplara ayırın. Her grup kendi sismografını 
(https://www.scientificamerican.com/article/shaky-science-build-a-
seismograph/) yapmalı ve uygulama ile karşılaştırmalı olarak test 
etmelidir.  

    
 



 

 44 

ADIM 4 
Öğrencilerden sismografı merkez üssünden uzaklaştırmalarını ve 
ölçümde bir fark olup olmadığını tanımlamalarını isteyin. 
 
ADIM 5 
Öğrencilerden sismograflarını evde farklı nesneler (çamaşır makinesi, 
araba vb.) üzerindeki uygulama ile karşılaştırarak test etmelerini ve bir 
sonraki derste bulgularını sunmalarını isteyin. 

Değerlendirme Alıştırmayı tartışmak ve ondan öğrendikleri üzerinde düşünmek için 
öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 
- Bu alıştırmadan ne öğrendiniz? 
- Sismograf neden önemlidir? 
Modern bir sismograf, bilim adamlarının depremleri tespit etmesine 
ve olayın çeşitli yönlerini ölçmesine yardımcı olabilir: Depremin 
meydana geldiği zaman. Depremin meydana geldiği yerin tam 
üzerinde yerküre yüzeyindeki yer olan merkez üssü. 
- Hiç deprem yaşadınız mı? Evet ise, nasıldı? Değilse, neden olmadığını 
açıklayabilir misiniz? 
- Deprem anında ne yapmalısınız? 
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20. Yöntem - Biyoloji (Virüs, Aşı ve Bağışıklık)  

Başlık Virüs 
Etiketler  
Genel Bakış Bu rol oyununda öğrenciler bir virüsün insanlar arasında nasıl yayıldığını 

gösterecek ve aşılamanın önemi üzerine düşüneceklerdir. 
Ders(ler) Biyoloji 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum Zaman 45 dakika 
Bilimsel Kavramlar Virüs yayılımı, aşılar, bağışıklık 
Öğrenme Hedefleri - Bir virüsün nasıl yayıldığını daha iyi anlamak 

- Aşıların bunu nasıl durdurabileceğini daha iyi anlamak 
- Bağışıklığın nasıl çalıştığını daha iyi anlamak 

Gerekli Malzemeler  Karatahta 

 Kağıt 

Hazırlık  Üç rol içeren kağıtları hazırlayın: 
- Hasta 0 
- aşılanmamış kişi 
- aşılı kişi 
Düşük bir aşılanmış insan yüzdesiyle başlayın, sonra sayıyı artırabilirsiniz. 
  

Talimatlar  ADIM 1 
Öğrencilerin okumadan rollerini rastgele seçmelerine izin verin. 
Öğrenciden 3 kişiyle tokalaşmasını ve isimlerini yazmasını isteyin. 
 
ADIM 2 
Bitirdikten sonra, öğrencilere rollerini okumalarını söyleyin. 
Hasta 0'ın kim olduğunu sorun ve virüsün nasıl yayıldığını izlemeye 
başlayın. 
Birinci adımdan itibaren birkaç kez tekrarlayın ve her turda enfekte olan 
kişilerin sayısını yazın, aşılı insanlar aşılanmamış olsaydı aynı durumun 
nasıl gelişeceğiyle bir karşılaştırma yapın. 
 
ADIM 3 
Rolleri yeniden atayın, ancak bu sefer aşılanan kişi sayısını artırın. ADIM 
1 VE 2'yi tekrarlayın. 
 
ADIM 4 
3. ADIM'ı daha fazla aşılanmış kişiyle tekrarlayın. 

Değerlendirme  Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerinde 
düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere 
aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Bu alıştırmada virüsler hakkında ne öğrendiniz? 
- Aşıların önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Niye ya? 
- Virüsün yayılmasını durdurmak için kaç aşılı kişiye ihtiyacınız var? 
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- Aşı yoksa ne yapabilirsiniz? ("El sıkışmayın": sosyal mesafe) 
- Aşılar veya sosyal mesafe ile durdurulan günlük virüsleri düşünebiliyor 
musunuz? 
- Çiçek hastalığı 
- Sığır vebası 
- Çocuk felci 
- Tetanos 
- Kabakulak 
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21. Yöntem - Fizik, Matematik and Biyoloji (Terazi)  

BAŞLIK Gerçek Oran Nedir? 
Etiketler  

Genel Bakış 
Bu grup aktivitesinde, öğrenciler orantı kavramını ve ölçmek için neden 
farklı birimler kullandığımızı düşüneceklerdir.  

Ders(ler) Fizik, Matematik, Biyoloji 

Yaş Aralığı 11-14 

Minimum Zaman 45 dakika 

Bilimsel Kavramlar Boyut, Oran, Orantı, Ölçme Algısı 

 Öğrenme Hedefleri 

İnanılmaz derecede küçük/büyük öğeler arasındaki gerçek oranın 
farkına varmak 
Ölçeklerin neden gerçekten küçük ve büyük şeylerle değiştiğini daha 
iyi anlamak 

 Gerekli Malzemeler 

 Kum Tanesi 
 Mermer 
 Tenis Topu 
 Basketbol Topu 

 
 Hazırlık  

 
Benzer ölçeklerden oluşan evrende çok küçük/büyük sistemlerin bir 
listesini hazırlayın ve her biri için 3-4 eleman seçin, örneğin: 
- Atom ölçeği (proton, elektron, çekirdek, atom) 
- Mikroskobik ölçek (bakteri, virüs, amip) 
- Güneş sistemi (Güneş, Dünya, Jüpiter) 
 
 

Instruction 
( Talimatlar ) 

1 . Adım 
 
Öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırın ve her gruba bir ölçek verin. 
 
2.Adım 
 
Bir gruba tenis topu, birine basketbol vb. 
Öğrencilerden, kendi nesneleri, kum/mermer/tenis topu/basketbol 
kadar büyük olsaydı, kendi ölçek öğeleri arasındaki karşılaştırmayı temsil 
edebilecek nesneler bulmalarını isteyin. (Örneğin, çekirdek bir bilye 
olsaydı, atom bir stadyum olurdu.) 
Öğrencilere ölçeklerindeki her bir öğe için uygun karşılaştırmayı 
bulmaları gerektiğini söyleyin. (Örneğin, tenis topu ve Güneş sistemi 
varsa, o zaman tenis topu Güneş'i temsil etmelidir ve Dünya ile Jüpiter'in 
ne olabileceğini bulmaları gerekir. Daha sonra tenis topu Dünya'yı temsil 
etmeli ve ne olabileceğini bulmaları gerekir. Güneş ve Jüpiter olmak vb.) 
 
3. Adım 
 
Öğrencilerin nesneleri bulmasına izin verin ve ardından sonuçlarını 
sınıfla paylaşın. 
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4. Adım) 
 
Öğrencilere orantıyı nasıl oluşturacaklarını ve nasıl çözeceklerini 
açıklayın. Örneğin, 2 muffin için 30 gr şekere ihtiyacınız varsa, 5 tane için 
ne kadar şekere ihtiyacınız var? 
30/2=x/5 
 
Öğrencilerden buldukları nesnenin gerçekçi olup olmadığını 
doğrulamalarını isteyin. Örneğin, Dünya'nın yarıçapının 6 km ve 
Jüpiter'in yarıçapının 70 km olduğunu varsayalım. Öğrenciler Dünya'nın 
20 cm yarıçaplı bir top olduğunu söyleseler, Jüpiter'in yarıçapı ne kadar 
olur? 70/6=x/20. Bu sayede öğrenciler buldukları nesnenin gerçekçi olup 
olmadığını doğrulayabilirler. 
 
5. Adım 
 
Öğrencilerden farklı ölçeklerdeki nesneleri karşılaştırmalarını isteyin. 
Örneğin, atom bir bilye ise Dünya nedir? 

  Değerlendirme  

 
Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerine 
düşünmek için öğrencileri toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 
- Bu sonuçları bekliyor muydunuz? 
- Tüm ölçekler için aynı ölçü birimlerini kullanmak uygun mudur? Ölçü 
birimlerini değiştirmek neden daha iyidir? 
- Oranları kullandığımız hayattan bir örnek verir misiniz? 
Örnek: 
- Yemek yaparken 
- Alışveriş yaparken 
- Fatura öderken 
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22. Yöntem – Bilgisayar Bilimleri ve Matematik (Makine Öğrenimi) 

BAŞLIK  Makine Öğrenmesi 
Etiketler  
Genel Bakış Bu grup aktivitesinde, öğrenciler bir makineye nasıl çarpma ve üs alma 

yapılacağını öğretecek ve toplama, çarpma ve üs alma yapabilen bir 
hesap makinesinin arayüzünü yapılandıracak. Sonuçlarını akış şeması 
yardımıyla sergileyecekler. 

 Ders(ler) Bilişim , Matematik 
 Yaş Aralığı 11-14 
 Minimum Zaman 45 dakika 
 Bilimsel Kavramlar Akış şeması, koşullu ifadeler/ifadeler/yapılar, döngüler, fonksiyonlar, 

aşağıdan yukarıya programlama, nesne yönelimli programlama (OOP) 
 Öğrenme Hedefleri - Akış şemalarının nasıl çalıştığını daha iyi anlamak 

- Makinelerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak 
- Aşağıdan yukarıya programlamanın nasıl çalıştığını daha iyi anlamak 
- OOP'yi daha iyi anlamak 
- Mantıksal düşünmeyi geliştirmek 

 Gerekli Malzemeler  Tahta 
 Kalemler 
 Kağıtlar 

 Hazırlık Bir akış şemasının temel yapı taşları ve bunların nasıl kullanılacağı. 
 

 

 

 

 

BAŞLA / BİTİR 

İŞLEM 

KARAR 

VERİ 
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Talimatlar  STEP 1 
Akış şemasının nasıl oluşturulacağına dair bir örnek yapın. Örneğin: 

 
Öğrencilerin, bu akış şemasının yalnızca makinenin "sandviç yap" ve "ye" 
gibi bazı eylemleri zaten uygulayabiliyorsa işe yaradığını fark etmelerine 
yardımcı olun. 
Daha iyi anlamak için bu videoyu gösterebilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8 
 
2. ADIM 
Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırın. Öğrencilere, yalnızca eklemeler 
yapabilen ve akış şemalarını okuyabilen bir makine olduğunuzu söyleyin. 
Öğrencilere çarpmanın nasıl uygulanacağını size öğretmeleri gerektiğini 
söyleyin. Grupların akış şemaları üzerinde çalışmasına izin verin ve 
çözümlerini bulana kadar bekleyin. 
 

BAŞLA 

GİRİŞ 
“EKMEK” 

GİRİŞ 
“REÇEL” 

SANDVİÇ YAP VE 
ONU YE. 

HALA AÇ 
MISIN? 

EVET 

HAYIR 

BİTİR 



 

 51 

3.ADIM 
Çözümler hazır olduğunda öğrencilerden akış şemalarına göre ne 
yapmaları gerektiğini söylemelerini ve tahtaya yönergelerini yazmalarını 
isteyin. Süreci onlarla tartışın. 
Çözüm örneği: (ürün=sonuç)  

 
4. ADIM 
Çarpmayı öğrendikten sonra, öğrencilerden size nasıl üs alınacağını 
öğretmelerini isteyin. Gruplar tamamlandıktan sonra öğrencilerden size 
ne yapmanız gerektiğini söylemelerini isteyin ve tahtadaki yönergeleri 
takip edin ve süreci onlarla tartışın. 
 
 
 
 

BAŞLA 

“A” GİR 
“B” GİR 

SAYAÇ AYARLA = 0 
ÜRÜN AYARLA  = 0 

ÜRÜNE “A” EKLE 
SAYACA 1 EKLE 

SAYAÇ 
“B” YE 

EŞİT Mİ? 

EVET 

ÜRÜNÜ ÇIKAR 

DUR 
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5. ADIM 
Sadece ekleme yapabilen bir hesap makinesinin arayüzünü ve ilgili akış 
şemasını tahtaya çizin. Öğrenciden toplama, çarpma ve üstel alma 
yapabilen bir hesap makinesinin arayüzünü yapılandırmasını isteyin ve 
bunun akış şemasını yazmasına izin verin. 
6. ADIM 
Çözümlerini karşılaştırın. 

Değerlendirme Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerine 
düşünmek için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere 
aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Bir makineye bir şeyi nasıl yapacağını öğretmek kolay mıydı? 
- Daha karmaşık işlevler oluşturmak için daha önce gerçekleştirilen 
işlevleri kullanabilir misiniz? 

- - Daha basit eylemlerden oluşan karmaşık günlük yaşam 
eylemlerini anlatabilir misiniz? Örneğin, yemek pişirme, 
malzemelerin yıkanması ve kesilmesi, kaynar su/yağda kızartma 
vb. 

Ekstra 7. ADIM 
Öğrencilerin size nasıl bölme ve çıkarma yapılacağını öğretmelerine izin 
verin, böylece eksiksiz bir temel hesap makinesi oluşturabilirsiniz. 
8. ADIM 
Öğrencilerin günlük yaşam eylemlerinin akış şemalarını oluşturmasına 
izin verin. 
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23. Yöntem- Bilgisayar Bilimleri ve Matematik (Boole Operatörleri) 

BAŞLIK Boole Operatörleri 
Tags  

Genel Bakış 
Bu aktivitede öğrenciler Boole operatörlerinin nasıl çalıştığını öğrenecek 
ve gerçek hayattan örnekler üzerinde uygulayacaklardır. 

Ders(ler) Bilişim , Matematik 

Yaş Aralığı 11-14 

Minimum Zaman 45 dakika 

Bilimsel Kavramlar 
Mantıksal değişkenler, Boole operatörleri, koşullu 
ifadeler/ifadeler/yapılar 

Öğrenme Hedefleri 
- Boole operatörlerini daha iyi anlamak 
- Koşullu ifadeleri, ifadeleri, yapıları daha iyi anlamak 
- Mantıksal düşünmeyi geliştirmek 

Malzemeler 

 Tahta 

 Kağıt 

Hazırlık 

Bazıları doğru, bazıları yanlış olan üç cümle seçin ve bunları bir kağıda 
yazın, örneğin: 
       ● S1: Su 100 C'de kaynar. - DOĞRU 
       ● S2: Dünya düzdür. - YANLIŞ 
       ● S3: Zıt yükler birbirini çeker. - DOĞRU 

Talimatlar 

1. ADIM 
'VE', 'VEYA', ‘VE DEĞİL, 'VEYA DEĞİL'  ('AND', 'OR', 'AND NOT', 'OR NOT') 
Boole operatörlerinin anlamlarını açıklayın ve bazı örnekler yapın. 
“Su 100 derecede kaynarsa veya dünya düzse elinizi kaldırın.” 
*Yapmalılar* 
"Su 100 derecede kaynarsa ve dünya düzse elinizi kaldırın." 
*Yapmamalılar* 
2. ADIM 
Öğrencileri odanın bir tarafına sıralayın ve tahtaya aşağıdakileri yazın: 
 
Eğer (S_ ___ S_) DOĞRU 
ise bir adım öne  
yoksa yerinde kal 
 
Rastgele iki cümle seçin ve aralarına bir operatör yerleştirin, örneğin: 
 
Eğer (S1 VE S2) DOĞRU 
ise bir adım öne  
yoksa yerinde kal 
 
Öğrencilerin sistemi anladığından ve aşağıdaki kurallarla bir oyun 
çıkardığından emin olun: 
- Odanın diğer tarafına geçmeye çalışın 
- Karar vermek için 10 saniyen var 
-Yanlış anlarsan baştan başla 
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4. ADIM 
Oyunu bir kaç defa oynayın.  

Değerlendirme 

Alıştırma hakkında tartışmak ve sonuçlandırmak için öğrencileri toplayın. 
 
Öğrencilere, Boole operatörlerinin İngiliz matematikçi, filozof ve 
mantıkçı George Boole'un adının verildiğini söyleyebilirsiniz. Diferansiyel 
denklemler ve cebirsel mantık alanlarında çalıştı ve Boole cebirini tanıttı. 
Boole cebri, değişkenlerin değerlerinin doğru ve yanlış doğruluk 
değerleri olduğu genellikle sırasıyla 1 ve 0 olarak gösterilen cebirin 
dalıdır. 
 
Daha sonra öğrencilerin alıştırmada ne yaptıklarını ve bundan ne 
öğrendiklerini yansıtmalarına yardımcı olabilirsiniz. Öğrencilere 
aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
  -   Boole operatörlerinin nasıl çalıştığını anlıyor musunuz? 
  - Boolean operatörlerinin hangi alanlarda kullanılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? (tüm modern dijital bilgisayarlarda, programlamada) 
  - Hayatınızda Boolean operatörleri kullanıyor musunuz? Bir örnek 
yapabilir misin? 
  - Google'da bir veri aramasında sonuçlarınızı nasıl daha spesifik hale 
getirebileceğinizi veya örneğin bir kütüphane veri tabanında çok geniş 
veya çok dar bir arama oluşturabileceğinizi biliyor musunuz? 
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24. Yöntem – Bilgisayar Bilimleri ve Matematik (Boole Operatörleri) 
BAŞLIK Boole Tombalası 
Etiketler  

Genel Bakış 
Bu alıştırmada, öğrenciler TOMBALA oynayarak Boole operatörlerini 
uygulayacaklar. 

Ders(ler Bilişim, Matematik 
Age group 11-14 
Minimum zaman 10 dakika 
Bilimsel Kavramlar Boole Operatörler, mantıksal değişkenler. 

Öğrenme Hedefleri 
- Boole Operatörlerini daha iyi anlamak 
- Mantıksal değişkenleri daha iyi anlamak 

Gerekli Malzemeler 
Tombala kartlarının çıktısını alın veya her öğrencinin bir telefonu ve 
interneti olduğundan emin olun. 

Hazır Bulunuşluk 
 
Boolean operatörleri ve mantık değişkenleri hakkında bilgi. 

Hazırlık  Her öğrenci için Boole tombalasını yazdırın.  

Talimatlar 

1. ADIM 
Her öğrenciye basılı bingo sayfalarından birini verin. Öğrencilere 
talimatlar vereceğinizi ve bunlara dayanarak bingo kağıtlarındaki 
uygun kareye X işareti koymaları gerektiğini açıklayın. Sıra, sütun veya 
orta köşegendeki tüm kareleri işaretlediklerinde TOMBALA diye 
bağırmaları gerekir..  
2. ADIM 
Talimatları tek tek yüksek sesle okuyun. Öğrencilere uygun kareye X 
işaretlemeleri için zaman verdiğinizden emin olun, ancak çok fazla 
zaman vermeyin. 
ALTERNATİF 
Her öğrencinin internetli bir cep telefonu varsa, onlardan 
https://booleangame.com/ web sitesini bulmalarını isteyebilir ve oyun 
üzerinden Boole operatörlerini pratik yapabilirsiniz. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak ve ondan öğrendikleri üzerinde düşünmek için 
öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 
- Boole operatörlerinin nasıl çalıştığını anlıyor musunuz? 
- Günlük yaşam eylemlerini uygularken Boole değişkenlerini kullanıyor 
musunuz? Bir örnek yapabilir misin? 
Örneğin, öğrencilere dışarısı güneşliyse VE dersleri yoksa kumsala 
gideceklerine dair kişisel bir kuralları olduğunu varsaymalarını 
söyleyin. Bu kurala göre plaja ne zaman gidip gidemeyeceklerini sorun. 
Öğrencilere, kural VE yerine VEYA olarak değiştirildiğinde ne olduğunu 
sorun. Öğrencilere tümcelerden birine veya her ikisine olumsuzlama 
(DEĞİL) eklendiğinde ne olduğunu sorun. 
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TOMBALA KARTLARI: 

1 4 3 1 2 

4 2 5 3 4 

2 3 1 5 2 

3 1 5 4 5 

5 3 4 2 1 
 

3 1 2 5 4 

2 5 4 3 1 

5 1 3 2 4 

4 3 2 1 5 

1 2 4 5 3 

2 5 4 2 3 

5 3 1 4 5 

3 4 2 1 3 

4 2 1 5 1 

1 4 5 3 2 

3 2 1 3 5 

3 1 5 4 1 

5 3 5 1 4 

4 2 1 2 2 

3 2 4 5 3 

5 3 1 3 5 

5 5 4 4 2 

1 2 5 2 1 

4 3 3 2 4 

4 2 1 3 1 

4 1 5 2 1 

3 4 2 1 2 

2 5 4 5 3 

1 3 5 3 2 

3 4 1 5 4 
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5 2 1 4 3 

1 3 4 2 4 

2 4 3 5 1 

3 5 2 1 2 

5 1 3 4 5 

 

1 4 1 5 3 

5 3 4 5 4 

3 4 5 2 2 

4 1 2 3 1 

3 5 2 1 2 

 
TALİMATLAR: 

1. mavi 

2. 3 VE turuncu 

3. DEĞİL 1 VE kırmızı 

4. 2 VE DEĞİL yeşil  

5. 3 VEYA sarı 

6. DEĞİL 4 VE DEĞİL 5  

3 2 1 4 2 

2 3 4 5 5 

1 4 5 5 2 

4 1 3 1 1 

3 5 2 4 3 

3 1 4 2 1 

2 2 5 1 5 

5 3 2 4 4 

3 1 3 3 2 

1 5 4 4 5 
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25. Yöntem – Matematik ve Fizik (Geometri) 
BAŞLIK Hacmi Şişirin (ve yüzeyi) 

Etiketler 
 

Genel Bakış Bu etkinlikte öğrenciler yüzeyleri ve hacmi nasıl hesaplayacaklarını küpler 
yardımıyla görselleştirerek daha iyi anlayacaklardır. 

Ders(ler) Matematik, Fizik 

Yaş Aralığı 11-14 

Minimum 
zaman 

 45 dakika 

Bilimsel 
Kavramlar 

Geometri 

Öğrenme 
Hedefleri 

- Yüzeyleri ve hacimleri daha iyi anlamak 

- En yaygın 2 boyutlu şekillerin alanının nasıl hesaplanacağını daha iyi anlamak 

- En yaygın 3 boyutlu şekillerin hacimlerini nasıl hesaplayacağınızı daha iyi 
anlamak 

Gerekli 
Malzemeler 

A4 kağıtlar 
Makas 
Zarlar (veya herhangi bir küçük küp) 

Talimatlar 

1. ADIM 

Öğrencilere zar yüzleriyle aynı boyutta en az 10 kağıt kare hazırlamalarını 
söyleyin. Öğrencilere bu karelerin yüzey birimlerini temsil edeceğini açıklayın. 
2. ADIM 

Tahtaya bir dikdörtgen çizin ve öğrencilerden bir kağıda dikdörtgen çizmelerini 
isteyin. Öğrencilere yüzeyin görsel kavramını ve Adım 1'de hazırlanan kağıt 
kareleri kullanarak dikdörtgenin alanının nasıl hesaplanacağını gösterin ve 
açıklayın (yüzey, şekle kaç kağıt karenin sığabileceği ile ifade edilebilir; 
dikdörtgen örneğinde). tam olarak taban x genişliktir). 
3. ADIM 
Öğrencilere dik açılı bir üçgen (taban ve genişliğin pozitif tamsayı kenarları 
olan) çizmelerini ve buna (alanına) kaç tane kağıt karenin sığabileceğini 
söylemenin bir yolunu bulmalarını söyleyin. Öğrencilerin bir ipucuna ihtiyacı 
varsa, onlara üçgenlerini bir dikdörtgene tamamlayabileceklerini, içine kaç 
tane kare sığabileceğini sayıp ikiye bölebileceklerini söyleyebilirsiniz. 

 
Sonuçları tartışın. 
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4. ADIM 
Öğrencilere dik açılı olmayan bir üçgen çizmelerini ve içine (alanına) kaç tane 
kağıt karenin sığabileceğini söylemenin bir yolunu bulmalarını söyleyin, 
ardından aynısını normal bir paralelkenar ve normal bir yamuk ile yapın. 

Öğrencilerin bir ipucuna ihtiyacı varsa, onlara her zaman kendi şeklinde bir 
dikdörtgen bulabileceklerini veya onu bir dikdörtgene tamamlayabileceklerini 
söyleyebilirsiniz, bu sayede şekillerine kaç tane kağıt karenin sığabileceğini ve 
alanını sayabileceklerini söyleyebilirsiniz. 

Sonuçları tartışın. 
5. ADIM 
Tahtaya dikdörtgen bir küboid çizin ve öğrencilerden kağıtlarına dikdörtgen bir 
küboid çizmelerini isteyin. Hacmin görsel kavramını ve dikdörtgen küboidin 
alanının nasıl hesaplanacağını öğrencilere gösterin ve açıklayın (hacim, birim 
kenarlardan yapılmış kaç küpün sığabileceği ile ifade edilebilir; dikdörtgen 
küboid durumunda tam olarak taban x yükseklik x'tir. Genişlik). 
6. ADIM 
Öğrencilere tabanı üçgen olan (taban, genişlik ve yüksekliğin pozitif tamsayılı 
kenarları olan) bir dik prizma çizmelerini ve buna kaç tane zarın sığabileceğini 
söylemenin bir yolunu bulmalarını söyleyin. 

Öğrencilerin bir ipucuna ihtiyacı varsa, onlara her zaman bir dikdörtgen küboid 
bulabileceklerini söyleyebilir, içine kaç küp sığabileceğini görebilir ve bundan 
hacmi sayabilirsiniz. 

Değerlendirme 

Alıştırmayı tartışmak ve yaptıkları ve bundan ne öğrendikleri üzerine düşünmek 
için öğrencileri genel toplantıda toplayın. Öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorabilirsiniz: 
- Yüzeyin ne olduğunu anlıyor musun? 
- En yaygın 2B şekillerin alanını tanımlayabilir misiniz? 
- Hacmin ne olduğunu anlıyor musun? 
- En yaygın 3B şekillerin hacmini tanımlayabilir misiniz? 
- Sence şekillerin yüzeyini ve hacmini bilmek neden önemli? 
- Kullanmanız gereken bir günlük yaşam örneği veya çalışma alanı anlatır 
mısınız? 
Örneğin: bina, çiftçilik, mimari, bilim ve hatta evinizdeki odaları kaplamak için 
ne kadar halıya ihtiyacınız olacak. 
 Bir cismin hacmini kullanmanız gereken günlük hayattan bir örnek veya 
çalışma alanı anlatır mısınız?  
Örneğin: bir şişeyi, akvaryumu veya su deposunu doldurmak için gereken su 
miktarı gibi, o nesneyi doldurmak için gereken miktarı belirlemek, bir tarifin 
malzemelerini ölçmek, bir arabanın benzin deposunu doldurmak veya sadece 
deterjan eklemek gibi. çamaşır makinesi. 

Alternatif Adım 
 

7. ADIM 
Daha karmaşık çokgenleri ve/veya daireyi deneyin  

https://www.youtube.com/watch?v=YokKp3pwVFc 
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26. Yöntem - Biyoloji (Doğal Seçilim) 
BAŞLIK Doğal Seçilim 
Etiketler 

 

Genel Bakış  
Bu etkinlikte öğrenciler, farklı genetik özellikleri seçerek karakterler 
oluşturacak ve doğal seçilim sürecini taklit edeceklerdir. 

Ders(ler) Biyoloji 
Yaş Aralığı 11-14 
Minimum 
Zaman 

30 dakike 

Bilimsel 
Kavramlar 

Doğal Seçilim 

Öğrenme 
Hedefleri 

- Doğal seçilimi daha iyi anlamak 

Gerekli 
Malzemeler 

• Makas 
• Her öğrenci için genetik özelliklerin çıktısı (çıktı A) 
• Çevresel özelliklerin çıktısı (çıktı B) 
• Hayatta kalma becerilerinin isteğe bağlı adım çıktısı için (çıktı C) 

Hazırlık 

Çevresel özellikleri (bir kopya) ve genetik özellikleri (her öğrenci için) yazdırın. 
 
Çevresel özellikleri kesin. 

Talimatlar 

1. ADIM 
Öğrencilere genetik özellikleri veriniz ve listeden 4 genetik özellik seçerek 
onlardan kesmelerini ve karakterlerini oluşturmalarını isteyiniz. Öğrencilere 
yalnızca bir tür kürk seçebileceklerini söyleyin. 
2. ADIM 
Öğrenciler genetik özelliklerini seçtiklerinde rastgele bir çevresel özellik seçip 
bunu öğrencilere anlatın. Öğrencilerden genetik özelliklerine göre seçilen 
çevresel özelliği yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etmelerini isteyin. Öğrenciler 
çevresel özellikleri yaşayamıyorsa, turun dışında kalırlar. 
3. ADIM 
Öğrencilere çevresel özellikleri yaşayamayanlarla birlikte kaybolacak genetik 
özelliklerin olduğunu söyleyiniz. Bir sonraki nesilde hangi genlerin 
bulunmayacağını belirlemek için genetik özellikleri tek tek yüksek sesle okuyun 
ve hayatta kalan öğrencilere onu seçip seçmediklerini sorun. 
Örneğin: 
Seçilen çevresel özellik “Küresel ısınma sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkardı” 
şeklindedir. “40 derecenin üzerinde yaşayabilir” genetik özelliğini seçmeyen 
her öğrenci hayatta kalamaz. Tüm genetik özellikler sesli okunarak, 40 
derecenin üzerindeki hava koşullarında hayatta kalan hiçbir öğrencinin 
“Gripten kurtulabilir” genetik özelliğini seçmediği, bu nedenle bir sonraki 
nesilde bu genetik özelliğin bulunmayacağı belirlendi. 
4. ADIM 
Hangi genlerin kaybolacağını netleştirmek için, hayatta kalan genetik özellikleri 
yüksek sesle okuyun ve öğrencilerden kaybolanları çıkarmalarını isteyin. 
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5. ADIM 
Öğrencilere, gelecek neslin hayatta kalan karakterlerin genlerinin rastgele bir 
karışımına sahip olacağını söyleyin. Öğrencilerden kalan genetik özellikleri ters 
çevirerek ve rastgele 4 tanesini seçerek bir sonraki nesli yaratmalarını isteyin. 
6. ADIM 
Öğrenciler genetik özelliklerini seçtiklerinde rastgele yeni bir çevresel özellik 
seçerler. Öğrencilere ilk çevre olayının hala var olduğunu söyleyin ve onlardan 
kurtulup kurtulmadıklarını kontrol etmelerini isteyin. Daha sonra öğrencilere 
yeni çevresel özellikleri anlatın ve onlardan kimin hayatta kaldığını kontrol 
etmelerini isteyin. 
7. ADIM 
ADIM 3'ten itibaren tekrarlayın. 
 
Karakterler benzer özelliklere sahip olana veya türlerin soyu tükenene kadar 
oynayın.  

Değerlendirme 

Öğrencilere doğal seçilimi taklit ettiklerini söyleyerek alıştırmayı tartışmak ve 
sonuçlandırmak için öğrencileri genel oturumda toplayın. Doğal seçilim, bir 
popülasyonun nesiller boyunca sahip olduğu kalıtsal özelliklerin 
karakteristiğindeki değişim, evrimin kilit bir mekanizmasıdır. 
 
Öğrencilerin yaptıkları ve bundan öğrendikleri üzerinde düşünmelerine 
yardımcı olun. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: 
- Doğal seçilimin nasıl çalıştığını anlıyor musunuz? 
- Egzersizde hayatta kalmanızı veya kaybolmanızı hangi genetik özellik 
belirlemedi? 
- Yeni nesil karakterler neyi temsil ediyor? 
- Neden aynı özelliklere sahip değiliz? 
- Evrim ve doğal seçilim hayatımızda neden önemlidir? 
- Evrimin günlük hayatımızı nasıl etkilediğine dair bir örnek verebilir misiniz? 
Bugün insanların karşı karşıya olduğu daha önemli evrimsel kaygılardan biri, 
bakterilerde antibiyotik direncinin sürekli evrimidir. Son 50 yıldır bakterilere 
karşı verdiğimiz başarılı tıbbi savaş, bazı bilim adamlarına göre artık eşit bir 
yarış. Benzer şekilde, tarımda pestisit kullanımı, dirençli böceklerin evrimini 
tetiklemiş ve onları öldürmek için daha fazla miktarda daha sert kimyasalların 
kullanılmasını gerektirmiştir. 

Alternatif Adım 

 

Alternatif olarak veya bir sonraki adım olarak hayatta kalma becerilerini de 
kullanabilirsiniz. Bu durumda öğrencilerden öğrenilebilir 3 genetik özellik ve 2 
hayatta kalma becerisi seçmelerini isteyin. Hayatta kalma becerileri, birisi 
onları seçip öğretebildiği sürece oyunda olacak. Eğer kimse ona öğretemezse, 
beceri oyundan çıkar. 
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ÇIKTI: 
A) 

GENETİK ÖZELLİKLER 

40 derecenin üzerinde hayatta kalabilir 

Gripten kurtulabilir 

1.70 m'den uzun 

0 derecenin altında yaşayabilir 

Gıda zehirlenmesinden kurtulabilir 

Uçabilir 

Yüzebilir 

Siyah kürkü var 

gri kürkü var 

Hafif kürkü var 

Mavi gözleri var 

B) 

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER 

Küresel ısınma sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkardı 

Grip salgını var 

Yiyecek 1,70 m'den yüksek 

Sıcaklık 0 derecenin altında 

Gıdalar zehirli 

Deniz seviyesinin yükselmesi takımadalar yaratıyor 

Avcılar gece boyunca saldırıyor 

Avcılar gündüz saldırır 

Kıtlık (sadece hayatta kalma becerileri ile oynanırsa) 
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C) 

HAYATTA KALMA BECERİLERİ  
Grip aşısı var 

1.70 m'nin üzerindeki yiyeceklere ulaşabilir 

0 dereceden daha sıcak tutan giysiler yapabilir 

Yemek pişirebilir 

Yiyecek depolayabilir 

 
Genel bakış: 
 
Genetik özellikler Çevresel Özellikler Hayatta kalma becerileri 

40 derecenin üzerinde 
hayatta kalabilir 

Küresel ısınma sıcaklığı 40 
derecenin üzerine çıkardı 

 

Gripten kurtulabilir Grip salgını var grip aşısı var 

1.70 m'den uzun Yiyecek 1,70 m'den yüksek 
 

1.70 m'nin üzerindeki 
yiyeceklere ulaşabilir 
 

Uçabilir 

0 derecenin altında 
yaşayabilir 

Sıcaklık 0 derecenin altında 0 dereceden daha sıcak tutan 
giysiler yapabilir 

Gıda zehirlenmesinden 
kurtulabilir 

Gıda enfekte yemek pişirebilir 

 
Kıtlık Yiyecek depolayabilir 

Uçabilir Deniz seviyesinin yükselmesi 
takımadalar yaratıyor 
 

 

Yüzebilmek  

Siyah kürkü var Avcılar gece boyunca saldırıyor 
 

 

gri kürkü var  

gri kürkü var Avcılar gündüz saldırır 
Çevresel Özellikler 

 

Hafif kürkü var  

Mavi gözleri var Küresel ısınma sıcaklığı 40 
derecenin üzerine çıkardı 

 

 


