Fen ve
Teknoloji

Sosyal Bilgiler

4

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ
MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI
TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

“ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME)
FEN VE TEKNOLOJÝ
ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI
(4. SINIFLAR)”

Danýþmanlar:
Prof.Dr. Ali YILDIRIM
Doç.Dr. Ercan KÝRAZ
Yrd. Doç.Dr. Kemal Akkan BATMAN
Komisyon Üyeleri:
Uzm. Salih SARPTEN
Raðýp ÖZTUCCAR
Tolga KÜÇÜKER

2008

2

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1. Vücudumuzda kemiklerden oluþan bir
iskelet sisteminin olduðunu öðrenir.

Kavram Haritasý

2.

Ýskeletin temel kýsýmlarýný model veya
þema üzerinde gösterir.

3.

Vücudumuzdaki kemikleri þekillerine
göre gruplandýrýr ve bunlara örnekler
verir .

4. Vücudumuzdaki eklemleri öðrenir ve
görevlerini belirtir.
5. Ýskeletin ve kaslarýn vücuda birlikte
þekil verdiðini model oluþturarak
gösterir
6. Kaslarýn lifli yapýsý ile kasýlýp
gevþediðini ve kemikleri hareket
ettirdiðini açýklar.
7. Kendi iskelet yapýsý ile diðer canlýlarýn
iskelet yapýsý arasýndaki farklarý bilir.
8. Egzersiz ile kas ve kemik geliþimi
arasýnda olumlu iliþki olduðunu
kavrar.
9. Ýskelet ve kas saðlýðýný olumsuz
etkileyecek davranýþlara örnek verir.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

Modelle Öðreniyorum
Sýnýfa örnek model getirerek iskeletin yapýsýný
açýklar.

Eylül - Ekim

ÜNÝTE 1
VÜCUDUMUZ
BÝLMECELERÝ

Model Yapýyorum
Sýnýf içersinde veya evde çocuklar iskelet
oluþturma çalýþmalarý yapar.

KONULAR

Kemik ve Eklemleri Ýnceleyelim
Öðrenciler sýnýfa getirdikleri çið tavuk kanadý ve
bacaðý üzerinde kemik ve eklemlerin yapýsýný ve
aralarýndaki iliþkiyi inceler.
Vücuduma Þekil Veren Ne?
Öðrenciler öðretmen rehberliðinde telden insan
modeli (çöp adam) yapar ve üzerini oyun
hamuru, kil veya hamur ile kaplayarak modele
vücut þekli verir.
Vücudum Dik Duruyor
Her öðrenci bir beze bir çocuk þekli çizer ve bezi
keser. Kesilen þekli elinde tutarak dik durup
durmadýðýný gözlemler. Ýnce bir teli kestiði beze
geçirerek tekrar bezi tutar. Þeklin neden dik
durduðu tartýþmaya açýlýr. Öðrenci teli öne ve
yanlara bükerek þeklin hareket etmesini saðlar.
Araþtýrýp Öðreniyorum
Ýnceleme ve araþtýrma yaparak bulabildiðiiskelet
ve kemiklerle ilgili resim, yazý ve materyalleri
sýnýfa getirerek sýnýf ortamýnda arkadaþlarý ile
paylaþarak tartýþýr.
Modelde Öðreniyorum

Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

Öðrenciler iskelet modeli, þema veya diðer
görsel (röntgen filmi gibi) materyaller üzerinde
iskeletin temel kýsýmlarýný, kemik çeþitlerini ve
eklemleri gösterir.

1- Ýskeletin temel kýsýmlarý; kafatasý,
omurga, göðüs kafesi, kollar ve bacaklar
olarak verilir.
2- Kemik çeþitleri uzun, kýsa ve yassý olarak
verilecek; ayrýntýya girmeden belirgin
örnekler seçilir.
3- Eklemlerin yapýsý ve çeþitleri verilmez.
4- Etkinliklerden sonra temizliðe dikkat edilir.
5-Burun, yutak, gýrtlak, soluk borusu ve
akciðerlerin yapýsý verilmeyecektir. Soluk
alýp vermede diyafram ve kaburga arasý
kaslarýn rollerine girilmez.

SÜRE/AY

Kavram haritasýný bölümlere ayýrarak derste
oluþturulsun. Unite sonunda bir bütün olarak
tamamlansýn.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

AÇIKLAMALAR

CANLILAR VE HAYAT

Geliþen Kaslarým
Spor aktivitelerinden sonara kaslarýndaki
deðiþiklikleri tartýþýr.
Güçlü Pazularým
Öðrenci, sað elini yumruk yapýp sol eliyle sað
kolunun pazusunu tutar. Sað kolunu yavaþ
yavaþ büküp açar. Öðrenciler, öðretmen
rehberliðinde pazuda hissedilen deðiþikliðin ne
olduðunu tartýþýrlar.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Açýk uçlu soru, Kelime iliþkilendirme,
Bulmaca, Kes-yapýþtýr-Ýsimlendir-Keþfet
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KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Eylül - Ekim

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

11. Soluk alýp-vermede görevli yapý ve
organlarý belirtir.

Soluk Alýp Veriyorum

11. Soluk alýp-vermeyi kendi vücudu
üzerinde gösterir.

ÜNÝTE 1
VÜCUDUMUZ
BÝLMECELERÝ

KONULAR

12. Soluk alýp-verme sýrasýnda havanýn
izlediði yolu model üzerinde gösterir.
13. Soluk alýp vermenin vücudumuz için
gerekli olan oksijeni dýþ ortamdan
alýp, zararlý olan karbondioksiti dýþ
ortama vermeyi saðladýðýný belirtir.
14. Doðru soluk alýp vermeyi ve
önemini tartýþýr.

Öðretmen giriþ etkinliði olarak öðrencilerin derin
derin soluk alýp vermelerini ister. Öðrenciler bu
iþleme hangi organ ve yapýlarýn katýldýðýný ve
soluk alýp vermede havanýn izlediði yolu tahmin
ederler. Daha sonra model, levha, þemalar
üzerinde soluk alýp-vermeyi saðlayan yapý ve
organlarý gösterirler. Konu anlatýmýndan sonra,
yaptýklarý tahminleri ve model, levha, þema
üzerindeki gösterim etkinliklerinin doðruluðunu
öðretmen rehberliðinde tartýþýrlar.
Doðru mu Soluk Alýp Veriyorum?
Öðretmen birkaç öðrenciye nasýl soluk alýp
verdiklerini sorarak onlardan uygulamalý biçimde
göstermelerini ister. Uygulamalarýn doðru yapýlýp
yapýlmadýðý tartýþýlýr. Bu tartýþmalardan sonra
öðrenciler, doðru soluk alýp vermeyi uygulayarak
gösterirler.

KAVRAMLAR

Soluk Alýp Verme ve Egzersiz
Egzersiz ile soluk alýp verme sýklýðý arasýndaki
iliþkiyi gözlemleyebilmek için, sýnýftan bir öðrenci
seçilir. Bu öðrencinin dinlenme durumundaki
soluk alýp verme sýklýðý gözlenir. Ayný öðrenci
okul bahçesinde 2 dk koþturulduktan sonraki
soluk alýp verme sýklýðý gözlenerek aradaki fark
tartýþýlýr.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Canlýlýk özellikleri belirtilir. Soluk alýpvermede Matematik dersi sütun grafiði ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
6-Kalbin yapýsý ve damar çeþitleri, büyük
ve küçük dolaþým, kan hücreleri verilmez.
7-Bu konu ile ilgili olarak yapýlan
etkinliklerde saðlýk sorunu (astým, kalp
rahatsýzlýðý
vb.) olan öðrenciler dikkate alýnýr.
8-Grafik çizimlerinde yatay eksene
egzersiz süreleri (dinlenme durumu, 1dk,
2 ve 3.dk),
dikey eksene ise nabýz sayýsý yazýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasy,Açyk Uçlu Soru, Kelime
Yli?kilendirme, Bulmaca, Kes-Yapy?tyrYsimlendir-Ke?fet
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

15. Kanýn vücutta dolaþýmýný saðlayan
yapý ve organlarý araþtýrýr ve belirtir.

Kan Dolaþýmý

16. Kalp tarafýndan pompalanan kanýn
vücutta damarlar içinde dolaþtýðýný
kavrar ve yaþamla iliþkendirir.
17. Kanýn vücutta dolaþýmýnýn görevi ve
önemini açýklar.
18. Kendisinin ve arkadaþlarýnýn nabzýný
saymayý öðrenir.
19. Kalbinin sesini dinlemek amacý ile
basit bir stetoskop yapar.

Öðrenciler model, levha, þemalar üzerinde
vücutta kan dolaþýmýný saðlayan yapý ve
organlarý gösterir.
Genç Doktor
Öðretmen öðrencilere stetoskop ile ilgili bilgi
verdikten sonra “Y” þeklinde plastik veya cam
boru, iki adet 35 cm'lik, bir adet 10 cm'lik plastik
hortum ve huni verir. Öðrencilerden bu
malzemeleri kullanarak basit bir stetoskop
yapmalarýný ister. Her öðrenci huninin geniþ
kýsmýný arkadaþýnýn kalbinin üzerine koyar, uzun
iki plastik hortumun uçlarýný ise kulaklarýna
takarak 1 dakika süreyle arkadaþýnýn kalp
atýþlarýný sayar ve kaydeder. Öðretmen bu
etkinlikten sonra, sýnýfa doktorlarýn kullandýðý bir
stetoskop getirerek, öðrencilerin bunu kendi
yaptýklarý stetoskop ile karþýlaþtýrmalarýný saðlar
(Not: Basit stetoskop yapýmýnda; ayný
uzunluktaki (35 cm) iki plastik hortum “Y”
þeklindeki cam borunun üst uçlarýna takýlýr, “Y”
borusunun alt ucuna ise kýsa (10 cm) plastik
hortum takýlýr ve plastik hortumun ucuna huni
yerleþtirilir.)

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Beden Eðitimi dersinde yapýlan etkinlikler ile
kan dolaþýmýnýn olumlu katkýsý belirtilir.

AÇIKLAMALAR
9-Eþleþtirme yapýlarak birbiri ile iliþkili yapýlar
belirtilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Kelime
Ýliþkilendirme, Bulmaca, Kes-YapýþtýrÝsimlendir-Keþfet
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CANLILAR VE HAYAT

SÜRE/AY
Eylül - Ekim

ÜNÝTE 1
VÜCUDUMUZ
BÝLMECELERÝ

KONULAR

KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Eylül - Ekim

ÜNÝTE 2
VÜCUDUMUZ
BÝLMECELERÝ

KONULAR

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

20. Egzersizin nabza ve soluk alýp
vermeye etkisi ile ilgili olarak
öðrenciler;

Nabzýmý Sayýyorum

21. Egsersiz ile nabýz arasýndaki iliþkiyi
fark eder. Ve gözlemler yaparak
pekiþtirir.
22. Egzersiz sonucu nabýz ile ilgili elde
ettiði verileri kaydeder ve yorumlar.
23. Gözlemleri sonucunda egzersizin
soluk alýp verme sýklýðýna etkisini
fark eder.
24. Egzersiz dýþýnda nabýz ve soluk alýp
verme hýzýna etki eden etkenleri
belirtir.

KAVRAMLAR

Öðrenci sol bileðinin iç kýsmýndaki ana damara
sað elinin baþ parmaðý hariç diðer parmaklarýný
koyarak 1 dk süreyle nabzýný sayar ve sonucu
kaydeder. Kendi nabýz sayýsý ile arkadaþlarýnýn
nabýz sayýlarýný karþýlaþtýrýr.
Nabýz ve Egzersiz
Öðretmen öðrencileri gruplara ayýrýr. Her
gruptan bir öðrenci seçilir. Bu öðrencilerin
dinlenme durumunda nabzý sayýlýr ve kaydedilir.
Ayný öðrenciler bahçede veya uygun bir ortamda
1dk koþtuktan sonra, nabýzlarý tekrar sayýlarak
kaydedilir. Öðrencilerden 2 ve 3 dk koþtuktan
sonra nabýz sayýlarýnýn ne olabileceðini tahmin
etmeleri istenir. Seçilen öðrenciler
dinlendirildikten sonra 2 dk koþturulur ve
nabýzlarý tekrar sayýlarak kaydedilir. Ayný iþlem 3
dakikalýk koþu için tekrar ettirilir. Elde edilen
veriler kullanýlarak sütun grafiði çizilir, grafik
yorumlanýr. Gruplar arasýndaki bulgularýn farklýlýk
ve benzerlikleri tartýþmaya açýlýr. Öðrencilerin
tahmin yoluyla bulduklarý sonuçlar karþýlaþtýrýlýr
(Not: Nabýz sayým süresi 1 dk olarak
alýnacaktýr).
Kavram Haritasý Oluþturalým
Öðretmen giriþ etkinliði olarak öðrencilerden
iskelet-kas ve hareket ile ilgili akýllarýna gelen
kelimeleri söylemelerini ister. Söylenen kelimeler
tahtaya yazýlýr. Öðretmen öðrencileri gruplara
ayýrýr ve öðrencilerden bu kelimeleri kullanarak
bir kavram haritasý oluþturmalarýný ister.
Gruplarýn bu çalýþmasýndan sonra kavram
haritasý etkinliði tahtada, tüm sýnýfýn
katýlabileceði biçimde beraber düzenlenir.
Öðretmen kavram haritasý yapýmý sýrasýnda
belirlediði kavram yanýlgýlarýný ve/veya bilgi
eksikliklerini konu öðretimi sýrasýnda dikkate alýr.
Tüm öðrencilerin hazýrladýðý bu kavram haritasý,
konu anlatýmý sonrasýnda tekrar ele alýnarak
konu anlatýmý öncesi ve sonrasý kavramsal
geliþim ve deðiþimin gözlenmesi saðlanýr.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Yanlýþ mý? Doðru mu?

Beden Eðitimi dersinde yapýlan etkinlikler
ile egzersiz yapmanýn saðlýðýna ve kas
geliþimine olumlu katkýsý belirtilir.

Öðretmen, öðrencilere günlük hayatlarýnda
yaptýðý hareketleri (yerdeki hafif bir eþyayý
kaldýrma, sýrada oturma, okul çantasýný taþýma
vb.) uygulamalý olarak yaptýrýr. Öðrenciler
hareketlerin doðru yapýlýp yapýlmadýðýný
öðretmen rehberliðinde tartýþýrlar.

AÇIKLAMALAR
10-Nabýz, soluk alýp verme hýzýna
egzersiz dýþýnda etki eden faktörler için
heyecan, korku, sevinç ve yük taþýma
örnekleri verilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Kelime
Ýliþkilendirme, Bulmaca, Kes-YapýþtýrÝsimlendir-Keþfet
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

25. Gözlemleri sonucunda çevresinde
bulunan canlý ve cansýz varlýklara
örnekler verir.
26. Bir varlýðýn canlý ya da cansýz
olduðuna sorgulayarak karar verir.
27. Bitki ve hayvanlarý canlýlýk özellikleri
açýsýndan karþýlaþtýrýr.
28. Bitki ve hayvanlarýn canlýlýk
özelliklerini bilir.
29. KKTC'nde yetiþen sebze,çiçek,meyve
ve aðaçlarý tanýr ve diðer ülkelerde
yetiþen sebze,
çiçek,meyve,ve aðaçlarla benzerlik ve
farklýlýklarýný arkadaþlarý ile tartýþabilir
30. KKTC'nde deðiþik yaþam alanlarý
içerisinde yaþayan
böcekleri,sürüngenleri,kuþlarý,deniz
canlýlarýný,yabani ve evcil hayvanlarý
öðrenir,gözlemler ve çevresinde nesli
tükenmek üzere olan hayvanlarýn
korunmasý için yapýlan tüm çabalara
gönüllü olarak katýlýr.
31. Gözle görülemeyecek kadar küçük
canlýlarýn olup olmadýðýný tartýþýr.
32. Mikroskop kullanarak gözle
görülemeyecek kadar küçük bazý
canlýlarý gözlemler.

Kavram Haritasý'nýn Oluþturulmasý

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Çevre kirliliði ve Saðlýðýmýz ünitesi ile
iliþkilendirilir. Kompozisyon ile iliþkilendirilir.

Öðretmen öðrencilere bildikleri canlý ve cansýz
varlýklarý,çevrelerinde bildikleridoðal yaþam
alanlarýný,çevre kirliliðine neden olan doðal ve
yapay olaylarý,ülkelerinde bulunan canlý ve
cansýz varlýklarýn neler olduðunu sorar ve
sýnýftaki öðrenciler ile bir kavram haritasý
oluþturur.
Öðretmen bir kâðýt üzerine bir varlýðýn (tebeþir,
sebze, yumurta, taþ, kalem,solucan, küçük bir
saksý bitkisi vb.) adýný yazar . Öðrencilerden bu
varlýðý bulabilmeleri için akýllarýna gelebilecek
her türlü soruyu yöneltmelerini ister. Öðrenciler
öðretmenin sorulara verdiði “Evet-Hayýr”
tipindeki cevaplardan bu varlýðýn ne olduðunu
bulurlar.

Ekim Kasým.

ÜNÝTE 2
CANLILAR DÜNYASI

KONULAR

Evi Neresi?
Öðretmen öðrencilere farklý yaþam alanlarýna ait
resimler gösterir. Öðrenciler deðiþik canlý
adlarýný kartlara yazar ve hangi canlýnýn hangi
yaþam alanýnda yaþayabileceðini tahmin ederek
uygun yaþam alanýna yapýþtýrýr.
Tartýþma
Öðretmen öðrencilere “Uzun süre bekletilen
ekmek, yemek, meyve vb. besinler neden
bozulur? Ekmek neden küflenir? Sonbaharda
dökülen bitki yapraklarý veya kuruyan otlar bir
süre sonra neden çürür?” vb. sorular yönelterek
bozulmanýn,küflenmenin ve çürümenin meydana
gelmesinin sebeplerinin neler olduðu tartýþýlarak
bu olaylarýn oluþmasýna gözle görülemeyecek
kadar küçük canlýlarýn yardýmcý olup
olamayacaðýný tartýþmaya açar.
Gezelim Gözlemleyelim
Gezi-gözlem-inceleme amacý ile öðretmen,
öðrencileri gruplara ayýrýr. Gruplar yaþam
alanlarýný inceleyerek gördükleri varlýklarý ve
bulunduklarý yerleri, bu yerlerin benzer ve farklý
özelliklerini önceden daðýtýlmýþ gözlem
formlarýný kullanarak kaydederler. Bu etkinlikte
elde edilen sonuçlar karþýlaþtýrýlýp tartýþmaya
açýlýr. Gruplarýn farklý yaþam alanlarýný
incelemelerine özen gösterilmelidir (Bu etkinlik
portfolyoda saklanabilir.).
Solucan Bahçesi Yapalým

Canlýlýk özellikleri olarak hareket, solunum,
boþaltým, beslenme, uyartý alabilme ve tepki
verebilme, üreme ve büyüme kavramlarý
verilir; hücre kavramýna girilmez.
Mikroskop bu aþamada hücresel yapý için
deðil, gözle görülemeyecek kadar küçük
canlýlar için kullanýlýr.

Öðrenciler gruplara ayrýlarak her gruptan bir
solucan bahçesi yapmalarý istenir. Bunun için
plastik þiþenin tepesi kesilerek içine toprak ve
kum birkaç sýra hâlinde yerleþtirilir (Toprak kalýn,
kum ince þerit hâlinde olmalýdýr.). Kuru yaprak,
soðan ve patates parçalarý yüzeye yayýlarak
solucanlar þiþenin içine konulur. Plastik þiþe
kapaðý bantlanmýþ, kapý gibi açýlýp kapanabilen
ayakkabý kutusunun içine yerleþtirilir. Kutunun
üzerinde solucan bahçesine hava girmesi için
delikler açýlýr. Kutu dördüncü gün boyunca
dýþarýda, serin ve kuru bir yerde býrakýlýr. 4.
günün sonunda solucan bahçesinde meydana
gelen deðiþiklilikler gözlenir ve sýnýfta tartýþýlýr.

Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Proje Çalýþmalarýný
Deðerlendirme Formu, Ne biliyorum? Ne
öðrenmek istiyorum? Ne öðrendim?

SÜRE/AY

Bil Bakalým

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

CANLILAR VE HAYAT
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KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Ekim - Kasým

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

33. Çevresinde farklý tipte yaþam
alanlarý olduðunu keþfeder.

Aðaç Dikelim
Öðretmen KKTC'nin orman bakýmýndan oldukça
fakir olduðunu öðrencilere anlatýr ve aðaçlarýn
insanlar için ne kadar önemli olduðuna dikkat
çeker.Okul idaresi ve çevre örgütlerinin
yapacaklarý aðaç dikme etkinliklerine öðrenci ve
ailelerinin katýlmalarýný teþvik eder.

34. Bir yaþam alanýnda bulunabilecek
canlýlarý tahmin eder.

ÜNÝTE 2
CANLILAR DÜNYASI

35. Çevresinde bir yaþam alanýnda
canlýlarý ve bu canlýlarýn içinde
bulunduðu þartlarý gözlemler ve
kaydeder.

Genç Bahçývan

36. Yaþam alanlarýnýn insan
faaliyetlerinin olumsuz etkisinden
korunmasý gerektiði çýkarýmýný
yapar.

KONULAR

37. Yakýn çevresindeki kirliliði fark eder
ve bu kirliliðe neden olan maddeleri
listeler.
38. Çevreyi temizlemek amacý ile basit
yöntemler geliþtirir.

KAVRAMLAR

39. Ülkesinde canlýlarýn yaþam
alanlarýný yok eden doðal ve yapay
tehlikeleri tesbit eder ve doðal
yaþam alanlarýnýn yok edilmemesi
için çevre ile ilgili tedbirleri tartýþýr.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma,

Öðrenciler, öðretmen rehberliðinde okul
bahçesinde park yapýmý için uygun bir alaný
seçerler. Topraðý ekim için uygun hâle getirirler.
Hazýrlanan ortama, KKTC'nin iklimi, okulun
bulunduðu bölgenin doðal koþullarý ve toraðýn
yapýsý da dikkate alýnarak uygun çiçek, sebze
vb. bitkiler ekilir. Parkýn bakýmý düzenli olarak
öðrenciler tarafýndan yapýlýr. [Not: bu etkinlik için
uygun alan yoksa sýnýf içinde çeþitli kaplar (yað
tenekesi, yoðurt kaplarý, plastik büyük su þiþeleri
vb.) kullanýlarak istenilen bitkiler ekilir.
Çevre Kulübü Kuralým
Sýnýfta gönüllü öðrencilerden bir çevre kulübü
kurulur. Sýnýfýn diðer elemanlarý kulübün doðal
üyesidir. Çevre kulübü, çalýþmalarýný
sergileyebilmek amacý ile bir pano hazýrlar.
Kulüp üyeleri; öðrencilerde çevre bilincini
geliþtirmek amacý ile; a) yakýn çevresindeki
kirliliðe neden olan maddeleri listeleyerek ünite
köþesinde sergileme b) kirliliðe neden olan
maddeleri toplama kampanyasý düzenleme c)
çöpü çöp kutusuna atma, yere tükürmeme, suyu
ve elektriði kullandýktan sonra kapatmanýn
önemini yazma ve uygulamalý olarak gösterme
gibi farklý etkinlikler düzenlerler.
Yaþam Alaný Oluþturalým
Kýþ aylarýnda ülkemizde yazýn yetiþen bir
bitkinin tohumlarýnýn bir kýsmý okul bahçesinin
açýk bir bölümüne ekilir.Diðer kýsmý ise okul
bahçesinde küçük bir sera oluþturularak içerisine
ekilir.Dýþarýya ve sera içerisine ekilen tohumlarýn
durumu ayrý ayrý gözlenir ve rapor
tutulur.Tutulan bu raporlar bir ay sonra sýnýfta
tartýþýlarak bir sonuca varýlmaya çalýþýlýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Çevre kirliliði ve Saðlýðýmýz ünitesi ile
iliþkilendirilir. Sosyal Bilgiler dersinde
yaþadýðýmýz yer konusu ile iliþkilendirilir.

Ülkemizin Doðal Yaþam Alanlarýnda Yaþayan
Hayvanlarý Gözlemleyelim

AÇIKLAMALAR

Sýnýftaki öðrenciler öðretmenleri ile birlikte
KKTC'nin doðal yaþam alanlarýnda yaþayan
çeþitli hayvanlarý(keklik,karga,eþek, kaplumbaða
v.b ) gözlemleyip fotoðraflarýný çekerek okulun
bir köþesinde sergileyebilirler.ayrýca bu
fotoðraflarý yýl sonu sergisi veya okul
dergisinmde de yayýnlayabilirler.

Öðrenci seviyesine uygun olmadýðý için
habitat kavramý yerine yaþam alaný
kavramý kullanýlmýþtýr. Gezi-gözleminceleme etkinliðindeki gözlem formlarý o
yaþam alanlarýnda deðiþiklik olup
olmadýðýnýn saptanmasý amacýyla 5. sýnýf
“Canlýlar Dünyasýný Gezelim, Tanýyalým”
ünitesinde tekrar kullanýlacaðýndan
saklanýr.

KKTC'deki Yapýlaþmanýn Etkilerini Tartýþalým
Öðrencilerden KKTC'ndeki inþaatlarýn doðaya
verdiði ve verebileceði zararlar bir kaðýda
yazmalarý istenir.Daha sonra öðrencilerin yazmýþ
olduklarý sýnýf içerisinde tartýþýlarak bir rapor
hazýrlanabilir.Sýnýf içerisinden bir heyet
oluþturularak hazýrlanan bu rapor bölgemizde
bulunan yetkililere ve sivil toplum örgütlerine
verilebilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

40. Maddeleri beþ duyu organý ile fark
edilen özellikleri ile niteler .

Evde-Okulda Kullandýklarýmýz

41. Maddeleri beþ duyu organý ile fark
edilen özelliklerine göre sýnýflandýrýr.
42. Varlýklarýn sýnýflandýrýlmasýnda
belirsizlik olabileceðinin farkýna varýr.
43. Anlaþmazlýk hâlinde bilimin önemini
kavrar; Atatürk'ün akýl ve bilim ile
sorunlara nasýl yaklaþtýðýný açýklar.

Öðrenciler, çevresinde bulabildiði saydam–opak,
parlak–mat, sert-yumuþak, esnek berk, kýrýlgansaðlam, su geçirgen-su geçirmeyen, kokulukokusuz, katý-sývý; malzeme, madde, cisim ve
eþyalarý sýnýfa getirerek grup çalýþmasý yaparak,
tartýþarak niteler. Ayrýca bu çalýþmayý evde de
yapar. Bunlarý niteleyen bir metin yazar.

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
Kasým - Aralýk

ÜNÝTE 3
MADDELERÝ TANIYALIM

Maddeleri Niteliyorum
1-Saydamlýk – Opaklýk

44. Buðdaydan ekmeðe, pamuktan
kumaþa, demirden býçaða, vb.
dönüþüm süreçlerini yazýlý ifade
ederek madde, malzeme, cisim, eþya
ve alet kavramlarýný doðru olarak
cümle içinde kullanýr.

Cam, bardak, asetat kaðýdý, buzlu cam, dosya
naylonu, tahta, sert plastik, vb. Maddeler sýnýf
ortamýna öðrenciler tarafýna getirilerek,
saydam ve opak maddeler arasýndaki fark
gözlenilir.

45. Mýknatýslar tarafýndan çekilen ve
çekilmeyen maddeleri ayýrt eder.

Altýn, kum, kömür, paslý çivi, gümüþ, çelik
tencere ve alüminyum, vb. gibi maddeler
sýnýf ortamýna öðrenciler tarafýna getirilerek,
parlak ve mat maddeler arasýndaki fark
gözlenilir.

KONULAR

2-Parlaklýk - Matlýk

3-Sertlik – Yumuþaklýk

TEMEL BECERÝLER

Plastisin, hamur, pamuk, sünger, taþ, tahta,
metal, vb. gibi maddeler sýnýf ortamýna
öðrenciler tarafýna getirilerek, sert ve
yumuþak maddeler arasýndaki fark gözlenilir.

Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

4-Esnek – Berk
Lastik, , plastik cetvel, deri kemer, su lastiði,
tahta, demir, çelik, vb. gibi maddeler sýnýf
ortamýna öðrenciler tarafýna getirilerek,
esnek ve berk maddeler arasýndaki fark
gözlenilir.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe Dersi; Dinleme öðrenme alaný
dinlediðini anlama.

5-Saðlamlýk – Kýrýlganlýk

Atatürk'ün bilim ile ilgili kiþiliðini açýklayan
araþtýrma yapýpýlýr. Metinler verilir.

Demir, odun, çelik, mermer parçasý, cam
tabak, cam bardak ve fincan gibi, vb. gibi
maddeler sýnýf ortamýna öðrenciler tarafýna
getirilerek, saðlam ve kýrýlgan maddeler
arasýndaki fark gözlenilir.

AÇIKLAMALAR

6-Suyu Çekenler – Suyu Çekmeyenler

Bir maddenin cisim, eþya ya da malzeme
olduðu gibi tereddüte düþülen hâllerde, bu
kavramlar arasýnda çok keskin bir sýnýr
olmadýðý, bunlarýn kullanýldýðý yere göre
farklý isimler alabildiði, bazý durumlarda
birinin yerine ötekinin de kullanýldýðý
vurgulanýr.
Bu aþamada, yüzme ve batmanýn sebebine
girilmez, bunlarýn yoðunluk ile iliþkisi
incelenmez.

Sünger, kaðýt, bedsi, tahta, demir, taþ,
alüminyum, plastic, köpük, vb. gibi maddeler
sýnýf ortamýna öðrenciler tarafýna getirilerek,
suyu çeken ve çekmeyen maddeler
maddeler arasýndaki fark gözlenilir.
7-Suda Batma – Yüzme
Taþ, metal, demir, tahta plastik, vb. gibi
maddeler sýnýf ortamýna öðrenciler tarafýna
getirilerek, suda batma ve yüzme maddeler
arasýndaki fark gözlenilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Öðrenci
Gözlem Formu,Akran Deðerlendirme
Formu,Proje Çalýþmalarýný Deðerlendirme
Formu, Bulmaca,
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KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Kasým - Aralýk

ÜNÝTE 3
MADDELERÝ TANIYALIM

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

46. Maddeleri suda yüzme - suda batma,
ýslanma - kuru kalma, su çekme çekmeme özelliklerine göre
sýnýflandýrýr.
47. Maddelerin özellikleri ile gündelik
hayatta kullaným alanlarý arasýnda
iliþki kurar.

8-Mýknatýsla Çekilme Özelliði
Küçük metal parçalarý toplu iðne, ataç, odun
talaþý, tahta, kum, taþ, vb. gibi maddeler sýnýf
ortamýna öðrenciler tarafýna getirilerek,
mýknatýsla çekilme ve çekilmeme maddeler
arasýndaki fark gözlenilir.
9-Renk ve Koku
Süt, kömür, altýn, gümüþ,su, hava, kolonya,
alkol, gazyaðý ,parfüm, vb. gibi maddeler
sýnýf ortamýna öðrenciler tarafýna getirilerek,
parlak ve mat maddeler arasýndaki fark
gözlenilir.

KONULAR

10-Pürüzlü – Pürüzsüz Maddeler
Taþ, toprak yüzeyi, mermer yüzeyi, cam,
masa yüzeyi, televizyon veya bilgisayar
ekraný, aðaç gövdesi, dal parçalarý, vb. gibi
maddeler sýnýf ortamýna öðrenciler tarafýna
getirilerek, parlak ve mat maddeler
arasýndaki fark gözlenilir.

KAVRAMLAR

Suyu Çekenler-Suda Islananlar
Öðrenciler küçük gruplara ayrýlarak
gruplara her biri ayný büyüklükte temizlik
bezi, kâðýt mendil, plastik (poþet, vb.),
pamuklu kumaþ, fotokopi kâðýdý gibi
bazýlarý suyu çeken, bazýlarý da suyu
çekmeyen çeþitli malzemeler verilir.
Öðrenciler, malzemeleri kuru hâldeyken
dokunarak gözlemlerini kaydeder. Yere su
döküldüðünde ne ile temizlenebileceði
sorulur. Öðrenciler tahminlerini
söyledikten sonra deneyerek gözlemlerini
not eder. Gruplarýn ulaþtýðý sonuçlar
sýnýfta tartýþýlýr.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma

Yüzen Batan Maddeler
Küçük gruplar hâlinde oturan öðrencilere,
suda batan ve batmayan çeþitli madde
örnekleri (taþ, mantar týpa, kâðýt,
zeytinyaðý, metal prçasý, demir parçasý,
tahta plastik, vb vb.) verilir. Öðrenciler, bu
maddeleri suya atarak batanlarý ve
batmayanlarý not eder; her grubu ayrý ayrý
listeler.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersinde dinlediðini anlama
becerisi ile iliþkilendirilir.

Ne Nerede Kullanýlýr?

AÇIKLAMALAR

Sýnýfa çeþitli özellikte pek çok eþya ve
malzeme örneði getirilir. Öðrenciler, bu
eþya ve malzemelerin hangi maddelerden
yapýlmýþ olabileceðini tahmin eder. Söz
konusu eþya ve malzemelerin yapýmýnda
belli bir maddenin kullanýlmýþ olmasýnýn
sebepleri üzerinde fikir yürütür.
Öðretmen,öðrencilere rehberlik eder.
Öðrenciler malzemenin özellikleri ile
nesnenin iþlevi arasýndaki iliþkileri
vurgular.

Kariyer Bilinci Geliþtirme: Maddenin
malzemeye, cisme ve eþyaya
dönüþmesiyle ilgili mesleklere
kuyumculuk, marangozluk ve
heykeltýraþlýk örnek verilir.
Madde-Malzeme-Cisim-Eþyanýn kesin
olarak ayýrýmý yapýlmaz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Kelime
Ýliþkilendirme, Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Akran Deðerlendirme Formu,Proje
Çalýþmalarýný Deðerlendirme Formu,
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

48. Katýlarýn belirli bir þekli olduðunu
fark eder.

Mutfakta Ne Çok Madde Var!

49. Sývýlarýn, konulduklarý kabýn þeklini
aldýðýný farkýna varýr.
50. Küçük taneli katýlarýn sývýlara benzer
davrandýðýný fark eder.
51. Havanýn varlýðý ile ilgili deneyler
tasarlar ve uygular.
52. Havanýn varlýðýný nasýl fark
edebileceðini açýklar.
53. Gazlarýn bulunduklarý ortamda
yayýldýðýný gösteren deney tasarlar.
54. Gazlarýn, çok küçük gözeneklerden
kaçabildiðini gösteren deney
tasarlar.
55. Maddeleri, katý, sývý ve gaz hâllerine
göre sýnýflandýrýr.

Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim”
ünitesinde soluk-alýp verme ile iliþki
kurularak havanýn varlýðý sezdirilir.
Sosyal bilgiler dersi “Yaþadýðýmýz Yer”
ünitesi ile iliþkilendirme yapýlýr.

AÇIKLAMALAR
Bu düzeyde gazlarýn var olduðu ve madde
olduðu gerçeði vurgulanýr.
Bu düzeyde, maddenin tanecikli doðasýna
girilmez, duyu organlarý ile hissedilebilir
özelliklerden faydalanýlarak maddenin hâlleri
tanýtýlýr( katý, sývý, gaz ).

SÜRE/AY
Kasým - Aralýk

Öðrenciler, önceki bilgileri ile gözlemlerini
kullanarak mutfakta kullanýlan katý, sývý ve gaz
hâlindeki maddeleri listeler.
Maddenin Hâlleri ve Özellikleri
Tuz, þeker, pirinç, silgi, kalem, plastik veya cam
bardak gibi katýlar; su, zeytin yaðý, kola gibi
sývýlar ve hava dolu balon masanýn üzerine
konur. Öðrenciler bunlarý inceler ve özelliklerini
kaydeder. Balonu farklý þekillere sokarlar.
Öðrencilerden katý ve sývý maddeleri farklý
kaplara boþaltmalarý istenerek katý, sývý ve
gazlarýn neden farklý davrandýklarý tartýþmaya
açýlýr. Öðrenciler, bu tartýþmada katýlarýn belli
þeklinin olduðunu, þeker, tuz gibi küçük taneli
katýlarýn tanelerinin genel katý kavramýna
uyduðunu; ama sývý gibi aktýklarýný, sývýlarýn
akma özellikleri sebebi ile konulduðu kabýn
þeklini aldýðýný fark eder.
Havadan Kaçýþ Yok
Öðrenciler, ellerine aldýklarý bir kartonu
sallayarak veya yanaklarýný þiþirerek havanýn
varlýðýný hissederler.
Havanýn Varlýðý

TEMEL BECERÝLER

FÝZÝKSEL OLAYLAR

1- Öðrenciler okulda veya evde þu deneyi
tasarlayýp yapar. Boþ bir bardaða su doldurulur.
Bardaðýn aðýz kýsmýna kaðýt kapatýlýr. Ellerini
kaðýdýn üzerine koyarak bardaðý ters çevrilir.
Elini kaðýdýn üzerinden çeker. Sonuç
gözlemlenir. Deneyin sonunda kaðýdýn
düþmediði görülür.Nedeni kaðýdýn altýndaki
havanýn kaðýdý yukarý itmesidir.
2- Öðrenciler boþ plastik bir þiþenin altý çivi ile
deler. Þiþenin içine yarýya kadar su doldurulur.
Sonra þiþenin deliði parmakla kapatýlýr. Parmak
deliðin üzerinden çekildiði zaman suyun aktýðý
gözlemlenir. Daha sonra öðrenciler þiþenin
aðzýný kapaðý ile kapar. Ve delikten su
akmadýðýný gözlemler. Bunun nedeni þiþenin
içindeki havanýn varlýðýdýr.
Þiþedeki Cin!
Öðrenciler, içi boþ küçük bir þiþeyi içi su dolu
geniþ bir kaba, önce þiþenin aðzý aþaðý gelecek
þekilde dik olarak daha sonra þiþenin aðzý yukarý
gelecek þekilde dik ve/veya eðik olarak batýrýrlar.
Þiþe dik durumda iken suyun neden dolmadýðýný
tartýþýrlar. Öðrenciler, havanýn da bir yer
kapladýðýný ve kendi bölgesine suyu
yaklaþtýrmadýðýný vurgular. Buradan, havanýn var
olduðu çýkarýmý yapýlýr. Þiþe aðzý yukarý
dönünce, çýkan kabarcýklarýn hava olduðu, içeri
dolan suyun ancak hava çýktýktan sonra þiþeye
girebildiði, bu yüzden suyun þiþeye girebilmesi
için havanýn çýkmasýnýn beklenmesi gerektiði
vurgulanýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Kelime
Ýliþkilendirme, Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Akran Deðerlendirme Formu,Proje
Çalýþmalarýný Deðerlendirme Formu,

11

ÜNÝTE 3
MADDELERÝ TANIYALIM

KONULAR

KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Kasým - Aralýk

ÜNÝTE 3

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

56. Gazlarýn, çok küçük gözeneklerden
kaçabildiðini gösteren deney
tasarlar.

Kokunun Yayýlmasý

57. Maddeleri, katý, sývý ve gaz hâllerine
göre sýnýflandýrýr.

MADDELERÝ TANIYALIM

KONULAR

Yumurta büyüklüðünde bir pamuk parçasýna
kolonya vb. keskin kokulu uçucu bir sývý emdirilir,
pamuk parçasý öðrencilerden uzaða konur. Koku
hissedenin parmak kaldýrmasý istenir. Öðrenciler,
þiþeye yakýn ve uzak öðrencilerin kokuyu
hissettikleri zamanlarý not ederler. Kokunun nasýl
ulaþtýðý ve ulaþma zamaný arasýndaki fark
tartýþmaya açýlýr. Pamuk kuruduðu zaman,
emdirilen sývýnýn nereye gitmiþ olabileceði
sorulup tartýþýlýr; sývýnýn buhara dönüþmesi
vurgulanýr.

Gazý Hapsetmek Zordur
Öðrenciler, toplu iðne batýrýlmýþ bir balonu
þiþirirler. Balon þiþirildikten sonra havanýn toplu
iðne ile açýlan delikten çýkýþý izlenir. Ayný balona
su konularak suyun sýzma özelliðinin çok daha
az olduðu gözlemlenir ve vurgulanýr.

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

AÇIKLAMALAR
Kavram haritasý oluþturma uygulanýr.
Maddeler nasýl deðiþir? Örneklendirilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Kelime
Ýliþkilendirme, Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Akran Deðerlendirme Formu,Proje
Çalýþmalarýný Deðerlendirme
Formu,Madde-Malzeme-Cisim-Eþya,
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

58. Katý maddelerin kütlelerini ölçer; g ve
kg cinsinden ifade eder

Tartmak Zor ise “Ölçek” Var!

59. Sývýlarýn hacimlerini ölçer L ve mL
cinsinden belirtir
60. Gazlarýn kütlesinin olduðunu
göstermek için deney tasarlar
61. Uluslararasý ölçü birimlerini bilir ve
önemini kavrar.

“Bir litre süt ne demektir?”, “Nasýl ölçülür?”, “Bir
kilogram süt ile bir litre süt arasýndaki fark
nedir?” gibi sorular sorularak öðrencilerin hacim
konusundaki ön bilgileri araþtýrýlýp bunlar tahtaya
yazýlýr. Sýnýfýn ortasýna bütün öðrencilerin içine
sýðmayacaðý bir bardak þekli çizilir.
Öðrencilerden bu þeklin üzerinde durmalarý
istenir. Bazý öðrencilerin yer bulamamasýndan
faydalanarak hacmin, yer kaplamak olduðu
gerçeði sezdirilir. Öðrenciler, dereceli silindir ile
bir bardak suyun, bir kutu kolanýn kaç mL
geldiðini ölçerler.
Ölçü Kabý Yapalým
Öðrenciler, boþ, silindirik ve konik gövdeli
kaplara, bilinen hacimlerde su doldurarak kabýn
dýþýndan taksimat çizgileri iþaretlerler. Belli bir
hacmin karþýlýðý durumundaki yükseklikler belli
olunca diðer taksimat çizgilerinin yeni hacimler
ölçmeden iþaretlenip iþaretlenemeyeceði
tartýþýlýr. Silindirin geometrisinin düzgünlüðü ile
yapýlan taksimatlandýrma iþinin doðruluðu
arasýndaki iliþki bir beyin fýrtýnasýyla irdelenir.
Katýlarýn Hacmi

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Matematik dersi “Tartma” konusu ile
iliþkilendirilir.
Matematik dersi “Sývýlarý Ölçme” konusu ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR

Öðrenciler, dereceli bir kapta bulunan su içine
düzgün veya düzgün olmayan çeþitli katýlar
atarak su seviyesindeki yükselmeyi gözlemlerler.
Su seviyesindeki yükselmenin nedeni tartýþýlýr.
Son hacimden ilk hacim çýkarýlarak katýnýn
hacmi bulunur. Bu yöntemin genelliði vurgulanýr.
Her Yerde Ayný Birim
Öðrenciler kütle ve hacim için herkesin ayrý bir
ölçü birimi kullanmasý hâlinde çýkabilecek
kargaþayý topluca tartýþýrlar. Öðretmen, bugün
kullandýðýmýz uluslar arasý birimlerin kabul
ediliþinden önce karþýlaþýlan ticarî zorluklarý
anlatýr.
Öðrenciler, Cumhuriyet döneminde, Atatürk'ün
önderliðinde bugünkü ölçü birimlerinin kabul
ediliþini öðrenir. Eskiden kullanýlan ölçü
birimlerinin neler olduðunu araþtýrýp sýnýfta
tartýþýr (Resim dersinde bir poster hazýrlar).

Balonlarla gaz kütlesini tartma yoluna
gidilmez. Çünkü havanýn kaldýrma kuvveti
nedeniyle gazlarýn doðrudan tartýlmasý
problemlidir. cm3, dm3, m3 gibi hacim
birimlerine girilmez. Yenilenebilir ve
yenilenemez kaynak kavramlarýna bu
düzeyde girilmez. Bu kavramlara Fen ve
Teknoloji dersi Canlýlar ve Hayat öðrenme
alaný 7. sýnýfta girilecektir.
Hâl deðiþim olaylarýnýn gözlemlenmesi ve
açýklamasý üst sýnýflarda verilecektir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Kelime
Ýliþkilendirme, Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Akran Deðerlendirme Formu,Proje
Çalýþmalarýný Deðerlendirme Formu,
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FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
Kasým - Aralýk

ÜNÝTE 3
MADDELERÝ TANIYALIM

KONULAR
C. Hacim ve kütle
kavramlary ve birimleri ile
ilgili olarak ö?renciler;

KAVRAMLAR
...................

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Aralýk - Ocak

ÜNÝTE 4
KUVVET HAREKET

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

62. Öðrenciler gözlemleri sonucunda
ortaya çýkan fiziksel temas kuvvetleri
sýnýfta tartýþýr.

Toplarý Çarpýþtýralým

63. Cisimler arasýnda fiziksel temas
sonucu ortaya çýkan kuvvetleri
“temas kuvvetleri” olarak belirler.
64. Fiziksel temas olmadan da cisimlere
bazý kuvvetlerin etki edebileceðini
fark eder.

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

AÇIKLAMALAR
“Alan kuvveti” yerine bu seviyede “temas
gerektirmeyen kuvvet” ifadesi kullanýlýr.
Cisimleri hareket ettiren rüzgârýn (hava
akýmýnýn) temas gerektiren bir kuvvet olduðu
vurgulanýr. Saçýmýza sürdüðümüz bir taraðýn
küçük kâðýt parçalarýný çekmesi ve serbest
býrakýlan bir cismin yere düþmesi etkinliði,
elektrostatik kuvvet ve kütle çekim
kuvvetinin temas gerektirmediðini sezdirmek
amacýyla yapýlýr. Ancak bu konularla ilgili
ayrýntýya girilmez.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kuvvet çeþitlerini Belirleyelim, Bu Yarýþ nasýl
Kazanýlýr?, etkinliði
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Öðrenciler, bir topu yuvarlayarak durmakta olan
baþka bir top ile çarpýþtýrýrlar. Yuvarlanan topu ilk
harekete geçiren ve çarpýþma sonucu diðer
topun hareketini saðlayan kuvvetin niteliðini
(fiziksel temas sonucu ortaya çýkýp çýkmadýðýný)
tartýþýrlar .

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

65. Kuvvetleri, “temas kuvvetleri” ve
“temas gerektirmeyen kuvvetler
(yerçekimi-mýknatýs elektriklenme) ”
olarak sýnýflandýrýr .

Sihirli Kuvvetler

66. Fiziksel temas olmaksýzýn cisimleri
hareket ettirebilecek bir düzenek
kurar ve çalýþtýrýr.

Öðrenciler, temas gerektirmeyen kuvvetlere
örnek olarak; bir mýknatýsýn toplu iðneleri
uzaktan çekmesi, saça sürtülen plastik bir
taraðýn küçük kâðýt parçacýklarýný uzaktan
çekmesi ve belirli bir yükseklikten serbest
býrakýlan bir cismin yere düþmesi etkinliklerini
yaparak sonuçlarý tartýþýrlar.

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
Aralýk - Ocak

ÜNÝTE 4
.......
KUVVET VE HAREKET

Fark Nerede?
Toplarýn hareketini saðlayan kuvvet ile toplu
iðneleri, kâðýt parçalarýný çeken ve cismin yere
düþmesine neden olan kuvvetler karþýlaþtýrýlarak
aralarýndaki temel farkýn ne olduðu kýsaca
tartýþýlýr.

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

AÇIKLAMALAR
“Alan kuvveti” yerine bu seviyede “temas
gerektirmeyen kuvvet” ifadesi kullanýlýr.
Cisimleri hareket ettiren rüzgârýn (hava
akýmýnýn) temas gerektiren bir kuvvet olduðu
vurgulanýr. Saçýmýza sürdüðümüz bir taraðýn
küçük kâðýt parçalarýný çekmesi ve serbest
býrakýlan bir cismin yere düþmesi etkinliði,
elektrostatik kuvvet ve kütle çekim
kuvvetinin temas gerektirmediðini sezdirmek
amacýyla yapýlýr. Ancak bu konularla ilgili
ayrýntýya girilmez.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kuvvet çeþitlerini Belirleyelim, Bu Yarýþ nasýl
Kazanýlýr?, etkinliði
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Þubat - Mart

ÜNÝTE 5
IÞIK VE SES

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

67. Varlýklarý karanlýkta net olarak
göremeyeceðinin farkýna varýr.

Iþýk Hakkýnda Ne Biliyoruz?
Öðretmen ve öðrenciler ýþýk ve ýþýk hakkýnda
bildiklerini paylaþýrlar. Iþýk ile ilgili ilginç

68. Görebilmek için ýþýðýn gerekli
olduðunu ifade eder.

tartýþmalar yaratýlýp, konuya ilgi ve merak
uyandýrýlýr.

69. Bazý cisimlerin çevrelerine ýþýk
yaydýklarýný gözlemler.

Karanlýkta Görmeyi Dene
Öðrenciler evde gece ýþýk açýkken ve yine ayný
yerde ýþýk kapalý iken görmeyi denerler. Daha
sonra her iki olay arasýndaki gözlemlerini
defterlerine yazarlar. Daha sonra sýnýfta
öðrenciler birbirleriyle yaþadýklarý benzerlik ve
farklarý paylaþýrlar.

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu
öðrenme alaný, Görsel Okuma,

AÇIKLAMALAR
Iþýk görmek için gereklidir; ancak fazla ýþýk
zararlý olabilir. Örneðin, güneþe çýplak gözle
bakmak sakýncalýdýr. Bu konuda öðrenciler
uyarýlýr.
Öðrenciler, gözün bir ýþýk kaynaðý olduðu
yanýlgýsýna düþebilir.
Öðrenciler, Ay'ýn bir ýþýk kaynaðý olduðu
yanýlgýsýna düþebilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu, Ne biliyorum? Ne
öðrenmek istiyorum? Ne öðrendim?
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

70.

Farklý ýþýk kaynaklarýna örnekler
verir.

Iþýk kaynaklarýný Gözlemleyelim

71.

Iþýðýn bir enerji türü olduðunu sezer.

72.

Geçmiþten günümüze çeþitli
tekniklerle geliþtirilen aydýnlatma
araçlarýna örnekler verir.

73. Geçmiþte kullanýlan çeþitli
aydýnlatma teknolojileri ile
günümüzde kullanýlanlarý
karþýlaþtýrýr.

Öðrenciler, çevrelerindeki, çeþitli ýþýk
kaynaklarýný (Güneþ, yýldýz, ampul, mum, trafik
ýþýklarý, el feneri vb.) gözlemler ve karþýlaþtýrýrlar.
Gözlem sonuçlarýný tartýþýrlar.
Geçmiþten Günümüze Aydýnlatma Araçlarýný
Araþtýralým
Öðrenciler, elektriðin yaygýn kullanýlmadýðý yýllarý
görmüþ aile büyükleriyle konuþarak, geçmiþte
kullanýlan aydýnlatma teknolojilerinin neler
olduðunu araþtýrýrlar. Kütüphane, internet gibi
bilgi kaynaklarýna baþvurarak geçmiþten
günümüze kullanýlan aydýnlatma teknolojilerinin
geliþimini karþýlaþtýrýrlar.

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
Þubat - Mart

ÜNÝTE 5
IÞIK VE SES

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu
öðrenme alaný, Görsel Okuma,

AÇIKLAMALAR
Iþýk görmek için gereklidir; ancak fazla ýþýk
zararlý olabilir. Örneðin, güneþe çýplak gözle
bakmak sakýncalýdýr. Bu konuda öðrenciler
uyarýlýr.
Öðrenciler, gözün bir ýþýk kaynaðý olduðu
yanýlgýsýna düþebilir.
Öðrenciler, Ay'ýn bir ýþýk kaynaðý olduðu
yanýlgýsýna düþebilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu, Ne biliyorum? Ne
öðrenmek istiyorum? Ne öðrendim?
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Þubat - Mart

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR
74.

Aydýnlatma teknolojilerinin insan
ve toplum yaþamý üzerine etkisini
fark eder

75.

Göz saðlýðý açýsýndan ortamlarýn
uygun ve uygun olmayan þekilde
aydýnlatýlmasýný karþýlaþtýrýr

76.

Ortamlarý uygun þekilde
aydýnlatmanýn önemli olduðunun
bilincine varýr.

ÜNÝTE 5
IÞIK VE SES

KONULAR

ETKÝNLÝKLER

77.

Evdeki aydýnlatma ortamýnýn göz
saðlýðý açýsýndan önemli
olduðunun bilincine varýr.

78. Evdeki aydýnlatma ortamýnýn göz
saðlýðý açýsýndan uygun olmasýný
saðlamayý öðrenir.

KAVRAMLAR

79. Aydýnlatma araçlarýnýn tasarruflu
kullanýmýnýn aile ve ülke
ekonomisi bakýmýndan öneminin
bilincine varýr.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Kompozisyon, ýþýk kaynaklarýný
sýnýflandýrma.

AÇIKLAMALAR
Iþýk kaynaklarýný bul ve sýnýflandýr.
Mum, meþale, gaz lâmbasý vb.
aydýnlatma araçlarýnýn da ampul,
flüoresans gibi birer teknoloji ürünü olduðu
vurgulanýr. Iþýk kirliliði; ýþýðýn yanlýþ yerde,
yanlýþ miktarda, yanlýþ yönde ve yanlýþ
zamanda kullanýlmasýdýr. Konu, bu
sýnýrlama dahilinde iþlenir.
Uygun aydýnlatmanýn göz saðlýðýný
korumadaki önemi vurgulanýr.
Kariyer Bilinci Geliþtirme: Aydýnlatmanýn
önemli olduðu fotoðrafçýlýk, kameramanlýk
gibi meslekler örnek verilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu, Ne biliyorum? Ne
öðrenmek istiyorum? Ne öðrendim?
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Ya Olmasaydý?
Öðrenciler, aydýnlatma teknolojilerinin yaþam
kalitemize etkisini, “mum olmasaydý, Edison
ampulü icat etmeseydi, otomobillerin farlarý
olmasaydý ne olurdu?” vb. sorulara tartýþarak
cevap ararlar

Uygun Aydýnlatma Nasýl Olmalýdýr?
Öðrenciler, ortamlarýn uygun ve tasarruflu
þekilde nasýl aydýnlatýlabileceðini tartýþýlýrlar. Iþýk
kaynaðýnýn parlaklýðý, yeri-konumu, çeþidi,
maliyeti vb. nasýl olmalý sorularýna cevap ararlar.
Evdeki çalýþma ortamý veya oturma odasý
ortamýnýn uygun bir aydýnlatma resmi çizerek bir
sunum hazýrlar ve sunar.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

80. Çevresindeki çeþitli ses
kaynaklarýna örnekler verir

Ses Hakkýnda Ne Biliyoruz?

81. Gözlemlerine dayanarak her sesin
bir kaynaðý olduðu sonucunu çýkarýr

Öðrenciler, “Ses hakkýnda ne biliyorsunuz?”,
“Çevrenizde duyduðunuz sesler nelerdir?”,
“Sesleri hangi duyu organýmýzla algýlarýz?”,
“Sessiz bir ortam aradýðýnýzda nereye gidersiniz,
ne yaparsýnýz?”, “Etrafýnýzdaki sesleri
duyamasaydýnýz ne olurdu?” gibi sorulara
cevaplar arayarak konuyla ilgili ön bilgi, gözlem
ve tecrübelerini arkadaþlarýyla paylaþýrlar (
Öðrenciler, çevrelerinde farklý sesler çýkaran
kaynaklarý (insanlar, hayvanlar, su, rüzgâr,
otomobiller, müzik aletleri vb.) gözlemler ve
gözlem sonuçlarýný tartýþarak ses kaynaklarýný
doðal ve yapay oluþlarý bakýmýndan sýnýflandýrýr.

82. Ses kaynaklarýný doðal ve yapay
oluþlarý bakýmýndan sýnýflandýrýr
83. Bir kaynaktan çýkan sesin her yönde
yayýldýðýný fark eder
84. Ýþitme duyusunu kullanarak ses
kaynaðýnýn yeri hakkýnda fikirler öne
sürer
85. Ýþitme duyusunu kullanarak hareket
eden bir ses kaynaðýnýn yaklaþtýðýný
veya uzaklaþtýðýný kestirir
86. Çeþitli cisimler kullanarak farklý
sesler üretir
87. Ses üreten cisimlerin titreþtiðini fark
eder
88. Titreþen her cismin ses
üretebileceðini ifade eder.
89. Sesin bir enerji türü olarak
kullanýldýðý yerleri öðrenir.

Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma

Öðrenciler, ses kaynaðý olarak kullanýlmak üzere
bir çalar saat (veya radyo vb.) sýnýfa getirirler.
Saat bir iple sýnýfýn ortasýnda tavana asýlýr. Saat
çaldýðýnda öðrenciler sesi dinlerler. Saate göre
farklý konumlarda oturan öðrenciler, sesi duyup
duymadýklarý hakkýnda görüþlerini bildirirler.
Kaynaktan çýkan sesin hangi yönlerde
yayýldýðýný araþtýrýrlar

Öðrencilerden birkaçýnýn gözleri baðlanýr. Bu
öðrenciler, farklý uzaklýklardaki bir ses
kaynaðýndan (çalar saat, radyo vb.) çýkan sesi
dinler. Kaynaðýn uzaklýðýný (daha yakýn veya
daha uzak þeklinde) kestirmeye çalýþýr. Bu
deney, ses kaynaðý hareket hâlindeyken de
tekrarlanarak sonuçlar tartýþýlýr. Öðrenciler bu
deneyle ilgili, günlük yaþamlarýndan örnekler
verirler örneðin hareket hâlindeki bir ambulans
ya da polis arabasýnýn siren seslerinin uzaklýkla
deðiþimi gibi.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Titreþim ve Ses

Saðlýk Kültürü, Görsel okuma ve Görsel
sunu

Öðrenciler sýnýfa paket lastiði, esnek bir cetvel,
teneke kutu, aðzýna balon gerilmiþ bir kavanoz
vb. malzemeler getirirler. Bu malzemeleri
kullanarak çeþitli sesler üretirler. Ses üreten bu
malzemelerde titreþim olduðunu gözlemlerler.
Konuþurken parmaklarýný gýrtlaklarýna
deðdirerek, titreþimi hissederler. Gözlem
sonuçlarýný tartýþarak, sesin cisimlerin titreþmesi
sonucunda ortaya çýktýðýný keþfederler.

AÇIKLAMALAR
Etkinlikler yapýlýrken iþitme yetersizliði olan
öðrenciler de dikkate alýnýr.Ses çýkartan her
maddenin titreþiminin gözle
görülemeyebileceði vurgulanýr
Ýnsan kulaðýnýn, titreþen maddelerin ürettiði
her sesi duyamayabileceði vurgulanýr.

SÜRE/AY
Þubat - Mart.

ÜNÝTE 5
IÞIK VE SES

KONULAR

Ses Her Yönde Yayýlýyor?

Ses Kaynaðýnýn Yerini Tahmin Et

TEMEL BECERÝLER

FÝZÝKSEL OLAYLAR

Ýþitemediðimiz Sesler de Var mýdýr?
Öðrenciler, “Her sesi duyabilir miyiz?
Ýþitemediðimiz sesler de var mýdýr?” sorularýna,
çeþitli kaynaklardan bilgi toplayýp araþtýrma
yaparak cevap ararlar

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Proje Çalýþmalarýný
Deðerlendirme Formu, Ne biliyorum? Ne
öðrenmek istiyorum? Ne öðrendim?
Çevremizdeki farklý ses kaynaklarý nelerdir?
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KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Þubat - Mart

ÜNÝTE 5
IÞIK VE SES

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

90. Her sesin insan kulaðý tarafýndan
iþitilemeyeceðini fark eder.

Ses Þiddeti ve Uzaklýk Arasýndaki Ýliþki
Nedir?

91. Sesi duyabilmemizi saðlayan
özelliðinin sesin þiddeti olduðunu
ifade eder.
92. Ayný sesin deðiþik uzaklýklardan
dinlendiðinde þiddetinin deðiþtiðini
fark eder.
93. Ses þiddeti ile uzaklýk arasýndaki
iliþkiyi açýklar.

KONULAR

94. Ýþitme kaybýný engellemek için
yüksek sesten korunmak
gerektiðini ifade eder.

Ýþitme ve Saðlýk

95. Düzensiz ve þiddeti yüksek seslerin,
ses kirliliðine (gürültüye) neden
olacaðýný fark eder.

KAVRAMLAR

Öðrenciler sýnýftaki bir ses kaynaðýna (çalar
saat, teyp vb.) yaklaþýp ondan uzaklaþarak sesin
nasýl deðiþtiði hakkýnda gözlem yapar. Gözlem
sonuçlarý tartýþýlýr. Ayný ses kaynaðýnýn ürettiði
sesin farklý uzaklýklarda, farklý þekilde
duyulmasýnýn sebebi açýklanýrken öðretmen,
sesi duyabilmemizi saðlayan özelliðinin “sesin
þiddeti” olduðunu vurgular

Öðrencilre, þiddeti yüksek olan seslerin iþitme
saðlýðý açýsýndan zararlarýný ve bu zararlardan
korunmak için alýnabilecek önlemleri tartýþýrlar
Bir Ses Kirliliði Haritasý Yapalým

96. Ses kirliliðinin insan ve çevre
saðlýðýna olan olumsuz etkilerini
açýklar.
97. Çevresini gözlemleyerek ses
kirliliðinin yoðun olduðu yerlere
örnekler verir.
98. Bulunduðu ortamda ses kirliliðinin
oluþmamasý için konuþma ve
davranýþ þekillerini

Öðrenciler, çevrelerindeki bir mekânýn (örneðin
okuldaki) farklý bölümlerindeki (sýnýf, koridor,
kantin, kütüphane vb.) ses kirliliði yoðunluðunu,
farklý zamanlarda gözlemler. Gözlem sonuçlarýný
hazýrladýklarý modelde (örneðin ses kirliliði
yoðunluðunun çeþitli renklerle gösterildiði bir
þema, poster, kroki vb.) sunarlar
Ses Çevrede Kirlilik Oluþturur mu?

TEMEL BECERÝLER

Öðrenciler, ses kirliliðinin çevre ve insan
saðlýðýna olan zararlarý ve kirliliði azaltmak için
alýnmasý gereken önlemleri, beyin fýrtýnasý
yaparak tartýþýrlar. Bu tartýþmanýn sonunda
öðrenciler, günlük yaþamlarýnda ses kirliliðini
azaltmaya yönelik davranýþ ve yöntemler
önerirler

Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Müzik dersinde, keman, mandolin gibi telli
veya davul, tef gibi vurmalý çalgýlarla
üretilen seslere atýf yapýlýr.

AÇIKLAMALAR
Kulaðýn yapýsý ayrýntýlý olarak ileriki
yýllarda iþlenecektir.
Bazý hayvanlarýn (köpek, yarasa, yunus
vb.) iþitme duyularý daha geliþmiþ
olduðundan,
insanlarýn duyamadýðý birçok sesi
duyabildikleri açýklanýr.
Yüksek sesle müzik dinlemenin iþitmeye
ve kulak saðlýðýna olumsuz etkileri
vurgulanýr. Uzun süreli ve tekrarlanan
gürültünün iþitme kaybýna sebep
olabileceði vurgulanýr. Öðrencilerin, sýnýf
içindeki ses kirliliðini azaltmaya yönelik
davranýþlarý öðretmen tarafýndan
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR
99.
100.

Elektrikle çalýþan araçlara
örnekler verir .
Elektrikle çalýþan araçlarý
kullaným amaçlarýna göre
(aydýnlatma, ses üretme, ýsýtma,
haberleþme, hareket v.b.)
gözlemleri sonucunda
sýnýflandýrýr .

ETKÝNLÝKLER

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
Mart - Nisan

Bir Enerji Çeþidi Olarak Elektrik
Öðrenciler, elektriðin deðiþik araçlarý çalýþtýrarak
farklý yollardan (ýsý, ýþýk, ses vb.) yaþamýmýzý
kolaylaþtýran bir enerji kaynaðý olduðu
konusunda tartýþýrlar. Elektriðin insan ve toplum
yaþamýndaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak
arkadaþlarýna sunarlar.

ÜNÝTE 6
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Iþýk ve Ses ve Maddeyi Tanýyalým
Üniteleri ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Öðrenciler elektrikli araçlarý kullaným
amaçlarýna göre sýnýflandýrýrken, bazý
araçlarýn (ana iþlevi dýþýnda) birden fazla
kategoriye girebileceði vurgulanýr.
Öðretmen, öðrencilerin kendine
güvenerek sunum yapabilecekleri bir sýnýf
ortamý hazýrlar.
“Elektrikli Araçlarý Kaynaklarýna Göre
Sýnýflandýralým” etkinliði.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, “Elektrikli Araçlarý
Kaynaklarýna Göre Sýnýflandýralým”
etkinliði
, Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru,
Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Araþtýrma,
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Mart - Nisan

ÜNÝTE 6
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

101. Elektriðin bir enerji çeþidi
olduðunu bilir ve günlük yaþamý
içinde kullanýr.

Bir Enerji Çeþidi Olarak Elektrik

102. Araþtýrmalarý sonucunda
elektriðin günlük yaþamdaki
önemini sunar

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Iþýk ve Ses ve Maddeyi Tanýyalým
Üniteleri ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Öðrenciler elektrikli araçlarý kullaným
amaçlarýna göre sýnýflandýrýrken, bazý
araçlarýn (ana iþlevi dýþýnda) birden fazla
kategoriye girebileceði vurgulanýr.
Öðretmen, öðrencilerin kendine
güvenerek sunum yapabilecekleri bir sýnýf
ortamý hazýrlar.
“Elektrikli Araçlarý Kaynaklarýna Göre
Sýnýflandýralým” etkinliði.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, “Elektrikli Araçlarý
Kaynaklarýna Göre Sýnýflandýralým”
etkinliði
, Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru,
Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Araþtýrma,
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Öðrenciler, elektriðin deðiþik araçlarý çalýþtýrarak
farklý yollardan (ýsý, ýþýk, ses vb.) yaþamýmýzý
kolaylaþtýran bir enerji kaynaðý olduðu
konusunda tartýþýrlar. Elektriðin insan ve toplum
yaþamýndaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak
arkadaþlarýna sunarlar.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

103. Evinden ve yakýn çevresinden,
farklý elektrik kaynaklarýyla çalýþan
araçlara örnekler verir. Elektrikli
araçlarýný, kullandðý kaynaða göre (
pil, elektrik enerjisi, varsa diðer
enerji þekilleri) sýnýflandýrýr.

Elektrik Kaynaklarýný Tanýyalým
Öðrenciler, çevrelerinde farklý elektrik kaynaklarý
ile çalýþan araçlarý gözlemleyerek, bunlarý
elektrik kaynaklarýna (pil, akü, þehir cereyaný
vb.) göre sýnýflandýrýrlar .

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
Mart - Nisan

ÜNÝTE 6
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Iþýk ve Ses ve Maddeyi Tanýyalým Üniteleri
ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Öðrenciler, çevrelerindeki (ev veya okul)
elektrik prizlerine, yýpranmýþ kablolara
vb.dokunmalarýnýn tehlikeli olabileceði
noktasýnda uyarýlmalýdýr. Ayrýca öðretmen,
sýnýf içerisinde elektrik tehlikesinden
korunmak için önlem alan öðrencileri
destekler.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, “Elektrikli Araçlarý
Kaynaklarýna Göre Sýnýflandýralým” etkinliði
, Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma,
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Mart - Nisan

ÜNÝTE 6
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

104. Elektrik çarpmasýna yol açabilecek
tehlikeleri öðrenir.

Elektriðin Kullanýmýna Dikkat!

105. Elektriðin güvenli kullanýmý için
dikkat etmesi gereken kurallarý
araþtýrýr ve tartýþýr.

Öðrenciler, elektriðin yol açabileceði tehlikeler
hakkýndaki deneyim, gözlem ve bildiklerini
paylaþýrlar. Daha sonra video film veya
simülasyonlar izleyerek elektriðin güvenli
kullanýmý hakkýnda daha da bilinçlenirler .

106. Elektrik çarpmasýný önlemek için
gereken önlemleri alýr.
Bir Bilene Soralým!
Öðrenciler, elektrikli araçlarýn tamiri ve bakýmýyla
ilgili uzman kiþilerle görüþerek, araçlarýn güvenli
kullanýmý hakkýnda bilgi toplar ve arkadaþlarýna
sunarlar .

KONULAR

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Iþýk ve Ses ve Maddeyi Tanýyalým
Üniteleri ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Elektrikle çalýþan araçlarýn tamirinin
uzman kiþiler tarafýndan yapýlmasý
konusunda öðrenciler uyarýlýr.
Elektrik devre elemanlarýnýn sembolik
gösterimleri kullanýlmamalýdýr. Bu konu 5.
sýnýfta ele alýnacaktýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, “Elektrikli Araçlarý
Kaynaklarýna Göre Sýnýflandýralým”
etkinliði
, Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru,
Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Araþtýrma,
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

107. Pille çalýþan cihazlarda, pillerin pil
yataðýna uygun yerleþtirilmemesi
durumunda cihazýn çalýþmayacaðýný
öðrenir.

Pillerle Tanýþalým

108. Pillerin (+) ve (-) olmak üzere iki
kutbu olduðunu fark eder.Pilin (+) ve
(-) kutuplarýna baðlantý yapar.
109. Pil atýklarýnýn çevreye ve insan
saðlýðýna verebileceði zararlarýný
açýklar.

Öðrenciler deðiþik pil örnekleri inceleyerek,
pillerin güvenli elektrik kaynaklarý olarak
nitelendirilip nitelendirilemeyeceðini (elektrik
çarpmasýna yol açýp açmayacaðý hakkýnda)
tartýþýrlar.
Pilleri Uygun Takalým
Öðrenciler sýnýfa, farklý boyutlarda pillerle
çalýþan çeþitli araçlar (el feneri, saat, TV uzaktan
kumanda cihazý, radyo vb.) getirir. Bu araçlarýn
her biri için uygun olan pili seçerek, bunlarý
araçlarýn pil yataklarýna yerleþtirir. Seçilen pilleri
araçlardaki pil yataklarýna takarken (+) ve (-)
kutuplarýnýn dikkate alýnarak yerleþtirilmesinin
önemini tartýþýrlar .

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
Mart - Nisan

ÜNÝTE 6
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

KONULAR

Pilleri Çevreye Atmayalým!...
Öðrenciler, bitmiþ pillerin çevre ve insan
saðlýðýna etkileri hakkýnda araþtýrmalar yaparak,
edindikleri bilgileri arkadaþlarýna sunarlar.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Iþýk ve Ses ve Maddeyi Tanýyalým Üniteleri
ile iliþkilendirilir.
Çevre Kirliliði ve Saaðlýðýmýz Ünitesi ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Pildeki kutup kavramýnýn, coðrafi veya
manyetik kutup kavramlarý ile
karýþtýrýlmamasý gerektiði vurgulanýr.
Öðrenciler bir tabloda araçlarýn hangi
elektrik kaynaðý ile çalýþacaðýný sýnýflandýrýr
(Bu etkinlik öðrenci seviyesine göre sadece
araç adlarý verilip, tabloyu öðrencilerin
kendisinin oluþturmasý þeklinde de
yapýlabilir.).

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, “Elektrikli Araçlarý
Kaynaklarýna Göre Sýnýflandýralým” etkinliði
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma,
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KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Mayýs - Haziran

ÜNÝTE 6
GEZEGENÝMÝZ
DÜNYA

KONULAR

DÜNYA VE EVREN

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

110. Dünya'nýn þeklinin neye
benzediðini yaptýðý araþtýrmalar ile
öðrenir. Sýnýfa Dünya'nýn þekline
model olacak örnekler getirir.
Kazandýðý bilgiyi arkadaþlarý ile
paylaþýr.

Dünya'mýzýn Þekli

111. Dünya'nýn þeklinin küreye
benzediðini gösteren örnekler verir.
112. Geçmiþte insanlarýn Dünya'nýn
þekliyle ilgili ne tür görüþlere sahip
olduklarýný araþtýrýr ve sýnýf
arkadaþlarý ile paylaþýr. Neden
geçmiþte insanlarýn Dünya'nýn þekli
ile ilgili çeþitli görüþlere sahip
olduðunu tartýþýr ve açýklar.

Öðrenciler, “Dünya'mýzýn þekli nasýldýr?”
sorusuna ön bilgilerine dayanarak cevap ararlar.
Daha sonra, uzaydan çekilmiþ fotoðraflar, varsa,
video-CD, slayt ve bilgisayar araþtýrmalarý
sonucunda bulduðu resim vb.kaynaklarý sýnýfa
getirerek bir fikir birliðine varýrlar.
Uzaklardan Yaklaþan Sessiz Gemi
Çok uzaklardan yaklaþmakta olan bir geminin ilk
olarak hangi kýsmýnýn görülebileceði öðrencilere
sorulur. Öðrenciler, bulunarak cevabý tartýþýr ve
dünya modeli üzerinde tahminlerini kontrol
ederler.
Dünya'mýzýn Þekli ile Ýlgili Geçmiþte Neler
Yaþandý ?

KAVRAMLAR

Öðrenciler, Dünya'nýn þekli ile ilgili olarak
geçmiþte öne sürülen fikirlerin neler olduðunu
çeþitli kaynaklardan video-CD, internet vb.)
araþtýrýr, sonuçlarýný sýnýfa çeþitli þekillerde
sunarlar.

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Çevre Kirliliði ve Saaðlýðýmýz Ünitesi ile
iliþkilendirilir. Kariyer Bilinci Geliþtirme:
Hava olaylarýnýn en çok etki edebileceði
(pilot, denizci, balýkçý, jeologluk, maden
mühendisliði vb.) meslekler ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Küre, sýnýfa getirilen küre örnekleriyle
ayrýntýya girilmeden hatýrlatýlýr.
Dünya'nýn þekliyle ilgili görüþler öne süren
bilim insanlarýnýn biyografileri vb. verilir.
Kariyer Bilinci Geliþtirme: kazanýmlarý için
jeologluk, maden mühendisliði gibi
meslekler örnek verilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Boþluk doldurma, Kavram haritalama,
Yazýlý anlatým, Kelime iliþkilendirme,
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Öðrenciler Dünya modeli üzerinde, Dünya
yüzeyindeki kara ve sularýn daðýlýmýný inceler.
Daha sonra havanýn yelpazeyi sallayarak ya da
aðzý açýk bir poþeti sýnýfýn farklý yerlerinde
salladýktan sonra aðzýný baðlamak suretiyle
gözlemlerler

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

113. Karalar,Sular ve bunlarý saran Hava
tabakasýnýn Dünya'nýn
gözlemlenebilir katmanlarýný
oluþturduðunu öðrenir.

Kara, Hava ve Su

114. Dünya yüzeyinde kara ve sularýn
kapladýðý alanlarý karþýlaþtýrýr.
115. Karalarýn kayaçlardan oluþtuðunu
öðrenir.
116. Kayaçlarýn minerallerden
oluþtuðunu öðrenir.
117. Kayaçlarýn,mineral veya maden
olarak tanýmlandýðýný öðrenir.
118. Mineral, kayaç, maden arasýnda
iliþki kurar.

Sýnýftaki öðrenciler üç kümeye ayrýlýr. Her bir
küme hava, su ve kara isimlerini alarak, bu
katmanlarýn belirgin özelliklerini çeþitli
kaynaklardan araþtýrýr ve farklý þekillerde (poster,
drama, model, sergi vb.yardýmý ile) sýnýfa sunar.
Öðrenciler, “Hava, su veya karalar olmasaydý,
ne olurdu?” þeklindeki sorulara cevap arayarak
hava, su ve karanýn yaþam için önemini
tartýþýrlar. ( Bu konuda yakýn çevresinde varsa
üniversite vb. kurumlardan yardým alýnýr.) Ayný
zamanda Maden ve Jeoloji Dairesi'nden bir
uzman sýnýfa getirilerek bilgi alýnýr.

Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme, Giriþimcilik,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Gözlem
Yapma, Eleþtirel Düþünme, Deðiþim ve
Sürekliliði Algýlama, Sosyal Katýlým, Türkçeyi
Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma,

SÜRE/AY
Mayýs - Haziran

ÜNÝTE 6
GEZEGENÝMÝZ
DÜNYA

KONULAR

Havamýz, Suyumuz, Topraðýmýz Kirlenmesin!
Öðrenciler, hava, toprak ve su kirliliði
konularýnda araþtýrmalar yaparak, arkadaþlarýna
bu konunun önemi, çevre ve insan saðlýðýna
olan etkileri ve alýnabilecek önlemler hakkýnda
bilgilerini aktarýr. Gelecek ile ilgili fikirlerini
paylaþýrlar.
Kayaçlardaki Farklýlýk

TEMEL BECERÝLER

DÜNYA VE EVREN

Öðrenciler, yakýn çevrelerinden topladýklarý
çeþitli kayaç, mineral ve maden örneklerini sýnýfa
getirirler. Sýnýfa getirdikleri örneklerin çeþitli
özelliklerini (renk, yüzey, þekil, sertlik,
ufalanabilirlik, su geçirgenliði vb.) dikkate alarak
benzer ve farklýlýklarýna göre karþýlaþtýrýrlar.
Benzerlik ve farklýlýklarý listeleyip sonuçlar
üzerinde tartýþýrlar.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Çevre Kirliliði ve Saaðlýðýmýz Ünitesi ile
iliþkilendirilir.
Kariyer Bilinci Geliþtirme: Hava olaylarýnýn
en çok etki edebileceði (pilot, denizci,
balýkçý, jeologluk, maden mühendisliði vb.)
meslekler ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Su ve toprakta havanýn varlýðýna yönelik
etkinlikler yapýlýr.
Atmosfer kavramý sadece taným olarak verilir
ve hava olaylarý konusuna girilmez.
Fosiller konusuna girilmez. Topraklarýn,
kayaçlarýn çeþitli etkilerle ufalanmasýyla
baþlayan uzun bir süreçte oluþtuðu ayrýntýya
inilmeden açýklanýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Boþluk doldurma, Kavram haritalama, Yazýlý
anlatým, Kelime iliþkilendirme,
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KAVRAMLAR

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
Mayýs - Haziran

ÜNÝTE 6
GEZEGENYMYZ
DÜNYA

KONULAR

DÜNYA VE EVREN

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

119. Topraðýn nasýl oluþtuðunu öðrenir.

Topraklarýmýz Nasýl Oluþtu ?

120. Erozyonla toprak kaybý arasýnda
ilþki kurar.

Öðrenciler, yapacaklarý araþtýrmalarla “Toprak
nasýl oluþur? Hangi etkenler toprak oluþumunda
önemli rol oynar?” sorularýna cevap ararlar.
Çevrelerinde bulabildikleri yumuþak, üfelenebilir
bir kayacý veya sert tezek parçasýný sýnýfa
getirerek ( veya labaratuvar ortamýnda ) bir kova
vb. bir kabýn içine koyarak her öðrenci bir kab
suyu taþýn üzerine döker. Daha sonra kovadaki
kaya alýnýr ve öðrenciler tarafýndan
incelenir.Kovadaki su yavaþça dökülür. Kovanýn
dibinde kalan kum çökeltisi gözlenir Topraðýn,
kayaçlarýn çeþitli etkilerle (rüzgar, su vb.)
ufalanmasýyla baþlayan uzun bir süreç içerisinde
oluþtuðu bilincini kazanýr.

121. Hava,toprak ve suyun yaþam için
önemini kavrar.
122. Dünya'daki karalarýn Taþ küre (yer
kabuðu), Sularýn, (su küre) ve
bunlarý çevreleyen havanýn (hava
küre) olduðunu öðrenir.
123. Dünya'nýn gözlemlenemeyen
katmanlarýnýn Ateþ küre ve
Çekirdek olduðunu öðrenir.
124. Dünya'nýn katmanlarýný gösteren
bir model hazýrlar ve sunar.

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim ve Empati, Yaratýcý Düþünme,
Araþtýrma Yapma, Karar Verme,
Giriþimcilik, Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Gözlem Yapma, Eleþtirel Düþünme,
Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama, Sosyal
Katýlým, Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili
Kullanma,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Çevre Kirliliði ve Saaðlýðýmýz Ünitesi ile
iliþkilendirilir.
Kariyer Bilinci Geliþtirme: Hava olaylarýnýn
en çok etki edebileceði (pilot, denizci,
balýkçý, jeologluk, maden mühendisliði vb.)
meslekler ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Yerkabuðunun þeklini deðiþtiren etmenler
konusuna girilmez. Dünya'nýn katmanlarý,
birbirlerine göre nitel özellikleriyle (daha
sýcak, daha kalýn vb.)
ele alýnýr; nicel ayrýntýlara (sýcaklýk deðeri,
kalýnlýk miktarý, yoðunluk vb.) girilmez.
Jules Verne'nin “Dünya'nýn Merkezine
Yolculuk” isimli macera romaný önerilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kariyer Bilinci Geliþtirme: Hava olaylarýnýn
en çok etki edebileceði
(pilot, denizci, balýkçý vb.) mesleklerden
insanlarýn konu alýndýðý bir hikâye
yazdýrýlýr.
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Erozyonla Mücadele Etmeliyiz!
Öðrenciler üç gruba ayrýlýrlar. Birinci grup
erozyonun zararlarýný çeversindeki çeþitli
kaynaklardan (ilgili resmî ve gönüllü kuruluþlar,
üniversiteler, ansiklopediler, video-CD, internet
vb.) bilgi toplar, araþtýrma sonuçlarýný sýnýfa
çeþitli þekillerde sunarlar. Ýkinci grup
çevresindeki yaþlý insanlarla görüþme yaparak
veya çeþitli kitap ve internetten araþtýrarak;
geçmiþte insanlarýn erozyonla nasýl mücadele
ettiklerini topladýklarý materyaller ile birlikte
sunarlar. Üçüncü grup ise þimdi yaþadýklarý yýlda
insanlarýn erozyon ile yaptýklarý mücadeleyi
benzer þekilde araþtýrarak bilgi aktarýmýný
tamamlar. Öðrenciler her gruptaki bilgileri
karþýlaþtýrarak tartýþýrlar.
Çevre Gönüllülüðü
Çevre kirliliði ve erozyonla mücadele
konularýnda çalýþmalar yapan resmi kurumlar ile
gönüllü kuruluþlarýn çalýþmalarýna dikkat
çekilerek, öðrenciler konunun önemini tartýþýrlar
Dünya'yý Yüzeyden Ýtibaren Kazabilir
misiniz?
Öðrenciler; “Dünya'yý yüzeyden itibaren
kazabilecek imkân ve donanýma sahip
olsaydýnýz, nelerle karþýlaþabileceðinizi tahmin
edersiniz?” sorusuna cevap ararlar. Tahminlerini
kontrol etmek amacýyla çeþitli kaynaklardan
Dünya'nýn katmanlarýyla ilgili bilgi toplarlar.
Öðrenciler daha sonra uygun renkte oyun
hamurlarý kullanarak Dünya'nýn katmanlarýný
temsil eden bir model oluþturur ve sunarlar.
Ayrýca, bilim insanlarýnýn hava, su ve karalarýn
yanýnda yerin altýndaki tabakalarý da dikkate
alarak, Dünya'nýn yapýsýný açýklamak için,
küresel katmanlardan oluþan bilimsel bir model
kullandýklarý sonucuna varýrlar

TERÝMLER SÖZLÜÐÜ
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NOTLARIM

28

