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1.1. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ
GEREKÇESİ
Günümüzdeki rekabetçi dünyada bir toplumun gelişmesi ancak kendine
özgü değerler, ürünler yaratması ve geliştirmesi ile mümkündür. Gelişmiş
bir toplum ancak özgün düşünebilen, yaratıcı ve sorgulayan bireyler
tarafından oluşturulabilir. Dünyamızda, özgün ﬁkirlerin ön planda olacağı
ve başkalarının ürettikleri ﬁkirler ve ürünleri kopyalamanın başarı
getiremeyeceği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.
TEKNOLOJİ ve TASARIM alanlarında gelişmek ancak eleştirel, yaratıcı ve
yenilikçi düşünebilen, soru sormaya çekinmeyen, gözlem ve araştırmaya
hevesli bireyler tarafından gerçekleşebilecektir. Bu nedenle, yeni nesillerin
çok genç yaşlardan başlayarak böyle düşünebilen bireyler olarak
yetişmeleri dünyamızın ve toplumumuzun gelişmesi için büyük önem
taşımaktadır. Bu programın amacı öğrencilerde bu düşünce biçimini
geliştirmek, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan öngörme ve farklı sorunları
yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım hâline getirme,
tasarımın üretim aşamalarını görme ve üretme becerilerini kazandırmaktır.
Ayrıca, bu süreçte öğrencilerin kendi çevre problemlerini ve olanaklarını
tanımasını sağlamak ve evrensel çevre sorunları konusunda farkındalık
yaratması amaçlanmaktadır. 21. yüzyılda yaşamalarını sürdürecek
bireylerde aşağıda şematik olarak gösterilen bilgi, beceri ve tutumlara
sahip olmaları beklenmektedir.
İletişim
ve
İşbirliği

Meslek
Bilgisi

21.
Yüzyıl
Bireyi

Teknoloji
ve
Medya

Alan
Bilgisi

Şekil 1. Yüzyıl bireylerinde bulunması gereken bilgi, beceri ve tutum alanları

Geleceğin bireylerinin, temel eğitim süreçlerinde hayata hazırlanırken
yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları alan bilgisi yanında bu bilgiyi gerçek
hayat problemlerinin çözümünde nasıl kullanacakları bilgisine de sahip
olmaları gerekecektir (bir başka deyişle meslek bilgisi). Bu iki temel
yanında çağın bireylerine güçlü bir iletişim ve işbirliği becerileri mutlaka
kazandırılmalıdır. Buraya kadar saydığımız becerilere ek olarak sayısal
vatandaşlar olacak bireylerin mutlaka teknoloji okur-yazarı olmanın
yanında, algoritmik, bilgisayarca (computational) düşünme becerilerine de
sahip olması ve bu becerileri kullanarak üretici bireyler olarak
yetiştirilmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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1.2. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PROGRAMININ YAPISI
Günümüzde teknoloji, temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı
süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal
etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu
yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak
yer aldığı gerçeğini vurgular.
Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve
zekanın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmalarıyla
oluşturulan bir biçimdir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay,
daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.
Tasarım, dünyadaki yaşamla ilgili her alanda problemleri tanımlamak,
onları çözmek ve biçimlendirmektir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin
kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma,
sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst
düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. Teknoloji
ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını
doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır.
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Teknoloji ve Tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. Bu
ilişkide, öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık karşımıza çıkmaktadır.
Teknoloji ve tasarım ilişkisinin bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesiyle
mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı
olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde
olması gerekmektedir.
Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği
gruba ait olma ve üyeleri içinde olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı
engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde
motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin
gelişmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu
olumlu hale dönüştürür.
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1.3. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PROGRAMININ GENEL
AMAÇLARI
Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programını tamamlayan
öğrenciler,
1.Teknoloji ve Tasarımın yaşamın her alanında yer aldığının bilincindedir.
2.Teknoloji ve Tasarımla insanlar arasındaki ilişkinin farkındadır.
3.Gelecek ile ilgili kurgular yapar, hayal etmenin tasarımın ilk adımı
olduğunun farkındadır.
4.Tasarımın temelleri, süreci ve yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
5.Merak eder, soru sormaktan çekinmez, gözlem ve araştırma yapmaya
heveslidir.
6.Çevrelerindeki olay ve sorunların farkındadır, sınırlı çözümler üretebilir
ve bu çözümlerinin evrene etkilerinin farkındadır.
7.Yaratıcı düşünceler üretebilir, özgün tasarımlar ortaya koyabilir. Bu
yolda gereken bilgi kaynaklarına ulaşmanın yöntemlerini bilir.
8. Özgüvenli ve sorgulayıcıdır. Olaylara eleştirel bakabilir,
değerlendirebilir ve aldığı kararların sorumluluğunu taşır.
9.Bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşır, grup çalışmasının ve iş birliğinin
öneminin farkındadır.
10.Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilme becerisi edinir.
11.Fikirlere saygı duymayı, özgün düşüncelerin ve tasarımların
korunması gerektiğini ve bunun yöntemlerini bilir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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1.4. ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACI İLE PROGRAMI
TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLER İLİŞKİSİ
TEKNOLOJİ VE TASARIM
DERS ÖĞRETİM

ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLER

PROGRAMININ AMACI
Teknoloji ve tasarım
bilgilerine sahip

• Yenilenen ve gelişen teknoloji karşısında
güncel olarak teknolojik bilgilerini yeniler.
• Tasarımın yaşamın her alanında yer
aldığının bilincindedir.
• Tasarım süreci ve yöntemleri hakkında bilgi
sahibidir.
• Teknoloji, tasarım ve insanlar arasındaki
ilişkinin farkındadır.

Özgün tasarımlar yapabilen

• Gelecek ile ilgili kurgular yapar, hayal
etmenin tasarımın ilk adımı olduğunun
farkındadır.
• Özgün tasarımlar ortaya koyar.
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İçinde yaşadığı toplumun ve

• Çevrelerindeki olay ve sorunları fark eder.

dünyanın sorunlarının

• Çözüm üretir ve bu çözümlerin evrene

farkında olan.

Daha iyi ve yaşanabilen bir
gelecek için çözümler
üretebilen
Yaratıcı

etkilerinin farkındadır.

• Merak eder, soru sorar, gözlem ve
araştırma yapmaya heveslidir.
• Hayal etmenin tasarımın ilk adımı
olduğunun farkındadır.
• Olaylara farklı bakış açıları ile bakar.

Düşünme becerilerine
(problem çözme, öğrenmeyi

• Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade
eder.

öğrenme, yaratıcı, eleştirel

• Yaratıcı düşünceler üretir.

düşünme) sahip

• Özgün düşüncelerin ve tasarımların
korunması gerektiğinin bilincindedir.
• Yeniliklere ve değişen olgulara eleştirel
bakar.

Değişim ve işbirliğine açık
bireyler yetiştirmektir

• Bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşır, grup
çalışmasının ve iş birliğinin öneminin
farkındadır.
• Fikirlere saygı duyar.
• Alınan kararların sorumluluğunu taşır.
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1.5. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HEDEFİ
TEKNOLOJİ ve TASARIM Dersi Öğretim Programı'nın hedeﬁ; teknoloji ve
tasarım bilgilerine sahip, özgün tasarımlar yapabilen, içinde yaşadığı
toplumun ve dünyanın sorunlarının farkında olan, daha iyi ve yaşanabilen
bir gelecek için çözümler üretebilen, yaratıcı, düşünme becerilerine sahip,
değişime gelişime ve işbirliğine açık bireyler yetiştirmektir.

1.6. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE ÖĞRENME ALANLARI
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı genel olarak aşağıda
verilen iki öğrenme alanını içerecek şekilde oluşturulmuştur:

● Temel İşlem ve Kavramlar
● Tasarım ve Yapım (ürün oluşturma)
Bu iki ana öğrenme alanının yanı sıra öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım
konusundaki bilimsel gelişmelerine yardımcı olması ve Teknoloji ve Tasarım
kullanımı sırasında uymaları gereken sosyal değerleri göz önüne alan
aşağıdaki iki öğrenme alanına ait öğrenme çıktıları bütün programa
dağıtılmıştır.

● Teknoloji ve Tasarım Dersinde Bilimsel Süreç (TTBS)
● Teknoloji ve Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler(TTESD)
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BİLİMSEL
SÜREÇ
TEMEL İŞLEM
VE KAVRAMLAR
ETİK VE SOSYAL
DEĞERLER
TEKNOLOJİ VE
TASARIM
BİLİMSEL
SÜREÇ
TASARIM VE
YAPIM
ETİK VE SOSYAL
DEĞERLER
Şekil 2.
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1.Temel İşlem ve Kavramlar
Bu öğrenme alanı Teknoloji ve Tasarım'ın günlük hayattaki kullanımı için
gerekli olan temel kavramların öğretilmesini kapsamaktadır. Alt öğrenme
alanları olarak Teknoloji ve Tasarım'ın temel kavramları, teknolojinin doğası
ve rolü, sağlık ve güvenlik, bilgisayar okur-yazarlığı, medya okuryazarlığı,
bilgi ve bilişim güvenliği yer almaktadır.
2.Tasarım ve Yapım
Bu öğrenme alanında ise temel kavramları kullanarak öğrencilerin
bireysel olarak ya da guruplar halinde günlük hayat problemlerini
çözebilecekleri çözümleri tasarlamaları ve bu tasarımları hayata geçirmek
amacıyla çözüm üretmeleri beklenmektedir.
Yukarıdaki iki ana öğrenme alanına ek olarak programın uygulanması
sırasında öğrencilere aynı zamanda kazandırılması düşünülen diğer iki
öğrenme alanına baktığımızda:
Teknoloji ve Tasarım'da Bilimsel Süreç (TTBS)
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Bu öğrenme alanında Teknoloji ve Tasarım konusunda temel bilgi ve
becerileri kazanmış olan bireylerin bu teknolojileri kullanarak diğer
alanlarda nasıl çözüm üretebilecekleri konusunda gerekli becerilerin
kazandırılması hedeﬂenmiştir. Teknoloji ve Tasarım doğası itibariyle daha
çok yaparak yaşayarak öğrenilen ve kullanılan bir alan olduğu için temel
işlemler ve kavramlardan başlayarak öğrencilerin gruplar hâlinde gerçek
hayatla ilgili problemlere proje tabanlı çözüm üretmeleri amaçlanmıştır.
Teknoloji ve Tasarım'da Bilimsel Süreç (TTBS) Öğrenme Çıktıları:
1. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır.
2.Problem çözme sürecinin aşamalarını kullanarak tasarımında
düzenlemeler yapar.
3.Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı olan farklı soru tiplerini
kullanır.
4.Tanımlanmış bir probleme teknolojilerin çözümlerini uygular.
5.Problemin doğasına uygun beklenen çıktıların açık tanımlarını gösteren
raporlar üretir.
6.Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve göstermek için
teknolojiden faydalanır.
7.Sonuçları sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır.
8.Problemi çözerken nasıl bir tasarım kullanacağını açıkça ifade eder.
9.Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve araçları kullanır.
10.Sonuçları ve olasılıkları test etmek için teknolojiyi kullanarak verilerini
düzenler.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
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Teknoloji ve Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler (TTESD)
Teknoloji ve Tasarım'ın temel kullanım alanı olarak bilgiye erişim ve
iletişim konusunda öğrencilerin uyması gereken etik ve sosyal değerlere
yönelik temel beceriler kazandırılmaya çalışılmıştır.
Teknoloji ve Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler (TTESD) Öğrenme
Çıktıları:
1.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken işbirliği yapar.
2.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken akranlarına saygı gösterir.
3.Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder.
4.Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir.
5.Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar.
6.Teknoloji ve Tasarım ürünlerinin sahipliğini tanır.
7.Teknoloji ve Tasarım ürünlerinin sahipliğini benimser.
8.Kısıtlı kaynakları tasarruﬂu kullanır.
9.Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini kullanır.
10.Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı
yaptığı yeri bildirir.
11.Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin
kullanım politikasına uyar.
12.Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin olduğunun farkındadır.
13.Kaynağın telif hakkına ve sahibine saygı duyar.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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1.7. ALTINCI SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARI
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR
1. Teknoloji ve tasarım kavramlarını açıklar.

1. Özgünlük ve yaratıcılık ilkelerini uygular.

2. Teknoloji ve tasarım kavramlarının birlikte
kullanılma nedenini açıklar.

2. Özgün ürünler tasarlar.

3. Teknolojinin, evrene etkilerini açıklar.

4. Tasarımın taşıması gereken genel
özellikleri ve yapısını belirler.

4. Tasarım ve teknolojinin çevreye olan
etkisini irdeler.
5. Çevreye saygının yeri ve önemini kavrar.
6. Sürdürebilirlik tanımını kavrar.
7. Özgünlük ve yaratıcılık kavramlarını
açıklar.
8. Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık
olur.
9. Rengin oluşumunu açıklar.
10. Ana ve ara renklerin hangileri olduğunu
açıklar.

3. Renk çemberini uygun biçimde kullanır.

5. Tasarımının özelliğine ve konusuna göre
renkleri kullanır.
6. Tasarımını başarmak için uygun
materyalleri ve araçları kullanır.(TTBS)
7. Tasarımını başarmak için uygun
birleştirme yöntemlerini belirler.
8. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
9. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri
takip eder. (TTESD)
10. Tasarım süresince yaşadıklarını paylaşır.

11. Soğuk ve sıcak renklerin hangileri
olduğunu söyler.

11. Tasarımını geliştirmeye yönelik araştırma
yapar.

12. Tamamlayıcı renklerin (kontrast renkler)
neler olduğunu açıklar.

12. Çizgi çeşitlerini kullanarak tasarım
oluşturur.

13. Renk çemberinin nasıl kullanıldığını açıklar.

13. Çizim araç ve gereçlerini amacına uygun
kullanır.

14. Oyun ve oyuncağın hayattaki önemini
açıklar.
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15. Oyuncağı tasarlarken kullanacağı
malzemelerin sağlıklı ve geri dönüşüme
uygun olması gerektiğini açıklar.

14. Tasarım etkinliğini tekrar ve ritmi
kullanarak gerçekleştirir.
15. Tasarımında kullanacağı yöntem ve
teknikleri deneyerek belirler.

16. Oluşturduğu tasarımda ortaya çıkan
estetik, görsel ve teknolojik değerleri
açıklar.

16. Nesneye belirlenen sorunu çözmeye
yönelik değişik biçimler verir.

17. Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken
işbirliği yapar .(TTESD

18. Tekrar ve ritmi çeşitli yöntemler
kullanarak uygular.

18. Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken
akranlarına saygı gösterir (TTESD).

19. Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne
ilişkin arama deneme çalışmaları yapar.

19. Başkalarının tasarımına yönelik önerisine,
düşüncelerine saygı gösterir.

20. Arama deneme yaparak birimlerden
modül oluşturur.

20. Çizgi çeşitlerini tanır.

21. Modüllerden arama deneme çalışmasıyla
bir bütün (tasarım) oluşturur.

21. Çizgi çeşitlerinin amaca ve tasarıma göre
nerelerde ve hangi kalınlıklarda
kullanıldığını açıklar.
22. Çizim araç ve gereçlerini tanır.
23. Tekrar ve ritim olayını kavrar.
24. Doğayı, yaşamı ve kendini farklı açılardan
değerlendirme anlayışı oluşturur.

17. Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur.

22. Tasarımına yönelik öneriler sunar.
23. Tasarımına yönelik fikirleri, başkaları
tarafından anlaşılabilecek nitelikte yazarak
ve çizerek paylaşır.
24. Tasarım etkinliğini gerçekleştirir.

25. Hacim, mekan, yüzey kavramlarını açıklar.

25. Tasarımını değerlendirmeye yönelik
ölçütler belirler.

26. Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark
eder.

26. Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre
değerlendirir.

27. Direnci artırabilmek için tekrar ve ritmi
kullanması gerektiğini kavrar.

27. Tasarımı süresince yaşadıklarını kayıt
altına alma yöntemlerini kullanır.

28. Birim ve düzen kavramlarını açıklar.

28. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır.
(TTESD)

29. Kullanacağı hazır birimin çoğalabilir ve
ekonomik olmasına dikkat eder.
30. Modül kavramını açıklar.
31. Birimlerinin geri dönüştürülebilen
malzemelerden de oluşturulabileceğini
kavrar.

29. Tasarımını sunmak ve desteklemek için
teknolojiyi kullanır.(TTBS)
30. Teknolojik araçları kullanırken özen
gösterir. (TTESD)

31. Belirlenen konu veya olayla ilgili
düşüncelerini ifade eder.
32. Tasarımı süresince yaşadıklarını kayıt altına
alma yöntemlerini açıklar.
32. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini
başkalarıyla paylaşırken özgün davranır.
33. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı
duyar.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

33. Tasarımı süresince uygun iletişim dilini
kullanır.(TTESD)
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1.8. TEMEL BECERİLER, ARA DİSİPLİNLER, DİĞER DERSLER VE
BİRBİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN MANTIĞI
1.8.1 TEMEL BECERİLER
Programda ele alınan temel beceriler aşağıda e
vrilmiştir.
1.Okur Yazarlık
2.İletişim ve Bilgi Teknolojileri Yeterliği
3.Girişimcilik
4.Problem Çözme
5.Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
6.Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
7.İşbirliği
1.8.2 ARA DİSİPLİNLER
Programda belirtilen ara disiplinler, öğrencinin ha
yatında, gelişiminde,
eğitim durumunda kendisine katkı koyacağıara disiplinlerdir.
TEP'te “Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık”, “Ekonomik Katılım” ile “Traﬁk ve
Güvenlik”in ara disiplinler olarak ele alınması benimsenmiştir.
17
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1.8.3 DİĞER DERSLERLE OLAN İLİŞKİLER
Matematik, Teknoloji ve Tasarım dersinin odak buluşma yaşadığı derstir.
Ölçme, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi basit işlemleri,
geometri konularını (hacim, alan, geometrik şekiller…) uygulayarak;
bunların hayatımızdaki yeri ve kullanım alanlarını, yaşayıp
uygulayarak öğretilir.
Türkçe, yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini doğru ifadeler kullanarak
anlatırken, kurgu yaparken, değerlendirme amaçlı uygulanabilecek
sözlü veya yazılı sunumlarında Türkçe dersinden faydalanacaklardır.
Sosyal Bilgiler, tasarım yapması gereken konularında özellikle mimari
tasarımlarda ve kültürel farkındalıkların artırılmasında, sosyal bilgiler
dersindeki yapısal faktörler ele alınarak, tarihteki tüm buluş, icat ve
tasarımlar, bunların gelişimleri bizlere ışık tutmaktadır.
Müzik, ritim ve tekrarın ortak paylaşıldığı derstir.
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor, psikomotor hazır bulunuşluk düzeyleri,
el becerileri, kas gelişimleri, hızlı, çevik, pratik ve problem çözüme
odaklı stratejik düşünebilme kabiliyetlerini bu dersten öğrendikleri ile
getirir.
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Fen ve Teknoloji, Teknoloji ve Tasarım dersinin odak buluşma yaşadığı
bir başka derstir. Fen ve Teknoloji dersinde öğrendiği konuları günlük
hayata uygulayarak, araştırma, geliştirme, tasarlama boyutuna
taşıyabilir, geliştirip projelendirebilir.
Görsel Sanatlar (Resim), görsel uyumluluk, renkler, malzeme ve araçgereç kullanımı vb. konuları, estetik ve görsel tasarı becerisini bu
derste öğrendiği bilgileri uygulayarak pekiştirebilir.
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, öğrencilerimizin ödevlerini araştırırken
veya hazırlarken Teknolojisi aletlerden faydalanması, Bilgi ve İletişim
Teknolojisi dersinde öğrenmiş olduğu bilgilerle üst düzeye taşınacaktır.
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1.9. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PROGRAMININ ÖĞRENME-ÖĞRETME
YAKLAŞIMLARI
Teknoloji ve Tasarım dersi öğrenci merkezli öğretimi temele alan bir
derstir. Bu nedenle, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren öğretim strateji
ve yöntemlerinin kullanılması esastır. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif
olduğu, problem çözmeye dayalı, kendi ürün veya performasını ortaya
koyduğu öğretim yöntem, teknik ve stratejilerinin uygulanması öğrencinin
gelişimi açısından önemlidir. Öğrenme ve öğretme sürecinde, araştırma,
tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası, gösterip-yaptırma vb. öğretim
yöntemlerinin sıklıkla kullanılması önerilmektedir.
Hedeﬁmiz öğrencinin okulda eğitimini aldığı diğer derslerinde edindiği
bilgileri, gördüklerini, duyduklarını, yaşantılarını, yaratıcılıklarını
birleştirerek günlük hayatta kullanabileceği, problem çözmeye yönelik
çıktıları ortaya koymasını sağlamaktır. Bunun için de, diğer dersleriyle
iletişim ve etkileşim önemlidir. Bu süreçte, öğrenciler bireysel
çalışabilecekleri gibi grup çalışması da yapabilirler. İşbirlikçi çalışma,
öğrencilere paylaşma, başkalarının ﬁkirlerine saygı duyma ve
yardımlaşmayı öğretecektir. Öğretimde öğrenci aktif, öğretmen rehber
olmalıdır. Öğrenci, öğretmen rehberliğinde, yaparak, yaşayarak, doğayı
koruyarak ortaya bir ürün çıkartmayı hedeﬂemeli; öğretmen ise bunun için
gereken eğitim ortamını düzenlemeli ve öğrenim için rehber olmalıdır.
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1.10. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
YAKLAŞIMLARI
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin
başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç
içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu
programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin
gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken öğrencilerin:
• Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
• Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,
• Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,
• Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,
• Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
• Ekip (grup) çalışmalarına ne kadar katkı koyduğu göz önünde
bulundurulur.
Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Araç ve
Yöntemleri
1.Gözlem: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin:
20

• Soru ve önerilere verdikleri cevapları,
• Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,
• Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.

Öğretmenler gözlem yaptıklarında:
• Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanır.
• Her öğrenciyi birkaç kez gözlemler.
• Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemler.
• Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre
değerlendirir.
• Yapılan gözlem için yaptığı değerlendirmeleri, mümkün olduğu kadar
gözlem anında kaydeder.
Gözlemler, serbest biçimde yapılabileceği gibi yapılandırılmış gözlem
formlarıyla da yapılabilir. Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi
etkinliklerinde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri
becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek için verilmiştir.
Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Gözlem formları ile gözlem yapmak, öğretmenin öğrencilerin sergilediği
davranışları gözden kaçırmasını, unutmasını engellemek bakımından
gözlemin geçerliliğine ve güvenirliliğine katkı sağlar.

2.Görüşme: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin anlama
düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açınımlar sağlamak
amacıyla görüşme yapar. Öğrencilerle yapılan görüşmede aşağıda örnek
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olarak verilen sorulardan yararlanır.
• Bir olayı (konuyu, yöntemi, ﬁkri) değişik yolla açıklayabilir misin?
• Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun?
• Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı?
• Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin?

3. Sözlü Sunum: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin yapacakları
sözlü sunumların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları ve öz
değerlendirme ölçekleri kullanılır.

4. Performans Değerlendirme: Yapılan etkinliği görsel ve teknik açıdan
değerlendirilmesidir.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi ve
becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını
sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapma biçimidir.
Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir
ürünle sonuçlanmaktadır.
Ö ğ r e t m e n l e r p e r f o r m a n s d e ğ e r l e n d i r m e d e o l u ş t u ra c a k l a r ı
durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri, problem
çözmelerini, verdikleri kararları, arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını,
sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve
onlara not verebilirler.

5.Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini
değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini
keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür
boyu kendi performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde
d e ğ e r l e n d i r m e ye y ö n l e n d i r i r. Ö ğ r e n c i l e r i n b i r s o n ra k i a d ı m ı
tanımlayabilmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına, öğrenme
ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak sağlar.
Ölçütleri belirlenmiş, yapılandırılmış öz değerlendirme formları ile öz
değerlendirmeler yapılabileceği gibi Teknoloji ve Tasarım dersinde proje
geliştirme sürecinde kayıt altına alınan çalışmalar yardımı ile de öz
değerlendirme yapılabilir.
Öz değerlendirme formları, sınıf içinde yapılan etkinlikler sonrasında
kullanılabileceği gibi, öğrencilerin ürüne yönelik yaptıkları çalışmalarda da
kullanılabilir. Bu çalışmalar karşılaştıkları güçlükleri, becerilerdeki üstün
yönleri, planlı çalışmadaki eksik yönleri vb. açılardan öğrencinin kendisini
değerlendirmesine fırsat verir. Öz değerlendirme formlarında amaç,
öğrenciye not vermek değil, öğrenciye geri bildirim sağlamaktır. Grup
değerlendirme formları etkinliğin niteliğine göre kullanılır.

6.Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, etkinlik
süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim
aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin etkinlikler
sırasında yaptığı her çalışma için hazırlayacağı öğrenci ürün dosyası, hem
öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir?
Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir (Airasian,1994). Bunlar:
• Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda
öğretmenlere veri/üretmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak
durum ve ödevler sağlamak
• Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek
• Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve
aileyi öğrencinin eğitimine katmak
• Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini
değerlendirme becerisi kazandırmak
• Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu
performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek
• Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek
• Öğrencileri değerlendirmek

Örnek bir ürün dosyasının içeriği:
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Kapak, içindekiler, ürün hakkında bilgi, gezi-gözlem-araştırma-denemegörüşlerle ilgili belgeler, resimler (taslak çizimler, yapım çizimleri, ürün
fotoğraﬂarı…), kayıt için tutulan tüm belgeler (videolar, plânlar, fotoğraﬂar,
ses kayıtları…), formlar, yararlandığı kaynaklar (aile, internet, kitaplar…)

7.Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir
çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden
yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın
puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı
Dereceli puanlama anahtarı “Bütüncül” ve “Analitik” olarak iki grupta
incelenebilir.
Genel olarak belli bir yetenek, ögelerine ayrılmadan bir bütün olarak
puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır (Haladyna,
1997). Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki
nitelikler hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır. (Moskal,2000;
2003).
Analitik puanlama anahtarı, belli bir yeteneği ögelere ayırıp her öge için
ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik
anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından
faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı
anahtarlardır.
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1.11. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ESASLAR
1.11.1. ÖĞRETMENİN ROLÜ
Bu programda öğretmenlerin temel rolü, öğrenme-öğretme ortamını
düzenlemek, etkinlikler konusunda öğrencilere rehberlik yapmaktır.
Öğretmenin diğer rolleri ise şöyle sıralanabilir:

1.Öğrencilerde var olduğu kabul edilen yaratıcılığı, hayal gücünü ve
estetik duyarlılığı geliştirmeyi amaçlar ve her öğrencinin yaptığı işe
kıymet verir.
2.Atölyelerin (öğrenme ortamı) yaratıcı düşünceye teşvik edici, uyarıcı
ve yeni ﬁkirler oluşturmaya yöneltecek özellikte düzenler.
3.Öğrencilerle olan iletişiminde olumlu ifadeler kullanır.
4.Öğrencilerin etkinlik sürecinde ortaya çıkardıkları ürünleri birbirleri ile
kıyaslamaz ve her çalışmayı kendi şartları içinde kabul eder.
5.Öğrencilere soru sorma fırsatı verir ve onların sorulara çok yönlü
cevaplar aramalarını sağlar.
6.Yeni ve orijinal çözümleri olumlu karşılar.
7.Öğrencileri tek tip çözüm üretmek yerine daima alternatif çözümler
bulabilmeleri için destekler.
8.Yaratıcılık ve karar verme becerisinin geliştirilmesi açısından
etkinliklerin, öğrenciler tarafından başlatılmasını sağlar.
9.Öğrencilere yeni mekân ve materyalin özelliklerini, kullanılış şekillerini
ve güvenlik kurallarını anlatır, etkinliklerde değişik materyaller
kullanmaya teşvik eder.
10.Etkinliğin nitelikleri, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları ve
sınıfın genel düzeyini dikkate alarak, zümre öğretmenleriyle birlikte,
odak noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerin genel süre
plânlamasını yapar. Çalışmasını arkadaşlarından önce bitiren
öğrencileri farklı çalışmalara yönlendirir.
11.Ezberlemeyi vurgulamak yerine, öğrencinin gözlem yapmasına,
sorunları incelemesine, araştırmaya yönelmesine, düşünmesine,
eleştirmesine, kararlar vermesine ve yaratıcı çözümler üretmesine
yardımcı olacak türde sorular kullanır.
12.Gereçlerinden (internet, görsel-işitsel araçlar, örnekler, modeller,
ﬁlmler, videolar, projeksiyon, bilimsel dergiler, referans kitaplar,
broşürler, uygun yazılımlar, bilgi ve işlem yaprakları, akıllı tahta, vb.)
yararlanır.
13.Öğrenci cevaplarını olumlu bir tavırla karşılar ve onları dikkatli
biçimde dinler. Öğrencilerin ortaya koyduğu öneri ve çizimler hakkında
olumsuz eleştiride bulunmaz, bu tür eleştirilerin yapılmasına fırsat
vermez. Gerektiğinde öğrencilere dönütler sağlar. Onları yönlendirici,
onaylayıcı ve bilgilendirici dönütler verir.
14.Öğrenciler beklenen davranışları gösterdiğinde sözlü ve sözsüz
ifadelerle pekiştirilir. Olumsuz davranışları ya da olumsuz tutumları
yargılamaz.
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15.Öğrencilerin diğer derslerde öğrendikleriyle bağlantı kurmalarına
yardımcı olarak öğrendiklerini uygulama fırsatı tanır.
16.Her öğrencinin ayrı bir birey olduğunu kabul ederek, öğrencilerin her
etkinlikte aynı başarıyı göstermesini beklemez.
17.Öğrencilere tasarım etkinliklerinde destek olur, cesaret verir.
18.Ders etkinliklerini atölyelerle sınırlandırmaz. Programda yer alan
etkinliklerin çevreye açılım göstermesine dikkat eder.
19.Öğrencilerin çalışmalarını kendi seçtikleri yöntemlerle (günlük,
fotoğraf, video…vb.) kayıt altına almasını sağlar.
20.Ürüne yönelik tasarım etkinliğinde öğrencileri, olası kaynakları
değerlendirebilme alışkanlığı kazanabilmeleri için artık malzemeler
kullanmaya yönlendirir.
21.Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken tek bir yönteme ya da
araca bağlı kalmaz. Programın amacına uygun belirlediği
değerlendirme formlar ile etkin bir şekilde öğrenciler değerlendirilir.
22.Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerine (öz değerlendirme)
fırsat verir.
23.Öğrencilerin etkinliklerini yılsonu sergilemeleri için uygun ortam
sağlar ve öğrencilerin katılımını destekler.
24
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1.11.2. VELİLERDEN BEKLENTİLER
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın temel beklentisi,
kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir kılmak için görüş ve
anlayış geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda öğrenci velilerinden
Teknoloji ve Tasarım dersine karşı olumlu tavır göstermeleri beklenmektedir. Bunun öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine önemli bir katkı
sağlayacağı unutulmamalıdır. Veliler öğretmenden gelen bilgilendirme
doğrultusunda hareket etmelidirler.
Bu amaçla veliler:
1.Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi
amaçladığının farkında olmalıdır.
2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu
düşüncelerini olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini
kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır.
3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme,
araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.
4.Öğrencinin performansının gelişebilmesi için kendi ﬁkirleri
doğrultusunda ona yardımcı olabilecek nitelikte açıklayıcı bilgi vermek
ve yaptığı etkinliği gözlemleyerek öğrencinin serbest çalışma
zamanına imkan tanınmasına izin verilerek gelişimi sağlanmalı.
5. Öğretim yılı sonunda düzenlenecek etkinliklere katılarak öğrencilerin
başarılarını paylaşmalıdır.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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1.11.3. PROGRAMIN UYGULAMA ESASLARI
• Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programının hedeﬂenen amaçlara
ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 16’yı geçmemelidir. Geçmesi
halinde sınıﬂar homojen olacak şekilde eşit olarak 2 ayrı gruba
bölünür.
• Gruptaki kız ve erkek öğrenci sayısının eşit olmasına dikkat edilir. Her
gruptan bir öğretmen yıl sonuna kadar mekânları “ Teknoloji ve
Tasarım İşliği (ATÖLYE)” olarak düzenler.
• Atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar okul yönetimi tarafından
ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar tarafından
karşılanır.
• Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci,
araştırmalarını vb. çalışmalarını kayıt altına alır.
• Dönem içinde birden fazla etkinlik gerçekleştiren öğrenciler en iyi
çalışmasını seçerek değerlendirmek üzere bir dosya hazırlar ve
öğretmene teslim eder.
• Öğretmen, programın “ölçme ve değerlendirme” başlığı altında verilen
açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.
26

• Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işleyişinde okulun
laboratuvar, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, görsel ve işitsel
öğretim olanaklarından bölgenin ekonomik sosyal tarihi ve kültürel
değerlerinden öğretim yılı başında okul yönetim ile yapılacak
plânlamalar doğrultusunda yararlanır.
• Zümre öğretmenleri okul dışında düzenlenecek gezi-gözlem ve
araştırmaya dayalı etkinlikleri, her sınıf düzeyi için ayrı ayrı plânlar.
• Zümre öğretmenleri, teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşların
temsilcilerini veya uzmanlarını okula davet edilmesi için gerekli
plânlamaları yapar.
• Teknoloji ve Tasarım dersi haftalık ders dağıtım çizelgesinde
bölünmeden 2 ders saati olarak yer alır.
Öğrenciler yaptıkları çalışmalarıyla, öğretim yılı sonunda okul yönetimi,
alan öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji
şenliğine beğendiği çalışmalarıyla katılır.
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1.12. ÖĞRENME ORTAMININ (ATÖLYENİN) DÜZENLENMESİ
Etkili öğrenme ortamı; öğrencilerin dersi pasif bir şekilde izleyip
dinlemek yerine sürece etkin olarak katıldıkları, gerektiğinde birer
araştırmacı gibi hareket edebildikleri bir ortamdır.
Çevre, çocuklar için aşılması gereken engeller ve öğrenme
fırsatlarıyla doludur. Çocuğun bu fırsatlardan ne ölçüde yararlanacağı da
çocuğun kendisine bağlıdır. Çünkü öznel deneyimleri hiç kimse çocuk adına
anlamlandıramaz ve yapılandıramaz. Bu süreçte, öğretmen çocuğa sadece
yol gösterici olabilir.
Öğrenme ortamı her çocuk için hiçbir zaman mükemmel değildir.
Mükemmele yakın bir öğrenme ortamı sağlanabilmesi için, öğrenme ortamı
düzenlenirken öğrencilerin öğrenme biçimleri, farklı zeka türlerine sahip
oldukları ile öğrenme stratejileri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenme
ortamları öğrenme stiller göz önüne alınarak düzenlenmelidir.
Teknoloji ve Tasarım dersi işliğinin düzeni öğrenci başarısını artırmada
etkendir. Öğrenciler uygun düzenlenmiş bir öğrenme ortamında öğrenme
ihtiyaçlarını daha kolay karşılarlar.

Teknoloji ve Tasarım işliği düzenlenirken aşağıdaki hususlar dikkate
alınmalıdır:
• İşliğin şekli ve boyutları içerisinde yer alacak donanımın nasıl
düzenleneceğini etkiler.
Teknoloji ve Tasarım işliklerinin en ve boy oranı 1: 2 veya 1: 3
standart değerlerde olmalıdır. Bu oran donanımın etkin şekilde
kullanımını ve öğrencilerin çalışma alanında rahat hareket etmelerini
sağlar.
• Teknoloji ve Tasarım işlikleri 16 öğrenci temel alınacak şekilde
plânlanmalı ve her öğrenci için ayrılacak alan 4m² den az olmamalıdır.
Buna göre okullarda Teknoloji ve Tasarım dersi işlikleri için ayrılacak
alan 80–100 m² olmalıdır.
• İşlik sınıf içi, grup ve bireysel etkinlikleri gerçekleştirmeyi sağlayacak
taşınabilir mobilyalarla yarım ada şeklinde düzenlenmelidir. Taşınabilir
mobilyalar yeniden düzenlemeye imkân sağlar.
• İşlikte var olan (kesme ve delme vb) donanımlar ve sabit mobilyalar
çevre duvarı boyunca yerleştirilmelidir. Yazı tahtası ve öğrenme
araçları sabit mobilya ve donanımlardan uzakta, öğrencilerin tartışma
ve sunum yapabilecekleri esnek bir alanda yer almalıdır.
• Bilgisayarlar sabit olmayan masalara yerleştirilmelidir. Bu esneklik
etkinliğe göre donanımı yeniden düzenlemeye imkân sağlar.
• Depolama alanları öğrenme alanlarından doğrudan ulaşılabilir konumda
olmalıdır. İş masalarının alt bölümleri, işliğin daha etkin kullanımını
sağlamak amacıyla depo dolapları olarak tasarlanarak kullanılabilir.
• Mobilya düzeni öğrencilere tasarım ve yapımda rahat bir çalışma
ortamı sağlamalıdır. İş yüzeyleri ve donanımlar arasındaki mesafeler
güvenli bir şekilde dolaşmaya elverişli olmalı ve iş akışını
kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmelidir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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• İşlik ortamında sağlık ve güvenlik ilkelerine uygun düzenlemeler
yapılmalıdır.
• Tekerlekli sandalye kullanan veya ﬁziksel engelli olan öğrenciler için
her alana taşınabilecek hareketli ve yüksekliği ayarlanabilir bir çalışma
masası işlikte yer almalıdır.

Bu amaçla yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak öğrenme
alanlarını ve özel alanları kapsayan bir işlik planı aşağıdaki şemada
gösterilmiştir.
Verilen bu işlik standardı ideal durumu yansıtmaktadır. Teknoloji ve
Tasarım işliği okulların ve çevrenin imkânları ölçüsünde planlanarak
düzenlenir. Her okul en az bir alanı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak
düzenlemelidir.

28
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Merkezî Çalışma Alanı
Öğrencilerin sınıfça veya küçük gruplar hâlinde düzen çalışmaları,
tartışma, çizim, tasarım, değerlendirme, yazma ve sunum gibi etkinlikleri
yapabilecekleri, bireysel çalışmalarını düzenleyebilecekleri ortamdır.
Merkezî çalışma alanının amacı, birlikte çalışmayı cesaretlendirmek ve
öğrenme gerçekleşirken etkileşimi ve tartışmayı desteklemektir. Bu
nedenle, merkezî çalışma alanı öğrencilerin birbirlerini, öğretmeni ve sunu
ortamını görerek birlikte çalışmalarını desteklemeye, düşüncelerini ve
kaynakları paylaşarak etkileşimde bulunabilmelerine olanak verecek
anlayışta düzenlenmelidir. Bunun için “U”, “V” veya yarım daire şeklinde
düzenlenecek bir oturma çevresi daha uyarıcı olacaktır. Bu alanda gruptaki
azami öğrenci sayısı dikkate alınarak öğrenci çalışma masası (yazı ve çizim
amaçlı) ve tabureler bulundurulmalıdır.

Uygulama Alanı
Öğrencilerin çalışmalarının yapım aşamasında kullanacakları alanı ifade
eder. Öğrenciler tasarımlarının “yapım” aşamasında bu alanı kullanırlar.
Kullanacakları malzemeyi işlemeye ve birleştirmeye yönelik işlemler
burada gerçekleştirirler. İşlemleri gerçekleştirmeye yönelik uygun özellikte
iş masaları bulundurulmalıdır.
29
Öğretmen Alanı
Öğretmen alanı, öğretmenin sınıfta ilgi ve merak uyandıran bir atmosfer
yaratmasına, öğrenme için gerekli düzeni sağlamasına, öğrenme
etkinliklerinin sunumuna ve organize edilmesine, öğrencilerin derse
katılımında süreklilik oluşturmasına ve zamanı etkili kullanmasına olanak
verecek anlayışta düzenlenmelidir. Öğretmen çalışma masasının,
öğretmenin yüzünün öğrencilerin yüzlerine dönük olacak şekilde
yerleştirilmesi gerekir. Sunu yapılırken bütün öğrenciler kolayca
görülebilmeli ve onlarla göz teması kurulabilmelidir. Bu, öğrencilerin
öğrenmeye yoğunlaşmasını ve öğretmenle etkileşimini artıracaktır.
Öğretmen alanında, öğretmenin sınıf yönetimine yönelik ihtiyaçlarını
karşılayacak donanım bulunmalıdır. Öğrenciler buradaki bilgisayar aracılığı
ile araştırma, yazma ve sunu programlarıyla çalışmasını tanıtma
etkinliklerini gerçekleştirebilir.
Bütün bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak bu alanda; bilgisayar
(internet bağlantılı), yazıcı, dolaplar, çalışma masası, sandalye ve yazı
tahtası bulundurulmalıdır.

Öğretim Araç ve Gereçleri Alanı
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nda yer alan etkinlikler
planlanırken yazılı ve basılı materyallerden araştırma yapma, tanıtımı
hazırlama, günlük yazma vb. gibi öğretme-öğrenme etkinliklerini
destekleyici ve zenginleştirici çalışmalara yer verilmiştir. Bu etkinliklerin
düzenlenmesinde öğretim araç ve gereçleri alanında bulunan ortamlardan
yararlanılacaktır.
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Bu alanda çizim araçları, kitap, dergi, ansiklopedi gibi başvuru
kaynaklarına, poster, öğrenci çalışmaları ve üç boyutlu tasarım modellerine
yer verilmelidir.

Depo Alanı
Yarı mamul gereçlerin depolandığı alanı kapsar. Gereçler özelliklerine
göre dolap içerisinde ayrı bölmelerde depolanmalıdır. Bunun için dolap
içerisine yerleştirilecek taşınır raﬂardan yararlanılabilir.
Tasarımın yapım aşamasında öğrencilerin gereçleri işlemedeki
ihtiyaçlarını karşılayan küçük el aletlerinin bulunduğu alandır. Bu alanda yer
alan el aletleri duvara monte edilmiş ahşap veya çelik panolar üzerinde
bulundurulmalıdır. Güvenlik önlemi olarak panolar kapaklı olarak
düzenlenebilir.

Proje Depo Alanı
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Öğrencilerin tasarım ve yapım etkinleri süresince oluşturdukları çizimler,
fotoğraﬂar, bilgisayar çıktıları, inşa edilmiş ürünler gibi çalışmaların
saklandığı alandır. Öğrenci ürünleri bu alanda sergi ve değerlendirme
amaçlı olarak saklanabilir. Ayrıca çalışmalar imkânlar ölçüsünde daha
sonraki etkinliklerde örnek olarak kullanılmak amacıyla fotoğraf veya video
formatında kayıt altına alınabilir. İnşa edilen ürünler farklı boyutlarda
olacağından depolama koşulları buna uygun olarak düzenlenmelidir. Dolap
ve raﬂar öğrencilerin erişebileceği yükseklikte olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik
Teknoloji ve Tasarım işlikleri yapıma yönelik çeşitli alet ve makineleri
içerdiğinden okullardaki diğer alanlardan farklı özel bir çevreye sahiptir. Bu
nedenle Teknoloji ve Tasarım işliklerinin kendine özgü sağlık ve güvenlik
kuralları vardır. Aşağıda Teknoloji ve Tasarım işliklerinin düzenlenmesinde
uyulması gereken genel sağlık ve güvenlik ilkeleri verilmiştir.
İşlik çalışmalarında oluşabilecek kazalardan öğrencilerin korunması
önemlidir. Öğrencileri kazalardan korumak teknoloji ve tasarım
öğretmeninin görevidir. İş kazalarını önlemek için işlikte aşağıda belirtilen
önlemler alınmalıdır:
• Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla işlikte, iş güvenliği ile ilgili
yasaklayıcı ve uyarıcı işaretler gerekli yerlere asılmalıdır.
• Öğrenciler çalışmasını bilmedikleri araçları kullanmamaları konusunda
uyarılmalı ve emin olmadıkları konuları mutlaka öğretmenine
sormalıdır.
• Öğrencilere var olan donanımları; işlem sırasına göre nasıl
çalıştıracaklarını, çalışma sırasında uyacakları kuralları, kazaların
nerelerde oluşabileceğini ve donanımı nasıl durduracaklarını
gösterdikten sonra kullanmalarına izin verilmelidir.
• Var olan donanımların yanına öğrencilerin görebileceği şekilde bir
kullanma yönergesi asılmalıdır.
• Var olan işleme araçlarının etrafında güvenli bir hareket alanı
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bırakılmalı, öğrenciler çalışan öğrencilerin hareketlerini engellemeyecek
uzaklıkta bulunmalıdır.
• Teknoloji ve Tasarım işlikleri için ayrı bir elektrik panosu düzenlenmeli
ve bu pano içerisinde, acil durumlarda işlikteki tüm akımı kesecek
kırmızı renkli bir şalter bulunmalıdır.
• Tabureler takılarak düşme ve çarpmaya neden olacağından merkezî
çalışma alanının dışına çıkarılmamalıdır.
• Öğrencilere boya, toz vb. dış etkilerden korunmaları ve çalışırken rahat
hareket edebilmeleri için koruyucu giysi giydirilebilir. Bu amaçla
Teknoloji ve Tasarım işliklerinde koruyucu giysi olarak askılı önlük
kullanılabilir.

İlk Yardım Donanımı
Teknoloji ve Tasarım öğretmeni işlikte oluşabilecek kazalara yönelik ilk
yardımı yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Çünkü yaralanma sonrası
yapılan ilk müdahale, kurtarıcı ve önleyici bir nitelik taşır. Teknoloji ve
Tasarım işliğinde meydana gelebilecek iş kazalarında ilk müdahaleyi
yapabilmek için ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır. İlk yardım dolabı
herkes tarafından kolayca görülebilecek ve ulaşılabilecek yerde olmalıdır.
Teknoloji ve Tasarım işliklerinde ilk yardım dolabı öğretmen alanına yakın
bir yere yerleştirilebilir. İlk yardım dolabı TS 12598 (okullarda kullanım için)
standardında yer alan ilaç ve malzemeleri bulunduracak şekilde
düzenlenmelidir. Ayrıca yangın söndürme cihazı da bulundurulabilir.
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2. TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMEN KILAVUZUNUN
KULLANIMI
2.1. Etkinliklerin İçindeki Bölümlerin Uygulanması
Öğretim programındaki öğrenme çıktılarımız dersin akışına göre temel
işlem ve kavramlar, tasarım ve yapım başlığı altında toplanarak
belirtilmiştir. Öğrenme çıktılarımıza bilimsel süreç becerileri ve sosyal
değerler öğrenme çıktıları da eklenmiştir. Etkinliklerdeki amacımız bu dört
hedeﬁ birleştirerek hem kavramsal bilgiyi vermek hem de kavramı
uygulayarak öğretmektir.
Etkinlikler:
1- Konuyu kavrama,
2- Konuya anlam kazandırma,
3- Yaratma (yapım, uygulama) olarak düzenlenmiştir.
Kitabımız 7 etkinlik ve her etkinlik de 17 bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümleri nasıl uygulamanız gerektiği ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.
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Her etkinlikte dikkat etmeniz gereken noktalar sayfanın sağ kenarında
bulunan uyarı şeridinde öğretmene uyarı başlığıyla verilmiştir. Ayrıca
sizlere ﬁkir olması açısından etkinlik içinde gerçekleştirebileceğiniz bazı
kaynaklar öğretmene öneri veya alternatif etkinlik önerisi başlığıyla
verilmiştir.
Kitapta bulunan uygulamalar ve örnekler uygulanması zorunlu örnekler
değillerdir. Örneğin, direnci artırmak için tekrar ve ritmin kullanılması
hedeﬂenen etkinlikte sizlere terlik uygulaması örneği verilmiştir. Konuyu
anlatabilmek ve uygulatabilmek için bu örneği kullanmak zorunda
değilsiniz. Hedeﬁmiz öğrenciye öğrenme çıktısını kazandırabilmektir. Terlik
çıktının öğretiminde kullanılan bir araçtır. Öğrenciye kazandırmak
istediğimiz davranışı hangi araç ve yöntemle yapacağınızı kendiniz
belirleyebilirsiniz.
Etkinliklerin uygulama süreçleri sizlere verilmiştir. Ancak uygulama
sırasında sınıfın ve öğrencilerin düzeyi doğrultusunda kendi planlamanızı
yapabilirsiniz.
Değerlendirme sırasında kullanabilmeniz için etkinliklerle uyumlu
formları etkinliğin sonunda veya kitabın arka bölümündeki ekler kısmında
bulabilirisiniz.
Kullanımınızın daha rahat ve kolay olması açısından, kitabın her bölümü
ve her etkinlik farklı renklerde tasarlanmıştır.
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Bölümlerin uygulanması:

1.Öğrenme çıktıları: Öğrenme çıktıları, etkinlik bitiminde öğrencinin
kazanmasını hedeﬂediğimiz öğrenimler ve davranışlardır. Buradaki
öğrenme çıktıları hem temel işlem ve kavramlar hem de tasarım ve
yapım bölümlerindeki öğrenme çıktılarını içermektedir.
2. Öğrenme çıktıları ele alınan beceriler ve ilişki kurulan ara
disiplinler: Öğrenciler programın gerektirdiği öğrenme çıktılarını
kazanırken ayrıca belirlenen becerileri ve ara disiplinleri kazanmaları
da hedeﬂenmektedir. Bu bölümde, öğrenme çıktıları, beceriler ve ara
disiplinler arasındaki ilişki verilmektedir.
3.Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri: Etkinlik uygulanırken
kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri verilmiştir.
Verilen yöntem, teknik ve stratejiler kitapta belirlenen etkinliklere
özeldir. Uygulamanın değişmesi durumunda kullanacağınız öğretim
strateji, yöntem ve teknikleri de değişecektir.
4.Öğretim araç gereçleri: Etkinlik sırasında kullanılması hedeﬂenen
araç, gereç ve malzemeleri içermektedir. Verilen araç gereçler
kitaptaki uygulama esas alınarak belirlenmiştir. Uygulamayı
düşündüğünüz etkinliğe uygun, araç, gereç ve malzemeleri kendinize,
tasarımın içeriğine göre değiştirebilir veya farklılaştırabilirsiniz.
5.Etkinliğin öğretim süresi: Etkinliğin bitmesi düşünülen süredir.
Ancak sınıfın hazır bulunuşu, konunun farklılığı öğretim süresini
etkilemektedir. Bu süreç mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
6.Ön bilgiler: Öğrencinin konuyu anlayabilmesi için önceden bilmesi
gereken konu veya kavramlardır. Eğer belirlenen konu veya
kavramları öğrenci daha önceden bilmiyorsa konu veya kavramlar
hakkında ön bilgi verilmesi gereklidir. Aksi durumda öğrenci etkinliği
anlamakta zorlanacaktır.
7.Kavram sözlüğü: Etkinlik sırasında öğrenciye verilmesi gereken
kavramlardır. Ancak bu kavramların kavram sözlüğünde bulunması
sizlere yol göstermek amacıyladır. Kavramlar etkinlik içinde veya
uygulama sırasında öğrenciye kavramsal boyutta verilmemelidir.
8.Dikkat çekme (giriş): Bu bölümde amaç öğrencinin verilecek
konuya dikkatini çekmek ve konuyla ilgili bilgisini önceden bilmektir.
Sizlere verilen sorular sınıfın düzeyine göre değiştirilip geliştirilebilir.
9.Biliyor musunuz?: Konuya dikkat çekmek için kullanabileceğiniz
ilginç bilgileri içerir. Yeni bilgilerle zenginleştirebileceğiniz bir
bölümdür.
10.Karikatür: Dikkat çekme (giriş) bölümünde karikatür öğrencilere
gösterilerek veya çoğaltılıp dağıtılarak kullanılabilir. Amaç öğrencinin
konuyla ilgili ön bilgisini ölçmek ve öğrencinin ilgisini kazanmaktır
11.Geliştirme: Bu bölüm konunun geliştirildiği, kavramların öğretildiği,
uygulamaların yapıldığı kısımdır. Etkinliğin ana kısmını meydana
getirmektedir. Ara disiplinler ve diğer derslerle ilişkisi bu bölümde
açıklanmıştır.
12.Verilen bilgilerin günlük hayatta kullanımı: Öğrenilen bilgilerin
günlük hayatta nerede, nasıl, kimler tarafından kullanıldığına ilişkin

ÖĞRETMEN KILAVUZU

33

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının Tanıtımı

öğrencilere verilen somut örnekleri içerir. Etkinlikler içinde örnekler
verilmiştir.
13.Doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi: Öğrenciler çoğu zaman
konuyla ilgili doğru diye nitelendirdikleri ama yanlış olan bilgilere
sahiptir. Etkinlik gerçekleştirildiği sırada fark edilen bu bilgiler hemen
doğru bilgilerle desteklenmelidir. Etkinlikler içinde örnek olması
amacıyla örnekler verilmiştir. Ancak sınıf düzeyi ve öğrencilerin bilgi
birikimine göre bu bilgiler herkes için değişiklikler gösterecektir.
14.Eğitimini aldığı diğer derslerle ilişkisi: Hedef, eğitimini aldığı
diğer derslerinde öğrenmiş olduğu bilgileri Teknoloji ve Tasarım
dersinde nasıl kullanabileceğini fark ettirmektir. Bu hedeﬁmiz,
etkinliklerin içindeki uygulamalarda belirtilmiştir.
15.Sıra sizde: Sıra sizde bölümünde öğrencilere gelecek haftaki konu
ile ilgili bir araştırma veya proje ödevi verilerek konuyla bağlantılı
çalışmaları istenir. Çalışılan konu bir sonraki haftaya öğrencilerden
ödev olarak istenir.
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16.Değerlendirme soruları: Etkinlik sonunda öğrencinin öğrenme
düzeyini kontrol edebilmek için kullanılabilecek sorulardır. Sorular
örnek olarak, etkinliğe ait öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak
hazırlanmıştır. Geliştirilip, değiştirilebilir. Bazı etkinliklerde
değerlendirme kısmında kullanabilmeniz amacıyla etkinliğin öğrenme
çıktılarına göre düzenlenmiş formlar verilmiştir.
17.Gelecek ders: Etkinlik bitiminde gelecek ders başlanacak etkinliğin
konusu öğrenciye bildirilmelidir.
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2.2. ÖĞRENME ALANLARI VE SÜRELERİ

ÖĞRENME
ALANI/ÜNİTE/TEMA

ÖĞRENME ÇIKTISI
SAYISI

SÜRE/DERS
SAATİ

DERS SAATİ
(%)

TEMEL KAVRAMLAR

6

2 HAFTA/4 D.S

7.404

YARATICLIK- ÖZGÜNLÜK

3

2 H / 4 D.S

7.404

RENKLER

12

2 H / 4 D.S

7.404

OYUNCAĞIMI
TASARLIYORUM

28

4 H / 8 D.S

14.808

ÇİZGİ

26

2 H/ 4 D.S.

7.404

TEKRAR- RİTİM

27

5 H / 10 D.S

18.51

HAZIR BİRİMLE TASARIM

34

10 H / 20 D.S

37.066

TOPLAM

136

27 H/ 54 D.S.

100
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TEMEL KAVRAMLAR

3. 6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARINA GÖRE
ÖRNEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1
TEMEL KAVRAMLAR
39
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TEMEL KAVRAMLAR

3.1. ETKİNLİK 1
TEMEL KAVRAMLAR
1.ÖĞRENME ÇIKTILARI
1.Teknoloji ve tasarım kavramlarını açıklar.
2.Teknoloji ve tasarım kavramlarının birlikte kullanılma nedenini açıklar.
3.Teknolojinin, evrene etkilerini açıklar.
4.Tasarım ve teknolojinin çevreye olan etkisini irdeler.
5.Çevreye saygının yeri ve önemini kavrar.
6.Sürdürebilirlik tanımını kavrar.

2.ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ
KURULAN ARA DİSİPLİNLER

6. SINIF TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ETKİNLİK 1

6.
SINIF

ETKİNLİK 1: TEMEL KAVRAMLAR
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

1. Teknoloji ve
tasarım
kavramlarını
açıklar.

Teknoloji ve tasarım
kavramları örnekler
verilerek açıklanır.

Bilgi,
teknoloji,
tasarım

Okuryazarlık

Ekonomik
katılım

2. Teknoloji ve
tasarım
kavramlarının
birlikte
kullanılma
nedenini açıklar.

Teknoloji ve tasarım
kavramlarının neden
birlikte kullanıldığı
açıklanır.

Bilgi

Okuryazarlık

Ekonomik
katılım

3. Teknolojinin,
evrene etkilerini
açıklar.

Teknolojinin, evrene, Çevre,
olumlu ve olumsuz
etkileşim
etkileri üzerine video
destekli, görsel veya
sözel bilgilendirme
yapılır.

Kişisel ve
Duyarlı ve
Sosyal Yetkinlik Etkin
Vatandaşlık

4. Tasarım ve
teknolojinin
çevreye olan
etkisini irdeler.

Gerçekleştirilen
tasarımların ve
kullanılan
teknolojilerin çevreye
olan etkilerinin
farkındalığına
değinilir.

Çevre,
analiz,
eleştirel
düşünce

Kişisel ve
Duyarlı ve
Sosyal
Etkin
Yetkinlik,
Vatandaşlık
İletişim ve Bilgi
Teknolojileri
Yeterliği

5. Çevreye
saygının yeri ve
önemini kavrar.

Tasarımlarını,
teknolojinin olumlu
yanlarını kullanarak,
çevreye zarar
vermeden nasıl
yapabileceği bilgisi
verilir.

Anlama,
öğrenme,
saygı

Kişisel ve
Duyarlı ve
Sosyal Yetkinlik Etkin
Vatandaşlık

6. Sürdürebilirlik
kavramının
tanımını kavrar.

Çevreye duyarlı
tasarımlar yapması
için öğrenci
cesaretlendirilir.

Tekrar,
bütünlük

Kişisel ve
Duyarlı ve
Sosyal Yetkinlik Etkin
Vatandaşlık

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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3. ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
Strateji: Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş
Yoluyla Öğretim, Araştırma Yoluyla
Öğretim
Yöntem: Anlatım Yöntemi, Tartışma
Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
Teknik: Soru-Cevap, İkili ve Grup
Çalışması, Beyin Fırtınası

4. ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Kağıt, Defter, Kalem, Video, Film

5. ÖĞRETİM SÜRESİ

Öğretmene uyarı
Belirlenen strateji, yöntem ve
teknikler etkinliğe uyumlu
olanlardır. Konunun işlenişi
sırasında farklı strateji yöntem
ve teknikler belirlenebilir.

Öğretmene uyarı
Öğretim araç-gereçleri etkinliğin
içeriğine göre belirlenmiştir.
Uygulamada yapacağınız
değişikliklerle birlikte araç gereci
de farklılaştırmanız gerekebilir.
Ayrıca, öğrencinin tasarımı
özgün olacağından, bizlerin
kesin olarak hangi malzemeleri
kullanacağını söylememiz
mümkün değildir. Sunulan araçgereç etkinlik için gerekli ana
malzemelerdir. Tasarımın
içeriğine göre bunlar da
değişkenlik gösterebilir.

4 Ders Saati (2 hafta)
Öğretmene uyarı

6. ÖN BİLGİLERİ YOKLAMA
42

Etkinlik derse giriş olduğundan dolayı
öğrencinin herhangi bir konu veya
kavram bilgisinin olmadığı
varsayılmaktadır.
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Öğretim süresi, sınıfın durumu,
çalışmanın performans düzeyi
gözetilerek azaltılıp çoğaltılabilir.

Öğretmene uyarı
Ön bilgilerin yoklanması
etkinliğin kolaylıkla anlaşılıp
uygulanabilmesi için önemlidir.
Bu yüzden ön bilgileri eksik olan
öğrencilerin, öncelikle belirlenen
ön bilgileri edinmeleri
hedeﬂenmelidir. Aksi durumda
öğrenciler etkinlik sırasında
zorlanacaktır.

TEMEL KAVRAMLAR

7.KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Öğretmene uyarı

TEKNOLOJİ: İnsan hayatının kalitesini artırmak amacıyla
yaratıcılık ve zekánın; bilim, sanat , mühendislik, ekonomi ve
sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimdir. Herhangi bir
şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha
verimli yapma girişimidir.

Kavram sözlüğü etkinlik
sırasında bilinmesi gereken
kavramları içerir. Kavramlar
hakkındaki bilgi, doğrudan
verilmemeli, dikkat çekme ve
geliştirme bölümlerinde
öğrenciye keşfettirilerek
öğretilmelidir.

TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ: Teknolojinin (tasarımın),
çevreye, olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de mevcuttur.
Bugün fabrikalarda kullanılan ileri teknolojiye sahip insansız
makineler üretimi hızlandırmakta, işletmeye ekonomik
kazanç sağlamaktadır. Öte yandan insan gücüne ihtiyacın
azalmasından dolayı işsizlik artmaktadır. Yine, ileri
teknolojiye sahip günümüz cep telefonları iletişimi
güçlendirmekte, bilgiye ulaşımımızı kolaylaştırmaktadır.
Ancak yaydıkları radyasyon nedeniyle de, insan sağlığına
zararlı etkiler göstermektedir.
TASARIM: Zihinde canlandırılan biçimdir. Farklılıkları
bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel
düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin
tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. Tasarım, bir yapının
kâğıt üzerine çizilmiş biçimidir. Bir ürünü ortaya koymaya
yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci olarak da
tanımlanmakta, bunu ürünün geliştirilmesi aşaması
izlemektedir.
TEKNOLOJİ VE TASARIM: Birbirini doğrudan etkileyen
kavramlardır. Teknoloji olmadan tasarladığımız şeyleri
üretemeyiz; tasarım olmaksızın da teknolojiyi kullanamayız.
Bu etkileşimde öncelikle, zihinsel süreç olarak yaratıcılık
karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve tasarım ilişkisinin
geliştirilmesi, bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile
mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara
açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç
tepkilerin de bilincinde olunmasını gerektirmektedir.
SÜRDÜREBİLİRLİK: Sürdürülebilir yaşamak, doğayla
uyum içerisinde yaşamak ve yaşam tarzımızın başka hiç bir
“dünya vatandaşını” olumsuz etkilemediğinden emin olmak
anlamına geliyor. Tüketmeden, elimizdeki sınırlı kaynakları
olabildiğince akıllıca ve yok etmeden, yeniden üreterek
doğaya ve başkalarına yük olmadan kullanmaktır.
Sürdürülebilirlik yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi,
gelecek nesillerden çalmadan, doğal dengeyi bozmadan,
onların da faydalanabileceği şekilde alabileceğimiz
prensibine dayanıyor.
ÇEVREYE SAYGI: Çevremiz bizim yaşam alanımızı
kapsayan her şeydir. Ülkemiz, birlikte yaşadığımız insanlar,
tüm hayvanlar ve bitkiler kısacası dünyayı birlikte
kullandığımız her şey ve herkes çevremizi oluşturur. Bu
nedenle çevreye karşı saygı göstermek, dünyayı
güzelleştirmek demektir. Çevremizi korumak, geleceğimizi
korumak demektir. Taşıt kullanırken araç kornasını gereksiz
yere kullanarak gürültü kirliliği yaratmak, elimizdeki çöpleri
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çevreye saçmak, fabrika dumanlarıyla havayı kirletmek
çevre saygısıyla bağdaşmaz. Çevreye saygı insana saygıdır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKNOLOJİ

Resimde de görüldüğü gibi, geçmişten günümüze teknolojinin ilerlemesiyle
tekerleğin nasıl değiştiğini gözlemleyebiliriz. Teknoloji, bizim hayatımızı
kolaylaştırmaya başladığı andan itibaren vardır. Sanılanın aksine elektrik
veya bilgisayarın bulunmasıyla başlamamıştır.
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8.DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)

Öğretmene Öneri

Öğretmen aşağıdaki soruları öğrenciye
yönlendirerek konuya dikkat çekmeyi
amaçlar.

Verilen başlıkları kullanarak
derse hazırlık sorularını
çoğaltabilirsiniz.

1.Sizce teknoloji nedir? Teknoloji neye
denir?
2.Bir şeyin teknolojik olabilmesi için hangi
özelliklere sahip olması gerekir?
3.Hayatımızda teknolojik olmayan neler
vardır?
4.Tasarım nedir, nerelerde kullanılır?
Örnekler verebilir misiniz?
5.Hayatınızda çok sevdiğiniz ama tasarımını beğenmediğiniz bir ürün var mıdır?
6.Sizce dersimizin adı neden Teknoloji ve
Tasarım? Bu iki kavramın birbiriyle ilişkisi
ne olabilir?
7.Çevre deyince aklınıza neler geliyor?
8.Sizce aşağıdaki fotoğrafta ne anlatılmak
isteniyor?

9.BİLİYOR MUSUNUZ?
Tasarım yaparken çevremizden esinlendiğimizi
biliyor muydunuz? Doğadaki her şeyin, özelliklerini
kullanarak tasarım yapmayı hedeﬂeyen bilim
dalına biyomimetik denir.
Ör: Gemi pruvası-yunus balığının ağzı

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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10.KARİKATÜR
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TEMEL KAVRAMLAR

11.GELİŞTİRME
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Teknoloji, İnsan hayatının kalitesini artırmak amacıyla
yaratıcılığımızı ve zekâmızı; bilimle, sanatla birleştirerek
oluşturduğumuz bir bireşimdir. Herhangi bir şeyi daha iyi,
daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli
yapma girişimidir. Teknoloji öyle sanıldığı gibi son yıllarda
ortaya çıkmış ve gelişmiş bir şey değildir. İhtiyaçların
doğduğu andan itibaren teknoloji de doğmuştur. Bu da,
insanın var olmasıyla teknolojinin de var olmaya başladığını
bizlere gösterir. Eskiden yemek yemek için kullanılan deniz
kabukları, ağaç dalları günümüzde yerini çatal–kaşığa
bırakmıştır. Hem de tasarımları çeşit çeşit çatal–kaşıklara
Peki şimdi çatal-kaşığa teknolojik, deniz kabuklarına, ağaç
dallarına değiller mi diyeceğiz? Hayır tabii ki. Çünkü bir
ürünün sorunu çözümlemesi, insan hayatını kolaylaştırması
onun teknolojik özellik kazanması için yeterlidir. Ayrıca şunu
da belirtmeliyiz ki, bir ürünün teknolojik olması için
elektrikle çalışması veya bir makine olmasına da
gerek yoktur. Teknoloji deyince aklımıza hemen bu ürünler
geliyor çünkü. İşte size işimizi kolaylaştıran ancak elektrikle
çalışmayan üstelik bir makine bile olmayan teknolojik bir
tasarım: fermuar. Eskiden iki parçayı birbirine birleştirmek
için ipler kullanılırken, bunları bağlamakta-açmakta
zorlanılıyordu. Fermuarın bulunuşuyla hayatımız kolaylaştı.
Teknoloji yalnız başına bir anlam ifade etmemektedir.
Teknolojiye anlam kazandıran şey tasarımdır. Tasarım,
konuyla ilgili zihninizde canlandırdığınız biçimdir. İşinizi
kolaylaştıracak ürünün şeklidir, düzenidir. Yani, çatal kaşığın
şeklini, desenini, çukurunun eğimini, sapının uzunluğunu.
belirleyendir. Teknoloji ve tasarımı birbirinden
ayıramayız; çünkü biri olmazsa diğeri doğmaz.
Teknoloji olmazsa tasarımımızı üretemeyiz, tasarımlarımız
olmazsa da, ne kadar gelişmiş olursa olsun, teknolojiyi
kullanacak alan bulamayız. Hayatımızdaki ürünlerin
çeşitliliği, değişkenliği de farklı tasarımların olmasından ileri
gelmektedir. Çünkü günden güne, kişiden kişiye zihinde
canlandırılan biçim, soruna yaklaşım tarzı değişmekte
böylece tasarımlar da değişmektedir. Çevremizdeki
varlıkların özellikleri tasarım yapmamızı kolaylaştırmıştır. Bir
tavşanın ayaklarına bakarak kar ayakkabısı yapmak, bir
kuşun uçuşundan uçak yapmak sanırım verilebilecek en iyi
örneklerden.
Teknolojinin gelişmesi bizlere bir çok kolaylık
sağlamıştır. İnternetler, cep telefonları, yapıştırıcılar,
arabalar, yollar…..bizlere sayısız alanda sonsuz imkan
sağlamıştır. İnternet sayesinde istediğimiz bilgiye hemen
ulaşabiliyoruz, çok uzaktaki sevdiklerimizi anında
karşımızda görebiliyoruz. Sağlık alanındaki gelişmelerle
eskiden tanısı bile konulmayan hastalıklar artık tanımlanıp
tedavi edilebiliyor. Bunlar gibi sayabileceğimiz teknolojik

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Öğretmene Uyarı
Yandaki okuma parçası
etkinliğimizde öğretmeyi
hedeﬂediğimiz kavramların bir
araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu
okuma parçası öğrencilere
okunarak sınıfta konuyla ilgili
ﬁkir alışverişi yapılmalı,
öğrenciler sorularla
yönlendirilerek hedefe
taşınmalıdır.
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birçok örnek bulunmaktadır. Teknolojinin hayatımızdan
götürdükleri de var. Meselâ, arkadaşlarımızla geçirdiğimizi
zamanın azalması, makinelerin bağımlısı olmak…
Sevdiklerimize daha çabuk kavuşalım diye yolları kısalttık,
arabaları tasarladık. Ama sonra bir de baktık ki o arabadan
çıkan egzoz dumanı dünyanın dengesini bozmuş, ozon
tabakasını delmiş. Yolları kısaltalım diye dağları delmiş,
coğrafyamızı değiştirmişiz. Yenilenen teknolojiyle ürettiğimiz
birçok ürünü alabilmek için eskisini çöpe atmış, dağ gibi
yığınlar oluşturmuşuz.
Peki bu kadar da olumsuzlukları olan teknolojiyi yok mu
sayacağız? Hayatımızdan çıkartacak mıyız? Hepinizin
“Hayır!” dediğini duyar gibiyiz. Tabii ki haklısınız. Cevap hayır
ama bizler artık şunun için çalışmalıyız. Teknolojinin ve
tasarımların doğayı yok etmeden, çevremize zarar vermeden
gelişmesine, sürdürülebilir projeler üreterek katkı
koymalıyız.
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Alternatif Etkinlik Önerisi
Öğrencilerden teknolojinin
çevreye olumlu ve olumsuz
etkilerini listeleyip arkadaşlarıyla
paylaşması istenebilir.

TEMEL KAVRAMLAR

12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA
KULLANIM ALANLARI
Verilen bilgilerin günlük hayatta da kullanılabilir olduğu
vurgulanmalıdır. Örneğin, teknolojinin de tasarımın da
hayatımızın her anında kullanılabilir durumda olduğu,
a s l ı n d a h e r i k i k av ra m ı n d a b i z l e r i n ya ş a n t ı s ı n ı
kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için kullanıldığı bilgisi
tekrar edilir.

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN
DÜZELTİLMESİ
Öğrenciler teknolojik olarak sürekli elektronik aletleri örnek
veriyorsa, bir şeyin teknolojik olabilmesi için elektronik/
elektrikli olmasına gerek olmadığı, bizim hayatımızı
kolaylaştırmasının yeterli olduğu söylenmeli.
Ör: Fermuar.

14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİSİ
Fen ve Teknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Türkçe

Öğretmene Uyarı
Öğrenilen bilgilerin günlük
hayatta nerede, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığına ilişkin
öğrencilere verilen somut
örnekleri içerir.
Öğretmene Uyarı
Öğrenciler çoğu zaman konuyla
ilgili doğru diye nitelendirdikleri
ama yanlış olan bilgilere
sahiptir. Etkinlik
gerçekleştirildiği sırada fark
edilen bu bilgiler hemen doğru
bilgilerle desteklenmelidir.
Verilen örnek etkinliğin
düzenlemesine göre verilmiştir.
Ancak sınıf düzeyi ve
öğrencilerin bilgi birikimine göre
bu bilgiler değişiklik
gösterecektir.
Öğretmene Uyarı
Eğitimini aldığı diğer derslerinde
öğrenmiş olduğu bilgileri
Teknoloji ve Tasarım dersinde
nasıl kullanabileceğinin
farkındalığı yaratılmalıdır.

Alternatif Etkinlik Önerisi
Tasarım ve buluş hikâyelerinin,
teknolojik gelişmelerin, öğretim
sürecinde kullanılması
öğrencilerin derse
motivasyonunu artıracaktır.
Bu hikayeleri kitabımızın 183.
sayfasında bulabilirsiniz.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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15.SIRA SİZDE

Öğretmene Uyarı

1. Çevrenizde teknolojik özelliklere sahip ilginç tasarımları
araştırınız.

Sıra sizde bölümü ile araştırma,
tartışma verilerek okuryazarlık,
sosyal yetkinlik, iletişim, araçgereç ve medya becerilerini etkili
bir biçimde kullanma
hedeﬂenmiştir.

2. Doğayı korumak, çevremizi güzelleştirip, kullanım
kolaylığı sağlayacak sürdürülebilir bir proje hazırlayınız.
3. Çevremize veya bizlere olumsuz etkileri olan bir tasarım
veya teknolojik gelişme bulup, olumsuz etkilerinin neler
olduğunu ve nasıl değiştirebileceğimizi araştıran bir proje
hazırlayınız.
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TEMEL KAVRAMLAR

16.DEĞERLENDİRME SORULARI

Öğretmene Uyarı

1. Teknoloji nedir? Örnek veriniz.

Değerlendirme soruları etkinlikte
olan öğrenme çıktılarına ulaşıp,
ulaşılmadığını kontrol etmek
içindir. Farklı, daha fazla/az
sorularla veya kendinizin
belirleyeceği farlı bir yöntemle
de değerlendirme yapılabilir.

2. Geçmişten günümüze teknolojinin gelişimi nasıl
olmuştur?
3. Teknolojinin çevrenize etkileri nelerdir?
4. Tasarım nedir? Örnek veriniz
5. Teknoloji ve tasarım kavramları neden birlikte
kullanılmaktadır?
6. Sizler çevrenize karşı saygınızı nasıl göstermektesiniz?
7. Çevrenizin güzelleşmesi için neler yapıyorsunuz?
8. Çevrenize zarar vermeden özgün bir tasarım yaratmanız
gerekseydi nasıl bir teknoloji tasarlardınız?
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17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK
YARATICILIK VE ÖZGÜNLÜK
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YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK

6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARINA GÖRE
ÖRNEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 2
YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK
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YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK

3.2. ETKİNLİK 2
YARATICILIK-ÖZGÜNLÜK
"İnsanlara hiçbir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını
istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran
bırakacaklarını görün." G. S. Patton

1. ÖĞRENME ÇIKTILARI
1.Özgünlük ve yaratıcılık kavramlarını açıklar.
2.Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık olur.
3.Özgünlük ve yaratıcılık ilkelerini uygular.

2. ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ
KURULAN ARA DİSİPLİNLER

TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ETKİNLİK 2

6.
SINIF

ETKİNLİK 2: YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

ETKİNLİK 2
6. SINIF TASARIM
VE YAPIM

TEMEL
KAVRAMLAR

ARA
DİSİPLİNLER

BECERİLER

1.Özgünlük
Yaratıcı düşünme Bilgi,Yaratıcılı
ve yaratıcılık süreçlerinin
k, Özgünlük
kavramlarını gelişimini
açıklar.
sağlayacak
ifadelerin
kullanılmasına
özen gösterilir.

Yaratıcı ve
Eleştirel
Düşünme

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

2.Özgün
tasarımları
ile ilgili
eleştirilere
açık olur.

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

6.
SINIF

ÖĞRETMEN KILAVUZU

AÇIKLAMALAR

Her öğrencinin
Özgünlük,
düşüncesi ayrı bir eleştirel
değer olarak
yaklaşım
kabul edilir.
Olumlu veya
olumsuz görüş
bildirilmez.

ETKİNLİK 2: YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

3.Özgünlük ve
yaratıcılık
ilkelerini uygular.

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

Oluşturacağı
Özgünlük,
tasarımlarda
yaratıcılık
özgünlük ve
yaratıcılık
ilkelerini
uygulaması
için
heveslendirilir.

BECERİLER

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

ARA
DİSİPLİNLER

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

55

ETKİNLİK 2

3. ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğretmene uyarı

Strateji: Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim,
Araştırma Yoluyla Öğretim, İşbirlikli Öğretim Stratejisi

Belirlenen strateji, yöntem ve
teknikler etkinliğe uyumlu
olanlardır.Konunun işlenişi
sırasında farklı strateji yöntem
ve teknikler belirlenebilir.

Yöntem: Anlatım Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay
Yöntemi, Problem Çözme
Teknik: Soru-Cevap, İkili ve Grup Çalışması, Beyin Fırtınası,
Bireysel Çalışma, Drama ve Rol Yapma, Eğitsel Oyunlar,
Benzetim, Grup 66,Altı Şapkalı Düşünme

4. ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Kâğıt, Defter, Kalem, Video, Film, Dergiler.

5.ÖĞRETİM SÜRESİ

Öğretmene uyarı
Öğretim araç-gereçleri etkinliğin
içeriğine göre belirlenmiştir.
Uygulamada yapacağınız
değişikliklerle birlikte araç gereci
de farklılaştırmanız gerekebilir.
Ayrıca, öğrencinin tasarımı
özgün olacağından, bizlerin
kesin olarak hangi malzemeleri
kullanacağını söylememiz
mümkün değildir. Sunulan araçgereç etkinlik için gerekli ana
malzemelerdir. Tasarımın
içeriğine göre bunlar da
değişkenlik gösterebilir.

4 Ders Saati (2 hafta)

Öğretmene uyarı

6. ÖN BİLGİLERİ YOKLAMA

Öğretim süresi sınıfın durumu,
çalışmanın performans düzeyi
gözetilerek azaltılıp çoğaltılabilir.

Teknoloji, tasarım kavramları

Öğretmene uyarı
Ön bilgilerin yoklanması
etkinliğin kolaylıkla anlaşılıp
uygulanabilmesi için önemlidir.
Bu yüzden, ön bilgileri eksik olan
öğrencilerin, öncelikle belirlenen
ön bilgileri edinmeleri
hedeﬂenmelidir. Aksi durumda
öğrenciler etkinlik sırasında
zorlanacaktır.
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7. KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Öğretmene uyarı

ÖZGÜNLÜK: Düşüncelerin başka bir anlatıma veya
düşünceye benzememesi, hiçbir yapıtı veya düşünceyi taklit
etmemesidir. Özgünlük, benzer tasarımlardan farklı
üretmektir. Kendi ﬁkir, düşünce, tasarımlarımızı üretmek için
çalışmaktır. Başkasını taklit etmeden, kopya çekmeden, ﬁkir
çalmadan, sadece kendi gönlü ve beyniyle yeni bir tarz, yeni
bir trend oluşturmaktır.

Kavram sözlüğü etkinlik
sırasında bilinmesi gereken
kavramları içerir. Kavramlar
hakkındaki bilgi, doğrudan
verilmemeli, dikkat çekme ve
geliştirme bölümlerinde
öğrenciye keşfettirilerek
öğretilmelidir.

YARATICILIK: Alışılmışın, bilinenin dışında, farklı, yeni,
özgün olmak; problemi görmek, farklı çözüm yollarından
giderek yeni sonuçlar çıkartmaktır. Yaratıcılık, değeri olan
özgün ﬁkirler üretme sürecidir. Yaratıcı düşünme, özgür,
hareketli ve üretken bir süreçtir. Çok yönlü bakmak, çok
seçenekli çözüm yolları bulmak gerekir. Tasarımcı çevresine
yaratıcı gözle bakmalı ve çevredeki tüm kaynaklardan
yararlanmalıdır. Yaratıcılık eğitimle geliştirilebilir.
Yaratıcılığı geliştirebilmenin koşulları, çalışmak,
deneyim, gözlem, araştırma ve algıdır.
Yaratıcılığı yüksek olan bireyler; meraklıdırlar, temel
sorunlarla ilgilenirler, özgürdürler, enerjiktirler,
espritüeldirler.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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8.DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)

Öğretmene öneriler

Öğretmen aşağıdaki soruları öğrenciye yönlendirerek
konuya dikkat çekmeyi amaçlar.

Verilen başlıkları kullanarak
derse hazırlık sorularını
çoğaltabilirsiniz.

1. Özgünlük deyince ne anlıyorsunuz?
2. Sizce çevrenizde özgün olan ürünler var mıdır? Varsa
bunlar nelerdir?
3. Sizce yaratıcılık nedir? Yaratıcı olduğunuza inanıyor
musunuz?
4. Bugüne kadar yaşadıklarınız arasında en yaratıcı
bulduğunuz olay nedir?
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9.BİLİYOR MUSUNUZ?
İnsan beyni sabahları bilgi, akşamları ise duygu ve yaratıcılık ağırlıklı
çalışır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Alternatif etkinlik önerisi
Özgünlük ve yaratıcılıkla ilgili
videolar, ﬁlmler izletilmesi,
dergiler (ör: bilim çocuk, bilim
teknik…) getirilip içindeki
özgün, yaratıcı ﬁkirlerin
bulunması öğrencinin bakış
açısını zenginleştirecektir.

YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK

10.KARİKATÜR

59

ÖĞRETMEN KILAVUZU

ETKİNLİK 2

60

11.GELİŞTİRME

Öğretmene uyarı

Bir küçücük oğlancık, bir gün okula başlamış. Pek mi pek
akıllıymış. Okulu da pek büyükmüş. Ama akıllı çocuk, sınıfına
dışarıdan kestirme bir yol bulmuş. Buna çok sevinmiş. Artık
okulu ona kocaman görünmüyormuş. Bir zaman sonra, bir
sabah öğretmen demiş ki; “ Bugün resim yapacağız."

Hikâye özgünlük ve yaratıcılık
kavramlarıyla ilgilidir. Parça
öğrencilere okunarak sınıfta
konuyla ilgili ﬁkir alışverişi
yapılmalı, öğrenciler sorularla
yönlendirilerek hedefe
taşınmalıdır.

"Ne güzel! " demiş çocuk. Resim yapmasını pek severmiş.
Her türlüsünü de yaparmış. Aslanlar, kaplanlar, tavuklar,
inekler, trenler, gemiler... Mum boyasını çıkarmış ve çizmeye
başlamış. Ama öğretmen "Durun!" demiş. "Henüz başlamayın." Ve çocuk herkes hazır olana kadar beklemiş. "Şimdi"
demiş öğretmen, "Çiçek çizmesini öğreneceğiz." "İyi demiş"
çocuk.

Öğretmene öneriler

Çiçek çizmesini çok severmiş ve pek güzellerini yapmaya
başlamış pembe, mavi, turuncu mum boyalarıyla.. Ama
öğretmen, "Durun" demiş, "Size nasıl yapacağınızı göstereceğim." Yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizmiş.
"İşte" demiş
öğretmen, "Böyle çizeceksiniz. Şimdi başlayabilirsiniz."
Küçük çocuk bir öğretmenin resmine bakmış, bir de
kendininkine... Kendininkini daha bir sevmiş ama bunu
söyleyememiş. Kağıdı çevirip öğretmeninki gibi yeşil saplı
kırmızı bir çiçek çizmiş.
Ve çok geçmeden başlamış kendiliğinden hiçbir şey
yapmamaya. Ama birdenbire küçük çocuk ve ailesi
taşınıvermiş başka bir eve, başka bir şehre ve başka bir okula
gitmiş çocuk... Bu okul daha da büyükmüş öbüründen.
Kestirme yolu da yokmuş dışarıdan. Büyük basamakları
çıkmak ve uzun koridorları geçmek gerekiyormuş sınıfa
kadar.
Ve daha ilk gün demiş ki öğretmen: "Şimdi resim
yapacağız !" "Güzel" demiş çocuk ve beklemiş öğretmenin
ne yapacağını söylemesini. Ancak öğretmen bir şey
söylemeden başlamış dolaşmaya. Küçük çocuğun yanına
gelince sormuş: "Resim yapmak istemiyor musun?"
"İstiyorum" demiş çocuk. "Ne yapacağız?" "Ne istersen"
demiş öğretmen. "Herkes aynı resmi yaparsa ve aynı renkleri
kullanırsa, kimin ne yaptığını ve neyin ne olduğunu nasıl
anlarım ben?" "Bilmem" demiş çocuk ve başlamış "YEŞİL
SAPLI KIRMIZI ÇİÇEĞİ" çizmeye...

Helen Buckley

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Hikâyeyle ilgili sorulabilecek
örnek sorular:
** Hikâyenin sonunda çocukta
engellenen beceri sizce nedir?
** Sizce iki öğretmenin
davranışları arasındaki farklar
nelerdir? Karşılaştırınız.
** Bu hikâyenin ismi ne
olabilirdi?
** Siz bu çocuğun yerinde
olsanız ne hissederdiniz ve nasıl
davranırdınız?

YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK

YARATICILIĞI GELİŞTİREN ETKİNLİKLER

Öğretmene uyarı

1) UYARLAMA

Bu etkinlikte hedeﬁmiz
öğrencilerin derse kendi
uygulamalarıyla katılımını
sağlamaktır. Öğrenciler ellerinde
var olan ürünlere farklı özellikler
katarak ürünü iyileştirmeye
çalışırlar. Diğer derslerinde de
görmüş oldukları konu, ﬁkir ve
kavramları kullanmaları için
desteklenmelidir.

Bu aşamada kişinin, nesnenin bir amaca ya da duruma uyum
sağlaması için üzerinde düzeltme yapılır. Var olan nesneler
ya da olaylar üzerinde ilişkisiz olan konular ile ﬁkir ve ürünler
birleştirilerek yeni düşünceler ortaya çıkartılır. Örneğin, bir
elbise askısını daha başka özel bir duruma nasıl sokabiliriz?
Bunun için nasıl bir düzenleme yapmak gerekir? Elbise
askısında güzel bir koku veren bir bölüm olabilir ve
elbiselerdeki kötü kokuları yok eder. Elbise askısı suyu emen
bir materyalden yapılmış olabilir. Bu durum da asılan
elbiselerin daha çabuk kurumasını sağlar. Bu aşamada
sorulabilecek sorular şunlardır:
• ................´yı tek bir ürün yerine iki ürün haline nasıl

Bu şekilde öğrenciyi düşünmeye
zorladığımız için yaratıcılığı
ortaya çıkacaktır.
Oyun sırasında sözel uyarılar,
ödüller ve teşvikler, motivasyonu
artıracaktır. Tepkilerimiz olumlu
olmalı öğrenciyi
heveslendirmelidir.

getirebilirsiniz?
• Çöpe neler attınız? Onlardan nasıl yararlanabilirsiniz?
• .................´nın etkinliğini iki katına çıkarmak için
nelere gereksiniminiz vardır?
• Bu konuda kimlerden öneri alabiliriz?
• Çok eski yıllarda .............. ile ilgili neler yapılıyordu?
• .............´yı gelecekte nasıl değiştirebilirsiniz?

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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2) DİĞER KULLANIMLARIN YERİNE KOYMA-AMACINI
DEĞİŞTİRME
Öğrencilerden elindeki nesneyi her zaman kullandığı
amacından farklı amaçlar için kullanması istenir. Örneğin,
elbise askısını başka ne amaçla kullanabiliriz? Elbise askısı
tekrar şekillendirilip çelenk için bir çerçeve olabilir. Anten
yapılıp radyoya bağlanabilir. Şekli değiştirilerek bir
sekreterin yazacağı metni daha iyi okuyabilmesi için
kâğıtlarını tutma görevi yapabilir.
Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:
- Elinizdeki ..............´nın yarı bölümünü başka bir şey
için kullanabilir misiniz?
- ................´yı başka kimler kullanır?
- ................´nın reklâmını nasıl yapabiliriz?
- .............. ile evde ya da okulda başka neler
yapabiliriz?
- .............. 'yı başka hangi amaçlar için, nasıl
kullanabiliriz?
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- .................´yı yenebilir hale getirmek için ne
yapabiliriz?
- ................´başka bir yerde (ör: mutfak, okul…)
kullanabilmek için nasıl değişiklikler yapabiliriz?

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Öğretmene uyarı
Bu etkinlikte hedeﬁmiz
öğrencilerin derse kendi
ﬁkirleriyle katılımını sağlamaktır.
Öğrenciler, obje gösterilirken
sürekli sorularla uyarılmalı,
objeye yeni formlar verilerek
öğrencinin zihni sürekli uyanık
tutulmalıdır.

Etkinlik sırasında sözel uyarılar,
ödüller ve teşvikler, motivasyonu
artıracaktır. Tepkilerimiz olumlu
olmalı öğrenciyi
heveslendirmelidir.
Alternatif etkinlik önerisi
Etkinlikte verilen teknikler,
yaratıcı düşünceyi uyaran
tekniklerden bazılarıdır. Farklı
etkinlikler düzenlemek
mümkündür. Öğrencilere kitabın
173. sayfasında bulunan yaratıcı
düşünceyi uyaran tekniklerden
biri veya bir kaçı seçilerek farklı
etkinlikler düzenlenebilir.

Alternatif etkinlik önerisi
Bu etkinlik sizlerin seçeceği farklı
bir ürünün sınıfa götürüp,
öğrencilere göstererek ve farklı
sorular sorup yönlendirilerek
devam ettirilebilir. Örneğin
sınıfta sürekli bulunan öğretmen
masası örtüsü çocuklara
gösterilerek 'Nasıl kullanabiliriz?
Nerede kullanabiliriz? Nasıl
değiştirebiliriz?….'gibi sorular
yönlendirilerek öğrencilerin farklı
düşünmesi sağlanmaya
çalışılmalıdır. Obje gösterilirken
sağa–sola, ters- düz, kıvrılarak,
katlanarak şekil değişiklikleri
yapılarak gösterilmeli, böylece
öğrencinin kafasında farklı,
değişik ﬁkirler oluşmasına
olanak sağlanmalıdır.

YARATICILIK- ÖZGÜNLÜK

12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA
KULLANIM ALANLARI
Karşılaştığımız bir problemi, konusu ne olursa olsun,
yaratıcılığımızı ve özgünlüğümüzü kullanarak çözeriz. Bunu
farkında olmadan yaparız.

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN
DÜZELTİLMESİ
Yaratıcılık, insanın doğuştan getirdiği bir özelliktir. Bu
özelliğimizi geliştirebilmek için bazı koşulları yerine
getirmemiz gereklidir. Yaratıcılığı geliştirebilmenin koşulları;
çalışmak, deneyim, gözlem, araştırma ve algıdır.
Yaratıcılığın doğuştan herkeste var olduğu bunu geliştirebilmek için çalışmak, gözlem yapmak, meraklı olmak gerekliliği
tekrar vurgulanmalı, kendini “Ben yaratıcı değilim “diye
nitelendiren öğrencilerin motivasyonu yükseltilmelidir.

14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİSİ
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi Sağlık ve Spor

15.SIRA SİZDE
1- Aileleriyle birlikte yeni bir hikâye yazmalarını isteyip
yazdıkları hikâyenin resmini farklı malzemeler kullanarak
yapmaları teşvik edilebilir. (gazete, dergi, şişe,
kapak,vb...)
2- Etkinlik sırasında yazmış oldukları hikâyeyi
arkadaşlarından yardım alarak canlandırmaları
istenebilir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Öğretmene Uyarı
Öğrenilen bilgilerin günlük
hayatta nerede, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığına ilişkin
öğrencilere verilen somut
örnekleri içerir.
Öğretmene Uyarı
Öğrenciler çoğu zaman konuyla
ilgili doğru diye nitelendirdikleri
ama yanlış olan bilgilere sahiptir.
Etkinlik gerçekleştirildiği sırada
fark edilen bu bilgiler hemen
doğru bilgilerle desteklenmelidir.
Verilen örnek etkinliğin
düzenlemesine göre verilmiştir.
Ancak sınıf düzeyi ve
öğrencilerin bilgi birikimine göre
bu bilgiler değişiklik
gösterecektir.
Öğretmene Uyarı
Eğitimini aldığı diğer derslerinde
öğrenmiş olduğu bilgileri
Teknoloji ve Tasarım dersinde
nasıl kullanabileceğinin
farkındalığı yaratılmalıdır.

Öğretmene Uyarı
Sıra sizde bölümü ile araştırma,
tartışma verilerek okuryazarlık,
sosyal yetkinlik, iletişim araçgereç ve medya becerilerini
etkili bir biçimde kullanma
hedeﬂenmiştir.
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16.DEĞERLENDİRME SORULARI

Öğretmene Uyarı

1.Özgünlük nedir? Örnek veriniz.
2.Çevrenize zarar vermeden özgün bir tasarım yapmanız
gerekseydi nasıl bir teknoloji tasarlardınız?
3.Yaratıcılık nedir? Bir kişinin yaratıcılığını geliştirebilmesi
için neler gerekir?

Değerlendirme soruları etkinlikte
olan öğrenme çıktılarına ulaşıp,
ulaşılmadığını kontrol etmek
içindir. Farklı daha fazla/az
sorularla veya sizin belirlediğiniz
herhangi bir yöntemle
değerlendirme yapılabilir.
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17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK
RENKLER

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

RENKLER

6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARINA GÖRE
ÖRNEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 3
RENKLER
65
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RENKLER

3.3. ETKİNLİK 3
RENKLER
1. ÖĞRENME ÇIKTILARI
1.Rengin oluşumunu açıklar.
2.Ana ve ara renklerin hangileri olduğunu açıklar.
3.Soğuk ve sıcak renklerin hangileri olduğunu söyler.
4.Tamamlayıcı renklerin (kontrast renkler) neler olduğunu açıklar.
5.Renk çemberinin nasıl kullanıldığını açıklar.
6.Renk çemberini uygun biçimde kullanır.
7.Tasarımın taşıması gereken genel özellikleri ve yapısını belirler.
8.Tasarımının özelliğine ve konusuna göre renkleri kullanır.
9.Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve araçları
kullanır.(TTBS)
10.Tasarımını başarmak için uygun birleştirme yöntemlerini belirler.
11..Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
12.Özgünlük ve yaratıcılık ilkelerini uygular.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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2. ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ
KURULAN ARA DİSİPLİNLER

ETKİNLİK 3

6.
SINIF

ETKİNLİK 3: RENKLER
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

1.Rengin
oluşumunu
açıklar.

Rengin oluşumu
hakkında sınıfa
sorular yöneltilir.
Yanlış cevaplar
reddedilmez;
doğrusu
bulunmaya
özendirilir.

Renkler

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
okuryazarlık

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

2.Ana ve ara
renklerin
hangileri
olduğunu
açıklar.

Ana renklerin
neler olduğu, ara
renklerin nasıl
oluştuğu
hakkında bilgi
verilir.

Ana renkler,
ara renkler

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
okuryazarlık

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

3.Soğuk ve
sıcak
renklerin
hangileri
olduğunu
söyler.

Soğuk ve sıcak
renklerin hangileri
olduğu ve
tasarımdaki
etkileri açıklanır.

Sıcak renkler,
soğuk renkler,
tarafsız(nötr)
renkler

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
okuryazarlık

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

4.Tamamlayıc
ı renklerin
(kontrast
renkler) neler
olduğunu
açıklar.

Tamamlayıcı
renklerin dikkat
çekmede ve
görsel algıdaki
yeri ve önemi
fark ettirilir.

Tamamlayıcı
renkler

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
okuryazarlık

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

5.Renk
çemberinin
nasıl
kullanıldığını
açıklar.

Renk çarkı elde
edilirken ana ve
ara renklerin
dizilişinin önemli
olduğu açıklanır.

Renk çemberi

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
okuryazarlık

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

6. SINIF TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR
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RENKLER

ETKİNLİK 3: RENKLER
TASARIM VE YAPIM

6. SINIF TASARIM VE YAPIM

ETKİNLİK 3

6. SINIF

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

6.Renk çemberini
uygun biçimde
kullanır.

Tasarımlarda birlikte
kullanacağı renkleri
renk çemberinde nasıl
bulacağı anlatılır.

Renk çemberi

7.Tasarımın
taşıması gereken
genel özellikleri
ve yapısını
belirler.

ARA
DİSİPLİNLER

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Tasarımının
Taslak
özelliklerini ve yapısını tasarım,
yazarak ve çizerek
yapım
anlatması desteklenir.

Araştırma ve
problem
çözme,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
Vatandaşlık,
Ekonomik
katılım

8.Tasarımının
özelliğine ve
konusuna göre
renkleri kullanır.

Renk çemberini
kullanarak tasarımının
özelliğine ve
konusuna göre rengin
nasıl seçilmesi
gerektiği anlatılır.

renk çemberi

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
araştırma ve
problem
çözme,

Duyarlı ve etkin
Vatandaşlık

9.Tasarımını
başarmak için
uygun
materyalleri ve
araçları
kullanır.(TTBS)

Tasarımını
gerçekleştirmek için
kullanacağı araç
gereçler tanıtılır.

Araç-gereç

Okur yazarlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

10.Tasarımını
başarmak için
uygun birleştirme
yöntemlerini
belirler.

Öğrencilerin uygun
birleştirme
yöntemlerine karar
verebilmeleri için
örnekler verilir, arama
deneme çalışmaları
yapılır.

Birleştirme
teknikleri,
aramadeneme
çalışması

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Tasarım,
planlama

Problem
çözme,
girişimcilik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Başkasından kopya
11.Tasarımın
yapım aşamalarını etmeden kendi
planlar.
fikirleriyle tasarladığı
bir ürün
gerçekleştirilmesi
özendirilir.
12.Özgünlük ve
yaratıcılık
ilkelerini uygular.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

BECERİLER

Oluşturacağı
Özgünlük,
tasarımlarda özgünlük yaratıcılık
ve yaratıcılık ilkelerini
uygulaması için
heveslendirilir.

69

ETKİNLİK 3

3. ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğretmene uyarı

Strateji: Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim,
Araştırma Yoluyla Öğretim, İşbirlikli Öğretim

Belirlenen strateji, yöntem ve
teknikler etkinliğe uyumlu
olanlardır. Konunun işlenişi
sırasında farklı strateji yöntem
ve teknikler belirlenebilir.

Yöntem: Anlatım Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, gösterip
yaptırma yöntemi.
Teknik: Soru-Cevap, İkili ve Grup Çalışması, Beyin
Fırtınası, Bireysel Çalışma, Eğitsel Oyunlar, Benzetim, Grup
66, Altı Şapkalı Düşünme.

4. ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Elişi kâğıdı, cetvel, pergel, makas, kalem, kâğıt, boya (guaj
boya/sulu boya/kalem boya/pastel boya…), karton, etkinliğe
uyumlu artık materyaller.

5. ÖĞRETİM SÜRESİ
4 Ders Saati (2 Hafta)

Öğretmene uyarı
Öğretim araç-gereçleri etkinliğin
içeriğine göre belirlenmiştir.
Uygulamada yapacağınız
değişikliklerle birlikte araç gereci
de farklılaştırmanız gerekebilir.
Ayrıca, öğrencinin tasarımı
özgün olacağından, bizlerin
kesin olarak hangi malzemeleri
kullanacağını söylememiz
mümkün değildir. Sunulan araçgereç etkinlik için gerekli ana
malzemelerdir. Tasarımın
içeriğine göre bunlar da
değişkenlik gösterebilir.
Öğretmene uyarı
Öğretim süresi sınıfın durumu,
çalışmanın performans düzeyi
gözetilerek azaltılıp çoğaltılabilir.
Öğretmene uyarı

6. ÖN BİLGİ YOKLAMA
70

Öğrencinin pergel ve cetvel kullanma bilgisinin olması
gereklidir. Ayrıca özgünlük, yaratıcılık kavramlarını
uygulayabilmelidir.
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Ön bilgilerin yoklanması
etkinliğin kolaylıkla anlaşılıp
uygulanabilmesi için önemlidir.
Bu yüzden ön bilgileri eksik olan
öğrencilerin, öncelikle belirlenen
ön bilgileri edinmeleri
hedeﬂenmelidir. Aksi durumda
öğrenciler etkinlik sırasında
zorlanacaktır.

RENKLER

7.KAVRAM SÖZLÜĞÜ
RENK: Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda
bıraktığı etkidir. Güneşli bir günde renklerin daha parlak ve canlı olmaları,
kapalı havada ise parlaklığını ve canlılığını kaybetmeleri, rengin ışığa bağlı
olduğunu gösterir. Işık olmadığı zaman, her şey, şekil ve renk olarak
karanlıkta kaybolur.
Ana Renkler: Kırmızı, Mavi, Sarı
Ara Renkler: Yeşil, Turuncu, Mor
Yeşil

Tarafsız (Nötr)Renkler: Beyaz, Siyah, Gri

Turuncu

Soğuk Renkler: Mavi, Yeşil, Mor. Soğuk
renkler cismi olduğundan daha uzakta
gösterir.
Sıcak renkler: Kırmızı, Sarı, Turuncu. Sıcak
renkler cismi olduğundan daha yakında
gösterir.

Mor
Ara Renkler Nasıl Oluşur

Tamamlayıcı renkler: Üç ana renkten
(kırmızı, sarı, mavi) ikisinin birleşmesi ile elde edilen ara renk ile geriye
kalan üçüncü renk birbirini tamamlayıcı (kontrast, zıt) renktir. Bu renkler,
renk çarkında birbirine karşılık gelen renklerdir. Tamamlayıcı renkler,
beraber bulundukları vakit daha kuvvetli ve etkili görünürler; tek oldukları
zamandan daha "bütün " ve hoş" bir ahenk yaratırlar.
Mavi + sarı = yeşil >>>> tamamlayıcısı >>>> kırmızı
Kırmızı + mavi = mor >>>> tamamlayıcısı >>>> sarı
Kırmızı + sarı = turuncu >>>> tamamlayıcısı >>>> mavidir.

Kırmızı

Mavi-Turuncunun Tamamlayıcısıdır
Turuncu

Sarı-Morun Tamamlayıcısıdır
Mor

Sarı

Kırmızı-Yeşilin Tamamlayıcısıdır
Yeşil

Ara Renkler
Mavi

Ara Renkler

Ana Renkler

Turu
nc

Sarı
u

Renk çemberi, önce ara va ana renkler yardımıyla
yapılır. Çember 6 eş parçaya bölünerek önce ana
renkler olan sarı, kırmızı ve mavi renklere boyanır.
Daha sonra bu renklerin karışımıyla elde edilen ara
renkler boyanır.
Yandaki şekilde 6 renkten oluşan renk çemberinin bir örneğini
görebilirsiniz:

ÖĞRETMEN KILAVUZU

şil
Ye

Renk Çemberi: : Renk çemberi ana renkler, ara
renkler ve bütünleyici renklerin aralarındaki ilişkiyi
gösterecek şekilde çember biçiminde düzenlenmesiyle oluşturulmuş bir yapıdır.
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Çemberdeki komşu renkler birbirinin benzeri; karşılıklı renkler ise
birbirinin tamamlayıcısıdır. Benzer renkler daha dinlendirici, sakin bir
ortam sağlamaya yardımcı olurken; tamamlayıcı renkler ortamda denge
sağlamaya yardımcı olur.
Renk çemberinin 12 renk olanları da vardır. 12 renkten oluşan renk
çemberi ana renkleri aynen içerir. Ama ara renkler daha ayrıntılı olarak
verilmiştir.
Aşağıda 12 renkten oluşan bir renk çemberini görüyorsunuz.

Komşu renkler
birbirinin
benzeridir.

Kırmızı ve yeşil
birbirlerinin
karşısında
oldukları için,
birbirlerini
tamamlayıcı
renktir.

TASARIMLARDA RENK KULLANIMI İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI
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1.Sıcak renkler izleyiciye yakınlık, soğuk renkler ise uzaklık hissi verir. Bu
nedenle ana vurguları kırmızı, sarı veya turuncu yaparak izleyiciye
yaklaşıyor etkisi yapabilirsiniz.
2.Renkler, okunurluğu doğrudan etkiler. Önemli noktaları vurgulamak, bir
his uyandırmak veya görsel ilgi yaratmak için zıtlıklar kullanabilirsiniz.
3.Önemli objelere dikkat çekmek için bu objelerde parlak ve açık renkler
kullanabilirsiniz,
4.Birden çok objeyi yan yana tasarlıyorsanız, bütünlüğü sağlamak için,
hepsinin zemin rengini aynı yapabilirsiniz,
5.Tasarımdaki renk miktarını sınırlandırarak etkisini artırabilirsiniz,
6.Metin ve resimlerde kullandığınız renklerin zıddını, zemin rengi olarak
kullanabilirsiniz

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

RENKLER

8.DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)

Öğretmene öneriler

Öğretmen aşağıdaki soruları öğrenciye yönlendirerek
konuya dikkat çekmeyi amaçlar.

Verilen başlıkları kullanarak
derse hazırlık sorularını
çoğaltabilirsiniz.

1. Renk nedir? Nasıl oluşur?
2. Ana renkler nelerdir? Açıklayınız.
3. Ana renkleri karıştırarak hangi renkleri elde ederiz? Elde
ettiğimiz bu renklere ne denir?

Alternatif etkinlik önerisi
Rengin nasıl oluştuğunu
gösterebilmek amacıyla sınıfa
kristal bir cam götürülebilir.

4. Renk çemberi nedir?
5. Renk çemberinin üzerinde hangi renkler var biliyor
musunuz?
6. Renkleri günlük hayatınızda nerelerde kullanırsınız?
7. Sevdiğiniz, dikkatinizi çeken renk hangisidir? Neden?
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9.BİLİYOR MUSUNUZ?
İnsan gözü kilometrelerce uzaktan en rahat siyah ve mavi renkleri
görebilir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

ETKİNLİK 3

10.KARİKATÜR
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RENKLER

11..GELİŞTİRME

Öğretmene uyarı

RENK ÇEMBERİ ÇİZELİM–RENK ÇARKI YAPALIM
Etkinlik aşamaları
*Pergelle bir daire çizilir.
*6 eşit parçaya bölünür. (Uygulama istenirse 12 eşit parçaya
bölünerek de yapılabilir. Ancak eşit parçalara bölerken
öğrenciler zorlanabilir.)
*Gerçek bir renk çemberi örnek olarak gösterilerek aynısı
gibi boyanması istenir.

şil
Ye

Turu
nc

Sarı
u

*Deftere yapılan çizim ve boyamadan sonra aynı etkinlik
taşınabilir bir renk çarkı elde edilebilecek şekilde uygulatılır.
Malzeme seçimi ve renk çarkını nasıl oluşturacağı öğrencinin
yaratıcılığına bırakılır.
Kullanılabilecek örnek malzemeler: El işi kâğıdı, cd …

ÖĞRETMEN KILAVUZU

*Çizim aşamasında öğrencilere
pergelin nasıl kullanılması
gerektiği, bir dairenin eşit bir
şekilde nasıl bölünmesi
gerektiğiyle ilgili bilgi verilmeli
ve yardımcı olunmalıdır.
*Renklerin dizilimi çemberin
aynısı gibi yan yana ve karşı
karşıya gelmelidir. Aksi durumda
tamamlayıcı renkler, komşu
renkler değişkenlik gösterecektir.
*Renk çarkı elde edilirken
kurallar hatırlatılarak öğrenci
serbest bırakılmalıdır. Değişik bir
tasarım yapabilecekleri
belirtilmelidir. Örneğin istediği
malzemeden bir ahtapot yaparak
renkler karşılıklı gelecek şekilde
renk skalamızı ahtapotun
kollarına yapıştırabilir. Burada
öğrencinin yaratıcılığı ortaya
çıkacaktır.
Öğretmene öneri
Boyama sırasında guaj boya
kullanılması ara renkler elde
edilirken kolaylık sağlayabilir.
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12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA
KULLANIM ALANLARI

Öğretmene Uyarı

Renkler hayatımızın her alanında, her gün her dakika
bizimledir. Gökyüzü, kıyafetlerimiz, deniz, yiyecekler,
gökkuşağı….hepsi hayatımızın bir parçası.

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN
DÜZELTİLMESİ
Siyah ve beyaz tüm ışık boylarını içlerinde taşıdıkları için
tasarımlarda dikkatli ve gerektiği yerlerde kullanılmalıdır.
Renk kullanımının tasarımların dikkat çekicilik kazanması
için önemli olduğu ve konuya tasarlanan cisme ve konuya
göre seçilmesi gerektiği vurgulanmalı.

14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİSİ

Eğitimini aldığı diğer derslerinde
öğrenmiş olduğu bilgileri
Teknoloji ve Tasarım dersinde
nasıl kullanabileceğinin
farkındalığı yaratılmalıdır.

15. SIRA SİZDE
1.Renklerin insan psikolojisi üzerine olumlu ve olumsuz
etkilerini araştırınız.
2.Aşağıdaki gibi bir liste yaparak istenilenleri araştırarak
bulunuz.

RENKLER

HAYVAN

SEBZE

Öğretmene Uyarı
Öğrenciler çoğu zaman konuyla
ilgili doğru diye nitelendirdikleri
ama yanlış olan bilgilere
sahiptir. Etkinlik
gerçekleştirildiği sırada fark
edilen bu bilgiler hemen doğru
bilgilerle desteklenmelidir.
Verilen örnek etkinliğin
düzenlemesine göre verilmiştir.
Ancak sınıf düzeyi ve
öğrencilerin bilgi birikimine göre
bu bilgiler değişiklik
gösterecektir.
Öğretmene Uyarı

Matematik ve Görsel Tasarım
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Öğrenilen bilgilerin günlük
hayatta nerede, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığına ilişkin
öğrencilere verilen somut
örnekleri içerir.

MEYVE

KIRMIZI

SARI

MAVİ

YEŞİL

TURUNCU

MOR

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

ÇİÇEK

------

Öğretmene Öneri
Renklerin insan psikolojisi
üzerine olumlu ve olumsuz
etkilerini içeren bilgiler kitabın
153. sayfasında bulunabilir.

Öğretmene Öneri
Sıra sizde bölümündeki
etkinlikler evde ödev, araştırma
olarak verilebileceği gibi, sınıfta
oyun düzeyinde bir etkinlik
olarak da uygulanabilir.

RENKLER

16.DEĞERLENDİRME SORULARI
1.Renk nedir? Nasıl oluşur?
2.Ana renkler nelerdir? Listeleyiniz.
3.Ara renkler nelerdir? Nasıl oluşmaktadırlar?
4.Renk çarkı (çemberi) nedir? Renk çarkından nasıl
faydalanılır?

Öğretmene Uyarı
Değerlendirme soruları etkinlikte
olan öğrenme çıktılarına ulaşıp,
ulaşılmadığını kontrol etmek
içindir. Farklı, daha fazla/az
sorularla veya sizin belirlediğiniz
bir yöntemle değerlendirme
yapılabilir.

5.Renk çarkında kaç renk bulunur? Sırasıyla sayınız.
6.Birbirini tamamlayan, birbirine zıt renklere örnek
veriniz.
7.Tasarımlarınızda renkleri nasıl kullanmalısınız?
8.Renklerin insan psikolojisine etkisi var mıdır? Varsa
örnek veriniz.
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17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK
OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

ÖĞRETMEN KILAVUZU

ETKİNLİK 3

TEMEL KAVRAMLAR, YARATICILIK VE ÖZGÜNLÜK, RENKLER ETKİNLİKLERİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
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1.Teknoloji ve tasarım
kavramlarının açıklanması

1.Teknoloji ve tasarım kavramlarını
açıklayabilir

2.Teknoloji ve tasarım
kavramlarının neden birlikte
kullanıldığının açıklanması

2. Teknoloji ve tasarım
kavramlarının neden birlikte
kullanıldığını açıklayabilir

3.Teknolojinin geçmişten günümüze
gelişiminin aşamaları

3.Teknolojinin geçmişten günümüze
gelişim aşamalarını bilir

4.Teknolojinin çevreye olumlu ve
olumsuz etkilerinin açıklanması

4.Teknolojinin çevreye olumlu ve
olumsuz etkilerini bilir

5.Yaratıcılık ve özgünlük
kavramlarının açıklanması

5.Yaratıcılığını özgün bir şekilde
kullanabilir.

6.Verilen etkinliğe yönelik yaratıcı ve
özgün açıklamalar

6.Verilen etkinliğe yönelik yaratıcı
ve özgün açıklamalar yapabilir

7.Var olan tasarımlar hakkında
özgün değerlendirmeler

7.Var olan tasarımlar hakkında
özgün değerlendirmeler yapar

8.Renklerin oluşumu ve tasarımlarda
nasıl kullanılacağının açıklaması

8.Renklerin oluşumu ve
tasarımlarda nasıl kullanılacağını
bilir ve uygular

9.Renk çemberinin çizimi

9.Renk çemberini çizebilir

10.Renklerin insanlar üzerindeki
etkisi

10.Renklerin insanlar üzerindeki
etkisini bilir

TOPLAM ÜRÜN DOSYASI PUANI

ADI SOYADI:……………………………………………………………………………….

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÜRÜN DOSYASI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

TOPLAM SINIF İÇİ
PERFORMANS PUANI

SINIF/NO:………………………………………………….

NOT: Gözlemlenmesi beklenen öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak, çizelge değiştirilebilir; her öğretmen kendi çizelgesini
oluşturabilir. Puanlama yüzlük sisteme göre de yapılandırılabilir.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARINA GÖRE
ÖRNEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 4
OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM
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ETKİNLİK 4
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TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

3.4. ETKİNLİK 4
OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM
1. ÖĞRENME ÇIKTILARI
1.Oyun ve oyuncağın hayattaki önemini açıklar.
2.Oyuncağı tasarlarken kullanacağı malzemelerin sağlıklı ve geri
dönüşüme uygun olması gerektiğini açıklar.
3.Oluşturduğu tasarımda ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik
değerleri açıklar.
4.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken işbirliği yapar.(TTESD)
5.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken akranlarına saygı
gösterir. (TTESD)
6.Başkalarının tasarımına yönelik önerisine, düşüncelerine saygı
gösterir.
7.Özgünlük ve yaratıcılık ilkelerini uygular.
8.Özgün ürünler tasarlar.
9.Belirlenen konu veya olayla ilgili düşüncelerini ifade eder.
10.Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken
özgün davranır.
11.Tasarım süresince uygun iletişim dilini kullanır.(TTESD)
12.Tasarımın taşıması gereken genel özellikleri ve yapısını belirler.
13.Tasarımının özelliğine ve konusuna göre renkleri kullanır.
14.Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve araçları
kullanır.(TTBS)
15.Tasarımını başarmak için uygun birleştirme yöntemlerini belirler.
16.Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
17.Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. (TTESD)
18.Tasarım süresince yaşadıklarını paylaşır.
19.Tasarımını geliştirmeye yönelik araştırma yapar.
20.Tasarımına yönelik öneriler sunar.
21.Tasarımına yönelik ﬁkirleri, başkaları tarafından anlaşılabilecek
nitelikte yazarak ve çizerek paylaşır.
22.Tasarım etkinliğini gerçekleştirir.
23.Tasarımını değerlendirmeye yönelik ölçütler belirler.
24.Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
25.Tasarımı süresince yaşadıklarını kayıt altına alma yöntemlerini
kullanır.
26.Kısıtlı kaynakları tasarruﬂu kullanır. (TTESD)
27.Tasarımını sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır.(TTBS)
28.Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. (TTESD)

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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6. SINIF TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ETKİNLİK 4

6. SINIF

2. ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ
KURULAN ARA DİSİPLİNLER
ETKİNLİK 4: OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ÖĞRENME ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

1.Oyun ve oyuncağın
hayattaki önemini
açıklar.

Oyun ve
Oyun,
oyuncakların kişisel, oyuncak
bireysel ve
toplumsal
gelişmelere
katkısının olduğu
belirtilip, örneklerle
farkındalık artırılır.

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

2.Oyuncağı tasarlarken
kullanacağı
malzemelerin sağlıklı
ve geri dönüşüme
uygun olması
gerektiğini açıklar.

Yapılacak
tasarımlarda atık
malzemelerin de
kullanılması
sağlanır.

Atık
malzemeler,
geri dönüşüm

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
girişimcilik

Ekonomik
katılım, duyarlı
ve etkin
vatandaşlık

3.Oluşturduğu
tasarımda ortaya
çıkan estetik, görsel
ve teknolojik
değerleri açıklar.

Önceki etkinliklerde
öğrendiği
kavramları
sentezleyerek
tasarımlarını
oluşturur.

Görsellik,
estetik, uyum

eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
işbirliği

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

İşbirliği

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4.Teknolojiyi
Akranlarıyla işbirliği
kullanarak, tasarımını yapması
desteklenir.
üretirken işbirliği
yapar.(TTESD)

5.Teknolojiyi
kullanarak,,
tasarımını üretirken
akranlarına saygı
gösterir. (TTESD)

Akranlarıyla işbirliği Saygı, eleştiri
içindeyken
birbirlerine saygı
göstermeleri
gerektiği vurgulanır.

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

6.Başkalarının
tasarımına yönelik
önerisine,
düşüncelerine saygı
gösterir.

Başka birinin
düşüncelerine saygı
gösterip yapıcı
eleştirilere açık
olması konusunda
uyarılır.

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Eleştiri, Saygı

6. SINIF

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 4: OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM
TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

Oluşturacağı
tasarımlarda
özgünlük ve
yaratıcılık ilkelerini
uygulaması için
heveslendirilir.

Özgünlük,
yaratıcılık

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

Öğrenciler özgün ve
işlevsel tasarımlar
geliştirmeleri
konusunda
cesaretlendirilir.

Özgünlük

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Ekonomik
katılım

Öğrencilerin duygu ve
düşüncelerini ifade
etmelerine fırsat
verilir.

özgüven

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
okuryazarlık,
girişimcilik

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

Her öğrencinin
düşüncesi ayrı bir
değer olarak kabul
edilir. Olumlu veya
olumsuz görüş
bildirilmez. Özgün
sunumlar
hazırlanması için
desteklenir.

özgünlük

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

Akranları veya
iletişim
çevresindeki diğer
kişilerle, konu
hakkında, görgü
kuralları çerçevesinde
iletişime geçmesi
desteklenir.

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

12. Tasarımın taşıması
gereken genel
özellikleri ve
yapısını belirler.

Tasarımının
özelliklerini ve
yapısını yazarak ve
çizerek anlatması
desteklenir.

Taslak tasarım,
yapım

Araştırma ve
problem
çözme,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve
etkin
Vatandaşlık,
Ekonomik
katılım

13. Tasarımının
özelliğine ve
konusuna göre
renkleri kullanır.

Renk çemberini
kullanarak
tasarımının özelliğine
ve konusuna göre
rengin nasıl seçilmesi
gerektiği anlatılır.

renk çemberi

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
araştırma ve
problem
çözme,

Duyarlı ve
etkin
Vatandaşlık

Tasarımını
gerçekleştirmek için
kullanacağı araç
gereçler tanıtılır.

Araç-gereç

7.Özgünlük ve
yaratıcılık ilkelerini
uygular.

8.Özgün ürünler
tasarlar.

9.Belirlenen konu
veya olayla ilgili
düşüncelerini ifade
eder.

6. SINIF TASARIM VE YAPIM

AÇIKLAMALAR

10. Düşüncelerini,
duygularını ve
hayallerini
başkalarıyla
paylaşırken özgün
davranır.

11. Tasarım süresince
uygun iletişim
dilini
kullanır.(TTESD)

14. Tasarımını
başarmak için
uygun materyalleri
ve araçları
kullanır.(TTBS)
15. Tasarımını
başarmak için
uygun birleştirme
yöntemlerini
belirler.

16. Tasarımın yapım
aşamalarını
planlar.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Okur
yazarlık

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

Öğrencilerin uygun
birleştirme
yöntemlerine karar
verebilmeleri için
örnekler verilir,
arama deneme
çalışmaları yapılır.

Birleştirme
teknikleri,
aramadeneme
çalışması

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

Başkasından kopya
etmeden kendi
fikirleriyle tasarladığı
bir ürün
gerçekleştirilmesi
özendirilir.

Tasarım,
planlama

Problem
çözme,
girişimcilik

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık
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6. SINIF

ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 4: OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM
TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

Süreç

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

Yaşadıklarını
paylaşması için
cesaretlendirilir,
özendirilir. (sözlü,
yazılı veya görsel
olarak paylaşımda
bulunabilir.)

Paylaşma

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik
okuryazarlık

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

Öğrenciler
tasarımlarını
geliştirmek için var
olan ürünler üzerinde
inceleme ve detaylı
araştırma yapar.
Araştırma yöntemleri
anlatılır.

Araştırma
yöntemleri

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
araştırma ve
problem
çözme

Duyarlı ve
Etkin
Vatandaşlık

Yapmak istediği
tasarımlar hakkında
öneriler geliştirerek,
düşündüklerini ifade
etmesi sağlanır.

Gerekçeli öneri

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
problem
çözme

Duyarlı ve
Etkin
vatandaşlık

Tasarıma yönelik
taslak çizimler
hazırlanır.

Taslak resim
çizimi

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
Okuryazarlık

Duyarlı ve
Etkin
vatandaşlık

22. Tasarım etkinliğini Öğrenciler özgün ve
işlevsel tasarımlar
gerçekleştirir.
geliştirmeleri
konusunda
cesaretlendirilir.

Geliştirme,
gerçekleştirme

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
problem
çözme

Duyarlı ve
Etkin
vatandaşlık,
ekonomik
katılım

23. Tasarımını
değerlendirmeye
yönelik ölçütler
belirler.

Değerlendirme,
veri, olasılık

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
problem
çözme

Duyarlı ve
Etkin
vatandaşlık,

18. Tasarım süresince
yaşadıklarını
paylaşır.

19. Tasarımını
geliştirmeye
yönelik araştırma
yapar.

6. SINIF TASARIM VE YAPIM

TEMEL
KAVRAMLAR

Sınıf içindeki
paylaşım ve bilgi
sürecinin takibi
sağlanır.

17. Tasarım yaparken
sınıf içindeki
süreçleri takip
eder. (TTESD)
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20. Tasarımına
yönelik öneriler
sunar.

21. Tasarımına
yönelik fikirleri,
başkaları
tarafından
anlaşılabilecek
nitelikte yazarak
ve çizerek
paylaşır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Tasarımını nasıl ve
hangi ölçütlere göre
değerlendirmesi
gerektiğini belirler.

6. SINIF TASARIM VE YAPIM

ETKİNLİK 4

6. SINIF

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

ETKİNLİK 4: OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM
TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

24. Tasarımı,
belirlediği genel
özelliklere göre
değerlendirir.

Tasarımının hedefe
uygunluğunu test
eder.

Değerlendirme

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Ekonomik
katılım

25. Tasarımı
süresince
yaşadıklarını kayıt
altına alma
yöntemlerini
kullanır.

Kayıt altına alma
yöntemleri ( sözlü,
yazılı, video, çizim,
fotoğraf,…) anlatılır
ve öğrenci, istediği
yöntemi seçmesi için
serbest bırakılır.

Kayıt altına
alma
yöntemleri

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
okuryazarlık

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

26. Kısıtlı kaynakları
tasarruflu
kullanır. (TTESD)

Elindeki kaynakların
bir gün bitebileceğini
bilip, israf etmeden
kullanmaya ve
paylaşımcı olmaya
özendirilir.

Tasarruf

Kişisel Ve
Sosyal
Yetkinlik,
Eleştirel ve
Yaratıcı
Düşünme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

27. Tasarımını
sunmak ve
desteklemek için
teknolojiyi
kullanır.(TTBS)

Tasarımın yapım ve
sunum aşamasında
eldeki teknolojik
araçlardan
faydalanılması
sağlanır.

İnternet,
teknolojik
araçlar

İletişim ve
bilgi
teknolojileri
yeterliği,
okuryazarlık

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

Teknolojik
araçlar,
hassasiyet

Okuryazarlık,
iletişim ve
bilgi
teknolojileri
yeterliği

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

28. Teknolojik araçları Tasarım sırasında
kullanılan tüm
kullanırken özen
gösterir. (TTESD) teknolojik araçlara
özen gösterilmesi
konusunda uyarılır.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

TEMEL
KAVRAMLAR
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3.ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğretmene uyarı

Strateji: Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim,
Araştırma Yoluyla Öğretim.

Belirlenen strateji, yöntem ve
teknikler etkinliğe uyumlu
olanlardır. Konunun işlenişi
sırasında farklı strateji yöntem
ve teknikler belirlenebilir.

Yöntem: Anlatım Yöntemi, Grupla Öğretim Yöntemi, Örnek
Olay Yöntemi, Gösterip Yaptırma Yöntemi, Problem
Çözme, Bireysel Çalışma
Teknik: Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Benzetim, Eğitsel
Oyunlar, İkili ve Grup Çalışması, Grup 66, Altı Şapkalı
Düşünme, Bireysel Öğretim Teknikleri

4.ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Çeşitli artık materyaller, yapıştırıcı çeşitleri (sulu yapışkan,
mumlu yapışkan….), sıcak silikon tabancası, silikon çubuğu,
makas, maket bıçağı, karton, mukavva, kalem, silgi, cetvel,
pergel, boya çeşitleri, çeşitli oyuncaklar, karikatürler,
posterler…..

Öğretmene uyarı
Öğretim araç-gereçleri etkinliğin
içeriğine göre belirlenmiştir.
Uygulamada yapacağınız
değişikliklerle birlikte araç gereci
de farklılaştırmanız gerekebilir.
Ayrıca, öğrencinin tasarımı
özgün olacağından, bizlerin
kesin olarak hangi malzemeleri
kullanacağını söylememiz
mümkün değildir. Sunulan araçgereç etkinlik için gerekli ana
malzemelerdir. Tasarımın
içeriğine göre bunlar da
değişkenlik gösterebilir.
Öğretmene uyarı

5.ÖĞRETİM SÜRESİ

Öğretim süresi sınıfın durumu,
çalışmanın performans düzeyi
gözetilerek azaltılıp çoğaltılabilir.

8 ders saati (4 hafta)
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Öğretmene uyarı

6.ÖN BİLGİ YOKLAMA
Özgünlük, yaratıcılık, tasarım, renkler, teknoloji, kavramları,
pergel ve cetvel kullanımı, boyama teknikleri, çizim
teknikleri

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Ön bilgilerin yoklanması
etkinliğin kolaylıkla anlaşılıp
uygulanabilmesi için önemlidir.
Bu yüzden ön bilgileri eksik olan
öğrencilerin, öncelikle belirlenen
ön bilgileri edinmeleri
hedeﬂenmelidir. Aksi durumda
öğrenciler etkinlik sırasında
zorlanacaktır.

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

7.KAVRAM SÖZLÜĞÜ
OYUN: Oyun, çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini
sağlayan, eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen, bazen kuralları
belirlenmiş ve bilinen, bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku,
heyecan, merak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşan bir
etkinliktir. Oyun, çocukların gelişiminde önemle yer alan bir etkinliktir.
Çocuk, kendi kendine veya arkadaşları ile her alanda oyun oynamanın ve
sosyalleşmenin bir yolunu bulur. Oynadığı oyunlarla sorumluluk alır,
toplumsal kuralları öğrenir.
OYUNCAK: Çocukların gelişim basamakları boyunca hareketlerine düzen
getiren zihinsel, bedensel, psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olan hayal
gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemelerine
'oyuncak' denir. Çocuklar için büyük öneme sahip olan oyuncaklar,
çocukların oynarken eğlenmesine yardımcı olduğu gibi renk, boyut, şekil,
biçim gibi kavramları da öğrenmelerine yardımcı olur.
OYUNCAK ÇEŞİTLERi: Oyuncakların türü ne olursa olsun hedeﬁ
eğlendirmek ve eğitmektir. Bazı oyuncaklar çocuğun belleğini geliştirmek
(şekil düzenleme, basit yapbozlar), bazıları problem çözme becerilerini
geliştirmek (kart oyunları, kitaplar), bazıları ise gözlem becerisini
geliştirmek (şekil-zemin ayrımı, verilen yönergeyi anlayabilme ) içindir.
OYUNCAK MALZEMELERİ: Oyuncaklar, çeşitli malzemelerden
yapılmaktadır. Bunlarda bazıları ahşap, plastik, pelüş, kumaş, karton,
porselen vb. dir. Oyuncağın hangi malzemeden üretildiği çocuklarımızın
sağlığı açısından önemlidir. Oyuncak seçerken hangi malzemeden
yapıldığına dikkat edilmelidir.
YAŞA GÖRE OYUNCAK: Her oyuncak her çocuk için uygun değildir.
Oyuncağın çocuğa uygun olup olmadığı, yaşı, bilişsel, ﬁziksel, duyusal
gelişimi ile birebir yakından ilişkilidir.3 aylık bir çocukla TABU oyunu
oynayamayacağımız gibi, 13 yaşındaki bir çocuğun da çıngırakla
oynamasını beklemeyiz. Oyuncağın çocuğun yaşına göre seçilmesi çok
önemlidir.
ATIK/ ARTIK MATERYAL: İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan
sonra geriye kalan bölüm olarak tanımlanabilir. Bu materyaller geri
dönüşüme müsait materyallerdir. Çalışmalarda kullanılan kutu, ip, şişe,
mantar, parça kumaş vb. gereçler artık materyal olarak nitelendirilebilir.
GERİ DÖNÜŞÜM: Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri
dönüştürülebilir artık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile
hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.
TASLAK RESİM: İleride gerçekleştirilecek herhangi bir yapıtın kesin
biçimini almadan önceki durumunu gösteren çizim, ön çalışma. Taslak
resimde düşünülen her ayrıntının belirtilmesi tasarımın yapım aşamasında
tasarımcıya kolaylık sağlayacaktır.
BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ: Tasarımımızdaki malzemeleri çeşitli araçgereçlerle birleştirebiliriz. En bilinen birleştirme yöntemleri; iç içe geçirme,
sulu yapışkan, sıcak ve soğuk silikon, beyaz tutkal, mumlu yapışkan ..gibi
araçlarla yapılandır. Ancak öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak çok
ilginç birleştirme yöntemleri bulabilmektedir (Ör: plastisin,…) Birleştirme
yöntemi seçilirken sağlam, güvenli ve sağlığa aykırı olmayan ürünler
seçilmesine dikkat edilmelidir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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8.DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)

Öğretmene Öneri

1. Oyun oynuyor musunuz?

Verilen başlıkları kullanarak
derse hazırlık sorularını
çoğaltabilirsiniz.

2. Ne tür oyunlar oynuyorsunuz?
3. Oynadığınız oyunlar yaşınıza uygun mu?
4. Oyuncaklarla oyun oynuyor musunuz?
5. Oyuncakların ve oyunun hayatınızda etkili olduğunu
düşünüyor musunuz?
6. Oyun ve oyuncakların ﬁziksel, zihinsel, duygusal
gelişiminize etkisi oldu mu?
7. Şimdiye kadar kendiniz bir oyun veya oyuncak
tasarladınız mı?
8. Tasarladınızsa hangi malzemelerden faydalandınız?
9. Çevrenizde artık materyal olarak nitelediğimiz
materyallerden tasarım yapmayı düşündünüz mü?
10.Bu malzemelerle neler yapabilirsiniz?
11.Peki artık materyaller dışında kullanılabilecek
malzemeler var mı? Örnek veriniz.
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12.İki ürünü bir araya getirmek için kullanılan tekniğe
birleştirme tekniği, kullanılan ürüne ise birleştirme
ürünü denir. Sizlerin bildiği birleştirme teknikleri ve
ürünleri nelerdir?

9.BİLİYOR MUSUNUZ?
Tarihte ilk oyuncak M:Ö: 5. yy. da Mısır'da yapılan arkeolojik çalışmalar
sonucu bulunmuştur. Bulunan ise çocukların tahtadan yaptıkları
oyuncak attır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

10.KARİKATÜR
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15.SIRA SİZDE

Öğretmene uyarı

Oyuncağın insan hayatındaki yeri ve önemi, oyuncak
çeşitleri, yaşa göre oyuncak seçiminin önemi konularında
öğrencinin araştırma yaparak, gelecek derse hazır gelmesi
istenmelidir.

Bir oyuncağın yaşa uygun
seçilmesi önemlidir. Bu yüzden,
15. bölümümüz olan “Sıra Sizde”
bölümünü bu etkinliğimizde
öğrencilerimizin tasarımlarına
başlamadan önce araştırma
yaparak bilgi sahibi olmasını;
tasarımlarını araştırmaları
sonucu gerçekleştirmelerini
istediğimizden dolayı bu
aşamada gerçekleştirilmesi
istenmektedir.

11.GELİŞTİRME
Etkinliğin aşamaları
1.Öğrenciye etkinlikle ilgili temel bilgilerin
verilmesi
•Oyun ve oyuncağın önemi,
•Yaşa göre oyuncak seçiminin önemi
•Oyuncak çeşitleri ,
•Oyuncağın renginin önemi ,
•Oyuncak yapımında kullanılan malzemelerin sağlığa
etkisi,
•Oyuncak tasarımı sırasında artık materyallerden
faydalanma,
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•Oyuncak yapımı sırasında kullanılabilecek birleştirme
teknikleri

2.Verilen temel bilgiler ışığında, öğrencinin
tasarımı hakkında kararlar vererek, taslak
çizimini yapması
•Ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman ve kim kullanacak
(5N 1K)…gibi sorulara öğrenci kendisi yanıtlar bulur.
•Kullanılacak malzemelerin listesi yapılır.
•Yapım sırasında kullanılacak birleştirme tekniğine
karar verilir,
•Oyuncağın taslak çizimi yapılır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Öğretmene uyarı
Sürenin yetersiz kaldığı
zamanlarda öğrencinin
uygulamasına evde devam
etmesine fırsat tanınmalıdır.
Öğrencinin yaratıcılığını ve
tasarımını etkilememek şartıyla
çevresinden yardım almasına
izin verilebilir. Bu konuda veliler
uyarılmalıdır.
Öğretmene öneri
Değerlendirme, sunum şeklinde
(yapılan ürünün anlatımı )
yapılabileceği gibi , sizin
belirleyeceğiniz farklı bir yöntem
le veya formlar kısmında sizlere
verilen örneklerden
faydalanılarak da yapılabilir.
(Ör: Dereceli puanlama
anahtarı, öz değerlendirme
formları, grup çalışması
değerlendirme formu….)

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

3.Verilen kararlar ve oyuncak tasarımının taslak
çizimlerinden faydalanarak oyuncağın yapımı
(uygulama)
Öğrenci listelediği malzemeleri getirerek oyuncağın
yapımına başlar.
Öğrencinin rahatça uygulama yapılabilmesi için atölye
öğrencinin kullanım şartlarına göre düzenlenmelidir.

4.Oyuncak tasarımının değerlendirilmesi
Öğrenci belirlenen sürede tasarımını bitirip değerlendirilmesi için sınıfa getirir. Sınıfça tasarımlar incelenip,
kullanım alanları hakkında bilgi alınır. Yapılan oyuncakların
daha iyi olabilmesi için, sunumlar sırasında sınıfta beyin
fırtınası yaptırılarak yeni ﬁkirler bulunması sağlanmalıdır.

Öğretmene uyarı
Verilen bilgiler göz önüne
alınarak, öğrenci istediği
tasarımı yapmakta serbest
bırakılır. Dikkat çekici özelliğe
sahip, yaratıcı ve özgün
tasarımlar yapılması için öğrenci
heveslendirilir.

Etkinlik bireysel veya grup
çalışması olarak düzenlenebilir.
Grupların sınıf dengesine göre
homojen yapıda olmasına dikkat
edilmelidir. Etkinlik aşamaları
haftalara göre düzenlenmiştir.
Her aşama 80 dakikalık ders
süreci için planlanmıştır.
Uygulama aşamasının süresi
öğrencilerin, sınıfın düzeyine
göre uzatılabilir.

Öğrencinin doğru alanda doğru
tasarım yapabilmesi için,
etkinlikle ilgili belirlenen
konularda bilgi verilmesi
gerekmektedir. Ancak burada
amaç öğrencinin oyuncağını
tasarlarken etki altında kalması
değil, doğru bilgiler edinerek
istediği oyuncağı hedeﬁne uygun
tasarlamasıdır.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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ÖRNEK ETKİNLİKLER

Yandaki örnekte öğrencimiz artık
materyallerden faydalanarak bir yap-boz
tasarlamıştır. Yap-boz çift taraﬂı
kullanılabilmektedir. Bir tarafında var
olan resim parçalar halinde
birleştirilebilmekte, arka tarafta var olan
sayılar kullanılarak ise çocuğa sayı bilgisi
ve sayıları doğru sıralayabilme yeteneği
de kazandırılabilmektedir.
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Yandaki örnekte 5-13 yaş arası
çocuklara yönelik kartondan
yapılmış, eğitici ve eğlendirici bir
oyuncak görülmektedir.
Öğrencimiz üzerine Kıbrıs
haritasının yapıştırılmış olduğu
panonun arkasından basit bir
elektrik düzeneği kurmuş,
raptiyelerin üzerine iğneyle
dokunulduğu zaman, dokunulan
bölgenin ışığının yandaki tablodan
yanmasını tasarlamış ve
uygulamıştır.

Soldaki örnekte
öğrencimiz artık
materyallerden
faydalanarak bir sayı
boncuğu tasarlamıştır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

12. VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA
KULLANIM ALANLARI
Oyun ve oyuncak hayatımızın her anında ve her yaşında
vardır. Oyuncak, bazı zamanlarda bizi eğitirken bazı
zamanlarda ise bizleri eğlendirir.

Öğretmene uyarı
Öğrenilen bilgilerin günlük
hayatta nerede, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığına ilişkin
öğrencilere verilen somut
örnekleri içerir.
Öğretmene Uyarı

13. DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN
DÜZELTİLMESİ
Oyuncak/oyun, bilinenin aksine sadece vakit geçirmek için
tasarlanan bir şey değildir. Oyun oynamak, oyuncaklarla
kaliteli zaman geçirmek, çocuğun bilişsel, zihinsel, ﬁziksel
gelişimine olumlu etki sağlamaktadır. Ayrıca, her yaşta da
oyun oynanabilmektedir.
Oyuncak seçerken üretildiği malzemeye ve yaşımıza uygun
olmasına dikkat etmeliyiz.

14. EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİSİ
Matematik, Görsel Tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojisi,
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi Sağlık ve Spor

Öğrenciler çoğu zaman konuyla
ilgili doğru diye nitelendirdikleri
ama yanlış olan bilgilere
sahiptir. Etkinlik
gerçekleştirildiği sırada fark
edilen bu bilgiler hemen doğru
bilgilerle desteklenmelidir.
Verilen örnek etkinliğin
düzenlemesine göre verilmiştir.
Ancak sınıf düzeyi ve
öğrencilerin bilgi birikimine göre
bu bilgiler değişiklik
gösterecektir.
Öğretmene Uyarı
Eğitimini aldığı diğer derslerinde
öğrenmiş olduğu bilgileri
Teknoloji ve Tasarım dersinde
nasıl kullanabileceğinin
farkındalığı yaratılmalıdır.
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ETKİNLİK 4

16.DEĞERLENDİRME SORULARI

Öğretmene Uyarı

1.Oyuncağınızı tasarlarken seçtiğiniz oyuncak çeşidini
amacına uygun tasarladığınızı düşünüyor musunuz?
2.Yapım için seçtiğiniz malzemenin sağlığa ve çevreye
olumlu-olumsuz etkileri nelerdir? Açıklayınız.
3.Oyuncağınızı yaparken seçtiğiniz birleştirme
tekniklerinde zorlandığınız oldu mu? Sizce başka
hangi yöntemleri kullanabilirdiniz?
4.Uygulamanızı çizdiğiniz taslak resmine uygun
yapabildiniz mi? Daha sonra eklediğiniz bir şeyler oldu
mu?

Değerlendirme soruları etkinlikte
olan öğrenme çıktılarına ulaşıp,
ulaşılmadığını kontrol etmek
içindir. Farklı veya daha fazla,
daha az sorularla değerlendirme
yapılabilir.
Değerlendirme yapılırken bu
etkinlik için hazırlanan
değerlendirme formları etkinlik
sonunda verilmiştir. İstenirse bu
formlar kullanılarak
değerlendirme yapılabileceği gibi
kitabın 163. sayfasındaki diğer
formlardan da faydalanılabilir.

5.Uygulama sırasında ürününüzün daha iyi olması ve
amacına uygun olabilmesi için nelere dikkat ettiniz?
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17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK
ÇİZGİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM ETKİNLİĞİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

1.Oyun ve oyuncağın
hayattaki önemi

1.Oyun ve oyuncağın hayattaki
önemini bilir.

2.Oyuncağı tasarlarken
kullanacağı malzemelerin
sağlıklı ve geri dönüşüme
uygun olması gerektiğini
açıklar.

2.Oyuncağı tasarlarken
kullanacağı malzemelerin
sağlıklı ve geri dönüşüme uygun
seçer

3.Tasarımını geliştirmeye
yönelik araştırma planı ve
sonuçları

3.Tasarımını geliştirmeye
yönelik araştırma yapar

4.Tasarımına yönelik
çizimlerin başkaları tarafından
anlaşılması için nitelikleri
yazarak ve çizerek
açıklanması

4.Tasarımına yönelik çizimlerin
başkaları tarafından anlaşılması
için nitelikleri yazarak ve çizerek
açıklayabilir

5.Tasarımın yapım aşamaları

5.Tasarımının yapım aşamalarını
planlayabilir

6.Tasarımını başarmak için
kullanılan uygun materyaller
ve araçların listesi

6.Tasarımını başarmak için
kullanılan uygun materyalleri ve
araçları listeleyebilir

7.Tasarımını başarmak için
uygun birleştirme
yöntemlerinin listesi

7.Tasarımını başarmak için
uygun birleştirme yöntemlerini
belirler ve kullanır

8.Dosya/defter düzeni

8.Tasarımını yaratıcılık ve
özgünlüğünü kullanarak uygular

9.Tasarladığı oyuncağın
fotoğrafı

9.Tasarım süresince
yaşadıklarını paylaşır.

10.Tasarladığı oyuncak için
belirlediği değerlendirme
kriterleri

10.Başkalarının tasarımına
yönelik önerisine, düşüncelerine
saygı gösterir.

TOPLAM ÜRÜN DOSYASI
PUANI

TOPLAM SINIF İÇİ
PERFORMANS PUANI

ADI SOYADI:……………………………………………….

SINIF-NO:………………………………………………….

NOT: Gözlemlenmesi beklenen öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak, çizelge değiştirilebilir; her
öğretmen kendi çizelgesini oluşturabilir. Puanlama yüzlük sisteme göre de yapılandırılabilir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÜRÜN DOSYASI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:…………………………………………………….
SINIFI:…………..

NO:………….

Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

Değerlendirilecek Tutum ve Davranışlar

DERECELER
Her zaman
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1

Plânlı çalışmaya özen gösterdim.

2

Çalışmalarım sırasında plânıma uygun hareket ettim.

3

Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım.

4

Öğretmenimin önerilerini dinledim.

5

Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım.

6

Çalışmalarım sırasında değişik kaynaklardan faydalandım.

7

Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

8

Çalışmalarımda yazılı, sözlü ve görüntülü her türlü belgeyi
kullanmaya çalıştım.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Bazen

Hiç bir
zaman

OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:……………………………………………….

Tarih:…..../…….../……………

SINIF-NO:………………………………………………...

1- Bu etkinlikte ne öğrendim?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2- Bu etkinlikte neyi iyi yaptım? Neden?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3- Bu etkinlikte hangi konuda zorlandım? Neden?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4- Bu etkinliği yaparken nerede yardıma ihtiyacım oldu?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5- Bu etkinliği yaparken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6- Bu etkinliği yaparken kuvvetli ve zayıf yönlerim nelerdi?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7- Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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ÜRÜNÜ DEĞERLENDİRME FORMU

Oluşturduğunuz tasarımı görsel ve teknik açıdan inceleyerek değerlendiriniz.
1. Oluşturduğunuz tasarım neye benziyor?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Oluşturduğunuz tasarımın şekli neleri tasarlarken kullanılabilir?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. Seçtiğiniz birleştirme tekniği oluşturduğunuz tasarıma ne kadar uygun?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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4. Kullandığınız araç ve gereçlerin iyi ve kötü yönleri nelerdir?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
5. Oluşturduğunuz tasarım ne kadar farklı?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
6. Oluşturduğunuz tasarımda kullandığınız artık materyaller iyi sonuç verdi mi?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
7. Oluşturduğunuz tasarım hakkında, ailenizin, yakın arkadaşlarınızın ve kendinizin
görüşleri nelerdir?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

ÇİZGİ

6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARINA GÖRE
ÖRNEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 5
ÇİZGİ
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ETKİNLİK 5
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ÇİZGİ

3.5. ETKİNLİK 5
ÇİZGİ
1.ÖĞRENME ÇIKTILARI
1.Çizgi çeşitlerini tanır.
2.Çizgi çeşitlerinin amaca ve tasarıma göre nerelerde ve hangi
kalınlıklarda kullanıldığını açıklar.
3.Çizim araç ve gereçlerini tanır.
4.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken işbirliği yapar.(TTESD)
5.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken akranlarına saygı
gösterir. (TTESD)
6.Başkalarının tasarımına yönelik önerisine, düşüncelerine saygı
gösterir.
7.Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar. (TTESD)
8.Oluşturduğu tasarımda ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik
değerleri açıklar.
9.Özgünlük ve yaratıcılık ilkelerini uygular.
10.Özgün ürünler tasarlar.
11.Renk çemberini uygun biçimde kullanır.
12.Tasarımın taşıması gereken genel özellikleri ve yapısını belirler.
13.Tasarımının özelliğine ve konusuna göre renkleri kullanır.
14.Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve araçları
kullanır.(TTBS)
15.Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
16.Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. (TTESD)
17.Tasarım süresince yaşadıklarını paylaşır.
18.Çizgi çeşitlerini kullanarak tasarım oluşturur.
19.Çizim araç ve gereçlerini amacına uygun kullanır.
20.Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
21.Tasarım etkinliğini gerçekleştirir.
22.Tasarımını değerlendirmeye yönelik ölçütler belirler.
23.Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
24.Tasarımını sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır.(TTBS)
25.Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. (TTESD)
26.Tasarım süresince uygun iletişim dilini kullanır.(TTESD)

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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6. SINIF TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ETKİNLİK 5

6. SINIF

2.ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ
KURULAN ARA DİSİPLİNLER
ETKİNLİK 5: ÇİZGİ
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ÖĞRENME ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLE
R

1. Çizgi çeşitlerini tanır.

Çizgi çeşitleri
örneklerle anlatılır.

Sürekli kalın
çizgi, sürekli
ince çizgi, kesik
çizgi, ince
noktalı çizgi,
serbest el
çizgisi

kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık,
trafik ve
güvenlik

2. Çizgi çeşitlerinin
amaca ve tasarıma
göre nerelerde ve
hangi kalınlıklarda
kullanıldığını açıklar.

Çizgi çeşitlerinin
amaca ve tasarıma
göre nerelerde ve
hangi kalınlıklarda
kullanıldığı açıklanır.

Çizgi kalınlığı

Araştırma ve
problem
çözme,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık,
trafik ve
güvenlik

3. Çizim araç ve
gereçlerini tanır.

Çizimde kullanılan
araç- gereçler tanıtılır.

Çizim araçgereçleri

kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

4. Teknolojiyi kullanarak, Akranlarıyla işbirliği
yapması desteklenir.
tasarımını üretirken
işbirliği yapar.(TTESD)

İşbirliği

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

5. Teknolojiyi kullanarak,
tasarımını üretirken
akranlarına saygı
gösterir. (TTESD)

Akranlarıyla işbirliği
içindeyken birbirlerine
saygı göstermeleri
gerektiği vurgulanır.

Saygı, eleştiri

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

6. Başkalarının
tasarımına yönelik
önerisine,
düşüncelerine saygı
gösterir.

Başka birinin
düşüncelerine saygı
gösterip yapıcı
eleştirilere açık olması
konusunda uyarılır.

Eleştiri, Saygı

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

7. Bilginin bütünlüğüne
ve sahipliğine saygı
duyar. (TTESD)

Diğer derslerinde
öğrendiği bilgileri
kullanması için
desteklenir.

Bilginin
bütünlüğü,
sahiplik

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

8. Oluşturduğu
tasarımda ortaya
çıkan estetik, görsel
ve teknolojik değerleri
açıklar.

Önceki etkinliklerde
öğrendiği kavramları
sentezleyerek
tasarımlarını oluşturur.

Görsellik,
estetik, uyum

eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
işbirliği

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık
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ETKİNLİK 5: ÇİZGİ
TASARIM VE YAPIM

ETKİNLİK 5

6. SINIF

ÇİZGİ

ÖĞRENME ÇIKTILARI

6. SINIF TASARIM VE YAPIM

9.

Özgünlük ve yaratıcılık
ilkelerini uygular.

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

Oluşturacağı tasarımlarda
özgünlük ve yaratıcılık
ilkelerini uygulaması için
heveslendirilir.

Özgünlük,
yaratıcılık

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

10. Özgün ürünler tasarlar.

Öğrenciler özgün ve
işlevsel tasarımlar
geliştirmeleri konusunda
cesaretlendirilir.

Özgünlük

Eleştirel ve
yaratıcı düşünme

Ekonomik katılım

11. Renk çemberini uygun
biçimde kullanır.

Tasarımlarda birlikte
Renk çemberi
kullanacağı renkleri renk
çemberinde nasıl bulacağı
anlatılır.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

12. Tasarımın taşıması
gereken genel özellikleri
ve yapısını belirler.

Tasarımının özelliklerini
ve yapısını yazarak ve
çizerek anlatması
desteklenir.

Taslak tasarım,
yapım

Araştırma ve
problem çözme,
eleştirel ve
yaratıcı düşünme

Duyarlı ve etkin
Vatandaşlık,
Ekonomik katılım

13. Tasarımının özelliğine ve
konusuna göre renkleri
kullanır.

Renk çemberini
kullanarak tasarımının
özelliğine ve konusuna
göre rengin nasıl
seçilmesi gerektiği
anlatılır.

Renk çemberi

Eleştirel ve
yaratıcı düşünme,
araştırma ve
problem çözme,

Duyarlı ve etkin
Vatandaşlık

14. Tasarımını başarmak için
uygun materyalleri ve
araçları kullanır.(TTBS)

Tasarımını
gerçekleştirmek için
kullanacağı araç
gereçler tanıtılır.

Araç-gereç

Okur yazarlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

15. Tasarımın yapım
aşamalarını planlar.

Başkasından kopya
etmeden kendi fikirleriyle
tasarladığı bir ürün
gerçekleştirilmesi
özendirilir.

Tasarım,
planlama

Problem çözme,
girişimcilik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

16. Tasarım yaparken sınıf
içindeki süreçleri takip
eder. (TTESD)

Sınıf içindeki paylaşım ve
bilgi sürecinin takibi
sağlanır.

Süreç

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

17. Tasarım süresince
yaşadıklarını paylaşır.

Yaşadıklarını paylaşması
için cesaretlendirilir,
özendirilir. (sözlü, yazılı
veya görsel olarak
paylaşımda bulunabilir.)

Paylaşma

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik
okuryazarlık

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

Çizgi çeşitleri

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık, trafik
ve güvenlik

18. Çizgi çeşitlerini kullanarak Çizgi çeşitlerini özgün
tasarımlar oluştururken
tasarım oluşturur.
kullanması için
desteklenir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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ETKİNLİK 5

6. SINIF

ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 5: ÇİZGİ
TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

19. Çizim araç ve gereçlerini
amacına uygun kullanır.

Tasarımını
Araç-gereç
gerçekleştirirken
kullanabileceği araç
gereçlerin amacına uygun
kullanılması sağlanır.

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik, işbirliği

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

20. Tasarımında kullanacağı
yöntem ve teknikleri
deneyerek belirler.

Atölyelerin yetersiz
kaldığı durumlarda
çevredeki olanaklardan
faydalanılmasına fırsat
verilir.

Arama-deneme
çalışmaları,
yöntem, teknik

Problem çözme

Duyarlı ve Etkin
vatandaşlık

21. Tasarım etkinliğini
gerçekleştirir.

Öğrenciler özgün ve
işlevsel tasarımlar
geliştirmeleri konusunda
cesaretlendirilir.

Geliştirme,
gerçekleştirme

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme,
problem çözme

Duyarlı ve Etkin
vatandaşlık,
ekonomik katılım

22. Tasarımını
değerlendirmeye yönelik
ölçütler belirler.

Tasarımını nasıl ve hangi
ölçütlere göre
değerlendirmesi
gerektiğini belirler.

Değerlendirme,
veri, olasılık

Kişisel ve sosyal
yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme,
problem çözme

Duyarlı ve Etkin
vatandaşlık,

23. Tasarımı, belirlediği genel
özelliklere göre
değerlendirir.

Tasarımının hedefe
uygunluğunu test eder.

Değerlendirme

Kişisel ve sosyal
yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Ekonomik katılım

24. Tasarımını sunmak ve
Tasarımın yapım ve
İnternet,
sunum aşamasında eldeki teknolojik
desteklemek için
araçlar
teknolojiyi kullanır.(TTBS) teknolojik araçlardan
faydalanılması sağlanır.

İletişim ve bilgi
teknolojileri
yeterliği,
okuryazarlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

25. Teknolojik araçları
kullanırken özen gösterir.
(TTESD)

Tasarım sırasında
kullanılan tüm teknolojik
araçlara özen
gösterilmesi konusunda
uyarılır.

Teknolojik
araçlar,
hassasiyet

Okuryazarlık,
iletişim ve bilgi
teknolojileri
yeterliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

26. Tasarım süresince uygun
iletişim dilini
kullanır.(TTESD)

Akranları veya
çevresindeki diğer
kişilerle, konu hakkında,
görgü kuralları
çerçevesinde iletişime
geçmesi desteklenir.

İletişim

Kişisel ve sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

6. SINIF TASARIM VE YAPIM
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3. ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğretmene uyarı

Strateji: Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim

Belirlenen strateji, yöntem ve
teknikler etkinliğe uyumlu
olanlardır. Konunun işlenişi
sırasında farklı strateji yöntem
ve teknikler belirlenebilir.

Yöntem: Anlatım Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Gösterip
Yaptırma Yöntemi, Bireysel Çalışma Yöntemi
Teknik: Soru-Cevap, Benzetim Tekniği, Bireyselleştirilmiş
Öğretim Tekniği

Öğretmene uyarı
Öğretim araç- gereçleri etkinliğin
içeriğine göre belirlenmiştir.

4.ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Kurşun kalem(HB,2H,3H..vb.),silgi, T cetveli, 30°-60° ve
45°-45° gönye, A4 kağıdı, cetvel, pergel

5.ÖĞRETİM SÜRESİ
4 Ders Saati (2 hafta)

6.ÖN BİLGİLERİ YOKLAMA

Uygulamada yapacağınız
değişikliklerle birlikte araç gereci
de farklılaştırmanız gerekebilir.
Ayrıca, öğrencinin tasarımı
özgün olacağından, bizlerin
kesin olarak hangi malzemeleri
kullanacağını söylememiz
mümkün değildir. Sunulan araç
gereç etkinlik için gerekli ana
malzemelerdir. Tasarımın
içeriğine göre bunlar da
değişkenlik gösterebilir. Aşağıda
kalem çeşitlerini nasıl
kullanabileceğiniz, renk
tonlamasıyla verilmiştir.

Tekrar, ritim, özgünlük, yaratıcılık, renkler, renk çemberi
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Öğretmene uyarı
Öğretim süresi, sınıfın durumu,
çalışmanın performans düzeyi
gözetilerek azaltılıp çoğaltılabilir.
Öğretmene uyarı
Ön bilgilerin yoklanması
etkinliğin kolaylıkla anlaşılıp
uygulanabilmesi için önemlidir.
Bu yüzden ön bilgileri eksik olan
öğrencilerin, öncelikle belirlenen
ön bilgileri edinmeleri
hedeﬂenmelidir. Aksi durumda
öğrenciler etkinlik sırasında
zorlanacaktır.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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3.KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Öğretmene uyarı

ÇİZGİ: Dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir
noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. Çizgiler, işlem,
yön ve hareket gösterir.

Kavram sözlüğü etkinlik
sırasında bilinmesi gereken
kavramları içerir. Kavramlar
hakkındaki bilgi, doğrudan
verilmemeli, dikkat çekme ve
geliştirme bölümlerinde
öğrenciye keşfettirilerek
öğretilmelidir.

Ayrıca şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar.
*Dikey çizgiler güç gösterir. Yukarı bakma hissi verir.
(IIIIIII)
*Yatay çizgiler durgunluk hissi verir.( _ _ _ _ _ _ )

*Eğik çizgiler(45°) de hareket hissi verir.

Sağa eğik çizgiler //////

Sola eğik çizgiler \\\\\\

*Köşegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket hissi verir.

*Çapraz köşegenler karışıklık hissi verir
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*Dairesel çizgiler tamamlayıcı ve birleştirici etki
yaratır.

*Eğri hareket hissi verir.

*Zikzak kırılma noktaları oluşturur.

*Sürekli kalın çizgi,
* Sürekli ince çizgi,
* Kesik çizgi --------------------------* Noktalı kesik çizgi
*serbest el çizgisi

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

ÇİZGİ

ÇİZGİ ÇEŞİDİ

ÇİZGİNİN TANIMI

KULLANILDIĞI YERLER

KALINLIKLARI
(mm)

DİKEY ÇİZGİ

0.9

YATAY ÇİZGİ

0.9

EĞİK ÇİZGİ

0.9

SÜREKLİ KALIN ÇİZGİ

Cisimleri oluşturan çerçeveleri
ve ayrıntıları

0.9

SÜREKLİ İNCE ÇİZGİ

Ölçü çizgisi, ölçü sınır çizgisi

0.5

İnce noktalı çizgi

Simetrik cisimlerin eksenleri,
daire merkezleri

0.3

KESİK ÇİZGİ

Görünmeyen kenarlar, ayrıtlar

0.7

SERBEST EL VE CETVELLE
ZİKZAKLI ÇİZGİ

Kroki çizimleri, görünüş veya
kesitleri sınırlayan çizgiler

0.9
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ÇİZİM ARAÇ VE GEREÇLERİ
Çizim yaparken gerekli olan araç ve gereçler, değişik tür
ve kalitede piyasada bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
aşağıdaki gibidir:

Resim Masaları
Düzgün yüzeyli ve düzgün kenarlı yumuşak ağaçlardan
yapılmış masalardır.Sabit veya ayarlı olanları vardır. Bazı
masalara üzerine gönye ve T cetvelinin yerini tutabilen
aparatlar takılabilir. Bunlara çizim aparatlı masalar denir.

T Cetveli
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Genellikle yatay ve paralel çizgilerin çiziminde kullanılan
gerektiğinde gönyelere kılavuzluk eden bir çizim aracıdır.
T-cetvelleri sert ağaçtan, plastikten veya plastik
malzemeden yapılmıştır. Piyasada, çeşitli boyutları bulunur.
Yapılan işin özelliğine uygun boyuta sahip olan T-cetveli
seçilmelidir.

Gönye
Teknik resimde, çok kullanılan çizim araçlarından birisidir.
Gönyeler ağaç, mika veya plastik malzemeden, 45° x 45°
ve 30°x60° lik açılarda yapılırlar. İhtiyaca göre uygun
büyüklükteki
gönyeler seçilmelidir. Gönyeler genellikle T-cetveli ile
birlikte düşey
veya değişik açılarda çizgi çizme işleminde kullanılır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

ÇİZGİ

Cetvel
Teknik resimde milimetrik bölümleri olan cetveller
kullanılır. Değişik malzemelerden 20, 30, 40 ve 50 cm 'lik
boyutlarda yapılırlar. Cetveller ölçü işlerinde kullanılır.

Pergel
Teknik resimde çok kullanılan, hassas sayılan çizim
araçlarından birisidir. Az veya çoklu parçalardan meydana
gelir. Kurşun kalem veya mürekkep ayağı takılarak daire
çizimlerinde kullanılır.

Zentangle:
Zentangle tekrarlayan desenler kullanılarak
oluşturulmuşsoyut bir çizimdir. Genellikle belirli bir şekil
içinde yapılandırılmıştır. Yani zentangle çizmeye bir
çerçeve çizerek başlarsınız. Sonra da çerçevenin içini
doldurursunuz. Zentangle çizmek, eğlenceli ve dinlendirici
bir aktivitedir. Odaklanmayı, yaratıcılığı ve artistik
becerileri geliştirmek için çok basit ve her yerde
uygulanabilir bir yöntemdir.

Mandala:
“Mandala kelimesi, Doğu dillerinde “enerjiyi saklayan
kap” anlamına gelir.Mandalalar her zaman daire
şeklindedirler, kare şeklindeki motiﬂeridahi yuvarlak
formdadırlar. Merkezden başlayarak birbirinden farklı
sembollerin bir araya gelmesiyle bütünü oluşturan, bütünü
simgeleyen bir desene sahiptirler. Genellikle daire veya
kare şeklinde olan ve her şeyin mistik merkezini sembolize
eden mandalalar meditasyon nesnesi olarak
kullanılabilmektedir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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8. DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)

Öğretmene Öneri

1. Çevrenizde gördüğünüz nesneler hangi çizgilerden
oluşmuştur? İnceleyiniz.

Verilen başlıkları kullanarak
derse hazırlık sorularını
çoğaltabilirsiniz.

2. Yol çizgileri neden farklı çizilir? Yollarda hangi tür çizgiler
kullanılmaktadır?
3. Çizgileri en çok kullanan meslekler hangileridir?
4. Defterlerinizde ne tür çizgiler bulunmaktadır? İnceleyiniz.

9.BİLİYOR MUSUNUZ?
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Müzikli yollar (melodi yolu) Japon'ların zekice buluşlarından bir tanesi.
Belirli bir hızla seyredildiğinde, yolda bulunan haﬁf çıkıntılara sürtünen
lastiklerin sesi, aracın içinde hoş bir melodi yaratıyor. İki amaçla yapılan
müzikli yolların öncelikli amacı hız limitlerinin aşılmamasını sağlamak,
ikinci amacı ise insanların stresini azaltmak.
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10.KARİKATÜR
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11.GELİŞTİRME

Öğretmene uyarı

Etkinlik aşamaları

Çizim araç gereçlerinin somut
olarak sınıfa götürülüp
göstererek tanıtmak öğrencide
farklı bir etki yaratacaktır.

1. Araç-gerecin tanıtılması ve hazırlanması
Çizim yapılırken kullanılan araç-gereç sınıfa götürülerek
tanıtımı yapılır. nasıl ve nerelerde kullanıldığı öğrenciye anlatılır.

2. Çizgi çeşitlerinin tanıtılması
Tüm çizgi çeşitleri örneklendirilerek ve çizilerek gösterilir.
Tasarımlarda hangi çizgi çeşitlerinin sıklıkla kullanıldığı,
tasarımına göre çizgi çeşitlerinin seçilmesi gerekliliği anlatılır.
3. Çizgi uygulaması
Çizgilerin Kullanımı:

Çizgi kalınlığının neye göre
değiştiği ve hangi çizgi çeşidinin
hangi kalınlıkta olması gerektiği
öğrenciye anlatılmalıdır.

Öğrencilerde hem çizim araçgereçlerini kullanma becerisinin
artması, hem de çizgi çizebilme
kazanımının güçlenmesi açısında
her çizgi çeşidinden defter
sayfasının(a4) ¼'ü veya ½'i
ölçüsünde çizmesi
desteklenmelidir.

· Çizgi grubunun içinde yer alan bir çizgi türü seçilir.
· Çizimler bu çizgi türlerine ait olan kalınlıklarda çizilir.
· Çizgi kalınlıkları standarda uygun olmalıdır. Kalın çizgiler
B veya HB, ince çizgiler ve eksen çizgileri H veya 2H kalem
kullanılarak çizilmelidir.
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· Bir resmin üzerindeki aynı cins çizgiler resmin her yerinde
aynı kalınlıkta olmalıdır.
Çizgilerin kâğıdın üzerinde güzel ve temiz görünmesi
önemlidir.
Bu nedenle, çizim öncesi ve çizim sırasında kullanılacak araç
ve gereçlerin temiz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
****Her çizgi çeşidinden çizilmesi:
Çizgiler çizilirken 1 cm ara verilmeli veya kareli kağıtsa
standart bir ölçü belirlenerek çizimesi istenmelidir. Çizgilerin
belirli oranlarda ,belirli bir düzen içinde ritmik tekrarlarla
çizilmesi için öğrenciler uyarılmalıdır. Uygulama sırasında,
her çizgi kendine uygun araç-gereçle çizilmelidir.
****Çizgi çeşitleri kullanılarak mandala veya
zentangle çizilmesi
Öğrencilere her iki yöntem de verilerek, birbirlerinden
farkları anlatılmalı. Her iki tekniğin nasıl kullanılması
gerektiği, hangi çizgi çeşitlerinin kullanılabileceği hakkında
bilgi verilmelidir.

Yapılan çalışmaların renklendirilmesi:
Zentangle ve mandala çalışmaları siyah beyaz bırakılabilir
veya renklendirilebilir. Eğer renklendirilmek istenirse renk
k o n u s u v e r e n k ç a r k ı ö ğ r e n c i l e r e h a t ı r l a t ı l ı r.
Renklendirmenin uyumlu ve ritmik tekrarlarla yapılması
gerekir.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Çizgilerin belirli bir oranda
çizilmesi öğrencilerin el
doygunluğu kazanması ve çizilen
çizgilerdeki tekrar ve ritmi
görebilmesi amacıyla önemlidir.

Çizgi çizilirken öğrenciler çizgi
çeşidine göre gereken uygun
araç- gereci kullanması için
uyarılmalıdır. Dairesel
hareketlerde pergel, çizgilerde
cetvel kullanılması gibi…

Zentangle ve mandala
tekniklerinde çizgi çeşitleri
kullanıldığı için örnek etkinlik
olarak seçilmiştir. Uygulaması
zorunlu etkinlik değildir. Çizgi
çeşitlerinin kullanılabileceği, çizgi
çizme kazanımının öğrenciye
kazandırılabileceği düşünülen
her etkinlik bu konu kapsamında
uygulanabilir.

Zentangle veya mandala
tekniğinin uygulandığı
etkinliklerde tekniklerin
kurallarına uygun kullanılması
için öğrenciler uyarılmalıdır.

Zentangle ve mandala
çalışmaları siyah beyaz
bırakılabileceği gibi
renklendirilerek de uygulanabilir.
Renklendirme sırasında
öğrenciler renklendirmeyi renk
çarkını ve renkler bilgisini
kullanarak yapmaları için
uyarılmalıdır. Renklendirmenin
uyumlu ve ritmik tekrarlarla
yapılması ortaya çıkan
çalışmanın etkisini artıracaktır.

ÇİZGİ

ÖRNEKLER
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ÖĞRENCİ ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ
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12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA

Öğretmene Uyarı

KULLANIM ALANLARI

Öğrenilen bilgilerin günlük
hayatta nerede, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığına ilişkin
öğrencilere verilen somut
örnekleri içerir.

Çizgilerin her çeşidi hayatımızın her alanında karşımıza
çıkmaktadır.
Deniz ve sahilin birleştiği yer olan ufuk çizgisi doğada
bulunan çizgi çeşitlerine verebileceğimiz en güzel
örneklerden biri. Evlerimizin yapım aşamasında çizilen ev
planları, kıyafetlerimiz tasarlanırken çizilen eskizler,
defterlerimizde düz yazmamıza yardımcı kılavuz çizgileri
gündelik hayatımızdan bazı örnekler.

Öğretmene Uyarı

Öğrenciler çoğu zaman konuyla
ilgili doğru diye nitelendirdikleri
ama yanlış olan bilgilere sahiptir.
Etkinlik gerçekleştirildiği sırada
fark edilen bu bilgiler hemen

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN
DÜZELTİLMESİ
Düz çizgi ve serbest el çizgisi her zaman karıştırılan iki çizgi
çeşididir. İkisinin farkı ise düz çizginin cetvelle serbest el
çizgisinin ise el ile çizilmesidir.
Böylece düz çizgi keskin hatlara sahipken, serbest el
çizgisinde el ile çizilmesinden dolayı haﬁf eğrilikler mevcut
olabilir.

doğru bilgilerle desteklenmelidir.

Verilen örnek, etkinliğin
düzenlemesine göre verilmiştir.
Ancak sınıf düzeyi ve
öğrencilerin bilgi birikimine gore
bu bilgiler değişiklik
gösterecektir.
Öğretmene Uyarı
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14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİSİ
Matematik, Geometri, Müzik, Görsel Sanatlar, Sosyal Bilgiler,
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Eğitimini aldığı diğer derslerinde
öğrenmiş olduğu bilgileri
Teknoloji ve Tasarım dersinde
nasıl kullanabileceğinin
farkındalığı yaratılmalıdır.

ETKİNLİK 5

15.SIRA SİZDE

Öğretmene Uyarı

1. Ülkemiz traﬁğinde kullanılan çizgi çeşitlerini ve ne
amaçla kullanılmakta olduğunu araştırıp, bir sunum
hazırlayınız.

Sıra sizde bölümü ile araştırma,
tartışma verilerek okuryazarlık,
sosyal yetkinlik, iletişim, araç
gereç ve medya becerilerini etkili
bir biçimde kullanma
hedeﬂenmiştir.
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16.DEĞERLENDİRME SORULARI
1.Çizgi çeşitleri nelerdir?
2.Çizgi çeşitlerinin günlük hayatta kullanıldığı yerlere
birer örnek veriniz.
3.Çizim araç gereçleri nelerdir? Çizimdeki önemi nedir?

Öğretmene Uyarı
Değerlendirme soruları etkinlikte
olan öğrenme çıktılarına ulaşılıp,
ulaşılmadığını kontrol etmek
içindir. Farklı, daha fazla/az
sorularla veya kendinizin
belirleyeceği farlı bir yöntemle
de değerlendirme yapılabilir.

4.Çizim yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK
TEKRAR VE RİTİM

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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TEKRAR VE RİTİM

6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARINA GÖRE
ÖRNEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 6
TEKRAR VE RİTİM
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3.6. ETKİNLİK 6
TEKRAR VE RİTİM
1.ÖĞRENME ÇIKTILARI
1.Tekrar ve ritim olayını kavrar.
2.Doğayı, yaşamı ve kendini farklı açılardan değerlendirme anlayışı
oluşturur.
3.Hacim, mekan, yüzey kavramlarını açıklar.
4.Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark eder.
5.Direnci artırabilmek için tekrar ve ritmi kullanması gerektiğini
kavrar.
6.Oluşturduğu tasarımda ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik
değerleri açıklar.
7.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken işbirliği yapar.(TTESD)
8.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken akranlarına saygı
gösterir. (TTESD)
9.Başkalarının tasarımına yönelik önerisine, düşüncelerine saygı
gösterir.
10.Özgünlük ve yaratıcılık ilkelerini uygular.
11.Tasarımın taşıması gereken genel özellikleri ve yapısını belirler.
12.Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve araçları
kullanır.(TTBS)
13.Tasarımını başarmak için uygun birleştirme yöntemlerini belirler.
14.Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
15.Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. (TTESD)
16.Tasarım süresince yaşadıklarını paylaşır.
17.Tasarımını geliştirmeye yönelik araştırma yapar.
18.Tasarım etkinliğini tekrar ve ritmi kullanarak gerçekleştirir.
19.Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
20.Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir.
21.Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur.
22.Tekrar ve ritmi çeşitli yöntemler kullanarak uygular.
23.Tasarım etkinliğini gerçekleştirir.
24.Tasarımını değerlendirmeye yönelik ölçütler belirler.
25.Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
26.Tasarımı süresince yaşadıklarını kayıt altına alma yöntemlerini
kullanır.
27.Tasarım süresince uygun iletişim dilini kullanır.(TTESD)

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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2. ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ
KURULAN ARA DİSİPLİNLER

ETKİNLİK 6

6.
SINIF

ETKİNLİK 6: TEKRAR VE RİTİM
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Öğrenciden çevresini
Eleştirel
inceleyerek
yaklaşma,
gördüklerini,
farkındalık
yaşadıklarını
değerlendirmesi istenir.

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

3. Hacim, mekan,
yüzey
kavramlarını
açıklar.

Konuyla ilgili temel
kavram bilgisi verilir.

Hacim,
yüzey,
mekan

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı Ve
Etkin
Vatandaşlık

4. Kuvvetin nesne
üzerindeki
etkisini fark
eder.

Bir cisme kuvvet
uygulandığında
direncinin etkilendiği
açıklanır ve örneklerle
desteklenir.

Direnç,
kuvvet

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Ekonomik
katılım

5. Direnci
artırabilmek için
tekrar ve ritmi
kullanması
gerektiğini
kavrar.

Küçük tekrarların bir
araya gelmesiyle
direncin
artırılabileceği
açıklanır.

Direnç,
tekrar, ritim

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Önceki etkinliklerde
öğrendiği kavramları
sentezleyerek
tasarımlarını
oluşturur.

Görsellik,
Eleştirel ve
estetik, uyum yaratıcı
düşünme,
işbirliği

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

7. Teknolojiyi
kullanarak,
tasarımını
üretirken işbirliği
yapar.(TTESD)

Akranlarıyla işbirliği
yapması desteklenir.

İşbirliği

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

8. Teknolojiyi
kullanarak,
tasarımını
üretirken
akranlarına saygı
gösterir.
(TTESD)

Akranlarıyla işbirliği
içindeyken birbirlerine
saygı göstermeleri
gerektiği vurgulanır.

Saygı, eleştiri Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

9. Başkalarının
tasarımına
yönelik
önerisine,
düşüncelerine
saygı gösterir.

Başka birinin
Eleştiri, Saygı Eleştirel ve
düşüncelerine saygı
yaratıcı
gösterip yapıcı
düşünme,
eleştirilere açık olması
kişisel ve
konusunda uyarılır.
sosyal
yetkinlik

2. Doğayı, yaşamı
ve kendini farklı
açılardan
değerlendirme
anlayışı
oluşturur.

6. SINIF TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

TEMEL
KAVRAMLAR

Tekrar ve ritmin
Tekrar, birlik, Kişisel ve
hayatımızın her
bütünlük,
sosyal
alanında, çevremizdeki
ritim
yetkinlik
birçok objede var
olduğu açıklanır.
doğadan ve yaşamdan
örnekler vermesi istenir.

1. Tekrar ve ritim
olayını kavrar.
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AÇIKLAMALAR

6. Oluşturduğu
tasarımda ortaya
çıkan estetik,
görsel ve
teknolojik
değerleri açıklar.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

TEKRAR VE RİTİM

6. SINIF TASARIM VE YAPIM

ETKİNLİK 6

6.
SINIF

ÖĞRETMEN KILAVUZU

ETKİNLİK 6: TEKRAR VE RİTİM
TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

10. Özgünlük ve
yaratıcılık
ilkelerini
uygular.

Oluşturacağı
tasarımlarda
özgünlük ve
yaratıcılık ilkelerini
uygulaması için
heveslendirilir.

Özgünlük,
yaratıcılık

11. Tasarımın
taşıması
gereken genel
özellikleri ve
yapısını
belirler.

Tasarımının
özelliklerini ve
yapısını yazarak ve
çizerek anlatması
desteklenir.

Taslak tasarım, Araştırma ve
yapım
problem
çözme,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

12. Tasarımını
başarmak için
uygun
materyalleri ve
araçları
kullanır.(TTBS)

Tasarımını
gerçekleştirmek
için kullanacağı
araç gereçler
tanıtılır.

13. Tasarımını
başarmak için
uygun
birleştirme
yöntemlerini
belirler.

Öğrencilerin uygun
birleştirme
yöntemlerine karar
verebilmeleri için
örnekler verilir,
arama deneme
çalışmaları yapılır.

Birleştirme
teknikleri,
aramadeneme
çalışması

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

14. Tasarımın
yapım
aşamalarını
planlar.

Başkasından kopya
etmeden kendi
fikirleriyle
tasarladığı bir ürün
gerçekleştirilmesi
özendirilir.

Tasarım,
planlama

Problem
çözme,
girişimcilik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

15. Tasarım
yaparken sınıf
içindeki
süreçleri takip
eder. (TTESD)

Sınıf içindeki
paylaşım ve bilgi
sürecinin takibi
sağlanır.

Süreç

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

16. Tasarım
süresince
yaşadıklarını
paylaşır.

Yaşadıklarını
paylaşması için
cesaretlendirilir,
özendirilir. (sözlü,
yazılı veya görsel
olarak paylaşımda
bulunabilir.)

Paylaşma

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik
okuryazarlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

17. Tasarımını
geliştirmeye
yönelik
araştırma
yapar.

Öğrenciler
tasarımlarını
geliştirmek için var
olan ürünler
üzerinde inceleme
ve detaylı araştırma
yapar. Araştırma
yöntemleri anlatılır.

Araştırma
yöntemleri

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
araştırma ve
problem
çözme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

18. Tasarım
etkinliğini
tekrar ve ritmi
kullanarak
gerçekleştirir.

Tasarım için tekrar
ve ritmin gerekliliği
vurgulanır.

Tekrar, ritim

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Araç-gereç

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

ARA
DİSİPLİNLER

Okur
yazarlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Duyarlı ve etkin
Vatandaşlık,
Ekonomik
katılım

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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6. SINIF TASARIM VE YAPIM

ETKİNLİK 6

6.
SINIF

ETKİNLİK 6: TEKRAR VE RİTİM
TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

19. Tasarımında
kullanacağı
yöntem ve
teknikleri
deneyerek
belirler.

Atölyelerin
yetersiz kaldığı
durumlarda
çevredeki
olanaklardan
faydalanılmasına
fırsat verilir.

Arama-deneme
çalışmaları,
yöntem, teknik

Problem çözme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

20. Nesneye
belirlenen
sorunu
çözmeye
yönelik değişik
biçimler verir.

Öğrenciler aramadeneme
çalışmalarında
cesaretlendirilir.

Tekrar, ritim,
arama- deneme
çalışmaları,
birlik, bütünlük

Kişisel ve sosyal
yetkinlik,
araştırma ve
problem çözme

Ekonomik
katılım

21. Nesnenin
direncini
artıracak
biçimler bulur.

Öğrenciye küçük
tekrarlar kullanıp
ritmik bir düzen
elde ederek
direnci nasıl
artırabileceği
açıklanır.

Kuvvet, direnç,
sağlamlık,
denge,
uyumluluk

Kişisel ve sosyal
yetkinlik

Ekonomik
katılım

22. Tekrar ve ritmi
çeşitli
yöntemler
kullanarak
uygular.

Öğrencilere
tasarımlarını
gerçekleştirme
sürecinde
rehberlik edilerek,
konu bir örnek
üzerinde
uygulanır.

Özgünlük,
yaratıcılık,
tekrar, ritim,
arama-deneme
çalışmaları

Eleştirel ve
yaratıcı düşünme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

23. Tasarım
etkinliğini
gerçekleştirir.

Öğrenciler özgün
ve işlevsel
tasarımlar
geliştirmeleri
konusunda
cesaretlendirilir.

Geliştirme,
gerçekleştirme

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme,
problem çözme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık,
ekonomik
katılım

24. Tasarımını
değerlendirme
ye yönelik
ölçütler
belirler.

Tasarımını nasıl
ve hangi ölçütlere
göre
değerlendirmesi
gerektiğini
belirler.

Değerlendirme,
veri, olasılık

Kişisel ve sosyal
yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme,
problem çözme

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık,

25. Tasarımı,
belirlediği
genel
özelliklere göre
değerlendirir.

Tasarımının
hedefe
uygunluğunu test
eder.

Değerlendirme

Kişisel ve sosyal
yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Ekonomik
katılım

26. Tasarımı
süresince
yaşadıklarını
kayıt altına
alma
yöntemlerini
kullanır.

Kayıt altına alma
yöntemleri (
sözlü, yazılı,
video, çizim,
fotoğraf,…)
anlatılır ve
öğrenci, istediği
yöntemi seçmesi
için serbest
bırakılır.

Kayıt altına
Kişisel ve sosyal
alma yöntemleri yetkinlik,
okuryazarlık

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

27. Tasarım
süresince
uygun iletişim
dilini kullanır.
(TTESD)

Akranları veya
çevresindeki diğer
kişilerle, konu
hakkında, görgü
kuralları
çerçevesinde
iletişime geçmesi
desteklenir.

İletişim

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Kişisel ve sosyal
yetkinlik

TEKRAR VE RİTİM

3.ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğretmene uyarı

Strateji: Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim,
Araştırma Yoluyla Öğretim.

Belirlenen strateji, yöntem ve
teknikler etkinliğe uyumlu
olanlardır. Konunun işlenişi
sırasında farklı strateji yöntem
ve teknikler belirlenebilir.

Yöntem: Anlatım Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Grupla
Öğretim Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Gösterip Yaptırma
Yöntemi, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
Teknik: Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Benzetim, İkili ve Grup
Çalışması, Grup 66, Altı Şapkalı Düşünme, Bireysel
Öğretim Teknikleri

4.ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Çeşitli artık materyaller, yapıştırıcı çeşitleri (sulu yapışkan,
mumlu yapışkan….), sıcak silikon tabancası, silikon çubuğu,
makas, maket bıçağı, kâğıt, elişi kâğıdı, karton, mukavva,
kalem, silgi, cetvel, pergel, boya çeşitleri, videolar, ﬁlmler,
karikatürler, posterler…..

5.ÖĞRETİM SÜRESİ
10 ders saati (5 hafta)

6.ÖN BİLGİLERİN YOKLANMASI
Özgünlük, yaratıcılık, tasarım, teknoloji, renk kavramları,
pergel ve cetvel kullanımı, çizim teknikleri, birleştirme
teknikleri

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Öğretmene uyarı
Öğretim araç-gereçleri etkinliğin
içeriğine göre belirlenmiştir.
Uygulamada yapacağınız
değişikliklerle birlikte araç gereci
de farklılaştırmanız gerekebilir.
Ayrıca, öğrencinin tasarımı
özgün olacağından, bizlerin
kesin olarak hangi malzemeleri
kullanacağını söylememiz
mümkün değildir. Sunulan araçgereç etkinlik için gerekli ana
malzemelerdir. Tasarımın
içeriğine göre bunlar da
değişkenlik gösterebilir.
Öğretmene uyarı
Öğretim süresi sınıfın durumu,
çalışmanın performans düzeyi
gözetilerek azaltılıp çoğaltılabilir.
Öğretmene uyarı
Ön bilgilerin yoklanması
etkinliğin kolaylıkla anlaşılıp
uygulanabilmesi için önemlidir.
Bu yüzden ön bilgileri eksik olan
öğrencilerin, öncelikle belirlenen
ön bilgileri edinmeleri
hedeﬂenmelidir. Aksi durumda
öğrenciler etkinlik sırasında
zorlanacaktır.
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7.KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Öğretmene uyarı

MEKAN: İnsanı çevreden belli ölçüde ayıran ve içinde
eylemin sürdürülmesine elverişli boşluk

Kavram sözlüğü etkinlik
sırasında bilinmesi gereken
kavramları içerir. Kavramlar
hakkındaki bilgi, doğrudan
verilmemeli, dikkat çekme ve
geliştirme bölümlerinde
öğrenciye keşfettirilerek
öğretilmelidir.

YÜZEY: Üzerinde iki boyutlu birimlerle çalışmaya olanak
veren her tür alan. Bir düzlemin uzunluğu, genişliği vardır
fakat derinliği yoktur. Yüzey, düz olabileceği gibi eğri de
olabilir.
HACiM: Bir cismin uzayda kapladığı yer miktarına hacim
denir.
KUVVET: Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi
hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını
değiştiren etkiye kuvvet denir.
SÜRTÜNME KUVVETİ: Temas halinde olan iki nesnenin
arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen
isimdir. Bu kuvvetin ortaya çıkması için hareket gerekmez
ancak hareketin olduğu durumlardaki (kinetik) sürtünme
kuvveti, hareketin olmadığı durumdan (statik) farklıdır.
Pürüzlü yüzeyler (çimen) , pürüzsüz yüzeylere (buz) oranla
daha fazla sürtünme oluşturur. Sürtünme, kuvvet ile aynı
doğrultuda ve zıt yönlerdedir.
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DİRENÇ: Dayanma, karşı koyma gücü. Direnç kelimesi,
genel anlamda, "bir güce karşı olan direnme" olarak
tanımlanabilir
TEKRAR: Aynı olayın işin tekrar eden sıralamalar biçiminde
olması. Tekrar, ritmik bir olaydır ve tasarımın etkisini artırır.
Doğadan değişik tekrar olaylarına örnekler:
• Saat tik takları,
• Kalbin atışı,
• Yürümek (Adımlarımız),
• Dünyanın dönüşü,
RİTİM: Ritim, hareketlerin akımıdır. Belirli ve düzenli
hareketlerin birbirlerini izleyen gruplar hâlinde yapılması,
görülmesi, duyulması ya da hissedilmesidir. Yani tekrarlanan
hareketlerin özel adıdır. Ritmin anlatım gücü vardır. Örneğin,
birisinin yürüyüş ritmi, ( hızlı, yavaş veya sallanarak ) onun
duygularını anlamamıza neden olabilir. Acelesinin olupolmadığı, canının sıkılıyor olabileceği veya düşünüyor gibi
farklı izlenimler, anlamlar çıkarabiliriz.
Ritim, birleştiren, bütünleştiren bir olaydır. Güç birliği,
görüntü güzelliği ve tekrarlar içindeki uyumdur Oyunda,
dansta, beraber hareket etme zorunluluğu vardır. Aksi hâlde
kargaşa olur. Düzen, beraber olma kolaylığı sağlar. Beraber
hareket ederken güçleri bir noktada toplamak hareketi
kolaylaştırır. Ağlarını aynı anda beraberce çekip çıkaran
balıkçılar daha az güç harcarlar. Doğal olarak da daha az
yorulurlar. Ağaçlar, çiçekler, kuşlar görüntü güzelliği ve
ahenk oluştururlar.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKRAR VE RİTİM

RİTİM ÖRNEKLERİ

DÜZEN: Soyut veya somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre
sıralanması.
BÜTÜNLÜK (ÜRÜN): Bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbirleriyle
ilişkisidir. Bütünlük için bir alana çok fazla şey sığdırmaya çalışmak yanlıştır.
Bu tür bir çalışma gözü yorar dikkati dağıtır, karmaşaya neden olur.
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8. DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)
1.Sizce düzen veya düzenli olmak nedir?
2.Çevrenizde gördüğünüz şeyler için "düzenlidirler"
kavramını kullanabilir misiniz? Neden?
3.Bir şeyin düzenli olabilmesi için sizce neler gereklidir?
4.Etrafımızda düzensizlikten rahatsızlık duyan tanıdığınız
kişiler var mı? Ne gibi düzensizliklerden rahatsızlık
duyarlar?
5.Mekân, hacim ve yüzey deyince aklınıza ne geliyor?
6.Aynı şeyi sürekli tekrarladığınız olur mu? Neden?
7.Tekrar eden geometrik şekiller, evimizdeki seramikler,
evrende gezegenlerin dizilişi veya kalp atışlarımız
düzenli midir?
8.Ritim nedir? Ritmik hareketler, örneğin alkışlamak
tekrar eden ve düzenli bir yapıya sahip midir?
9.Bir koli kartonunun (oluklu mukavva) üzerine
bastırdığımız (kuvvet uyguladığımız) zaman neden şekli
bozulmaz?
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10.Evde, atmayı düşündüğünüz bir şeyleri farklı bir
şekilde değerlendirdiğiniz oldu mu?

9.BİLİYOR MUSUNUZ?
Arılar peteklerini neden altıgen şeklinde yaparlar? Yapılan araştırmalar
en iyi depolama hacminin altıgen şekli ile sağlandığını ortaya
koymuştur. Yani arıların peteklerini altıgen şeklinde yapıyor olmasının
temel sebebi kovan içerisine daha fazla bal depolamayı sağlamaktır.
Altıgen dışındaki diğer şekiller kullanılsaydı kovan içinde gereksiz
boşluklar oluşacağından, istenilen bal depolama miktarı da elde
edilemeyecektir.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Öğretmene Öneri
Verilen başlıkları kullanarak
derse hazırlık sorularını
çoğaltabilirsiniz.

TEKRAR VE RİTİM

10.KARİKATÜR
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11.GELİŞTİRME

Öğretmene öneriler

ETKİNLİĞİN AŞAMALARI

İlk etkinliğimizde amaç
öğrencilerin yüzey, hacim,
kuvvet, direnç, tekrar ve ritim
kavramlarını çeşitli etkinliklerle
kavramalarını sağlamaktır.
Sizlere örnek olması amacıyla
konu örneklendirilecektir.
Örneklerden yola çıkarak konu
zenginleştirilebilir.

1.Çevremiz ve doğadan tekrar ve ritim örnekleri
Tekrar ve ritim olayının hayatımızın bir parçası olduğu
öğrencilere doğadan ve çevremizden örnekler verilerek
farkındalık yaratılmalıdır. Aşağıda sizlere birkaç örnek
verilmiştir. Soru-cevap şeklinde öğrencilerle sınıf içi etkinliği
düzenlenerek örnekler çoğaltılabilir. Burada öğrenci aktif
olmalı, bizler yönlendirici olmalıyız.

130

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Etkinlik bireysel çalışma olarak
düzenlenebilir. Etkinlik aşamaları
haftalara göre düzenlenmiştir.
Her aşama 80 dakikalık ders
süreci için planlanmıştır.
Uygulama aşamasının süresi
öğrencilerin, sınıfın düzeyine
göre uzatılabilir.

TEKRAR VE RİTİM

2. Tekrar ve ritim uygulama örneği: KiRİGAMİ
Kirigami, Japonca "kiru" (kesmek) ve "gami" (kâğıt)
sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup kesme
işleminin de kullanıldığı kağıt katlama sanatına verilen addır.
Genelde kirigami katlanmış bir temel ile başlar, ardından
kağıt kesilir ve kağıt düzleştirilerek açılır kirigami
tamamlanır.

Öğretmene öneriler
Kirigami uygulaması sırasında
öğrenciye uygulamanın yapılışı
anlatılıp, bir örnekle
gösterildikten sonra, öğrenci
serbest bırakılmalıdır. Örnek
dışında farklı şeyler yapmaları
desteklenmelidir. Renk, boyut ve
şekil öğrencinin yaratıcılığıyla
ortaya çıkmalıdır.
Kirigami uygulamasında kesim
yapılırken kat yerlerinin boyuna
düz kesilmesi, kat yerlerini
ayıracağından dolayı, kağıt
açıldığı zaman bir bütün elde
edilemeyecektir. Öğrenciler,
kağıdı keserken nelere dikkat
etmesi gerektiği konusunda
uyarılmalıdır.

Etkinlik için gereken araç-gereç:
• Elişi kağıdı (Kağıt)
• Makas
Etkinlik aşamaları:

Kirigami uygulaması sonrasında
oluşan şekillerdeki tekrar ve
ritim öğrenciye gösterilerek konu
pekiştirilmelidir.
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ÇEŞİTLİ KRİGAMİ ÖRNEKLERİ
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3.Tekrar ve ritim kavramlarına etki eden unsurların
öğrenciye anlatılması
Kuvvet uygulanan cisim

yüzey

hacim

Öğretmene öneriler
Öğrencilere kazandırmaya
çalıştığımız davranışımız,
direncin artırılabilmesi için aynı
büyüklük ve şekildeki cisimlerin
bir araya getirilmesi gerektiği
bilgisidir.
Ritmik bir şekilde tekrarlanan bir
şekil elde edilirse direnci de
artırabileceğimiz örneklerle
öğrenciye kanıtlanmalıdır.

Bir cisme kuvvet uygulandığı zaman şekli değişebilir.
Böylece yüzey şekli ve hacmi de değişmiş olur. Cisme kuvvet
uygulandığı zaman şeklinin değişmesini önlemek için cismin
direncini artırmak gereklidir. Cismin direncinin artırılması da
aynı şeklin ritmik tekrarlanmasıyla mümkündür. Aynı şeklin
küçük tekrarlarının birleştirilip bir düzen oluşturulması
cismin direncini artıracaktır. Hareket en pürüzsüz olanda
daha hızlı gerçekleşecektir.

Bunun için kullanılabilecek en iyi
örneklerden biri oluklu
mukavvadır. Sınıfa oluklu
mukavva götürülerek örnek
gösterilmesi bilginin kalıcılığını
artıracaktır.

Kartonun direnci nasıl artırılabilir?
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15.SIRA SİZDE

Öğretmene öneriler

4.Direnci artırmak için tekrar ve ritmin kullanılması
etkinliği

Yanda sizlere küçük tekrarlarla
direnci artırılmış terlik örnekleri
verilmiştir.

Aşağıda verilen terliklerde aynı şeklin ritmik tekrarı
kullanılarak terliğin direncini artırmak hedeﬂenmiştir.
Uygulamadaki amaç öğrencinin aynı şeklin ritmik tekrarlarını
kullanarak bir cismin direncini artırmaya çalışmasıdır.
Tekrar ve ritmi kullanarak direnç artırılırken kartondan
geometrik şekiller kullanılabileceği gibi, çeşitli artık
materyaller veya hazır birimler de kullanılabilir.

Öğrencilerinizi serbest bırakarak
direnci artırılacak bir terlik
örneği yaptırabileceğiniz gibi,
sizlerin belirlediği farklı bir
objenin (ör: Araba lastiği….)
direncini artırmak da
hedeﬂenebilir.
Direnç artırma çalışmasında
neyin direncini artırmak isterse
veya direnç için nasıl bir
malzeme kullanmak isterse
öğrenci serbest bırakılmalı, her
ikisine de kendisinin karar
vermesi istenmelidir.
Etkinliğin devamını sağlamak
ve araştırma yapılarak
etkinliğin başarısını artırmak
amacıyla 15. Bölüm olan SIRA
SİZDE bölümü buraya
alınmıştır.
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12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA
KULLANIM ALANLARI
Tekrar ve ritim hayatımızın her alanında, kullandığımız birçok
objede, tasarladığımız birçok üründe vardır. Burada
kalbimizin ritmi verilebilecek en iyi örneklerden birisidir.
Uyguladığımız küçük tekrarlar, resimlerde de görüldüğü
üzere asfalt dökümünde de direnci artırmak için
kullanılmıştır.

Öğretmene Uyarı
Öğrenilen bilgilerin günlük
hayatta nerede, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığına ilişkin
öğrencilere verilen somut
örnekleri içerir.
Öğretmene Uyarı
Öğrenciler çoğu zaman konuyla
ilgili doğru diye nitelendirdikleri
ama yanlış olan bilgilere
sahiptir. Etkinlik
gerçekleştirildiği sırada fark
edilen bu bilgiler hemen doğru
bilgilerle desteklenmelidir.
Verilen örnek etkinliğin
düzenlemesine göre verilmiştir.
Ancak sınıf düzeyi ve
öğrencilerin bilgi birikimine göre
bu bilgiler değişiklik
gösterecektir.
Öğretmene Uyarı
Eğitimini aldığı diğer derslerinde
öğrenmiş olduğu bilgileri
Teknoloji ve Tasarım dersinde
nasıl kullanabileceğinin
farkındalığı yaratılmalıdır.

13. DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN
DÜZELTİLMESİ
Tasarımlarda tek kullanılan objeler hiçbir anlam ifade etmez.
Ancak kullanılan objelerin etkisi toplu olarak, ritmik bir
tekrarla kullanılırsa artırılabilmektedir.

14. EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİSİ
Fen ve Teknoloji, Matematik, Görsel Tasarım, Bilgi ve İletişim
Teknolojisi, Müzik, Beden Eğitimi Sağlık ve Spor

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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16.DEĞERLENDİRME SORULARI

Öğretmene Uyarı

1. Çevrenizde ve doğada tekrar eden olaylar nelerdir? Örnek
veriniz.

Değerlendirme soruları etkinlikte
olan öğrenme çıktılarına ulaşıp,
ulaşılmadığını kontrol etmek
içindir. Farklı daha fazla/ az
sorularla veya sizlerin belirlediği
farklı yöntemlerle değerlendirme
yapılabilir.

2. Kuvvet nedir? Objeye etkisi nelerdir?
3. Bir objenin direncini artırmak için ne yapmak gerekir?

Değerlendirme yapılırken bu
etkinlik için hazırlana
değerlendirme formları etkinlik
sonunda verilmiştir. İstenirse bu
formlar kullanılarak
değerlendirme yapılabileceği gibi
kitabın 163. sayfasındaki diğer
formlardan da faydalanılabilir.
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17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK
HAZIR BİRİMLE TASARIM
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TEKRAR VE RİTİM

TEKRAR VE RİTİM DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

1.Tekrar ve ritim kavramı

1.Tekrar ve ritim olayının
farkındadır

2. Doğadan, yaşamdan
örnekler

2.Doğadan, yaşamdan örnekler
verebilir ve farklı
açılardandeğerlendirebilir.

3.Hacim, mekan, yüzey
kavramları

3.Hacim, mekan, yüzey
kavramlarını bilir.

4.Kuvvetin nesne üzerindeki
etkisi ve örnekler

4.Kuvvetin nesne üzerindeki
etkisini fark eder.

5.Nesnenin direncini artıracak
biçimler

5.Nesnenin direncini artıracak
biçimler bulabilir.

6.Kirigami veya başka bir
yöntemle uygulanan ürün

6.Tekrar ve ritmi, kirigami veya
başka bir yöntem kullanarak
uygulayabilir.

7.Tasarım etkinliği aşamaları

7.Tasarım etkinliğini tekrar ve
ritmi kullanarak gerçekleştirebilir

8.Tasarımında kullanacağı
yöntem ve teknikler

8.Tasarımında kullanacağı
yöntem ve teknikleri deneyerek
belirleyebilir

9.Belirlediği birimi kullanarak
tasarlanan direnci artırılmış
ürün

9.Belirlediği birimi kullanarak
direnci artırılmış ürün
tasarlayabilir

10.Dosya/defter düzeni

10.Özgün ürünler tasarlayabilir.

TOPLAM ÜRÜN DOSYASI
PUANI

TOPLAM SINIF İÇİ PERFORMANS
PUANI

ADI SOYADI:……………………………………………….
SINIF/ NO:………………………………………………….
ÖĞRETMEN:……………………………………………….
NOT: Gözlemlenmesi beklenen öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak, çizelge değiştirilebilir; her
öğretmen kendi çizelgesini oluşturabilir. Puanlama yüzlük sisteme göre de yapılandırılabilir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi(0)

ÜRÜN DOSYASI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
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ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:…………………………………………………….

SINIFI:…………..

NO:………….

Açıklama: aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin
altına (X) işareti koyunuz.

Değerlendirilecek Tutum ve Davranışlar

DERECELER

Her zaman
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1

Plânlı çalışmaya özen gösterdim.

2

Çalışmalarım sırasında plânıma uygun hareket ettim.

3

Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım.

4

Öğretmenimin önerilerini dinledim.

5

Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım.

6

Çalışmalarım sırasında değişik kaynaklardan
faydalandım.

7

Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

8

Çalışmalarımda yazılı, sözlü ve görüntülü her türlü
belgeyi kullanmaya çalıştım.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Bazen

Hiç bir
zaman

TEKRAR VE RİTİM

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI: ………………………………………………

Tarih: ……… /………/……………

SINIF-NO: …………………………………………………

1- Bu etkinlikte ne öğrendim?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2- Bu etkinlikte neyi iyi yaptım? Neden?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3- Bu etkinlikte hangi konuda zorlandım? Neden?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4- Bu etkinliği yaparken nerede yardıma ihtiyacım oldu?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

5- Bu etkinliği yaparken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

6- Bu etkinliği yaparken kuvvetli ve zayıf yönlerim nelerdi?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

7- Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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HAZIR BİRİMLE TASARIM

6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARINA GÖRE
ÖRNEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 7
HAZIR BİRİMLE TASARIM
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HAZIR BİRİMLE TASARIM

3.7. ETKİNLİK 7
HAZIR BİRİMLE TASARIM
1. ÖĞRENME ÇIKTILARI
1.Birim ve düzen kavramlarını açıklar.
2.Kullanacağı hazır birimin çoğalabilir ve ekonomik olmasına dikkat
eder.
3.Modül kavramını açıklar.
4.Birimlerinin geri dönüştürülebilen malzemelerden de
oluşturulabileceğini kavrar.
5.Tasarımı süresince yaşadıklarını kayıt altına alma yöntemlerini
açıklar.
6.Sürdürebilirlik kavramının tanımını kavrar.
7.Özgünlük ve yaratıcılık kavramlarını açıklar.
8.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken işbirliği yapar.(TTESD)
9.Teknolojiyi kullanarak, tasarımını üretirken akranlarına saygı
gösterir. (TTESD)
10.Başkalarının tasarımına yönelik önerisine, düşüncelerine saygı
gösterir.
11.Özgünlük ve yaratıcılık ilkelerini uygular.
12.Özgün ürünler tasarlar.
13.Tasarımın taşıması gereken genel özellikleri ve yapısını belirler.
14.Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve araçları
kullanır.(TTBS)
15.Tasarımını başarmak için uygun birleştirme yöntemlerini belirler.
16.Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
17.Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. (TTESD)
18.Tasarım süresince yaşadıklarını paylaşır.
19.Tasarım etkinliğini tekrar ve ritmi kullanarak gerçekleştirir.
20.Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
21.Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir.
22.Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur.
23.Tekrar ve ritmi çeşitli yöntemler kullanarak uygular.
24.Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne ilişkin arama deneme
çalışmaları yapar.
25.Arama deneme yaparak birimlerden modül oluşturur.
26.Modüllerden arama deneme çalışmasıyla bir bütün (tasarım)
oluşturur.
27.Tasarımına yönelik öneriler sunar.
28.Tasarım etkinliğini gerçekleştirir.
29.Tasarımını değerlendirmeye yönelik ölçütler belirler.
30.Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
31.Tasarımı süresince yaşadıklarını kayıt altına alma yöntemlerini
kullanır.
32.Kısıtlı kaynakları tasarruﬂu kullanır. (TTESD)
33.Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. (TTESD)
34.Tasarım süresince uygun iletişim dilini kullanır.(TTESD)

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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2. ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ
KURULAN ARA DİSİPLİNLER
ETKİNLİK 7: HAZIR BİRİMLE TASARIM
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ETKİNLİK 7

6.
SINIF

6. SINIF TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR
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ÖĞRENME
ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

1. Birim ve düzen
kavramlarını
açıklar.

Temel kavramlar
hakkında bilgi
verilir.

Bilgi, birim,
düzen, tekrar,
ritim, denge

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Ekonomik
katılım

2. Kullanacağı hazır
birimin çoğalabilir
ve ekonomik
olmasına dikkat
eder.

Hazır birimi
belirlerken,
tekrarlar
yapılacağı için
aynı birimden çok
sayıda elemana
ihtiyacı olduğu
vurgulanarak,
hazır birim seçimi
serbest bırakılır.

Hazır birim,
çoğalabilirlik,
geri dönüşüm

Yaratıcı ve
eleştirel
düşünme,
girişimcilik

Ekonomik
katılım

3. Modül kavramını
açıklar.

Modüllerin
Modül, tekrar,
birimlerin
ritim
birleşmesinden
oluştuğu açıklanır.

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Ekonomik
katılım

4. Birimlerinin geri
dönüştürülebilen
malzemelerden de
oluşturulabileceği
ni kavrar.

Yapılacak
tasarımlarda artık
materyal
kullanması
sağlanır.

Artık
malzemeler,
geri dönüşüm

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

5. Tasarımı süresince
yaşadıklarını kayıt
altına alma
yöntemlerini
açıklar.

Kayıt altına alma
yöntemleri
(sözlü, yazılı,
video, çizim,
fotoğraf,…)
anlatılır.

Kayıt altına
alma
yöntemleri

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
okuryazarlık

Ekonomik
katılım

6. Sürdürebilirlik
kavramının
tanımını kavrar.

Çevreye duyarlı
tasarımlar
yapması için
öğrenci
cesaretlendirilir.

Tekrar,
bütünlük

Kişisel ve
Sosyal
Yetkinlik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

7.

Özgünlük ve
yaratıcılık
kavramlarını
açıklar.

Yaratıcı düşünme
süreçlerinin
gelişimini
sağlayacak
ifadelerin
kullanılmasına
özen gösterilir.

Bilgi,Yaratıcılık,
Özgünlük

Yaratıcı ve
Eleştirel
Düşünme

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

8.

Teknolojiyi
kullanarak,
tasarımını
üretirken işbirliği
yapar.(TTESD)

Akranlarıyla
işbirliği yapması
desteklenir.

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

9.

Teknolojiyi
kullanarak,
tasarımını
üretirken
akranlarına saygı
gösterir. (TTESD)

Akranlarıyla
Saygı, eleştiri
işbirliği içindeyken
birbirlerine saygı
göstermeleri
gerektiği
vurgulanır.

Kişisel ve
sosyal
yetkinlik,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Başka birinin
düşüncelerine
saygı gösterip
yapıcı eleştirilere
açık olması
konusunda
uyarılır.

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
kişisel ve
sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve Etkin
Vatandaşlık

10. Başkalarının
tasarımına yönelik
önerisine,
düşüncelerine
saygı gösterir.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

İşbirliği

Eleştiri, Saygı

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

HAZIR BİRİMLE TASARIM
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TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME ÇIKTILARI

11.Özgünlük ve
yaratıcılık ilkelerini
uygular.

Oluşturacağı tasarımlarda
özgünlük ve yaratıcılık
ilkelerini uygulaması için
heveslendirilir.

12.Özgün ürünler
tasarlar.
13.Tasarımın taşıması
gereken genel
özellikleri ve
yapısını belirler.
14.Tasarımını
başarmak için
uygun materyalleri
ve araçları
kullanır.(TTBS)

6. SINIF TASARIM VE YAPIM

AÇIKLAMALAR

TEMEL
KAVRAMLAR

ARA
DİSİPLİNLER

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik, eleştirel
ve yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Öğrenciler özgün ve işlevsel Özgünlük
tasarımlar geliştirmeleri
konusunda cesaretlendirilir.

Eleştirel ve yaratıcı
düşünme

Ekonomik katılım

Tasarımının özelliklerini ve
yapısını yazarak ve çizerek
anlatması desteklenir.

Araştırma ve
problem çözme,
eleştirel ve yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık,
ekonomik katılım

Tasarımını gerçekleştirmek
için kullanacağı araç
gereçler tanıtılır.

Özgünlük,
yaratıcılık

BECERİLER

Taslak tasarım,
yapım

Araç-gereç

Okur yazarlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

15.Tasarımını
başarmak için
uygun birleştirme
yöntemlerini
belirler.

Öğrencilerin uygun
birleştirme yöntemlerine
karar verebilmeleri için
örnekler verilir, arama
deneme çalışmaları yapılır.

Birleştirme
teknikleri, aramadeneme çalışması

Eleştirel ve yaratıcı
düşünme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

16.Tasarımın yapım
aşamalarını planlar.

Başkasından kopya
etmeden kendi fikirleriyle
tasarladığı bir ürün
gerçekleştirilmesi
özendirilir.

Tasarım, planlama

Problem çözme,
girişimcilik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

17.Tasarım yaparken
sınıf içindeki
süreçleri takip eder.
(TTESD)

Sınıf içindeki paylaşım ve
bilgi sürecinin takibi
sağlanır.

Süreç

Kişisel ve sosyal
yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

18.Tasarım süresince
yaşadıklarını
paylaşır.

Yaşadıklarını paylaşması
için cesaretlendirilir,
özendirilir. (sözlü, yazılı
veya görsel olarak
paylaşımda bulunabilir.)

Paylaşma

Kişisel ve Sosyal
Yetkinlik
okuryazarlık

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

19.Tasarım etkinliğini
tekrar ve ritmi
kullanarak
gerçekleştirir.

Tasarım için tekrar ve
ritmin gerekliliği vurgulanır.

Tekrar, ritim

Eleştirel ve yaratıcı
düşünme, kişisel
ve sosyal yetkinlik

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

20.Tasarımında
kullanacağı yöntem
ve teknikleri
deneyerek belirler.

Atölyelerin yetersiz kaldığı
durumlarda çevredeki
olanaklardan
faydalanılmasına fırsat
verilir.

Arama-deneme
çalışmaları,
yöntem, teknik

Problem çözme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

21.Nesneye belirlenen
sorunu çözmeye
yönelik değişik
biçimler verir.

Öğrenciler arama-deneme
çalışmalarında
cesaretlendirilir.

Tekrar, ritim,
arama- deneme
çalışmaları, birlik,
bütünlük

Kişisel ve sosyal
Ekonomik katılım
yetkinlik, araştırma
ve problem çözme

22.Nesnenin direncini
artıracak biçimler
bulur.

Öğrenciye küçük tekrarlar
kullanıp ritmik bir düzen
elde ederek direnci nasıl
artırabileceği açıklanır.

Kuvvet, direnç,
sağlamlık, denge,
uyumluluk

Kişisel ve sosyal
yetkinlik

23.Tekrar ve ritmi
çeşitli yöntemler
kullanarak uygular.

Öğrencilere tasarımlarını
gerçekleştirme sürecinde
rehberlik edilerek, konu bir
örnek üzerinde uygulanır.

Özgünlük,
Eleştirel ve yaratıcı
yaratıcılık, tekrar,
düşünme
ritim, aramadeneme çalışmaları

24.Belirlediği birimden
oluşturacağı bütüne
ilişkin arama
deneme çalışmaları
yapar.

Öğrenci tasarımı
gerçekleştirmeye yönelik
arama deneme çalışmaları
için cesaretlendirilir.

Birim, tekrar,
arama-deneme
çalışmaları,
bütünlük

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Ekonomik katılım

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Kişisel ve sosyal
Ekonomik katılım
yetkinlik, araştırma
ve Problem çözme
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ETKİNLİK 7: HAZIR BİRİMLE TASARIM
TASARIM VE YAPIM

ÖĞRENME ÇIKTILARI

AÇIKLAMALAR

TEMEL KAVRAMLAR

BECERİLER

ARA
DİSİPLİNLER

25. Arama deneme
yaparak birimlerden
modül oluşturur.

Birimleri birleştirerek bir
modülü nasıl oluşturması
gerektiği açıklanır.

Birim, modül, aramadeneme çalışmaları

Kişisel ve sosyal Duyarlı ve etkin
yetkinlik,
vatandaşlık
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

26. Modüllerden arama
deneme
çalışmasıyla bir
bütün (tasarım)
oluşturur.

Modülleri birleştirerek bir
bütünü nasıl oluşturması
gerektiği açıklanır.

Birim, modül, bütün,
arama-deneme
çalışmaları

eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
araştırma ve
problem çözme,
işbirliği

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

27. Tasarımına yönelik
öneriler sunar.

Yapmak istediği tasarımlar
hakkında öneriler
geliştirerek, düşündüklerini
ifade etmesi sağlanır.

Gerekçeli öneri

Eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
problem çözme

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

28. Tasarım etkinliğini
gerçekleştirir.

Öğrenciler özgün ve işlevsel Geliştirme,
tasarımlar geliştirmeleri
gerçekleştirme
konusunda cesaretlendirilir.

Kişisel ve sosyal Duyarlı ve etkin
yetkinlik,
vatandaşlık,
eleştirel ve
ekonomik katılım
yaratıcı
düşünme,
problem çözme

29. Tasarımını
değerlendirmeye
yönelik ölçütler
belirler.

Tasarımını nasıl ve hangi
ölçütlere göre
değerlendirmesi gerektiğini
belirler.

Değerlendirme, veri,
olasılık

Kişisel ve sosyal Duyarlı ve etkin
yetkinlik,
vatandaşlık,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme,
problem çözme

30. Tasarımı, belirlediği
genel özelliklere
göre değerlendirir.

Tasarımının hedefe
uygunluğunu test eder.

Değerlendirme

Kişisel ve sosyal Ekonomik katılım
yetkinlik,
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

31. Tasarımı süresince
yaşadıklarını kayıt
altına alma
yöntemlerini
kullanır.

Kayıt altına alma
yöntemleri ( sözlü, yazılı,
video, çizim, fotoğraf,…)
anlatılır ve öğrenci, istediği
yöntemi seçmesi için
serbest bırakılır.

Kayıt altına alma
yöntemleri

Kişisel ve sosyal Duyarlı ve etkin
yetkinlik,
vatandaşlık
okuryazarlık

32. Kısıtlı kaynakları
tasarruflu kullanır.
(TTESD)

Elindeki kaynakların bir gün
bitebileceğini bilip, israf
etmeden kullanmaya ve
paylaşımcı olmaya
özendirilir.

Tasarruf

Kişisel ve sosyal Duyarlı ve etkin
yetkinlik,
vatandaşlık
eleştirel ve
yaratıcı
düşünme

33. Teknolojik araçları
kullanırken özen
gösterir. (TTESD)

Tasarım sırasında kullanılan
tüm teknolojik araçlara
özen gösterilmesi
konusunda uyarılır.

Teknolojik araçlar,
hassasiyet

Okuryazarlık,
iletişim ve bilgi
teknolojileri
yeterliği

34. Tasarım süresince
uygun iletişim dilini
kullanır.(TTESD)

Akranları veya çevresindeki
diğer kişilerle, konu
hakkında, görgü kuralları
çerçevesinde iletişime
geçmesi desteklenir.

İletişim

Kişisel ve sosyal Duyarlı ve etkin
yetkinlik
vatandaşlık

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

HAZIR BİRİMLE TASARIM

3.ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğretmene uyarı

Strateji: Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim,
Araştırma Yoluyla Öğretim,

Belirlenen strateji, yöntem ve
teknikler etkinliğe uyumlu
olanlardır. Konunun işlenişi
sırasında farklı strateji yöntem
ve teknikler belirlenebilir.

Yöntem: Anlatım Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Grupla
Öğretim Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Gösterip Yaptırma
Yöntemi, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
Teknik: Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Benzetim, İkili ve Grup
Çalışması, Grup 66, Altı Şapkalı Düşünme, Bireysel
Öğretim Teknikleri

4.ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Çeşitli artık materyaller, yapıştırıcı çeşitleri (sulu yapışkan,
mumlu yapışkan….), sıcak silikon tabancası, silikon çubuğu,
makas, maket bıçağı, kâğıt, elişi kâğıdı, karton, mukavva,
kalem, silgi, cetvel, pergel, boya çeşitleri, videolar,
ﬁlmler,…..

Öğretmene uyarı
Öğretim araç-gereçleri etkinliğin
içeriğine göre belirlenmiştir.
Uygulamada yapacağınız
değişikliklerle birlikte araç gereci
de farklılaştırmanız gerekebilir.
Ayrıca, öğrencinin tasarımı
özgün olacağından, bizlerin
kesin olarak hangi malzemeleri
kullanacağını söylememiz
mümkün değildir. Sunulan araçgereç etkinlik için gerekli ana
malzemelerdir. Tasarımın
içeriğine göre bunlar da
değişkenlik gösterebilir.
Öğretmene uyarı

5.ÖĞRETİM SÜRESİ

Öğretim süresi sınıfın durumu,
çalışmanın performans düzeyi
gözetilerek azaltılıp çoğaltılabilir.

20 ders saati (10 hafta)
Öğretmene uyarı

6.ÖN BİLGİLERİN YOKLANMASI
Teknoloji, tasarım, yaratıcılık, özgünlük, renkler, geometrik
şekiller, makas, cetvel ve pergel kullanımı, artık materyal,
geri dönüşüm, tekrar, ritim, düzen, hacim, mekân, yüzey,
direnç, bütün kavramları ve uygulama alanları, birleştirme
teknikleri, çizim teknikleri

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Ön bilgilerin yoklanması
etkinliğin kolaylıkla anlaşılıp
uygulanabilmesi için önemlidir.
Bu yüzden ön bilgileri eksik olan
öğrencilerin, öncelikle belirlenen
ön bilgileri edinmeleri
hedeﬂenmelidir. Aksi durumda
öğrenciler etkinlik sırasında
zorlanacaktır.
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7.KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Öğretmene uyarı

BİRİM: Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

Kavram sözlüğü etkinlik
sırasında bilinmesi gereken
kavramları içerir. Kavramlar
hakkındaki bilgi, doğrudan
verilmemeli, dikkat çekme ve
geliştirme bölümlerinde
öğrenciye keşfettirilerek
öğretilmelidir.

HAZIR BİRİM: Farklı amaçlar için üretilen malzemeler
düzen oluştururken kullanılabilir. Bu ürünler hazır olduğu,
ulaşmak kolay olduğu için hazır birim olarak kabul
edilmektedir.
Örneğin, pipet, kibrit çöpü vb. malzemelerin üretim amaçları
asla düzen oluşturmak değildir. Ancak çok iyi birer hazır
birimdirler. Hazır birimlerin seçiminde sağlık ve güvenlik
açısından uygunluk kontrol edilmelidir. Hazır birim olarak
artık materyallerin kullanılması geri dönüşümü de sağlamış
olacaktır.
MODÜL: Bütün yapısı içinde yer alan bağımsız bölüm, parça.
Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı ve bütünlüğü
sağlamak için kullanılan, birimlerin bir araya gelmesiyle
oluşan yapıdır.
BÜTÜNLÜK (ÜRÜN): Bir görünümü oluşturan bileşenlerin
birbirleriyle ilişkisidir. Bütünlük için bir alana çok fazla şey
sığdırmaya çalışmak yanlıştır. Bu tür bir çalışma gözü yorar
dikkati dağıtır, karmaşaya neden olur.
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ÇOĞALABİLİRLİK: Tekrarlanan bir ritimle elde edilen bir
düzenin aynı düzeyde sürekli bir bütünlük göstermesidir.
SÜRDÜREBİLİRLİK: Sürdürülebilir yaşamak, doğayla
uyum içerisinde yaşamak ve yaşam tarzımızın başka hiç bir
“dünya vatandaşını” olumsuz etkilemediğinden emin olmak
anlamına gelir. Tüketmeden, elimizdeki sınırlı kaynakları
olabildiğince akıllıca ve yok etmeden, yeniden üreterek
doğaya ve başkalarına yük olmadan kullanmaktır.
Sürdürülebilirlik yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi,
gelecek nesillerden çalmadan, doğal dengeyi bozmadan,
onların da faydalanabileceği şekilde alabileceğimiz
prensibine dayanır.
DENGE: Bir nesne veya insanın devrilmeden durma halidir.
Tasarımlarımızda denge kurduğumuzda, ince ayrıntılar daha
çok dikkat çeker ve gözü rahatlatır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

HAZIR BİRİMLE TASARIM

8.DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)

Öğretmene öneri

1. Günlük hayatınızda kullandığınız malzemeleri farklı
amaçlar için kullanmayı düşündünüz mü? Nasıl?

Verilen başlıkları kullanarak
derse hazırlık sorularını
çoğaltabilirsiniz.

2. Artık madde olarak tanımladığımız malzemeleri
tasarımlarımızda kullanabilir miyiz? Hangilerini
kullanabiliriz?
3. Bir tasarım yaparken malzeme listesi hazırlamak sizlere
nasıl bir kolaylık sağlar?
4. Aynı ürünleri bir araya getirerek kullandığınız zaman
nasıl bir etki yakalayabilirsiniz?
5. Tasarımlarda kullanılacak araç-gerecin sağlıklı ve
güvenilir olması bizlere ne sağlar?
6. Tasarımlarda kullanılan renkler nasıl düzenlenirse daha
etkili olur?
7. Birimleri birleştirmek için nelere ihtiyaç vardır?
8. Hangi birleştirme tekniği daha sağlam ve güvenlidir?
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9.BİLİYOR MUSUNUZ?
Yaşlı bir ağaç kesilerek kâğıda dönüştürülür. Kâğıt hayatımızda çeşitli
alanlarda kullanılır. Meselâ defter olur, kitap olur. Kullandığımız defter
kâğıtlarının toplanarak sonradan gazete kâğıdına, gazete kâğıtlarının da
toplanarak tuvalet kâğıdı rulosuna dönüştürüldüğünü biliyor musunuz?

ÖĞRETMEN KILAVUZU

ETKİNLİK 7

10. KARİKATÜR
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TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

HAZIR BİRİMLE TASARIM

11.GELİŞTİRME

Öğretmene uyarılar

Etkinliğin aşamaları

Etkinliğimizde amaç öğrencilerin
elinde bulunan ve kendisinin
belirlediği bir hazır birimle,
tekrarları olan, ritmik,
dengeli, çoğalabilir özellik
taşıyan düzende bir tasarım
elde etmesidir. Sizlere yol
gösterici olması amacıyla konu
örneklendirilecektir. Örneklerden
yola çıkarak konu
zenginleştirilebilir. Örnekler
uygulanmak zorunda değildir.

1. Konuyla ilgili olan kavramların öğretimi, birleştirme
tekniklerinin ve hazır birimin seçilmesi
• Birim, hazır birim, modül, bütünlük, çoğalabilirlik,
sürdürebilirlik, denge kavramları öğrenciye
anlatılmalıdır.
• Ayrıca tekrar, ritim ve düzen kavramları etkinlikte
kullanılacağı için tekrar edilerek konu hatırlatılmalıdır.
•Hazır birimlerden hangisinin kullanılacağına karar
verebilmek için hazır birim listesi yapılmalıdır. Hazır
birim olarak artık materyaller seçilebilir. Evde atmayı
düşündüğünüz artık materyallerle çok iyi hazır birimler
elde edilebileceği vurgulanmalı ve örnekler verilmelidir.

Etkinlik bireysel çalışma olarak
düzenlenmelidir. Etkinlik aşamalı
olarak verilmiştir. Her aşama için
ayrılacak süre sınıfın durumu ve
öğrencilerin çalışma
performansları değerlendirilerek
ayarlanmalıdır.

•Yapılan listenin içinden istenilen bir hazır birim
seçilmelidir. Tasarım (bütünlük veya ürün)
oluşturulurken tek bir hazır birimin aynısının tekrarı
kullanılmalıdır. Farklı hazır birimlerden bütün
oluşturmaya çalışılmamalıdır.
•Hazır birim listesinin fazla olması öğrencinin kendine
göre en iyi olan hazır birimi seçmesini kolaylaştırır.
•Liste hazırlanırken öğrencinin ailesi, çevresi,
öğretmenleri, arkadaşları ve doğadaki düzenden
faydalanması, öğrencinin bakış açısını değiştirip,
geliştirecektir.
Hazır birimler listesi
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Hazır birim olarak kullanılabilecek malzemeler:
Çöp şiş, kürdan, kulak pamuğu, derz artısı, pet şişe,
dondurma çubuğu, pet bardak, pet çatal, pet kaşık,
strafor (köpük karton), pipet,………………..
• Oyuncağımı tasarlıyorum etkinliği sırasında
öğrencilerimiz birleştirme tekniklerini öğrenmişlerdi.
Hazır birimleri birleştirmek için de bu tekniklerden biri
veya birkaçı seçilerek etkinlik tamamlanacaktır.
Birleştirme tekniklerinden sadece bir tanesi bazen
birimlerimizi veya modüllerimizi bir araya getirmek için
yeterli olmayabilir. Bundan dolayı birden fazla
birleştirme tekniği seçilmesi uygun olabilir. Birleştirme
teknikleri hakkındaki bilgilerimizi tekrarlamalı ve
öğrencinin seçtiği hazır birime uygun birleştirme
tekniğini seçmesini sağlanmalıdır.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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2. Hazır birimi kullanarak modül oluşturma

Öğretmene uyarı

15.SIRA SİZDE

Öğrenciden beklentimiz etkinlik
uygulanırken dikkat edilecek
kurallara uyarak modüller,
modüllerden de bütün (ürün)
oluşturmasıdır.

•Modül nedir?

Öğretmene uyarılar

Birim: Tek bir taneden oluşur.
Modül: Birimlerin bir araya gelmesiyle oluşur

*Öğrenciler etkinlik sırasında
nelere dikkat etmeleri
konusunda uyarılmalıdır.
Kurallara uyulmadığı takdirde
istenilen çalışmanın ortaya
çıkmayacağı tekrarlanmalıdır.

Bütün (ürün): Modüllerin bir araya gelmesiyle oluşur.
*Arama deneme çalışmaları
sırasında öğrenci sürekli olumlu
motive edilmeli, değişik, yeni
birleşimler bulması
desteklenmelidir.
*Tasarıma bir şeye
benzetilmeden başlanması, yeni
ﬁkirlerin oluşmasını
destekleyecektir.
*Tasarımda kullanılacak
renklerin hangisi veya
hangilerinin olacağına karar
verirken renkler konusu
hatırlatılmalıdır.
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15. bölüm olarak öğrenci
performansını değerlendirdiğimiz
sıra sizde bölümü, modül
oluştururken arama deneme
çalışmaları için geliştirme
bölümünün içinde yer almıştır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

HAZIR BİRİMLE TASARIM

MODÜL ELDE EDİLİRKEN DİKKAT EDİLECEKLER
•Her öğrencinin bireysel farklılıkları ve yaratıcılıkları göz
önüne alınarak, hazır birimlerden oluşturacakları modül
ve bütünlerin farklı uyum, estetik ve yorumlardan
oluşması gerektiği unutulmamalıdır.
•Oluşturulan modül özgün (kendinize ait) olmalı,
başkasından kopya edilmemelidir,
•Öğrenciler hazır birimlerle başlangıçta hangi modülü
oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak
modül arama ve deneme çalışmalarının sonucunda
kendiliğinden ortaya çıkmalıdır Örneğin; öğrenci
çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım
diyerek başlamamalıdır. Ortaya çıkan modül var olan bir
nesneye benzememelidir,

Öğretmene uyarı
Uygulamalar sırasında atölye
öğrencinin ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanmalıdır.
Öğrenci sınıﬂa tasarımını,
etkinlik süresince yaşadıklarını,
fark ettiklerini, öğrendiklerini,
duygu ve düşüncelerini
paylaşmalıdır. Bu süreç yazılı
olarak ürün dosyasında da
belirtilmelidir.

•Öğrenciler seçtiği hazır birimi birleştirmeden önce
kimseden etkilenmeden, yan yana, üst üste veya
istedikleri biçimde tekrar oluşturacak şekilde
düzenlemeler denemelidir.
•Tasarımda kullanılacak renklerin birbiriyle uyumlu
olmasına dikkat edilmelidir,
•Etkinlikte ortaya çıkan modülün bir hacmi olmalıdır,
•Modül dengede durabilmelidir,
•Modül sonsuz çoğalmaya imkan vermelidir. Çoğalma bir
yerde duruyorsa, öğrenciye yanlış yolda olduğu fark
ettirilerek, çoğalma devamlı oluncaya kadar denemeleri
için yönlendirilmelidir.
•Tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır,
•Modülde kullanılan hazır birim orijinal şeklini korumalı,
şekil değişikliğine uğramamalıdır,
•Hazır birimden yola çıkarak bir modül, modüllerin
birleştirilmesiyle de bir bütün elde edilmelidir.
•Modül ve bütün hiçbir zaman bir zemine
oturtulmamalıdır.
•Sağlık ve güvenlik açısından uygun olan hazır
malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
•Öğrenci etkinliğini fotoğraf çekerek, ürün dosyası
hazırlayarak kayıt altına almalıdır. Bu kayıtlar
değerlendirme sürecinde öğretmene yardımcı
kaynaklardır.

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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3. Modülden bütün (tasarım, ürün) elde etme
Hazır birimden modül elde edildikten sonra, modüller yine öğrencinin
arama, deneme sonuçlarına göre karar verdiği gibi birleştirilerek bütün
(tasarım, ürün) elde edilir. Modüller bir araya getirilerek bütün
tasarlanmaya çalışılırken, tüm kuralların burada da geçerli olduğu
unutulmamalıdır.
Öğrenciler modüllerinden birçok sayıda hazırladıktan sonra onları arama
deneme çalışmaları sonucunda birleştirerek bütünü elde edeceklerdir.
Bütün elde edilirken bazen modüller yan yana, alt alta, sağlı-sollu, üst üste
yerleştirilerek tasarım birleştirilebilir. Bazense modüllerin ritmik tekrarlarla
birleştirilebilmesi için ek birim veya modüllere ihtiyaç duyulabilir. Bu
durumda öğrenci engellenmemeli; fakat kullandığı ara modül veya birimi
de ritmik bir tekrarla kullanması gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

ÖRNEK:
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TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

HAZIR BİRİMLE TASARIM

4.Tasarımı (ürünü) sınıﬂa paylaşma

Öğretmene uyarı

•Tasarım bittikten sonra öğrenci tasarımını sınıﬂa
paylaşmalıdır.

Öğrencinin sınıfta akranlarıyla
birlikte paylaşım yapması
görüşünü, düşünce şeklini
geliştirecektir. Sunum şeklinde
yapılan paylaşımlar ise
öğrencinin topluluk önündeki
davranışlarında özgüven elde
etmesini, kendini ifade edebilme
becerisini artıracaktır.

•Her öğrenci kendi tasarımı hakkında nasıl yaptığı, ne
kullandığı, nasıl birleştirdiği, nasıl bir modül elde etmeye
çalıştığı, nerelerde zorlandığı, nerelerde keyif aldığıyla
ilgili paylaşımlarda bulunmalıdır.
•Öğretmen bu sunumlar sırasında öğrenciye
değerlendirme sorularından sorarak, sınıfın ve öğrencinin
durumuna göre, bu soruları artırarak kendi değerlendirme
sürecini oluşturur.

Sunum sırasında olumlu
davranılmalı, öğrenci motive
edilmelidir.

•Değerlendirmenizi yaparken ekler kısmında bulunan
formlardan da yararlanabilirsiniz.
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HAZIR BİRİMLERLE ELDE EDİLMİŞ MODÜL VE BÜTÜN TASARIMI
ÖRNEKLERİ
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TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

HAZIR BİRİMLE TASARIM

12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA
KULLANIM ALANLARI
Bir bahçenin peyzajı sırasında; farklı cinste, tek tek ekilen
çiçeklerin karşıya verdiği his ile aynı çiçek cinsinin düzen
içinde bir araya getirilmesiyle oluşturulacak birlik ve
bütünlük hissi farklıdır. Aynı bitkinin ritmik tekrarıyla elde
edilen düzendeki tasarım daha dikkat çekicidir.

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN
DÜZELTİLMESİ
Farklı materyaller bir araya getirildiği zaman süreklilik etkisi
elde edilmez. Süreklilik etkisinin elde edilebilmesi için aynı
materyalin tekrarından faydalanılmalıdır.

14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİSİ
Matematik,Görsel Tasarım, Fen ve Teknoloji, Bilgi ve İletişim
Teknolojisi, Müzik

Öğretmene uyarı
Öğrenilen bilgilerin günlük
hayatta nerede, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığına ilişkin
öğrencilere verilen somut
örnekleri içerir.
Öğretmen Uyarı
Öğrenciler çoğu zaman konuyla
ilgili doğru diye nitelendirdikleri
ama yanlış olan bilgilere
sahiptir. Etkinlik
gerçekleştirildiği sırada fark
edilen bu bilgiler hemen doğru
bilgilerle desteklenmelidir.
Verilen örnek etkinliğin
düzenlemesine göre verilmiştir.
Ancak sınıf düzeyi ve
öğrencilerin bilgi birikimine göre
bu bilgiler değişiklik
gösterecektir.
Öğretmen Uyarı
Eğitimini aldığı diğer derslerinde
öğrenmiş olduğu bilgileri
Teknoloji ve Tasarım dersinde
nasıl kullanabileceğinin
farkındalığı yaratılmalıdır.
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16.DEĞERLENDİRME SORULARI

Öğretmene Uyarı

1. Kullandığınız hazır birimlerle istediğiniz sonucu elde
edebildiniz mi?
2. Modülünüzü elde ederken en çok nerede zorlandınız?
Sizce yeterli arama deneme çalışması yaptınız mı?
3. Seçtiğiniz birleştirme tekniği oluşturduğunuz tasarıma ne
kadar uygundu? Birleştirirken zorlandığınız yerler oldu
mu?
4. Kullandığınız araç-gereçlerin iyi ve kötü yönleri nelerdir?
5. Oluşturduğunuz tasarım (ürün) neye benziyor?
6. Oluşturduğunuz tasarımın şekli, hangi ürünlerin tasarımı
yapılırken kullanılabilir?

Değerlendirme soruları etkinlikte
olan öğrenme çıktılarına ulaşıp,
ulaşılmadığını kontrol etmek
içindir. Farklı, daha fazla/az
sorularla veya sizlerin
belirleyeceği farklı bir yöntemle
değerlendirme yapılabilir.
Değerlendirme yapılırken bu
etkinlik için hazırlana
değerlendirme formları etkinlik
sonunda verilmiştir. İstenirse bu
formlar kullanılarak
değerlendirme yapılabileceği gibi
kitabın 163. sayfasındaki diğer
formlardan da faydalanılabilir.

7. Oluşturduğunuz tasarım ne kadar farklı ve yaratıcıdır?
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17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK
7. SINIF

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

HAZIR BİRİMLE TASARIM

Kullanılacak hazır birimlerin
belirlenmesi

Derse hazırlıklı gelme (araç-gereç)

Hazır birimin belirlenmesi

Sorumlulukları zamanında yerine
getirme (planlı ve düzenli çalışma)

Oluşturduğu düzenin resim veya
fotoğrafı

Derse katılma- sorulara cevap verme

Kullanılan araç ve gereçlerin
belirlenmesi

Kullanacağı hazır birimleri
seçme(biçim belirleme)

Birleştirme tekniğinin belirlenmesi

Birimlerden deneme çalışmaları
yapma

Düzeni oluşturma

Düzeni oluşturmaya yönelik arama
ve denemeler yapma

Düzeni değerlendirme

Düzeni oluşturmada istekli davranma

Özdeğerlendirme formlarının
doldurulması

Düzen oluşturma

Dosya/defter düzeni

Çalışmasını planlanan sürede
tamamlama

Düzeni tanıtma ve paylaşma süreci

Oluşturduğu düzeni sınıfta
yorumlayabilme

TOPLAM ÜRÜN DOSYASI PUANI

TOPLAM SINIF İÇİ PERFORMANS
PUANI

ADI SOYADI:……………………………………………….

SINIF/ NO:………………………………………………….

NOT: Gözlemlenmesi beklenen öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak, çizelge değiştirilebilir; her öğretmen kendi
çizelgesini oluşturabilir. Puanlama yüzlük sisteme göre de yapılandırılabilir.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÜRÜN DOSYASI DERECELİ PUANLAMA
ANAHTARI
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ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:…………………………………………………….

SINIFI:…………..

NO:………….

Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

Değerlendirilecek Tutum ve Davranışlar

DERECELER

Her zaman

1

Planlı çalışmaya özen gösterdim.

2

Çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim.

3

Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım.

4

Öğretmenimin önerilerini dinledim.

5

Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım.

6

Çalışmalarım sırasında değişik kaynaklardan faydalandım.

7

Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

8

Çalışmalarımda yazılı, sözlü ve görüntülü her türlü belgeyi
kullanmaya çalıştım.
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Bazen

Hiç bir zaman

HAZIR BİRİMLE TASARIM

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:……………………………………………….

Tarih:…..../…….../……………

SINIF-NO:………………………………………………...

1- Bu etkinlikte ne öğrendim?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2- Bu etkinlikte neyi iyi yaptım? Neden?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3- Bu etkinlikte hangi konuda zorlandım? Neden?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4- Bu etkinliği yaparken nerede yardıma ihtiyacım oldu?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5- Bu etkinliği yaparken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6- Bu etkinliği yaparken kuvvetli ve zayıf yönlerim nelerdi?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7- Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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YARDIMCI KAYNAKLAR

4.

YARDIMCI KAYNAKLAR

4.1. FORMLAR
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YARDIMCI KAYNAKLAR
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ÖĞRETMEN KILAVUZU

-

GÖZLEM FORMU
Aşağıda sıralanan ölçütleri öğrencilerin sergileme durumlarına göre ilgili yere ( X ) işareti koyarak belirleyiniz.

YARDIMCI KAYNAKLAR
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GRUP ÇALIŞMASINI DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK:

TARİH:
GRUBUN ADI:

GRUP ÜYELERİ:

1. Bu etkinlikte grup üyelerinin görevlerini tanımlayınız.

2. Grubunuzun güçlü yanları nelerdir?
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3. Grubunuz hangi zorluklarla karşılaştı?

4. Çalışmanızda grubun tüm üyeleri katkıda bulundu mu?

5. Birbirinizin düşüncelerini hoşgörüyle dinlediniz mi?

6. Grup olarak bir sonraki çalışmalarınızda iyileştirmek için ne önerirsiniz?

7. Grupta bir değişiklik yapmak isteseydin neyi değiştirirdin?

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

YARDIMCI KAYNAKLAR

ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:……………………………………………………
SINIFI:…………

NO:…………

Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin
altına (X) işareti koyunuz.
Değerlendirilecek Tutum Ve Davranışlar

DERECELER
Her
zaman

1

Plânlı çalışmaya özen gösterdim.

2

Çalışmalarım sırasında plânıma uygun hareket ettim.

3

Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım.

4

Öğretmenimin önerilerini dinledim.

5

Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım.

6

Çalışmalarım sırasında değişik kaynaklardan
faydalandım.

7

Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

8

Çalışmalarımda yazılı, sözlü ve görüntülü her türlü
belgeyi kullanmaya çalıştım.

9

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım:

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Bazen

Hiç bir
zaman
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ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
ETKİNLİK:

Tarih:……/………/………

ADI SOYADI:…………………………………………………………………………………………
SINIFI:………………..

NO:…………………………

1- Bu etkinlikte ne öğrendim?

2- Bu etkinlikte neyi iyi yaptım? Neden?
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3- Bu etkinlikte hangi konuda zorlandım? Neden?

4- Bu etkinliği yaparken nerede yardıma ihtiyacım oldu?

5- Bu etkinliği yaparken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?

6- Bu etkinliği yaparken kuvvetli ve zayıf yönlerim nelerdi?

7- Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

ÖĞRETMEN…………………………………

D: Defter/Dosya

M: Malzeme/Materyal

YARDIMCI KAYNAKLAR

ÖĞRETMEN KILAVUZU
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SINIF

HAFTA

KONU
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KAVRAMLAR

ANA BAŞLIKLAR
(İÇERİK)

ETKİNLİKLERLE ANLATIM
(GELİŞTİRME)

HAFTAYA İHTİYAÇ
DUYULACAK ARAÇGEREÇ

……………………… ÖĞRETİM YILI HAFTALIK ETKİNLİK ÇİZELGESİ
ÖDEV
(SIRA SİZDE)

YARDIMCI KAYNAKLAR

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

YARDIMCI KAYNAKLAR

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU

Pek iyi(8-10)

İyi(5-7)

Geliştirilmeli(1-4)

Gözlemlenemedi (0)

ÜRÜN DOSYASI DERECELİ PUANLAMA
ANAHTARI
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TOPLAM ÜRÜN DOSYASI
PUANI

TOPLAM SINIF İÇİ
PERFORMANS PUANI

ADI SOYADI:……………………………………………….
SINIF/ NO:………………………………………………….
ÖĞRETMEN:……………………………………………….
NOT: Gözlemlenmesi beklenen öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak, çizelge değiştirilebilir; her
öğretmen kendi çizelgesini oluşturabilir. Puanlama yüzlük sisteme göre de yapılandırılabilir.
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YARDIMCI KAYNAKLAR

172

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

YARDIMCI KAYNAKLAR

4.

YARDIMCI KAYNAKLAR

4.2. YARATICI DÜŞÜNCEYİ UYARAN
TEKNİKLER
173
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4.2. YARATICI DÜŞÜNCEYİ UYARAN TEKNİKLER
Öğrencilerin ilginç ve yaratıcı ﬁkirlere ulaşmalarında karşılaştıkları zorluklarda yaratıcı düşüncelerinin uyarılması amacıyla farklı tekniklerden
yararlanılabilir.
Aşağıda sıralanan teknikler, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini ortaya
çıkarmak amacıyla 10'ar dakikalık kısa etkinlikler olarak uygulanabilir.

1. Bir kitaptan rastgele kelime bulma
Sınıfta bulunan herhangi bir ders kitabından faydalanılabilir. Kitabın
herhangi bir sayfası açılarak rastgele bir kelime seçilir. Seçilen bu kelimeden beyin fırtınası ile somut bir nesneye ulaşılmaya çalışılır.
Seçilen kelime bir nesne ismi de olabilir. Ulaşılan nesne hakkında değişik
ﬁkirler üretilerek nesneye farklı özellikler kazandırılmaya çalışılır. Nesneye
yönelik değişiklik düşünceleri ile öğrenciler bir buluşa da gidebilirler.
Nesnenin özelliklerini değiştirme, geliştirme düşünceleri aynı zamanda
nesneye yönelik bir inovasyon (yenileme) çalışması olarak da kullanabilir.
Bu yolla öğrencilere olaylara ve nesnelere farklı bakış açıları kazandırılmaya
çalışılır.
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2. Rastgele bir resimden yola çıkma
Başlangıç noktası olarak herhangi bir kitap veya aﬁşten bulunacak rastgele
bir resimden yola çıkarak ilginç bir ﬁkre ulaşılmaya çalışılır. Sınıfta bulunan
herhangi bir kitaptan bulunan bir resim seçilir. Resim ile verilmeye çalışılan
mesajların neler olabileceği ve resimden öğrencilerin ne anladığı hakkında
bir beyin fırtınası yapılır.
Verilen mesajlardan ve bu resim hakkında öğrencilerin ortaya koyduğu
düşüncelerden yola çıkarak somut bir nesneye ulaşılmaya çalışılır. Yapılan
bu çalışmayla öğrencilerde somut bir nesneye geçiş için gerekli düşünme ve
becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.

3. Benzer durumlardan yola çıkma
Çözümünde zorluk çekilen herhangi bir problem, benzeri problemlerin
çözüm süreçleri örnek alınarak çözülür. Öğrencilere elde ettikleri
tecrübeleri farklı alanlarda kullanabilmelerine yönelik beceri kazandırılmaya çalışılır.

4. Konu hakkındaki gerçekleri ve bilgileri sıralama
Herhangi bir nesne ele alınır. Seçilen nesne hakkında var olan bilgiler
sıralanır. Daha sonra bu bilgilerden yola çıkılarak nesneye daha farklı
özellikler kazandırılması amacıyla bir beyin fırtınası yapılır. Bu şekilde
öğrencilerin var olan nesneler hakkındaki bilgilerini, farklı amaçlarla
kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır

5. Tersi durumu düşünme
Çözüm bekleyen bir sorun ele alınır. Daha sonra bu sorunun çözümü
üzerinde sınıf içerisinde bir beyin fırtınası yapılır. Beyin fırtınası ile bir
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çözüme ulaşılamazsa seçilen sorunun tersi durum, çıkış noktası olarak ele
alınarak beyin fırtınasına devam edilir. Bu şekilde öğrencilerin karşılaşılan
bir problemin çözümünde farklı düşünceler oluşturabilme becerilerinin
geliştirilmesi sağlanır. Örneğin; susuzluk problemi bir beyin fırtınasında
çözüme ulaştırılamamışsa bu kez fazla suyun, bir problem olduğundan yola
çıkılarak bir beyin fırtınası düzenlenir.
6. İki farklı sözcükten yola çıkma
İki farklı sözcükten yola çıkılarak yeni veya yaratıcı bir ﬁkre ulaşılır. Bu
amaçla rastgele iki sözcük bulunur ve bu sözcükler arasında ortak bir ilişki
kurulmaya çalışılır. Ortak ilişkilerin neler olabileceği hakkında bir beyin
fırtınası yapılır, üretilen ﬁkirlerden yola çıkarak farklı özelliklere sahip daha
önce var olmayan ya da var olan bir nesneye farklı özellikler kazandırılmaya
çalışılır. Örneğin, uçak ve halı sözcüklerinden uçan halı sözcüği gibi.
7. Çözümden soruna gitme (Tersine mühendislik)
Çözümden soruna gitme yönteminde önce var olan bir çözüm ele alınır.
Daha sonra bu çözümün hangi sorunların da çözümü olabileceği düşünülür.
Bu şekilde bir çözümün birden fazla soruna çözüm getirebileceği düşüncesi
öğrencilerde oluşturularak farklı teknoloji alanlarındaki gelişmelerin bütün
teknoloji alanlarında değerlendirilmesi sağlanır. Bu şekilde öğrencilerde
disiplinler arasında ilişki kurabilme ve bunları kullanabilme becerilerinin
geliştirilmesi sağlanır.
8. Farklı bir duruma girme
Öğrencilerin çekingenlikten veya sosyal sınırlamalardan uzaklaşarak yeni
düşünceler geliştirmeleri amaçlanır. Bu teknikte, öğrenciler ele aldıkları bir
soruna çözüm önerileri oluşturmak amacıyla, bulundukları mevcut sosyal
konum dışında bir kimliğe bürünerek çözüm önerileri geliştirirler. Sorunun
ait olduğu çevre veya meslek dışında farklı bir çevrede veya meslekte olma
durumlarını hayal ederek soruna çözüm önerileri geliştirirler. Bu şekilde
öğrencilerde bir soruna çözüm bulmada farklı bakış açıları getirme
becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.
9. Yok Etme, Çıkarma
Bu aşamada çocuktan nesnenin bir özelliğinin tümünü ya da bir bölümünü
atması ya da kaldırması istenir. Örneğin, elbise askısından neleri
çıkarabiliriz? Elbisenin asıldığı bölüm, naylon giysilerin kaymaması için
kauçuk bir bölümle değiştirilebilir.
Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:
- ...............´da hangi parçaları kesip atabilirsiniz?
- ...............´nın esas kısmı dışında her şeyi çıkarsanız ne olurdu?
- Yarın okuldan ayrılmak zorunda kalsanız ne yapardınız?
- ..............´dan rasgele bir bölümünü çıkarırsanız ne olurdu?
- ..............´ya olan ihtiyacımız azalsaydı ne olurdu?
...............´dan kesip atamayacağınız en önemli parça hangisidir? Neden?
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10.Birleştirme
Bu aşamada, farklı düşünceler ve öğeler bir araya getirilir ve birleştirilir.
Örneğin, elbise askısı ile neyi birleştirirsek daha gelişmiş bir elbise askısı
elde ederiz? Elbise askısını kirlilik ölçer bir elektronik aletle birleştirdiğimizi
düşünelim. Böyle bir askı bize asılan elbiselerin temiz ya da kirli olup
olmadığını bize gösterebilir. Bilgisayar ile birleştirilip dolaptaki giysilerin
dokümanını bize verebilir.
Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:
- Hangi bölümler birlikte çalışabilir?
- ...............´nın başlangıç ve sonunu değiştirebilir misiniz?
- ............... konusunda başka kimlerden yardım alabiliriz?
- ............... materyalleri birleştirebilir misiniz?

11. Uyarlama
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Bu aşamada kişinin, nesnenin bir amaca ya da duruma uyum sağlaması için
üzerinde düzeltme yapılır. Var olan nesneler ya da olaylar üzerinde ilişkisiz
olan konular ile ﬁkir ve ürünler birleştirilerek yeni düşünceler ortaya
çıkartılır. Örneğin, bir elbise askısını daha başka özel bir duruma nasıl
sokabiliriz? Bunun için nasıl bir düzenleme yapmak gerekir? Elbise
askısında güzel bir koku veren bir bölüm olabilir ve elbiselerdeki kötü
kokuları yok eder. Elbise askısı suyu emen bir materyalden yapılmış olabilir.
Bu durum da asılan elbiselerin daha çabuk kurumasını sağlar.
Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:
- ................´yı tek bir ürün yerine iki ürün haline nasıl getirebilirsiniz?
- Çöpe neler attınız? Onlardan nasıl yararlanabilirsiniz?
- .................´nın etkinliğini iki katına çıkarmak için nelere gereksiniminiz
vardır?
- Bu konuda kimlerden öneri alabiliriz?
- Çok eski yıllarda .............. ile ilgili neler yapılıyordu?
- ..............´yı gelecekte (siz büyüdüğünüzde) nasıl değiştirebilirsiniz?

12. Diğer Kullanımların Yerine Koyma-Amacını Değiştirme
Bu aşamada çocuktan elindeki nesneyi her zaman kullandığı amacından
farklı amaçlar için kullanması istenir. Örneğin; elbise askısını başka ne
amaçla kullanabiliriz? Elbise askısı tekrar şekillendirilip çelenk için bir
çerçeve olabilir. Anten yapılıp radyoya bağlanabilir. Şekli değiştirilerek bir
sekreterin yazacağı metni daha iyi okuyabilmesi için kâğıtlarını tutma
görevi yapabilir.
Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:
- Elinizdeki ..............´nın yarı bölümünü başka bir şey için kullanabilir
misiniz?
- ................´yı başka kimler kullanır?
- .............. ile evde ya da okulda başka neler yapabiliriz? Onu başka hangi
amaçlar için nasıl kullanabiliriz?
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- .................´yı yenebilir hale getirmek için ne yapabiliriz?
- ................´başka bir yerde kullanabilmek için nasıl değişiklikler
yapabiliriz?
- ................´nın reklâmını nasıl yapabiliriz?

13. Yer Değiştirme
Bu aşamada nesneyi başka bir şeyin yerine koyma çalışması yapılır.
Örneğin, bir elbise askısının yerine başka ne kullanılabilir? Ağaç dalı, ip,
anten, tahta parçası vb.
Bunun dışında bu aşamada çocuğun daha çok düşünüp ﬁkir üretebilmesi
için farklı sorular da sorulabilir.
- Onun bir bölümünü başka bir şeyle değiştirebilir misin?
- Farklı bir güç kaynağı kullanabilir misin?
- ........... yerine başka ne kullanabiliriz?
- ........... başka hangi yollardan yapılabilir?
- Çocuklar sizin yerinize yapsa ne yaparlardı?
- Bir uzaylı yapsa nasıl yapardı?
- Başka hangi materyallerden yapılmış olabilir?
- Çok eski yıllarda onun yerine ne kullanılmıştı?

14. Değiştirme, Küçültme, Büyültme
Bu aşamada, nesnenin orijinal örneğini alıp formunu değiştirmek için
genişletme, şeklini ya da niteliğini büyültme, küçültme, haﬁﬂeştirme,
yavaşlatma gibi düzenlemeler yapılır.
Örneğin, elbise askısının görüntüsünde, şeklinde ya da renginde nasıl bir
değişiklik yapılabilir? Elbise askısı daha ağır, haﬁf, hızlı güçlü, kısa ya da
küçük nasıl yapılabilir? Elbise askıları daha geniş ve güçlü yapılırsa ağır
battaniyeleri ya da yatak örtülerini taşıyabilir. Farklı renklerde elbise askısı
üretilirse giysiler mevsime göre ya da türlerine göre düzenlenebilir. Esnek
bir materyalden yapılırsa elbisenin şeklini alabilir.
Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:
- ...............´nın kullanımını nasıl eğlenceli bir hale getirebiliriz?
- ...............´nın eğer içi görülebilseydi ne olurdu?
- .............. daha ağır olsa nasıl olurdu?
- .............. daha haﬁf olsa nasıl olurdu?
- ............... hiçbir yere hareket etmeseydi ne olurdu?
- ...............´nın rengini değiştirirseniz nasıl olurdu?
- Çok küçük olsa ...............´ya farklı olarak ne yapardınız?
- ................ eğer konuşabilseydi ne söylerdi?
- Uzayda olsaydınız nasıl yapardınız?
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15.Tersine Çevirme ya da Yeniden Düzenleme
Olay ya da olguların var olan durumu yeniden düzenlenerek sonuçları
tartışılır. Çocuktan nesnenin sahip olduğu şekilden farklı bir plân ya da şema
düşünmesi istenir. Örneğin, elbise askıları başka nasıl tasarlanabilir? Altına
diğer askıların asılabileceği bir kanca eklenerek giysi merdiveni
oluşturulabilir. Askının alt tarafı şapka ve havluların asılabileceği şekilde
düzenlenebilir. Dar dolaplarda kullanmak için askı yarıdan kıvrılabilecek
şekilde tasarlanabilir.
Bu aşamada sorulabilecek sorular şunlardır:
- ..............nın hangi parçalarını değiş tokuş yapabilirsiniz?
- İlk parçayı sona koysanız ne olur?
- Son parçayı başa koysanız ne olur?
- Üst üste ya da alt alta yapmaya çalışsanız ne olurdu?
- ................ olsaydı onu nasıl yapardınız?
- ................. da insanlar ya da hayvanlar rollerinin tersini yapsaydı neler
olurdu?
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4.3. RENKLERİN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Modern dünyada hızla gelişmekte olan ticaret faaliyetlerinde renklerin
etkisini göz ardı etmemek gerek. Özellikle, giyim sektörü için renklerin
ahengini bilmek bulunmaz fırsat doğrusu. Bir düşünün. Bir mağazada
onlarca kıyafet varken onların içinden yalnızca bir ya da birkaçının
dikkatimizi çekiyor olmasının bir nedeni olmalı öyle değil mi? Çoğu zaman
kıyafetin üzerimizde nasıl duracağıyla ya da bedeniyle değil de ilk olarak
renk açısından bizde uyandırdığı etkiyle onu almaya ya da almamaya karar
veririz. Renkler biz alıcılar ile mağaza sahipleri yani satıcılar arasında adeta
bir köprü vazifesi görürler. Çünkü renkler, ürünün alınması aşamasında çok
keskin ve baskın bir ölçüt oluşturmaktadır. Görselliğin had safhada olduğu
çağımızda, elbette dikkatimizi ilk göze hitap eden ürünler çekecektir.
Görselliğin çok büyük bir kısmını da bilindiği üzere doğru renk tercihleri
oluşturur. Uzmanların belirlemiş olduğu ölçütlere göre hangi rengin ne tür
bir izlenim uyandırdığı aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Aşırı renk zıtlığı: Huzursuzluk, mutsuzluk
Oldukça uyumlu renkler: Huzur ve mutluluk
Sıcak renkler: Coşkunluk, mutluluk, neşe, yakınlık
Soğuk renkler: Sakinlik, rahatlık, hüzün, uzaklık.

Mor: İçe dönüklük , hüzün yaratır. İnsanda esrarengiz duygular uyandırdığı
söylenir. Daha çok bilinçaltını açığa çıkardığı bilinir. Soğuk renklerden
biridir.
Sarı: Bilindiği üzere güneşin rengidir. Dolayısıyla çarpıcıdır, canlıdır,
coşkunluk verir. Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür. Dikkat çekmesi
açısından ticari ürünlerde oldukça fazla kullanılır. O yüzden dünyada
taksiler sarıdır, geçici olduğu bilinsin ve dikkat çeksin diye. Araba kiralama
şirketleri de sarıyı kullanır, çünkü müşterilerine aldığınız şey geçicidir lütfen
geri getirin demek isterler. Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar
kullanmak istemez, çünkü paranın geçici değil kalıcı olmasını isterler.
Turuncu: Turuncu dışa dönük, heyecan ve mutluluk verici, dinamik, dikkat
çekici, çarpıcı ve iç açıcı bir renktir. Sıcak renklerin genel karakteri olan
kişiye canlılık ve neşe vermesi, kırmızıdan sonraki en sıcak renk olan
turuncu için de geçerlidir. Turuncu, aynı zamanda gösterişin ve şatafatın
rengidir, fakat kırmızı kadar rahatsız edici olmadığından daha rahat
kullanılabilir. Metabolizmayı hızlandırıcı etkilere sahiptir. Canlılık, cesaret ve
güven verir. Zihni harekete geçirir. Yaşama sevinci, neşe verir. İştah
artırıcıdır. Sosyalliği çağrıştırır. Bu yüzden turuncu renkli bir obje grubu,
olduğundan daha fazla görünür. Ayrıca turuncu “herkes için” imajı
verdiğinden yine pazarlama sektöründe sıklıkla kullanılan bir renktir.
Beyaz: Temizlik, doğruluk, güven, masumiyetin rengidir. İstikrarı,
devamlılığı, simgeler. Gelinliklerin beyaz olmasının nedeni insanda
uyandırdığı berraklık duygusudur. Politikacılar temiz, dürüst izlenimi
vermek istediklerinden dolayı beyazı pek severler.
Mavi: Bilinen en belirgin özelliği rahatlatıcı etkisidir. Özgürlük, huzur,
sonsuzluk ve dinlendiricilik etkilerindendir. Ancak bunun yanında uzaklığı
çağrıştırdığından soğuk bir renktir.
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Pembe: Rahat hissettiren renktir. Bu yüzden, bazı büyük mağazalar,
müşteriler kendilerini rahat hissetsin diye tezgâhtarlarına pembe üniforma
giydirir. Pembe aynı zamanda çocuk rengidir.

Turkuaz: Açık ﬁkirli yardımsever ve gururlu kişilerin rengi olup, en üst
düzeydeki bir değişimin ve dönüşümün sembolüdür. İnsanlar üzerinde
istikrar sağlayan, dikkat ve konsantrasyonu toplamaya yarayan özelliği
sayesinde kişiler kendilerini çevreye kolayca ifade edebilirler.

Yeşil: Huzur, rahatlık, umut, yenilik, gençleşme ve yeniden canlanma hissi
uyandırır. Güven veren renktir. O yüzden bankaların logolarında hâkim
renktir. Bağımsızlığın sembolüdür. Yeşil yaratıcılığı körükler. Bu yüzden
büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih edilir. Hastanelerde de yeşil
rahatlatıcı özelliği nedeniyle kullanılır. Yeşil alanda insanların daha az mide
rahatsızlığı çektiği saptanmıştır. Doğayı anımsatır. Bu yüzden de dinlendirici
bir etkisi vardır.
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Kırmızı: En dikkat çekici renktir denilebilir. Hareketlilik, dinamizm,
mutluluk, azim, kararlılık, güç etkilerindendir. İştah açar. O yüzden
dünyadaki gıda ﬁrmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Reklâm
malzemelerinde oldukça fazla tercih edilir. Bunun yanında kalp atışlarını
hızlandırdığı söylenir. Bu yüzden yılbaşı ya da sevgililer günü gibi daha çok
genç kesime hitap eden bu özel günlerde bu renkten faydalanılır. Yine
dikkat çekici ve vurucu bir renk olması nedeniyle birçok ﬁrmanın logosu
kırmızı ağırlıklıdır.
Siyah: Hüznü, yalnızlığı, sıkıntıları ve endişeleri hatırlatarak karamsarlığı
artırıcı etkiler gösterebilir. Kimi toplumlarda ölümü çağrıştırdığı için siyah,
genellikle matemin rengi olarak bilinir. Bu nedenle, batı toplumlarında
cenazelerde siyah renk hakimdir. Aynı zamanda, gücü, soyluluğu,
ağırbaşlılığı, hırsı ve tutkuyu ifade eder. Gücü ve soyluluğu çağrıştırdığı için
makam araçlarında en çok kullanılan renktir. Siyah renk, hakim olduğu
ortamlara gizem katar. Konsantrasyonu arttırır.
Lacivert: Kozmik renk olarak kabul edilir. Sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği
simgeler. O yüzden dünyadaki ﬁrmaların yarıdan fazlası logolarında maviyi
kullanır. Hilton, logosunu laciverte çevirirken insanların kafasında büyük
kuruluş imajı yaratmak istemiştir.
Kahverengi: İnsanın hareketlerini hızlandırır. Kahverengi insanı
hızlandırıyor, bu yüzden fast food restoranları iç mekânlarında kahverengi
kullanıyor. Kahverengi toprak rengi, bu yüzden kıyafetlerde pek tercih
edilmez, çünkü kahverengi giyen insanlar kalabalıkta dikkat çekmez.
Gri: Siyah ve beyaz renklerin değişik oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen
bir renk olan gri, insan gözünün en rahat algıladığı renklerden birisidir.
Alçak gönüllülüğü ifade eden, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir.
Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır. Belki de bu yüzden pek
çok devlet kurumunda çokça tercih edilen ve öne çıkan renklerden biridir.
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4.4. BULUŞ HİKÂYELERİ
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4.4.1. MUHTEŞEM ÇOCUKLAR

Doğaya verdiğimiz zararlar, düşünmeden harcadığımız doğal kaynaklar,
günden güne yok olan doğal yaşam, evet bunlar gelecek nesillere
mirasımız. Bu durumun farkında olan genç bilim severler, geleceklerini
kurtarmak için bilim-kurgu ﬁlmlerinden görmeye alışık olduğumuz
sistemler geliştiriyor.
Hemen her gün çeşitli ülkelerde, çeşitli yörelerde yeni icatlar, bugüne kadar
insanoğlunun aklına gelmeyen projeler üreten gençlerin haberini duyup
okuyoruz. Bu yazımızda ise dünya çapındaki en iyi 7 buluş hakkında bilgi
vereceğiz.
Yakıtsız uçan uzay araçlarından biyo plastiğe, idrarla çalışan
jeneratörlerden biyo benzetim güneş enerji sistemlerine tamamı genç bilim
severler tarafından geliştirilen bu projeler; doğal yaşamı, doğal kaynakları
korumaya ve dünyayı tekrardan yaşanabilir bir hâle getirmeye yöneliklir.
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1.ÇÖP TOPLAYAN GEMİ
19 yaşındaki Hollandalı Uzay Mühendisliği öğrencisi Boyan Slat,
okyanuslardaki 7.250.000 ton çöpü toplayıp işleyebilecek bir gemi
geliştirdi. Büyük bariyerleri ve işleme merkezi ile dev huni işlevi gören
gemi, aslında bir okul yarışması için tasarlanmış. The Ocean Cleanup
Foundation (Okyanus Temizleme Vakfı) tarafından desteklenen projenin
hayatı geçmesi halinde tüm okyanusların 5 sene içinde temizleneceği
tahmin ediliyor.

2. DOĞADA ÇÖZÜNEBİLEN PLASTİK (Biyo-Plastik)
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16 yaşındaki Türk mucit Elif Bilgin'in muz kabuklarından geliştirdiği
Biyo-Plastik, tamamen doğada çözünebilir bir yapıya sahip ve
muadillerinden çok daha ucuza mal edilebilir yapıda. 2 yıl boyunca 12 farklı
yöntem denediğini belirten Elif, 10 denemesinin başarısız olduğunu ancak
son 2 deneme ile istediği sonuca ulaştığını belirtti. Google Bilim
Yarışmasında ﬁnale kalan Elif, 168 yıldır aylık yayın yapan Science Action
dergisinden de 50 bin dolarlık ödül ve bir senelik mentorlük kazandı.

3.ATIK PLASTİKLERDEN BİYOYAKIT KATALİZÖRÜ
16 yaşındaki Mısırlı öğrenci Azza Abdel Hamid Faiad ise atık
plastiklerden biyoyakıt üretmek için ekonomik bir katalizör geliştirdi.
Hidrokarbonlardan enerji elde etmeye yarayan bu yöntem, genç bilim
adamına 23. Avrupa Birliği Yarışmasında ödül kazandırdı. Faiad, şimdi
geliştirdiği katalizör için patent almaya hazırlanıyor.
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4. KUANTUM UZAY SEVK SİSTEMİ

19 yaşındaki Mısırlı Fizikçi Aisha Mustafa bilim-kurgu ﬁlmlerinde
görmeye alışık olduğumuz bir yapıya sahip. Kuantum Uzay Sevk Sistemi adı
verilen proje ile tek bir damla yakıt tüketmeden uzaydaki araçlara itme ve
çekme kuvveti uygulayabilecek olan sistem için Mustafa, Sohag
Üniversitesinin desteği ile patent başvurusuna hazırlanıyor.

5.GÜNEŞ ENERJİSİNİN VERİMİNİ ARTIRMAK
12 yaşındaki Aidan Dwyer, ağaç dallarındaki dizilişin güneş enerjisinden
elde edilen verimi arttıracağını düşünüyordu. Fibonacci dizilimi kullanarak
oluşturduğu sistem, güneş enerjisinden%20-50 arası daha fazla enerji
eldesi sağlıyor. Dwyer, biyo benzetim sistemindeki hesaplamaları kesin
olarak kanıtlayana kadar geçici patent kazandı.

6. İDRARLA ÇALIŞAN JENERATÖR
Afet bölgelerinde ve ulaşıma uzak bölgelerde kullanılması plânlanan
elektrik jeneratörü, idrarla çalışıyor. 1 litre idrar ile 6 saat elektrik üreten
sistem, 14-15 yaş arasındaki 4 Nijeryalı öğrenci tarafından geliştirildi.
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7.HIZLI ŞARJER

18 yaşındaki Kaliforniyalı Eesha Khare, cep telefonu ve akıllı cihazlardaki
şarj sorununu ortadan kaldırabilecek tasarımı ile herkesin dikkatini çekti.
20 saniyede şarj olabilen süper kapasitör, 100.000 kez kullanılabiliyor. Bu
sayede cihazlar süper hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.
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4.4.2. TÜRK İCATLARI VE TASARIMLARI
VOLİTAN
ODTÜ öğretim üyesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Dr. Hakan Gürsu ile
tasarımcı Sözüm Doğan ve ekibinin tasarladığı tekne, İsmini Akdeniz'de
yaşayan tek uçan balık türünden alan Volitan, yakıt kullanmadan güneş ve
rüzgâr enerjisiyle hareket edecek şekilde tasarlandı.
Volitan, nokta dönüşü yapabilen ilk deniz aracı. Yakıt bağımlılığını tamamen
ortadan kaldıran, 18-20 deniz mili ile gece ve gündüz sürekli yolculuk
yapabilen ayrıca yüksek manevra gücüne sahip, 32 metre boyunda bir
yolcu teknesi. Kurşun şarj pilleri yerine jel akü kullanımı ile çevre
duyarlılığını pekiştiren tasarım, yelkenlerin tasarlandığı şekli itibariyle
mevcut denge sorunlarına getirdiği çözümlemeler başta olmak üzere,
tekne tasarımında devrim kabul edilebilecek pek çok yeniliği içinde
barındırıyor. Amerika'da '2040 yılının teknesi' olarak gösterilen çevre dostu
Volitan'ın daha şimdiden birçok siparişi var.
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Volitan'ın dünya çapında birçok ödülü var. Bunlardan bazıları:
•ABD'de düzenlenen Uluslararası Üstün Dizayn Ödülleri IDEA 2007
yarışmasında en iyi 10 proje arasına girdi.
•IDA (International Design Awards-Uluslararası Tasarım Ödülleri)
2007'de, ürün tasarımı başlığı altında, en iyi tekne tasarımı grubunda
birincilik kazandı.
•IDA 2007'de, pek çok alt grubun yer aldığı ulaşım grubunda yılın en iyi
ulaşım aracı tasarımı ödülünü kazandı.
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DEVRİLMEYEN MERDİVEN SİSTEMİ
Türk mucit Murat Nural'ın buluşu olan devrilmeyen merdiven sistemi,
yüksek yerlere tırmanmayı ve yukarıda kalarak çalışmayı kolaylaştırmak
amacıyla geliştirildi.
Sistem, merdiven ayakları, merdiven ayak yayı, ana gövde, basamaklar,
bilyeler, gövde kanalları, hareketli tırmanıcılar, ayak ayar mekanizması ve
merdiven taşıma kolundan oluşur. Hareketli tırmanıcılara bağlı bulunan
bilyeler gövde kanalları üzerinde hareket ederek tırmanıcılara hareket
kazandırır. Sistem, insan kuvvetiyle çalışmaktadır. Hareketli tırmanıcılar
üzerine ayaklarını yerleştiren kullanıcı, ayaklarını ileri geri hareket ettirerek
basamaklar üzerinde yukarıya doğru tırmanır. Durmak istediği yükseklikte
ise tırmanıcıyı basamağa oturtarak sabitler. İniş için de aynı işlem tersine
uygulanır.
Bu buluşun özelliği merdivenin dikey olarak yükselebilmesidir. Oynar
ayakları sayesinde düz olmayan toprak gibi yüzeylerde kolay kullanım
imkânı bulunmaktadır. Dikey olarak durabildiği için bir başkasının
tutmasına ya da bir yüzeye dayandırılmasına gerek kalmamaktadır. Ayrıca,
merdivenin kenarlarında bulunan askılar sayesinde materyallerin
taşınmasına da kolaylık sağlar.
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4.5. HAYATIMIZI ETKİLEYEN BULUŞLAR
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TEKERLEK
Günümüzde bir çok teknolojik cihazın keşﬁne sebep olan bir diğer önemli
gelişme olan tekerlek, muhtemelen insanların ağaç kütüklerini bir
noktadan diğer bir noktaya ulaştırmak için yuvarlayarak götürdükleri
dönemde bulundu. M.Ö 3500 yıllarında keşfedildiği ileri sürülen tekerlekler,
büyük bir iş verimi oluştururken, ticaretin ve ulaşımın keşfedilmesine de
zemin sağladı.

PARA
Para, ilk kez MÖ 700' de Lidya'da malların alımı için kullanıldı. Yoğun olarak
ticaretle uğraşan ve bir Anadolu uygarlığı olan Lidya'da paranın ilk formu
değerli maddeden oluşmaktaydı. Altın ya da gümüş, en çok kullanılan para
hammaddesiydi. MÖ 700 yılına gelene kadar insanların ekonomik
ilişkilerinde kullandıkları en yaygın metot "barter" yani değişim sistemiydi.
Buğday almak isteyen, yerine eşit miktarda pirinç kullanabiliyordu.
Günümüzde ise para kullanımı, yavaş yavaş yerini dijital ortamdaki
paralara yani kredi kartlarına bırakmaktadır.

YAZI
Tarihçiler, yazıyı ilk bulan milletin Sümerliler olduğunu söylese de, daha
yenilikçi yaklaşımlar yazının Mısır'da bulunduğunu savunuyor. Belki de
dünyada aynı anda iki uygarlık tarafından aynı anda keşfedilmiştir. Yazının
icadı, insanlık tarihinde bilim adına atılmış ilk ve en büyük gelişmedir.
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PUSULA
Pusula, eski Çin'de, Qin hanedanlıklarındaki büyücülerin sayesinde
keşfedilen bir araç. Büyücülerin kullandıkları mıknatısların belli bir
düzlemde bir yönü gösterdiği keşfedildikten sonra, geliştirilmeye başlanan
pusula, 850 ile 1050 yılları arasında manyetize edilmiş bir iğnenin yuvarlak
bir kaba konulmasıyla bugünkü halini aldı. Pusula, insanlık tarihinde ileriki
çağlarda kıtaların keşfedilmesinde büyük rol oynadı.

BARUT
194

Dünya üzerindeki haritaların tekrar çizilmesine olanak sağlayan ve birçok
başka teknolojik gelişime yol açan barutun, ilk olarak 850'li yıllarda Çin'de
görüldü. Daha sonra, metal borular ile birlikte silah olarak kullanılan bu
kara toz, savaş teknolojisinin mihenk taşı olarak görülüyor.

BUHAR MAKİNESİ
Endüstri devriminin başlamasına neden olan ve bugünkü organize
sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan buhar makinesini keşfeden
kişinin tam olarak kim olduğu bilinmiyor. Ancak bu teknolojinin
keşfedilmesinden sonra buluşunu patentini alan Thomas Newcomen, buhar
makinesinin sahibi olarak gösteriliyor.
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MATBAA
Rönesans devriminin en büyük teknolojik gelişmesi olarak görülen matbaa,
ilk defa Alman Johannes Gutenberg tarafından geliştirilip icat edildi. Yazılı
metinlerin çoğaltılması el ile yürütüldüğü için bu işlem uzun bir zaman
alıyor, sınırlı sayıda kitap basılıyordu. Matbaanın bulunması ile bilimsel
çalışmalar daha geniş kitlelere ulaşabildi ve bugün insanlığın gelişmiş
teknolojiye erişmesine zemin sağladı.

ELEKTRİK
M.Ö 600 senelerinde Antik Yunan'da bilinen elektriğin, tam olarak insan
hayatına girmesi Edison sayesinde oldu. Eski Yunanlıların, kürklere
kehribar sürerek statik elektriği keşfettikleri söyleniyor. Edison ise elektrik
kavramına insanların hayatını kolaylaştırmak için yön vermiş. O dönemde,
laboratuar ortamında elektriği elde eden diğer iki isim ise Michael Faraday
ve Joseph Henry. Bugün tüm hayatımızı ele geçiren ve bir o kadar da
gündelik yaşantımızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerin kaynağı elektriğin
en bilinen hikâyesi bu şekildedir.

TELEFON
1876' da Alexander Graham Bell, telefonu icat etti. Bell ve Thomas Watson
adlı elektrik mühendisi, bir gönderici ve bir alıcıdan oluşan bir düzenek
yaptılar. Alıcı, sesi belli bir elektrik akımına dönüştürüyor ve bu akım bir tel
aracılığı ile ahizeye taşınıyordu. Tarihteki ilk telefon görüşmesini ise 10 Mart
1876' da Bell yapmıştır.
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RADYO
1902' de İtalyan mucit Guglielmo Marconi, kablo ya da tel olmadan bir
yerden diğerlerine mesaj göndermenin yolunu keşfetti. Böylece, radyo
doğdu. Marconi, radarın mucidi Hertz'in yapmış olduğu deneyleri
kullanarak bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki bir kapı zilini çalmayı
başarabiliyordu ve bunun için her hangi bir kabloya ihtiyaç duymuyordu.
Kullandığı yönteme “elektromanyetik” adını vermişti.

KİŞİSEL BİLGİSAYAR( PC)
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Kişisel bilgisayarı ilk kim buldu tam olarak bilinmese de, bu ürünün tek bir
parçadan oluşmadığı, çeşitli donanımların birleşmesiyle meydana gelen bir
teknolojik buluş olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, bilgisayarın keşfedilmesinde bir çok kişinin katkısı var. Ancak ilk bilgisayar modelinin ne olduğunu
soracak olursanız Konrad Zues'in Z1 modelini örnek olarak gösterebiliriz.
1936'da Z1 ismi altında yapılan ilk kişisel bilgisayar, mekanik bir daktiloyu
andırıyordu.

CEP TELEFONU
İlk defa 1943 senesinde, arabalara telefon konulması ile ortaya çıkan mobil
iletişim cihazlarının günümüzdeki yansıması olan cep telefonları, 1973
senesinde Martin Cooper tarafından ilk defa ortaya çıkarılmış. 1977
senesinde imal edilen bu cihaz sadece 2000 adet üretilmişti. İnsanların
günümüzde en çok kullandığı ve en faydalı buluş olarak gördükleri cep
telefonları, çağımızın en önemli teknolojik cihazlarından biri olarak
görülüyor.
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