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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1. Canlýlarýn yaþamsal faaliyetlerini
devam ettirebilmesi için besinlere
ihtiyacý olduðunu fark eder.

Vitaminler

2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli
görevlerini belirtir.
3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat,
protein ve yað açýsýndan deney
yaparak test eder .
4. Vitamin çeþitlerinin en fazla hangi
besinlerde bulunduðuna dair bilgi
toplar ve sunar .
5. Su ve minerallerin bütün besinlerde
bulunduðunu ve düzenleyici görev
yaptýðýný belirtir.
6. Dengeli beslenmeye örnek bir öðün
hazýrlar.

Sýnýfta öðrenciler iki gruba ayrýlr. Birinci grup;
vitamin çeþitlerinin hangi besinlerde daha çok
olduðunu anne- baba, dede-nine ve yakýn
çevresine sorarak listeler. Ýkinci grup ise
araþtýrmasýný ansiklopedi, internet veya
doktorlardan bilgi toplayarak listeler. Öðrenciler
bulduklarý bilgileri sýnýfa getirip sunarlar. Her iki
grubun listelerini karþýlaþtýrýp benzerlik ve
farklýlýklarýn nedenlerini tartýþýrlar.

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 dersinde besinlerle ilgili
kompozisyon,þiir yazdýrýlýr.
Müzik dersinde besinlerle ilgili þarkýlar
söyletilir.

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
VÜCUDUMUZ
.......
BYLMECESYNY ÇÖZELYM

Pazara Gidelim
Öðrenciler Belediye Pazarýna götürülerek farklý
besin içeriklerine göre yiyecek - içecek alýrlar.
Ne Zaman Acýkýrým ?
Öðretmen “Karnýnýz ne zaman zil çalar? Neden
yemek yeriz? Hangi varlýklar beslenir?” vb.
sorularla tüm canlýlýk olaylarý için besinlere
gereksinim duyulduðu fikrini tartýþmaya açar .
Benzeþim

TEMEL BECERÝLER

CANLILAR VE HAYAT

Öðretmen insanlarýn besine olan ihtiyacý ile
arabanýn benzinle çalýþmasý benzeþimini örnek
vererek öðrencilerin de bu tip benzeþim
örneklerini yazmalarýný ister (Bu etkinlik öðrenci
ürün dosyasýnda saklanabilir.).
Besin Ýçeriklerini Keþfedelim
Hangi besinlerde karbonhidrat olduðunu
anlamak için haþlanmýþ bir yumurta aký, ekmek,
patates, kesme þeker, ceviz gibi besinler
bölünerek üç gruba ayrýlýr. Birinci gruptaki
besinlerin üzerine birer damla tentürdiyot
damlatýlýr. Renk deðiþimi gözlenir. Mavi renk,
karbonhidratýn varlýðýný gösterir. Ýkinci grup besin
maddelerinin üzerine biüret veya nitrik asit
damlatýlýr. Renk deðiþimi gözlenir. Sarý renk,
protein varlýðýný gösterir. Yað varlýðýný göstermek
için üçüncü grup besinler kâðýda sürülür.
Kaðýdýn þeffaflaþmasý, yaðýn varlýðýný gösterir.

AÇIKLAMALAR
Vitaminler için A, B, C, D, E, K vitaminleri
dikkate alýnýr. Suda ve yaðda çözünen
vitaminler kavramý ve B vitamininin alt
çeþitleri, vitaminlerin eksikliðinde ortaya
çýkan belirtiler verilmez. Diyetin kelime
anlamýnýn dengeli beslenme olduðu
vurgulanýr.
Besin alerjisi ve diabet konusunda
hassasiyeti olan öðrenciler dikkate alýnýr.
Öðrenciler besinlerin temizliði konusunda
uyarýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Açýk Uçlu Soru ,Doðru –Yanlýþ, Kavram
Haritasý, Tabloda Boþluk Doldurma,
Eþleþtirme,Anlam Çözümleme Tablosu,
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KONULAR
A - Besinlerin gereklili?i ve
dengeli beslenme ile ilgili
olarak ö?renciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

7.

Sandviçimi Hazýrlýyorum

8.

Paketlenmiþ besinlerin üzerindeki
son kullanma tarihinin önemini bilir.

9.

Besin çeþitlerinin bilimselteknolojik geliþmelere paralel olarak
arttýðýný fark eder.

ÜNÝTE 1
VÜCUDUMUZ
BYLMECESYNY ÇÖZELYM

Besinlerin tazeliðinin, temizliðinin
ve içerdiði katký maddelerinin
saðlýða etkilerini araþtýrýr, sunar.

Öðrenciler sandviç hazýrlamak için marul, hellim
peynir, domates, salatalýk, tereyaðý gibi besin
deðeri yüksek ve bulabilecekleri uygun besin
maddelerini getirirler (Pastýrma, salam, sucuk,
sosis gibi pahalý ve saðlýksýz yiyeceklerden
kaçýnýlmalýdýr.). Beslenme saatinde bu besin
maddelerini kullanarak dengeli beslenmeye
uygun bir sandviç yapar.
Misafirimiz Var
Sýnýfa davet edilen doktor, diyetisyen, çocuk
geliþimi uzmaný, hemþire vb. kiþiler, saðlýða
zarar verebilecek besinler, besinlerin saðlýklý
tüketimi, dengeli beslenme konusunda bilgi verir.
Öðrenciler, bu uzmanlara konu ile ilgili merak
ettikleri sorularý yöneltirler.

KONULAR
A - Besinlerin gerekliliði ve
dengeli beslenme ile ilgili
olarak öðrenciler;

Görüþme Yapýyorum

KAVRAMLAR

Öðrenciler iki gruba ayrýlar. Birinci grup aile
büyükleri ve yaþlýlar ile geçmiþ yýllarda bulunan
besin çeþitleri hakkýnda görüþerek aldýðý bilgileri
kaydeder. Ýkinci grup günümüzde teknolojiye
baðlý olarak artan besin çeþitliliðini araþtýrýr ve
sýnýfa getirerek karþýlaþtýrýr. Sýnýfta sonuçlar ve
farklýlýðýn nedenleri tartýþmaya açýlýr.

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

TEMEL BECERÝLER

Bugün Ne Yiyelim?

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, farklý besinlere ait çizip boyadýklarý
veya çeþitli kaynaklardan kesip getirdikleri
resimleri kullanarak kâðýt veya karton üzerine
dengeli beslenmeye örnek olacak þekilde
kahvaltý, öðlen ve akþam yemekleri için farklý
öðünler hazýrlarlar. Öðrenciler, öðünleri neden
bu þekilde düzenlediklerini yazarlar. Konu
sonunda, öðrenciler hazýrladýklarý öðün
örneklerine ve yazýlý kayýtlara tekrar bakarlar.
Doðruluðunu kontrol edip sonuçlar tartýþmaya
açýlýr, düzeltmeler yapýlýr (Bu etkinlik öðrenci
ürün dosyasýnda saklanabilir).

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Türkçe dersinde besinlerle ilgili
kompozisyon,þiir yazdýrýlýr.
Müzik dersinde besinlerle ilgili þarkýlar
söyletilir.
Resim dersinde farklý besin gruplarýna ait
meyve-sebze vb. çizimler yaptýrýlýr.
Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel
Sunu yaptýrýlýr.

AÇIKLAMALAR
Besinlerin kana geçebilmesi için vücuttaki
bir takým salgýlar tarafýndan parçalandýðý
belirtilir enzim kavramý verilmez.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Açýk Uçlu Soru ,Doðru –Yanlýþ, Kavram
Haritasý, Tabloda Boþluk Doldurma,
Eþleþtirme,Anlam Çözümleme Tablosu,
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

10. Besinlerin vücutta kan yolu ile
taþýndýðýný belirtir.

Ýnsan Modeli

11. Besinlerin kana geçebilmesi için
küçük parçalara ayrýlmasý gerektiði
çýkarýmýný yapar.
12. Sindirimde görevli yapý ve organlarýn
yerini kendi üzerinde ve modelde
sýrasý ile göstererek görevlerini kýsaca
açýklar.
13.Diþ çeþitlerini görevlerine göre model
veya kendi aðzýnda göstererek
sindirimdeki görevini
fark eder.
14. Diþ saðlýðý için beslenmeye, temizliðe
ve düzenli diþ kontrolüne özen
gösterir.
15. Saðlýklý bir diþ yapýsýnýn nasýl
kazanýldýðýný araþtýrýr ve arkadaþlarý
ile paylaþýr.
16. Saðlýksýz bir diþ yapýsýnýn insan
saðlýðý üzerindeki etkilerini araþtýrýr ve
paylaþýr.
17. Saðlýklý bir diþ yapýsýný oluþturma
becerisini kazanýr. Ve bunu yaþam
becerisi olarak sürdürür.

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 dersinde aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili
kompozisyon, þiir yazdýrýlýr.
Müzik dersinde diþlerimizle ilgili þarkýlar
söyletilir.

Besinlerin izlediði yol, aðýz, yutak, yemek
borusu, mide, ince baðýrsak, kalýn baðýrsak
olarak verilir, organlarýn yapý ve ayrýntýlarýna
girilmez.
Reklamlar etkinliði; Her gruba farklý reklam
yaptýrýlmasý þeklinde de düzenlenir.

SÜRE/AY
...................

Öðrenciler sýnýfa getirilen bir insan modeli, levha
veya þema üzerinde sindirime ve boþaltýmda
görevli yapý ve organlarý gösterirler.
Diþlerimi Tanýyorum
Öðrenciler sýnýfa getirilen bir diþ modeli, levha
veya þema üzerinde þekil ve görevlerine göre
diþleri gösterirler.

ÜNÝTE 1
.......

VÜCUDUMUZ
BYLMECESYNY ÇÖZELYM

Diþlerimi Doðru fýrçalýyor muyum?
Öðrencilere diþ fýrçalarý ile macununu getirmeleri
bir gün öncesinden istenir.
Sýnýfa davet edilen bir diþ doktoru bir diþ modeli
üzerinde; dsaðlýklý diþlerimiz için uygun
fýrçalama tekniklerini gösterir. Öðrenciler de
öðrendikleri doðru fýrçalama tekniklerini bahçede
veya lavabolarda uygulayarak pekiþtirir. <bu
uygulama yapýlýrken doktor ve öðretmen
gözlemde bulunur ve gerekli müdahaleleri yapar.
Besinime Ne Oldu?
Öðrencilerden beslenme saati için getirdikleri
besinlerden birini ýsýrmalarý, aðýzlarýnda belli bir
süre tutarak çiðnemeleri ve meydana gelecek
deðiþikliklere dikkat etmeleri istenir. “Besini
hangi diþlerinizle kopardýnýz? Hangi diþlerinizle
çiðnediniz? Aðzýnýza aldýðýnýz besinde ne gibi
deðiþiklikler oldu? Besin yuttuktan sonra hangi
yolu izler?” gibi sorular sorularak ön bilgileri
tespit edilir.
Genç Heykeltýraþ
Öðrenciler aðaç tutkalý ve un (niþasta da
olabilir.) ile yaptýklarý hamurdan yarým aðýz
modeli yaparlar ve üzerinde diþ çeþitlerini
gösterirler.( Resim-iþ dersinde alçý dökerek aðýzdiþ modeli yapýmý.)
Poster Hazýrlama
Öðretmen öðrencileri gruplara ayýrýr. Her grup
beslenme, temizlik ve düzenli diþ kontrolü, aðýz
ve diþ saðlýðý vb. konularýndan birini seçerek bir
poster hazýrlar. Hazýrlanan posterler sýnýfta
sunularak, sýnýf veya okul panolarýnda sergilenir.
Reklamlar

AÇIKLAMALAR

CANLILAR VE HAYAT

Öðrenciler diþ macunu reklamý için isteklerine
göre dört gruba ayrýlýrlar. Birinci grup reklamla
ilgili bir senaryo yazar. Ýkinci grup reklamýn
afiþini hazýrlar. Üçüncü grup senaryoyu
canlandýrmak için uygun ortamý hazýrlar.
Dördüncü grup ise senaryoyu canlandýrýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Açýk Uçlu Soru ,Doðru –Yanlýþ, Kavram
Haritasý, Tabloda Boþluk Doldurma,
Eþleþtirme,Anlam Çözümleme Tablosu,
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KONULAR
B - Besinlerin sindirimi ile
ilgili olarak öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
VÜCUDUMUZ
BYLMECESYNY ÇÖZELYM

KONULAR
C - Bo?altymda görevli yapy
ve organlar ile ilgili olarak
ö?renciler;

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

18. Boþaltýmda görevli organ ve
yapýlarýn yerini, model üzerinde
göstererek görevlerini kýsaca
açýklar.

Atýklarý Uzaklaþtýrmalý mýyýz?
Öðretmen öðrencilerden bir dakika içerisinde
atýk kavramýnýn çaðrýþtýrdýðý ilgili kelimeleri
yazmalarýný ister. Etkinlikteki cevap
kelimelerinden yola çýkarak evsel atýklarýn (çöp)
dýþarý atýlmamasý yani birikmesi durumunda ne
olabileceðine dair tahmin yapmalarýný ister.
Sonra vücudumuzda atýk maddelerin oluþup
oluþmadýðýný sorar ve öðrencilerin cevaplarý
doðrultusunda konuyu boþaltým ile iliþkilendirir.

19. Boþaltýmýn görevinin vücudun
çeþitli faaliyetleri sonucu oluþan
zararlý maddelerin vücut dýþýna
atýlmasý olduðunu belirtir.
20. Boþaltýmda böbreklerin dýþýnda
artýk maddelerin atýlmasýný
saðlayan yapý ve organlarý sýralar.

Boþaltým Organlarý
21. Böbreklerin saðlýðý için nelere
dikkat edilmesi gerektiðini araþtýrýr
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
4.sýnýf 'Vücudumuz Bilmecesini Çözelim'
ünitesi ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Boþaltýmda görevli yapý ve organlar;
böbrek, idrar borusu, idrar kesesi, idrar
kanalý olarak verilir, organlarýn yapý ve
ayrýntýlarýna girilmez.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Açýk Uçlu Soru ,Doðru –Yanlýþ, Kavram
Haritasý, Tabloda Boþluk Doldurma,
Eþleþtirme,Anlam Çözümleme Tablosu,
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“Böbreklerimizden baþka vücudumuzda oluþan
artýk maddeleri atmamýza yarayan organ ve
yapýlarýmýz var mý?” sorusuyla derinin
akciðerlerin ve sindirim kanalýnýn boþaltýmda rol
oynadýðý vurgulanýr.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

22. Sigaranýn ve alkol kullanýmýnýn
vücuda verdiði zararlarla ilgili bilgi
toplar ve sunar.

Poster Hazýrlama

23. Sigara ve alkol kullanan kiþilerin
çevreye verdiði zararlarý fark eder.
24. Sigara ve alkol içilen ortamlardan
uzak durur.
25. Sigara ve alkol gibi zararlý
alýþkanlýklarý önlemek için çeþitli
spor faaliyetlerine katýlmanýn
önemini fark eder.
26. Sporun saðlýklý yaþamýn ön þartý
olduðunu öðrenir.
27. Saðlýklý yaþam becerisi kazanýr ve
uygular.
28. Yakýn çevresindeki insanlarý saðlýklý
yaþam ile bilgilendirir.

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 dersinde sigara ve alkol kullanýmýn
zararlarý ile ilgili kompozisyon,þiir yazdýrýlýr.

Öðrenciler sigara veya alkolün zararý ile ilgili bir
slogan oluþtururlar. Bu sloganý destekleyen bir
metin ve/veya deðiþik kaynaklardan (kitap, dergi,
gazete, internet gibi) resimler, yazýlar toplayarak
bir poster hazýrlarlar (Bu posterler ailelerin de
görebileceði biçimde veli toplantýlarýnda sergiye
açýlýr.)

CANLILAR VE HAYAT

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
.......

VÜCUDUMUZ
BYLMECESYNY ÇÖZELYM

Ýnanmýyorum!
Öðrenciler; günde bir paket sigara içen bir
insanýn bir ay, bir yýl, on yýl süreyle attýðý sigara
paketi, izmarit vb. atýklarýn çevreye etkilerine
iliþkin; bu kiþinin bu sürelerde parasal açýdan ne
kadar zarar gördüðü, içmediðinde tasarruf
edebileceði para miktarý ve bu parayla nelere
sahip olabileceðine iliþkin bir araþtýrma yapar.
Araþtýrma sonuçlarýný sýnýfta sunar .

KONULAR
D - Ýnsan ve toplum
saðlýðýna sigara ve
alkolün olumsuz etkileri
ile ilgili olarak öðrenciler;

Sigaradaki Zehir
Sigaradaki zararlý maddeleri göstermek amacý
ile içine küçük bir parça pamuk yerleþtirilmiþ
plastik þiþenin aðzýna içinden pipet (veya lastik
boru) geçirilmiþ mantar týpa yerleþtirilir. Pipetin
dýþarýda kalan ucuna sigara takýlýr. Sigara
yakýldýktan sonra plastik þiþe sýkýlýp gevþetilir. Bu
iþlem 3 adet sigara bitene kadar sürdürülür.
Öðrenciler þiþedeki ve pamuktaki renk
deðiþikliðini gözlemleyip sigaranýn insan saðlýðý
üzerindeki etkilerini tartýþýrlar.
Saðlýklý Besleniyor muyum?
Öðretmen tarafýndan hazýrlanan bir tablo
öðrencilere verilir. Bu tablo öðretmenin seçimine
veya öðrencilerin isteklerine göre günlük,
haftalýk veya aylýk olabilir. Tabloda hangi öðünde
neler yendiði ve içildiði yazýlýr. Bir hafta sonra
tablolar okula getirilerek karþýlaþtýrma yapýlýr.
Öðrenciler kendi aralarýnda oylama yaparak en
iyi beslenen tabloyu ve öðrenciyi seçerler. Ve
gruplara ayrýlarak bir haftalýk örnek beslenme
tablosu örneði hazýrlanýr. Öðrenciler
hazýrladýklarý tablolardan uygun ve saðlýklý
olanlarý seçip saðlýklý beslenme uygulamasý
yapar.

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu
yaptýrýlýr.

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR: Sigara ve alkolün zararlarý
ile ilgili broþürler bulunur ve daðýtýlýr.
Anne ve/veya babasý sigara tiryakisi ya da
alkol baðýmlýsý olan çocuklar için hassas
olunur.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Açýk Uçlu Soru ,Doðru –Yanlýþ, Kavram
Haritasý, Tabloda Boþluk Doldurma,
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KAVRAMLAR
...................

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 2
MADDENYN DE?Y?YMY
VE TANINMASI

KONULAR
A. Yaðmur ve karýn oluþumu
ve yer yüzünde suyun
uðradýðý deðiþimlerle ilgili

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

MADDE VE DEÐÝÞÝM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

29. Yaðmur, kar, buz, sis ve bulutun su
olduðunu fark eder .

Gökten Ýnen Su

30. Suyun ýsýnýnca buharlaþtýðýný,
buharýn da soðuyunca
yoðuþtuðunu gösteren deney
tasarlar .
31. Buharlaþma ile suyun havaya
döndüðü ve yaðýþlarla
buharlaþmanýn birbirini dengelediði
çýkarýmýnda bulunur.
32. Su döngüsü ile yaðýþ–buharlaþma
dengesi arasýnda iliþki kurar .
33. Su döngüsünün gerçekleþmesi için
enerji kaynaðý gerektiði çýkarýmýnda
bulunur.
34. Baþka enerji kaynaklarýnýn
kökeninin güneþ enerjisi olduðunu
açýklar .

Öðrenciler, saðanak yaðmur, yoðun kar yaðýþý,
sis, sel, vb. deneyimlerini sýnýfta anlatýrlar.
Yaðmurun ve karýn ne zaman yaðdýðýný, sisin
hangi mevsimde ve hangi þartlarda daha çok
oluþtuðunu irdelerler. Yaðan yaðmurun nereye
gitmiþ olabileceði tartýþmaya açýlarak yaðýþlar,
buharlaþma ve bulutlar arasýnda iliþki kurulur .
Yukarýlarda Hava Nasýl?
Sýnýfta kampa giden bir öðrenci varsa yüksekliðe
çýkýldýkça sýcaklýðýn düþtüðü ve geceleri kamtaki
havanýn neden soðuduðu tartýþmaya açýlýr.
Ayrýca kýþýn kar neden yüksek yerlere yaðar?
Örnek: Beþparmaklar- Trodos Daðlarý.
Yaz ortasýnda uçaðýn yük bölmesine kaçak
binen ve yolda donma tehlikesi geçiren
maceracý bir gencin hikâyesi anlatýlýr. Havada
yükseldikçe sýcaklýðýn düþtüðü gerçeði
vurgulanýr. Yüksek dað tepelerinde karýn geç
erimesi, bunu destekleyen bir bilgi olarak
kullanýlýr. Öðrenciler, havada yükselen su
buharýnýn sýcaklýðýnýn nasýl deðiþeceðini ve
sonuçta ne olacaðýný tahmin ederler .
Çaydanlýk Ýle Bulut Ve Yaðmur
Her öðrenci evinde, çaydanlýkta kaynayan su
üzerine, soðukta bekletilmiþ metal bir tabak
tutarak gözlemlerini yazar, bu gözlemler sýnýfta
tartýþýlýr. Yaðmur ile öðrencileringözlemleri
arasýnda bir benzerlik olup olmadýðý irdelenir.

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, ýsýtýcýyý güneþe, çaydanlýktaki suyu
göl, akarsu, deniz gibi yüzey sularýna, çýkan
buharý bulutlara benzeterek bu gözlemlerin,
yeryüzündeki su döngüsü ile ilgisini açýklarlar.
Doðadaki yaðmur ile tabak yüzeyindeki su
damlalarý karþýlaþtýrýlýr. Doðada soðutma iþini
neyin yaptýðý açýklanýr .

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Kâsede Su Döngüsü

Resim dersinde, yeryüzündeki su
döngüsünü konu alan resim çalýþmasý
yaptýrýlýr.

Düz aðýzlý bir cam kâse içine bir miktar kaynar
su konarak ortasýna boþ küçük bir fincan
yerleþtirilir. Büyük kâsenin aðzý saydam plastik
(streç) film ile kapatýlýr. Fincanýn tam üstüne
gelecek þekilde film üzerine buz yerleþtirilir.
Kâse, mum veya ispirto lambasý alevinden biraz
yükseðe (15-20 cm) yerleþtirilir. Öðrenciler buzla
soðutulan plastik film yüzeyinde su damlalarýnýn
oluþup damlamasýný gözlemlerler. Damlayan
suyun nereden geldiði tartýþýlýr. Isýtma kesilince
yoðuþmanýn yavaþladýðý ve durduðu gösterilir.
Su döngüsünün devam etmesi için ýsýtma
aracýnýn gerekliliði vurgulanýr. Isýtma aracýnýn bir
enerji kaynaðý olduðu hatýrlatýlýr. Isýtma ve
soðuma saðlandýkça kâsedeki su döngüsünün
de süreceði vurgulanýr. Tabiattaki su
döngüsünün hangi enerji kaynaðýyla yürüdüðü
tartýþýlýr . Su Döngüsü ile ilgili bir proje çizim
çalýþmasý yapýlýr.

AÇIKLAMALAR
Su buharýnýn soðuk bir ortamla
karþýlaþýnca yoðuþacaðý gerçeði tartýþýlýr.
Öðrenciler, soðuk cisimlerin ýsýsýnýn
olmadýðý çýkarýmýný yapabilir. Eðer
öðrenciler bu çýkarýmý yapmýþlarsa, soðuk
olarak düþünülen bir cismin kendinden
daha soðuk bir cisim ile temas ettirilmesi
saðlanabilir. Örneðin havlu, buza
dokundurularak buzun erimesi
gözlemlenir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Su nereden gelir? Nereye gider?, Öðrenci
Deðerlendirme formu, akran
Deðerlendirme Formu, Yapýlandýrýlmýþ
Grid, Proje ve Poster Çalýþmasý, Kavram
Geliþtirme,
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

35. Güneþ enerjisinin yeryüzüne ýþýnlarla
ulaþtýðýný bilir.

Ya Güneþ Olmasaydý!

36. Güneþ ýþýnlarýnýn ulaþtýklarý maddeyi
ýsýttýðýný deneyle gösterir .
37. Güneþ enerjisinin ýsý enerjisine
dönüþtüðü sonucunu çýkarýr .
38. Sýcaklýðý yüksek olan maddelerin
temas ettiði soðuk maddeleri
ýsýttýðýný gösteren deney tasarlar.

Güneþ dýþýnda enerji kaynaklarýmýz nelerdir,
sorusu sorulur. Öðrenciler bildiklerini yazýlý ve
sözlü ifade ederler. Eksik yönler öðretmen
tarafýndan tamamlanýr. Her bir enerji kaynaðýnýn
nasýl oluþtuðu basitçe tartýþmaya açýlýr. “Güneþ
olmasaydý hangi enerji kaynaklarýmýz olabilirdi?”
sorusu sorulup, bilinen yaygýn enerji
kaynaklarýnýn her birinin güneþ ile ilintisi
vurgulanýr. Güneþ enerjisinin bize nasýl ulaþtýðý
irdelenir .
Güneþ Hem Aydýnlatýr Hem Isýtýr
Etkinliðe baþlamadan önce öðrencilere “gölgede
mi yoksa güneþli havada mý daha çok
ýsýndýklarý” sorularak bu konuda tartýþmalarý
saðlanýr.
Güneþli bir havada, içi boþ, eþit boyutlu iki
karton kutudan birinin bir yüzü çýkarýlarak
saydam bir plastik film ile kapatýlýr. Kutularýn her
ikisinin üst yüzeyleri ortadan delinerek birer
termometre yerleþtirilir. Her iki kutu içindeki
havanýn sýcaklýklarýnýn ayný olduðu okunup
kaydedildikten sonra kutularýn saydam olan yüzü
güneþi görecek þekilde açýk havaya býrakýlýr. On
dakika beklendikten sonra her iki kutunun
sýcaklýklarý yeniden okunup kaydedilir. Aradaki
fark tartýþýlýr. Güneþ ýþýnlarýnýn ulaþtýklarý ortamý
ýsýttýklarý vurgulanýr .

TEMEL BECERÝLER

Yüzmek Ýçin Yazý Bekle!

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

Deniz, göl, ýrmak, dere sularýnýn yazýn ýlýkken
kýþýn neden soðuk olduðu tartýþýlýr. Güneþ
enerjisinin suda ýsýya dönüþtüðü vurgulanýr.
Katýlarýn ve gazlarýn da güneþ tarafýndan
ýsýtýlmasýna örnekler verilir. Öðrenciler, bir ýsý
kaynaðý olmayýnca soðumanýn gerçekleþtiðini
sezer .

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Güneþ panelerinin nasýl yapýldýðý ve nasýl
çalýþtýðý ile ilgili proje ve poster çalýþmasý
yapýlýr.
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MADDE VE DEÐÝÞÝM

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 2
.......
MADDENYN DE?Y?YMY
VE TANINMASI

KONULAR
A. Yaðmur ve karýn oluþumu
ve yer yüzünde suyun
uðradýðý deðiþimlerle ilgili
olarak öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
MADDENYN DE?Y?YMY
VE TANINMASI

KONULAR
B. Isý ve sýcaklýk
kavramlarýnýn farkýný
kavramak için öðrenciler;

MADDE VE DEÐÝÞÝM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

39. Ayný maddenin, az ýsý verilince az,
çok ýsý verilince çok ýsýndýðýný
deneyle gösterir .

Ütü Isýtýr ve Düzeltir

40. Ayný miktar ýsý verilince az
maddenin çok, çok maddenin az
ýsýndýðýný deneyle gösterir .
41. Maddelerin yandýðýnda ýsý verdiðini
gösteren deney tasarlar .
42. Yakýtlarda depolanmýþ enerjinin
kökeninin neden güneþ enerjisi
olduðunu açýklar .

Öðrenciler, büyüklerinin yardýmýný alarak hafif
ýsýtýlmýþ ütüyü, bir havlu üzerinde gezdirirler.
Havlunun ütüleme iþlemi öncesi ve sonrasýndaki
sýcaklýklarýný elle kontrol edip karþýlaþtýrýrlar.
Gözlemlerini yazýlý ve sözlü olarak sýnýftaki
arkadaþlarýna anlatýrlar. Ütüden havluya ne
geçtiði tartýþýlýr .
Ne Kadar Isý , O Kadar Isýnma
Öðrenciler küçük gruplara ayrýlarak her gruptan,
ýsýtma süresi ile sýcaklýk arasýnda nasýl bir iliþki
olduðunu tahmin etmeleri istenir. Her grup, ikiþer
tane ispirto ocaðý (veya mum) ve eþit hacimde
su bulunan iki ayrý kap alýrlar. Isýtmaya
baþlamadan önce her iki kaptaki suyun
sýcaklýðýný termometre ile ölçerek kaydederler.
Birinci kaptaki su 5 dakika, ikinci kaptaki su ise
10 dakika ýsýtýlýr. Isýtma iþleminin sonunda tekrar
sýcaklýk ölçülüp tahminleri ile gözlemlerini
karþýlaþtýrýrlar. Daha uzun süre ýsýnan maddenin
daha çok ýsý aldýðý ve daha çok ýsý alan
maddenin sýcaklýðýnýn daha fazla arttýðý
vurgulanýr .

43. Isýnmak için kullanýlan yakýtlarý
listeler .

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
Kutuplarda Eskimo'larýn evlerinin nasýl
olduðu, evlerini nasýl ýsýttýklarý ile ilgili
poster/ proje çalýþmasý yaptýrýlýr.

AÇIKLAMALAR
Öðrenciler, sýcaklýðý farklý olan maddeler
temas ettirilince sýcaklýðýn aktýðýný
düþünebilir. Sýcaklýðýn ýsý etkisiyle
oluþtuðu, akanýn ýsý olduðu özellikle
vurgulanýr. “Isýtmada neleri kullanýrýz?”,
“Isýtmada kullanýlan yakýtlar nelerdir?”,
“Isýtmada kullanýlan
yakýtlar nasýl oluþur?” gibi konularda proje
ya da poster çalýþmasý yaptýrýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Su nereden gelir? Nereye gider?, Öðrenci
Deðerlendirme formu, akran
Deðerlendirme Formu, Yapýlandýrýlmýþ
Grid, Proje ve Poster Çalýþmasý, Kavram
Geliþtirme, Grafik Okuma, Isýtmada
Kullanýlan Yakýtlar Nasýl Oluþur? Isýtmada
neleri Kullanýrýz? Konularýnda proje ya da
poster çalýþmasý yapýlýr.
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Ýspirto ocaðýnda yakýt olmazsa ocaðýn tek
baþýna ýsý verip veremeyeceði, öðrenciler
tarafýndan tartýþýlýr. Ýspirtonun yanmadan da ýsý
verip vermediði irdelenir. Yapýlan deneyde
sýcaklýk yükselmesini saðlayan ýsýnýn, ispirtonun
yanmasý sonucu oluþtuðu vurgulanýr. Öðrenciler,
ispirto yerine kullanýlabilecek baþka sývý
örnekleri verirler .
Isý Ayný Sýcaklýk Farklý
Öðrenciler, özdeþ iki beherden birine yaklaþýk 50
mL diðerine yaklaþýk 100 mL su doldurup her
ikisini, ayný ispirto ocaðý ile beþer dakika ýsýtýr ve
ýsýtma sürelerinin sonunda, her iki beherde su
sýcaklýðýný okuyup kaydederler. Gerek
duyarlarsa deneyi tekrarlarlar. Isýnan madde
miktarlarý ve verilen ýsý miktarlarýný aralarýnda
karþýlaþtýrýrlar. Ayný miktar ýsýyý alan az
maddenin mi yoksa çok maddenin mi
sýcaklýðýnýn daha yüksek olduðunu belirlerler.
Verilen ýsý miktarý ayný olunca, az maddenin, çok
maddeden daha çok ýsýnacaðý vurgulanýr .

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

44. Yakýtlardan elde edilen ýsýnýn
harekete dönüþebildiðini deneyle
gösterir .

Güneþ Hep Bize Çalýþýr

45. Isý birimlerinin joule ve kalori
olduðunu bilir .
46.

1 joule ve 1 kalorinin büyüklüðünü
günlük hayattan örnekler vererek
açýklar.

Mümkünse öðrenciler hidroelektrik santralinin,
kömür ocaðýnýn kaynaðýnýn önemi, nereden
temin edildiði vb. konularýný öðrencilerce
araþtýrýlýr. Barajdaki suyu yükseðe çýkaran,
kömürün esasý olan aðacýn büyümesini
saðlayan, petrole dönüþmüþ eski zaman
hayvanlarýnýn besininin aslý olan güneþ
enerjisinin, gözlemlenen son hâline
dönüþünceye kadar uðradýðý dönüþümler,
öðretmenin yönlendirmesi ile, öðrenciler
tarafýndan araþtýrýlýr ve tartýþýlýr. Yakýt olarak
kullanýlan maddeleri ve güneþ enerjisinin bu hâle
dönüþüm evrelerini bir poster ile sunarlar.
Isýdan Harekete

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

Öðrenciler, ince bir kartondan 10-15 cm çaplý bir
daire keserek üzerine merkezden baþlayýp
yaklaþýk 1 cm aralýklarla geniþleyen bir spiral
çizerler. Spiralin merkezinde küçük bir delik
açýlarak uzun bir iplik bu delikten geçirilir ve bir
ucuna, ipin delikten çýkmasýný engelleyecek
büyüklükte düðüm atýlýr. Karton, spiral hattý
boyunca bir makas ile kesilir. Ýpin serbest
ucundan spiral, yanan bir mum veya ocak alevi
üzerinde, sabit bir desteðe tutturulur. Öðrenciler
ýsý etkisi ile spiralin hareketini gözlemlerler ve
gözlemlerini kaydederek sonuçlarý tartýþýrlar.
Spiralin, vida gibi dönerken hareket enerjisi
kazandýðý, bu enerjinin yanan mumun saðladýðý
ýsýdan kaynaklandýðý vurgulanýr .
Enerji Birimleri
Öðrenciler alýþ-veriþ esnasýnda ambalajlý gýda
maddelerinin besin deðerlerini, ambalajlarýndan
okurlar; her gýdanýn verdiði enerjiyi, birimleri ile
birlikte bir tabloya kaydederler. Tabloda farklý
enerji birimleri olduðuna dikkat çekilir. Enerji
birimleri olan kJ ve kcal arasýndaki büyüklük
iliþkisi (1 cal 4 J), ayrýca 1000 J= 1 kJ ve 1000
cal= 1 kcal iliþkileri verilir.

Enerji birimleri konusu 5.sýnýf 'Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim' ünitesi ile iliþkilendirilir.
Fen ve Teknoloji Dersi “Iþýk ve Ses” ünitesini
ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
1 kJ' ün nasýl bir büyüklük olduðu
konusunda bir seziþ vermek için düþünülen
“bir dilim ekmeðin enerjisi” veya “bir gram
kömürün yanma enerjisi” deðerleri asli
bilgiler gibi düþünülmemelidir.
Isýtma iþi öðretmen tarafýndan yapýlýr.
Etkinlik yapýlýrken uçucu ve yanýcý sývýlarýn
tehlikesi belirtilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrenci Deðerlendirme formu, akran
Deðerlendirme Formu, Yapýlandýrýlmýþ Grid,
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MADDE VE DEÐÝÞÝM

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
.......
MADDENYN DE?Y?YMY
VE TANINMASI

KONULAR
B. Isý ve sýcaklýk
kavramlarýnýn farkýný
kavramak için öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
MADDENYN DE?Y?YMY
VE TANINMASI

KONULAR
C. Isýnýn madde üzerindeki
etkileri ile ilgili olarak
öðrenciler;

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

MADDE VE DEÐÝÞÝM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

47. Isý-sýcaklýk iliþkisi deneyimlerinden,
ýsýnýn maddeler üzerindeki en
belirgin etkisinin
48. Isýnma-soðuma olduðu çýkarýmýný
yapar.
49. Isý etkisiyle maddelerin
hacimlerinin arttýðýný, gündelik
hayattan örneklerle doðrular.
50. Isý alma-verme ile genleþmebüzülme arasýnda iliþki kurar.
51. Genleþmenin çevremizdeki olumlu
ve olumsuz etkilerinin farkýna varýr.
52. Sývýlarýn ýsý alarak buharlaþtýðýný ve
buharýn yoðuþurken ýsý verdiðini
deneyle gösterir .
53. Buharlaþmanýn her sýcaklýkta
olabileceðini gösteren deney
tasarlar .
54. Deney sonuçlarýný kullanarak
sýcaklýk arttýkça buharlaþmanýn
hýzlanacaðý çýkarýmýnda bulunur .
55. Bir sývý kaynarken gözlemlerini
ifade eder .
56. Kaynayan sudan çýkan
kabarcýklarýn su buharý olduðunu
gösteren deney tasarlar.
57. Kaynama ve buharlaþma arasýndaki
farký açýklar .

Isý Aldý Isýndý-Isý Verdi Soðudu

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

Öðrenciler, ýsý aldýklarý için sýcaklýðý yükselen
(ýsýnan) ve ýsý verdikleri için sýcaklýðý düþen
(soðuyan) maddelere gündelik hayattan örnekler
verir .
Köprüler ve Yollar da Yaza Hazýrlanýr
Öðrenciler, karayolu köprülerinde bloklar arasý
boþluklarýn neden býrakýldýðýný, demir yolu
raylarýnýn neden tam uç uca baðlanmadýðýný,
yaz aylarýnda, telefon ve elektrik tellerinin neden
sarktýðýný vb. tartýþýrlar. Öðrencilerin eksik
býraktýðý hususlar öðretmen tarafýndan
tamamlanýr. Isýnan maddelerin boyutlarýnýn
büyüdüðü vurgulanýr. Genleþme kavramý tanýtýlýr
.
Buharlaþtý Soðuttu-Yoðuþurken Isýttý
Öðrenciler, ellerinin üzerine kolonya dökerler.
Kolonya buharlaþýrken ne hissettiklerini rapor
ederler. Birkaç dakika sonra, kolonyanýn
ýslaklýðýndan iz kalmayýþýný buharlaþma ile
iliþkilendirirler. Buharlaþma sýrasýnda kolonyanýn
deriden ýsý mý aldýðýný, yoksa deriye ýsý mý
verdiðini irdelerler. Buharlaþan sývýlarýn ýsý aldýðý
vurgulanýr. Buradan, ýsýnýn bir hâl deðiþimine yol
açtýðý gerçeðine iþaret edilir.
Bir erlene yaklaþýk üçte biri dolacak þekilde su
konur. 80 oC civarýna ýsýtýlýr. Uygun çapta ortasý
delik bir mantardan geçirilen termometre, erlen
içine, sývýya dokunmayacak þekilde sarkýtýlýr.
Sývý yüzeyine yakýn bir yerde buharýn sýcaklýðý
okunur. Termometrenin konumu deðiþtirilmeden
erlen bir soðuk su kabýna daldýrýlýrken
termometredeki deðiþim izlenerek sýcaklýk
deðerleri kaydedilir. Sýcaklýk yükselmesinin
yoðuþmaya baðlý olduðu vurgulanýr. Böylece,
yoðuþan buharýn ýsý verdiði sonucuna varýlýr .
Ne Zaman Erir,Ne Zaman Donar?

4. sýnýfta yer alan “Maddelerin ýsý etkisi ile
deðiþimi” konusu ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Deneylerde termometre ve mantar, erlenin
aðzýna, ýsýtma iþlemi tamamlandýktan sonra
yerleþtirilmeli, termometre suya
deðmemelidir. Kuruma deneyi yapýlýrken
termometre yardýmýyla ortam sýcaklýklarý
ölçülür. Suyun buharlaþmasý ve kaynamasý
gözlenirken öðrencilerin zarar görmemesi
için gerekli önemler alýnýr.
Kaynama olayý tanýmlanýrken buhar basýncý
ve atmosfer basýncýna girilmez. 4. sýnýfta
iþlenen yüzme ve batma konusu hatýrlatýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kutuplarda Eskimo'larýn evlerinin nasýl
olduðu, evlerini nasýl ýsýttýklarý ile ilgili
poster/
proje çalýþmasý yaptýrýlýr.
Termometrenin nasýl yapýldýðý ve sýcaklýðý
nasýl ölçtüðü ile ilgili poster hazýrlama,
Öðrenci Deðerlendirme Formu, Akran
Deðerlendirme Formu, Yapýlandýrýlmýþ Grid,
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Bir deney tüpüne yaklaþýk 2 g beyaz mum konur.
Hafif bir alev üzerinde yavaþ yavaþ ýsýtýlýrken
mumun görünümünü öðrenciler kontrol ederler.
Mum eriyince ýsýtma kesilir. Mumun ýsý almasý ile
erimesi arasýnda iliþki kurulur.
Tüpteki eriyen mum, soðuk su bulunan bir kapta
soðutulurken görünümü kontrol edilir. Mum
donuncaya kadar bu iþlem sürdürülür. Mumu
soðutmak ile mumun ýsý kaybetmesi arasýndaki
iliþki irdelenir, ýsý verme ile donma arasýnda iliþki
kurulur

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

58. Saf maddelerin kaynama
sýcaklýklarýnýn sabit olduðunu
araþtýrmalarý sonucu öðrenir.

Buzdan Suya

59. Kaynama sýcaklýklarýna bakýlarak
sývýlarýn tanýnabileceðini fark eder .
60. Suyun kaynama sýcaklýðýnýn sabit
olduðunu gösteren deney tasarlar.
61. Bilimsel ölçme sonuçlarýnýn yer ve
zaman deðiþse de birbirine yakýn
çýkacaðýný doðrular
62. Ölçmenin ve akýlcýlýðýn zan ve
tahminden farkýný açýklar .
63. Katýlarýn ýsý alarak eridiðini, sývýlarýn
ýsý vererek donduðunu fark eder .
64. Gözlemleri sonucunda yakýn
çevresinde eriyen ve donan
maddelere örnekler verir.
65. Saf bir maddenin erime-donma
sýcaklýðýnýnsabit olduðunu deneyle
gösterir.
66. Ayný maddenin, erime sýcaklýðýnýn
donma sýcaklýðýna çok yakýn
olduðunu deney sonuçlarýndan
çýkarýr .
67. Erime-donma noktalarýna bakarak,
maddelerin tanýnabileceðini bilir.

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 buz parçalarýný bir cam kaba (beher)
koyarak oda sýcaklýðýnda bir süre bekletirler.
Baþlangýçta beþer dakika arayla sýcaklýk ölçümü
yaparak .erime anýndaki ve sonrasýndaki
sýcaklýðý belirlerler. Ölçülen sýcaklýk deðerlerini
ve zamaný içine alan bir tablo düzenleyerek
tablodaki veriler yardýmýyla sütun grafik çizerler.
Bu grafikten erime noktasýnýn sabit olduðu
çýkarýmýný yaparlar . ( Bu etkinlik uygun
okuldauygun ortam yoksa evde anne veya baba
ile yapýlabilir.)
Sudan Buza
Öðrenciler bir deney tüpüne az miktarda su
alarak içine termometre daldýrýrlar. Bu tüpü
içinde tuz,buz karýþýmý bulunan (erimemiþ
olmalý) bir baþka kabýn içine yerleþtirip, 3'er
dakika aralýklarla sýcaklýk ölçümleri yaparken
tüpteki suyu arada bir kontrol ederek donma
anýný belirlerler. Donma anýndan sonra 12 dakika
daha sýcaklýk kaydýna devam edilir. Öðrenciler,
zamaný ve sýcaklýklarý içine alan bir tablo
düzenleyerek tablodaki veriler yardýmýyla bir
sütun grafik çizerler. Sütun grafikten donma
sýcaklýðýný tespit ederler. Suyun donma
sýcaklýðýný erime sýcaklýðý ile karþýlaþtýrýrlar. Saf
bir maddenin erime ve donma sýcaklýklarýnýn
birbirine çok yakýn (aslýnda eþit) olduðu
vurgulanýr. ( Bu etkinlik uygun okuldauygun
ortam yoksa evde anne veya baba ile
yapýlabilir.)
Her Madde Erir mi?
Öðrenciler yakýn çevrelerinde kullanýlan katý, sývý
maddelerin erime ve donma derecelerini
araþtýrýr. Bulduðu sonuçlarý deneyler
tasarlayarak destekler.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
4. sýnýfta iþlemiþ olan “Maddelerin ýsý etkisi
ile hal deðiþimi” konusu hatýrlatýlýr.

AÇIKLAMALAR
Öðrenciler, genellikle kaynayan sudan çýkan
kabarcýklarý hava olarak düþünmektedir.
Kabarcýklarýn hava olmadýðý, su buharý
olduðu gözlemlerinden de faydalanarak
vurgulanýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrenci Deðerlendirme Formu, Akran
Deðerlendirme Formu, Yapýlandýrýlmýþ Grid,
Tablo Yapalým – Grafik Çizelim, Kavram
Eþleþtirme, Grafik Okuma, Bulmaca,
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MADDE VE DEÐÝÞÝM

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
.......
MADDENYN DE?Y?YMY
VE TANINMASI

KONULAR
D. Saf maddelerin kaynama
sýcaklýklarý ile ilgili olarak
öðrenciler;
E. Saf maddelerin erime ve
donma noktalarý ile ilgili
olarak öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
MADDENYN DE?Y?YMY
VE TANINMASI

KONULAR
D. “Aðýr” ve “yoðun”
kavramlarý ile ilgili olarak
öðrenciler;

KAVRAMLAR

MADDE VE DEÐÝÞÝM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

68. Deneyimlerini kullanarak, suda
batan ve suda yüzen maddelere
örnekler verir .

Yüzenler-Batanlar

69. Suda yüzme-batma olayýnýn tek
baþýna kütle veya hacim ile
açýklanamayacaðýný deneyle
gösterir .
70. Eþit hacimli, biri suda batan diðeri
yüzen iki maddenin hangisinin
kütlesinin daha büyük olacaðýný
tahmin eder.
71. Batan maddenin yüzen maddeden
daha yoðun olduðunu ifade eder .
72. Yoðunluk tanýmýný ve birimini bilir .
73. Yoðunluðun ayýrt edici bir özellik
olduðunu bilir.

Metal, plastik, ahþap, cam, taþ gibi malzemeden
yapýlmýþ farklý cisimlerin suda yüzme-batma
özellikleri öðrenciler tarafýndan denenir. Yüzmebatma olaylarýyla kütle veya hacim arasýnda
doðrudan bir iliþki olup olmadýðý öðretmen
öncülüðünde tartýþýlýr. Öðrenciler yüzmebatmanýn kütle ile iliþkili olduðunu tahmin
ederse, farklý kütlelerde tahta ve alüminyum
parçalarý ile deney tekrarlanýr. Ýliþkiyi hacimde
ararlarsa, o zaman farklý hacimlerde tahta ve
alüminyum parçalar kullanýlýr. Öðretmen, yüzmebatmanýn tek baþýna kütle veya hacimle deðil,
ikisi ile birden iliþkili olacaðý çýkarýmýna
yönelecek þekilde tartýþmalarý yönlendirir. Batma
þartý olarak “kütle büyük olacak-hacim küçük
olacak” tarzýnda basit bir çýkarýma ulaþmaya
çalýþýlýr.
Hangisi Daha Yoðun?
Silgiden ve beyaz mumdan, eþit hacimli iki
prizmatik parça kesilir. Bunlarýn hacimlerinin eþit
olduðu belirtildikten sonra ikisi birden suya atýlýr.
Batan silgi ve yüzen mum parçasýnýn kütleleri
tahmin ettirilir. Sonra bu parçalar sudan çýkarýlýp
kurulandýktan sonra tartýlýr. Tahmin ile tartým
karþýlaþtýrýlýr. Silginin “daha yoðun” olduðu
vurgulanýr.

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

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
Öðrencilere, 4. sýnýfta iþlenen yüzme ve
batma konusu hatýrlatýlýr.

AÇIKLAMALAR
Öðrenciler, kayýðýn batmasý deneyiminden
hareketle, delik cisimlerin suda batacaðýný
düþünüyor olabilir. Gerekiyor ise deney
yapýlarak bu yanýlgý düzeltilir. Dereceli
silindir ve diðer hacim ölçü kaplarýnda
hacmin nasýl okunacaðý hatýrlatýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrenci Deðerlendirme Formu, Akran
Deðerlendirme Formu, Yapýlandýrýlmýþ
Grid, Tablo Yapalým – Grafik Çizelim,
Kavram Eþleþtirme, Grafik Okuma,
Bulmaca,
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Mumdan, kütlesi silgi parçasýna göre daha
büyük bir parça kesilir; terazide tartýlarak
kütlesinin silgi parçasýndan daha büyük olduðu
belirlenir. Daha aðýr olan bu parçanýn suda
yüzüp yüzmeyeceði öðrenciler tarafýndan tahmin
edilir. Suda batma için “daha aðýr” olmanýn
önemli olmadýðý, “daha yoðun” olmak gerektiði
yeniden vurgulanýr.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

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

Toplarý Çarpýþtýralým

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

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 .

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 3
.......
KUVVET VE HAREKET

Sihirli Kuvvetler

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

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.

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

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.

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

15

KONULAR
A. Temas gerektirmeyen
kuvvetleri anlamak
amacýyla öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

79. Mýknatýslarýn birbirini çektiðini veya
ittiðini gözlemler .

Mýknatýsý Tanýyalým

80. Mýknatýslarýn farklý iki kutbu
olduðunu fark eder.

ÜNÝTE 3
KUVVET VE HAREKET

KONULAR
B. Myknatyslaryn
özellikleriyle ilgili olarak
ö?renciler;

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

81. Mýknatýslarýn farklý kutuplarýndan
birinin N (Kuzey) ve diðerinin S
(Güney) olarak isimlendirildiðini
ifade eder.
82. Mýknatýslarýn ayný kutuplarýnýn
birbirini gittiði, zýt kutuplarýn ise
birbirini çektiði sonucuna ulaþýr.

Öðrenciler sýnýfa getirilen çeþitli þekillerdeki
mýknatýslarý (çubuk, U, halka vb.) kullanarak iki
mýknatýsýn birbirini çektiðini veya ittiðini çeþitli
denemeler yaparak keþfeder. Bu denemeler
esnasýnda öðrenciler mýknatýslarýn uçlarýnýn
(kutuplarýnýn) farklý davrandýðýný gözlemler. Bu
kutuplardan birinin N, diðerinin S kutbu olarak
isimlendirildiðini öðrenirler. Hangi kutuplarýn
birbirini ittiðini, hangilerinin birbirini çektiðini
deneyerek tespit ederler. Sonuçlarý tartýþýrlar .
Kaybolmayan Kutuplar

83. Bazý maddelerin mýknatýslardan
etkilendiðini ifade eder.
84. Mýknatýslarýn maddelere uyguladýðý
kuvvetin,temas gerektirmeyen bir
kuvvet olduðunu açýklar.

Bir çubuk mýknatýsa çekiçle vurularak mýknatýs
iki parçaya ayrýlýr. Öðrenciler bu iki parçanýn yine
itme veya çekme özelliði gösterdiðini, her bir
parçada yine N ve S olarak isimlendirilen
kutuplarýnýn varolduðunu gözlemler .
Mýknatýslarý Nerelerde Kullanýrýz?
Mýknatýslarýn günlük hayatta kullaným alanlarýný
araþtýrmalarý istenir. Araþtýrmalarý sonucunda
bulduklarý sonuçlarý arkadaþlarý ile sýnýfta
paylaþýrlar.

85. Günlük hayatta mýknatýslarýn
kullaným alanlarýný araþtýrýr.

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
4. sýnýfta mýknatýslarýn bazý maddelerle
etkileþimlerinden faydalanarak birbiri
içerisine karýþmýþ olan maddeleri
ayýrmada nasýl kullanýldýklarý iþlenmiþti.

AÇIKLAMALAR
“Kuvvet çeþitlerini belirleyelim” etkinliði
yapýlýr.
Sýnýfta mýknatýslarýn bazý maddelerle
etkileþimlerinden faydalanarak birbiri
içerisine karýþmýþ olan maddeleri
ayýrmada nasýl kullanýldýklarý iþlenmiþti.
Öðrenciler, mýknatýslarýn elektronik
donanýmlý bazý eþyalara (televizyon,
bilgisayar ekraný,
bankamatik kartý, cep telefonu, bilgisayar
disketi, CD vb.) yaklaþtýrýldýðýnda, bu
eþyalara zarar verebileceði konusunda
uyarýlýr.

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

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

86. Çeþitli yüzeylerin (halý, beton, buz
vb.), cisimlerin hareketlerine
etkilerini karþýlaþtýrýr.

Tartýþalým

87. Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha
kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha
zor hareket ettirilebileceðini
gözlemler.
88. Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha
kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha
zor hareket ettirilmesinin sebebini,
sürtünen yüzeylerin farklýlýðý ile
açýklar .
89. Yüzey ile cisim arasýnda, cismin
hareketini zorlaþtýran veya
engelleyen kuvveti, sürtünme
kuvveti olarak tanýmlar.
90. Sürtünmenin bir temas kuvveti
olduðunu ifade eder.
91. Hava ortamýnda, hareket eden cismin
hareketini zorlaþtýran kuvveti hava
direnci olarak tanýmlar.
92. Su içerisinde, hareket eden cismin
hareketini zorlaþtýran kuvveti su
direnci olarak tanýmlar.

Öðrencilere, buzlu yollarda yürümekte neden
zorlandýklarý, bazý araçlarýn (bisikletlerin, kapý
menteþelerinin vb.) hareketli aksamlarýnýn neden
yaðlanmasý gerektiði sorulur ve alýnan cevaplar
tartýþýlýr.
Hareketi Zorlaþtýran Nedir?
Öðrenciler bir cismi önce kaygan, sonra da
pürüzlü bir yüzeyde harekete geçirmeye
çalýþýrlar. Her iki durumda da hareketi zorlaþtýrýcý
veya engelleyici kuvvetin ne olabileceðini ve
hangi yüzeyde cismi daha kolay hareket
ettirebildiklerini tartýþýrlar.
Bir Paraþüt Yapalým
Öðrenciler, küçük cisimleri (kibrit kutusu, silgi
vb.) taþýyabilecek bir paraþüt modeli tasarlayýp
yaparak hava direncinin harekete etkisi
tartýþýrlar. Konuyla ilgili olarak; jet uçaklarýnýn,
kýsa pistlere inerken durmalarýný kolaylaþtýrmak
için, paraþüt açmalarýyla ilgili bir video film
izlettirilebilir veya resim gösterilir.
Tartýþalým

93. Sürtünmenin günlük yaþamdaki
etkilerine örnekler verir.

Öðrenciler, sürtünmenin bilimsel olarak
anlaþýlmasýnýn teknoloji uygulamalarýndaki yerini
tartýþýr. Bu baðlamda, Atatürk'ün bilim ve
teknoloji hakkýndaki görüþlerini araþtýrýrlar.

TEMEL BECERÝLER

Su Ýçerisine Býrakýlan Bilye
Öðrenciler, özdeþ iki cam bilyeden birini su dolu
derin bir cam kap içerisine, diðerini de hava
ortamýnda ayný anda, ayný yükseklikten serbest
býrakarak bilyelerin ayný mesafeyi ne kadar
sürede geçtiklerini karþýlaþtýrýr ve bunun
sebeplerinin neler olabileceðini açýklarlar.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Sürtünmesiz Bir Yaþam Nasýl Olurdu?
“Eðer sürtünme olmasaydý hayatýmýzda ne gibi
deðiþiklikler olurdu?” sorusuna öðrencilerle
birlikte cevap aranýr. Bu konu ile ilgili
simülasyonlar gösterilebilir. Bazý durumlarda
sürtünmeyi azaltmak, bazý durumlarda ise
artýrmak için önlemler alýndýðý örneklerle
tartýþýlýr.

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kuvvet çeþitlerini Belirleyelim, Bu Yarýþ nasýl
Kazanýlýr?, Nasýl Daha Yavaþ Düþer ?
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FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 1
.......
KUVVET VE HAREKET

KONULAR
C. Sürtünme kuvvetini ve
hayatymyzdaki önemini
anlamak amacyyla
ö?renciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 4
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

KONULAR
A - Pozitif ve Negatif
Elektirik Yükleri ile ilgili
olarak öðrenciler;

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

94. Yünlü bir kumaþa sürtülen plastik
kalem, tarak ya da bir cam boru,
hafif cisimleri kendine doðru
çektiðini öðrenir.

Pozitif ve Negatif Elektirik Yükleri

95. Sürtünme ile saðlanan elektiriðin
durgun elektirik olduðunu öðrenir.
96. Araþtýrmalarý sonucunda iki türlü
Pozitif ve Negatif elektirik yükleri
olduðunu öðrenir.
Pozitif elektrik yükünün (+), negatif
elektrik yükünün (-) olduðunu bilir.
97. Sürtünme ile hafif cisimleri çekme
özelliði kazanan maddelerin;
elektiriklenmiþ cisimler olduðunu
bilir.

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
4. Sýnýftaki 'Yaþamýmýzdaki Elektrik'
konusu ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?
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Öðretmen öðrencilerine 'kazaðýnýzý giyerken ve
çýkarýrken duyduðunuz çýtýrtýnýn sebebi
nedir?'diye sorar,konu tartýþýlarak
açýklanýr.Saçýnýz kuru ve temiz iken kolay þekil
almaz,tarak saç tellerini çeker.Bu olayýn sebebi
sýnýf ortamýnda denenerek tartýþýlýr.
Tarak saçýmýza sürtüldükten sonra,küçük kaðýt
parçalarýna yaklaþtýrýlýr ve sonuçlarý
gözlenir.Ayný deney plastik çubuðun yünlü
kumaþa sürtülmesi þeklinde de yapýlabilir.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

98. Sürtünme sonucunda birbirine
sürtünen farklý cisimlerin (plastik ile
yünlü kumaþ gibi)her ikisinin de
elektirik yüklendiðini,biri pozitif ise
diðeri negatif yüklü olduðunu
öðrenir.

Elektirik Yüklü Cisimlerin Birbirine Etkisi.

99. Ayný maddaden yapýlan ve sürtünme
ile elektiriklenen cisimlerin birbirini
ittiðini gözler.

Öðrenciler yünlü kumaþa sürtükleri iki plastik
çubuðun veya iki cam çubuðun birbirlerine
yanaþtýrýldýklarýnda birbirlerini ittiklerini
gözlerler.Böylece ayni cins elektirik yüklü
cisimlerin birbirini ittiði sonucunu
çýkarýrlar.Öðrenciler yukarýdaki etkinlikle cam ve
cam gibi maddelerin pozitif(+),plastik çubuk ve
plastikten yapýlmýþ diðer maddelerin negatif()yüklü olduðunu öðrenirler.

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 4
.......

YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK

100. Farklý maddelerden yapýlan ve
sürtünme ile elektiriklenen cisimlerin
birbirini çektiðini bilir.

KONULAR

101. Ayni cins elektirik yüklerinin
birbirini ittiðini,farklý cins elektirik
yüklerinin birbirini çektiðini öðrenir.

B - Elektirik yükleri arasýnda
itme ve çekme ile ilgili
olarak öðrenciler;

102. Sürtünme ile saðlanan
elektirik,olduðu yerde kaldýðýndan
durgun elektirik ( statik ) adýný
aldýðýný bilir.

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
4. Sýnýftaki 'Yaþamýmýzdaki Elektrik' konusu
ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR

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 :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 4
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

103. Basit bir elektrik devresindeki pil,
ampul, baðlantý kablosu ve
anahtarý sembolik olarak gösterir.

Bir Ampul Yakalým

104. Devre elemanlarýnýn sembolik
gösterimlerinin, devre þemasý
çizimlerinde kullanýldýðýný fark
eder.
105. Çalýþan bir elektrik devresi þemasý
çizer.

KONULAR
C - Basit bir elektrik
devresindeki elemanlarýn
sembolik gösterimi ve
devre þemalarýnýn çizimi
ile ilgili olarak öðrenciler;

106. Basit bir elektrik devre
þemasýndan yararlanarak devreyi
kurar ve çalýþtýrýr.

Öðrenciler, masa üzerinde hazýr bulunan ampul,
duy, anahtar, pil yataðý ve kablolarý
gözlemleyerek tanýr. Bu malzemeleri ve bir pili
kullanarak ampulü yakmayý dener. Baþarýsýz
olan denemelerin sebeplerini (devrenin
tamamlanmamasý, kablolarda bir kopukluk
olmasý, baðlantýlarýn pilin tek kutbuna yapýlmasý
veya ampulün saðlam olmamasý) tartýþýrlar.
Daha sonra çalýþan devreyi gösteren bir resim
çizerek bu çizimi açýklarlar .
Ampul Neden Yanmadý?

107. Verilen hatalý bir devre þemasýný,
deneyerek çalýþýr hâle getirir.

Öðrenciler, çalýþan ve çalýþmayan devre
resimlerini inceleyerek, devrelerin çalýþýp
çalýþmayacaðý hakkýnda tahminlerde bulunurlar.
Bazý durumlarda devrenin niçin çalýþmadýðýný
tartýþýrlar .

108. Çalýþmayan elektrik devrelerine ait
þemalarý yorumlayarak niçin
çalýþmadýðýný söyler.

Bir Model Tasarlayalým

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

Öðrenciler, basit bir elektrik devresi kullanarak el
feneri, hýrsýz alarmý veya oyuncak bir evi
aydýnlatan sistem vb. modeller tasarlar ve
bunlarý çalýþtýrýrlar.
Devre Elemanlarýný Sembolik Olarak
Gösterelim

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 devre elemanlarýnýn (pil, ampul,
baðlantý kablosu ve anahtar) sembolik
gösterimlerini içeren kartlarý inceleyerek, hangi
sembole hangi devre elemanýnýn karþýlýk
geldiðini tahmin ederler. Devre elemanlarýnýn
neden sembollerle gösterildiði tartýþýlarak, bunun
önemi (örneðin matematikteki +,-, vb.
iþaretlerinin ortak kullanýmýndaki önemi gibi)
vurgulanýr .
Devre Þemamýzý Sembollerle Çizelim

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Öðrenciler resmettikleri bir elektrik devre
þemasýný öðrendikleri sembolleri kullanarak
yeniden çizerler.

4. Sýnýftaki 'Yaþamýmýzdaki Elektrik'
konusu ile iliþkilendirilir.

Devre Þemamýzý Kuralým

AÇIKLAMALAR

Öðrencilerden, verilen bir elektrik devresi
þemasýndan yararlanarak elektrik devresi kurup
çalýþtýrmalarý istenir. Farklý elektrik devre
þemalarý gösterilerek devrenin niçin çalýþýp
çalýþmayacaðý(ör: anahtar açýkken lambanýn
yanmayacaðýný veya baðlantý kopukluðunu...)
öðrencilere sorulur.

Pil ve ampuller sadece seri baðlanmalý,
fakat seri baðlama kavramýna girilmez.
Öðretmen, öðrencileri elektrik devreleri ile
ilgili etkinliklerden sonra devre
elemanlarýný toplamalarýna özendirir.
Sýnýfta ailesinde elektrik teknisyeni veya
elektrik mühendisi olan öðrenciler
devrelerle nasýl çalýþýldýðýný öðrenir ve
sýnýfla paylaþýrlar.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Devre Þemasý Üzerinde Oynayalým,
Devre Sembollerini Tanýyalm, Eþleþtir –
Deðerlendir – Çözümü Bul etkinliði,
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

109. Demir çivi, bakýr tel, insan vücudu,
ýslak tahta, vb.gibi maddelerden
elektrik akýmýný iletir. Bu tür
maddelere iletken maadde
dendiðini bilir.

Ýletken ve Yalýtkan Maddelerin Devrede
Denenmesi

110. Porselen, cam, plastik çubuk, kaðýt,
yün, ipek kumaþ, kuru tahta, vb.
maddelerden elektrik akýmýný
iletmez. Bu tür maddelere yalýtkan
maadde dendiðini bilir.
111.

Araþtýrma ve incelemeleri
sonucunda basit iletken ve yalýtkan
maddeler toplayarak sýnýfa getirir.

112.

Ýletken ve yalýtkan maddelere
örnekler vererek gösterir.

Öðrenciler getirdikleri çeþitli iletken ve yalýtkan
maddeleri elektirik devresi üzerinde deneyerek
hangilerinin iletken hangilerinin yalýtkan madde
olduðunu ayýrt eder.Böylece konu ile ilgili taplo
hazýrlar.

FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 4
.......
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

KONULAR
D - Ýletken ve yalýtkan
maddelerin devrede
denenmesi ile ilgili olarak
öðrenciler;

113. Kurduðu basit elekrtik devresinde
iletken ve yalýtkan maddeleri
deneyerek hangilerinin iletken
hangilerinin yalýtkan olduðunu
listeler.

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
4. Sýnýftaki 'Yaþamýmýzdaki Elektrik'
konusu 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. Elektrikle çalýþan araçlarýn
tamirinin uzman kiþiler tarafýndan
yapýlmasý konusunda öðrenciler uyarýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Devre Þemasý Üzerinde Oynayalým,
Devre Sembollerini Tanýyalm, Eþleþtir –
Deðerlendir – Çözümü Bul etkinliði,
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 4
YAÞAMIMIZDAKÝ
ELEKTRÝK

KONULAR
E - Pil ve evde kullanýlan
elektrik arasýndaki farklar
ile ilgili olarak öðrenciler;

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

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

114. Pillerin nerelerde kullanýldýðýný
örnekler vererek açýklar.

Pil ve Evde Kullanýlan Elektirik Arasýndaki
Farklar

115. Pil çeþitlerine örnekler verir.

Öðrencilere pil ve evdeki elektirikle çalýþan
aletler hatýrlatýlýr.Sýnýfa getirilen çeþitli elektirikli
aletler denenerek öðrencilerin konuyu
kavramalarý saðlanýr.Böylece evlerde kullanýlan
elektiriðin 220volt,pillerin ise 1.5 volt
olduðu,elektirikli ev aletlerinin 220 volta göre
yapýldýðý için pilin verdiði elektirik ile çalýþmadýðý
kavratýlýr.

116. Pilin üzerindeki volt, (+), (-)
simgelerinin anlamlarýný öðrenir.
117. Piller televizyon, ütü, buzdolabý
gibi elektrikli araçlarý
çalýþtýrmadýðýný öðrenir.
118. Pilin verdiði elektriðin 1.5 volt
olduðunu, evlerde kullanýlan
elektriðin 220 volt olduðunu
öðrenir.

Evlere Elektirik Nasýl Ulaþýr?

119. Evlerede kullanýlan elektrik akýmý;
pilin verdiði akýmdan çok güçlü ve
tehlikeli olduðunu öðrenir.
120. Evde kullandýðý elektrik akýmýnýn
yaratabileceði tehlikeleri araþtýrýp;
sýnýf ortamýnda arkadaþlarý ile
paylaþýr.
121. Elektriðin dikkatsizlik ile yapýlan
hata sonucunda insan hayatýný
tehlikeye soktuðunu ve bunun
neticesinin ölüm olabileceðini
öðrenir.

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
4. Sýnýftaki 'Yaþamýmýzdaki Elektrik'
konusu ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Konularýn iyice pekiþtirilmesi için çeþitli
deneylere,gözlemlere ve araþtýrmalara yer
verilmelidir. Her öðrencinin basit bir
elektirik devresi yapýp arkadaþlarýyla
paylaþmasý istenmelidir.Yapýlan elektrik
devresi sadece pil ile denenecektir.
Kesinlikle ev elektriði kullanýlmayacaktýr.
Ampulün, üzerinde yazan deðerden fazla
deðere sahip olan bir pile baðlanmasý
durumunda zarar görebileceði uyarýsýnda
bulunulur.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?
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Bu konuda çeþitli gezi ve gözlemler
yapýlarak,çocuklarýn konuyu yerinde gözleyerek
kavramalarý saðlanýlýr. Konu çeþitli resimler ve
fotoðraflarla desteklenilir.Öðrencilere konu ile
ilgili araþtýrma ödevleri verilir.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

122. Öðrenciler bulabildikleri
Dünya,Güneþ ve Ay resimlerini
sýnýfa getirerek Güneþ, Dünya ve
Ay'ýn þeklini karþýlaþtýrýr .

Dünya, Güneþ ve Ay'ýn Þekli Neye Benziyor?

123. Geçmiþte insanlarýn, Dünya, Güneþ
ve Ay'ýn þekliyle ilgili çeþitli
görüþlerini araþtýrýr ve sunar.
124. Güneþ, Dünya ve
Ay'ýbüyüklüklerine göre sýralar.

Öðrencilerden, “Güneþ, Dünya ve Ay'ýn þekilleri
nasýldýr?” ve “Güneþ, Dünya ve Ay'ýn
büyüklükleri için nasýl bir sýralama yaparsýnýz?”
sorularýna cevap vermeleri istenerek ön bilgileri
yoklanýr. Daha sonra, uzaydan çekilmiþ
fotoðraflar, varsa, Video-CD, slayt ve bilgisayar
simülasyonlarý yardýmýyla bir fikir birliðine
varýrlar.

125. Güneþ, Dünya ve Ay'ý bir arada
temsil eden kendine özgü bir model
oluþturur ve sunar.

DÜNYA VE EVREN

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 5
.......

DÜNYA GÜNEÞ VE AY

KONULAR
A - Güneþ, Dünya ve Ay'ýn
þekil ve büyüklükleriyle
ilgili olarak öðrenciler;

126. Cisimlerin uzaklaþtýkça daha küçük
görüldükleri çýkarýmýný yapar.

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
4. Sýnýftaki 'Gezegenimiz Dünya' ünitesi ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Dünya'nýn þekliyle ilgili olarak 4. sýnýfta
öðrenilenler hatýrlatýlýr.
Küre, sýnýfa getirilen küre örnekleriyle
ayrýntýya girilmeden hatýrlatýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, Çoklu zekâ çalýþmalarý,
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 5
DÜNYA GÜNEÞ VE AY

KONULAR
B - Güneþ'in Dünya'nýn
hareketleri ile ilgili olarak
öðrenciler;

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

DÜNYA VE EVREN

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

127. Dünya'nýn kendi etrafýnda
döndüðünü ifade eder.

Var mýsýnýz Dünya-Güneþ-Ay Modeli
Yapmaya!..

128. Dünya'nýn kendi etrafýnda bir tam
dönüþünü tamamladýðý sürenin,
bir gün (24 saat) olduðunu bilir.

Öðrenciler, “Güneþ, Dünya ve Ay'dan sizce
hangisi daha büyüktür?” sorusuna cevap ararlar.
Öðrenciler daha sonra cevaplarýný bilimsel
bilgilerle karþýlaþtýrdýktan sonra, tanýdýðý
malzemeleri (Güneþ bir deniz topu veya
basketbol topu olarak düþünüldüðünde,
Dünya'nýn ancak bir leblebi tanesi, Ay'ýn ise
yarým pirinç tanesi olarak düþünülebileceðine
dikkat çekilir.) kullanarak Güneþ, Dünya ve Ay'ý
bir arada temsil eden bir model (poster, resim,
maket vb.) tasarlar ve yaparlar.

129. Gece-gündüz oluþumunu,
Dünya'nýn kendi etrafýndaki
dönme hareketiyle açýklar
130. Güneþ'in gökyüzünde gün
boyunca hareket ediyor
gözükmesini, Dünya'nýn kendi
etrafýndaki dönme hareketiyle
açýklar

Uçaklar Neden Kuþ Kadar Gözükür?

131. Dünya'nýn kendi etrafýnda
dönerken ayný zamanda Güneþ'in
etrafýnda da dolandýðýný öðrenir
ve açýklar.
132. Dünya'nýn Güneþ etrafýnda bir tam
dönüþünü tamamladýðý sürenin,
bir yýl ( 365 gün 6 saat ) olarak
kabul edildiðini belirtir.Dünya'ya
gore Güneþ'in Ay'dan daha uzak
olduðu sonucunu çýkarýr.

Öðrenciler, uzaktaki daðlar, aðaçlar, binalar veya
araçlarýn olduklarýndan daha küçük
göründükleriyle ilgili gözlemler yaparlar. Gözlem
sonuçlarýndan ve deneyimlerinden (Örneðin; bir
uçaðýn, gökyüzünde bir kuþ büyüklüðünde
görülmesi gibi) yola çýkarak Güneþ ve Ay'ýn
büyüklüklerinin farklý olmasýna raðmen,
Dünya'ya olan uzaklýklarý dikkate alýndýðýnda,
gökyüzünde hemen hemen ayný büyüklükte
göründüklerini fark ederler.
Dünya'mýz Hiç Hareket Etmeseydi Neler
Olurdu ya da Olmazdý?
Öðrenciler, “Eðer Dünyamýz hiç hareket
etmeseydi neler olurdu/veya olmazdý?” sorusuna
tartýþarak cevap ararlar.

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
4. Sýnýftaki 'Gezegenimiz Dünya' ünitesi
ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Küre, sýnýfa getirilen küre örnekleriyle
ayrýntýya girilmeden hatýrlatýlýr.
Bu düzeyde, dönme ekseni ve yörünge
kavramlarýyla elips terimi kesinlikle
kullanýlmaz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, Çoklu zekâ
çalýþmalarý, Kavram Haritasý,Açýk Uçlu
Soru, Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Araþtýrma, Ne biliyorum? Ne
öðrenmek istiyorum? Ne öðrendim?,
Eþleþtirme,
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

133. Ay'ýn kendi etrafýnda dönerken ayný
zamanda da Dünya etrafýnda
dolandýðýný ifade eder.

Ay da Durmadan Dönüyor

134. Dünya, Güneþ ve Ay'ýn hareketlerini
gösteren kendine özgü bir model
oluþturur ve sunar.
135. Dünya'dan bakýldýðýnda Ay'ýn daima
ayný yüzünün gözlendiðini açýklar.
136. Ay'ýn evrelerini belirli aralýklarla
gözlemler ve gözlem sonuçlarýný
kaydeder.

Öðrenciler, “Ay nasýl hareket eder?” sorusuna ön
bilgilerine dayanarak cevap ararlar. Daha sonra,
eðer varsa Ay'ýn hareketleriyle ilgili bilgisayar
simülasyonu, video-CD, slayt vb. izlerler. Ay'ýn
hareketlerini, Güneþ'in ve Dünya'nýn varlýðýný da
dikkate alarak rol oynama tekniði ile sýnýf
ortamýnda canlandýrýrlar.
Öðrenciler, yakýn çevrelerinden edinecekleri
malzemeleri kullanarak Dünya, Güneþ ve Ay'ýn
hareketlerini gösteren kendilerine özgü bir model
oluþtururlar ve sýnýfta sergilerler.
Ay'ýn Evrelerini Gözleyelim

137. Gözlemlerine dayanarak Ay'ýn
evrelerinin düzenli olarak tekrar
eden bir doða olayý olduðu
sonucunu çýkarýr.
138. Ay'ýn evrelerini, Ay'ýn Dünya
etrafýndaki dolanma hareketiyle
açýklar.
139. Ay'ýn evrelerini temsil eden bir
model oluþturur ve sunar.

Öðrenci gruplarýna “Ay'ýn Evrelerini Gözleyelim”
konulu bir proje çalýþmasý yaptýrýlabilir. Bu
kapsamda her bir grup, yeni aydan iki gün
sonrasýndan baþlayarak 14 gün süresince Ay'ý
gözler. Uygun formlarda kaydedilen gözlem
sonuçlarý kullanýlarak öðrenciler, Ay'ýn farklý
þekillerde görülme nedenini sýnýfta tartýþýrlar.
Öðrenciler gözledikleri Ay'ýn kaç gün sonra ayný
evreye geleceðini tahmin ederler ve zamaný
gelince denetlerler.
Siz de Yapacaðýnýz Modelle Ay'ýn Evrelerini
Ýzleyebilirsiniz

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
4. Sýnýftaki 'Gezegenimiz Dünya' ünitesi ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR

Kapaklý bir karton bir kutu (örneðin bir ayakkabý
kutusu) alýnýr. Kutunun tüm yan yüzeylerine birer
gözetleme deliði açýlýr (4 adet). Ay'ý temsil eden
bir ping-pong topu, kutunun üst kapaðý
kapatýldýðýnda, kutunun içerisine sarkacak
þekilde bir iple kapaða asýlýr. Sonra Güneþ'i
temsil eden bir el feneri kutunun yan yüzlerden
birine açýlacak beþinci bir deliðe (gözetleme
deliklerinden birinin altýna açýlacak), kutunun
içini aydýnlatacak þekilde sabitlenir. El feneri
yakýlýr ve gözetleme deliklerinden top gözlenir
(Bir delikten bakarken diðerleri kapalý
tutulmalýdýr.). Öðrenciler, her bir delikten topun
nasýl görüldüðüne bakarak bu model üzerinde
Ay'ýn evrelerinin oluþumunu tartýþýrlar.
Ay Hiç Hareket Etmeseydi Neler Olurdu/ya da
Olmazdý?
Öðrenciler, “Eðer Ay hiç hareket etmeseydi neler
olurdu/olmazdý?” sorusuna tartýþarak cevap
ararlar.

Güneþ'e doðrudan çýplak gözle bakmanýn
sakýncalarý anlatýlýr.
Bu düzeyde, dönme ekseni ve yörünge
kavramlarýyla elips terimi kesinlikle
kullanýlmaz.
Gece - gündüz modeli uygulanýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kelime iliþkilendirme, Çoklu zekâ çalýþmalarý,
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,

25

DÜNYA VE EVREN

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 5
.......

DÜNYA GÜNEÞ VE AY

KONULAR
C) Ay'ýn hareketleri ile ilgili
olarak öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 6
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

KONULAR
A - Canlýlarýn
sýnýflandýrýlmasý ile ilgili
olarak öðrenciler;

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

140. Gözlemleri sonucunda yakýn ve
uzak çevresinde yaþayan çeþitli
canlýlara örnekler verir.

Canlýlarý Sýnýflandýrabilir miyim?

141. Ülkemiz KKTC'ne özgü canlý ve
cansýz varlýklara örnekler verebilir.
142. Canlýlarý benzerlik ve farklýlýklarýna
göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar
ve mikroskobik canlýlar olarak
sýnýflandýrýr.
143. Canlýlarýn incelenmesinde
sýnýflandýrmanýn kolaylýk
saðladýðýný fark eder.
144. Gözle görülemeyecek kadar küçük
canlýlarýn olup olmadýðýný arþtýrýr
ve tartýþýr.
145. Mikroskop kullanarak gözle
görülemeyecek kadar küçük bazý
canlýlarý gözlemler.

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 ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Bilimsel sýnýflandýrmada Monera, Protista,
Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar olmak
üzere 5 ayrý âlemde incelenen canlýlar, bu
seviyede Mikroskobik Canlýlar, Mantarlar,
Bitkiler, Hayvanlar olarak
sýnýflandýrýlmýþtýr. Bu ayrým biyoloji
dersinde verilecektir. Âlem, Þube, Takým,
Familya, Cins, Tür gibi sistematik
terimlerin kullanýmýndan kaçýnýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?
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Öðretmen ve öðrenciler gazete, dergi gibi
kaynaklardan topladýklarý canlý resimlerini sýnýfa
getirirler. Öðrenciler getirilen bu resimleri
benzerlik ve farklýlýklarýna göre kendilerince
sýnýflandýrarak bir kartona yapýþtýrýrlar.
Öðrenciler bu sýnýflandýrmada kullandýklarý
ölçütleri yazarlar. (Bu aþamada öðretmen doðru
sýnýflandýrmayý vermez.). Konu iþlendikten sonra
öðrenciler yapýþtýrdýklarý resimlere ve yazdýklarý
bilgilere tekrar bakarlar. Öðretmen rehberliðinde
çeþitli canlýlara ait bu resimler; Bitkiler,
Hayvanlar, Mantarlar ve Mikroskobik Canlýlar
baþlýklarý altýnda tekrar düzenlenir (Bu etkinlik
portfolyo dosyasýnda saklanabilir.)
Gezelim Gözlemleyelim
Öðretmen, öðrencileri çevresindeki bitkilerin
benzerlik ve farklýlýklarýný gözlemlemeleri
amacýyla yakýn çevrede gözlem yapabilecekleri
bir geziye götürür. Öðrenciler, çevrelerinde
gördükleri bitkileri gözlemler ve bunlarýn görünen
özelliklerini (yaprak, çiçek, gövde vb.)
kaydederler. Her öðrenci kendi kayýtlarý ile
arkadaþlarýnýn kayýtlarýný karþýlaþtýrýr.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

146. Gözlemleri sonucunda çevresindeki
bitkilerin benzerlik ve farklýlýklarýný
listeler.

Bitkileri Ýnceleyelim

147. Gözlemleri sonucunda bitkileri
çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak
sýnýflandýrýr ve örnekler verir.
148. KKTC'nde doðal ortamlarda
yetiþebilen bitkilere örnekler verir.
149. Saðlýklý ve dengeli beslenme için
faydalý olan sebze ve meyveleri
tanýr ve dengeli beslenir.

Sýnýfa kara yosunu, eðrelti otu gibi çiçeksiz bitki
örnekleri ve köküyle çýkarýlmýþ papatya gibi kýr
çiçekleri getirilir. Öðrenciler bu bitki örneklerini
karþýlaþtýrarak benzerlik ve farklýlýklarýný
tartýþýrlar.
Genç Fotoðrafçý
Öðrenciler, çevresindeki çeþitli bitkilerin
fotoðraflarýný çekerek bir fotoðraf sergisi
hazýrlarlar

150. KKTC'nde doðal ortamlarda
yetiþebilen sebze,meyve,çiçek ve
aðaç türlerine örnekler verir. Bildiði
diðer ülkelerde yetiþen sebze,
meyve, çiçek ve aðaç türleri ile
benzerlik ve farklýlýklarý arkadaþlarý
ile paylaþýr.
151.

CANLILAR VE HAYAT

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 6
.......
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

KONULAR
B - Bitkilerin sýnýflandýrýlmasý
ile ilgili olarak öðrenciler;

Çiçeklerin ve aðaçlarýn bir ülke için
önemini kavrar. KKTC'nde çiçek ve
aðaç türlerinin korunmasý için
nelerin yapýlmasý gerektiðini
araþtýrýr. Arkadaþlarý ile paylaþarak
fikirler üretir.

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
Bitkiler bu aþamada sadece çiçekli ve
çiçeksiz bitkiler olarak sýnýflandýrýlýr. Çiçeksiz

AÇIKLAMALAR
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?

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 :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 6
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

152. Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin
kýsýmlarýný gösterir, çizer.

Çiçekli Bir Bitkiyi Ýnceleyelim

153. Kök, gövde ve yapraklarýn
görevlerinden bazýlarýný deney
yaparak test eder.

Öðrenciler sýnýfa köküyle çýkarýp getirdikleri
çiçekli bir bitkinin kýsýmlarýný bitkinin üzerinde
gösterip, çizerler. Çizdiði resim üzerinde bitkinin
kýsýmlarýný isimlendirir (Bu etkinlik portfolyo
dosyasýnda saklanabilir).

154. Çiçekli bir bitkinin kýsýmlarýnýn
görevlerini açýklar.

Yaprak Kolleksiyonu
Öðrenciler, çevresinden topladýðý çeþitli bitkilere
ait yapraklardan yaprak koleksiyonu hazýrlarlar
ve koleksiyonlarýný sergilerler.
Çiçeði Ýnceleyelim
Öðrenciler sýnýfa getirilen düðün çiçeði, gelincik
gibi çiçeklerin kýsýmlarýný inceler, çizer ve
isimlendirirler.

KONULAR

Çiçeðim Neden Renklendi ?

C- Çiçekli bir bitkinin
kýsýmlarý ve görevleri ile
ilgili olarak öðrenciler;

Öðretmen, sýnýfý gruplara ayýrýr. Her grup
mürekkeple renklendirilmiþ suya, kökü kesilmiþ
beyaz çiçekli herhangi bir bitkiyi (örneðin
karanfil) koyar. Yaklaþýk bir saat bekledikten
sonra meydana gelen deðiþiklikleri gözlemler ve
tartýþýrlar.

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

Yapraðýmý Kopardýlar Dalýmdan

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
Çiçekli bir bitkinin kýsýmlarý kök, gövde
yaprak ve çiçek olarak verilir. Bu
kýsýmlarýn þekil ve görevlerine göre

AÇIKLAMALAR
Çiçekli bir bitkinin kýsýmlarý kök, gövde
yaprak ve çiçek olarak verilir. Bu
kýsýmlarýn þekil ve görevlerine göre
çeþitleri verilmez. Çiçeðin bitkinin üreme
organý olduðu vurgulanarak kýsýmlarýnýn
sadece isimleri (taç yaprak, çanak yaprak,
erkek organ ve diþi organ) verilir. Yapraðýn
bitkinin beslenmesinde, terlemesinde ve
gaz alýþveriþinde rolü olduðu vurgulanýr.
Fotosentezin ayrýntýlarýna girilmeden

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,
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Büyüklükleri eþit olan ayný 2 saksý bitkisinden
birinin bütün yapraklarý kopartýlýr. Ýkinci saksý
kontrol bitkisi olarak alýnýr.Her iki saksýda
aydýnlýk bir ortama konur,ayný miktarda su verilir.
Belirli bir süre gözlem yapýlarak kayýt tutulur. Her
bitkiye ait büyüme-zaman sütun veya çizgi
grafiði çizilerek sonuçlar yorumlanýr ve tartýþýlýr.
Bitkim Su Ýçer mi?
Öðretmen sýnýfý gruplara ayýrýr. Her grup kendi
getirdiði bitki fidesinin köklerini yýkayarak
topraktan arýndýrýr.Bu fideyi içi su dolu cam
kavanoza, kökleri su içinde kalacak þekilde
koyarlar. Gruptaki öðrenciler buharlaþmayý
önlemek amacýyla kavanozun aðzýný sadece
bitkinin gövdesinin bulunduðu kýsým açýkta
kalacak þekilde, naylon veya alüminyum folyo ile
kapatýrlar. Su seviyesini kalemle kavanoza
iþaretlerler. Kavanozu aydýnlýk bir ortama
koyarak her gün su seviyesini kontrol ederler.
Deðiþiklikleri gözlemleyip, kaydeder ve sonuçlarý
tartýþýrlar.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

155. Gözlemleri sonucunda çevresindeki
hayvanlarý benzerlik ve
farklýlýklarýna göre listeler.

Hayvanlarý Sýnýflandýralým

156. KKTC'nde doðal ortamda yaþayan
hayvanlara (böcekler, sürüngenler,
kuþlar, deniz canlýlarý) örnekler
verir.
157. Hayvanlarý bir omurgaya sahip
olup/olmamasý açýsýndan omurgalý
ve omurgasýz olarak sýnýflandýrýr.
158. Omurgalý hayvanlarý memeliler,
kuþlar, sürüngenler, kurbaðalar ve
balýklar olarak sýnýflandýrýr.
159. Omurgalý hayvan sýnýflarýnýn genel
özelliklerini açýklar.
160. Görünüþleri ve hareketleri birbirine
benzediði halde ayný sýnýfta yer
almayan omurgalý hayvanlara
örnekler verir.
161. Omurgasýz hayvanlara örnekler
verir.
162. Bir omurgalý ve omurgasýz hayvaný
inceleyerek, gözlem sonuçlarýný
kaydeder.

Öðrenciler çevrelerinde gördükleri (hayvanat
bahçesi, çiftlikler vb.) veya görsel kaynaklarda
yer alan hayvanlarýn isimlerinden oluþan bir liste
yaparlar. Listelerindeki hayvanlarý kendilerince
belirledikleri özelliklere göre tabloda gösterirler.
Her öðrencinin oluþturduðu tablo sýnýfta tartýþýlýr.
Poster Hazýrlama
Öðretmen sýnýfý gruplara ayýrýr. Her grup kendi
seçtiði hayvan sýnýfýna ait resim ve yazýlardan
oluþan bir poster hazýrlar ve sýnýfa sunar.

CANLILAR VE HAYAT

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 6
.......
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

Hadi Anlat Bakalým
Öðretmen sýnýfý U-biçiminde düzenleyerek bir
oyun alaný açar. Bir ders saati süresince, gönüllü
öðrencilerden her birinin seçtiklerini omurgalý
veya omurgasýz bir hayvan þeklini ve
hareketlerini taklit etmesi (ses hariç) istenir.
Sýnýftaki diðer öðrenciler, taklit yapan öðrencilere
çeþitli sorular yönelterek taklit edilen canlý ile
ilgili tahmin yaparlar.
Genç Fotoðrafçý
Öðrenciler, çevresindeki deðiþik hayvanlarýn
fotoðraflarýný çekerek bir fotoðraf sergisi
hazýrlarlar.

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
Omurgalý hayvanlar anlatýlýrken 4. Sýnýf
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim”
ünitesindeki iskeletin yapýsý ve görevleri
kýsaca hatýrlatýlýr. Resim dersinde hayvanat
bahçesi resmi yaptýrýlýr. Resim-Ýþ dersinde
oyun hamurundan hayvan modeli yaptýrýlýr.

AÇIKLAMALAR
Gövdenin su ve besin iletimini saðladýðý
vurgulanýr, yapýsý (odun, soymuk borularý)
verilmez. Omurgalý hayvan sýnýflarýnýn genel
özellikleri için; memelilerde kýl , yavrularýný
doðurma v sütle besleme; kuþlarda tüy ve
kanat, yumurta ile üreme; sürüngenlerde
pullu sert bir deri,yumurta ile üreme;
kurbaðalarda iki yaþamlýlýk,yumurta ile
üreme; balýklarda suda yaþama; yüzgeç ile
hareket, pullarla kaplý vücut, solungaçlar ve
yumurta ile üreme özellikleri verilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,
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KONULAR
D- Hayvanlarýn
sýnýflandýrýlmasý ile ilgili
olarak öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 6
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

KONULAR
D- Hayvanlarýn
sýnýflandýrýlmasý ile ilgili
olarak öðrenciler;

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

163. Gözlemlediði bir yaþam alanýndaki
canlýlarýn beslenmelerindeki
benzerlik ve farklýlýklarýný
karþýlaþtýrýr.

Gezelim Gözlemleyelim

164. Bir yaþam alanýndaki canlýlar
arasýndaki beslenme iliþkilerini
gösteren besin zinciri modeli
oluþturur .

Öðrenciler, bir omurgalý veya omurgasýz hayvaný
doðal ortamýnda beslenme þekilleri, görünüþleri
ve hareketleri gibi özelliklerini dikkate alarak
gözlemler. Gözlemler kaydedilerek, sonuçlar
sýnýfta tartýþýlýr.
Hayvanlarý Ýnceleyelim

165. Ýnsan etkisi ile besin zincirindeki
bir halkanýn yok olmasý ile ortaya
çýkabilecek sonuçlarý tartýþýr .
166 . KKTC'nde nesli tükenmek üzere
olan hayvanlarý araþtýrmasý
sonucunda öðrenir.
Korunmalarý için sýnýfça projeler
üretir.

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

TEMEL BECERÝLER
“Gezelim gözlemleyelim” Etkinliði ünitenin
sonundaki yaþam alanlarýndaki gezi
gözlem-inceleme etkinliði ile iliþkilendirilir.
Türkçe dersindeki yazým kurallarýna uygun
olarak hayvanlarýn hayatýmýzdaki yerini
anlatan metin yazdýrýlýr. Müzik dersinde
hayvanlarla ilgili þarkýlar söyletilir.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Omurgasýz hayvanlara ait sýnýflara ve
yapýsal ayrýntýlara girilmeden sadece
toprak solucaný, sinek, kelebek, arý,

AÇIKLAMALAR
Omurgasýz hayvanlara ait sýnýflara ve
yapýsal ayrýntýlara girilmeden sadece
toprak solucaný, sinek, kelebek, arý,
salyangoz ve midye örnek verilir.
Görünüþleri ve hareketleri birbirine
benzediði hâlde ayný sýnýfta yer almayan
omurgalý hayvanlara örnek olarak yarasa,
balina, yunus verilir. Yaþam alanlarýnda
canlýlar arasýndaki iliþkilerde besin
zincirleri genel olarak belirtilir. Fakat besin
aðlarý ve madde döngülerine girilmez.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,
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Öðretmen sýnýfý gruplara ayýrýr. Her grup þartlara
baðlý olarak verilen bir omurgalý (balýk, kurbaða,
kertenkele vb) ve bir omurgasýz (solucan,
çekirge, yengeç vb.) hayvaný inceler. Gruplar
inceleme sonuçlarýný kaydeder, þekillerini
çizerler. Gruplar inceleme sonuçlarýný tartýþýrlar.
Solucanlar Hangi Ortamý Sever?
Öðretmen, öðrencileri gruplara ayýrýr. Öðrenciler,
bahçeden getirdikleri kuru topraðý tepsi üzerine
sererler. Tepsinin bir tarafýna kuru sünger, diðer
tarafýna nemlendirilmiþ sünger koyarlar. Ýki
sünger arasýna serilmiþ topraða solucanlarý
býrakýrlar. Belli bir süre solucanlarýn hangi
süngere doðru yöneleceðini gözlemleyip
solucanlarýn seçimini tartýþýrlar.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

167. Mantar ve çiçekli bir bitkiyi
karþýlaþtýrarak farklýlýklarýný belirtir .

Mantar Bitki Deðil mi?

168. Gözlemleri sonucunda mantar
çeþitlerine örnekler verir .
169. Mantarlarýn bazý etkilerini kontrollü
deney yaparak test eder ve günlük
hayatla iliþkilendirir .
170. Mantarlarýn insan yaþamýndaki
önemini araþtýrýr ve sunar .

Hamur Yapalým
Öðretmen, öðrencileri gruplara ayýrýr. Her grup
bir miktar þeker, ýlýk su, maya ve un getirir.
Öðrenciler iki ayrý kap alýrlar. Birinci kapta þeker,
su, maya ve biraz unu karýþtýrýrlar, ýlýk bir
ortamda bekletirler. Ýkinci kapta þeker, su ve
biraz un karýþtýrýp, ýlýk ortamda bekletilir. Her iki
kapta meydana gelen deðiþiklikleri gözlemleyip
ve sonuçlarýn günlük hayatýmýzla iliþkisini
tartýþmaya açarlar.

Öðrenciler, evde ayný büyüklükte 2 parça
ekmeði nemlendirerek ayrý ayrý poþetlere
koyarlar. Poþetlerden birisini soðuk bir ortama
(buzdolabýna), diðerini ýlýk bir ortama koyarlar. 34 gün sonra ekmek üzerindeki deðiþiklikleri
gözleyerek kaydederler. Kayýtlar sýnýfa getirilerek
sonuçlar tartýþmaya açýlýr.
Ýnceleme

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

Öðrenciler sýnýfa getirilen bir kültür mantarý ile bir
çiçekli bitkinin kýsýmlarýný karþýlaþtýrýr ve
aralarýndaki farklarý tartýþýrlar.

Ekmeðime Ne Oldu?

TEMEL BECERÝLER

CANLILAR VE HAYAT

Öðrenciler sýnýfa getirilen bir kültür mantarý ile
küflenmiþ bir ekmek parçasýný büyüteç
kullanarak incelerler.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
4. sýnýftaki “Canlýlar Dünyasýný Gezelim
Tanýyalým” ünitesindeki mikroskobik canlýlar
hatýrlatýlýr.

AÇIKLAMALAR
Mantar çeþitlerine örnek olarak kültür
mantarý (þapkalý mantar), küf mantarý, maya
mantarý verilir. Mantarlar konusunda üreme
ve yapýsal ayrýntýlarýna girilmez. Doðada
yetiþen mantarlarýn çoðunun zehirli olduðu
ve kesinlikle yenmemesi
gerektiði vurgulanýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,
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ÜNÝTE 6
.......
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

KONULAR
E- Mantarlarýn özellikleri ve
hayatýmýzdaki rolleri ile
ilgili olarak öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 6
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

171. Mikroskobik canlýlarýn faydalarýna
ve zararlarýna örnekler verir.

Besin Zinciri Oluþturalým

172. Mikroskobik canlýlarýn besinler
üzerine etkisini deney yaparak
gözlemler .
173. Besinleri mikroskobik canlýlarýn
zararlý etkilerinden korumak
amacý ile geçmiþten günümüze
kullanýlan yöntemleri vurgular.

Öðretmen, öðrencileri gruplara ayýrýr. Gruplar
çeþitli canlý isimlerini þeritler halinde kesilmiþ
kartonlara yazar. Þeritler besin zinciri
oluþturacak þekilde halka hâline getirip ve zincir
þeklinde birleþtirirler. Sonra aradan bir canlý
halkasý çýkarýlýp ve ortaya çýkabilecek sonuçlarý
tartýþýrlar.
Poster Hazýrlama
Öðrenciler, yakýn çevrelerindeki veya
ülkemizdeki çevre sorunlarýna (orman
yangýnlarý, aðaç kesimleri, erozyon) iliþkin yazýlý
ve görsel kaynaklardan yararlanarak poster
hazýrlar ve sýnýfta sunarlar

KONULAR

Sen Hiç Yoðurt Yaptýn mý?
Öðrenciler mikroskobik canlýlarýn etkilerini
gözlemlemek amacý ile evde veya sýnýfta yoðurt
yaparlar.

F- Mikroskobik canlýlarýn
özellikleri ve
hayatýmýzdaki rolleri ile
ilgili olarak öðrenciler;

Genç Gazeteci
Öðrenciler gruplara ayrýlýr. Besinleri mikroskobik
canlýlarýn zararlý etkilerinden korumak amacý ile
geçmiþten günümüze kullanýlan yöntemlerle ilgili
olarak bir araþtýrma yaparlar. Araþtýrma
sonuçlarýný bir rapor hâline getirip sýnýfta
sunarlar (Bu etkinlik öðrenci ürün dosyasýnda
saklanabilir.)

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
4. sýnýftaki “Canlýlar Dünyasýný Gezelim
Tanýyalým” ünitesindeki mikroskobik
canlýlar hatýrlatýlýr.

AÇIKLAMALAR
Beslenme ve besin zinciri konusunda
üretici, tüketici, ayrýþtýrýcý konularý üst
sýnýflarda verilecektir.

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

32

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

174.

Neydi Ne Oldu?

175.

Ýnsanlarýn etkisi ile çevrenin nasýl
deðiþtiðiniaraþtýrýr .
Ülkemizde ve dünyada insan etkisi
ile nesli tükenen veya tükenme
tehlikesinde olan bitki ve
hayvanlara örnekler verir.

176.

Yakýn çevresindeki veya
ülkemizdeki çevre sorunlarý
hakkýnda bilgi toplar ve sunar.

177.

Yakýn çevresinde, çevreyi
bozabilecek davranýþlarda
bulunanlarý uyarýr.

Öðrenciler oturduklarý þehir ile ilgili olarak farklý
kaynaklardan toplayabilecekleri eski ve yeni
fotoðraflarý, insanýn çevreyi nasýl deðiþtirdiðine
örnek olarak gösterirler.

CANLILAR VE HAYAT

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 6
.......
DÜNYADAKÝ VE
ÜLKEMÝZDEKÝ CANLILAR
DÜNYASINI VE
DOÐAL YAÞAMI
TANIYALIM

KONULAR
G - Ýnsanýn çevreye etkisi ile
ilgili olarak öðrenciler;

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
Yaþam alanlarýna okul bahçesi, park, aðaç
altý vb. örnek olarak verilir.Balýklarýn suda,

AÇIKLAMALAR
Yaþam alanlarýna okul bahçesi, park, aðaç
altý vb. örnek olarak verilir.Balýklarýn suda,
solucanýn toprak altýnda karanlýk ve nemli
ortamda, kaktüslerin sýcak ve kurak ortamda
yaþama uyum saðladýklarý örnekleri verilir.

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

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 7
HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE
ÇEVRENÝN KORUNMASI

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

178. Yakýn çevresinde kirliliðe neden
olan nesneleri gözlem ve
araþtýrmalarý sonucu fark eder.

Paylaþýp Öðrenelim

179. Çevreye býrakýlan atýklardan, kýsa
sürede parçalanarak zararlarý
ortadan kalkan atýklarý ayýrt eder
ve örneklendirir.
180.

Çevreye býrakýlan atýklardan uzun
sure devam eden atýklarý ayýrt eder
ve örneklendirir.

Çevreme Duyarlýyým
Çevresindeki kirlilik örneklerini ve temiz çevre
örneklerini fotoðraf çekerek sýnýfta çevre köþesi
oluþturur.
Atýklarý Gözlüyorum
Öðrenciler sýnýfa getirdikleri meyveleri ayýklayýp
yedikten sonra atýklarýný,yemek kýrýntýlarýný,
yaprak ve cips kaðýdý, kola kutusu, plastik veya
metal artýklarý okulun bahçesindeki uygun bir
yerine býrakarak her üç günde bir gözlemde
bulunurlar. Ýki – üç hafta boyunca gözlemde
bulunurlar. Ve sýnýfta gözlemlerini defterlerine
yazarak. Karþýlaþtýrma yaparlar.

181. Geri dönüþümü açýklar.

KONULAR

Öðrenciler inceleme ve araþtýrma yaparak
bulabildiði resim, yazýlarý sýnýfa getirerek sýnýf
ortamýnda arkadaþlarý ile paylaþarak tartýþýr.

182. Çevresinde geri dönüþüm için
gerekli olan atýklarý listeler ve
kullanýlacaklarý yerleri belirler.
Bunlarla ilgili fikirler sunar.

A - Kirlenme Çeþitleri ile ilgili
olarak öðrenciler;

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

TEMEL BECERÝLER
4.sýnýfta 'Hava Kirliliði ve Saðlýðýmýz'
ünitesi ile iliþkilendirilir.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
4.sýnýfta 'Hava Kirliliði ve Saðlýðýmýz'
ünitesi ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?

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

183. Çevre kirliliðine yakýn çevresinden
örnekler verir.

Suyu Ýnceleyelim

184. Saðlýksýz çevre ortamlarýnda
mikroplarýn üreyip; insan saðlýðýný
bozabileceðini bilir.
185. Canlý atýklarýn mikroplarýn üremesi
için uygun birer ortam
olduklarýndan çevre için tehlike
oluþturduðunu bilir.

CANLILAR VE HAYAT

SÜRE/AY
...................

Temiz su ile kirli suyu mikroskopta inceleyerek
karþýlaþtýrma yapar. Gözlemlerini defterine
yazar.
Araþtýrýp Öðrenelim
Sýnýfta öðrenciler üç gruba ayrýlarak her grup
kendi araþtýrmasýný yapar.

ÜNÝTE 7
HAVA KÝRLÝLÝÐÝ
.......
VE
ÇEVRENÝN KORUNMASI

1. Grup: Hava kirliliði ve nedenleri
2. Grup: Su kirliliði ve nedenleri

186. Hava kirliliðinin evlerin ve sanayi
kuruluþlarýnýn bacalarýndan ve
motorlu araçlarýn eksozlarýndan
çýkan zehirli gazlar ile oluþtuðunu
araþtýrmalarý sonucu öðrenir. Sulara
býrakýlan çeþitli atýk ve artýklarýn
suyun kalitesini bozup su kirliliðine
neden olduðunu öðrenir.

3. Grup: Toprak kirliliði ve nedenleri
Araþtýrma sonuçlarýný her grup öðrencileri
sýnýfta sunar.

187. Çeþitli tarým ilaçlarýnýn ve kimyasal
kirleticilerin topraða atýlmasý ile
toprak kirlenmesi oluþtuðunu
kavrar.

KONULAR
B - Çevre Kirliliði ve
Saðlýðýmýz;

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
4.sýnýfta 'Hava Kirliliði ve Saðlýðýmýz' ünitesi
ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?

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 :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 7
HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE
ÇEVRENÝN KORUNMASI

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

188. Öðrenciler çevresindeki sanayi
kuruluþlarý, turizim alanlarý ve
iþyerlerinin çevreye etkilerini
gözlemleyerek tartýþýr.

Av ve Avcýlýk

189. Ormanlarýn yok olmasý ile birlikte
topraðýn da aþýnarak ( erozyona
uðrayarak ) yok olacaðý çýkarýmýný
yapar.
190. Aðaç ve ormanlarýn faydalarýný bilir.
Ormanlarýn yok olmasý ile
meydana gelen hava kirliliðive
canlý türlerinin yok olma
tehlikelerini araþtýrýp
arkadaþlarýna açýklar.

KONULAR
C – Ýnsanlarýn Çevreye
Etkileri;

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

191. Doðal yaþamýn bir denge içinde
hareket ettiðini öðrenir.
192. KKTC'deki av hayvanlarýný tanýr ve
önemini bilir.
193. Her çeþit avcýlýðýn plânlý yapýlmasý
sonucunda av hayvanlarýnýn ve
diðer kuþ türlerinin soyunun yok
olmayacaðýný kavrar.
194. Aþýrý ve bilinçsizce avlanmanýn
neticelerini 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,

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
4.sýnýfta 'Hava Kirliliði ve Saðlýðýmýz'
ünitesi ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Yakýn çevresinde kirlilik yapan herhangi
bir tesiste gözlem yapýlacaksa; öðretmen
tarafýndan alýnan izin ve tesis görevlisi
gözetiminde yapar.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?
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Av hayvanlarýnýn bir listesini yaparak son
yýllarda KKTC'deki azalan veya yok olan av
hayvaný türleri hakkýnda bilgi toplar ve
arkadaþlarý ile paylaþýr.
KKTC'de bulunan av hayvanlarýný araþtýrýr.
Resim ve yazýlarýný bularak sýnýfta arkadaþlarý ile
paylaþýrlar. Av hayvanlarýnýn yok olmamasý için
projeler üretir.
Orman Alanlarýmýz
Ormanlarýn faydalarýný araþtýrarak; bu konudaki
bilgilerini birbirlerine aktarýrlar.
Ormanlarý yok eden nedenler üzerinde tartýþýr ve
orman alanlarýnýn yok olmamasý için fikir ve
projeler sunar.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

195. Yakýn çevresinde, evinde,
mahallesinde, köyündeki çevre
kirliliðine ve güzel çevrelere örnek
verir.

Gözlem Yapýyorum

196. Motorlu araçlarýn eksozlarýndan
çýkan zehirli gazlarýn ( karbon
dioksit, karbon monoksit ) havayý
kirlettiðini bilir.

Öðrencilerin yakýn çevresinde varsa; kurulan
tuðla, taþ, kum çakýl vb. tesislerinde gözlem
yapar. Gözlemlerini sýnýf ortamýna taþýr. Eðer
çevresinde bu tür tesisler yoksa; evde, çevrede
büyüklere sorarak bu tür yerlerin çevreye
etkilerinin neler olabileceðini araþtýrýp, sýnýf
ortamýnda deðerlendirir.

197. KKTC'de kurulan küçük sanayi
atölyelerinin, inþaat þirketleri, hazýr
beton tesisleri, parke taþ, tuðla ve
kum çakýl tesisleri ile hava ve çevre
kirliliði arasýnda bað kurar.

CANLILAR VE HAYAT

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 7
HAVA KÝRLÝLÝÐÝ
.......
VE
ÇEVRENÝN KORUNMASI

KONULAR
D – KKTC'deki Hava ve
Çevre Kirliliði Ýle Etkileri;

198. Çevresinde varsa bu tür tesislere
yakýn yerde gözlem yapar.
Gözlemlerini sýnýfta arkadaþlarý ile
paylaþýr.
199. Kendi ilçesinde ( varsa ) sanayi
bölgesi ile o bölgede yaþayan
halkýn hava ve çevre kirliliði ile
sorunlarýný araþtýrýr. Sýnýfça
çözümler üretir.

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
4.sýnýfta 'Hava Kirliliði ve Saðlýðýmýz' ünitesi
ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Öðrencilere kirlilik ile ilgili gözlem
yaptýrýlýrken herhangi bir hava kirliliði
ortamýnda býrakýlmaz. DDT'ye örnek
verilecek diye sýnýf ortamýna getirilmez ve
sýkýlmaz.

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 :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 7
HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE
ÇEVRENÝN KORUNMASI

KONULAR

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

200. KKTC'deki hava ve çevre kirliliði
olan yerler ile ilgili sorunlara karþý
duyarlý davranarak gazette ve
haberleri takip ederek bilgi edinir (
Dikmen Çöplüðü, Lefke BölgesiCMC, Ýnþaat Þantiyeleri ).
201. KKTC'deki piknik yerlerindeki
çevre kirliliðini ve insanlarýn çevre
ile ilgili duyarlýlýklarýný gözlemleri
ile deðerlendirir.
202. KKTC'deki kýyý sahillerinin ve
denizlerimizin durumunu sýnýfta
tartýþarak deðerlendirmeler yapar.
Ýnsanlarýn denizi ve piknik
alanlarýný kullanýrken býraktýklarý
atýklarýn kirlilik yaratmamasý için
öneriler sunar.

D – KKTC'deki Hava ve
Çevre Kirliliði Ýle Etkileri;

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
4.sýnýfta 'Hava Kirliliði ve Saðlýðýmýz'
ünitesi ile iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Kavram Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,

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

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

203. Okulunun daha temiz ve güzel
olmasý için fikirler sunar.

Hayalimdeki Piknik Alaný

204. Bulunduðu ortamýn düzenli ve temiz
olmasý için özen gösterir.
205. KKTC'de hava, toprak ve su
kirliliðini önlemek için projeler
geliþtirir ve arkadaþlarýna sunar.
206. KKTC'de piknik alanlarýnýn daha
güzel kullanýlmasý için öneriler
sunar.
207. KKTC'de hava ve çevre kirliliðinin
artmamasý için neler yapýlmasý
gerektiðini ile ilgili öneriler sunar.

Bir piknik alaný nasýl olmalýdýr? Bir kompozisyon
yazarak düþüncelerini ve isteklerini anlatýr.
Resim çizerek piknik alanýnýn nasýl olmasý
gerektiðini çizimle anlatýr. Bu alanla ilgili bireysel
veya grup olarak proje yapar.
Kirliliði Önlemek
Öðrenciler KKTC'nin hem toprak, hem su
kirliliðini ve doðal çeve kirliliðini önlemek için
grup çalýþmalarý yaparak projeler ve fikirler
üretir.

....

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 8
.......

IÞIK VE SES

KONULAR

Ben Çevreciyim
Geri dönüþüm ile ilgili olabilecek atýklarýn neler
olabileceðini arkadaþlarý ile tartýþýr. Neler
yeniden kullanýlabilir? Ve listeler yapar.

E – KKTC'deki Hava ve
Çevre Kirliliðini Önlemek
Ýçin Neler Yapýlmalý ? (
Proje Yapalým)

Aile Projesi
Öðrenciler evde ailce ( anne, baba,kardeþler)
yaþadýðý köy, mahalle veya þehiri atýklardan ve
kirlilikten nasýl korumak gerekir? Bunun için
neler yapýlmasý gerekir? Yaþadýðý yeri
geliþtirmek ev güzelleþtirmek için neler
yapýlmasý gerekir? Fen Bilgisi defterine bir yazý
yazarak arkadaþlarý ile paylaþýr.

TEMEL BECERÝLER
4.sýnýfta 'Hava Kirliliði ve Saðlýðýmýz' ünitesi
ile iliþkilendirilir.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Çevre Dairesi'nin çevreyi koruma amacýyle
yaptýðý çalýþmalarýn neler olduðunu öðrenir.

AÇIKLAMALAR
Çevre Dairesi'nin çevreyi koruma amacýyle
yaptýðý çalýþmalarýn neler olduðunu öðrenir.
Öðrenciler þartlar uygunsa ve izin alarak
öðretmen önderliðinde Çevre Dairesi'ne
giderek fikir ve projelerini sunar.

Kavram
Uçlu Soru, Bulmaca,
ÖLÇME
VEHaritasý,Açýk
DEÐERLENDÝRME
Öðrenci Gözlem Formu,Araþtýrma, Ne
Kavram
Haritasý,Açýk
Uçlu Soru,
Bulmaca,
biliyorum?
Ne öðrenmek
istiyorum?
Ne
Öðrenci
Gözlem Eþleþtirme,
Formu,Araþtýrma, Ne
öðrendim?,
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,
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KAVRAMLAR
...................

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

CANLILAR VE HAYAT

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

208.

Iþýk Hakkýnda Ne Öðrenmiþtim

209.

Bir kaynaktan çýkan ýþýðýn, bir
engelle karþýlaþmadýðý sürece her
yönde yayýlabileceðini belirtir

210.

Iþýðýn iki nokta arasýnda izlediði
yolu, ýþýnlar çizerek gösterir

ÜNÝTE 7
HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE
ÇEVRENÝN KORUNMASI

Bir kaynaktan çýkan ýþýðýn,
doðrular boyunca yayýldýðýný fark
eder

211. Çeþitli maddeleri ýþýðý geçirgenlik
durumlarýna göre saydam,
yarýsaydam ve saydam olmayan
(opak) olarak sýnýflandýrýr

KONULAR
A - Iþýðýn yayýlmasýyla ilgili
olarak öðrenciler;

212. Verilen bir maddenin saydam olup
olmadýðýný deneyerek bulur.
213.

Çevresinden saydam, yarý
saydam ve saydam olmayan
(opak) maddelere örnekler verir.

4. s©n©fta, “Iº©ð©n görme olay©ndaki rolü” ve
“ Doðal ve yapay çeºitli ©º©k kaynaklar©” ile
ilgili öðrenilenleri hat©rlat©c© bir kavram
haritas© öðretmen rehberliðinde çizilir. Haritaya
baz© yeni kavramlar eklenerek yeni ünitede ele
al©nacak konular©n önceki öðrenilenlerle iliºkisi
gösterilir. “Iº©ð©n yay©lmas©n© önleyebilir
misiniz?”, “Iº©k bir madde ile karº©laºt©ð©nda
ne olur?” vb. sorularla öðrencilerin ön bilgileri,
gözlemleri ve tecrübeleri ortaya ç©kar©l©r.
Iþýðý Ýzleyelim
Ýmkanlar elveriyorsa öðrenciler karanl©k bir
ortam oluºturup toplu iðneyle deldikleri bir karton
plaka kapatt©klar© bir el feneri (veya oyuncak
lazer) arac©l©ð©yla s©n©f©n bir köºesi ayd©
nlat©rlar. Karton plakan©n deliðinden yay©lan ©
º©ð©n izlediði yol üzerine, tebeºir tozlar© veya
un serpilir. Öðrenciler olay© gözlemler ve
gözlemlerini yorumlarlar. Iº©ð©n nas©l yay©ld©
ð©n© tart©º©rlar.
Iþýk Her Yöne Gidiyor

KAVRAMLAR

Öðrenciler bütün yüzlerine çeºitli delikler açt©
klar© kapal© bir karton kutunun içerisine bir ©
º©k kaynað© koyarlar. Kutunun içini ayd©nlatt©
klar©nda ©º©ð©n deliklerden her yönde yay©
ld©ð©n© gözlemlerler.

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

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,

Iþýðý Çizelim
Öðretmen, bir kaynaktan ç©kan ©º©k ©º©nlar©
n©n nas©l çizileceðini gösterir. Sonra öðrenciler
©º©ð©n yay©lmas© ile ilgili gözlem sonuçlar©
n© kendi çizimleriyle gösterirler.
Iþýðýn Geçmesini Engellemeyi Dene

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Öðrencilere, oyuncak lazerleri
arkadaþlarýnýn gözlerine tutmamalarý
uyarýsýnda bulunulur. Iþýnýn sadece bir
gösterim tarzý olduðu, gerçekte olmadýðý
belirtilir. Bazý ýþýk türlerinin (ör: x-ýþýnlarý)
insan vücudu gibi saydam olmayan
cisimleri bile geçebileceðinden kýsaca
bahsedilir.

AÇIKLAMALAR
Öðrencilere, oyuncak lazerleri
arkadaþlarýnýn gözlerine tutmamalarý
uyarýsýnda bulunulur. Iþýnýn sadece bir
gösterim tarzý olduðu, gerçekte olmadýðý
belirtilir. Bazý ýþýk türlerinin (ör: x-ýþýnlarý)
insan vücudu gibi saydam olmayan
cisimleri bile geçebileceðinden kýsaca
bahsedilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Çoklu zekâ çalýþmalarý, Kavram
Haritasý,Açýk Uçlu Soru, Bulmaca,
Öðrenci Gözlem Formu, Araþtýrma, Ne
biliyorum? Ne öðrenmek istiyorum? Ne
öðrendim?, Eþleþtirme,
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Öðrenciler, s©n©f©n herhangi bir duvar©n©, bir
©º©k kaynað© ile ayd©nlat©r. Duvar ile ©º©k
kaynað© aras©na çeºitli madde veya cisimler
(kitap, buzlu cam, pencere cam©, kâð©t, tahta,
karton vb.) koyarak duvar©n ayd©nlat©lan
bölgesindeki deðiºiklikleri gözlemlerler. Kullan©
lan cisimleri ©º©ð© geçirme durumlar©na göre
s©n©fland©r©rlar. Oluºturduklar© gruplar© bir
tablo ile gösterirler. Çeºitli cisimlerin (ör. Ýnsan
bedeni) ©º©k geçirgenlikleri hakk©nda
tahminlerde bulurlar ve tahminlerinin
doðruluðunu test ederler.
Bulutlu Havalar Neden Karamsar?
Öðrenciler, bulutlu havalarda çevrenin yeterince
ayd©nl©k olmamas© ve sisli havalarda görüº
mesafesinin azalmas©n©n nedenlerini araºt©r©
rlar.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

214. Gölgenin nasýl oluþtuðunu
keþfeder.

Gölge Oyunu

215. Iþýk kaynaðýnýn, cismin veya
ekranýn yeri deðiþtirildiðinde;
cismin gölgesinin büyüklüðünün,
yerinin ve/veya þeklinin
deðiþebileceðini fark eder
216. Gölgenin, cismin büyüklüðü ve
þekline göre deðiþeceðini gösterir.
217.

Gölge oluþumunu basit ýþýn
çizimleri ile gösterir

218.

Ýki veya daha fazla ýþýk kaynaðý
olan bir ortamda, bir cismin birden
fazla gölgesinin oluþabileceðini fark
eder.

219.

Güneþin yeri ve konumuna göre
gölgenin boyutunun deðiþtiðini
öðrenir.

220.

Bir çubuðun gölge boyunu, günün
farklý zamanlarýnda doðrulukla
ölçer.

221.

Gölge boyu-zaman iliþkisini
gösteren bir sütun grafiði çizer.

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 sýnýfýn herhangi bir duvarýný (veya bir
ekran), bir ýþýk kaynaðý ile belirli bir uzaklýktan
aydýnlatýrlar. Duvar ile ýþýk kaynaðý arasýna
saydam olmayan çeþitli madde ya da cisimler
(tahta, karton vb.) koyarak duvarda oluþan
gölgeleri gözlemler. Duvardaki gölgenin þeklini,
büyüklüðünü ve yerini deðiþtiren çeþitli faktörleri
deðiþtirmeyi deneyerek kendi tasarladýklarý bu
basit deneyin sonuçlarýný tartýþýrlar. Öðretmen
rehberliðinde basit ýþýn çizimleri ile gölge
oluþumunu resimlerler.
Kaç Gölgesi Var?
Öðrenciler, önce bir ýþýk kaynaðý kullanarak,
herhangi bir cismin gölgesini ekrana (duvar)
düþürürler. Cismi ýþýk kaynaðýna yaklaþtýrýp
uzaklaþtýrarak, gölgesinin koyuluðunun
deðiþimini incelerler. Sonra ortama ikinci bir ýþýk
kaynaðý getirirler. Ýki kaynak birbirine yaklaþtýrýlýp
uzaklaþtýrýlarak, ekrana düþürülen gölgelerin
koyuluklarýný ve kesiþme bölgelerini
gözlemlerler. Tam ve yarý gölge arasýndaki
farklarý karþýlaþtýrýrlar. Gözlemlerini çizimlerle
kaydederler.
Gölgesini Ölçelim, Zamaný Bulalým
Öðrenciler, bulutsuz, güneþli bir havada
bahçede yere sabitledikleri bir çubuðun
gölgesinin boyunu günün farklý zamanlarýnda
gözlemler ve ölçerler. Ölçüm sonuçlarýný tabloya
kaydederler.Verileri iþlemek amacýyla tablodan
yararlanarak çubuk grafik çizerler. Elde ettikleri
bulgularý yorumlayarak, cismin gölge boyunun
günün hangi saatinde daha uzun olduðunu
tespit ederler.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
4. Sýnýftaki 'Iþýk ve Ses' ünitesi ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Yarý saydam ve hatta saydam cisimlerle de
gölge oluþturulabilir. Bu gölgelerin saydam
olmayan cisimlerinkine göre daha belirsiz ve
zor fark edilir olabileceði ifade edilir. Gölge
boyu nelere baðlýdýr? Sorusu ile öðrenciler
araþtýrma yapmaya ve öðrenmeye teþvik
edilir. Önerilen etkinlikler ancak bulutsuz,
güneþli bir havada okul bahçesinde
yapýlabileceðinden, deneyin veri toplama
kýsmý önceden öðrencilere ödev olarak
verilip, sonra toplanan verilerin sýnýfta
iþlenmesi tercih edilir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Çoklu zekâ çalýþmalarý, Kavram Haritasý,Açýk
Uçlu Soru, Bulmaca, Öðrenci Gözlem
Formu,Araþtýrma, Ne biliyorum? Ne
öðrenmek istiyorum? Ne öðrendim?,
Eþleþtirme,
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FÝZÝKSEL OLAYLAR

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 8
.......

IÞIK VE SES

KONULAR
B - Gölge oluþumu ile ilgili
olarak öðrenciler;

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

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 8
IÞIK VE SES

FÝZÝKSEL OLAYLAR

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

222. Güneþ ve Ay tutulmasýnýn ýþýkla
ilgili bir olay olduðunu gözlemleri
sonucu fark eder.

Güneþ ve Ay Nasýl Tutuluyor?

223. Güneþ ve Ay tutulmasý olaylarýný
hazýrlayacaðý modeller veya
çizimlerle gösterir ve sunar.
224. Güneþ ve Ay tutulmasý olaylarýný
araþtýrýr, karþýlaþtýrýr, benzerlik ve
farklýlýklarýný listeler.
225. Sesin havada, karada ve suda
araþtýrma ve

KONULAR
C - Güneþ ve Ay
tutulmasýyla ilgili olarak
öðrenciler;
D - Sesin yayýlmasýyla ve
farklý ortamlarda farklý
duyulmasýyla ilgili olarak
öðrenciler;

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

Ses Ýle Ýlgili Geçmiþte Öðrendiklerimizi
Hatýrlayalým
Dördüncü sýnýfta ses ile ilgili öðrenilenler,
“Bildiðiniz ses kaynaklarý nelerdir?”,“Ses nasýl
oluþur?”, “Ses þiddetinin iþitmedeki önemi
nedir?”, “Ses þiddeti ile uzaklýk arasýndaki iliþki
nedir?”, “Ses çevre kirliliðine neden olur mu?”,
“Ses kirliliðini azaltýcý önlemler nelerdir ?” gibi
sorularla tekrar hatýrlanýr. Önceki öðrenilenlerin
bu ünitede öðrenileceklere temel oluþturacaðý
vurgulanýr. Yeni ünite ile ilgili olarak “Acaba ses,
kaynaðýndan çýkýp kulaðýmýza nasýl ulaþýyor?”,
“Ses geçirmeyen bir ortam olabilir mi?”, “Böyle
bir ortama nerelerde ihtiyaç vardýr?” gibi
sorularla öðrencilerin konuya ilgisi çekilir ve
onlarda merak uyandýrýlýr.

gözlemleri sonucu yayýldýðýný
öðrenir.
226. Sesin boþlukta yayýlmadýðýný
araþtýrmalarý
sonucu öðrenir.
227. Farklý cisimlerle üretilen sesin
farklý
duyulacaðýný deneylerle gösterir.

Ses Her Ortamda Yayýlýr mý?

228. Ayný ses kaynaðýndan üretilen
sesin, farklý

KAVRAMLAR

Öðrenciler, Güneþ'in bir el feneri, Ay'ýn bir pingpong topu ve Dünya'nýn da oyuncak bir top
kullanýlarak temsil edildiði bir model yaparlar. Bu
model üzerinde Güneþ ve Ay tutulmasý olaylarýný
gösterirler. Olaylarýn sebep ve sonuçlarý
hakkýnda konuþur ve tartýþýrlar. Öðretmen
rehberliðinde Güneþ ve Ay tutulmasý olaylarýný
þematik olarak gösteren çizimler yaparlar.

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

Öðrenciler, sýnýfa getirdikleri bir ses kaynaðýný
(çalar saat, cep telefonu vb.) hava boþaltma
tulumbasýndaki cam fanusun içerisine
yerleþtirirler. Önce fanusun havasýný tamamen
boþaltýrlar. Ses kaynaðýndan çýkan sesi dinlerler.
Sonra fanusun musluðunu açarak içerisine hava
girmesini saðlarlar ve bu durumda sesi tekrar
dinlerler. Bu iki farklý durumu karþýlaþtýrarak
sesin hangi durumda duyulabildiði ve sesin
yayýlabilmesi için hangi þartlarýn gerektiðini
tartýþýrlar.
Sesin Ortamdan Ortama Deðiþimi

Kariyer Bilinci Geliþtirme: Yoðun sesin
bulunduðu iþ ortamlarýna fabrikalar,
havaalanlarý, konser salonlarý vb. örnek
verilir.
4. Sýnýftaki 'Iþýk ve Ses' ünitesi ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Güneþ saati çalýþmasý yapýlýr. Sütun
grafiði çizme ve nasýl deðerlendirme
yapýlacaðý gösterilir. Güneþ ve Ay
tutulmasý olaylarýnýn belirli sürelerle tekrar
eden doða olaylarý olduðu belirtilir. Güneþ
tutulmasý modeli sýnýfça uygulanarak
gözlemde bulunulur. Ses ve Iþýk
kaynaklarýnýn karþýlaþtýrmasý yapýlýr.
Saðlýk Kültürü bilinci geliþtirirlir. Farklý
sesler ile haberleþmeye örnekler verilir.

Öðrenciler, iki taþ parçasýný su dolu bir kovada
birbirine vurarak ses çýkartýp çýkartmayacaðýný
test ederler. Daha sonra masalarýnýn üzerine
kulaklarýný dayayarak masaya elle yavaþça
vururlar. Sesin farklý ortamlar olan katý ve
sývýlarda yayýlmasý ile ilgili bu deneylerini
tartýþýrlar. Sesin katý, sývý, gaz ve boþluktaki
yayýlma durumlarý karþýlaþtýrmalý olarak
incelerler.
Farklý Cisimler Ýle Farklý Sesler
Öðrenciler, çevrelerindeki farklý cisimlere (tahta
blok, demir çubuk, kitap, vb.) vurarak ses
çýkartýrlar ve üretilen seslerin farklý
duyulduklarýný gözlemlerler. Gözlem sonuçlarýný
tartýþýrlar.
Ses Þiddeti Ortamdan Ortama Deðiþir mi?
Öðrenciler, iki taþ parçasýný önce havada sonra
da içi su dolu bir kovada birbirine vurarak ses
çýkarýrlar ve her iki durumda iþitilen sesleri
karþýlaþtýrýrlar.

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

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

229.

Çevremizdeki Ses Yalýtýmlarý

Çevresindeki, geçmiþten
günümüze kullanýlan farklý ses
kayýt araçlarýný araþtýrýr ve
örnekler vererek açýklar.

230.

Ses kaydýnýn günlük yaþamdaki
önemini bilir.

231.

Þiddetli seslerin iþitme kaybýna
neden olacaðýný bilir.

232.

Teknolojik araçlarýn, saðlýðý
açýsýndan ses ayarlarýný doðru
kullanmayý öðrenir.

233.

Ses kirliliðinin etkilerini azaltmak
için öðrenciler ses yalýtýmýnýn
önemini kavrar ve geliþen
teknolojilere örnekler verir.

Öðrenciler, bazý mekânlarda sesin yayýlmasýný
önlemenin neden önemli olduðunu tartýþýrlar.
Evlerde pencerelere takýlan çift camlarýn
arasýnýn boþluk olmasýnýn sesin yayýlmasýna
etkisini, merdivenlere halý döþenmesini
nedenlerini ve kulak týkaçlarýnýn kullanýlma
nedenini araþtýrarak, çevrelerindeki çeþitli ses
yalýtýmý teknolojilerini tanýrlar.

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
4. Sýnýftaki 'Iþýk ve Ses' ünitesi ile
iliþkilendirilir.

AÇIKLAMALAR
Katýlarda sesin yayýlmasý ile ilgili etkinlik
yapýlýrken Masaya þiddetli vurulmasýnýn
kulaða zarar verebileceði konusunda
öðrenciler uyarýlýr. Öðrenciler, kulaklar için
yapýlmýþ bazý cisimler hariç (ör: kulak týpasý)
diðer cisimleri kulaklarýna sokmalarýnýn
tehlikeli olabileceði konusunda uyarýlmalýdýr.
Sesin farklý mesleklerdeki rolüne örnek
olarak bir minibüsün geri geri gelirken
çýkardýðý bip sesi, tehlike olarak hava
kompresörlerinin gürültüsü örnek olarak
verilir. Sesin su ortamýnda yayýlmasýyla ilgili
olarak, sonar cihazý ve balinalarýn iletiþim
þekilleri öðrencilere, örnek olarak verilebilir.

SÜRE/AY
...................

ÜNÝTE 8
.......

IÞIK VE SES

Sesin Yayýlmasýný Önleyelim
Öðrenciler, gruplara ayrýlýr, her bir gruba özdeþ
birer çalar saat verilir. Her grup, bu çalar
saatlerden çýkan sesin yayýlmasýný nasýl
önleyebilecekleri ile ilgili bir model tasarlar ve
inþa eder. Gruplar inþa ettikleri modelleri birbiri
ile karþýlaþtýrýr ve kullanýlan metotlarý tartýþýrlar.
Hangi modelde, ses yalýtýmýnýn daha iyi
saðlandýðýna karar verirler.
Farklý Mesleklerdeki Ýnsanlar Ses Yalýtýmý Ýçin
Ne Kullanýyor?

TEMEL BECERÝLER

FÝZÝKSEL OLAYLAR

Öðrenciler, yol çalýþmasý yapan iþçilerin darbeli
yol matkabý ile çalýþýrken veya hava alanlarýnda
uçaklarýn kalkýþý esnasýnda görevlilerin
kulaklarýný yüksek sesten nasýl koruduklarý ile
ilgili bir araþtýrma yaparlar. Elde ettikleri
sonuçlarý ve farklý ses yalýtým teknolojilerini
sýnýfta tartýþýrlar.
Hayatýmýzdaki Ses Teknolojileri
Öðrenciler insanlar tarafýndan kullanýlan farklý
ses teknolojileri ve bunlarýn nerelerde
kullanýldýðýný araþtýrarak sýnýfta sunarlar. Bu
araçlardan yüksek ses üretenlerin olumlu ve
olumsuz yönlerini tartýþýrlar.
Geçmiþten Günümüze Ses Kayýt Araçlarý
Öðrenciler “Sesleri kayýt edebilir miyiz ?” “Sesleri
kayýt etmek için hangi araçlarý kullanýrýz ?” gibi
sorularý tartýþýrlar. Herhangi bir ses kayýt aracý
kullanarak ses kaydý yaparlar ve kayýt edilen
sesi dinlerler. Geçmiþten günümüze kullanýlan
farklý ses kayýt araçlarýný araþtýrýrlar. Bu araçlarýn
geçmiþten günümüze gösterdiði deðiþim ve ses
kaydýnýn günlük yaþamdaki önemini
(haberleþme gibi ) tartýþýrlar.
Sesler Bize Ne Anlatýyor?
Öðrenciler ses ile ilgili meslekleri araþtýrýrlar.
Farklý mesleklerde sesin hangi özelliðinin ön
planda olduðunu bu ünitede öðrenilenlerle
iliþkilendirilerek tartýþýrlar.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Çoklu zekâ çalýþmalarý, Ne biliyorum ? Ne
öðrenmek istiyorum ? Ne öðrendim ? Sorularý
ile araþtýrma- öðrenme yöntemi benimsetilir.
Boþluk doldurma,
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KONULAR
E - Ses kaydý ve yalýtýmý ile
ilgili olarak öðrenciler;

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

TERÝMLER SÖZLÜÐÜ
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NOTLARIM
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