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ÖNSÖZ
Deðerli Öðretmen Arkadaþlar,
“Sosyal Bilgiler Programý”ný hazýrlarken amacýmýz
öncelikle ortak bir hedefe varmaktýr. Sosyal Bilgiler alanýnda
özellikle bilgilerin aktarýlmasý sýrasýnda karþýlaþýlan zorluklar,
genellikle anlatýlanlarýn soyut olarak kalmasý nedeniyle,
günlük hayatta kullanýlmama gibi zorluklardýr. Bu amaçla bu
dersi daha iyi anlatabilmek; öðrencilerimizi de katarak
kendileri ile baðlar kurabilecek bazý etkinlik örnekleri
sunduk. Bu etkinlikleri olanaklarýnýz ölçüsünde farklý
konulara da uyarlayabilirsiniz.
Aslýnda Sosyal BÝlgiler insanýn yaþamý ile arasýnda
sýcak iliþkiler kuracaðý, hayatýnýn her bir noktasýnda iç içe
yaþadýðý bir bilim dalýdýr. Öncelikle yakýn çevremizden yola
çýkarak ülkemizi tanýmamýzý, yurt sevgisini, çevre ve doða
duyarlýlýðýný geliþtirebileceðimiz bireyler yetiþtirerek yarýnlara
ulaþmaya amaçladýk. Atatürk Ýlkelerine baðlý çaðdaþ uygarlýk
seviyesinde düþünebilen üretebilen bireyler yetiþtirebilmek
dileðiyle...
Komisyon
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1. PROGRAMIN FELSEFESÝ VE GENEL AMAÇLARI
1. PROGRAMIN FELSEFESÝ VE GENEL AMAÇLARI
1.1.PROGRAMIN FELSEFESÝ
Eðitimin yeniden yapýlandýrýlmasý amacý ile “ilköðretim Sosyal Bilgiler”
programý yeniden düzenlenmiþtir. Öncesinde davranýþçý yaklaþým temelli
olan program yerine yapýlandýrýcý eðitim yaklaþýmýný temele alan bir
program hazýrlanmýþtýr.
Günümüz dünyasýnda, eðitimin temel amacý; okuyan, anlayan,
yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düþünen bireyler
yetiþtirmektir. Bu nedenle öðrencilerimizin bilgi çaðý insaný olarak yetiþmesi
gerekmektedir.
Program içeriðinde, öðrencinin kiþilik eðitimini dikkate alan ve günlük
yaþamlarý ile iliþkilendirilebilen konular yer almaktadýr. Ayrýca program
içerisinde yer alan etkinliklerde sýnýfta yöntem çeþitliliðine gidilerek
keþfedebilen, problem çözmeye, proje temelli öðrenmeye ve iþbirliðine
dayalý çoklu zeka uygulamalarý dikkate alýnarak öðrenci merkezli eðitim
yaklaþýmýný içerecek þekilde hazýrlanmýþtýr.
Bu yeni yaklaþýmla öðrenciler kendi bilgilerini oluþturabilmekte,
duyduklarýný ve okuduklarýný önceki öðrenmelerin ve alýþkanlýklarýna dayalý
olarak yorumlayabilmekte ve öðrenciler yaþayarak öðreneceklerdir.
Sosyal bilgiler programý, öðrencilerin hem kendini hem de yaþadýðý
toplum ve dünyayý tanýmalarýný amaçlamaktadýr. Yapýlandýrýcý yaklaþýmda
öðrenci ezber yerine, eðitim – öðretim sürecine aktif olarak katýlmaktadýr.
Öðrenci kendisine sunulaný yorumlamakta, anlamlandýrmakta ve bilgiyi
yeniden yapýlandýrmaktadýr.
Sosyal bilgiler ders programý; dokuz öðrenme alaný ve ünitelerden
oluþmaktadýr. Ünitelerde “ kelimeler ve kavramlar, konu anlatýmý, konuyu
gözden geçirme, hayatýn içinden, deðerlerimiz, beceri geliþtirme ve
deðerlendirme bölümler yer almaktadýr.

1.2. PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI
1. Her öðrencinin birey olarak kendine özgü olduðunu kabul eder.
2.Öðrencilerin gelecekteki yaþamlarýna ýþýk tutarak, bireylerden
beklenen niteliklerin geliþtirilmesine duyarlýlýk gösterir.
3.Bilgi, kavram, deðer ve becerilerin geliþmesini saðlayarak,
öðrenmeyi öðrenmenin gerçekleþmesini ön planda tutar.
4. Öðrencileri düþünmeye, soru sormaya ve görüþ alýþveriþi yapmaya
özendirir.
5.Öðrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî,
sosyal ve kültürel yönlerden geliþmesini hedefler.
6.Öðrencilerin haklarýný bilen ve kullanan, sorumluluklarýný yerine
getiren bireyler olarak yetiþmesini önemser.
7. Öðrencilerin toplumsal sorunlara karþý duyarlý olmasýný saðlar.
8.Öðrencilerin öðrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasýna ve
çevreyle etkileþim kurmasýna olanak saðlar.
9.Her öðrenciye ulaþabilmek için öðrenme-öðretme yöntem ve
tekniklerindeki çeþitliliði dikkate alýr.
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2. PROGRAMIN YAPISI
2.1. Programýn Öðeleri ve Tanýmý
· Öðrenme Alanlarý
· Kavramlar
· Kazanýmlar
· Etkinlikler ( Öðrenme-öðretme süreci)
· Temel Beceriler
· Ölçme Deðerlendirme
· Ýliþkilendirme

2.1.1.Öðrenme Alanlarý:
Öðrenme alaný, birbiri ile iliþkili beceri, tema, kavram ve deðerlerin bir bütün
olarak görülebildiði, öðrenmeyi organize eden yapýdýr.
“Sosyal Bilgiler” dersinin öðrenme alanlarý aþaðýdaki gibidir.
1·Birey ve Toplum
2· Aile ve Toplum
3· Ýnsanlar, Yerler ve Çevreler
4· Kültür ve Miras
5· Üretim Tüketim ve Daðýtým
6· Bilim, Teknoloji ve Toplum
7· Güç, Yönetim, Toplum
8· Küresel Baðlantýlar
9· Hak ve Sorumluluklarým

2.1.2. Kavramlar:
Öðrencilerin öðrenme alanlarýnda iþlenen temalar ve buna baðlý olarak,
öðrenme süreci sonunda öðrencilerin öðrenme alaný ile ilgili bilmesi gereken
kazanýmlardýr. Bu kazanýmlar öðrenci tarafýndan öðrenme süreci sonunda
kazanýmlar arasý anlamlandýrma yapabileceði ilgili öðrenme alanýnda öne çýkan ve
konunun derinliðini gösteren ifadelerdir.

2.1.3. Kazanýmlar:
Öðrenme süreci içerisinde planlanmýþ ve düzenlenmiþ yaþantýlarla öðrencide
görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve deðerlerdir.

2

2.1.4.Etkinlikler (Öðrenme-Öðretme Süreci) :
Öðretmen sýnýf ortamý, öðrenci profili ve dersin kazaným ve temel becerileri
dikkate alarak sýnýf içi ve dýþý etkinlik planlar. Planlanan etkinliklerde, taslak program
ile kazandýrýlmasý istenilen bilgi, beceri, tutum ve deðerleri anlatým, soru-cevap,
gösterip yaptýrma, örnek olay inceletme, birleþip ayrýlma yöntemleri kullanýlarak
ders planlarý yapýlýr.
Sýnýf içi etkinlikler, ilgili etkinliklerden (grup çalýþmasý, rapor hazýrlama,
kompozisyon çalýþmasý, serbest çalýþma, eser inceletme, yaratýcý drama, film
izleme v.b.) sýnýf içinde uygulanabilecekleri yönünde etkinlik planlanýr.
Okul dýþý etkinlikler ise, ilgili etkinliklerin ev, müze, tarihi eser,sanat galerisi
konuyla ilgili kurum, kuruluþ v.b. yerlerde yapýlabilecek ziyaret ve çalýþma alanlarý
dikkate alýnarak etkinlik planlanýr.
2.1.5. Temel Beceriler:
Beceri Nedir?
Þimdiye kadar bilgi edinme, yaþam ve okulun temel amacý olarak görülmüþtür.
Günümüzde ise bilgiye bakýþ deðiþmiþtir. Bilgi; olgularý, kavramlarý, ilkeleri ve
süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir. Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden
daha fazla vurgulanmaktadýr. Bilgiyi öðrenmenin önemi göz ardý edilmemekle
birlikte, öðrenciler bilgiyi problem çözmede, anlamlý ortamlarda eleþtirel
düþünmede ve yaratýcý düþünmede kullanmalýdýr. Beceri ise bilgi gerektiren ve
performans içeren karmaþýk bir eylemdir. Hem bilgi hem beceri kýsa zamanda
kolayca öðretilebilir ve öðrenilebilir. Fakat yetenek daha geç geliþir ve daha
karmaþýktýr. Bilgi ve becerilerin birleþmesi ile yetenek ortaya çýkmaktadýr.
Beceri öðrencilerde, öðrenme süreci içerisinde kazanýlmasý, geliþtirilmesi ve
yaþama aktarýlmasý tasarlanan kabiliyetlerdir. Bu beceriler aþamalarý ile birlikte
aþaðýda gösterilmiþtir. Bu becerilerin bazýlarýna ya da aþamalarýna, üniteler göz
önünde bulundurularak doðrudan verilecek beceri þeklinde programda yer
verilmektedir.
Bu becerileri þöyle sýralayabiliriz:
1. Eleþtirel Düþünme Becerisi
2. Yaratýcý Düþünme Becerisi
3. Ýletiþim Becerisi
4. Araþtýrma Becerisi
5. Problem Çözme Becerisi
6. Karar Verme Becerisi
7. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi
8. Giriþimcilik Becerisi
9. Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi
10. Gözlem Becerisi
11. Mekâný Algýlama Becerisi
12. Zaman ve Kronolojiyi Algýlama Becerisi
13. Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama Becerisi
14. Sosyal Katýlým Becerisi
15. Empati Becer
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2.1.6. Ölçme Deðerlendirme:
Eðitim ve öðretim sürecini ve sonucunu derse uygun ölçme ve deðerlendirme
araçlarý-ürün deðerlendirme, gözlem raporlarý, performans çalýþmasý, öz(kendi
kendini) deðerlendirme kullanýlarak öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki
performansý deðerlendirilir. Öðrencinin deðerlendirmesi ile ilgili olarak öncellikle
öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki geliþimi ve daha sonra ürünleri
deðerlendirilir. Böylelikle, ölçme sonuçlarýna göre öðrencinin baþarýsý hakkýnda
yargýda bulunur.

2.1.7. Ýliþkilendirme:
Öðrenme öðretme sürecinde; ders içi, diðer derslerle ve ara disiplinlerle
iliþkilendirme olmak üzere üç farklý þekilde iliþkilendirme yapýlmaktadýr...
Ders içi iliþkilendirmeler, okul içi ve dýþýnda planlanan etkinlikler ilgili
kazanýmlar ile iliþkilendirilmesi bilginin daha anlamlý ve kalýcý olmasýný saðlar.
Diðer derslerle iliþkilendirme, ilgili kazanýmlarýn edinilmesinde iþ birliði
yapýlabilecek diðer dersler dikkate alýnmasý, dersler arasý iliþki kurulur. Öðrenci
kazanýmlarýnýn önemini ve anlamýný daha çok kavrar. Öðrenme süreci daha verimli
olur.
Ara disiplinler, Taslak program hazýrlama sürecinde göz önünde bulundurulan
ana disiplinlerle açýk ve kapsayýcý biçimde örtüþen diðer disiplinlerdir.
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Program Felsefesi ve Temel Ýlkeler

Program Geliþtirme
Komisyonu Oluþtur

Kitap ve Materyal Geliþtirme
Komisyonu Oluþtur

Ölçme Deðerlendirme
Komisyonu Oluþtur

Ýhtiyaçlarýn Belirlenmesi

Genel Hedeflerin Belirlenmesi
Programýn Ýçeriði, Derinliði, Öðretme Durumlarý, Öðretim Yöntemleri, Deðerlendirme

Öðrenme Alanlarý Temalar ve Genel Kazanýmlarýnýn Belirlenmesi

Öðrenme Alanlarý Temalara Göre Ünitelerinin Belirlenmesi

Ünitelerinin Diðer Alanlarla Baðlantýlarý,
Kavram Haritalarýnýn Oluþturulmasý, Etkinliklerin Belirlenmesi

Programýn Denenmesi

Programýn Deðerlendirilmesi
Geribildirim ve Düzeltme

Genel Deðerlendirme

Uygulama

Geribildirim

Düzenleme

Deðerlendirme

5
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Sosyal Bilgiler

4
Önerilen Dersi
Tamamlama
Süresi
Ünite 1
Ünite 2
Ünite 3
Ünite 4
Ünite 5
Ünite 6
Ünite 7
Ünite 8

:
:
:
:
:
:
:
:

2 Hafta
7 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
3 Hafta
2 Hafta
2 Hafta
3 Hafta

4. SINIF SOSYAL BÝLGÝLER DERSÝ ÖÐRENME ALANLARI ÜNÝTELER VE ZAMANLAMA
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4. SINIF SOSYAL BÝLGÝLER DERSÝNÝN
ÜNÝTE VE KONULARINA GÖRE
KAVRAM HARÝTALARI

Soy Aðacým

Anne
Baba
Dayý
Nine
Dede
Amca
Hala
Nine

oluþturur

Özellik

deðiþik

10
seçer

kesitler

Kitap

Bilgisayar oyunlarý
Tv programlarý
Yemek
Aktiviteler

Yaþam

Tercihler

Mutluluk
Hüzün... v.s.

Duygular

Ýsim
Soy Ýsim
Doðum Tarihi
Yaþ
Adresi
Mesleði

Kimlik

bilgilerim

BÝREY

farklý

Kýz
Erkek
Uzun
Kýsa
Zayýf
Þiþman... v.s.

Kavram Haritalarý

Ünite 1.
1:Ünite
Coðrafya
“ BEN
veKÝMÝM”
Çevremiz

Oluþum

ba
þ

lar
Niþan
Nikah
Kýna
Evlilik
Düðün

Eðitim

Saygý
Paylaþma
Dayanýþma
Konuþma
Ýyi
Doðru

AÝLE

r

va

re

Sü
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Ortak Kararlar
Eþitlik
Söz Söyleme
Fikir Sunma

Demokrasi

Ýþ Bölümü

Sorumluluk
Görev
Ortak Kararlar
Paylaþým

Ünite 2: AÝLE

var

ç

Harita

Ölçek
Plan
Siyasi Harita
Fiziki Hari ta

Kuzey batý
Kuzey doðu
Güney batý
Güney doðu

Ara

oluþur
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Köy
Kasaba
Þehir

Yerleþim Yerleri

vardýr

ÇEVRE

Yönler

Ana

Adres

Kroki

Görünüþ
Kuþbakýþý

Semt
Cadde
Sokak
Numara

Doðu
Batý
Kuzey
Güney

Ünite 3: YAKIN ÇEVREMÝZ
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Giyecek

Saðlýk

Eðitim

Beslenme

Barýnma

Taze ve doðal

Yeteri kadar

Dengeli

olmalýdýr

Temel

önemlidir

Enerjide
tutumluluk

Zamanda
tutumluluk

Tüketim

Her ülkenin kendine
özgü ayrý para birimi
var. (para birimi)

Devlet tarafýndan
basýlýr(devlet basar)

Alýþ veriþler para ile
yapýlýr(alýþ-veriþ)

Ortak bir deðer
ölçüsüdür(deðer
ölçüsü)

Para

elde ederken

giderirken

ayarlamalýyýz

Bütçemiz

Harcama

Dinlemek

ÝHTÝYAÇLARIMIZ

Parada
tutumluluk

Tutumluluk

karþýlarken

vardýr

Sosyal

Gelir

Gezmek

Eðlenmek

Garanti belgesi olma

Tarihi geçmemiþ olma

Taze olma

Etiketli olma

Ucuz olma

Kaliteli olma

Ünite 4: TEMEL ÝHTÝYAÇLAR
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Akýl
Yaratýcýlýk
Buluþ

Bilimsel
Düþünce

yeralýr

Zararlarý
var

Ormanlarýn
yok olmasý
Canlý türlerin
yok olmasý
Küresel ýsýnma
Saðlýk sorunlarý

r

kullandýðýmýz

önemli

Ýnternet
Telefon
Televizyon
Radyo
Gazete

Harikalarý

var

BÝLÝM
VE
TEKNOLOJÝ

içinde

Yararlarý

Günlük yaþam
Ulaþým
Þehir ve fabrikalar
Haberleþme

Alanlar

Elektrik

Fabrika
Ýþyerleri
Þehirler

Ünite 5: BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ

Çalýþmalar
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Hayvanlarýn doðal ortamlarýndan
koparmak doðru deðildir.

Hayvanlar sayesinde para
kazanmak ve onlara eziyet
etmek suçtur.

Hayvanlara eziyet suçtur

Hayvanlarý öldürmek suçtur.

Ýlkeler

vardýr

Hayvanlarý
Koruma
Derneði

Barýnaklar yapma

Programlar tasarlama

Sorunlara çözüm
yollarý bulma.

Deðer verme.

Ýhtiyaçlarýmýz

Dernekler

Çevreciler
Derneði
Ýlkeler

Trafik Kazalarýný
Önleme Derneði

Çevre kirliliðinin neden olduðu hastalýklar
hakkýnda insanlarý bilinçlendirmek.

Ýnsanlara doða bilinci aþýlamak.

Doðayý kirletenlere ve yok edenlere savaþ
Açmak.

Temiz ve yeþil bir çevrede yaþamak

Ünite 6: HEP BÝRLÝKTE

Köy

birim
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Muhtar Azasý

Muhtar

Yerel
Yönetim

Kasaba

birim

Yönetim

Aile

Belediye Meclisi

Belediye Baþkaný

þekli

günümüz

Çaðdaþ
Aile

Oluþur

iliþkisi

Ýdare

Okul

Sekreter

Müdür Yardýmcýsý

Müdür

Kaptan

Öðretmen

Öðrenci

Sýnýf

Ünite 7: YÖNETÝM

TÜRKÝYE
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Kýþ

Yaz

Turizm

ÝTALYA

MISIR

Tarým ürünleri

Sanayi ürünleri

Yeraltý ve yerüstü
kaynaklarý

Ekonomi

ÖZELLÝKLERÝ

MADAGASKAR

ÜLKELER

JAPONYA

Az yaðýþlý

Yaðýþlý

Güneþli

Ýklim
özellikleri

AZERBAYCAN

Ünite 8: UZAKTAKÝ ARKADAÞIM

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 1
BEN KÝMÝM

KONULAR

BÝREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1. Çevresinde kullandýðý eþyalarýn
birbirinden farklý özellikleri
olduðunu fark eder.

Sýnýf mevcuduna göre öðrenciler gruplara ayrýlýr.
Öðrencilerden kendilerine ait kalem, silgi vb gibi
eþyalar bulmalarý istenir.

2. Eþyalarda olduðu gibi kiþiler
arasýnda da fiziksel farklýlýklarýn
olduðunu fark eder.

Sepetlerin içindeki eþyalar karýþtýrýlýr.

3. Kiþiler arasý fiziksel farklýlýklarýn
önemini kavrar.

Öðrencilerden tek tek masaya gelerek
kendilerine ait eþyalarý bulmalarý istenir.

4. Kendisini arkadaþlarýndan ayýran
fiziksel farklýlýklara örnekler verir.

Aþaðýdaki sorularý yönelterek grup etkileþimi
baþlatýlýr.

5. Bireysel farklýlýklarý tanýr ve kabul
eder.

Eþyalarýnýzý kolayca bulabildiniz mi?

1. 1. Küçük Farklýlýklar

Hangi özelliklerine bakarak eþyalarýnýzý
buldunuz?

HAZIRLIKLAR

Kalabalýk bir mekanda bir yakýnýnýz veya
arkadaþýnýzý nasýl tanýrsýnýz?

Öðretmen: Sepet

Ýnsanlarýn hangi özellikleri onlarý tanýmanýza
yardýmcý olur?

KAVRAMLAR
Farklýlýk
Özellik

Ýnsanlarý birbirinden ayýrt etmek için sadece
fiziksel özelliklerine bakmak yeterli midir?

TEMEL BECERÝLER

.......gibi sorular sorularak eþyalarýn
birbirlerinden farklý özellikleri anlaþýlýr.

Karar verme, araþtýrma becerileri geliþir.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 8 Uzaktaki Arkadaþlarým
(1)

D.D: Fen ve Teknoloji “5 Dünyadaki ve
(2)

Ülkemizdeki Canlýlar”
A.D: Saðlýk Kültürü, Giriþimcilik
(3)

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Farklýlýklarla ilgili sözlü sorular sorulur.

(1)

D:Ý:Disiplin Ýçi
D:D: Diðer Disiplinler
(3) A:D: Ara Disiplin
(2)
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

6.

Duygularý ve düþünceleri
arasýndaki iliþkiyi fark eder.

7.

Farklý durumlara ait duygu ve
düþüncelerini ifade eder.

Öðrencilerden bir fotoðraf, resim ya da gazete
haberi inceleyerek duygu ve düþüncelerini ifade
etmeleri istenir. Ýncelenecek resimde çocuklarýn
olmasý gerektiðini vurgulayýnýz.

8.

Farklý durumlara ait duygu ve
düþünceleri kendi ile iliþkilendirir.

9.

Baþkalarýnýn duygu ve
düþüncelerini saygý ile karþýlar.

BÝREY VE TOPLUM

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 1
BEN KÝMÝM
Fotoðrafta kaç çocuk var?
Sence fotoðraftaki çocuklar hangi ülkede
yaþýyorlar?
Fotoðraftaki çocuklar nereden kaçýyorlar?
Çocuklarýn bazýlarýnýn elinde ne var?
Çocuklar neden sokaktadýr?

KONULAR
1.2. Duygularým ve
Düþüncelerim

Aþaðýdaki sorularý çocuklara yöneltin.
1. Fotoðraftaki çocuklar neler hissediyor olabilir.

HAZIRLIK
Öðretmen: Konuyla ilgili fotoðraflar getirir.

2. Siz neler hissediyorsunuz?

KAVRAMLAR
Duygu

3. Duygularýnýzýn bir listesini yapabilir misiniz?
4. Dünyanýn çeþitli yerlerinde hayatýný kaybetme
tehlikesi geçiren çocuklar hakkýnda ne
düþünüyorsun? Bir listesini yapabilir misiniz?

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma, gözlem, eleþtirel düþünme,
empati becerisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 8 “Uzaktaki Arkadaþlarým”
A.D: Rehberlik ve Psikolojik Danýþma

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Gazete haberi ile ilgili sözlü yorumlarý
alýnýr.
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Düþünce
Hissetme

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 1
BEN KÝMÝM

BÝREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

10. Sevdiði ve yapmaktan hoþlandýðý
þeylerin bazen ayný olabileceði,
bazen de farklý, olabileceðini ifade
eder.

Yazý tahtasýnýn bir kenarýna sýnýftan demokratik
yollarla seçeceðimiz beþ öðrencinin isimlerini
yazalým
Tahtanýn en üst kýsmýna sol taraftan baþlamak
kaydýyla hobiler, yemekler, hayvanlar ve kitap
türleri gibi baþlýklar koyarak sütunlar
oluþturunuz.

11. Herkesin zevklerine saygý
duyacaðýný ve zevklerinden dolayý
kimseyle alay etmemesi gerktiðini
kabul eder.

Bu beþ arkadaþýmýz sýrasý ile kendilerine ait olan
sütunu doldurmalarýný isteyiniz.
Þu sorularý sorarak sevdiðimiz ve sevmediðimiz
þeyler olduðunu anlamalarýný saðlayýnýz.

KONULAR
1.3. Sevdiklerim Ve
Sevmediklerim

1- Arkadaþlarýnýzýn hepsi ayný yemeði seviyor
mu?
2- Arkadaþlarýnýzýn hangileri ayný yemeði
seviyor?

TEMEL BECERÝLER
KAVRAMLAR

3- Kim bu tercihler dýþýnda baþka bir tecihte
bulundu?

Karar verme, eleþtirel düþünme becerisi.

Sevmek

Bu tercihler hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Söyleyiniz.

Hoþlanmak
Zevk Almak

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Türkçe
A.D: Rehberlik ve Psikolojik Danýþma

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrencilerin konuyla ilgili arkadaþlarýna
soracaklarý sorularý hazýrlamasý istenir
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

12.

Öðrencilerden doðduklarý günden bu güne kadar
kendilerini etkileyen olaylarý listelemelerini
isteyiniz.( Olaylarýn belirlenmesinde ailenin
yardýmýný alabilir )

Yaþamýna iliþkin belli baþlý
olaylarý kronolojik sýraya koyar.

Bu olaylarla ilgili resim, fotoðraf, oyuncak,
giyecek, kart, belge v.b kanýtlar bulmalarýný ve
sýnýfa getirmelerini isteyin.

BÝREY VE TOPLUM

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 1
BEN KÝMÝM

Zaman þeridi öðrencilere fotokopi yoluyla
çoðaltýlýp verilebilir. Bu imkân mevcut deðilse
öðrencilere basit bir zaman þeridi çizdirilebilir.
Olaylarý tarihleri ile sýralamalarýný isteyiniz.
Olaylarý ve tarihleri geçmiþten günümüze doðru
zaman þeridinde göstermelerini isteyiniz.

HAZIRLIK

KONULAR
1.4. Yaþamýmdan Kesitler

Zaman þeridi üzerinde sýralanan olaylar ve
tarihlerinin üzerine ilgili kanýtlarý olan fotoðraf /
resmi yapýþtýrmalarýný isteyiniz.

Öðretmen: Kendi hayatý boyunca,
kendisini etkileyen, resim, fotoðraf ,
oyuncak, giyecek, kart... v.b. getirebilir.

KAVRAMLAR
Geçmiþ
Þimdi
Gelecek

TEMEL BECERÝLER
Karar verme, eleþtirel düþünme, zaman ve
kronolojiyi algýlama, deðiþim ve sürekliliði
algýlama.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý : Ünite 8 “Uzaktaki Arkadaþlarým”
D.D: Türkçe
A.D: Kariyer Bilinci Geliþtirme

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrencilerin oluþturduklarý zaman
çizelgesi deðerlendirilir.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

ÜNÝTE 2
AÝLE

AÝLE VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

13.

Sözlü tarih yöntemi kullanarak
aile tarihi oluþturur.

Öðrencilerden eski ve yeni düðünler konusunda
konuþacaklarý kiþileri seçmelerini isteyiniz.

14.

Eski ve yeni düðünler arasýndaki
benzerlikler yorumlar ve
farklýlýklarý karþýlaþtýrýr.

Görüþme sorularýný sizin kýlavuzluðunuzda
hazýrlamalarýna saðlayýnýz.

15. Çevresindeki millî kültürü yansýtan
öðeleri fark eder.
16. Sosyal Hizmetler Dairesi hakkýnda
bilgi sahibi olur.

KONULAR
2.1. Aile Oluþumu

KAVRAMLAR
Düðün
Evlilik
Eþ
Nikâh
Nikâh Memuru

veya
Sosyal hizmetler dairesine ziyaret yapan
öðrenci, ilgili birimden biriyle röportaj yapar.

18. Çocuk sayýsý az olan ailelerle
çocuk sayýsý fazla olan aile
yapýlarýnýn olumlu yönleri ile ilgili
görüþ oluþturur.

Çalýþma kâðýdýna benzer sorular hazýrlatýp
“Sosyal Hizmetler Dairesi” hakkýnda bilgi sahibi
olur.

19. Akraba evlilikleri sonucu oluþan
çocuklarýn saðlýk sorunlarý
hakkýnda bilgi sahibi olmak için
araþtýrmalarda bulunur.

Öðrenci daha sonra topladýðý bilgileri sýnýfta
sunar.

HAZIRLIK
Öðretmen: Önceden hazýrlanmýþ soru
kâðýdý.
Öðrenci: Eski ve yeni düðünlere örnek
resim getirir.

Þahit

TEMEL BECERÝLER

Tebrik

Araþtýrma, gözlem, karar verme becerisi

Sosyal Hizmetler Dairesi
Kimsesiz Çocuklar
Evlat Edinmek
Kan Baðý

Öðrencinin görüþmeden elde ettiði verileri,
düzenlemesine gerekirse yardým edin.
Görüþme sonucunun sýnýfta sunulmasýný isteyin.

17. Eski aile yapýlarý ile yeni aile
yapýlarý arasýndaki farklar ile ilgili
çýkarýmlarda bulunur.

Kýna gecesi

Görüþmenin gerçekleþmesini saðlayýnýz.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: 1.2.3 sýnýflar, Tema 2 “Ailem ve
Arkadaþlarým”
A.D: Saðlýk Kültürü, Giriþimcilik

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrencilerin yapmýþ olduðu görüþme /
röportaj sonucu deðerlendirilir.
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

20. Geçmiþte ve günümüzde aileler
arasý iþbölümünün önemini kavrar.

Ailede iþ bölümü ile ilgili ders giriþinde bir beyin
fýrtýnasý yapýnýz.

21.

Öðrencilerin ortaya konan görüþleri kýsa kýsa
tahtaya yazýnýz.

Adres bilgilerini sýraya koyar.

AÝLE VE TOPLUM

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

ÜNÝTE 2

Öðrencilerden defterlerinin bir sayfasýný ortadan
kalemle ayýrmalarýný isteyiniz. Sayfanýn bir
tarafýna aile bireylerinin isimlerini diðer tarafýna
da görevlerini karþýlarýna gelecek þekilde
yazmalarýný isteyiniz.

AÝLE

Geçmiþteki ailelerin kendi aralarýndaki iþ bölümü
hakkýnda örnekler vererek açýklamalarda
bulununuz.

KONULAR
2.2. Ailede Ýþ Bölümü

Öðrencilerin soru sormasýný isteyiniz.

TEMEL BECERÝLER

Eski ve yeni aileler arasý iþbölümü arasýnda
sözlü olarak karþýlaþtýrma yapmalarýný isteyiniz.

Eleþtirel düþünme becerisi.

KAVRAMLAR
Sorumluluk
Titiz Çalýþma
Ýþ Birliði

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Paylaþým

D.D: H.B Tema B “Evde Görev ve
Sorumluluklarým”
A.D: Rehberlik ve Psikolojik Danýþma

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Eski ve yeni aileler arasý iþbölümüyle ilgili
sorularý sözlü olarak sorulur.
Kýsa cevaplý sorulardan oluþan bir
deðerlendirme yapýlýr.
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ÖÐRENME ALANI

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

: AÝLE VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

22.

Eðitimin baþlangýcý ve devamlýlýðý ile ilgili
örnekler veriniz.( ailede, okulda, çevrede).

Eðitimin ailede baþladýðýný ve
hayat boyu devam ettiði fikrini
fark eder.

ÜNÝTE 2

Fotoðraflarla eðitimin ailede baþladýðý ve hayat
boyu devam ettiðini gösteren resimler konunun
daha da pekiþmesini saðlayýnýz.

AÝLE

Konuyla ilgili sorular sormalarýný teþvik ediniz.

KONULAR

Sorduklarý sorulara açýklamalý cevaplar veriniz.

2.3. Ailede Eðitime
Yaklaþým

veya
Sorulara soru ile karþýlýk vererek sýnýfta tartýþma
ortamý geliþtiriniz.

KAVRAMLAR
Eðitim
Okul
Anadil
Dayanýþma

HAZIRLIK
Öðretmen: Konuyla ilgili örnek olay
senaryolarý oluþturur. Konu ile ilgili
fotoðraflardan yararlanýlýr.

Yasal
Mezun

TEMEL BECERÝLER
Türkçeyi doðru, etkili ve güzel kullanma
becerisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: H.B Tema B “Ýþte Benim Ailem”
A.D : Kariyer Bilinci Geliþtirme

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Aile kavramýyla ilgili eþleþtirmeli sorular
sorulur.
veya
Kavram haritasý (aile) oluþturunuz.
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

23.

Sýnýftaki kütüphaneden faydalanarak
öðrencilerin demokrasi kavramýný bulmalarýný
isteyiniz.

Geçmiþte ve günümüzdeki aile içi
demokrasinin önemini kavrar.

AÝLE VE TOPLUM

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

Bulduklarý kavramý defterlerine yazýmalarýný
isteyin.

ÜNÝTE 2
AÝLE

Daha sonra aile demokrasisinin ne anlama
geldiðini bilgi düzeyinde aktarýnýz.

KONULAR
Sanal da olsa örneðin bir öðrencinin ailesi tatil
yapmaya karar verirse aile bireylerinin
düþüncelerini neler olabileceðini öðrencinin
kestirmesini isteyiniz.

2.4. Ailede Demokrasi

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrmacýlýk, empati kurma becerisi

Bu çalýþmayý defterlerine yapmalarýný teþvik
ediniz.

KAVRAMLAR
Yapýlan çalýþmanýn sonunda aile bireylerinin
düþüncelerini içeren yazýlý ifadeleri sýnýfta
okutunuz.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Aile bireyleri tatil yapmaya karar verirse
aile bireylerinin düþüncelerinin neler
olabileceði ile ilgili yazmýþ olduðu
kompozisyon deðelendirilir. Kompozisyon
yazma ve deðerlendirme kriterleri
öðrencilere verilir.
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Eþit
Demokrasi
Hak

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

ÝNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

24. Ýletiþim aracý olan mektubun
yazýmýndan ulaþýmýna kadar olan
aþamalarý hakkýnda görüþ
oluþturur.

Etkinlik I

25. Mektup yazýmýnýn nasýl
tasarlanacaðýný yazar/söyler.

Öðrencilerden mektup ve zarf üzerindeki bilgileri
incelemelerini ister.

Öðretmen, öðrencilerden ellerindeki eski bir
mektubu ve zarflarý sýnýfa getirmelerini ister.

Öðrencilerin yaptýðý incelemeden sonra
öðrencilerin zarf ve mektup üzerinde neler
gördüklerini söylemelerini ister.
Yazý tahtasýna örnek bir mektup ve zarf çiziniz
çizer. Yazý tahtasýnda sýnýfca bu bilgileri tekrar
eder.

KONULAR
HAZIRLIK
3.1.Yakýn Çevremizi
Tanýyalým

Öðrenci: Eski mektup, zarf örneði.

10–15 dakikalýk bir sürede öðrencilere kýsa bir
mektup yazdýrýn. Boþ bir zarf üzerine yazýlan
mektubun yerine ulaþmasý için gerekli bilgileri
yazmalarýný istenir.
Öðrencilerin yaptýðý bu çalýþmanýn doðru olup
olmadýðýný kontrol edilir.

KAVRAMLAR
Çevre
Yakýn Çevre

TEMEL BECERÝLER
Gözlem, Türkçeyi doðru, güzel ve etkili
kullanma becerisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 5 Bilim ve Teknoloji –Ünite 6
“Hep Birlikte”
D.D: Fen ve Teknoloji Ünite 4 “Hava
Kirliliði ve Çevrenin Korunmasý”1.2.3.Sýnýf Türkçe Tema 6 “Çevremiz” –
Hayat Bilgisi Tema 5 “Ýþ ve Okula Gidiþ
Geliþler”

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Yazýlan mektup deðerlendirilir.
Mektup yazma ve deðerlendirme kriterleri
öðrencilere verilir.
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

26.

Öðrencilerden sýnýf içerisinde kütüphaneden
faydalanarak sokak, semt, mahalle, cadde
sözcüklerinin ne anlama geldiðini bulmalarýný
isteyiniz.

Adres yazarken kullandýðýmýz
sokak, mahalle, cadde ve semt
sözcüklerinin ne anlama geldiði
hakkýnda bilgi sahibi olur.

Daha sonra defterlerine kendi sokak, semt,
mahalle ve cadde isimlerini yazmalarýný isteyiniz.

KÜLTÜR VE MÝRAS

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Yazý tahtasýna kendi adresinizi yazýnýz. Onlarýn
da defterlerine kendi adreslerini yazmalarýný
isteyiniz.

KONULAR
3.2. Adresini Biliyor
Musun?

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma becerisi.

KAVRAMLAR
Adres
Mahalle
Sokak

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Levha

D.D: Hayat Bilgisi Tema B - ”Benim Güzel
Yuvam, Evim”

Cadde
Mektup
Postane
Posta kodu
Postacý

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Boþ yerleri doldurma veya doðru/yanlýþ
sorularý sorulur.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

KÜLTÜR VE MÝRAS

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

27.

Yazý tahtasýna yakýn çevremiz de bulunabilecek
olan önemli binalarýn isimlerini tahtaya yazýnýz.

Yakýn çevresinde bulunan binalarý
keþfeder.

Daha sonra öðrencilerden kendi yaþadýklarý
yakýn çevrelerini düþünmelerini isteyiniz.

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Her öðrencinin yakýn çevresinde yer alan önemli
binalarý bir liste þeklinde defterlerine yazmalarýný
isteyiniz.
Yaþadýðýmýz çevrede olabilecek bu binalarýn
neler olabileceði konusunda öðrencileri bilgi
veriniz.

KONULAR
3.3 Yakýn Çevremizi
Tanýmak Ýçin Neler
Bilmeliyiz?

TEMEL BECERÝLER
Gözlemcilik, giriþimcilik becerisi.

KAVRAMLAR
Bina

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý : S.B Ünite 8
D.D: F.B Ünite 5 – H.B Tema B “Ýþ ve
Okula Gidiþ Geliþler”

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kavramsal deðerlendirme. Kavram
haritasý oluþturma. (Liste oluþturulur.
Binalarýn isimleri ve binalarýn önemleri
yazýlýr.)
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

28.

Çevresindeki bir yerin krokisini
çizer.

Sýnýfata tepegöz yardýmý ile bir cismin üst ve yan
görünüþlerini gösteriniz.

29.

Çeþitli yöntemlerle çevresindeki
herhangi bir nesnenin kendisine
göre bulunduðu yönü bulur.

Gösterdiðiniz cismin üst ve yan görünüþlerini
incelemelerini isteyiniz.
Cismin üst veya yan görünüþlerinin ayni olup
olmaýdýðýný öðrencilere sorunuz.

KÜLTÜR VE MÝRAS

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Tepegözde öðrencilerden üst görünüþü olan bir
odanýn çizimini gösteriniz.
Oda içerisinde yer alan nesnelerin neler
olduðunu ve odanýn neresinde yer aldýklarýndan
söz ediniz.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Sýnýfa tepegöz veya projeksiyon
veya A4 kaðýt getirilir.

KONULAR
3.4 Kroki Çizelim

Daha sonra öðrencilere boþ bir A 4 kâðýdý
daðýtýnýz. Onlardan kendi sýnýflarýnýn krokilerini
çizmelerini isteyiniz. Yardým isteyen öðrencilere
yardým ediniz.

KAVRAMLAR
Kroki

TEMEL BECERÝLER

Kuþbakýþý

Ýnceleme, Mekaný algýlama.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Matematik ,Geometri- KesirlerÖlçme

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Çoktan seçmeli test uygulanýr.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

KÜLTÜR VE MÝRAS

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

30.

Çeþitli yöntemlerle çevresindeki
herhangi bir nesnenin kendisine
göre bulunduðu yönü bulur.

Öðrenciler bir kroki üzerinde gizledikleri bir
defineyi, bilmeceler ve ipuçlerý ile bulmaya
çalýþýr.

31.

Pusulanýn yön bulmak için
kullanýlan bir araç olduðunun
bilgisine sahip olur.

Bilmeceler hazýrlanýrken yön bilgisine ait ifadeler
ve çeþitli kelime oyunlarý kullanýlýr.
- Öðretmen öðrencilerden iyi bildikleri bir yerin
krokisini çizmelerini ister.
- Kroki üzerinde gerçek enlemde belli baþlý
yerlerin isimleri yazýlýr.

KONULAR

- Her öðrenciden çizilen kroki üzerindeki
herhangi bir yere define gizlemesi istenir.

HAZIRLIK
3.5. Yönümüzü Nasýl
Buluruz?

Öðretmen: Örnek bir kroki çalýþmasý,
harita sýnýfa getirilir.

- Definenin bulunduðu yer ve bu yerin
özelliklerini çaðrýþtýracak bilmeceler hazýrlanýr.
- Kâðýtlar öðrenciler arasýnda deðiþtirilerek
hazinenin öðrenciler tarafýndan bulunmasý
istenir.

KAVRAMLAR
Yön

TEMEL BECERÝLER
Mekan algýlama, Türkçeyi güzel ,etkili ve
doðru kullanma becerisi.

Doðu
Batý
Kuzey
Güney
Ara yönler
Kuzeydoðu
Kuzeybatý

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
A.D: Matematik ,Geometri- KesirlerÖlçme

Güneydoðu
Güneybatý
Pusula

AÇIKLAMALAR
Hazýrlanacak sorular birbiri ile iliþlili olmasý
kroki üzerindeki definenin daha kolay
bulunmasýný saðlar.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrencilere bilinmeyen yerleri keþfetmek
için özel bazý yerle ve özellikleriyle ilgili
sorular hazýrlamalarý istenir.
Her öðrenci arkadaþýna 3 soru
hazýrlayarak posta yoluyla bu sorularý
arkadaþýna postalar veya e-mail yoluyla
ulaþtýrýr.
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

32. “Harita”, “Plan”, “Yön”, “Ölçek”
ve “Grafik” hakkýnda bilgi sahibi
olur.

Öðrencilerden harita, ölçek ve plan sözcüklerinin
ne anlama geldiðini bulmak için sýnýfta kaynak
taramasý yapmalarýný isteyiniz.

33. Harita ve Plan arasýndaki farklar
açýklar.

Bulduklarý bilgileri defterlerine yazmalarýný
isteyiniz.

KÜLTÜR VE MÝRAS

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Sýnýfa getireceðiniz harita ve planlarý
incelemelerini isteyiniz.
Harita, plan ve ölçek kavramlarý hakkýnda fikir
sahibi olup olmadýklarýný anlamak için onlara
sorular sorunuz.

KONULAR
3. 6. Harita, Plan ve
Ölçek

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Harita, plan örnekleri getirir.

KAVRAMLAR
Harita

TEMEL BECERÝLER

Plan

Ýnceleme becerisi

Ölçek

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Matematik, Sayýlar-GeometriKesirler-Ölçme

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Proje verilir. Konu ile ilgili A4 sayfasýnda
çalýþma yaptýrýlýr. Proje hazýrlama ve
deðerlendirme kriterleri öðrencilere verilir.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

KÜLTÜR VE MÝRAS

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

34. Fiziki ve siyasi haritalar arasýndaki
farklýlýklarý açýklar.

Sýnýfa getireceðiniz siyasi ve fiziki haritalarý
öðrencilerle birlikte incelenir.
Yazý tahtasýna ve öðrencilerinde kendi
defterlerine siyasi ve fiziki haritalarýn ne gibi
farklarý olduðunu yazmalarýný isteyiniz.

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Öðrenciler gruplara ayrýlýr. Hazýrlanacak harita
parçalara ayrýlýp, hangi grubun hangi harita
parçasý üzerinde çalýþacaðý ve harita parçasýnýn
nasýl büyütülüp boyanacaðý açýklanýr. Ayrýca
öðrencilere fiziki haritalarda yüksek yerlerin, orta
yükseklikteki yerlerin, denizlerin ve göllerin hangi
renklerle gösterildiðini belirtmeleri istenir.

HAZIRLIK
KONULAR

Öðretmen: Kýbrýs ve dünya ile ilgili fiziki
ve siyasi haritalarýný hazýrlar.

3.7. Haritalardan Nasýl
Yararlanýrýz?

Daha sonra sýnýfýmýzýn duvarýnda asýlý olan
Kýbrýs'ýn fiziki haritasýna bakarak ülkemizin
yüksek ve alçak yerlerini, daðlarýmýzýn uzanýþ
doðrultusunu, derin ve sýð yerleri bulmalarý
istenir.

TEMEL BECERÝLER
KAVRAMLAR

Ýnceleme, mekaný algýlama becerisi

Fiziki Harita
Yüzey Þekilleri
Yükseklik
Dað
Ova
Nehir

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D.: Matematik kesirler.

Siyasi harita

AÇIKLAMALAR
Öðrencilerin oluþturduklarý haritalarýnda
kullandýklarý renklerin orta, yükseklik
deniz, sýð, yüksek belirtmeleri istenir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Fiziki ve siyasi haritalarýn özellikleri ve
farklýlýklarý ile ilgili sözlü sorular sorulur.
veya
Grup çalýþmasý deðerlendirilir. Haritalarýn
parçalarý gruplara verilip çizim yaptýrýlýr
tüm çalýþmalar birleþtirilir ve büyük bir
harita oluþturulur.
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

35. Harita üzerindeki yönleri gösterir.

Bu etkinlikte nokta oyunu adlý oyunla harita
üzerinde yön bulma ve yönleri öðrenme
gerçekleþtirilecektir.
Sýnýfý beþerli guruplara ayýrýnýz.
Her guruba dünya haritasý veriniz

KÜLTÜR VE MÝRAS

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Öðrenciler dönüþümlü olarak, her seferinde bir
öðrenci gözleri kapalý kendi önündeki haritada
parmaðýný bir noktaya rasgele koymalarý istenir.
Harita üzerinde bizim ülkemize göre iþaretlenen
yerin hangi yönde olduðunu bulmasýný ve not
etmesi istenir.

HAZIRLIKLAR

Tüm öðrencilerin bu oyunu oynamalarý saðlanýr.

KONULAR
3.8. Haritanýn Yönlerini
Öðrenelim

Öðretmen: Dünya haritasý.

KAVRAMLAR
Coðrafi Yön

TEMEL BECERÝLER
Mekân algýlama becerisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Matematik , Geometri

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Harita konusu ile ilgili kýsa cevaplý sorular
sorulur.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

KÜLTÜR VE MÝRAS

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

36. Köy ve kasaba arasýndaki farklar
hakkýnda bilgi sahibi olur.

Kasaba veya þehir ve köy arasýndaki farklarýn
neler olduðunu sorunuz.
Cevaplarý iki farklý gruba ayýrarak tahtaya
maddeler halinde yazýnýz. Bu çalýþmanýn
öðrenciler tarafýndan yaþadýðý yerin özelliklerini
de dikkate alarak maddeleri defterlere
yazýlmasýný saðlayýnýz.

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Dersin sonunda “Köyde mi yoksa
kasabada/þehirde mi yaþamak istersiniz?”
sorusu sorulup kompozisyon çalýþmasý ödev
olarak verilir.

KONULAR

(Kompozisyonu resim, grafik v.s. ile
desteklenmesi istenir.)

3. 9. Nerede Yaþýyoruz?

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme becerisi, Türkçeyi
doðru, güzel ve etkili kullanma becerisi,
deðiþim ve sürekliliði algýlama becerisi.

KAVRAMLAR
Yerleþim
YerleþimYeri
Köy
Kasaba
Þehir
Nüfus
Tarým

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kompozisyon deðerlendirilir. Kompozisyon
yazma ve deðerlendirme kriterleri
öðrencilere verilir.

Hayvancýlýk
Ticaret
El Sanatý
Devlet
Özel Kuruluþ
Sanayi
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

37. Anketin kullnaným amaçlarý
hakkýnda bilgi sahibi olur .

Sýnýfta anketin ne olduðu hakkýnda ön bir
bilgilendirme yapýnýz.

38. Anketin nasýl hazýrlandýðý
hakkýnda basit düzeyde bilgi
sahibi olur.

Sýnýfa getirdiðiniz örnek anketleri çocuklarýn
incelemesini isteyiniz.
Basit düzeyde, örneðin okulumuzdaki spor
dallarý ve öðrenci sayýlarý hakkýnda yazý
tahtasýnda bir anket hazýrlayýnýz.

KÜLTÜR VE MÝRAS

SÜRE/HAFTA
5 HAFTA

ÜNÝTE 3
YAKIN ÇEVREMÝZ

Anketi doldurunuz. Anketteki sonuçlarý grafik
üzerinde gösteriniz.

HAZIRLIKLAR

Daha sonra seçeceðiniz bir konuda
öðrencilerden anket yapmalarýný ve anket
sonuçlarýný bir grafikte göstermelerini isteyiniz.

KONULAR
3. 10. Anket Hazýrlayalým

Öðretmen: Anket örnekleri.

KAVRAMLAR
Anket

TEMEL BECERÝLER

Yönetim

Bilgi Teknolojilerini kullanama ve
araþtýrma Becerisi.

Grafik

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Matematik, Sayýlar-GeometriKesirler-Ölçme - Veri

AÇIKLAMALAR
Seçilen konu ve anket örneklerinin
öðrencinin biliþsel ve zihinsel geliþim
özelliklerine uygun olmasýna özen
gösterilmelidir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Anket deðerlendirilmesi. Anket
deðerlendirme kriterleri öðrencilere verilir.
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ÖÐRENME ALANI :

ÜRETÝM, TÜKETÝM VE DAÐITIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

6 HAFTA

39. Temel Ýhtiyaçlarýmýz (tüketim,
barýnma, sosyal ihtiyaçlarýmýz)
hakkýnda bilgi sahibi olur.

Elde ettiðiniz veya kendinizin yaptýðý bir aparat
üzerinde temel ihtiyaçlarýmýzdan barýnma,
beslenme, eðitim, saðlýk ve giyecek konularýný
resimli olarak gösteriniz.

ÜNÝTE 4

40. Ýstek ve ihtiyaçlarýný ayýrt eder.

TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

41. Ýsteklerinden hareket ederek
insanlarýn temel ihtiyaçlarý
hakkýnda çýkarýmlarda bulunur.

SÜRE/HAFTA

Bu resimlerin neyi anlattýðýný öðrencilere
sorunuz. Ve cevap vermelerini isteyiniz. Bu
resimlerin temel ihtiyaçlarýmýzý belirten resimler
olduðunu bir kez de siz öðrencilerinize söyleyin
Yazý tahtasýna yazacaðýmýz temel ihtiyaçlarýmýzý
öðrencilerin de defterlerine yazarak önem
sýrasýna göre sýralamalarýný ve sebeplerini de
karþýlarýna yazmalarýný isteyiniz. yazýlanlarýn
doðru oluðunu sözlü olarak tespit edin. Ve yazý
tahtasýna doðru sýralamayý yazýnýz.

KONULAR
HAZIRLIK
4.1. Ýhtiyaçlarýmýz

Öðretmen: Konu ile ilgili aparat ve resim
getirilir.

KAVRAMLAR
Beslenme
Sevgi

TEMEL BECERÝLER
Problem çözme becerisi

Dostluk
Arkadaþlýk
Dengeli Beslenme
Taze
Doðal
Ürün
Barýnma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: H.B Tema B Ýstek ve Ýhtiyaçlarýmýz

Sosyal Ýhtiyaç
Sosyal Aktivite
Pazar
Eðitim
Saðlýk
Giyecek

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili kavram haritasý hazýrlar.
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ÖÐRENME ALANI : ÜRETÝM, TÜKETÝM VE DAÐITIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

42. Kullandýðý bazý ürünlerle üretim,
daðýtým ve tüketim aðýný oluþturur

Öðrencilere, sýnýfta buðday hammaddesinin
insanlar tarafýndan üretimini, nasýl ürüne
dönüþtüðünü ve insanlar tarafýndan ne þekilde
tüketildiðini anlatan bir hikâye anlatýlýr.
Öðrencilerin de bu anlatýmý hayal edebilmeleri
için anlatým sýrasýnda konuya iliþkin sorular
sorulur. Anlatým sonunda büyük bir emek
sonucunda ortaya çýkan üretime saygý
duyulmasý gerektiði üzerinde durarak etkinlik
tamamlanýr.

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

ÜNÝTE 4
TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

KONULAR
4.2. Tüketim (Emeðe
Saygý)

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Hikâye kitabý

KAVRAMLAR
Tüketim

TEMEL BECERÝLER

Emek

Giriþimcilik becerisi

Bilinçli Tüketici

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Hayat Bilgisi- Tema B Ýstek ve
Ýhtiyaçlarýmýz

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili bir poster oluþturmasý istenir.
Poster format içeriði ve deðerlendirme
kriterleri öðrencilere verilir.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

ÜRETÝM, TÜKETÝM VE DAÐITIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

43. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarýný
iliþkilendirir.

Bu konunun anlaþýlabilmesi için sanal olarak bir
aile bütçesi grafiði gösterilir.
Sýnýfta yazý tahtasý üzerine beslenme, barýnma,
giyim, eðitim, saðlýk ve eðlence gibi
harcamalarýnýn karþýsýna TL cinsinden
harcamayý yazýnýz. Daha sonra bir grafik yardýmý
ile örnek aile bütçesi grafikte gösterilir.

ÜNÝTE 4
TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

Sizin yaptýðýnýz uygulamayý öðrencilerin kendi
aile bütçelerine dikkate alarak kendi defterlerine
yapmalarýný isteyiniz.

KONULAR
HAZIRLIK
4.3. Ýhtiyaçlarýmýz Ve
Bütçemiz

Öðretmen: Aile bütçesi grafiði örnek
olarak getirilir.

KAVRAMLAR
Bütçe
Harcama

TEMEL BECERÝLER
Bilgi teknolojilerini kullanama becerisi.

Gider
Gelir
Borç

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Matematik, Grafikler
A.D: H.B Tema B “Ailemle Ýliþkilerim”
Bütçemiz”

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrencilerin deftere yazdýklarý aile
bütçeleri grafik üzerinde deðerlendirilir.
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ÖÐRENME ALANI : ÜRETÝM, TÜKETÝM VE DAÐITIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

44. Satýn alacaðý ürünleri standartlara
göre deðerlendirir.

Öðrencilerden çeþitli ürün paketlerini sýnýfa
getirmelerini isteyiniz.

45. Bilinçli bir tüketici olarak haklarýný
kullanýr.

Bu ürün paketlerinin üzerindeki üretim tarihi, son
kullanma tarihi, fiyatý ve TSE damgasýný yazýnýz.
Bunlarý yaparken hepsinin doðru olduðundan
emin olunuz. Örneðin TSE damgasý olmayan,
üretim tarihi yazmayan, son kullanma olmayan
ve fiyatý olmayan ürünlerde bulunur.

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

ÜNÝTE 4
TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

Öðrencilerin bu standartlara dikkat etmesi
konusunda uyarýlýr..Çünkü bu etkinlik
öðrencilerin ön bilgileri doðrultusunda yapýlýr.

HAZIRLIKLAR
Öðrenci: Çeþitli ürün paketleri.

Bu ürünlerle sýnýfta bir maket oluþturmalarýný
saðlayýnýz. ve öðrencilerden bu marketten
alýþveriþ yapmalarýný istenir.

KONULAR
4.4. Bilinçli Tüketici

Alýþveriþ sonrasýnda dikkat etmemiz gereken
noktalar öðrencilerle listelenir.

KAVRAMLAR
Kalite

TEMEL BECERÝLER

Ucuz

Karar verme, Problem çözme becerisi

Etiket
Garanti Belgesi
Standart
TSE ISO 9001

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Vergi (KDV)

D.D: H.B Tema B “Ýstek ve Ýhtiyaçlarýmýz.”

Fiþ

Hayat Bilgisi: Tema B “Ýstek ve
Ýhtiyaçlarýmýz”

Fatura
Tüketiciler Derneði

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Öðrencilerin oluþturduðu market
çalýþmasýnda, grup deðerlendirmesi
yapýlýr.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

ÜNÝTE 4
TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

ÜRETÝM, TÜKETÝM VE DAÐITIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

46. Tüketimde tutumluluk (Paranýn,
Enerjinin, Zamanýn) hakkýnda bilgi
sahibi olur.

Çalýþmaya baþlamadan önce tüketimde
tutumluluk konusunda çocuklarla beyin fýrtýnasý
yapýlýr. Öðrencilerin her söylediði þey tahtaya
yazýlýr ve yazdýrýlýr.

47. Kendi sorumluluklarý içerisinde
tutumluluðun oluþmasý için fikir
geliþtirir.

Sorularla yeni fikirlerin oluþmasýna yardýmcý
olunur. Sonra bu fikirler gruplandýrýlýr.

48. Tutumluluk kriterleri içerisinde
paranýn önemini fark eder.

Öðrencilere tüketimde tutumlulukla ilgili iki resim
göstererek bu resimlerde ne anlatýlmak istendiði
yorumlatýlýr.
Bu çalýþma sonunda sýnýf iki gruba ayrýlýr ve bu
gruplarý da ayrý ayrý 3 alt gruba ayýrýn.

KONULAR
HAZIRLIK
4.5. Tüketimde
Tutumluluk

Alt guruplardan birincisi slogan grubu, ikinci grup
afiþ grubu, üçüncü grup da öykü grubu olacak.

Öðretmen: Konuyla ilgili resimler
Öðrenci: Pankart ve afiþ için malzeme,
kaðýt kalem.

5–10 dakikalýk zaman verilerek her öðrenci
malzemelerini býrakarak bir baþka gruba
geçmelerini isteyiniz. Slogan yazanla afiþe, afiþ
yazanlar öyküye, öykü yazanlar da slogan
yazmaya geçer. Her öðrenci her gurupta
çalýþtýktan öykü yazma, afiþ ve slogan
hazýrlamaya katkýda bulunmuþ olur.

KAVRAMLAR
Tutumlu
Ham madde

TEMEL BECERÝLER

Çalýþmalar sonunda tüketimde tutumluluk ile ilgili
hem afiþ hem slogan hem de öykü ortaya çýkmýþ
olacak.

Araþtýrma, eleþtirel düþünme becerisi

Tasarruf

Biten bu çalýþmalar sýnýfta veya okulda
sergilenebilir.

Parada Tutumluluk
Zamanda Tutumluluk

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Hayat Bilgisi Tema B “Ailemle
Ýliþkilerim”
A.D: Hayat Bilgisi Tema B “Ailemle
Ýliþkilerim”, “Tutumluluk”

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Hazýrlanan slogan, afiþ, öykü
çalýþmasýnda öðrencinin bireysel
performansý deðerlendirilir.
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49.

Öðrencilere aþaðýdaki açýklama yapýlýr.

Ýhtiyaçlarla meslekler arasýnda
iliþki kurar.

“ Meslek kararý alýrken düþünme fýrsatý bulunur;
Kiþisel özellikler ve mesleðin arasýndaki uyumun
çok önemli olduðunu ve bireyin baþarýlý olmasý
için bu kriterlerin önemi üzerinde durulmalýdýr.
Örneðin, insanlarla birlikte olmaktan çok, tek
baþýna olmayý tercih eden, kiþisel zekâsý yüksek
biri halkla iliþkiler gibi bir alaný seçmemelidir. Bir
mesleði seçerken kiþilik özellikleri yanýnda
bireyin ruhsal ve bedensel yapýsýnýn da seçeceði
mesleðe uygun olmasý gereklidir.”
Açýklama sonunda öðrencilere çalýþma
kâðýtlarý daðýtýlýr.

HAZIRLIKLAR

SÜRE/HAFTA
6 HAFTA

ÜNÝTE 4
TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

KONULAR
4.6. Meslekler

Öðrenciler çalýþma kâðýtlarýný doldururken
önemli bir deðerlendirme sürecini yaþarlar.
Çalýþma sonrasý öðrencilerle bire bir
görüþmeler yaparak, meslek seçimleri
hakkýndaki düþünceleri konuþulur.

Öðretmen: Öðrenci çalýþma kâðýdý hazýrlar.

KAVRAMLAR
Meslek

TEMEL BECERÝLER

Gereksinim

Araþtýrma, eleþtirel düþünme, giriþimcilik
becerisi

Bilim
Teknoloji
Mühendis

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: H.B Tema B “Komþularýmýz”, Türkçe
1.2.3 Sýnýflar Tema A “Meslekler”
A.D: Kariyer Bilinci

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kýsa cevaplý sorulardan oluþan çalýþma
kâðýdý deðerlendirilir.
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50.

Çalýþmaya baþlamadan önce öðrencilere
aþaðýdaki sorularý sorunuz. Bu sorularý tahtaya
ve defterlere de yazýlmasýný isteyiniz.

Tutumluluk kriterleri içerisinde
paranýn önemini fark eder

Ýhtiyaçlarýmýzý gidermek içn kullandýðýmýz
þey nedir?

ÜNÝTE 4
TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

Paramýzý harcarken nasýl davranmalýyýz?
Ýhtiyaçlarýmýzý giderdikten sonra paramýzý
ne yapmalýyýz?
Ailemizden aldýðýmýz harçlýðýmýzý nelere
harcamalýyýz?

KONULAR
4.7. Para Ortak Bir Deðer
Ölçüsüdür

Defterlere yazýlan cevaplarý öðrencilerden
dinlenir. Doðru cevaplar sözlü olarak söylenip
yazý tahtasýna yazýlýr.

TEMEL BECERÝLER
Türkçeyi güzel ve etkili kullanma,
giriþimcilik becerisi.

KAVRAMLAR
Deðer

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: H.B Tema B “Aile Ýliþkilerim”, “ Para”

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Sözlü sorular deðerlendirilir.
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51.

- Paranýn doðuþu hakkýnda öðrencilere kýsa
bilgi verin veya öðrencilerden paranýn
geçmiþini araþtýrýp sýnýfta sunmalarýný istenir
veya aþaðýdaki sorular öðrencilere sorulur.

Para ve paranýn doðuþu hakkýnda
fikir sahibi olur

- Aþaðýdaki sorularý öðrencilere sorarak konuyu
iyice anladýklarýndan emin olunuz.

SÜRE/HAFTA
6 . HAFTA

ÜNÝTE 4
TEMEL ÝHTÝYAÇLAR

Para ne sebeple icat edilmiþ olabilir? Bir
hikâye ile anlatýnýz?
Para olmasaydý þimdi alýþveriþlerimizde ne
kullanýrdýk?
Parayla hangi ihtiyaçlarýmýzý saðlarýz?

HAZIRLIKLAR

Paranýn devlet için önemini açýklayýnýz?

Öðretmen: Ansiklopedi.

KONULAR
4.8. Para Ve Paranýn
Doðuþu

Ýlk yapýlan paralar madeni iken daha sonra
kâðýt paraya neden geçildi?
Þimdi para kullanmada alýþ veriþ yapabilir
misiniz? Nasýl?
Para yerine ne icat edilebilir? Fikrinizi
söyleyiniz?

KAVRAMLAR
Çað

TEMEL BECERÝLER

Maðara dönemi

Araþtýrma, gözlem becerisi

Deðiþ-tokuþ
Evrensel

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarý
istenir.
Kompozisyon deðerlendirilir. Önceden
belirlenen kriterlere göre deðerlendirme
yapýlýr.
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52. Bilimsel düþünce ve akýl yürütme
hakkýnda bilgi sahibi olur.

Bilimsel düþünce ve akýl yürütmenin ne anlama
geldiði hakkýnda öðrencilere soru sorulur.
Örnekler vermeleri istenir.

53. Ýlkel yaþam ile modern yaþam
arasýndaki farklýlýklarý sýnýflandýrýr.

Alýnan yanýtlarýn doðruluðu sýnýfta tartýþýlýr.
Konunun daha iyi anlaþýlmasý için örnek bir
durum söylenir. Köylerinin bir ýrmak kenarýnda
olduðunu ve köyden 1-2 km.uzakta ýrmak
kenarýnda devrilen aðaçlarýn odunlarýný
köylerine nasýl taþýyabileceklerini bilimsel
düþünceyi kullanarak çözüm yolu üretmeleri
istenir.

54. Bilimsel düþünceyi kullanarak
olaylar hakkýnda görüþ oluþturur
ve çözüm önerileri sunar.
55. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola
çýkarak kendine özgü ürünler
tasarlar.

KONULAR

Verilen cevaplardan bilimsel düþüncenin
kullanýlýp kullanýlmadýðý hakkýnda açýklamalarda
bulunulur. Konunun pekiþmesi için çocuklardan
deðiþik sorunlar içeren örnekler vermeleri ve
bilimsel düþünceyi kullanarak çözüm yollarý
üretmeleri istenir.

HAZIRLIK
5.1. Bilimsel Düþünce

Öðretmen: Teknolojik buluþlara ait
resimler.

Öðrenci: Pastel boya

veya
Sýnýf ortamýnda 5-6'li gruplar oluþturarak onlara “
Sizce elli yýl sonra insanlar þimdi kullandýklarý
hangi ürünleri kullanýyor olacaklar?” sorusu
sorulur.

KAVRAMLAR
Eleþtirici
Baðýmsýz
Araþtýrýcý
Buluþ

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme, yaratýcý düþünme,
zaman ve kronolojiyi algýlama, deðiþim ve
sürekliliði algýlama, insanlarýn bilimsel ve
teknolojinin geliþmelerine örnekler verme
becerisi.

Bilimsel Düþünce

Sýnýfça bulunan bu ürünleri tartýþýnýz.
Bir grup teknolojik buluþa ait resimler yazý
tahtasýna asýlýr. Çocuklardan bu resimleri
incelemeleri istenir.

Ýlkel Yaþam
Modern Yaþam

Onlardan grup olarak yeni ürünler bulmalarý
istenir. Bulduklarý ürünlerin basit resimlerini
çizmeleri istenir..

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Tahtada asýlý olan teknolojik buluþlarýn
toplumlara etkileri hakkýnda bir, iki örnek verilir,
onlarýn da tahtada asýlý duran teknolojik
buluþlarýn toplumlarý nasýl etkilediðini
karþýlaþtýrmalarý istenir.

A.D: Ýnsan Hak Ve Vatandaþlýk Eðitimi
Kazanýmlarý

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Boþ yerleri doldurma veya kýsa cevaplý
sorulardan oluþan bir test uygulanýr.
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56. Teknolojinin hayatýmýzdaki yeri
hakkýnda görüþ oluþturur ve
tartýþýr.

Telefonsuz bir yaþam, ya da arabalar, uçaklar
olmasaydý ne olurdu? sorusu sorulur. Alýnan
cevaplar yazý tahtasýna yazýlýr.
Telefon, araba ve uçak gibi teknolojik buluþlarýn
hayatýmýzdaki olumlu katkýlarý hakkýnda
konuþulur.

SÜRE/HAFTA
2 HAFTA

ÜNÝTE 5
BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ

Daha sonra daha deðiþik teknolojik buluþlarýn
hayatýmýzdaki yeri ve önemi hakkýnda bir iki
örnek vermeleri istenir.

KONULAR

TEMEL BECERÝLER

5.2. Teknoloji Harikalarý

Ýletiþim ve empati, sosyal katýlým, deðiþim
ve sürekliliði algýlama becerisi.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

KAVRAMLAR

D.D: Türkçe (1.2.3.Sýnýf) Tema 10
“Meslekler”, “Ýletiþim”

Fabrika
Haberleþme

D.D.: Hayat Bilgisi Tema B “Ailemle
Ýliþkilerim”, “Ýletiþim Araçlarý”

Ulaþým

A.D: Ýnsan Hak Ve Vatandaþlýk

Günlük Yaþam

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili kýsa cevaplý sorularla
deðerlendirme yapýlýr.
veya
Kavram haritasý oluþturulur.
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57. Haberleþme araçlarýndan birini
tasarlar.

Sýnýfa getireceðiniz haberleþme araçlarý ile ilgili
dergileri sýnýfta guruplar halinde incelenir.
Öðrenciler dergilerden bulduklarý haberleþme
araçlarýnýn üstün ve zayýf yönlerini bir çizelge
yardýmý ile defterlerinde göstermeleri istenir.

58. Haberleþme araçlarýnýn üstün ve
zayýf yönlerini karþýlaþtýrýr.
59. Ýnternet kullanýrken bilgiye ulaþým
basamaklarýný sýraya koyar.

Öðrencilerden evden eski gazete getirmeleri
istenir. Sýnýfça gazetelerin sayfalarý incelenir.
Daha sonra önceden hazýrlanan yararlý bilgiler
ve okulumuzla ilgili haberleri ve sýnýfça
belirlediðiniz gazetenin ismini A 3 kaðýdý üzerine
gazetedeki sýralanýþýna benzer þekilde
yapýþtýrmalarý istenir. Kendi gazetelerini
oluþturmalarýný saðlayarak etkinlik tamamlanýr.

60. Teknolojik haberleþme araçlarýnýn
hayatýmýzdaki önemini kavrar.

KONULAR
HAZIRLIK
5.3. Haberleþme

Öðretmen: Bilimsel dergi örnekleri.
Öðrenci: Gazete, A 3 kaðýdý, yapýþtýrýcý

KAVRAMLAR
Ýnternet
Gazete

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma becerisi

Dergi
Televizyon
Radyo
Telefon
WEB Sitesi
Belgesel

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Türkçe- Hayat Bilgisi Tema B
“Ailemle Ýliþkilerim”, “Ýletiþim Araçlarý”
A.D: Ýnsan Hak Ve Vatandaþlýk Eðitimi
Kazanýmlarý

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Etkinlikte oluþturulan ürün deðerlendirilir.
Önceden belirlenen deðerlendirme
kriterlerine göre deðerlendirme yapýlýr.
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61. Ulaþým araçlarýný tanýr ve sýnýflar.

Ulaþtýrma araçlarý ve tarihsel geliþimi ile ilgili
fotoðraflar aracýlýðý ile bir gösterim yapýlýr.
Seçilen ulaþým araçlarý tek tek kýsa süreli
gösterilerek yararlarý konusunda öðrencilerin
görüþleri alýnýr.

62. Çeþitli ulaþým araçlarýnýn güçlü ve
zayýf yönlerini karþýlaþtýrýr.
63. Ulaþým araçlarýnýn toplumlara
etkileri hakkýnda görüþ oluþturur
ve tartýþýr.

Öðrencilerden defterlerine ulaþým araçlarýnýn
isimlerini ve yanlarýna da üstün ve zayýf yönlerini
gösteren bir tablo çizmeleri istenir. Sýnýf içinde
soru cevap þeklinde yapýlacak olan etkinlikte
ulaþým araçlarýnýn üstün ve zayýf yönlerini
öðrencilerle saptayýp yaptýklarý tabloya
yazmalarý istenir ve etkinlik tamamlanýr.

SÜRE/HAFTA
2 HAFTA

ÜNÝTE 5
BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ

KONULAR
5.4. Ulaþým

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Ulaþým araçlarý ile ilgili resimler.

KAVRAMLAR
Ulaþým

TEMEL BECERÝLER

Kömür

Zaman ve kronolojik sýrayý algýlama,
eleþtirel düþünme becerisi, (sebep-sonuç)
yaratýcý düþünce becerisi

Petrol
Uzay Mekiði

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: 1 .2 .3 Sýnýflar Türkçe Tema 8
“Taþýtlar ve Trafik”

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili eþleþtirme sorularý sorulur.
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64. Elektriðin günlük hayatýmýzdaki
önemini keþfeder.

Öðrencilere elektriðin olmadýðý bir ev hayal
etmeleri istenir. Evde ne tür sorunlarla karþý
karþýya kalýnabileceði üzerinde düþünmeleri
istenir. Verilen yanýtlarý yazý tahtasýna alt alta
yazýlýr. Elektriðin günlük hayatýmýzdaki önemi ve
yeri konusunda öðrencilerden açýklamalar alýnýr
eksik ifadeleri tamamlayýp etkinlik tamamlanýr.

ÜNÝTE 5
BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ

KONULAR
5.5. Elektrik

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme becerisi

KAVRAMLAR
Elektrik
Elektrik Enerjisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Fen ve Teknoloji Ünite 7
“Yaþamýmýzdaki Elektrik”

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Elektriðin önemini irdeleyen bir
kompozisyon yazmalarý istenir.
Kompozisyon deðerlendirme kriterleri
kullanýlýr .
veya
Kavram haritasý hazýrlanýr.
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65. Teknolojinin geliþmesiyle oluþan
çevre sorunlarýna çözüm yollarý
arar.

Sýnýfa, teknolojinin çevreye verdiði zararlarý konu
alan bir resim gösterilir. Resimde görülen
teknolojik geliþmelerin insanlýða ne tür zararlar
verdiðini öðrencilerin resme bakarak cevap
vermeleri saðlanýr.
Teknolojinin insanlýða verdiði zararlarý içeren
ifadeleri dinledikten sonra da küresel ýsýnma,
ormanlarýn yok edilmesi, atýk maddelerin
topraða verdiði zararlar ve insanlarýn yaþam
biçimlerindeki deðiþiklikler gibi temel
problemlerin yarattýðý sýkýntýlarý ortaya konur. Bu
konudaki çözüm önerilerini birlikte tartýþarak
etkinlik tamamlanýr.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Konuya uygun resim, resimler
hazýrlar.

veya

SÜRE/HAFTA
2. HAFTA

ÜNÝTE 5
BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ

KONULAR
5.6. Teknoloji Ve Çevre

Bu konuda bir senaryo ortaya konulur. Probleme
dayalý öðrenme yöntemi kullanýlarak
öðrencilerden senaryolardaki sorunlarýn
nedenlerini araþtýrýp çözüm önerileri sunmalarý
beklenir.

KAVRAMLAR
Teknoloji

TEMEL BECERÝLER

Çevre

Problem çözme, gözlem (resimden)
yapma, analiz etme becerisi.

Doða
Oksijen
Küresel Isýnma
Dünya Saðlýk Örgütü

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Çöl

D.D: Türkçe Tema 16 Çevremiz- Hayat
Bilgisi Tema B “Ýþ ve Okula Gidiþ
Geliþler”- Fen ve Teknoloji Ünite 6
“Çevrenin Korunmasý”
A.D: Ýnsan Hak ve Vatandaþlýk Eðitimi

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Teknolojinin olmasýyla oluþan çevre
sorunlarý ve çözüm yollarýný anlatan bir
araþtýrma projesi önermelerini istenir.
Proje deðerlendirme kriterleri kullanýlýr.
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66.

Ýnsanlarýn yaþamýnda iþbirliði ve
yardýmlaþmanýn önemini kavrar
ve bu anlamda örnekler verir.

67.

Yardýmlaþma ve iþbirliði konularý
hakkýnda fikrini savunur ve fikir
geliþtirir.

Elinde bastonu olan, gözlüklü ve çok yaþlý bir
nine kaldýrýmda yürüyor. Amacý yolu karþýdan
karþýya geçip markete gitmek. Bulunduðu yol
üzerinde hiçbir yaya geçidi yoktur ve yolu
karþýdan karþýya geçmesi gerekiyor...
Anlatýlan kýsa hikâyenin devamýný öðrencileri
düþünerek cevap vermeleri istenir. Hikaye sýnýfta
dramatize edilir.
Örnek sorular
* Ninenin yerinde siz olsaydýnýz ne
hissedersiniz?

KONULAR
HAZIRLIK
6.1. Yardýmsever Misin?

* Nine karþýdan karþýya en saðlýklý nasýl
geçebilir?

Öðretmen: Önceden hazýrlanan bir
hikâye.

* Öðrencilerden arkadaþlarýyla, yardýma ihtiyacý
olan bu ninenin yalýnýz baþýna karþýya
geçmeye çalýþtýðýný düþünmelerini isteyiniz.
Karþýlaþacaðý tehlikeleri ve sonuçlarýný
konuþmalarýný saðlayýnýz.

KAVRAMLAR
Yardýmsever
Hayýrsever
Ýyilik

* Daha sonra onlara, siz ve arkadaþlarýnýz
ninenin yanýnda olsaydýnýz ne yapardýnýz?
Sorusunu sorunuz.

TEMEL BECERÝLER
Empati becerisi-yaratýcý düþünme,
eleþtirel düþünme-gözlem- problem
çözme becerisi.

* Alýnan cevaplarý tahtaya yazýlýr.
* Bu etkinliðin sonunda öðrencilerin de, benzer
yaþam hikâyeleri olup olmadýklarý ve sýnýfta
söz alarak kýsaca anlatmalarýný istenir.

Paylaþma
Baðýþ Yapma
Ýþ Birliði
Yardýmlaþma

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Hayat Bilgisi Tema B “Ailem ve
Ýliþkilerim“, “Dayanýþma”
A.D: Rehberlik ve Psikolojik Danýþma

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Yardýmseverlik, yardýmlaþma, iþbirliði....
konularýyla ilgili bir gözlem raporu hazýrlar.
(Çevresinde yaþanan olaylarý dikkate
alarak)
Raporun içeriði ve deðerlendirmesi
hakkýnda öðrenciler bilgilendirilir.
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

68.

Türkiye'de yaþanan “Gölcük Depremi” ile ilgili bir
film izletilebilir.

Toplumsal yaþamda
yardýmlaþmanýn önemini kavrar.

Önceden bulduðunuz deprem ve sonrasýný konu
alan kýsa bir belgesel film öðrencilere izletilebilir.
Film izlendikten sonra öðrencilere önceden
hazýrlanan soru kâðýtlarý daðýtýlýr.

BÝREY VE TOPLUM

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 6
HEP BÝRLÝKTE

Örnek Sorular

HAZIRLIKLAR

* Ýzlenilen deprem filimin de o yörede ne gibi
zararlar oldu?

Öðretmen: Deprem konulu kýsa bir belgesel
Cd’si veya konuyla ilgili resimler ve soru
kâðýtlarý hazýrlar.

* En çok kimler bu depremden etkilendi?

KONULAR
6.2. Toplumsal Yaþamda
Yardýmlaþma

* Depremden sonra saðlýk sorunlarý oluþtu mu?
* Oluþan depremden sonra baþka ülkelerdeki
insanlarýn tepkileri ne oldu?

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER
Gözlem becerisi- empati becerisi- eleþtirel
düþünme becerisi.

Öðrencilerden yukarýdaki sorularý, cevap soru
kâðýdýnda yanýtlamalarý istenir.

Toplumsal yaþam
veya

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Yardýmlaþma

Konu ile ilgili resimler sýnýfa getirilip öðrencilere
gösterilir. Konuyla ilgili resimleri gören
öðrencilere sorular sorularak, cevap kaðýdýna
yazmalarý istenir.

D.D: H.B Tema B Ailem ve Ýliþkilerim “
Dayanýþma”

Deprem
Tusunami
Felaket
Yardým Kampanyasý
Dernek
Sendika

A.D : Rehberlik ve Psikolojik Danýþma

Kuruluþ
Anayasa
Yurttaþ

AÇIKLAMALAR
Film izletilmeden önce filmi siz izleyiniz.
Eðer izlenmemsi gereken bir yer varsa bu
kýsýmlarý tespit ediniz. Gösterim süresini
ayarlayýnýz. Sürenizin bir kýsmýný
daðýtacaðýnýz soru kâðýtlarýnýn
cevaplandýrmasýna ayýrýnýz.
Son olarak da “Toplumsal Yaþamda
Yardýmlaþmanýn Önemi” hakkýnda
öðrencilere konuyu toparlayýcý açýklamalar
yapýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Kýsa cevaplý sorular deðerlendirilir.
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SÜRE/AY
1 HAFTA

ÜNÝTE 6
HEP BÝRLÝKTE

BÝREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

69.

Derneklerin çalýþmalarý hakkýnda
araþtýrmalarda bulunur ve fikirler
önerir.

Dersten önce öðrencilerinize Hayvanlarý Koruma
Dernekleri hakkýnda internet veya yazýcý
materyaller araþtýrma yapmalarý istenir.

70.

Ýnsanlarýn belli bir amaç
çerçevesinde oluþturduklarý
sosyal örgüt, resmî kurum ve
gruplarý fark eder.

Bu araþtýrmada, bilgi edinecekleri herhangi bir
derneðin amaçlarý, ilkeleri, çalýþmalarý hakkýnda
bilgi edinmeleri istenir.
Araþtýrmalarýnda kýsa notlar alarak rapora
dönüþtürülmeleri ve hayvan resimleri ile
desteklemeleri istenir.
Öðrencilerin araþtýrmalarý sonucu sýnýfa
getirecekleri farklý derneklerin ilkelerini,
amaçlarýný ve çalýþmalarýný belirleyeceðiniz
öðrencilerin sýnýfta sunmalarý saðlanýr.

KONULAR
HAZIRLIK
6.3. Hayvanlarý Koruma
Derneði

Öðrenci: Hayvanlarý Koruma Derneði’ni
internet yazýlý materyallerden araþtýrma.

Sunu sonunda yapýlan araþtýrmalarý sýnýf
köþesinde sergilenir.

KAVRAMLAR
HAYSEV
Kýsýrlaþtýrma
Hayvan Sever

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma becerisi- Türkçeyi doðru, güzel
ve etkili kullanma becerisi. Eleþtirel
düþünme becerisi.

Av
Hobi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: F.B Ünite 6 “Dünyadaki ve
Ülkemizdeki Canlýlar Dünyasýnýn ve Doðal
Yaþamý Tanýyalým”.
A.D : Ýnsan Hak ve Vatandaþlýk eðitimi.

AÇIKLAMALAR
Siyasi dernekler olmamalarý konusunda
öðrenciler uyarýlýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Yapýlan araþtýrma ve sunu deðerlendirilir.
Rapor içeriði ve deðerlendirme kriterleri
öðrencilere verilir.
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

71. Çevreciler Derneði’nin ilke ve
çalýþmalarýný açýklar.

Sýnýfta öðrencilerle çevre sorunlarý ile ilgili bir
beyin fýrtýnasý yapýnýz. Vurgulanan konularla ilgili
sorularý tespit ediniz.

BÝREY VE TOPLUM

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

Söylenen sorunlarý yazý tahtasýna herkesin
görebileceði bir þekilde yazýnýz.

ÜNÝTE 6
HEP BÝRLÝKTE

Çevre sorunlarý ile ilgili görüþ ve açýklama yapýn.

HAZIRLIKLAR

Öðrencilerin de kendi yaþam alanlarýndaki çevre
ile ilgili sorunlarý aktarmalarýný isteyiniz.

Öðretmen: Çevre konulu resimler, çevre
derneði tüzüðü, yazý tahtasý, kalem.

Öðrencilerin çevrelerinde çevre sorunlarý ile
ilgilenen derneklerin olup olmadýðýný sorunuz.
Verilen yanýtlarý tahtaya yazýnýz. Onlarýn da
defterlerine yazmalarýný isteyiniz.

TEMEL BECERÝLER
Türkçeyi doðru, güzel ve etkili kullaným
becerisi.

KONULAR
6.4. Çevreciler Derneði

Etkinliðin sonunda ülkemizde faaliyet gösteren
çevre derneklerinin ilkeleri, amaçlarý ve
çalýþmalarý hakkýnda sýnýfa getirilen örnek bir
çevre derneði tüzüðünden okunarak bilgiler
aktarýlýr.

KAVRAMLAR
Çevre
Yeþil
Doða Sevgisi
Savurganlýk

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: Hayat Bilgisi Tema B “Ýþ ve Okula
Gidiþ-Geliþler“, “Çevre”- Fen ve Teknoloji
Ünite 4-Ünite 6
A.D: Hayat Bilgisi Ýnsan Hak ve
Vatandaþlýk Eðitimi Kazanýmlarý

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili doðru/yanlýþ sorularý verilir.
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SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 6
HEP BÝRLÝKTE

BÝREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

72. Derneklerin çalýþmalarý hakkýnda
çýkarýmlarda bulunur.

Dersten önce öðecilerden trafik kurallarý
hakkýnda yazýlý kaynaklardan bir araþtýrma
yapmalarý istenir.

73. Ýnsanlarýn belli bir amaç
çerçevesinde oluþturduklarý
sosyal örgüt, resmî kurum ve
gruplarý fark eder.

Bu araþtýrmada yazýlý metinleri gazete ve
dergilerden bulacaklarý resimlerle desteklemeleri
önerilir.
Yapýlan araþtýrmalarý sýnýfta demokratik olarak
seçeceðiniz 3-4 öðrencinin sunmasý istenir.
Sunumlardan sonra “ Trafik kazalarýnýn
sebeplerinin neler olduðu sorusunu baþlýklar
halinde öðrencilerin yanýtlamasý istenir.

KONULAR
HAZIRLIK
6.5. Trafik Kazalarýný
Koruma Derneði

Alýnan cevaplar tahtaya yazýlýr ve bu yazýlanlarýn
öðrenciler tarafýndan da yazýlmasý istenir. ve
etkinlik tamamlanýr.

Öðrenci: Ansiklopedi, eski gazete ve
dergiler

KAVRAMLAR
Trafik
Kaza

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma yapma, Türkçeyi etkin
kullanma, analiz etme becerileri.

Yaya
Yolcu
Sürücü
Ýlkyardým
Trafik Haftasý
Kaldýrým

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Garaj

D.D: Türkçe 1.2.3 Sýnýflar Tema 8 “Taþýtlar
ve Trafik” - H.B Tema B “Ýþ ve Okula
Gidiþ-Geliþiler“ Trafik”

Emniyet Kemeri

A.D: Ýnsan Hak ve Vatandaþlýk Eðitimi

Taþýt

Yaya Geçidi
Alt Geçit
Üst Geçit

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Araþtýrma raporu deðerlendirilir. Rapor
içeriði ve deðerlendirme kriterleri
öðrencilere verilir.
veya
Kavram haritasý hazýrlanýr.
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

74. Ön bilgi ve yaþantýsýný kullanarak
çevresindeki belli baþlý sosyal
problemler ya da ihtiyaçlarla grup,
kurum ve sosyal örgütleri
iliþkilendirir.

Sýnýfý 5'erli gruplara ayýrýnýz.

75. Kendisi ile çevresindeki gruplar,
kurumlar ve sosyal örgütler
arasýndaki etkileþime örnekler
verir.

Öðrenciler çalýþmaya baþlamadan önce
kurulabilecek derneklerin sosyal, kültürel, eðitim,
saðlýk, spor v.b konularda faaliyet
gösterebilecekleri konularý belirlenir.
Sýnýfta getirilecek örnek bir dernek tüzüðünün
ilke, amaç ve çalýþmalarýný içeren kýsýmlarýný
örnek olarak öðrencilere okunur.

77. Okul yaþamýnda gerekli gördüðü
eðitsel-sosyal etkinlikler önerir.

Her grup kuracaðý derneðin amaçlarýný, ilerlerini,
çalýþmalarýný ve ismini saptamalarý istenir.

Öðretmen: Örnek dernek tüzüðü

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

Her öðrenci grubuna dernek kurmalarý için
çalýþma baþlatmalarý söylenir.

76. Okulunda ve yakýn çevresinde
katýlacaðý sosyal ve eðitsel
etkinliklere karar verir.

HAZIRLIKLAR

BÝREY VE TOPLUM

ÜNÝTE 6
HEP BÝRLÝKTE

KONULAR
6.6. Diðer Dernekler

Bu çalýþmalarý A4 kâðýtlarýna yazmalarý istenir.
Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan gruplarýn
oluþturduklarý derneklerin amaçlarýný, ,ilkelerini,
çalýþmalarýný ve isimlerini kendi aralarýndan
seçecekleri bir temsilci aracýlýðý ile sýnýfta
seslendirmeleri istenir.
Son olarak da sýnýfça derneklerin toplum
yaþantýsýna faydalarý ve olumlu etkileri tartýþýlýr.

TEMEL BECERÝLER
Ýþbirlikçi çalýþma bcerisi, Türkçeyi etkin ve
doðru kullanma, analiz etme becerileri.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
A.D : Ýnsan Hak ve Vatandaþlýk

AÇIKLAMALAR
Kurulacak derneðin siyasi olmamasý
gerektiði vurgulanýr.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Seçilen bir dernekle ilgili poster
hazýrlamasý yapýlýr.
Posterin formatý hakkýnda öðrenciler
bilgilendirilir.
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SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

GÜÇ, YÖNETÝM VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

78. Yönetim kavramýný kavrar.

Çevre kolu kurulacak. Çevre kolu baþkanýnýn
seçimi sýnýftaki adaylarý belirleyiniz. Ýsimlerini
yazý tahtasýna bir tablo oluþturarak sýra ile
yazýlýr.

79. Sýnýf yönetimi ile yöneticilerinin
görevleri hakkýnda fikir sahibi olur.

ÜNÝTE 7
YÖNETÝM
Her öðrencinin nasýl oy vereceði ile ilgili örnek
bir oy verme iþlemi gerçekleþtirilir.

Basit düzeyde bir seçim ortamý oluþturulur.

KONULAR
7.1. Yönetime Katýlalým
7.2. Sýnýfta Yönetim

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Karton kutu, keçeli kalem, zarf,
A4 kaðýdý.

KAVRAMLAR

Her öðrencinin sýnýfta kurulan oy sandýðýna
seçtiði arkadaþýnýn isminin yazýlý olduðu oy
pusulasýný zarf içinde oy sandýðýna atmasý
saðlanýr.

Seçim sonunda sýnýf baþkaný ve yardýmcýsýný
oylarý sayarak belirleyiniz. Seçimi kazananlarýn
isimlerini tahtaya yazarak ilan edilir.

Yönetim
Kural
Meclis
Seçim

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim becerisi - eleþtirel düþünme
becerisi.

Görev

Daha sonra sýnýf yöneticilerinin görevleri
hakkýnda açýklamalarda bulunulur. Öðrencilerin
sýnýf yöneticilerinin görevleri hakkýnda fikir sahibi
olmalarý saðlanýr.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: H.B Tema A “Sýnýfýmý Tanýyorum”.
A.D: Ýnsan Hak Ve Vatandaþlýk Eðitimi.

AÇIKLAMALAR
Aktivitenin zaman kaybýný önlemek için
yapýlacak olan aktivitenin hazýrlýklarýný
önceden yapmakta fayda var.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili kýsa cevaplý bir test
uygulanýr.
veya
Akran deðerlendirmesi yapýlýr.
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

80. Okul yönetimi ve okul
yöneticilerinin görevleri hakkýnda
fikir sahibi olur.

Okulun yöneticileriyle önceden görüþüp, “Okulda
Yönetim” konusunda öðrencilere bilgi vermeleri
için öneride bulunun.
Öðrencilerinizle okul yöneticilerine sorulacak
sorularý önceden belirleyin.

SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 7
YÖNETÝM

Ziyaret sýrasýndaki yöneticilerin verdikleri bilgileri
ve sorulan sorulara verdikleri cevaplarý
öðrencilerin kýsa bir þekilde not etmeleri istenir.

HAZIRLIK

Ders sonunda herkesin görebileceði þekilde okul
yönetiminin görevlerini önem sýrasýna göre
tahtaya yazmalarý ve tüm öðrencilerin bu konuda
fikir sahibi olmalarý istenir.

Öðretmen: Okul idaresince önceden
randevu alýnýr.

KONULAR
7.3. Okulumuzda Yönetim

KAVRAMLAR
TEMEL BECERÝLER

Müdür

Türkçeyi doðru ve etkin kullanma- sosyal
katýlým becerisi.

Müdür Muavini
Bakanlýk
Bakan

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.D: H.B Tema “Okulumuzdaki insanlr ve
Meslekleri” - Tema 3 “Cumhuriyet
Bayramý ve Atatürk”.
A.D: Ýnsan Hak Ve Vatandaþlýk Eðitimi.

AÇIKLAMALAR
Ders süresini en etkin bir biçimde
kullanabilmek için bu aktivitenin iyi
planlanmasý gerekir

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili boþ yerleri doldurma sorularý
sorulur.
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SÜRE/HAFTA
1 HAFTA

ÜNÝTE 7
YÖNETÝM

BÝREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

81.

Yaþadýðý yerin yerel yönetim
birimlerini tanýr.

Etkinlik I

82.

Kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde yerel yönetimlerin
rolünü açýklar.

Öðrencilere konu ile ilgili bir ön bilgi verilir.

Önceden planlanan ve okula gelmesini
istediðiniz bir yerel yönetim temsilcisini
sýnýfýnýzda konuk edilir.

83. Kamuoyunun yerel yönetimlere
etkisine örnekler verir.

Bu görüþme bir ders saatini aþmamlýdýr.

KONULAR
7.4. Yerel Yönetim

Yerel yönetim temsilcisine önceden
öðrencilerinizle birlikte hazýrladýðýnýz sorularý
soru-cevap þeklinde öðrencilerin konukla
ropörtaj yapmalarý saðlanýr.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Yerel yöneticilerinden birini
sýnýfýna davet edebilir.

KAVRAMLAR

Konuðun ayrýldýktan sonra yerel yönetimlerin
görevleri ve sorumluluklarý ile ilgili aldýklarý
bilgileri sýnýf ortamýnda bir daha tekrar etmeleri
saðlanýr.

Öðrenci: Eski gazeteler
Yerel
Yerel Yönetim
Muhtarlýk
Muhtar

TEMEL BECERÝLER
Türkçeyi güzel ve etkili kullanma- aþtýrma
becerisi-sosyal katýlým becerisi

Etkinlik II
Öðrencilerden konu iþlenmeye baþlamadan
önce “Haberler Toplayalým” yerel ve görsel
basýndan belediyelerin görevleri hakkýnda haber
toplamalarý istenir.

Belediye
Ýkamet
Ýkametgâh Belgesi
Aza
Vatandaþ

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
Sýnýfa getirecekleri haberleri bir panoda
sergilemeleri istenir.

A.D: Ýnsan Hak Ve Vatandaþlýk

Huzur

Öðrencilerin getirdikleri farklý haber küpürlerini
birbirlerine okuyarak yerel yönetimlerin görevleri
hakkýnda

AÇIKLAMALAR
Ders süresini en etkin bir biçmde
kullanabilmek için bu aktivitenin iyi
planlanmasý gerekir.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili oluþturulan pano veya poster
deðerlendirilir.
Pano veya poster formatý ve
deðerlendirme kriterleri öðrencilere verilir.
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84. Dünya üzerinde çeþitli ülkeler
olduðunu fark eder.

Etkinlik I
Harita ve diðer görsel materyaller incelenir.Türkiye'nin iklim türerinin
genel özellikleri, Türkiye'de yaygýn olarak görüldüðü yerler genel olarak
verilir..
Dünya haritasýndan yararlanarak Türkiye'nin komþularý ile ilgili
konumunun etkisi üzerinde durulur. Türkiye fiziki haritasýndan
yararlanarak yeryüzü þekillerinin etkisi üzerinde konuþulur. Fotoðraflarla
desteklenir
Türkiye'nin farklý coðrafi bölgelerindeki bitki örtüsü ve üretilen ürünler
ile ilgili kavram haritalarýný incelemeleri istenir.
Türkiye'yi tanýtacak önemli tarihi ve doðal yerlerine ait çeþitli fotoðraf
ve resimler bulup sýnýfa getirmeleri istenir.
Sýnýfa getirilen fotoðraflarý herkesin görebileceði bir yerde
sergilemeleri istenir.
Etkinlik II
1. Dünya haritasýndan yararlanarak Ýtalya'nýn nin dünyadaki konumu
üzerinde durulur. Dünya fiziki haritasý üzerinde Ýtalya'nýn yeryüzü þekilleri
konuþulur.
2. Fotoðraflarla desteklenir.
3. Ýnternet ortamýnda Ýtalya'nýn önemli gelir kaynaklarýný, kültürel
miraslarýný ve ekonomik kaynaklarý hakkýnda araþtýrma yapmasýný
isteyin. Yaptýðý araþtýrmayý bir kavram haritasýnda göstermesi istenir.
4. Sýnýfa getirilen resimlerle Ýtalya'nýn tarihi ve turistik yerlerini gösterir.
Bu ülkeye neden çok sayýda turistin gittiðinin dikkati çekilir. Bizim
ülkemizde e turizminin ekonomimize ne tür bir katkýsý olduðu sýnýfça
tartýþýlýr.
Etkinlik III
Öðrencilerden siyasi ve fiziki dünya haritalarý üzerinden Japonya'nýn
yerini bulmalarý istenir.
Sýnýfta beþerli gruplar oluþturulur. Okul kütüphanesinden veya eldeki
kaynaklardan Japonya'nýn önemli gelir kaynaklarý, kültürel miraslarý ve
ekonomik kaynaklarý hakkýnda araþtýrma yapmalarý istenir.
Sýnýf içinde gruplar halinde Japonya'nýn sosyal, kültürel ve ekonomik
deðerleri hakkýnda elde edilen resimler, metinler vb. materyallerle köþe
hazýrlamalarý teþvik edilir.
Ders saati dikkate alýnarak sýnýftan seçilen birkaç öðrencinin yaptýðý
araþtýrmanýn sunulmasý istenir. Sunumlar sonunda konu ile ilgili þu
sorular sorulur:
Japonya'nýn en önemli yeraltý kaynaklarý nelerdir? Hangi þehirde
bulunur?
Japonlar hangi dili konuþur?
Japonya'nýn iklim özellikleri hakkýnda ne biliyorsunuz?
Japonya'nýn baþkenti hangi þehirdir?
Cevaplarýn doðru veya yanlýþ olanlarý öðrencilerle birlikte doðrulanýr.
Yanlýþ cevaplar düzeltilir.
Etkinlik IV
Öðrencilerden dünya haritasý üzerinde Mýsýrýn yerini ve coðrafi
konumunu araþtýrmalarý istenir. Birkaç öðrenciden araþtýrma sonuçlarýný
sýnýfta arkadaþlarý ile kýsa sunumlar þeklinde paylaþýmýna olanak
saðlanýr.
Yazý tahtasýna Mýsýr'ýn önemli gelir kaynaklarýný, kültürel miraslarýný ve
ekonomik kaynaklarý hakkýnda kavram haritalarý çizilir. Konu ile ilgili
gerekli açýklamalarda bulunulur.
Bu etkinliklerden sonra sýnýfta þu sorulara yanýt arayýnýz.
Mýsýrdaki piramitler size neyi hatýrlatýr?
Mýsýrda Nil Nehri olamasaydý, sizce Mýsýr'da bugünkü yaþamda
neler deðiþirdi?
Mýsýrýn en öneli geçim kaynaklarý nelerdir?
Mýsýr Kýbrýs'a ne kadar uzaktýr?
Cevaplarýn doðru veya yanlýþ olanlarý öðrencilerle birlikte doðrulanýr.
Yanlýþ cevaplar düzeltilir.
“Resim Çizelim” Mýsýrý anlatan Piramit, Papirüs, ve Nil Nehri gibi
önemli deðerlerin resmini çizmeleri istenir.
Etkinlik V
Sýnýf üç, dört gruba ayrýlarak daðýtýlan dünya haritasý materyalleri
üzerinde bir yolculuk yaparak Madagaskar'ýn yeri ve coðrafi konumunu
araþtýrmalarý istenir.
Sýnýfa önceden getireceðiniz Madagaskar'ýn ekonomik, sosyal ve
kültürel deðerlerini anlatan resimlerle öðrencilerin dikkati çekilir. Sözlü
olarak da gerekli bilgi akýþý saðlanýr.
Öðrencilerden dersin sonunda Madagaskar'a ve ülkemizin ekonomik,
kültürel ve sosyal deðerleri arasýnda edindiði bilgiler ýþýðýnda
karþýlaþtýrma yapmalarý istenir Gerekirse önceden bazý örnekler
verilir.Farklýlýklar bir çizelge ile yazý tahtasýnda gösterilir..
Etkinlik VI
Sýnýftaki öðrencilere Azerbaycan'ýn coðrafi özellikleri, önemli geçim
kaynaklarý, kültürel mirasý ve ekonomik kaynaklarý hakkýnda araþtýrma
yapmalarý istenir. Araþtýrmalarýna ülkenin haritasýný da eklemeleri istenir.
Ders saati dikkate alýnarak sýnýftan seçilen birkaç öðrencinin yaptýðý
araþtýrmanýn sunulmasý istenir. Sunumlar sonunda konu ile ilgili þu
sorular sorulur:
Azerbaycan'ýn en önemli yeraltý kaynaklarý nelerdir? Hangi
þehirde bulunur?
Azerbaycan'ýn Türkçeye benzerliði varýmýdýr?
Azerbaycan'ýn iklim özellikleri hakkýnda ne biliyorsunuz?
Azerbaycan'ýn baþkenti hangi þehirdir?
Cevaplarýn doðru veya yanlýþ olanlarýný öðrencilerle birlikte doðrulanýr.
Yanlýþ cevaplar düzeltilir.
Etkinlik VII
Dünya haritasýndan yararlanarak Malta'nýn dünyadaki konumu
üzerinde durulur. Dünya fiziki haritasý üzerinde Malta'nýn yeryüzü þekilleri
konuþulur.
Fotoðraflarla desteklenir.
Ýnternet ortamýnda Malta'nýn önemli gelir kaynaklarý, kültürel miraslarý
ve ekonomik kaynaklarý hakkýnda araþtýrma yapmasý istenir. Yapýlan
araþtýrmanýn bir kavram haritasýnda göstermesi istenir.
Sýnýfa getirilen resimlerle Malta'nýn tarihi ve turistik yerleri gösterilir. Bu
ülkeye neden çok sayýda turistin gittiðine dikkat çekilir. Bizim ülkemizde
de turizmimin ekonomimize ne tür bir katkýsý olduðu sýnýfça tartýþýlýr.

85. Çeþitli ülkelerin coðrafi özellikleri,
önemli geçim kaynaklarý, kültürel
miraslarý, ekonomi kaynaklarý
hakkýnda bilgi sahibi olur.
86. Çeþitli ülkeleri harita üzerindeki
yerini yorumlar.
87. Ülkeleri kendi ülkesinin özellikleri
ile karþýlaþtýrýr.
88. Görsel materyallerden
yararlanarak çeþitli toplumlarýn
günlük yaþamlarýna iliþkin
çýkarýmlarda bulunur.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Fiziki ve siyasi Türkiye haritasý
fotoðraflar.

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma, gözlem, eleþtirel düþünme,
iletiþim, harita ve atlas kullanma, Türkçe’yi
etkin ve güzel kullanma.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
A.D: Ýnsan Hak Ve Vatandaþlýk

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
* Proje çalýþmalarý. Proje kriterleri
öðrencilere verilir.
* Poster hazýrlama.
* Konu ile ilgili yapýlan araþtýrmalar ve
konuyla ilgili toplanan resimler
deðerlendirilir.
* Kavram haritasý yapýlýr.
* Sözlü sunum deðerlendirme
* Kýsa cevaplý sorular
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KÜRSEL BAÐLANTILAR

SÜRE/HAFTA
2 HAFTA

ÜNÝTE 8
UZAKTAKÝ
ARKADAÞIM

KONULAR
8.1. Türkiye
8.2. Ýtalya
8.3. Japonya
8.4. Mýsýr
8.5. Madagaskar
8.6. Azerbaycan
8.7. Malta

KAVRAMLAR
Komþu
Baþkent
Ýklim
Kýta
Yanardað
Bitki Örtüsü
Akdeniz
Yarýmada
Turizm
Kuraklýk
Mimari
Kilise
Gondol
Asya
ÞekerPpancarý
Geleneksel
Afrika
Dalgýç
Papirüs
Piramit
Uygarlýk
Mumya
Zenci
Mongo
Savan
Doðal gaz
Geçim Kaynaðý
Feribot
Þövalye

TERÝMLER SÖZLÜÐÜ

Adres: Bir kimsenin kendisini aradýklarý zaman bulabilmesi için gösterdiði yer.
Aile: Anne, baba ve evlenmemiþ çocuklarýn oluþturduðu toplum içindeki en küçük bütün.
Akarsu: Durgun olmayýp akan su.
Akdeniz: Kýbrýs Adasý'nýn etrafýnda bulunan ve birçok ülkeye kýyýsý olan deniz.
Alet: Bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ araç.
Anadil: Ýnsanýn çocukken çevresinden öðrendiði dil.
Anayasa: Devletin biçimini, yasama, yürütme ve yargýlama güçlerini tanýmlayan, kiþilerin
devletle olan iliþkilerindeki temel hak ve özgürlüklerini saptayan yasa.
Anýt: Önemli bir olayý ya da kiþiyi gelecek kuþaklara tanýtmak amacýyla yapýlan yapý.
Antik: Ýlkçaðdaki büyük uygarlýklarla, özellikle eski Yunan ve roma uygarlýklarýyla ilgili
olan.
Anket: Soruþturma, araþtýrma.
Araþtýrýcý: Araþtýrma yapan kiþi.
Arkadaþlýk: Arkadaþ olma durumu.
Asa: Bazý ülkelerde güçlü kiþilerin kullandýðý kýymetli sopalar.
Atmosfer: Ýçinde yaþanýlan ortam, gaz küre.
Av: Hayvanlarý yakalama iþi.
Aza: Üye.
Aziz: Ermiþ.
Bakan: Yurdun genel iþlerinin bir bölümünü yönetmek için seçilen kiþi.
Bakanlýk: Bakanýn yönetimi altýndaki örgütlerin bütünü ya da örgütlerin bulunduðu yer.
Baraj: Gerisinde su toplamak için yapýlan duvar.
Barýnma: Kapalý bir yerde doða etkilerinden korunmak.
Barýnmak: Kapalý bir yerde doða etkilerinden korunmak.
Baþbakan: Hükümetin ve bakanlarýn baþý, devleti yöneten kiþi.
Baþkent: Bir ülkenin
Belediye: Bir ilçe bucak gibi yerleþim merkezlerinde temizlik, aydýnlatma, su, esnaf
denetlemesi gibi kamu hizmetlerine bakan örgüt.
Beslenmek: Yiyip içerek hayatýný devam ettirmek.
Bilim: Belli bir konuyu bilme isteðinden yola çýkan, belli bir konuya yönelen bilgi edinme ve
araþtýrma süreci.
Bilim adamý: Bilimle uðraþan kiþi.
Bilimsel: Bilimle ilgili, bilime dayanan.
Bilinçli: Eleþtirili bir biçimde, kendi etkinliðini farkýnda olan, þuurlu.
Bitki örtüsü: Bir yeri örten, ikilim özelliklerine baðlý bitkiler topluluðu.
Borç: Ödenmesi gerekli para ya da baþka bir þey.
Buluþ: Ýlk kez yaratmak, icat.
Burç: Kale duvarlarýndan daha yüksek, yuvarlak, dört köþe ya da köþeli kale çýkýntýsý.
Bütçe: Belirli bir süre içindeki gelir gider ayrýntýlarýný gösteren tasarý.
Çað: Zaman parçasý.
Cemaat: Bir dinden olanlarýn topluluðu.
Çevre: Canlýlarýn bulunduklarý doðal ortam.
Cumhuriyet: Halkýn egemen olduðu ve seçilmiþ milletvekillerinden oluþan yönetim þekli.
Cumhurbaþkaný: Cumhuriyetle yöneten ülkelerin devlet baþkaný.
Dalgýç: Suda çeþitli iþleri görmek için suya dalmayý meslek edilen kimse.
Dayanýþma: Bireyler arasýndaki, karþýlýklý baðlýlýk, karþýlýklý sorumluluk.
Demokrasi: Halk egemenliðine dayanan yönetim sistemi.
Dekor: Bir yere süsleme amacýyla verilen düzen.
Dengeli beslenme: Doðru þekilde beslenme.
Deprem: Yer kabuðunun derin katmanlarýnýn yer deðiþtirmesi, yer sarsýntýsý.
Dernek: Belirli bir amaç doðrultusunda çalýþan kiþilerden oluþan topluluk.
Devlet: Belirli bir toprak üzerinde, hükümet yönetimi altýnda örgütlenmiþ, baþka
devletlerce tanýnmýþ, siyasi, baðýmsýz kuruluþ.
Dil: Ýnsanýn düþündüklerini, duyduklarýný anlatmak için kullandýklarý her türlü ses ve iþaret.
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Dilekçe: Bir dileði bildirmek için resmi makamlara sunulan, imzalý ve adresli, pullu veya
pulsuz yazý.
Din: Ýnsanlarýn anlayamadýðý olaylarý açýklamaya yönelmeleri olgusu.
Dini bayram: Dinsel bayram. (Örneðin: Þeker bayramý)
Doða: Canlý ve cansýz maddelerden oluþan kendi kendini sürekli olarak yenileyen varlýðýn
tümü, tabiat.
Doðal: Doðada bulunan.
Dokumacýlýk: Kumaþ dokuma iþi.
Dostluk: Dost olma durumu, dostça davranýþ.
Duygu: Duygularla saðlanan izlenim ve düþünce.
Düþünce: Düþünme sonucu varýlan görüþ, fikir.
Egemenlik: Milletin ve devletin yetkilerinin hepsi, hakimiyet.
Ekvator: Yeryuvarýnýn eksenine dik olarak geçtiði ve yeryuvarýný iki eþit parçaya böldüðü
varsayýlan en büyük çember.
Eleþtirici: Eleþtirme niteliði olan.
Emek: Bir iþin yapýlmasý için harcanan bedel ya da kafa gücü.
Emniyet kemeri: Uçaklarda inerken ve kalkarken, arabadakilerin güvenliðini saðlamak
için bele takýlan kemer.
Enerji: Maddelerde var olan ýsý, ýþýk vb. biçiminde ortaya çýkan güç.
Eþit: Yapýsý, niteliði, deðeri, boyutlarý bir olan.
Etiket: Bir malýn cinsini, miktarýný, fiyatýný, niteliklerini belirtmek için satýlan malzemelerin
üzerine konan küçük kaðýt.
Evrensel: Evrenle ilgili, dünya ölçüsünde olan.
Fabrika: Ham ya da yarý iþlenmiþ maddelerin makine aracýlýðý ile tüketime hazýr duruma
getirildiði yer.
Fax: Bir yazýyý baþka bir yere göndermek için kullanýlan alet.
Feribot: Gemi.
Fetih etmek: Bir kenti veya ülkeyi savaþla almak.
Figür: Bir dansý oluþturan, ölçülü adýmlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri.
Firavun: Eski mýsýrda hükümdarlara verilen unvan.
Garanti: Güvence, teminat.
Garaj: Genellikle motorlu taþýtlarýn konduðu üstü kapalý yer.
Geçit: Ýki daðýn arasýndaki dar ve uzun yol.
Geçmiþ: Geride kalmýþ.
Gelecek: Zaman bakýmýndan ilerde olan, gerçekleþmesi beklenen.
Gelenek: Bir toplumda deðer verilip kuþaktan kuþaða geçirilen kültür öðeleri.
Geleneksel: Gelenekle ilgili.
Gelir: Bir ekonomik birimin belirli bir süre içinde kazandýrdýðý para.
Gýda: Canlý bir varlýðýn yaþamasý için gerekli her türlü madde.
Gider: Bir iþi için harcanan paranýn hepsi.
Gondol: En çok Venedik'te kullanýlan, ayakta tek kürekle çekilen, iki baþý yukarýya kývrýk
uzun kayýk.
Gotik: Avrupa'da on ikinci yüzyýldan sonra geliþen temelinde sivrilik biçimi yatan bir
mimarlýk hareketi.
Görev daðýlýmý: Bir görevin birkaç kiþi tarafýndan paylaþýlmasý.
Grafik: Bir olayýn çeþitli durumlarýný göstermeye ya da birkaç þey arasýnda karþýlaþtýrma
yapmaya yarayan çizgilerden oluþmuþ þekil.
Grup: Ortak özellikleri olan varlýklarýn hepsi.
Güç: Ýþ yapma, hareket etme yeteneði, kuvvet.
Haberleþme: Karþýlýklý haber alýp vermek.
Hak: Kanunlarýn ve geleneklerin kiþiye tanýdýðý yetki.
Halk danslarý: Folklor
Halk oylamasý: Halkýn siyasal ve sosyal sorunlar karþýsýndaki olumlu ya da olumsuz tutum
ve davranýþý
Ham madde: Bir ürün veya mal oluþturmak için gerekli maddelerin iþlenmesinden önceki
doðal durumu.
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Hamam: Yýkanýlacak yer.
Han: Yol üzerinde veya kasabalarda yolcularýn konaklamalarýna yarayan yapý.
Harcama: Bir þeyi almak için elden çýkarýlan para.
Harita: Yeryüzünün ya da bir parçasýnýn, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine
çizilen taslaðý.
Hayvancýlýk: Hayvanlarla uðraþma, geçimini hayvanlardan saðlama.
HAYSEV: KKTC'de faaliyet gösteren ve hayvanlarý korumak için kurulan dernek.
Heykel: Taþ, tunç, kil, alçý bakýr gibi maddelerden çeþitli þekillerde yapýlan þekil.
Hobi: Her zamanki uðraþlarýn dýþýnda severek yapýlan, dinlendirici vakit geçirme yolu, iþi.
Huzur: Gönül rahatlýðý.
Huzur evi: Yaþlýlarýn barýndýðý, bakýldýðý kuruluþ.
Hüküm giyme: Hakkýnda ceza hükmü vermek.
Hükümet: Bir devletin yürütme kurumu.
Irk: Ýnsan neslinin devamlýlýðýný saðlayan çeþitlerden her biri.
Ýcat: Yeni bir þey yaratma, bulma.
Ýkamet: Oturulan yer, konut.
Ýkametgah belgesi: Bir kimsenin oturduðu yerin belirtildiði belge, konut belgesi.
Ýklim: Yeryüzünün herhangi bir yerinde, atmosferin olaylarýnýn ortaklaþa gerçekleþtirdikleri
etkilerin uzun yýllarýn ortalamasýna dayanan durumu.
Ýmparatorluk: Kendi topraklarýna oturan, çeþitli uluslarý egemenliði altýnda toplayan
devlet biçimi.
Ýþ birliði: Bir iþin çeþitli kiþilerce yapýlmasý
Kaldýrým: Yayalarýn yürümesi için caddenin iki yanýna yapýlan biraz yüksek taþ döþeme.
Kalite: Nitelik.
Kaza: Can ya da mal kaybýna yol açan kötü olay.
Kýna gecesi: Genellikle düðünden birkaç gece önce gelin evinde yapýlan eðlence.
Kýsýrlaþtýrma: Bir canlýyý kýsýr duruma getirmek.
Kýta: Büyük kara parçasý.
Kýyý: Kara ile denizin birleþtiði yer, sahil.
Kil: Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuþak ve yaðlý toprak.
Kilise: Hýristiyan dininden olan kiþilerin tapýnak yeri.
Kimsesiz çocuklar: Anasý, babasý, yakýný, akrabasý olmayan çocuklar.
Koalisyon: Birçok gücün katýlmasý ile oluþan birlik.
Komþu: Bitiþik ya da çok yakýn olan.
Konak: Büyük ve görkemli ev.
Kömür: Siyah renkli, bitkisel yanaklý, içinde yüksek oranda karbon bulunan katý yakýt.
Köy: Halký belirli bir toprak bütününü iþleyen, kýr yerleþmesi düzeninde evler topluluðu.
Kroki: Modelin baþlýca özelliklerini yansýtacak biçimde hazýrlanan taslak.
Kural: Davranýþlarýmýza yön veren ilkeler.
Kuruluþ: Kurum, müessese.
Kurum: Toplumsal bir görevle kurulan kuruluþ, müessese.
Kutup: Yer yuvarlaðýnýn ekseninden geçtiði var sayýlan iki noktadan her biri.
Kutup noktasý: Yer yuvarlaðýnýn en üst ve an alt noktasýna verilen isim.
Kuþbakýþý: Yüksek bir yerden aþaðýya doðru, bütün geniþliði içine alacak þekilde bakmak.
Kutsal: Tapýnýlacak ya da yolunda sen verilecek derecede sevilen.
Kültür: Bir topluma ya da halk topluluðuna özgü düþünce ve sanat yapýtlarýnýn
Küresel: Küre ile ilgili olan.
Levha: Bir yere asýlmak için yazýlmýþ yazý, resim.
Maden: Yer kabuðunun bazý bölgelerinde çeþitli iç ve dýþ doðal etkenleri ile toplanan
ekonomik yönden deðer taþýyan mineral birleþim.
Maðara: Bir yamaca ya da kaya içine doðru uzanan geniþçe kovuk, in.
Mahkeme: Bir yargýç ya da savcý ve yargýçlardan oluþan bir heyetin yargý görevini yerine
getirdikleri yargý yeri.
Mahalle: Bir kentin, bir kasabanýn bölünmüþ sayýldýðý parçalardan her biri.
Meclis: Bir iþi konuþmak için yapýlan toplantý ve toplantýnýn yapýldýðý yer.
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Mektup: Bir þeye haber vermek, bir þeyi sormak ya da istemek için birine gönderilen yazýlý
kaðýt.
Mani: Halk þiiri.
Manastýr: Kesin kuralarla baðlý rahip ve rahibelerin dünya ile iliþkilerini keserek yaþadýklarý
bina.
Marþ: Bir toplumu simgelemek için düzenlenmiþ müzik.
Medeniyet: Uygarlýk.
Meslek: Bir kimsenin yaþamýný sürdürmek, geçimini saðlamak için yaptýðý iþ.
Mescit: Namaz kýlýnan, ibadet edilen yer.
Mezun: Okulu bitirmiþ olan.
Milletvekili: Ulusun seçtiði millet meclisi üyesi.
Miras: Bir kiþi tarafýndan baþka birine býrakýlan mal veya mülk.
Misil: Savaþ sýrasýnda orduya yardýmcý olarak toplanan silahlý
Muhtar: Bir köyü ya da bir mahalleyi yaslarla belirtilmiþ, iþlerini yürütmek için o kay ya da
mahallede oturanlarýn seçtikleri görevli.
Mumya: Özel ilaçlarla bozulmadan saklanan ölü.
Mühendis: Mühendislik öðrenimi yapmýþ olan kimse.
Nesil: Çað, kuþak.
Nikah: Bir erkekle bir kadýnýn evlilik birliði kurmasýný saðlayan yasal iþlem.
Nüfus: Bir yerde, bir ülkede oturanlarýn tümü.
Oklava: Hamur açmakta kullanýlan uzunca yuvarlak çubuk.
Oksijen: Hidrojenle birleþerek suyu oluþturan, rengi, kokusu ve tadý olmayan bir gaz.
Okul: Okuma yazma öðretmekten baþlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi
vermeye deðin, çeþitli derecede toplu olarak öðrenimin saðlandýðý yer.
Ova: Düz ve geniþ arazi.
Öðrenim: Herhangi bir meslek için gereken bilgileri edinme iþi.
Ölçek: Birim kabul edilen bir þeyin alabildiði kadar ölçü, haritada bulunan ve ne kadar
küçültme yapýldýðýný gösteren birim.
Özellik: Hususiyet.
Özgür: Herhangi bir biçimde, herhangi bir koþula baðlý olmayan.
Padiþah: Osmanlý devletinde devlet baþkanýna verilen unvan, hükümdar, sultan.
Papirüs: Bir bitkiden elde edilen bir çeþit kaðýt.
Parti: Ortak düþünce ve görüþteki kiþilerin oluþturduðu siyasal topluluk.
Paylaþým: Pay etme.
Pazar: Belirli bir günde her türlü mal satýcýlarý ile alýcýlarýnýn toplanýp alýþveriþ ettikleri yer.
Pekmez: Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatýlarak koyulaþtýrýlmýþ suyu.
Petrol: Hidro karbonlardan oluþmuþ koyu renkli sývý.
Piramit: Tepeleri ortak bir noktada birleþen, tabanlarý da herhangi bir çokgenin birer kenarý
olan üçgenlerden oluþmuþ cisim.
Piron: Çatal.
Plan: Bir iþin, bir yapýtýn gerçekleþmesi için uyulmasý tasarlanan düzen.
Pusula: Üzerinde kuzey, güney doðrultusunu gösteren bir mýknatýs iðnesi bulunan ve yön
saptamak için kullanýlan katranlý aygýt.
Restorasyon: Eski bir yapýda yýkýlmýþ, bozulmuþ olan bölümleri aslýna uygun bir biçimde
onarma, yenileme.
Rol: Bir iþte her kiþiye düþen görev.
Sanat: Bir duygunun, bir tasarýnýn ya da özelliðin anlatýmýnda kullanýlan yöntemlerin tümü.
Sanayi: Ham maddeleri iþlemek için uygulanan eylemlerin tümü.
Savan: Ekvator kuþaðýndaki geniþ çayýrlar.
Sendika: Ýþçilerin ya da iþverenlerin iþ ve kazanç bakýmýndan çýkarlarýný korumak için
aralarýnda kurduklarý birlik.
Sele: Yayvan sepet.
Sefer: Savaþa gidiþ, savaþ, yolculuk.
Sera: Sýcak iklim bitkilerinin yetiþtirilmesi için bir bölümü ya da tümü camla kapatýlmýþ yer.
Sorumluluk: Bir kimsenin üstüne aldýðý ya da yapmak zorunda bulunduðu iþlerden
gerektiðinde hesap sorulmasý durumu.
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TERÝMLER SÖZLÜÐÜ

Sömürü: Sömürme iþi.
Standart: Belirli ölçülere, yasaya, kullanýma uygun olan.
Sur: Kale duvarý.
Sürücü: Hayvan, at arabasý ya da motorlu taþýt süren kimse.
Þahit: Tanýk.
Þövalye: Ortaçaðda Batý Avrupa'da soylularýn oluþturduðu askeri derebeylik sýnýfýndan
olan kimse.
Tarým: Ürün almak için toprak üzerinde yapýlan çalýþmalarýn tümü.
Tasarruf: Dikkatli ve azar azar kullanma.
Taþýt: Taþýma aracý.
Tebrik: Kutlama.
Tekke: Eskiden tarikattan olanlarýn toplanýp ayin yaptýklarý yer.
Teknoloji: Maddelerin iþlenmesi süreci ile ilgili bilgilerin tümü.
Tekstil: Dokumacýlýk.
Telgraf: Haberleþme amacý ile iletilen yazýlý haber.
Testi: Su taþýmaya yarayan aðzý dar karný þiþkin toprak kap.
Ticaret: Ucuz mal alýp pahalýya satarak aradaki farktan para kazanmak.
Titiz: En ince ayrýntýlara kadar önem veren kimse.
Toplum: Tarihi bir süreç boyunca yasalara uyarak bir arada yaþayan insanlar topluluðu,
cemiyet.
Trafik: Ulaþým yollarýnýn yayalar ve her türlü taþýt tarafýndan kullanýlmasý.
Turizm: Bir yere turist çekmek için alýnan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapýlan
çalýþmalarýn tümü.
Tutum: Giderin gelirden fazla olmamasý için çalýþma ve harcamalarý kýsma.
Tüketici: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satýn alýp kullanan kiþiler.
Tüketim: Mal ve hizmetlerden yararlanma.
Ulaþým: Köyler, kentler, ülkeler arasýnda bir yerden bir yere gidiþ geliþ.
Unsur: Öðe.
Uygarlýk: Bir ulusun, bir toplumun, düþün ve sanat yaþamýyla eriþtiði düzey, medeniyet.
Uzay: Bütün varlýklarýn içinde bulunduðu sonsuz boþluk.
Üretim: Ýnsanlarýn, hayvan ve topraktan ürün saðlama etkinliði.
Ürün: Doðadan elde dilen, üretilen yararlý þey, mahsur.
Üye: Herhangi bir topluluðu oluþturan bireylerden her biri.
Vadi: Ýki dað arasýndaki geçit, koyak.
Vali: Bir ilin en büyük yönetim görevlisi.
Vatandaþ: Yurttaþ.
Vergi (KDV): Kamu hizmetlerine harcanmak için devlerin yasalara göre doðrudan doðruya
ya da bazý madde fiyatlarýnýn üstüne koyarak halktan topladýðý para.
Yapýt: Eser.
Yardým sever: Baþkalarýna yardýmda bulunan kiþi.
Yarým ada: Yalnýz bir yanýnda karaya baðý olan, diðer yanarlý denizle çercili kara parçasý.
Yasal: Yasalara uygun, kanuni.
Yasama: Yasa koyma.
Yaya geçidi: Caddelerde yayalarýn geçmesi için ayrýlmýþ geçit.
Yerel: Belirli bir yer ile ilgili olan, mahalli, lokal.
Yerleþim: Yerleþme, iskan.
Yeryüzü: Üzerinde yaþadýðýmýz toprak ve denizler, dünya kabuðu.
Yönetim: Yönetmek, iþi çekip çevirmek, idare.
Yurttaþ: Vatandaþ.
Yükseköðrenim: Ortaöðrenimin düzeyi üstündeki öðrenim.
Yürütme: Yasalarý uygulama iþi.
Zafer: Kazanýlan baþarý.
Zenci: Siyah ýrktan olan kiþi.
Zorunluluk: Olmasý gerekme durumu, mecburiyet.
Zümre: Bölüm, takým.
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Sosyal Bilgiler

Önerilen Dersi
Tamamlama
Süresi
Ünite 1
Ünite 2
Ünite 3
Ünite 4
Ünite 5
Ünite 6
Ünite 7
Ünite 8

:
:
:
:
:
:
:
:

4 Hafta
6 Hafta
4 Hafta
3 Hafta
4 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
2 Hafta

5. SINIF SOSYAL BÝLGÝLER DERSÝ ÖÐRENME ALANLARI, ÜNÝTE VE ZAMANLAMA
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5. SINIF SOSYAL BÝLGÝLER DERSÝNÝN
ÜNÝTE VE KONULARINA GÖRE
KAVRAM HARÝTALARI
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Din
Dil
Irk
Özgürlük

Eþitlik

vardýr

Sömürü

HAK VE
SORUMLULUK
içinde

var

Ýhlal Etmek

Vatandaþ
Yurttaþ

Toplum

Ýþ Bölümü

Görev daðýlýmý
Ýþbirliði
Zorunluluk

Kavram Haritalarý

1. Ünite “Hak ve Sorumluluk”
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Cemaat

Anayasa

Halk oylamasý

Ýrade

Zafer

Ýmparatorluk

Egemenlik

Sefer
Fetih etmek
Padiþah

vardýr

Vali

Yönetim

Teknoloji

kutlanan

Milli günler
Ulusal gün

Bayram

önemlidir

Dini bayram
Milli bayram

KÜLTÜR MÝRASIMIZ

Önemli Günler

vardýr

Komþu

Turizm

Halk danslarý
Figür
Sanat
El sanatý
Kil
Testi
Sele
Dokumacýlýk
Mani
Türkü

Gelenek

içinde

önemlidir

özellikler

Yerel

Oklava
Piron
Kevgir

Mimari
Sur
Antik kent
Anýt
Hamam
Konak
Tekke
Sütun
Han

2. Ünite “Kültür Mirasýmýz”

Ekvator
Kutup
Kutup noktasý
Atmosfer
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Tarým
Hayvancýlýk
Sanayi

Geçim kaynaklarý

Ýnsanlar, Yerler ve
Çevreler

Yeryüzü

Þekiller

Yoðunlaþmak
Bitki örtüsü

Ýklim

Dað
Ova
Geçit
Boðaz
Vadi
Kýyý
Akarsu

3. Ünite “Ýnsanlar, Yerler ve Çevre”

4. Ünite “Ürettiklerimiz”

Ürettiklerimiz

Ekonomik
Faaliyetlerimiz
Turizm

Tarým rünlerimiz
Zeytinyaðý
Zeytin
Limon & Protakal
Harup
Buðday
Üzüm
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72

Akýl
Yaratýcýlýk
Buluþ

BÝLÝMSEL
DÜÞÜNCE

yeralýr

ZARARLARI
vardýr

Ormanlarýn
yokolmasý
Canlý türlerin
yokolmasý
Küresel ýsýnma
Saðlýk Sorunlarý

Günlük yaþam
Ulaþým
Þehir ve Fabrikalar
Haberleþme

ALANLAR

ELEKTRÝK

kullandýðýmýz

önemlidir

Ýnternet
Telefon
Televizyon
Radyo
Gazete

HARÝKALARI

vardýr

BÝLÝM
TEKNOLOJÝ VE
TOPLUM

içinde

YARARLARI

Fabrika
Ýþyerleri
Þehirler

5. Ünite “Bilim, Teknoloji ve Toplum”
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Ýnsanlar Eðitme

Barýnaklar yapma

Programlar tasarlama

Sorunlara çözüm yollarý
bulma.

Deðer verme

Tüketiciler
Derneði

Trafik Kazalarýný
Önleme Derneði

Dernekler

Toplumsal
Kurumlar

Çevre kirliliðininneden olduðu hastalýklar
hakkýnda insanlarý bilinçlendirmek.

Ýnsanlara doða bilinci aþýlamak.

Doðayý kirletenlere ve yok edenlere savaþ
açmak.

Temiz ve yeþil bir çevrede yaþamak

Çevreciler
Derneði

Ýhtiyaçlarýmýz

6. Ünite “Toplumsal Kurumlar”

Meclis
Cumhuriyet
Seçme
Cumhurbaþkaný
Hükümet
Baþbakan
Bakan
Parti
Koalisyon

Mahkeme
Þahit
Hüküm giyme

Yargý

Yönetim
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Milletvekili

Yasama

Güç, Yönetim ve
Toplum

Yürütme

Marþ
Zümre
Yasa
Öðrenim
Yüksek öðrenim

Toplum

7. Ünite “Güç, Yönetim ve Toplum”

ABD
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Kýþ

Yaz

Turizm

GANA

TÜRKÝYE

KKTC

Tarým Ürünleri

Sanayi Ürünleri

Yer altý ve Yerüstü Kaynaklarý

Ekonomi

Özellikleri

Hepimizin Dünyasý

JAPONYA

Az Yaðýþlý

Yaðýþlý

Güneþli

Ýklim Özellikleri

YENÝ ZELANDA

8. Ünite “Hepimizin Dünyasý”

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE
4 HAFTA

HAK VE SORUMLULUKLARIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

1.

Bulunduðu çeþitli grup ve kurumlar
içindeki yerini fark eder.

2.

Grup ve rol kavramý arasýndaki
iliþkiyi kavrar.

3.

Ýçinde bulunduðu gruplar ile
gruplara ait rolleri iliþkilendirir.

- Okulda ve çevresinde bulunan grup çeþitleri
sözlü olarak hatýrlatýlýr. Örneðin: Oyun grubu,
okuma gruplarý, izci grubu, okul kulüpleri, spor
takýmlarý, servis arkadaþlarý, yol arkadaþlarý
modern dans, satranç, etüt, el iþi, yabancý dil
kurs arkadaþlarý v.b.

ÜNÝTE 1
HAK VE
SORUMLULUKLARIM

- Öðrencilerden ait olduklarý gruplardan (aile de
dahil olmak üzere) beþ tanesini yazmalarýný
isteyin.
- Ait olduklarý her grubu tanýmlayan bir resim ya
da sembol oluþturmalarýný isteyin. Örneðin:

KONULAR
HAZIRLIK
1.1. Farklý Gruplardaki
Yerim

- Okuma grubu için açýk bir kitap, ailesi için
gülen bir yüz, izci grubu için bir kamp çadýrý
v.s. gibi.

Öðretmen: Okul gruplarýnýn tanýtýmýný
yapar
Öðrenci: Boya, resim defteri, cetvel, kitap

- Her bir gruba neden üye olduklarýný
tartýþmalarýný isteyin. Her bir grubun kendine
özgü özelliklerini düþünmelerini isteyin.

KAVRAMLAR
Hak
Sorumluluk
Toplum

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim Becerisi, Türkçeyi Doðru Güzel ve
Etkili Kullanma, Gözlem, Yaratýcý
Düþünme Becerisi

- Arkadaþ gruplarý ile aile gibi üyesi olduðu diðer
gruplarýn faaliyetleri arasýndaki farký
tartýþmalarýný isteyin.
- Sýnýfýn hafta sonu arkadaþlarý ile gezi, piknik,
sinema gibi bir etkinliðe katýlmalarýný teþvik
edin ve her öðrencinin kendine düþen
görevleri yazmalarýný isteyin.

Yurttaþ
Ýþbölümü
Görev Daðýlýmý
Ýþbirliði

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Rol

D.Ý: Ünite 7 Güç ve Yönetim

Grup

D.D: Türkçe 5 “Bir Ýnsan Kazanmak”, “Ýki
Sevgi”, “Yangýn”, “Yeþil Örtü”, “ Yangýn”,
“Faylarýn Hareketi”, “Kadýnýn Seçme ve
Seçilme Hakký” – Matematik “Grafikler”

Üye

- Yapýlan sembol ve resimlerle üyesi olduklarý
gruplarý gösteren kiþisel resimli grafik
yapmalarýný isteyin.

A.D: Ýnsan haklarý ve vatandaþlýk
kazanýmlarý – Rehberlik ve Psikolojik
Danýþma

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile iliþkili oluþturulan grafiðin veya
tablonun deðerlendirilmesi. Grafiðin veya
tablonun deðerlendirileceði öðrencilere
duyurulur.
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ÖÐRENME ALANI : HAK VE SORUMLULUKLARIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

3.

“Sorumluluk” kavramý hakkýnda
bilgi sahibi olur.

4 HAFTA

4.

Farklý sorumluluklarýnýn olduðu
çýkarýmýna varýr.

Öykülerde (ders kitabýndaki) sorumluluk almýþ
kiþilerin davranýþlarýnýn doðru olup olmadýðýný
öðrencilerle tartýþýn
Sorumluluklarýný yerine getirmeyen kiþiler
hakkýnda öðrencilerin düþüncelerini söyleyip
yazmalarýný istenir.

ÜNÝTE 1

5. Katýldýðý gruplarda aldýðý roller ile
rollerin gerektirdiði hak ve
sorumluluklarý iliþkilendirir.

Öðrencilere, öykülerde (ders kitabýndaki)
sorumluluk almýþ kiþilerin yerlerinde olsalardý ne
yapacaklarýný söylemeleri istenir.
Öðrencilerin daha önce sorumluluðunu yerine
getirmediði durumlar olduysa örnek vermeleri
istenir ve sýnýfça tartýþýlýr.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Ýnternetten ve görsel
materyallerden bilgi toplanýr.
Öðrenci: Ýnternet, gazete-dergi araþtýrýr.

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma becerileri, Türkçeyi doðru ve
güzel kullanma, iletiþim becerisi

Herkesin yerine getirmesi gereken
sorumluluklarý olduðun bilincine varmasý için,
öðrencilerin evde, okulda ve sokaktaki
sorumluluklarý ile ilgili tablo hazýrlamalarý
istenebilir.
Öðrencilerden sorumlulukla ilgili kompozisyon
yazmalarý istenebilir.
Öðrencilerden bir tablo yapmalarý ve sorumluluk
sahibi olan insanlarla, sorumsuz olan insanlarý
kýyaslayan resimler bulup yapýþtýrmalarý istenir.

D.Ý: Ünite 7 “Güç”
D.D: Türkçe 5 “Bir Ýnsan Kazanmak”, “Ýki
Sevgi”, “Yangýn”, “Yeþil Örtü”, “ Yangýn”,
“Faylarýn Hareketi”, “Kadýnýn Seçme ve
Seçilme Hakký”

Etkinlikte verilen grafikteki bilgilerin nasýl
okunmasý gerektiðini ve sorularý yanýtlamalarý
saðlanýp, yorumlamalarý istenir.

A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk,
Giriþimcilik

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili hazýrlanan tablo
deðerlendirilir. Tablo deðerlendirme
kriterleri öðrencilere duyurulur.

HAK VE
SORUMLULUKLARIM

KONULAR
1. 2. Sorumluluklarým

Sorumluluðunu yerine getirmeyen kiþilere karþý
ne yaptýklarýný ve nasýl davrandýklarýný
tartýþmalarý istenir.

Öðrencilerden internet aracýlýðý ile “çocuk
haklarý” konusunda araþtýrma yapmalarýný ve
sýnýf ortamýnda tartýþmalarý saðlanýr. Ýnternet
adresi: (www.google.com.tr.)

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

SÜRE

Örnek etkinliklerde çocuk haklarýnýn nasýl ihlal
edildiðini, örnekler vererek yorumlanýr.
Çocuklardan yaþadýklarý veya þahit olduklarý
örnekler varsa anlatmalarý istenir.
Gazetelerden veya çevrelerinden çocuk
haklarýný ihlal eden bir durum bulup sýnýfta
arkadaþlarýyla tartýþmalarý saðlanýr.

veya
Sorumlulukla ilgili yazýlan kompozisyon
deðerlendirilir. Kompozisyon yazma ve
deðerlendirme kriterleri öðrencilere
duyurulur.
veya
Çocuk haklarý ile yapýlan araþtýrma
deðerlendirilir. Araþtýrmada yapýlmasý
gerekenler öðrencilere verilir.
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KAVRAMLAR
Sorumluluk
Vatandaþ

ÖÐRENME ALANI :

SÜRE
4 HAFTA

HAK VE SORUMLULUKLARIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

6. Çocuk olarak haklarýný fark eder.

Öðrencilerden, “Çocuk Haklarý Sözleþmesinde”
tartýþtýklarý önerme ile ilgili madde ya da
maddeleri bularak okumalarý istenir.

7.

Çocuk haklarý ihlali konusunda fikir
sahibi olur.

Örnek Cümleler:

ÜNÝTE 1
HAK VE
SORUMLULUKLARIM

1- Eðitim, erkek çocuklar için kýz çocuklardan
daha önemlidir.
2- Ýnsanlar haklarýný aramak için kavga etmelidir.
3- Aþý sadece istekli çocuklara yapýlmalýdýr.

KONULAR
HAZIRLIK
1. 3. Haklarýmý
Öðreniyorum

Öðretmen: “Çocuk Haklarý Sözleþmesi”ni
derste kullanýlacak materyal olarak
hazýrlar.

KAVRAMLAR
Din
Irk
Dil

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme becerisi-yaratýcý
düþünme becerisi – iletiþim becerisi –
araþtýrma becerisi

Özgür
Eþit
Sömürü
Zorunluluk
Ýhlal etmek

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 7 “Güç Yönetim ve Toplum”
D.D: Matematik “Grafikler”
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþma

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuya uygun kýsa cevaplý sorular
sorulur.
veya
Konuya uygun doðru/yanlýþ sorular
sorulur.
veya
Konuyla ilgili öðrencilerden poster
hazýrlamalarý istenir. Örnek poster
uygulamasý öðrencilere gösterilir.
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* Yukarýdaki sözlerin kendilerine ne ifade ettiði
öðrencilere sorulur ve tartýþýlýr.
* Son olarak “Çocuk Haklarý Sözleþmesi”nde
yer alan doðru ifadeler öðrencilere açýklanýr.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

8.

Bu etkinlikte öðrencinin kendi çevresinde ve
KKTC'nin çeþitli yerlerindeki önemli doðal
varlýklar ile tarihi mekânlarý, nesneleri ve
yapýtlarý tanýmasý amaçlanýr.

Çevresindeki ve ülkemizin çeþitli
yerlerindeki tarihî mekânlarý,
nesneleri ve yapýtlarý tanýr.

KÜLTÜR VE MÝRAS

SÜRE
6 HAFTA

ÜNÝTE 2

Etkinliðe baþlamadan önce küçük kartlara
sorular hazýrlanýr. (“Lala Mustafa Paþa Camii
hangi þehrimizdedir?”. “Lala Mustafa Paþa Camii
……….. Ýlçemizdedir” veya “Lala Mustafa Paþa
Camii aþaðýda yazýlan þehirlerden hangisindedir.
A) Lefkoþa B) Girne C) Güzelyurt D) Maðusa’da
“ vb. ).

KÜLTÜR
MÝRASIMIZ

KONULAR

Tahtaya aþaðýdaki þekil çizilir.

2.1. Kültür Mimari
Yapýlarýmýzdadýr

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Küçük kartlar hazýrlanýr.

KAVRAMLAR
Kültür

TEMEL BECERÝLER
Zaman ve kronolojiyi algýlama-araþtýrma
becerisi – eleþtirel düþünme becerisi
–iletiþim becerisi

Öðrencilere þu açýklama okunur:
“Bu oyunda amaç düz veya çapraz sýrada
üç kare kazanmaktýr. Bunu yapabilmek için
kutulardan biri seçilir. Seçilen kutuya karþýlýk
sorularýn yazýldýðý kartlardan biri seçilir.
Soruya doðru cevap verdiðinizde ilgili
kareye “ ” iþareti atýlacak, yanlýþ ise “X”
iþareti atýlacaktýr. Düz veya çapraz sýrada üç
doðru iþareti alana kadar devam
edeceksiniz. Düz veya çapraz sýrada üç
doðru iþareti alýrsanýz kazanacak, üç yanlýþ
iþareti alýrsanýz kaybedeceksiniz.”

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 4 “Ürettiklerimiz” - Ünite 8
“Hepimizin Dünyasý”
D.D: Türkçe 5- “Bizden Sonraki Çocuklar
Ýçin”, “Yeþille Mavinin Ölümü”, “Miniatürk”,
“En Ýyiye ve En Güzele Ulaþmak”
A.D: Giriþimcilik

Miras
Mimari
Sur
Antik kent
Anýt
Hamam
Konak
Tekke
Sütun

Öðrencilerden gruplar oluþturularak oyunu
yukarýda belirtilen þekilde uygulamalarý istenir.
Son olarak ülkemizin çeþitli yerlerindeki tarihi
mekanlar ve nesneler þehir þehir bir tabloda
özetlenir.

Han
Vali
Turizm
Egemenlik
Ýmparatorluk
Fetih Etmek

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Sefer

Konuyla ilgili çoktan seçmeli, doðru yanlýþ, boþ yerleri doldurma ve
eþleþtirmeli sorulardan oluþan bir test
uygulanabilir.
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ÖÐRENME ALANI :

SÜRE
6 HAFTA

ÜNÝTE 2
KÜLTÜR
MÝRASIMIZ

KÜLTÜR VE MÝRAS

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

9.

Etkinlikler I

Ülkemizin çeþitli yerlerindeki
kültürel öðlelere örnekler verir.

10. Ülkemizde ve dünyadaki çeþitli
kültürlerin ait benzerlik, farklýlýk ve
özelliklerini karþýlaþtýrýr.

Öðretmen öðrencilerle birlikte internette ziyaret
edecekleri kendi çevresindeki ve ülkemizin çeþitli
yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihi mekânlar,
nesneler ve yapýtlarla ilgili sanal alanlarý tespit
eder.

11. Kültürel öðelerin, insanlarýn bir
arada yaþamasýndaki önemini
açýklar.

Öðretmen her öðrenciye kendi çevresindeki ve
ülkemizin çeþitli yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihi
mekânlar, nesneler ve yapýtlarla ilgili ziyaret
edeceði bir sanal alan adresi verir.

KONULAR
2. 2. Kültür
Danslarýmýzdadýr
2.3. Kültür Kullandýðýmýz
Eþyalarda Ve El
Sanatlarýmýzdadýr
2.4. Kültür Yemeklerimizde
Ve Tatlýlarýmýzdadýr
2.5. Kültür Þarkýlarýmýzda
Türkülerimizde ve
Manilerimizdedir

KAVRAMLAR
Halk Danslarý
Figür
Gelenek
Sanat

Halk danslarýmýzýn oyun isimleri, oyun çeþitleri,
müzikleri, müzik aletleri, kýyafetleri ile ilgili
araþtýrma yapýlýp, görsel materyallerin sýnýfta
sunulmasý saðlanýr. Okul folklor ekipleri, dernek,
belediye ekiplerini ziyaret edip bilgi almalarý
istenebilir.

HAZIRLIK
Öðretmen: Konuyla ilgili bilginin bulunabileceði
sanal adresler tespit edilir. Resim, slayt,
görüntü, gezi-gözlem hazýrlýðý ve gerekli
izinlerin alýnmasý, öðrenci aileleriyle iþbirliði,
þarký, türkü, mani örnekleri.

- Öðrencilerden elde ettikleri bilgilerle ilgili resimler
bulup kaðýtlar üzerine yapýþtýrarak sýnýfa
getirmeleri istenir.

Öðrenci: Görsel materyaller hazýrlar. Gazete,
dergi, internet, anlatým defteri.

Etkinlikler II

Testi
Teknoloji
Dokumacýlýk
Sele
Dekor
Yerel

- Araþtýrmalarýný sunan öðrencilerden sonra sýnýfla
birlikte konu tartýþýlarak deðerlendirilir.
Ülkemizdeki tarihi yerler, kullandýðýmýz eþyalar ile
ilgili resim veya görüntüler öðretmen tarafýndan
sýnýfa getirilir.

TEMEL BECERÝLER

Öðrencilerden de benzer resim ve görüntülerin
gazete, dergi internet aracýlýðý ile araþtýrýlýp sýnýfa
getirilmesi istenir.

Araþtýrma Becerisi, Türkçeyi Doðru, Güzel ve
Etkili Kullanma,Giriþimcilik becerisi. Ýletiþim
Becerisi – Bilgiyi Bulma, Kullanýlabilir Biçimde
Planlama ve Yazma, – Gözlem – Sosyal
Katýlým Becerisi – Eleþtirel Düþünme Becerisi,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi.

KKTC ve dünyadaki çeþitli kültürlere ait benzerlik,
farklýlýk ve özellikler karþýlaþtýrýlarak öðrencilere
aktarýlýr. Konu ile ilgili araþtýrma yapmalarý ve
bulduklarý bilgileri sýnýfta sunmalarý istenir.

El sanatý
Kil

Öðretmen, öðrencilerden kendi çevresindeki ve
çeþitli yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihi mekânlar,
nesneler ve yapýtlarla ilgili ziyaret etmelerini istediði
sanal alanlarý önceden görerek bunlarýn pedagojik
olarak uygun olup olmadýðýný kontrol eder.

Etkinlikler III

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Öðrencilerin kendi bölgelerindeki kültür mirasýmýza
ait bir yapýtý araþtýrýp sýnýfa anlatmalarý istenir.

D.Ý: Ünite 4 “Ürettiklerimiz”- Sosyal Bilgiler 5
Ünite 3 “Ýnsanlar Yerler ve Çevreler” -Ünite 8
“Hepimizin Dünyasý”

Yakýn çevremizdeki kültürel mirasýmýza ait yapýtlara
gerekli izinler alýnarak bir gezi-gözlem yapýlmasý
saðlanýr.

D.D: Türkçe 5 “En Ýyiye ve En Güzele
Ulaþmak”-Fen Bilgisi 5 Ünite 1 “Vücudumuzun
Bilmecesini Çözelim”- Türkçe 5 - 5. “Tema
Güzel Sanatlar” -Kýbrýs Tarihi 6 Ünite 1 “Kýbrýs
Adasý” -Türkçe 6- “Ýletiþim ve Güzel Sanatlar”
– Kýbrýs Tarihi 6 Ünite 1 “Kültür ve Miras”.

Ülkemizde ve dünyadaki çeþitli kültürlere ait
benzerlik, farklýlýk ve özellikleri öðrencilerle tartýþýlýr.
Kültürel öðelerin, insanlarýn bir arada
yaþamasýndaki önemini tartýþarak kompozisyon
yazmalarýný istenir.

A.D: Giriþimcilik - Özel Eðitim.

Yemeklerimizden ve tatlýlarýmýzdan örnekleri
öðrencilerin ailelerle iþbirliði kurarak sýnýfta
sunulmalarý istenir.

Oklava

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Etkinlikler IV

Kevgir

Eþleþtirme sorularý sorulur.
Konuyla ilgili araþtýrma raporu deðerlendirilir.
Rapor hazýrlama kriterleri öðrencilere verilir.
Yemek ve tatlýlarýmýza örnekleri öðrencilerin
listelemesi istenir.
Gezide gözlemlediklerinden oluþan bir rapor
yazmalarý istenir.
Þarký ve türkülerimizle ilgili getirilen örnekler
deðerlendirilir.

Geleneksel
Piron

Mani
Türkü

Ülkemizdeki kültürel özelliklerle dünyadaki
kültürlere ait benzerlik, farklýlýk ve özellikleri
karþýlaþtýrarak örnekler verilir.
Kültürel öðelerin, insanlarýn bir arada
yaþamasýndaki önemini açýklayýp öðrencilerin konu
ile ilgili duygu ve düþüncelerini bir kaðýda
aktarmalarý istenir.
Yazýlanlarýn bazýlarý sýnýfta okunup tartýþýlýr.
Þarkýlarýmýz, türkülerimiz ve manilerimizden
örnekleri öðrencilerden araþtýrarak, büyüklerinden
yardým alarak sunmalarý saðlanýr.
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ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

12.

Milli Bayramlarýmýz ile ilgili bilgi verilir

Milli Bayramlarýmýzýn oluþumu ile
ilgili fikir sahibi olur.

KÜLTÜR VE MÝRAS

SÜRE
4 HAFTA

Konu ile ilgili araþtýrma yapýlýp resimlerle
desteklemeleri istenir

HAZIRLIK

ÜNÝTE 2

Milli Bayramlarýmýz ile ilgili kutlama ve anma
törenleri düzenleyip öðrencilerin aktif katýlýmlarý
saðlanýr..

KÜLTÜR
MÝRASIMIZ

Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazýl Küçük, Rauf
Raif Denktaþ ile ilgili bilgiler verip öðrencilerin
araþtýrma yapmalarý saðlanýr. Öðrencilerin
topladýðý bilgi ve resimlerle Atatürk köþesi
oluþturulur.

KONULAR
2.6. Kültür
Bayramlarýmýzdadýr

Öðretmen: Atatürk Köþesi Oluþturma
Hazýrlýðý
Öðrenci: Milli Bayramlarýmýz ile ilgili
resimler-

KAVRAMLAR
TEMEL BECERÝLER

Bayram

Ýletiþim Becerisi-Türkçeyi doðru, güzel ve
etkili kullanma-bilgi teknolojilerini kullanma
becerisi-sosyal katýlým becerisi

Dini bayram
Milli gün
Egemenlik
Ulusal
Padiþah
Yönetim

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Ýrade

D.D: Türkçe- 5 2.Tema: “Atatürk”

Zafer

A.D: Özel Eðitim

Halk Oylamasý
Anayasa
Cemaat

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili araþtýrma yapýlarak ilgili
resimler poster veya duvar panosu
hazýrlanýr. Poster veya duvar panosunda
olmasý gerekenler öðrencilere duyurulur.
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SÜRE
6 HAFTA

ÜNÝTE 2
KÜLTÜR
MÝRASIMIZ

KÜLTÜR VE MÝRAS

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

13. Ülkemizin çeþitli yerlerindeki
kültürel özelliklere örnekler verir.

Öðrencilerden oturduklarý mahalle-apartmanda
komþuluk iliþkilerinin nasýl olduðunu ailelerinden
yardým alarak sýnýfta anlatmalarý saðlanýr

14. Ülkemizde ve dünyadaki çeþitli
kültürlere ait benzerlik, farklýlýk ve
özellikler açýsýndan karþýlaþtýrýr.

Dede ve nenelerinden eskiden komþuluk iliþkileri
ile ilgili bilgi alýp sýnýfa açýklamalarý saðlanýr.

15. Kültürel ögelerin, insanlarýn bir
arada yaþamasýndaki önemini
açýklar.

Öðrencilerin, Kýbrýs Türk kültürünü keþfetmesi
için hikâye, masal, efsane, destan anlatýcýlýðýnýn
bazý yönlerini öðrenmesi ve bilgilerini diðerleri ile
paylaþmasý için teþvik eder. Öðrencinin yaþadýðý
çevreye ya da Kýbrýs Türk kültürüne ait halk
hikâyeleri, efsaneler ve destanlardan örnekler
seçilebilir.

16. Kültürümüzdeki komþuluk
iliþkilerini tanýr.

KONULAR
2.7. Kültür Komþuluk
Ýliþkilerimizdedir

KAVRAMLAR
Komþu

17. Kültürümüzdeki komþuluk
iliþkilerine yön verir.
18. Komþuluk iliþkilerinin
günümüzdeki deðiþimini fark eder.

HAZIRLIKLAR

Öðrencinin yaþadýðý çevre kültürüne ya da
Kýbrýs Türk kültürüne ait hikâye, masal, efsane
ve destanlarýný, bunlardan birini öðrencilere
okuyarak, tanýtýlýr. Mümkünse kültürün bazý
öðelerini açýklayan bir hikâye, destan, efsane
(Örneðin bir geleneðin kökeni veya çevre ile ilgili
bir örnek; Dede Korkut hikâyeleri gibi) seçilir.
Bu hikaye, destan ve efsanelerin çoðunun yazýlý
olarak deðil nesilden nesile sözlü olarak
aktarýldýðýný sýnýfa söylenir. Bunlarýn daha sonra
yazýya aktarýldýðýný belirtilir. Öðrencilere
kendilerinin de bu þekilde sözlü tarih anlatýcýlarý
olacaklarýný söyleyin. Öðrenciler öðrenmek
amacýyla bir hikâye, destan ya da efsane
seçerler ve sonra bunlarý belirlenen tarihte
canlandýrmalarý istenir.

Öðretmen: Gruplandýrma çalýþmalarý
Öðrenci: Drama hazýrlýklarý

TEMEL BECERÝLER
Ýletiþim Becerisi – bilgiyi bulma,
kullanýlabilir biçimde planlama ve yazma –
Türkçeyi doðru güzel ve etkili kullanma –
sosyal katýlým becerisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 1 Hak ve Sorumluluklarým

Eðer tercih edilirse, öðrenciler hikâye gruplarýna
ayýrabilir. Öðrencileri araþtýrma yapmak ve bir
hikâye seçmeleri için zaman verilir. Öðrencilere
seçtikleri hikâyenin ait olduðu kültüre dair önemli
bir takým þeyleri söylemeleri gerektiði belirtilir.
Öðrencilere hikâyeleri ileride canlandýracaklarý
ve seçtikleri hikâyenin dramatik okumaya ve
canlandýrmaya elveriþli olan bir hikâye olmasý
gerektiði hatýrlatýlýr (Gruplarýn tercihlerini
deðerlendirilir).

D.D: Türkçe 5 Ünite 6 Deðerlerimiz
Gruplar hikâyelerini çalýþarak nasýl
sunacaklarýna dair bir plan yapmalýlar. Örneðin;
hikâyedeki anlatýlanlara göre öðrencilere rol
daðýlýmý yapýlýr. Ve oyunu oynayacak gruptan
hikâyenin tamamýný bilmesini ya da öðrenmesi
istenir.

A.D: Sosyal Katýlým Becerisi – Empati
Becerisi

Öðrencileri hikâyeleri canlandýrýrken yaratýcý
olmalarý konusunda teþvik edilir. Bazý öðrenciler
canlandýrmalarýný yaparken müzik ya da dekor
kullanmayý isteyebilirler, bazýlarý da kostüm
kullanabilir ya da ritmik hareketler (dans, halk
oyunlarý gibi.) yapabilirler.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili bir hikayeyi canlandýrmasý
deðerlendirilir. Canlandýrmada öðrenciye
nasýl deðerlendirileceði belirtilir.

Her bir gruba prova yapmalarý için yeterli zaman
verin. Ýlk uygulamayý sýnýfta yapýn. Daha sonra
hikâye anlatma etkinliklerini diðer sýnýflarla,
aileleriyle ya da yaþadýðý yerdeki insanlarla nasýl
paylaþmalarý gerektiðini öðrencilerinizle tartýþýn.
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ÝNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

19.

Ýklim hakkýnda bilgi sahibi olur.

4 HAFTA

20.

Dünya üzerindeki kýtalarýn
yeryüzü þekillerinin etkilerinden
doðan sonuçlarýný tanýr.

Öðrencilerin iklimler hakkýnda kýsa bilgiler verip
araþtýrma yapmalarýný saðlayýnýz.
Günlük yaþantýsýndan örnekler vererek yaþadýðý
bölge ikliminin, günlük yaþantýlarýný ve
faaliyetlerini nasýl etkilediðini anlatýp yazmalarý
istenir.

ÜNÝTE 3

21.

Ülkemizdeki yeryüzü þekillerinin
etkilerini keþfeder.

22.

Ýnsanlarýn yoðun olarak
yaþadýklarý yerlerle coðrafî
özelliklerini iliþkilendirir.

23.

KKTC haritasý üzerinde, yaþadýðý
bölgenin yüzey þekillerini genel
olarak tanýr.

24.

KKTC haritasý üzerinde, belirli
coðrafi bölgelerdeki ekonomik
faaliyetleri genel olarak tanýr.

25.

Küçük ölçekli iþletmelerden elde
edilen ürünlerin satýlabilmesi için
reklâm afiþini iþi için þekil ve söz
ile ifade eder.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Harita, alçý, boya
Öðrenci: Renkli boya kalemleri, karton

TEMEL BECERÝLER
Yaratýcý düþünme Becerisi – Araþtýrma
Becerisi – Bilgiyi Bulma, Kullanýlabilir
Biçimde Planlama ve Yazma – Bilgi
Teknolojilerini Kullanma Becerisi - Gözlem

Dünya üzerindeki ve ülkemizdeki çeþitli yeryüzü
þekillerinden oluþan fotoðraflar bulup sýnýfa
getiriniz. Öðrencilerden de ayný çalýþmayý
yapmalarý istenir. Ülkemizdeki yeryüzü
þekillerinin iklimi nasýl etkilediðini Girne'nin dað
ve deniz etkisini öðrencilere film izlettirerek veya
resimlerle destekleyip belirtir. Su döngüsünü
çizim yaparak sýnýf panolarýna asýlýr.

SÜRE

ÝNSANLAR, YERLER
VE ÇEVRELER

KONULAR
3.1. Yeryüzü Þekilleri

Ülkemizin önemli yeryüzü þekillerini
tanýyabilmek için sýnýfa KKTC fiziki haritasý
getirip anlatýlýr. Öðrencilerin de bu haritaYý
çizmeleri istenir.
Sýnýfta öðrencilerle birlikte alçý kullanarak,
yeryüzü þekillerinin de belirgin görülebileceði, bir
“Kýbrýs Haritasý” yapýlýr.
Harita üzerinde daðlar, ovalar ve geçitlerin
isimleri belirtilir.

KAVRAMLAR
Ýklim
Bitki Örtüsü

Harita üzerindeki belirli coðrafi bölgelerde hangi
ekonomik faaliyetlerin olduðunu belirtilir.

Ekvator

Ülkemizdeki ormanlarýn yok olmamasý için
alýnmasý gereken tedbirler ve yapýlmasý
gerekenleri öðrencilere aktarýlýr. Gerekirse fidan
dikimi yapýlýr

Kutup Noktasý

Çevre-doða-orman konusunda deðiþik slogan ve
resimlerden oluþan pankartlar hazýrlatýp uygun
yerlere asýlmasý saðlanýr.

Dað

Kutup

Atmosfer
Yeryüzü

Ova
Geçit

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Boðaz

D.Ý: Ünite 4 Ürettiklerimiz

Vadi

D.D: Fen Bilgisi 5-Ünite 6,Ünite 2

Akarsu

A.D: Doðal Afetten Korunma ve Güvenli
Yaþam

Tarým
Hayvancýlýk
Yoðunlaþmak

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME

Kýyý

Konu ile ilgili yapýlan araþtýrma raporu
deðerlendirilir. Araþtýrma raporunun içeriði
öðencilere duyurulur.

Sanayi

Çevre-doða –orman konusunda
oluþturulan slogan ve resimlerden
oluþturulan pankartlar deðerlendirilir.
Deðerlendirme kriterleri öðrencilere
belirtilir.
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SÜRE
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ÜRETÝM, TÜKETÝM VE DAÐITIM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

26.

Ýþ birliði yaparak üretime dayalý
yeni fikirler geliþtirir.

KKTC'de hangi tarým ürünlerinin yetiþtirildiðini
harita üzerinde göstererek örnekler verirler.

27.

Üretime katkýda bulunma
konusunda görüþ oluþturur.

Öðretmen tarým ürünlerinin resimlerinden bulup
karton üzerine küçük küçük yapýþtýrýr. Daha
sonra öðrencilerden bu resimleri yerleþtirildikleri
bölgelere göre haritada uygun yerlere
yapýþtýrmalarý istenir.

ÜNÝTE 4
ÜRETTÝKLERÝMÝZ

Öðrencilerin üretime katkýda bulunma
konusundaki görüþlerini ailelerine de danýþarak
sýnýfta tartýþmalarý saðlanýr.

KONULAR

Tablolar da ve haritalar da verilen bilgileri sütun
grafiðine gerektiði gibi öðrencilerin yerleþtirmesi
istenir.

HAZIRLIK
4.1. Üretim

Öðretmen: Harita, tarým ürünü resimleri
hazýrlanýr.
Öðrenci: Orta atlas, renkli kalemler

KAVRAMLAR
Üretim
Barýnmak
Ürün

TEMEL BECERÝLER
Mekân Algýlama – Sosyal Katýlým Becerisi
– Ýletiþim Becerisi – Karar Verme BecerisiProblem Çözme

Kurak

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 2 Kültür Mirasýmýz
D:D: Türkçe 5-“Mucit Çocuk”, “Siz De
Buluþ Yapabilirsiniz”- Matematik 5 Sütun
Grafiði-Türkçe 6, 5. Tema Þehirler, Ülkeler
A:D: Giriþimcilik Kazanýmlarý

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Poster olarak grafik veya tablo oluþturulup
deðerlendirilir.
veya
Elþleþtirme sorularý sorulur.
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28. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik
faaliyetleri fark eder.

Öðrencileri kendi oluþturacaklarý iþ alanlarýný
düþünerek hazýrlayacaklarý ürünler ile ilgili
reklâm yarýþmasý düzenleyiniz. Hazýrlanan
reklâm afiþlerini sýnýfa asýp dereceye girenler
ödüllendirilir.

29. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik
faaliyetler ile coðrafî özellikleri
iliþkilendirir.
30. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik
faaliyetlere iliþkin meslekleri tanýr.
31.

Yaþadýðý bölgedeki ekonomik
faaliyetlerin ülke ekonomisindeki
yerini deðerlendirir.

32.

Ekonomik faaliyetlerdeki insan
etkisini fark eder.

ÝNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER

-Öðrencilerden KKTC’deki ekonomik faaliyetleri
bulup araþtýrmalarý istenir.

SÜRE
3 HAFTA

ÜNÝTE 4
ÜRETTÝKLERÝMÝZ

KONULAR
4.2. Yapýyorum,
Satýyorum

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Örnek reklâm afiþleri hazýrlar.
Öðrenci: Kartor, renkli boya kalemler getirir.

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme, yaratýcý düþünme,
problem çözme, karar verme, mekâný
algýlama becerisi.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 2 “Kültür Mirasýmýz”
D:D: Türkçe 5-“Mucit Çocuk”, “Siz De
Buluþ Yapabilirsiniz”- Matematik 5 “Sütun
Grafiði”-Türkçe 6, 5. Tema” Þehirler,
Ülkeler”
A:D: Giriþimcilik Kazanýmlarý

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Oluþturulan afiþ deðerlendirilir. Afiþin nasýl
deðerlendirileceði öðrencilere duyurulur.
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SÜRE
4 HAFTA

BÝLÝM, TEKNOLOJÝ VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

33.

Buluþlarla teknolojik geliþmeleri
iliþkilendirir.

“Yaþamý” kavramý “Ýlkel ve Modern Yaþam”
olarak sýnýflandýrýp öðrencilerle tartýþýlýr.

34.

Buluþlarýn ve teknolojik ürünlerin
toplum hayatýmýza etkilerini
tartýþýr.

Teknolojinin kullaným alanlarý sýnýfta “Günlük
Yaþam, Þehirler ve Fabrikalar,
Ulaþým,Haberleþme” olarak sýnýflandýrýlýr.

35.

Buluþ yapanlarýn ve bilim
insanlarýnýn ortak özelliklerinin
farkýna varýr.

Ýnsanlarý hayvanlardan ayýran en belirgin
özelliðin akýl olduðu belirtilir.

36.

Bilim ve teknoloji ile ilgili,
düzeyine uygun süreli yayýnlarý
tanýr ve izler.

ÜNÝTE 5
BÝLÝM, TEKNOLOJÝ
VE TOPLUM

KONULAR

Ýnsanlarýn hayvanlardan farklý olarak
düþünebildikleri belirtilir.
Ýnsanlarýn yaratýcý düþünerek sorunlarýný
çözebildikleri belirtilir

5.1. Ulaþým Ve BilimTeknoloji

Ýnsanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak için yeni
araçlar icat ederek çözümler bulabildikleri
belirtilir..

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Eski ve Yeni Teknoloji örnek
karþýlaþtýrma kartlarý.
Öðrenci: Ulaþým araçlarý örnek resimleri.

Çeþitli çizim veya resimleri inceleyerek
teknolojiden önce ve sonrasýný yansýtan farklý
unsurlarý öðrencilerle belirlenir.

Teknoloji

TEMEL BECERÝLER

Teknolojiyi bulan ve kullanan milletlerin
teknolojiyi bulmayan ve kullanmayan
memleketlere göre daha baþarýlý olduklarýný
belirtin.

Bilim Adamý

Giriþimcilik-bilgi teknolojilerini kullanma
becerisi – araþtýrma becerisi.

KAVRAMLAR
Bilim

Ulaþým

Teknolojinin yanlýþ ve aþýrý kullanýmýnýn
zararlarýnýn neler olabileceðini açýklayarak
belirtilir.

Ýcat
Ulaþým araçlarýnýn yararlarýný açýklayarak çeþitli
ulaþým araçlarýný araþtýrýp sýnýfta örneklerle
sunmalarý saðlanýr.

Petrol
Enerji

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Ulaþým araçlarýnýn hayatý kolaylaþtýrdýðý
örneklerle açýklanýr.

D.Ý: Ünite 7 “Güç-Yönetim-Toplum”.

Çeþitli ulaþým araçlarýnýn üstün ve zayýf yönleri
sýnýfta konuþarak tartýþýlýr.

D:D: Türkçe 5- 4.Tema-”Yenilikler ve
Geliþmeler”- “Mucit Çocuk”, “Uygarlýk
Yolu”, “Dünya'dan Uzakta”, “Siz de Buluþ
Yapabilirsiniz”.
A.D:Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk
Kazanýmlarý-Giriþimcilik.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili verilen proje (Ýlkel ve Modern
Yaþam) önceden berlielenen kriterlere
göre deðerlendirilir.
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KAZANIMLAR
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37.

Haberleþmeyi teknolojik
geliþmelerle iliþkilendirir.

Haberleþme araçlarýnýn üstün ve zayýf yönlerini,
özelliklerini sýnýflayýp resimlerle desteklenir

38.

Haberleþme araçlarýnýn özellikleri
hakkýnda görüþ oluþturur.

Ülkemizde yaynlanan gazete isimlerini öðrenip,
sýnýfta bir haber köþesi oluþturulur.
Öðrencilerin hergün gazetelerde bulunan
haberlerden, bulup hazýrlayarak sýnýfa
getirmeleri istenir.

BÝLÝM, TEKNOLOJÝ VE TOPLUM

SÜRE
4 HAFTA

ÜNÝTE 5
BÝLÝM, TEKNOLOJÝ
VE TOPLUM

Öðrencilerin gazetede yayýnlanmasýný istedikleri
bir yazý hazýrlamalarýný isteyerek okul gazetesi
veya okul yýllýðýnda yayýnlanmasýný saðlanýr.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Örnek gazeteler
Öðrenci: Haberleþme araçlarý resimleri

Teknolojinin ülkemizi nasýl etkilediðini, eski ve
yeni yaþantýmýzla araþtýrarak kýyaslamalarý
istenir.

KONULAR
5.2. Haberleþme Ve
Bilim-Teknoloji

Haberleþme araçlarýnýn yararlarý hakkýnda
tartýþýlýr.
Haberleþmeyi teknolojik geliþmelerle
iliþkilendirip, haberleþme araçlarýnýn özelliklerini
tablo yaparak belirtmeleri istenir.

KAVRAMLAR

TEMEL BECERÝLER

Haberleþme

Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi –
araþtýrma becerisi

Telgraf
Fax
Ulaþým
Ýcat
Petrol

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 7 “Güç-Yönetim-Toplum”.
D:D: Türkçe 5- 4.Tema- “Uygarlýk Yolu”,
“Dünya'dan Uzakta”, “Siz de Buluþ
Yapabilirsiniz”.
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk
Kazanýmlarý-Giriþimcilik Kazanýmlarý.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili oluþturulan tablo
deðerlendirilir.
veya
Konuyla ilgili yapýlan araþtýrma
deðerlendirilir.
(Deðerlendirme kriterleri öðrencilere
verilir.)
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39.

Dünya basýnýný araþtýrarak teknolojinin kötü
yönde geliþmesinin çocuklarý nasýl etkilediðini
kompozisyon olarak yazýp, resimlerle
desteklemeleri istenir.

Teknolojinin kötü yönlerini de
açýklar.

ÜNÝTE 5

Geliþen teknolojinin yarattýðý en önemli sorunun
ne olduðunu ve bunu en aza nasýl
indirebilecekleri hakkýnda görüþleri alýnýr.

BÝLÝM, TEKNOLOJÝ
VE TOPLUM

KONULAR
5.3. Teknoloji Bizi
Üzer De

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Teknoloji ile ilgili görsel yayýnlar.

Öðrencilerden 2 grup oluþturulur. Ýþbirlikçi
öðrenme stratejisine uygun olacak þekilde
öðrencilerden 2 konuyu araþtýrmalarý istenir.
1. grubun “tekonoloji ile haberleþme araçlarýnýn
geliþmesinin olumlu sonuçlarýný”,
2. grubun ise “teknoloji ile haberleþme
araçlarýnýn olumsuz yönde nasýl etkilendiðini ve
insan hayatý” açýsýndan durumunu araþtýrmasý
istenir.
Daha sonra sýnýfta öðrenciler grup olarak
araþtýrmalarýný sunar.

Öðrenci: Teknoloji resimleri.

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel Düþünme Becerisi, Yaratýcý
Düþünme Becerisi, Ýletiþim Becerisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 7 “Güç-Yönetim-Toplum”.
D:D: Türkçe 5- 4.Tema- “Uygarlýk Yolu”.
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk Giriþimcilik.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili kompozisyon deðerlendirlir.
Araþtýrma sonucu deðerlendirme yapýlýr.
Doðru /yanlýþ sorularý sorulur.
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KAZANIMLAR
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40.

En çok kullandýklarý teknolojik ürünlerin neler
olduðunu tartýþýp uygun olanlarýný sýnýfta
kullanýlýr.

Teknolojinin önemini kavrar.

Bu teknolojik ürünlerin olmamasý durumunda bizi
ne gibi zorluklar beklediðini ve hayatýn
olumsuzluklarý sýnýfta tartýþýlýr.

BÝLÝM, TEKNOLOJÝ VE TOPLUM

SÜRE
4 HAFTA

ÜNÝTE 5
BÝLÝM, TEKNOLOJÝ
VE TOPLUM

KONULAR
HAZIRLIKLAR

5.4. Teknoloji Olmasaydý

Öðretmen: Sýnýfta kullanýlabilecek teknolojik
ürünler getirilir.

Öðrenci: Sýnýfta kullanýlabilecek teknolojik
ürünler araþtýrýlýr.

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme becerisi, yaratýcý
düþünme becerisi, iletiþim becerisi.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 7 “Güç-Yönetim-Toplum”.
D:D: Türkçe 5- 4.Tema- “Uygarlýk Yolu”.
A.D: Ýnsan Haklarý ve VatandaþlýkGiriþimcilik.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Eþleþtirme sorularý sorulur.
veya
Boþluk doldurma sorularý sorulur.
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SÜRE
4 HAFTA

ÜNÝTE 6
TOPLUMSAL
KURUMLAR

KONULAR
6.1. Tüketici Dernekleri

BÝREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

41.

Toplumun temel ihtiyaçlarýyla bu
ihtiyaçlara hizmet eden kurumlarý
iliþkilendirir.

Þimdiki toplumlar ve önceki toplumlarýn bilim ve
teknolojide ne gibi farklarý olduðunu tablo
yaparak karþýlaþtýrýlýr.

42.

Kurumlarýn insan yaþamýndaki
yeri konusunda görüþ oluþturur.

43.

Sivil toplum kuruluþlarýný etkinlik
alanlarýna göre sýnýflandýrýr.

Haksýzlýða uðradýklarý zaman öðrencilerin
yaptýklarý konuþulur. Neler yapýlmasý gerektiði ile
ilgili fikirler üretilir.

44.

Sivil toplum kuruluþlarýnýn
etkinliklerinin sonuçlarýný
deðerlendirir.

Demokrasi ve insan haklarý ile ilgili araþtýrma
yaptýrýlýr.
Dernekler ve kuruluþlar ile ilgili bilgi edinilir.

45. Bireylerin rolleri açýsýndan sivil
toplum kuruluþlarýný resmî kurum
ve kuruluþlarla karþýlaþtýrýr.

Bölgedeki bir dernek veya kuruluþun yapýsý ve
iþleyiþi hakkýnda bir araþtýrma yaptýrýnýz. Bu
derneklerin neden kurulduðunu ve topluma ne
gibi faydalarý olduðu inceletilir.
Öðrencilerden sivil toplum kuruluþlarýnýn ne gibi
etkinlikler yaptýðýný araþtýrýp sonuçlarýný sýnýfça
deðerlendirmeye alýnýr.

HAZIRLIK
KAVRAMLAR
Dernek
Kurum

Öðretmen: Dernek veya herhangi bir sivil
toplum örgütüne ziyaret hazýrlýðý ve örnek
tüzük
Öðrenci: Dernek ve Sivil Toplum Örgütleri
hakkýnda araþtýrma

Demokrasi
Kuruluþ

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme becerisi- yaratýcý
düþünme becerisi – araþtýrma becerisi

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Yazýlan dilekçe deðerlendirilir.
Deðerlendirme kriterleri belirtilir.
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Herhangi bir sorunun var olduðunu düþünerek,
Tüketiciler Derneði'ne bir dilekçe yazmalarý ve
sýnýfça bunu yorumlamalarý istenir.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

46.

Toplumun temel ihtiyaçlarýyla bu
ihtiyaçlara hizmet eden kurumlarý
iliþkilendirir.

Ülkemizdeki bir çevre derneðini inceleyip bu
derneðin ne gibi amaç ve faaliyetleri olduðu
tartýþýlýr.

47.

Kurumlarýn insan yaþamýndaki
yeri konusunda görüþ oluþturur.

48.

Sivil toplum kuruluþlarýný etkinlik
alanlarýna göre sýnýflandýrýr.

Toplumumuzun temel ihtiyaçlarýnýn neler
olduðunu ve bu ihtiyaçlara hizmet eden
kurumlarýn neler olabileceði iliþkilendirilir.

49.

Sivil toplum kuruluþlarýnýn
etkinliklerinin sonuçlarýný
deðerlendirir.

50.

Bireylerin rolleri açýsýndan sivil
toplum kuruluþlarýný resmî kurum
ve kuruluþlarla karþýlaþtýrýr.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Pankart nasýl hazýrlanmasý ile
ilgili ön bilgi toplanýr

Ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin isimlerini
öðrenerek bunlarý etkinlik alanlarýna göre
sýnýflandýrýlýr.
Bir çevre sorununu protesto etmek amacýyla
pankart hazýrlatýlýr.
Ülkemizde ne gibi çevre sorunlarý olduðunu aile
büyüklerinden yardým alarak sýnýfa aktarmalarýný
saðlanýr.

BÝREY VE TOPLUM

SÜRE
4 HAFTA

ÜNÝTE 6
TOPLUMSAL
KURUMLAR

KONULAR
6.2. Çevre Dernekleri

Öðrencilerden belirledikleri çevre sorunu ile ilgili
resim ve bilgi bularak sýnýfta bunlarý
arkadaþlarýyla paylaþmalarý istenir.

KAVRAMLAR

Öðrenci: Pankart hazýrlýðý

Maden

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme becerisi- yaratýcý
düþünme becerisi – araþtýrma becerisi,
iletiþim becerisi

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 7, “Güç Yönetim ve Toplum”
D.D: Türkçe 5- “Okulum”-Türkçe 6,4.Tema
Ýletiþim – Fen Bilgisi 4, Ünite 5 – Kýbrýs
Tarihi 7 Öðrenme Alaný Külür ve Miras –
Sosyal Bilgiler 4, 6. Ünite
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk
Kazanýmlarý – Özel Eðitim

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Çevre sorunlarý ilgili araþtýrma yapmalarý
istenir.
veya
Konuyla ilgili yapýlan sözlü sunum
deðerlendirilir.
(Deðerlendirme kriterleri öðrencilere
belirtilir.)
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SÜRE
4 HAFTA

ÜNÝTE 6
TOPLUMSAL
KURUMLAR

KONULAR
6.3. Trafik Kazalarýný
Önleme Ve Yardým
Dernekleri

BÝREY VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

51.

Toplumun temel ihtiyaçlarýyla bu
ihtiyaçlara hizmet eden kurumlarý
iliþkilendirir.

52.

Kurumlarýn insan yaþamýndaki
yeri konusunda görüþ oluþturur.

Öðrencilerin, Trafik Kazalarýný Önleme ve
Yardým Derneði'ni araþtýrarak derneðin
faaliyetleri hakkýnda bilgi sahibi olmalarý
saðlanýr.

53.

Sivil toplum kuruluþlarýný etkinlik
alanlarýna göre sýnýflandýrýr.

Ülkemizin en büyük sorunlarýndan biri olan trafik
sorununu en aza indirebilmek için neler
yapýlabileceðini arkadaþlarý ve aileleri ile
tartýþarak sýnýfta aktarmalarý istenir

54.

Sivil toplum kuruluþlarýnýn
etkinliklerinin sonuçlarýný
deðerlendirir.

Bir trafik hatasýný protesto etmek için bir pankart
hazýrlamalarý istenir.

55.

Bireylerin rolleri açýsýndan sivil
toplum kuruluþlarýný resmî kurum
ve kuruluþlarla karþýlaþtýrýr.

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: Trafik kazalarýný önleme ve
yardým derneði araþtýrýlýr

KAVRAMLAR

Öðrenci: Pankart hazýrlýðý

Trafik
Kural

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma becerisi – yaratýcý düþünme
becerisi – iletiþim becerisi – karar verme
becerisi.

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 7, “Güç Yönetim ve Toplum.”
D.D: Türkçe 5- “Trafik Ýþaretleri”- Sosyal
Bilgiler 4, 6. Ünite.
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Eþleþtirmeli sorular sorulur.
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Öðrencilerden istedikleri bir sivil toplum örgütünü
kurmak için bir çalýþma yapmalarýný ve bu
örgütün adý ve faaliyet alaný hakkýnda bilgi
vermeleri istenir.

ÖÐRENME ALANI :

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

56. Yönetimdeki demokrasi hakkýnda
bilgi sahibi olur.

Öðrencilerden “halkýn kendi kendini
yönetmesine demokrasi” dendiðini yazýp
söylemeleri istenir.
Demokrasilerde insanlarýn ne gibi haklarý
olduðunu ve nasýl davranmalarý gerektiði ile ilgili
sýnýf tartýþmasý yapýlýr.
Öðrencilerden demokrasinin olduðu ve olmadýðý
ülkeleri araþtýrýp örneklerini bulmalarý ve bu
bilgileri sýnýfta paylaþmalarý istenir

GÜÇ YÖNETÝM VE TOPLUM

SÜRE
5 HAFTA

ÜNÝTE 7
GÜÇ, YÖNETÝM
VE TOPLUM

Son olarak öðrencilerle birlikte bu ülkeler
hakkýnda tartýþýlýr.

KONULAR
7.1. Demokrasi

HAZIRLIKLAR
Öðrenci: Konu ile ilgili yazýlý ve görsel
materyallerden ve internetten araþtýrma
yapar.

KAVRAMLAR
Güç

TEMEL BECERÝLER

Yönetim

Türkçeyi doðru, güzel ve etkili kullanma,
gözlem ve iletiþim becerisi.

Toplum
Yasa
Öðrenim
Marþ

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Zümre

D.Ý: Ünite 6, “Toplumsal Kurumlar”.

Mahkeme

D.D: Sosyal Bilgiler 4, 7. Ünite Yönetim,
Türkçe 5, “Kadýnýn Seçme ve Seçilme
Hakký”.

Þahit

A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk .

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili doðru-yanlýþ testi uygulanýr.
veya
Eþleþtirme sorularý sorulur.
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SÜRE
5 HAFTA

GÜÇ YÖNETÝM VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

57.

Etkinlik I

Toplumsal yaþamý düzenleyen
yasalarýn varlýðýný ve önemini fark
eder.

ÜNÝTE 7
GÜÇ, YÖNETÝM
VE TOPLUM

- “Devletin herkes tarafýndan uyulmasý için
koyduðu kurallara yasa” dendiðini yazýp
söylemeleri istenir
- Yasanýn konulmasý, yasalarýn neden gerekli
olduðu ve yasalar konulmasaydý ne gibi
sorunlarýn ortaya çýkacaðýný öðrencilerin
tartýþmasýna açýnýz.
Etkinlik II

KONULAR
7.2. Cumhuriyet Meclisi

HAZIRLIKLAR
Öðretmen: KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne gezi

- “KKTC Cumhuriyet Meclisi”ne gezi
düzenleyerek öðrencilerin meclisin iþleyiþi
hakkýnda bilgi almalarýný/Milletvekilleri ve
Bakanlardan bilgi almalarýný ve rapor halinde
sýnýfa sunmalarý istenir.
Örnek soru

Öðrenci: Rapor Hazýrlama

- Kimler milletvekili olabilir?

KAVRAMLAR
Cumhuriyet
Meclis
Milletvekili

- Milletvekillerinin görevi nedir?
- Milletvekilleri ne kadar süreliðine seçilir?

TEMEL BECERÝLER

- KKTC meclisinde milletvekili sayýsý kaçtýr?..v.s.

Eleþtirel Düþünme Becerisi – Ýletiþim
Becerisi – Araþtýrma Becerisi - Gözlem

gibi sorulara öðrencilerin gazi sýrasýnda cevap
bulmalarý istenir.

Seçilmek
Hüküm giymek

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 1 – Ünite 6.
D.D: Sosyal Bilgiler 4, Ünite 7.
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk ve
Kariyer Bilincini Geliþtirme.

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili kýsa cevaplý sorular sorulur.
veya
Araþtýrma raporu - mülakat yazýsý
deðerlendirilir. Raporun içeriði ve
deðerlendirme kriterleri hakkýnda
öðrenciler bilgilendirilir.
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

58.

KKTC Cumhurbaþkanýný tanýr.

59.

Cumhurbaþkanýný seçebilme ve
seçilebilme özelliklerini sýralar.

- Cumhurbaþkaný seçilebilmek için ne gibi
özellikler taþýmanýn zorunlu olduðunu
araþtýrmalarý istenir.
- Öðrencilerden “Cumhurbaþkaný'nýn yerinde
olsaydýnýz çocuklar için neler yapardýnýz?”
konulu bir kompozisyon yazýp, sýnýfça
tartýþmalarýný isteyiniz.
- Öðrencilerden bu güne kadar KKTC’de
Cumhurbaþkanlýðý yapmýþ kiþileri araþtýrýp, bu
kiþilerle ilgili resimler ve haklarýnda bilgiler
istenir.

HAZIRLIKLAR

- Elde edilen yazýlý ve görsel bilgiler sýnýfta
paylaþýlýr.

GÜÇ YÖNETÝM VE TOPLUM

SÜRE
5 HAFTA

ÜNÝTE 7
GÜÇ, YÖNETÝM
VE TOPLUM

KONULAR
7.3. Cumhurbaþkaný

Öðretmen: KKTC Cumhurbaþkanlarý'nýn
tanýtýmý ve resimleri

KAVRAMLAR
Cumhurbaþkaný

TEMEL BECERÝLER

Yüksek Öðrenim

Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma
– Ýletiþim Becerisi

Ýkametgâh

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER
D.Ý: Ünite 1 – Ünite 6
D.D: Sosyal Bilgiler 4, Ünite 7
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk –
Kariyer Bilincini Geliþtirme

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili yazýlan komposizyon
deðerlendirilir. Kompozisyon
deðerlendirme kriterleri öðrencilere verilir.
veya
Araþtýrma ile ilgili sunumlar deðerlendirilir.
Sunumda deðerlendirme kriterleri
öðrencilere belirtilir.
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SÜRE
5 HAFTA

ÜNÝTE 7
GÜÇ, YÖNETÝM
VE TOPLUM

GÜÇ YÖNETÝM VE TOPLUM

KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

60.

KKTC'deki bakanlýk isimlerini ve bakanlarýn
isimlerini araþtýrýp sýnýfa aktarmalarý istenir.

Merkezî yönetim birimlerini
tanýyarak bu birimleri temel
görevleriyle iliþkilendirir.

“Milli Eðitim ve Kültür Bakaný'nýn yerinde
olsaydýn neler yapardýn?” konulu bir proje
çalýþmasý yapýp sýnýfa sunmalarý istenir.

61. Yaþadýðý yerdeki merkeze baðlý
yönetim birimleri ile bu birimlerin
temel görevlerini iliþkilendirir.
62.

Öðrencilerden Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'na
bir mektup yazarak okulun ve eðitimleri ile ilgili
isteklerini belirtmeleri saðlanýr.

Demokratik yönetim
birimlerindeki yetki ile ulusal
egemenlik arasýndaki iliþkiyi
açýklar.

Sýnýfta bir haber köþesi oluþturarak ünite ile ilgili
haberlerin öðrenciler tarafýndan asýlmasýný
saðlanýr.

KONULAR
7.4. Bakanlar Kurulu
(Hükümet) Nasýl Oluþur?

HAZIRLIKLAR
Öðrenci: Proje hazýrlýðý

KAVRAMLAR
Hükümet
Baþbakan
Bakan
Parti

TEMEL BECERÝLER
Araþtýrma becerisi – yaratýcý düþünme
becerisi – bilgiyi bulma kullanýlabilir
biçimde planlama ve yazma becerisi.

Koalisyon
Yasama
Yürütme

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Yargý

D.Ý: Ünite 1 – Ünite 6
D.D: Sosyal Bilgiler 4, Ünite 7
A.D: Ýnsan Haklarý ve Vatandaþlýk,
Kariyer Bilincini Geliþtirme

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konu ile ilgili yazýlan mektup
deðerlendirilir.
veya
Proje raporu/proje sunumu deðerlendirilir.
(Deðerlendirme kriterleri öðrencilere
verilir.)
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KAZANIMLAR

ETKÝNLÝKLER

63.

KKTC çocuklarý ile dünya çocuklarýnýn ne gibi
ortak yönleri olduðu sýnýfça tartýþýlýr

Dünya çocuklarýnýn ortak
yönlerini ve ilgi alanlarýný fark
eder.

64. Ülkeler arasýnda ekonomik
alýþveriþ olduðunu fark elde eder.
65. Ülkeler arasýndaki ekonomik
iliþkilerde iletiþim ve ulaþým
teknolojisinin etkisini tartýþýr.
66. Çeþitli ülkelerde bulunan ortak
miras öðelerine örnekler verir.
67. Ortak mirasýn tanýnmasýnda
turizmin yerini fark eder.
68. Turizmin uluslararasý iliþkilerdeki
yeri konusunda bakýþ açýsý
geliþtirir.

TEMEL BECERÝLER
Eleþtirel düþünme becerisi –araþtýrma
becerisi – bilgi teknolojilerini kullanma
becerisi – Türkçeyi doðru, güzel ve etkili
kullanma

KÜRESEL BAÐLANTILAR

SÜRE
3 HAFTA

Toplumlarýn birbirlerine ihtiyaçlarý olup olmadýðý
nedenleriyle tartýþýlýr.
Ülkeler arasýnda ekonomik iliþkilerde iletiþimin
ve ulaþým teknolojisinin önemi tartýþýlýr.

ÜNÝTE 8
HEPÝMÝZÝN DÜNYASI

Dünya haritasý üzerinde ülkelerin konumunu
karþýlýklý bulmaya çalýþmalarýný ve ülkelerin ne
gibi özellikleri olduðu tartýþýlýr.
Öðrencilerin çeþitli ülkelerde bulunan ortak miras
öðelerine örnek teþkil edecek resimli veya
görüntülü araþtýrma yapýp sýnýfa sunmalarý
saðlanýr.

KONULAR
8.1.Ortak Miras

Ortak mirasýn tanýnabilmesi için turizmin önemi
ve neler yapýlabileceði ile ilgili tartýþma ortamý
yaratýlýr.
Ortak mirasýn korunabilmesinin önemini
öðrencileri aktarýlýr. Bu konu ile ilgili öðrenci
görüþlerine yer verilir.

KAVRAMLAR
Nesil

Öðrenciler, kültür turlarýna katýlmalarý ve çeþitli
ülke kültür miraslarýný tanýmalarý için teþvik edilir.

Medeniyet
Kutsal
Manastýr
Piramit
Heykel

ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER

Ham Madde

D.Ý: Ünite 5, Bilim Teknoloji ve Toplum
D.D: Türkçe 5- “Uygarlýk Yolu”,
“Miniatürk”, “Fikir ve Gönül Adamý” –
Sosyal Bilgiler 4, Uzaktaki Arkadaþlarým
A.D: Giriþimcilik

ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME
Konuyla ilgili çoktan seçmeli test verilir.
Eþleþtirme sorularý sorulur.
veya
Poster hazýrlatýlýr.
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Adres: Bir kimsenin kendisini aradýklarý zaman bulabilmesi için gösterdiði yer.
Aile: Anne, baba ve evlenmemiþ çocuklarýn oluþturduðu toplum içindeki en küçük bütün.
Akarsu: Durgun olmayýp akan su.
Akdeniz: Kýbrýs Adasý'nýn etrafýnda bulunan ve birçok ülkeye kýyýsý olan deniz.
Alet: Bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ araç.
Anadil: Ýnsanýn çocukken çevresinden öðrendiði dil.
Anayasa: Devletin biçimini, yasama, yürütme ve yargýlama güçlerini tanýmlayan, kiþilerin
devletle olan iliþkilerindeki temel hak ve özgürlüklerini saptayan yasa.
Anýt: Önemli bir olayý ya da kiþiyi gelecek kuþaklara tanýtmak amacýyla yapýlan yapý.
Antik: Ýlkçaðdaki büyük uygarlýklarla, özellikle eski Yunan ve roma uygarlýklarýyla ilgili
olan.
Anket: Soruþturma, araþtýrma.
Araþtýrýcý: Araþtýrma yapan kiþi.
Arkadaþlýk: Arkadaþ olma durumu.
Asa: Bazý ülkelerde güçlü kiþilerin kullandýðý kýymetli sopalar.
Atmosfer: Ýçinde yaþanýlan ortam, gaz küre.
Av: Hayvanlarý yakalama iþi.
Aza: Üye.
Aziz: Ermiþ.
Bakan: Yurdun genel iþlerinin bir bölümünü yönetmek için seçilen kiþi.
Bakanlýk: Bakanýn yönetimi altýndaki örgütlerin bütünü ya da örgütlerin bulunduðu yer.
Baraj: Gerisinde su toplamak için yapýlan duvar.
Barýnma: Kapalý bir yerde doða etkilerinden korunmak.
Barýnmak: Kapalý bir yerde doða etkilerinden korunmak.
Baþbakan: Hükümetin ve bakanlarýn baþý, devleti yöneten kiþi.
Baþkent: Bir ülkenin
Belediye: Bir ilçe bucak gibi yerleþim merkezlerinde temizlik, aydýnlatma, su, esnaf
denetlemesi gibi kamu hizmetlerine bakan örgüt.
Beslenmek: Yiyip içerek hayatýný devam ettirmek.
Bilim: Belli bir konuyu bilme isteðinden yola çýkan, belli bir konuya yönelen bilgi edinme ve
araþtýrma süreci.
Bilim adamý: Bilimle uðraþan kiþi.
Bilimsel: Bilimle ilgili, bilime dayanan.
Bilinçli: Eleþtirili bir biçimde, kendi etkinliðini farkýnda olan, þuurlu.
Bitki örtüsü: Bir yeri örten, ikilim özelliklerine baðlý bitkiler topluluðu.
Borç: Ödenmesi gerekli para ya da baþka bir þey.
Buluþ: Ýlk kez yaratmak, icat.
Burç: Kale duvarlarýndan daha yüksek, yuvarlak, dört köþe ya da köþeli kale çýkýntýsý.
Bütçe: Belirli bir süre içindeki gelir gider ayrýntýlarýný gösteren tasarý.
Çað: Zaman parçasý.
Cemaat: Bir dinden olanlarýn topluluðu.
Çevre: Canlýlarýn bulunduklarý doðal ortam.
Cumhuriyet: Halkýn egemen olduðu ve seçilmiþ milletvekillerinden oluþan yönetim þekli.
Cumhurbaþkaný: Cumhuriyetle yöneten ülkelerin devlet baþkaný.
Dalgýç: Suda çeþitli iþleri görmek için suya dalmayý meslek edilen kimse.
Dayanýþma: Bireyler arasýndaki, karþýlýklý baðlýlýk, karþýlýklý sorumluluk.
Demokrasi: Halk egemenliðine dayanan yönetim sistemi.
Dekor: Bir yere süsleme amacýyla verilen düzen.
Dengeli beslenme: Doðru þekilde beslenme.
Deprem: Yer kabuðunun derin katmanlarýnýn yer deðiþtirmesi, yer sarsýntýsý.
Dernek: Belirli bir amaç doðrultusunda çalýþan kiþilerden oluþan topluluk.
Devlet: Belirli bir toprak üzerinde, hükümet yönetimi altýnda örgütlenmiþ, baþka
devletlerce tanýnmýþ, siyasi, baðýmsýz kuruluþ.
Dil: Ýnsanýn düþündüklerini, duyduklarýný anlatmak için kullandýklarý her türlü ses ve iþaret.
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Dilekçe: Bir dileði bildirmek için resmi makamlara sunulan, imzalý ve adresli, pullu veya
pulsuz yazý.
Din: Ýnsanlarýn anlayamadýðý olaylarý açýklamaya yönelmeleri olgusu.
Dini bayram: Dinsel bayram. (Örneðin: Þeker bayramý)
Doða: Canlý ve cansýz maddelerden oluþan kendi kendini sürekli olarak yenileyen varlýðýn
tümü, tabiat.
Doðal: Doðada bulunan.
Dokumacýlýk: Kumaþ dokuma iþi.
Dostluk: Dost olma durumu, dostça davranýþ.
Duygu: Duygularla saðlanan izlenim ve düþünce.
Düþünce: Düþünme sonucu varýlan görüþ, fikir.
Egemenlik: Milletin ve devletin yetkilerinin hepsi, hakimiyet.
Ekvator: Yeryuvarýnýn eksenine dik olarak geçtiði ve yeryuvarýný iki eþit parçaya böldüðü
varsayýlan en büyük çember.
Eleþtirici: Eleþtirme niteliði olan.
Emek: Bir iþin yapýlmasý için harcanan bedel ya da kafa gücü.
Emniyet kemeri: Uçaklarda inerken ve kalkarken, arabadakilerin güvenliðini saðlamak
için bele takýlan kemer.
Enerji: Maddelerde var olan ýsý, ýþýk vb. biçiminde ortaya çýkan güç.
Eþit: Yapýsý, niteliði, deðeri, boyutlarý bir olan.
Etiket: Bir malýn cinsini, miktarýný, fiyatýný, niteliklerini belirtmek için satýlan malzemelerin
üzerine konan küçük kaðýt.
Evrensel: Evrenle ilgili, dünya ölçüsünde olan.
Fabrika: Ham ya da yarý iþlenmiþ maddelerin makine aracýlýðý ile tüketime hazýr duruma
getirildiði yer.
Fax: Bir yazýyý baþka bir yere göndermek için kullanýlan alet.
Feribot: Gemi.
Fetih etmek: Bir kenti veya ülkeyi savaþla almak.
Figür: Bir dansý oluþturan, ölçülü adýmlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri.
Firavun: Eski mýsýrda hükümdarlara verilen unvan.
Garanti: Güvence, teminat.
Garaj: Genellikle motorlu taþýtlarýn konduðu üstü kapalý yer.
Geçit: Ýki daðýn arasýndaki dar ve uzun yol.
Geçmiþ: Geride kalmýþ.
Gelecek: Zaman bakýmýndan ilerde olan, gerçekleþmesi beklenen.
Gelenek: Bir toplumda deðer verilip kuþaktan kuþaða geçirilen kültür öðeleri.
Geleneksel: Gelenekle ilgili.
Gelir: Bir ekonomik birimin belirli bir süre içinde kazandýrdýðý para.
Gýda: Canlý bir varlýðýn yaþamasý için gerekli her türlü madde.
Gider: Bir iþi için harcanan paranýn hepsi.
Gondol: En çok Venedik'te kullanýlan, ayakta tek kürekle çekilen, iki baþý yukarýya kývrýk
uzun kayýk.
Gotik: Avrupa'da on ikinci yüzyýldan sonra geliþen temelinde sivrilik biçimi yatan bir
mimarlýk hareketi.
Görev daðýlýmý: Bir görevin birkaç kiþi tarafýndan paylaþýlmasý.
Grafik: Bir olayýn çeþitli durumlarýný göstermeye ya da birkaç þey arasýnda karþýlaþtýrma
yapmaya yarayan çizgilerden oluþmuþ þekil.
Grup: Ortak özellikleri olan varlýklarýn hepsi.
Güç: Ýþ yapma, hareket etme yeteneði, kuvvet.
Haberleþme: Karþýlýklý haber alýp vermek.
Hak: Kanunlarýn ve geleneklerin kiþiye tanýdýðý yetki.
Halk danslarý: Folklor
Halk oylamasý: Halkýn siyasal ve sosyal sorunlar karþýsýndaki olumlu ya da olumsuz tutum
ve davranýþý
Ham madde: Bir ürün veya mal oluþturmak için gerekli maddelerin iþlenmesinden önceki
doðal durumu.
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Hamam: Yýkanýlacak yer.
Han: Yol üzerinde veya kasabalarda yolcularýn konaklamalarýna yarayan yapý.
Harcama: Bir þeyi almak için elden çýkarýlan para.
Harita: Yeryüzünün ya da bir parçasýnýn, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine
çizilen taslaðý.
Hayvancýlýk: Hayvanlarla uðraþma, geçimini hayvanlardan saðlama.
HAYSEV: KKTC'de faaliyet gösteren ve hayvanlarý korumak için kurulan dernek.
Heykel: Taþ, tunç, kil, alçý bakýr gibi maddelerden çeþitli þekillerde yapýlan þekil.
Hobi: Her zamanki uðraþlarýn dýþýnda severek yapýlan, dinlendirici vakit geçirme yolu, iþi.
Huzur: Gönül rahatlýðý.
Huzur evi: Yaþlýlarýn barýndýðý, bakýldýðý kuruluþ.
Hüküm giyme: Hakkýnda ceza hükmü vermek.
Hükümet: Bir devletin yürütme kurumu.
Irk: Ýnsan neslinin devamlýlýðýný saðlayan çeþitlerden her biri.
Ýcat: Yeni bir þey yaratma, bulma.
Ýkamet: Oturulan yer, konut.
Ýkametgah belgesi: Bir kimsenin oturduðu yerin belirtildiði belge, konut belgesi.
Ýklim: Yeryüzünün herhangi bir yerinde, atmosferin olaylarýnýn ortaklaþa gerçekleþtirdikleri
etkilerin uzun yýllarýn ortalamasýna dayanan durumu.
Ýmparatorluk: Kendi topraklarýna oturan, çeþitli uluslarý egemenliði altýnda toplayan
devlet biçimi.
Ýþ birliði: Bir iþin çeþitli kiþilerce yapýlmasý
Kaldýrým: Yayalarýn yürümesi için caddenin iki yanýna yapýlan biraz yüksek taþ döþeme.
Kalite: Nitelik.
Kaza: Can ya da mal kaybýna yol açan kötü olay.
Kýna gecesi: Genellikle düðünden birkaç gece önce gelin evinde yapýlan eðlence.
Kýsýrlaþtýrma: Bir canlýyý kýsýr duruma getirmek.
Kýta: Büyük kara parçasý.
Kýyý: Kara ile denizin birleþtiði yer, sahil.
Kil: Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuþak ve yaðlý toprak.
Kilise: Hýristiyan dininden olan kiþilerin tapýnak yeri.
Kimsesiz çocuklar: Anasý, babasý, yakýný, akrabasý olmayan çocuklar.
Koalisyon: Birçok gücün katýlmasý ile oluþan birlik.
Komþu: Bitiþik ya da çok yakýn olan.
Konak: Büyük ve görkemli ev.
Kömür: Siyah renkli, bitkisel yanaklý, içinde yüksek oranda karbon bulunan katý yakýt.
Köy: Halký belirli bir toprak bütününü iþleyen, kýr yerleþmesi düzeninde evler topluluðu.
Kroki: Modelin baþlýca özelliklerini yansýtacak biçimde hazýrlanan taslak.
Kural: Davranýþlarýmýza yön veren ilkeler.
Kuruluþ: Kurum, müessese.
Kurum: Toplumsal bir görevle kurulan kuruluþ, müessese.
Kutup: Yer yuvarlaðýnýn ekseninden geçtiði var sayýlan iki noktadan her biri.
Kutup noktasý: Yer yuvarlaðýnýn en üst ve an alt noktasýna verilen isim.
Kuþbakýþý: Yüksek bir yerden aþaðýya doðru, bütün geniþliði içine alacak þekilde bakmak.
Kutsal: Tapýnýlacak ya da yolunda sen verilecek derecede sevilen.
Kültür: Bir topluma ya da halk topluluðuna özgü düþünce ve sanat yapýtlarýnýn
Küresel: Küre ile ilgili olan.
Levha: Bir yere asýlmak için yazýlmýþ yazý, resim.
Maden: Yer kabuðunun bazý bölgelerinde çeþitli iç ve dýþ doðal etkenleri ile toplanan
ekonomik yönden deðer taþýyan mineral birleþim.
Maðara: Bir yamaca ya da kaya içine doðru uzanan geniþçe kovuk, in.
Mahkeme: Bir yargýç ya da savcý ve yargýçlardan oluþan bir heyetin yargý görevini yerine
getirdikleri yargý yeri.
Mahalle: Bir kentin, bir kasabanýn bölünmüþ sayýldýðý parçalardan her biri.
Meclis: Bir iþi konuþmak için yapýlan toplantý ve toplantýnýn yapýldýðý yer.
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Mektup: Bir þeye haber vermek, bir þeyi sormak ya da istemek için birine gönderilen yazýlý
kaðýt.
Mani: Halk þiiri.
Manastýr: Kesin kuralarla baðlý rahip ve rahibelerin dünya ile iliþkilerini keserek yaþadýklarý
bina.
Marþ: Bir toplumu simgelemek için düzenlenmiþ müzik.
Medeniyet: Uygarlýk.
Meslek: Bir kimsenin yaþamýný sürdürmek, geçimini saðlamak için yaptýðý iþ.
Mescit: Namaz kýlýnan, ibadet edilen yer.
Mezun: Okulu bitirmiþ olan.
Milletvekili: Ulusun seçtiði millet meclisi üyesi.
Miras: Bir kiþi tarafýndan baþka birine býrakýlan mal veya mülk.
Misil: Savaþ sýrasýnda orduya yardýmcý olarak toplanan silahlý
Muhtar: Bir köyü ya da bir mahalleyi yaslarla belirtilmiþ, iþlerini yürütmek için o kay ya da
mahallede oturanlarýn seçtikleri görevli.
Mumya: Özel ilaçlarla bozulmadan saklanan ölü.
Mühendis: Mühendislik öðrenimi yapmýþ olan kimse.
Nesil: Çað, kuþak.
Nikah: Bir erkekle bir kadýnýn evlilik birliði kurmasýný saðlayan yasal iþlem.
Nüfus: Bir yerde, bir ülkede oturanlarýn tümü.
Oklava: Hamur açmakta kullanýlan uzunca yuvarlak çubuk.
Oksijen: Hidrojenle birleþerek suyu oluþturan, rengi, kokusu ve tadý olmayan bir gaz.
Okul: Okuma yazma öðretmekten baþlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi
vermeye deðin, çeþitli derecede toplu olarak öðrenimin saðlandýðý yer.
Ova: Düz ve geniþ arazi.
Öðrenim: Herhangi bir meslek için gereken bilgileri edinme iþi.
Ölçek: Birim kabul edilen bir þeyin alabildiði kadar ölçü, haritada bulunan ve ne kadar
küçültme yapýldýðýný gösteren birim.
Özellik: Hususiyet.
Özgür: Herhangi bir biçimde, herhangi bir koþula baðlý olmayan.
Padiþah: Osmanlý devletinde devlet baþkanýna verilen unvan, hükümdar, sultan.
Papirüs: Bir bitkiden elde edilen bir çeþit kaðýt.
Parti: Ortak düþünce ve görüþteki kiþilerin oluþturduðu siyasal topluluk.
Paylaþým: Pay etme.
Pazar: Belirli bir günde her türlü mal satýcýlarý ile alýcýlarýnýn toplanýp alýþveriþ ettikleri yer.
Pekmez: Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatýlarak koyulaþtýrýlmýþ suyu.
Petrol: Hidro karbonlardan oluþmuþ koyu renkli sývý.
Piramit: Tepeleri ortak bir noktada birleþen, tabanlarý da herhangi bir çokgenin birer kenarý
olan üçgenlerden oluþmuþ cisim.
Piron: Çatal.
Plan: Bir iþin, bir yapýtýn gerçekleþmesi için uyulmasý tasarlanan düzen.
Pusula: Üzerinde kuzey, güney doðrultusunu gösteren bir mýknatýs iðnesi bulunan ve yön
saptamak için kullanýlan katranlý aygýt.
Restorasyon: Eski bir yapýda yýkýlmýþ, bozulmuþ olan bölümleri aslýna uygun bir biçimde
onarma, yenileme.
Rol: Bir iþte her kiþiye düþen görev.
Sanat: Bir duygunun, bir tasarýnýn ya da özelliðin anlatýmýnda kullanýlan yöntemlerin tümü.
Sanayi: Ham maddeleri iþlemek için uygulanan eylemlerin tümü.
Savan: Ekvator kuþaðýndaki geniþ çayýrlar.
Sendika: Ýþçilerin ya da iþverenlerin iþ ve kazanç bakýmýndan çýkarlarýný korumak için
aralarýnda kurduklarý birlik.
Sele: Yayvan sepet.
Sefer: Savaþa gidiþ, savaþ, yolculuk.
Sera: Sýcak iklim bitkilerinin yetiþtirilmesi için bir bölümü ya da tümü camla kapatýlmýþ yer.
Sorumluluk: Bir kimsenin üstüne aldýðý ya da yapmak zorunda bulunduðu iþlerden
gerektiðinde hesap sorulmasý durumu.
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Sömürü: Sömürme iþi.
Standart: Belirli ölçülere, yasaya, kullanýma uygun olan.
Sur: Kale duvarý.
Sürücü: Hayvan, at arabasý ya da motorlu taþýt süren kimse.
Þahit: Tanýk.
Þövalye: Ortaçaðda Batý Avrupa'da soylularýn oluþturduðu askeri derebeylik sýnýfýndan
olan kimse.
Tarým: Ürün almak için toprak üzerinde yapýlan çalýþmalarýn tümü.
Tasarruf: Dikkatli ve azar azar kullanma.
Taþýt: Taþýma aracý.
Tebrik: Kutlama.
Tekke: Eskiden tarikattan olanlarýn toplanýp ayin yaptýklarý yer.
Teknoloji: Maddelerin iþlenmesi süreci ile ilgili bilgilerin tümü.
Tekstil: Dokumacýlýk.
Telgraf: Haberleþme amacý ile iletilen yazýlý haber.
Testi: Su taþýmaya yarayan aðzý dar karný þiþkin toprak kap.
Ticaret: Ucuz mal alýp pahalýya satarak aradaki farktan para kazanmak.
Titiz: En ince ayrýntýlara kadar önem veren kimse.
Toplum: Tarihi bir süreç boyunca yasalara uyarak bir arada yaþayan insanlar topluluðu,
cemiyet.
Trafik: Ulaþým yollarýnýn yayalar ve her türlü taþýt tarafýndan kullanýlmasý.
Turizm: Bir yere turist çekmek için alýnan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapýlan
çalýþmalarýn tümü.
Tutum: Giderin gelirden fazla olmamasý için çalýþma ve harcamalarý kýsma.
Tüketici: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satýn alýp kullanan kiþiler.
Tüketim: Mal ve hizmetlerden yararlanma.
Ulaþým: Köyler, kentler, ülkeler arasýnda bir yerden bir yere gidiþ geliþ.
Unsur: Öðe.
Uygarlýk: Bir ulusun, bir toplumun, düþün ve sanat yaþamýyla eriþtiði düzey, medeniyet.
Uzay: Bütün varlýklarýn içinde bulunduðu sonsuz boþluk.
Üretim: Ýnsanlarýn, hayvan ve topraktan ürün saðlama etkinliði.
Ürün: Doðadan elde dilen, üretilen yararlý þey, mahsur.
Üye: Herhangi bir topluluðu oluþturan bireylerden her biri.
Vadi: Ýki dað arasýndaki geçit, koyak.
Vali: Bir ilin en büyük yönetim görevlisi.
Vatandaþ: Yurttaþ.
Vergi (KDV): Kamu hizmetlerine harcanmak için devlerin yasalara göre doðrudan doðruya
ya da bazý madde fiyatlarýnýn üstüne koyarak halktan topladýðý para.
Yapýt: Eser.
Yardým sever: Baþkalarýna yardýmda bulunan kiþi.
Yarým ada: Yalnýz bir yanýnda karaya baðý olan, diðer yanarlý denizle çercili kara parçasý.
Yasal: Yasalara uygun, kanuni.
Yasama: Yasa koyma.
Yaya geçidi: Caddelerde yayalarýn geçmesi için ayrýlmýþ geçit.
Yerel: Belirli bir yer ile ilgili olan, mahalli, lokal.
Yerleþim: Yerleþme, iskan.
Yeryüzü: Üzerinde yaþadýðýmýz toprak ve denizler, dünya kabuðu.
Yönetim: Yönetmek, iþi çekip çevirmek, idare.
Yurttaþ: Vatandaþ.
Yükseköðrenim: Ortaöðrenimin düzeyi üstündeki öðrenim.
Yürütme: Yasalarý uygulama iþi.
Zafer: Kazanýlan baþarý.
Zenci: Siyah ýrktan olan kiþi.
Zorunluluk: Olmasý gerekme durumu, mecburiyet.
Zümre: Bölüm, takým.
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EK1: ÝLKOKUL YILLIK PLAN FORMU
EK2: ÝLKOKUL HAFTALIK DERS ÞEMASI
EK3: ÖÐRETÝM YÖNTEMLERÝ
EK4: ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME YÖNTEMLERÝ,
EK5: AKRAN DEÐERLENDÝRME FORMU
EK6: GRUP ÖZ DEÐERLENDÝRME FORMU
EK7: SUNUM KONTROL LÝSTESÝ
EK8: ANALÝTÝK PUANLAMA ANAHTARI
EK9: SUNU DEÐERLENDÝRME FORMU
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Ay

Hafta

Ünite Adý-Konu Adý

Öðretim Yýlý : ………………

EYLÜL

EKÝM

Kazanýmlar

Etkinlik (Gezi/Gözlem/
Deney/ Grup Çalýþmasý/
Proje……vs.)

Sýnýf: ……………………….

ÝLKOKUL YILLIK PLAN FORMU (FORM ÝYP)
YILLIK PLAN I. DÖNEM

Aylýk Ýlerleyiþ

Ders: ………..……

EKLER

Ek-1: ÝLKOKUL YILLIK PLAN FORMU (FORM ÝYP)
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ARALIK

105
KASIM

EKLER
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OCAK

Okul Müdürü

Görüþ ve Önerileriniz:

Sýnýf Öðretmeni

EKLER

Ay

Hafta

Ünite Adý- Konu Adý

Öðretim Yýlý: ……………….

ÞUBAT

MART

Kazanýmlar

Etkinlik (Gezi/ Gözlem/ Deney/
Grup Çalýþmasý/ Proje……..v.s)

Sýnýf: …………………………..

YILLIK PLAN II. DÖNEM
Ders:
Aylýk Ýlerleyiþ

…………………………………

EKLER

107

108
MAYIS

NÝSAN

EKLER

HAZÝRAN
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Görüþ ve Önerileriniz:

Sýnýf Öðretmeni:

EKLER
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Ek–2:

ÝLKOKUL HAFTALIK ÞEMASI
Dersler

Türkçe

Konu ve
Kavramlar
Konu:

(FORM ÝHÞ)

Kazanýmlar ve Etkinlikler

Kazanýmlar:

Kavramlar:
Dilbilgisi

Yöntem ve Teknikler:

Anlatým
Araç-Gereç ve Materyal:
Güzel yazý
Ýmla
Etkinlikler:

Matematik

Konu:

Kazanýmlar:

Kavramlar:

Yöntem ve Teknikler:

Geometri

Araç-Gereç ve Materyal:

Etkinlikler:

Sosyal
Bilgiler/
Hayat
Bilgisi

Konu:

Kazanýmlar:

Kavramlar:

Yöntem ve Teknikler:

Araç-Gereç ve Materyal:

Etkinlikler:
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Fen ve
Teknoloji

Konu:

Kazanýmlar:

Kavramlar:

Yöntem ve Teknikler:

Araç-Gereç ve Materyal:

Etkinlikler:

Din Bilgisi

Konu:

Kazanýmlar:

Kavramlar:

Yöntem ve Teknikler:

Araç-Gereç ve Materyal:

Etkinlikler:

Sosyal
Beceri
Eðitimi

Konu:

Kazanýmlar:

Kavramlar:

Yöntem ve Teknikler:

Araç-Gereç ve Materyal:

Etkinlikler:
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Ek-3: ÖÐRETÝM YÖNTEMLERÝ
1 . Örnek Olay
Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karþýlaþýlan problemlerin sýnýf ortamýnda
çözülmesi yoluyla öðrenmenin saðlanmasýdýr. Bu yöntem öðrencilere bir konuyu
ya da bir beceriyi kazandýrmak ve o konuda uygulama yaptýrmak amacýyla
kullanýlýr.
Bu yöntem uygulanýrken öðretmen þu süreci izler:
·
Örnek olay kýsaca açýklanýr.
·
Örnek olayla ilgili veriler toplanýr.
·
Karar için alternatif öneriler belirlenir.
·
Tüm grubun üzerinde birleþtiði karar alýnýr.
·
Kararýn alýnýþ biçimi, iþ yerinde uygulanabilirliði ve olanaklar
incelenerek deðerlendirme yapýlýr.
2. Grup Çalýþmasý
Öðrenci merkezli eðitimin en temel ilkelerden biri, öðrencilerin grup halinde
çalýþma alýþkanlýðý kazanmalarýdýr. Öðrencilerin doðru iletiþim ve etkileþim
kurabilmeleri saðlanmýþ olur. Bu teknikle dil, düþünme, fikir üretme v.b. becerileri
geliþir, paylaþmayý öðrenir.
Grup çalýþmasý 4–10 arasý öðrencinin bir problem veya konuyu keþfetmek,
araþtýrmak ve rapor etmek için yaptýðý çalýþmalardýr. Amaç, öðrencilere
demokratik ve sosyal bir ortamda birlikte çalýþma alýþkanlýðý kazandýrmaktýr.
3. Yaratýcý Drama
Yaratýcý drama; biliþsel davranýþlarý, duyuþsal özellikleri ve deviniþsel
becerileri kazandýrmada bir öðretim yöntemi, baþta duyularýn eðitimi olmak
üzere bütüncül bir estetik anlayýþ oluþturmada sanat eðitimi alaný ve yaþanýlan
süreci betimleme, açýklama ve kontrol edebilme olanaklarýyla da bir disiplindir.
Önceden yazýlmýþ hazýr bir metin olmaksýzýn, katýlýmcýlarýn kendi yaratýcý
buluþlarý, özgün düþünceleri, öznel anýlarý ve bilgilerine dayanarak oluþturduklarý
eylem durumlarý ve doðaçlama canlandýrmadýr.
4. Altý Þapkalý Düþünme Tekniði
Son yýllarda yaratýcý düþünme becerilerini geliþtirmek amacýyla altý þapkalý
düþünme tekniði kullanýlmaktadýr. Bu teknikle öðrencilerin yeni fikirler üretmeleri
ve yaratýcý düþünmenin yollarý öðretilmeye çalýþýlmaktadýr.
Bu yöntem, düþünce ve önerilerin belli bir düzen içinde sunulmasý ve
sistematikleþmesi için kullanýlan bir yöntemdir. Þapkalar, düþüncelerin
ayrýþtýrýlmasý için kullanýlan bir semboldür. Altý þapka için altý deðiþik renk
kullanýlmakta ve her rengin simgelediði bir düþünme sistemi bulunmaktadýr.
Buna göre;
1. Beyaz Þapka (Tarafsýz Þapka): Tarafsýz bir biçimde, bilgiyi merkeze
alarak olaylara bakýþ açýsý getirmeyi amaçlar. Bilgiyi merkeze alarak
olaylara bakýþ açýsý getirmeyi amaçlar. Bilgiyi temele alýr.
2. Kýrmýzý Þapka (Duygusal Þapka): Önsezilere dayalý olarak, olaylara
duygusal yönden bir bakýþ açýsý getirmeyi amaçlar. Duygusal tepki
vermeyi temele alýr.
3. Siyah Þapka (Karamsar Þapka): Olaylara eleþtirel ve karamsar
yönden bir bakýþ açýsý getirmeyi amaçlar. Eleþtirel yargýyý temele alýr.
4. Sarý Þapka (Ýyimser Þapka): Olaylarýn olumlu yönlerine odaklanarak
iyimser ve yapýcý yönden bir bakýþ açýsý getirmeyi amaçlar. Yapýcý
düþünmeyi temele alýr.
5. Yeþil Þapka ( Yaratýcý Þapka): Olaylara yeni ve farklý çözüm yollarý
bulmak için yaratýcý ve yenilikçi bir bakýþ açýsý getirmeyi amaçlar.
6.
Mavi Þapka (Deðerlendiren Þapka): Olaylarý tüm olasý yönleriyle
gören ve deðiþkenleri kontrol altýnda tutan bir bakýþ açýsý getirmeyi amaçlar.
Durumu analiz edip sonuç çýkarmayý temele alýr.
Yöntem uygulanýrken öðrencilere sunulmak üzere öðretmen bazý örnek
olaylar oluþturur.
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Örneðin öðretmen öðrencilere aþaðýdaki örneði sunar ve takýlan
þapka rengine göre de yorum yapmasýný ister.:
Örnek: Babanýzýn devlet piyangosundan büyük ikramiyeyi kazandýðýný
öðrendiniz. Bu olayýn sizin ve aileniz için getireceði deðiþiklikler hakkýndaki
düþüncelerinizi þapkanýzýn rengine göre açýklayýnýz.
Öðretmen anlatýlan olayý öðrencinin yukarýda sýralanan 6 þapka
rengine ve özelliklerine göre empati kurarak duygu ve düþüncelerini ifade
etmesini ister.
5. Beyin Fýrtýnasý
Bu yöntem, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla
düþünce ve fikir üretmek için kullanýlan yaratýcý bir tekniktir.
Bu tekniðin temel ilkeleri þunlardýr: Bir problem çözmekle
görevlendirilen bir grubun üyeleri mümkün olduðu kadar çok fikir ileri
sürerler. Dile getirilen her çözüm teklifi diðer grup üyelerini daha yeni ve iyi
buluþlarý ortaya çýkarmaya yöneltir. Ancak ortaya atýlan fikirlerin ayrýntýlý bir
þekilde açýklanmasý ya da savunulmasý istenmez. Sadece fikirlerin mümkün
olduðu kadar hýzlý ifade edilmesi, yazýya geçirilmesi ve sonra sükûnetle
deðerlendirilmesi istenir.
6. Karþýlýklý Sorgulama
Bu teknik çok deðiþik yaþ düzeylerinde ve konu alanlarýnda
kullanýlabilir. Karþýlýklý sorgulama, özel materyalleri ve özel test etme
gerektirmez. Öðretmen konuyu sunduktan sonra, öðrenciler ikili ya da üçlü
gruplara ayrýlýrlar. Birbirlerine konuyla ilgili sorular sorar ve cevaplar verirler.
Öðretmen, öðrencilere ipucu oluþturmak üzere bazý soru kökü örnekleri
verebilir. Örneðin;
·…nasýl kullanýrdýnýz?
·…nedenlerini açýklayýnýz?
·…ilgili yeni bir örnek veriniz? …v.s.
7. Buluþ Yoluyla Öðretim
Öðretmen, öðrencinin öðrenme sürecine etkin katýlmasýný buluþ yoluyla
öðrenme stratejisini kullanarak saðlayabilir. Burada öðretmenin temel görevi
öðrenciyi yönlendirmek ve cevabý ona buldurmaktýr.
Öðretim, öðrencilerin merakýný uyandýracak bir problemle baþlar.
Problem, öðrencinin merakýný sürekli tutacak ve baþarma duygusunu
doyuracak derecede olmalýdýr. Öðrenci keþfetme heyecanýný duyabilmelidir.
8. Proje Çalýþmasý
Bu yöntemle öðrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak
yaþayarak, inceleyerek bilgi kazanýrlar. Bilgi öðrenciye doðrudan verilmez. Bu
açýdan proje öðrenci merkezli eðitim için uygun yöntemlerden biridir.
Öðrenciler böylece kendi baþlarýna baðýmsýz olarak düþünme cesaretini
kazanýr. Kendilerine olan güvenleri artar.
Proje konularý ders öðretmeni tarafýndan belirlenebileceði gibi öðrenciler de
kendi ilgi duyduklarý alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu
belirleyebilirler
Verilen proje konularý öðrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre
dersle ilgili yapýlabilecek nitelikte olmalýdýr.
Grup halinde yapýlacak projelerde gruplarýn, öðrencilerin cinsiyet, basarý
durumu v.b. özellikleri bakýmýndan heterojen olmasýna dikkat edilmelidir.
Grup çalýþmalarýnda grup üyelerinin görev üyelerinin görev daðýlýmý projenin
her aþamasý için net olarak yapýlmalýdýr. Görev daðýlýmý grup üyeleri tarafýndan
yapýlarak öðretmenin onayý alýnýr.
Projenin her aþamasýnda görevlerin yapýlýp yapýlmadýðý, aþamanýn
bitiminde öðretmen tarafýndan kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim
verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öðrencilerin bireysel özelliklerine
de dikkat edilerek gerekli önlemler alýnýr.
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9. Problem Çözme
Ýstenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlý olan araç ve davranýþlarý
türlü olanaklar arasýndan seçme ve kullanmadýr. Problem çözme, bilimsel
yöntem, eleþtirel düþünme gibi terimleri içermektedir. Bu yöntem, bir problemin
çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanýlýr. Daha çok araþtýrma
yoluyla öðretme yaklaþýmýnda, biliþsel alanýn uygulama düzeyindeki
davranýþlarýn kazandýrýlmasýnda ve bu alanýn analiz ve sentez özelliklerini
geliþtirmede kullanýlýr.
Dikkat Edilecek Noktalar:
·
Problem çözmede izlenen yollar tümevarým ve tümdengelimdir.
a. Tümevarým, örneklerden, olaylardan ve özel durumlardan
baþlayarak genel sonuçlara ve kurallara varma yoludur.
b. Tümdengelim, genelden özele, yasalardan ve olgulardan
olaya, kuraldan örneðe geçme yoludur.
·
Bir problemi çözmede izlenen yol
a. Problemin farkýna varma,
b. Problemin ne olduðunu tanýmlama ve sýnýrlama
c. Problem çözümü için hipotezler (denenceler)oluþturma,
d. Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama,
e. Denenceler test edip kabul ya da red etme,
f. Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde
bulunma
Problem çözme yöntemi eðitimin her kademesinde ve her derste
kullanýlabilecek bir yöntemdir.
10. Münazara (Aytýþma/ Tartýþý)
Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak yapýlan tartýþmadýr.
Tartýþma yapýlacak bir konu ele alýnýr, bir grup lehte, bir grup aleyhte görüþ
bildirir. Bu tartýþma türü, bir bakýma tez ve anti-tez görüþlerin karþýlýklý olarak
belirtilmesi sürecidir. Dili etkili kullanmayý, neden-sonuç iliþkileri kurmayý
geliþtirir.
11. Gösteri
Bu yöntem, izleyici grubun önünde bir iþin nasýl yapýlacaðýný göstermek
ya da genel ilkeleri açýklamak için baþvurulan bir tekniktir.
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Ek-4: ÖLÇME DEÐERLENDÝRME YÖNTEMLERÝ
1. Kýsa Cevaplý Sorular:
Öðrencilerin bir sayý, bir kelime veya bir cümle ile cevaplayabilecekleri sorulardýr.
2. Çoktan Seçmeli Soru:
Bir sorunun cevabýný, verilen seçenekler arasýndan bulmayý gerektiren sorulardýr.
3. Performans Deðerlendirme:
Öðrencilerin sahip olduklarý bilgi ve becerileri günlük yaþamla da
iliþkilendirerek ortaya koymalarýný gerektiren kýsa süreli çalýþmalardýr.
Performans deðerlendirmenin belli aþamalarý vardýr. Bu aþamalar:
·
Amacýn belirlenmesi: Performans deðerlendirmede sürecin mi? Sonucun
mu yoksa her ikisinin birlikte mi deðerlendirileceðine karar verilmelidir.
·
Performans ölçütlerinin belirlenmesi: Performans ölçütlerinin belirlenmesi
aþamasýnda, önce deðerlendirilecek performansýn belirlenmesi
gerekmektedir.
·
Performansýn ya da ürünün gözlemlenebileceði ortam oluþturma:
Öðrencinin doðru ve güvenilir biçimde deðerlendirmek için gözlemlerin birden
fazla tekrarlanmasý gerekmektedir.
·
Performansýn puanlanmasý: Performansýn deðerlendirilmesi, dereceli
puanlama anahtarý, kontrol listesi ve hikâye kayýtlarýyla yapýlýr (Eklere
bakýnýz…) .Performans deðerlendirmede puan belirleme son adýmdýr. Bu
puanlama sistemi performans ölçütlerine dayanmalýdýr. Bununla beraber
performans deðerlendirmenin amacý, puanlamayý etkiler
Performans deðerlendirmek için performans ödevleri, projeler ve
öðrenci ürün dosyalarý kullanýlýr.
a. Performans ve proje ödevleri: Bir konu hakkýnda derinlemesine
inceleme yapýlmasý amacýyla verilen soru veya sorular, ödev veya proje olarak
adlandýrýlmaktadýr.
Aslýnda bazý ödevler kapsamýna göre proje olarak
nitelendirilebilir Fakat bu iki kavram arasýnda bazý farklýlýklar olmasý nedeniyle bu
kavramlar ayrý ayrý ele alýnmalýdýr.
Performans ödevleri; öðrencinin sahip olduðu bilgi ve becerileri günlük
yaþamla da iliþkilendirerek ortaya koymasýný gerektiren kýsa dönemli çalýþmalardýr.
Çok çeþitli konularda performans ödevi verilebilir. Örneðin; sergi oluþturma, ayný
grafikleri farklý ölçülerde çizme, bir haritadan sonuçlar çýkarma, deney yapma, bir
müzik parçasý çalma, bir dans sergileme, bir ev planý çizme, bir konuyla ilgili afiþ,
poster, broþür v.b hazýrlama… v.b.
Projeler ise, geniþ içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. Proje
çalýþmalarý, ünitelerde yer alan kazanýmlarý kapsayan ayrýntýlý ödevlerdir. Bireysel
ya da grup olarak yapýlabilir. Proje konusu, öðrenci tarafýndan veya öðretmenin
hazýrlayacaðý listeden seçme yoluyla belirlenebilir Öðrenci projenin amacýný,
izlenecek yollarý, kullanýlacak malzemeleri ve karþýlaþýlabilecek durumlarý
önceden planlar. Gerektiðinde öðretmenden yardým alabilir.
b. Öðrenci Ürün Dosyasý (Portfolyo):
Ürün dosyasý, öðrencinin
çalýþmalarýnýn toplandýðý bir dosyadýr. Bu dosya, öðrencinin, yüksek kalitede bir
düzen içinde oluþturulmuþ anlamlý ödevlerini içerir ve öðrencinin en iyi
çalýþmalarýnýn bir yansýmasýdýr.
Ürün dosyasýna, öðrencinin haftalýk veya günlük yaptýðý çalýþmalarýnýn içinden
seçilen örnekleri ve öðretmenin yaptýðý sýnav evraklarý, resimler, fotoðraflar,
boyama çalýþmalarý, ses veya görüntü kayýt kasetleri, proje çalýþmalarý,
performans ödevleri, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarlarý, velilerden
gelen bilgiler, araþtýrma sorularý, kavram haritalarý, öðrenci görüþlerini yansýtan
formlar v.b. konulabilir. (Eklere bakýnýz)
Öðrenci ürün dosyasý belirlenmesi aþamasýnda, dosyanýn amacý ile dosyaya
alýnacak çalýþmalarýn seçiminde ve deðerlendirilmesinde kullanýlacak ölçütler
belirlenir.
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·
Amacýn belirlenmesi
·
Ürün dosyasýnda bulunacak çalýþmalarýn seçiminde kullanýlacak
ölçütlerin belirlenmesi
·
Ürün dosyasýndaki çalýþmalara ait deðerlendirme ölçütlerinin
belirlenmesi
Performansýn deðerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarlarý(
Rubric), kontrol listeleri, görüþme ve gözlem formlarý, öz-akran-grup
deðerlendirme formlarý v.b. kullanýlabilir. (Eklere bakýnýz…)
4. Doðru Yanlýþ Sorular:
Verilen bir cümlenin, mevcut olan bilgilere baðlý olarak doðru mu yanlýþ mý
olduðunun
belirlenmesini gerektiren sorulardýr.
5. Açýk Uçlu Sorular:
Öðrenciden sorunun cevabýný düþünüp hatýrlamasý ve bulduðu cevabý yazýlý olarak
ifade etmesini gerektiren sorulardýr.
6. Eþleþtirmeli Sorular:
Ýki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öðelerinin, belli bir açýklamaya
göre esleþtirilmesini gerektiren soru tipleridir.
7. Kavram Haritalarý:
Ünitede veya konuda geçen kavramlarýn birbiriyle iliþkilerinin yansýtýldýðý
haritalardýr. Kavram haritalarý, öðrenenler için öðrenilecek temel fikirleri ve bunlar
arasýndaki iliþkileri açýk hale getirmekte ve önceki bilgilerle yeni bilgiler arasýnda
anlamlý baðlantýlar kurulmasýna yardýmcý olmaktadýr. Ezber yerine anlamlý öðrenmeyi
gerçekleþtiren kavram haritalarý düþünmeyi örgütlemeyi saðlar.

Ataerkil
Aile

Aile
Demokratik
Aile

Çekirdek
Aile
Parçalanmýþ Aile
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·
Öðretmenin öðrencilerden beklentilerini somut ve anlaþýlýr
hale getirir.
·
Öðrencilerin kendilerinden beklenenin ne olduðunu
bilmelerini ve kabul edilebilir bir performans görevinin
hangi ölçütleri karþýlamasý gerektiðini anlamalarýný saðlar.
·
Öðretmenin öðrencilerden beklentilerini somut ve anlaþýlýr
hale getirir.
·
Hazýrlanmasý kolaydýr.
·
Birçok davranýþýn ölçülmesinde kullanýlabilir.

Bir ürünün, çalýþmanýn, etkinliðin ya da cevabýn
niteliðinin deðerlendirilmesinde kullanýlan
puanlama rehberdir

Ölçülen özelliðe iliþkin performansý çeþitli
düzeyleriyle tanýmlayabilen ve ölçütlerin ne
dereceye kadar karþýlandýðýný görmeye olanak
saðlayan araçlardýr.

DERECELÝ PUANLAMA
ANAHTARLARI

DERECELENDÝRME
ÖLÇEKLERÝ

ÖÐRENCÝ ÜRÜN
DOSYALARI

PROJE ÖDEVLERÝ

·Ýnsanlarýn bilgiyi kullanmasýný ve gerçek yaþam
durumlarýna yakýn ürünler ortaya koymasýný saðlar
·Performans deðerlendirme kaynaklarý tekrar tekrar
kullanýlabilir.
·Performansýn belirli bölümlerine odaklandýðýndan,
öðretmenin he r bir parçayý gözlemleyebilmesini ve
deðerlendirebilmesini saðlar.
·Ayný deðerlendirme aracý kullanýlarak öðrencinin zaman
içindeki geliþimi bir çizelge dâhilinde izlenebilir
·Üst düzey zihinsel becerilerin geliþmesine yardýmcý olur.
Ayrýca grupla çalýþma, t eknolojiyi kullanma, iletiþim v.b.
becerilerinin geliþmesine de katkýda bulunur.

Öðrencilerin sahip olduklarý bilgi ve becerileri
günlük yaþamla da iliþkilendirerek ortaya
koymalarýný gerektiren kýsa süreli çalýþmalardýr.
Geniþ içerikli, uzun süreli performans
ödevleridir.
Öðrencinin bir öðrenme alanýndaki çaba, baþarý
ve geliþimini kanýtlaya n, belirli bir zaman
dilimindeki (bir dönem, bir yýl)çalýþmalarýný,
organize edilmiþ sistemli bir koleksiyonudur

PERFORMANS ÖDEVLERÝ

Öðrencilerin eleþtirel düþünme becerilerinin geliþmesine
katkýda bulunurken eleþtirilere karþý hoþgörülü olmayý
öðrenmelerine de yardýmcý olur.

Öðrencilerin kendi öðrenme süreçlerine aktif olarak
katýlmalarýný, kendilerini sürecin bir parçasý olarak görmelerini
saðlar. Ayrýca öðrencilerin kendi güçlü ve zayýf yönlerini
tanýmlamalarýna, kendilerine dýþarýdan bakma yetilerinin
geliþmesine katkýda bulunur

Belli bir konuda bireyin belli ölçütler
çerçevesinde kendini deðerlendirmesidir.

Belli bir konuda bireyin belli ölçütler
çerçevesinde birbirlerini deðerlendirmesidir.

YARARLARI NELERDÝR?/NE AMAÇLA
KULLANILIR?

NEDÝR?

AKRAN
DEÐERLENDÝRME

ÖLÇME
DEÐERLENDÝRME ARAÇ
VE YÖNTEMLERÝ
ÖZ DEÐERLENDÝRME

Çalýþmaya uygun olarak hazýrlanmýþ dereceli puanlama
anahtarlarýnýn ve derecelendirme ölçeklerinin kullanýlmasý
önerilir ancak bu araçlarla birlikte kontrol listeleri , gözlem
formlarý, öz grup ve akran deðerlendirme formlarýnýn
kullanýlmasýnda fayda vardýr.

Öz, grup ve akran deðerlendirmelerden elde edilen sonuçlar
öðrencilere not vermede kullanýlmamalýdýr.

UYARI
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YARARLARI NELERDÝR?/NE AMAÇLA
KULLANILIR?

Kýsa sürede çok sayýda davranýþ ve beceri ölçülebilir.
Puanlanmasý kolay ve objektiftir. Daha çok
bilgi, zihinsel
beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanýlýr.
Puanlanmasý kolay ve objektiftir.

Bir sorunun cevabýný, verilen seçenekler
arasýndan bulmayý gerektiren sorulardýr.

Ýki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili
olan bilgi öðelerinin, belli bir açýklamaya göre
eþleþtirilmesini gerektiren soru tipleridir.
Verilen bir cümlenin, mevcut olan bilgilere
baðlý olarak doðru mu yanlýþ mý olduðunun
belirlenmesini gerektiren sorulardýr.

ÇOKTAN SEÇMELÝ
SORULAR

EÞLEÞTÝRMELÝ SORULAR

DOÐRU YANLIÞ
SORULARI

·
Hazýrlanmasý ve puanlanmasý kolaydýr.
·
Geniþ bir kapsam örneklenebilir.

Öðrencilerin bir sayý, bir kelime veya bir cümle
ile cevaplayabilecekleri sorulardýr.

·
Öðrencinin veya öðretmenin gözlemlerini önceden
belirlenen ölçütlere göre yapmalarýna olanak saðlar.
·
Öðrencinin performansý hakkýnda eksik noktalarýn
belirlenip, telafi edilmesi adýna, detaylý bilgiler içerir.
·
Performans ölçütlerini belirttiði için, beklenen davranýþýn
özelliklerine dair bilgiler verir.
·
Kontrol listesi, birçok kez kullanýlabilir, farklý ya da ayný
öðrencinin davranýþýný gözlerken, bir önceki ile
karýþtýrýlabilir.
Ünitede veya konuda geçen kavramlarýnýn
Öðrenmeyi kolaylaþtýrma, öðrenme sürecini kontrol etme,
birbiriyle iliþkilerinin yansýtýldýðý haritalardýr.
kavram yanýlgýlarýný ortaya çýkarmak amacýyla kullanýlýr.
Kavram haritalarý;
·Öðrenmeyi anlamlý kýlar
·Tekrar tekrar kullanýlabilir.
Öðrenciden sorunun cevabýný düþünüp
·
Hazýrlanmasý kolaydýr.
hatýrlamasý ve bulunduðu cevabý yazýlý olarak· Üst düzey düþünme becerilerin ölçülmesind e, öðrencilerin
ifade etmesini gerektiren sorularýdýr.
kavramlarý bir bütün olarak kavrama yeteneklerinin ve
yazýlý anlatým becerilerinin ölçülmesinde kullanýlýr.

Öðrenciden beklenen davranýþýn özelliklerine
iliþkin detaylý bilgileri içeren ve ö
ðrenci
performansýnýn eksik noktalarýný belirlemek
amacýyla kullanýlan araçlardýr.

NEDÝR?

KISA CEVAPLI SORULAR

AÇIK UÇLU SORULAR

KAVRAM HARÝTALARI

ÖLÇME
DEÐERLENDÝRME ARAÇ
VE YÖNTEMLERÝ
KONTROL LÝSTELERÝ

UYARI
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Ek-5: AKRAN DEÐERLENDÝRME FORMU

BECERÝLER

HER ZAMAN BAZEN
3
2

HÝÇBÝR ZAMAN
1

Grup üyeleri görev daðýlýmý yapmýþ.
Her öðrenci görevini yerine getirmiþ.
Grup üyeleri uyum içinde çalýþmýþ.
Farklý kaynaklardan yararlanýlmýþ.
Grup üyeleri birbirine saygýlý.
Çalýþmada ortak bir görüþ
oluþturulmuþ.
Toplam puan:
Yorumlar:
18–13 puan arasý: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda çok belirgin performans gösterir.
12–7 puan arasý: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda belirgin performans gösterir.
6–1 puan arasý: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda yeterli düzeyde performans gösterir.
Öðretmen açýklamasý:
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Ek-6: ÖRNEK GRUP ÖZ DEÐERLENDÝRME FORMU
Grubun adý:
Grup üyelerinin adý:
AÇIKLAMA: Bu form gruptaki üyeler tarafýndan doldurur. Grubunuzun çalýþma sýrasýnda
aþaðýda forumda belirtilen ölçütlere uyup uymadýðýný kontrol ederek belirleyiniz.
Çalýþma süresince ölçütlere; Tamamen uyduysanýz; 5 puan, sý sýk uyduysanýz; 4 puan, bazen
uyduysanýz; 3 puan, nadiren uyduysanýz 2 puan, hiçbir zaman uymadýysanýz; 1 puan veriniz.
Ölçütler ve ölçüt tanýmlamalarý
5
4
3
2
1.Araþtýrma planý yaptýk.
2.Görev daðýlýmý yaptýk.
3.Araþtýrmada çeþitli kaynaklardan yararlandýk.
4.Etkinlikleri birlikte hazýrladýk.
5.Görüþlerimizi rahatlýkla söyledik.
6.Grupla uyum içinde çalýþtýk.
7.Birbirimizin görüþlerini ve önerilerini dinledik.
8.Grupta birbirimize güvenerek çalýþtýk.
9.Grupta birbirimizi takdir ettik.
10.Çalýþmalarýmýz sýrasýnda birbirimizi cesaretlendirdik.
11.Sorumluluklarýmýzý yerine getirdik.
12.Çalýþmalarýmýzý etkin bir biçimde sunduk.
Toplam puan :
Yorum:
60-49 puan:Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda çok belirgin performans gösterir.
48-37 puan: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda yüksek performans gösterir.
36-29 puan: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda belirgin performans gösterir.
28-13 puan Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda tatminkar performans gösterir.
12-1 puan Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda sýnýrlý performans gösterir.

1

Öðretmen açýklamasý.

Aþaðýdaki sorularý grubunuza göre cevaplayýnýz.
Çalýþmalar sýrasýnda en büyük sorun;………………………………………………………..

Çalýþmalardaki sorun nereden kaynaklanýyordu?…………………………………………..

Grubunuzun çalýþmada en iyi olduðu alan;………………………………………………….

Grup olarak daha iyi olabilirdik;fakat……………………………………………………….
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Ek-7:
Aþaðýda sözlü sunum becerisine yönelik kontrol listesi yer almaktadýr.
Öðrencinin Adý Soyadý:

Ölçütler
Dinleyiciyle göz temasý kuruyor.
Beden dilini etkili kullanýyor.
Anlaþýlýr bir tonda konuþuyor.
Yerinde vurgulamalar yapýyor.
Akýcý konuþuyor.
Gereksiz sesler çýkarmýyor
Düzgün ifadeler seçiyor.
Gereksiz tekrar yapmýyor.
Düþüncelerini ifade edebiliyor.
Bilgiyi organize edebiliyor.
Sonuç bölümünde özetleyebiliyor.
Yorum:

Tarih:

Evet

Hayýr

Kýsmen

Uyarý: Yukarýda sýralanan kýstaslara, öðrenci, sürekli olumsuz
davranýþ gösteriyorsa bir rehber öðretmenden görüþ alýnmalýdýr.

Ek-8:
Aþaðýda araþtýrma becerisi için analitik puanlama anahtarý örneði verilmiþtir.
ÖLÇÜTLER
Kaynaklarýn Sayýsý
Tarihsel Doðruluk
Organizasyon

Bibliyografya
YORUM

1 PUAN
Ulaþýlan kaynaklar
yetersiz
Çok fazla yanlýþ var
Bilgilerin
düzenlenmesi, akýcý
ve etkili deðil

2 PUAN
Ulaþýlan kaynaklar
kýsmen yeterli
Çok az yanlýþ var
Bilgilerin
düzenlenmesi,
kýsmen akýcý ve etkili

3 PUAN
Ulaþýlan kaynaklar
yeterli
Açýk bir yanlýþ yok
Bilgilerin
düzenlenmesi,
yeterince akýcý ve
etkili
Kaynaklarýn çok azý Kaynaklarýn çoðu
Tüm kaynaklar etkili
etkili kullanýlmýþ
etkili kullanýlmýþ
kullanýlmýþ
12–9 puan: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda çok belirgin
performans gösterir.
8–5 puan: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda tatminkâr performans
gösterir.
4–1 puan: Öðrenci yapýlan çalýþma sonunda sýnýrl ý performans
gösterir.
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Ek-9:
Aþaðýda sözlü sunum becerisi için bütüncül dereceli puanlama anahtarý örnek verilmiþtir.

MÜKEMMEL (4)
·
Genellikle göz temasý kuruyor.
·
Ses seviyesi her zaman uygundur.
·
Sunum boyunca isteklidir.
·
Özet tamamen doðrudur.
YETERLÝ (3)
·
Genellikle göz temasý kuruyor.
·
Ses tonu genellikle uygun.
·
Sunumun genelinde isteklidir
·
Özette bir veya iki hata var.
GELÝÞMEKTE (2)
·
Bazen göz temasý kuruyor.
·
Ses tonu bazen uygun
·
Sunumda ara sýra isteklilik gösteriyor.
·
Özette bazý hatalarý
YETERSÝZ (1)
·
Nadiren göz temasý kuruyor veya hiç göz temasý kurmuyor.
·
Ses tonu uygun deðil
·
Sunumda nadiren isteklilik gösteriyor.
·
Özette çok fazla hata var.
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