MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMELLİ
İLKOKUL
ETKİNLİK KİTABI

TC
MUĞLA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL EL KİTAPCIĞI
İMTİYAZ SAHİBİ
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına
Pervin TÖRE
İl Milli Eğitim Müdürü

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ferman AKBULUT
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

TEMELLİ
İLKOKUL
ETKİNLİK KİTABI

PROJE KOORDİNATÖRÜ
Semra AYATA

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER Komisyon Başkanı
Doç. Dr.Burcu ŞENLER PEHLİVAN
Doç. Dr. Burçak BOZ YAMAN
Doç. Dr.Müge ADNAN
Öğretmen Tuğba DARA
Burhan SALKIMTAŞ
Dudu Fatma ERBİL
Tuğba DARA
Osman MERTCAN
Bilal TEMUR

GRAFİK TASARIM
Şule ARMUTCUOĞLU
Nurcan DAMLI

EDİTÖR
Mustafa TUĞLU
Havva ERGÜNDÜZ

Bu kitapçık Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen 1. Ulusal
"Eğitimde STEM Temelli Etkinlik" yarışmasında derece
almaya hak kazanan üç etkinlik ile değerlendirme
sonucunda yayınlanmaya uygun görülen on iki etkinlik
planını içermektedir.

STEM TEMELLİ İLKOKUL
ETKİNLİK KİTABI
Baskı Yılı
Ağustos 2020
ISBN
978-975-11-5475-0

Bu e-kitap, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 922-numaralı ''Eğitimde STEM Temelli Etkinlik Tasarım Yarışması''
(Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü) kapsamında öğretmenlerin hazırladıkları ders planları başvurularından derece almaya hak
kazanan üç etkinlik ile değerlendirme sonucunda yayınlanmaya uygun görülen on iki etkinlik planından oluşmaktadır. E-kitap
içeriğinin tüm hakları Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir, izin almadan yayımlanamaz.

Bu e-kitaba
https://mugla.meb.gov.tr/ ve
https://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/stem/index.php
adreslerinden ulaşabilirsiniz. Para ile satılamaz.

İlerleyen teknoloji ve dijitalleşen dünyayla birlikte çağın bireylerden beklediği
beceriler de farklılaşmıştır. Bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok
zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılmasının zorunlu olduğu
görülmektedir. Ülkeleri gelişmişlik seviyesine çıkaran teknolojiyi üretme ve
inovasyon yapmanın yolu eğitimde yenilikçi yaklaşımlarla bilime, matematiğe,
mühendisliğe ve teknolojiye eğilmekle olur. Eğitimde öğrenilen bilgilerin yaşam
kalitesini arttırması ve ekonomik gelişmeleri hızlandırması beklenir.

ÖNSÖZ

Bundan dolayıdır ki 21. Yüzyılda eğitim ve öğretimin öğrencilere, öğrenme ve yenilenme becerileri, medya ve teknoloji
becerileri ve yaşam ve meslek becerileri kazandırması beklenmektedir. Bu çerçevede, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler sadece bilgi öğretimine dayalı eğitim sistemlerinden vazgeçip eğitim sistemlerini bilimsel bilgiyi beceriye dönüştürme
araçları olan problem çözmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, üretimi ve buluş yapmayı içinde bulunduran proje tabanlı disiplinler
arası STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimine yer vermeyi hedeflemektedirler. STEM eğitimi yaklaşımı,
anaokulundan üniversiteye kadar düşünen, sorgulayan ve üreten, kariyer hayatında da inovasyon yapabilen bireyler
yetiştirmeyi de hedeflemektedir.
Bu noktada öğrencilerimizi hayata hazırlayan öğretmenlerimize çok görev
düşmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilimler, Coğrafya gibi derslerin
öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımında yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir”
hedefinden yola çıkarak ilimizde STEM yaklaşımlı eğitimlerin bir çığ gibi artmasını
planladık. Müdürlüğümüzce, bu çerçevede STEM Temel Seviye, İleri Seviye ve Eğitici
Eğitimi hizmet içi kurslarına, STEM tabanlı projelere, sınıf içi uygulamalarına, İl ve ilçe
STEM şenliklerine ve STEM Kulübü kurulması gibi birçok faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Tüm deneyimlerimizden yola çıkarak Bakanlığımız tarafından
onaylanan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA
işbirliği ile ARÇELİK sponsorluğunda ''Ulusal Eğitimde STEM Temelli Etkinlik''
yarışması düzenledik. Yarışma kapsamında okul öncesi, İlkokul ve ortaokul
kademelerinden tüm Türkiye’den başvurular alınmış, akademisyenlerden ve
öğretmenlerden oluşan jürilerce etkinlikler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler
sonucunda ilk 10’a giren etkinliklerin bir araya getirildiği bu kitabın STEM temelli
etkinlikle derslerini yürütmeye çalışan öğretmenlerimize ve tüm milli eğitim camiasına
katkı sunmasını dilerim.
Tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

PERVİN TÖRE
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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Yeni nesil iş alanlarında yeterlilik sahibi ve nitelikli bireyler yetiştirmek
için, yeni dünyanın eğitim yaklaşımı, çoklu disiplinlerin birlikte işe
koşulduğu konu ağı, bilimsel sorgulama temelli ve proje merkezli
yaklaşımlarla
tasarlanan
yenilikçi
ürünlerin
ortaya
konulması
şeklindedir. STEM alanlarında nitelikli iş gücünü oluşturma potansiyeline
sahip
olan
öğrencilerimizin
eğitimi,
ekonomik
kalkınmanın
desteklenmesi adına oldukça önemlidir.

SÜREÇ

STEM eğitimi sürecinde özellikle bilimsel sorgulama destekli bir mühendislik tasarımının kullanımı, öğrencilerin
problem çözme becerilerini destekler.Bu bağlamda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (MUBEM) www.mubem.mu.edu.tr olarak 2017 yılından bu yana gerek temel, gerekse ileri
STEM eğitimlerimiz ile destek verdiğimiz Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ile çalışmalarımız ve iş
birliğimiz sürmektedir. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “STEM ile 21. Yüzyıl Becerileri” projesi
kapsamında Ulusal STEM temelli okul uygulamaları yarışması ile bu işbirliğinin sürdürülebilirliğini, etkililiğini ve
paylaşımını artırmak hedeflenmiştir. Alışılagelmiş yarışmaların aksine, bu yarışmada hedef sadece ilk üç dereceyi
kazanan projeyi ödüllendirmek değil, aynı zamanda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde STEM
uygulamaları için iyi örneklerden seçilmiş bir kaynak oluşturmaktır. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde mevcut
yarışma okul, öğretmen, öğrenci ve akademisyen işbirliğine önemli bir örnek teşkil etmektedir. Yarışmaya katılan
projeler üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirilmiştir; ön inceleme aşamasında, çevrimiçi alınan
başvurular Muğla İl Milli Eğitim Strateji Birimi tarafından incelenmiş, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan
başvurular yarışmadan elenmiştir. İkinci aşama değerlendirmede Muğla İl Milli Eğitim tarafından STEM konusunda
eğitim almış öğretmenlerden oluşan uzman bir komisyon kalan projeleri değerlendirmiştir. Değerlendirmenin
üçüncü ve son aşamasında ise, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan jüri nihai kararı
vermiştir. Yarışmanın değerlendirme kriterleri sırasıyla; etkinlik tasarımının özgünlüğü, öğretim sürecinde
araştırma- sorgulama yöntem ve tekniklerinin kullanılması, etkinlik tasarımının programda yer alan kazanımlar ile
ilişkisi, öğretim sürecinde disiplinlerarası entegrasyon düzeyi, problem durumunun günlük hayatla ilişkilendirilmesi
ve problem durumunun öğrenciye sunulması, uygulamanın mühendislik tasarım döngüsü ile ilişkisi, farklı koşullara
sahip okullarda uygulanabilirliği ve etkinlik sürecinde ve sonunda değerlendirme kullanılmasıdır.

Yarışmada temel amaç kendi sınıf ortamında beklentileri ve ihtiyaçları
farklı olan her bir öğretmenin kendi fikirlerini, hayallerini, gelecek
tasarılarını, beklentilerini ortaya çıkarabileceği dayanışma, farkındalık,
cesaret ve empati duygularını merkeze alan bir paylaşım ortamı
oluşturmaktı. Bilgi ekonomisinin öne çıktığı günümüzde, kaliteli, çağdaş
ve saygın yaşama ulaşmanın en önemli kaynağı olan bilimsel bilgi
üretimine, projeleri ile katkı sağlayan her bir eğitim gönüllüsüne
şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum bu güzel yarışma yıllar boyu devam
ederek, tarih boyunca bilime ışık tutan bu topraklarda, bilimin tekrar
canlanması ve toplum tarafından kabul edilmesine katkı sağlar.
YARIŞMA DEĞERLENDİRME
KOMİSYON BAŞKANI
PROF. DR. AYŞE OĞUZ ÜNVER
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Öğrencilerin binalarını depreme dayanıklı hale getirdikleri malzemeler; bilye, kapak, tekerlekler,
yaylar, sünger, misket, küre, büyük yay, yumurta kolisi, tahta kalemi, küre, oluklu mukavva.
Öğrencilerin depreme dayanıklı ev modelleri
STEM Çalışma Sayfası (Öğrencilerin kendi evlerini nasıl inşa edebileceklerine ilişkin fikirler için)
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Google'ın Science Journal programı
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KAZANIMLAR

Fen Bilgisi Dersi Kazanımları:
HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum ve deprem gibi doğal afetler üzerinde durulur.
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.

Matematik Dersi Kazanımları:
1.Öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma gurubunu ve ortamını düzenler.
2.Teknolojik işlemlerde temel kavramları anlar.
3. Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak ve gerçek problemleri çözmek için bilinçli
bir şekilde tasarım sürecini yönetir.
G.2.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara çeşitli çözümler bulur.
Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm
yolunun gerekçesini söyler.
Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.
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Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları:
M.2.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller
M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde
tanır ve ayırt eder.
Terimler veya kavramlar: daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir
M.2.2.2. Uzamsal İlişkiler
M.2.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
M.2.4.1.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç
şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
M.2.3.1. Uzunluk Ölçme
M.2.3.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve
standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
M.2.3.1.4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme
sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

Mühendislik Kazanımları
1-Bir proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri açıklar. (Tasarım ve prototip geliştirilmesi dahil)
2-Tüm hesaplama ve ölçümlere uygun birimleri kullanır.
3-Fiziksel ve Mekanik sistem problemleriyle ilgili tasarım konseptleri uygular.
G.2.1.2. Görsel sanat çalışmasını oluştururken beklenmedik/öngörülemeyen sonuçların ortaya
çıkabileceğini fark eder.
G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar.
G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

Not: Kazanım tablomuzda Teknoloji-mühendislikte yer alan kazanımlarımız Milli Eğitim Bakanlığı
Kazanım Merkezli STEM Uygulamaları kitabında yer alan STEM kazanımlarından entegre edilmiştir.
( MEB, 2019, s.22,41)
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Etkinliğin STEM Alanlarına Yönelik içerik Tablosu

UYGULAMA SÜRECİ

Giriş
İlkokul düzeyinde uygulanan STEM dersi etkinliğimiz ile öğrenciler eğlenerek etkili öğrenmeler
sağlayacaktır. Bu etkinlikle mühendislik düşüncelerini geliştirecek ve teknolojinin nasıl hayat
kurtarabileceğini keşfedeceklerdir. Depremler meydana geldiğinde yıkıma ve can kaybına sebep
olabilir, ancak depreme dayanıklı binalar ayakta kalabilir. Bu projede öğrencilerimiz, Tincercad
programı yardımıyla 3D tasarım çizimini yaptıkları depreme dayanıklı binalar inşa edecekler, Google
Science Journal uygulamasını kullanarak deprem simülasyonu sırasında yaptıkları binaların
hareketlerini ve dayanıklılığını ölçeceklerdir. Öğrencilerimiz mühendislik tasarım sürecini takip
edecektir. Mühendislik tasarım süreci, öğrencilerin depreme dayanıklı bina tasarladıkları, inşa ettikleri
ve test ettikleri yinelemeli bir süreçtir. Öğrencilerimizin bir mühendislik projesinde tek bir "doğru cevap"
olmadığını anlamaları önemlidir. Bir soruna birçok olası çözüm vardır ve tasarımları ilk denemede çok
iyi çalışmıyorsa sorun değildir. Etkinlik sürecinde önemli olan öğrencilerin ilk testlerinden
(denemelerinden) edindikleri bilgilere dayanarak sistemlerini yeniden tasarlamak, yeniden oluşturmak
ve yeniden test etmektir. STEM ders etkinliğimizde EiE (Engineering is Elementary) tarafından
geliştirilen “sor, hayal et, planla, yarat ve geliştir” adlı beş basamaktan oluşan mühendislik tasarım
süreci kullanılmıştır.
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Etkinliğin başında öğrenciler, farklı yetenek ve özelliklerde öğrencilerin bir araya gelecek şekilde
homojen olarak 5-6 kişilik gruplara ayrılır. Gruplarda bulunan her öğrenciye senaryonun yazılı olduğu
çalışma kâğıtları dağıtılır. Devamında senaryo okutularak öğrencilerin problemi fark etmeleri
sağlanır. Öğrenci guruplarına, problemin ne olduğuna yönelik sorular sorulur.

Problem Senaryomuz (Ek:1)
Elazığ’a taşınan Ahmetler, babasının yeni bir pastane dükkanı açmasıyla, oraya yerleşmişlerdi.
Babası ticaret yapıyor, kendisi de babasına yardım ediyordu. Cennet Mahallesinde, beş katlı o kadar
da eski olmayan bir binanın dördüncü katında oturuyorlardı. Bir gün yine babasıyla çalışmış, çok
yorulmuştu. Eve geldiklerinde hemen birkaç saat uyumak istedi. Yemek yemeden yattı. Ailesi sohbet
ediyordu. Herkes yatınca, o kalktı. Saat baya geç olmuştu. Bir şeyler atıştırmak için mutfağa gitti. O
sırada büyük bir gürültü oldu. Camdan baktığında gökyüzünün kırmızılaştığını gördü. Şaşırdı. Ev
sallanmaya başlamıştı. Başının döndüğünü düşündü. Fakat eşyalar yerlere düşmeye başladı.Ailesi
uyandı. Babası, deprem olduğunu ve herkesin güvenli bir yerde durup beklemesini söyleyerek
bağırıyordu. Ahmet, masanın altına girdi. Kardeşlerini yanına aldı. Annesi ve babası koltuğu siper
ettiler. Deprem durana kadar kımıldamadılar. Deprem şiddetleniyordu, gürültüler artıyordu. Biraz
sonra deprem durdu. Babası herkesin iyi olup olmadığı sordu. Kimseye bir şey olmamıştı.Ahmet,
kapıyı açtı. Merdivenler sağlamdı. Elektrik yoktu. Babası deprem çantasından el feneri çıkarttı. Hep
beraber inmek için hazırlandılar. İkinci kata geldiklerini, kapı numaralarından anladılar. Fakat giriş ve
birinci kat yoktu.
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Ahmet, binanın yıkıldığını anladı. Dışarı çıktıklarında yan yatmış bir bina gördüler. Evleri artık ikinci
katta gözüküyordu. O sırada, karşı binada oturan arkadaşı Eren aklına geldi. Erenlerin evine
baktığında binanın dışında herhangi bir şey olmadığını gördü. Kalabalık içinde arkadaşı Eren’i gördü.
Eren’e nasıl olduğunu sordu: Eren kendinde ve ailesinde herhangi bir sorunun olmadığını söyledi
binalarında ise depremin yol açtığı bir hasarın olmadığını söyledi. Ahmet çok şaşırmıştı. Nasıl oluyor
da mahalledeki bazı binalar yıkılıp hasar görürken bazı binalar hiçbir sıkıntısı olmadan ayakta dimdik
kalabiliyordu? Ahmet o günden sonra depremde ayakta kalabilen dayanıklı binalar konusunda,
araştırma yaparak insanı güvende tutan, sağlam binalar yapmaya karar verdi.
Siz de Ahmet’e depreme dayanıklı binalar yapmak için yardım etmek ister misiniz? Hikayemiz
bittikten sonra öğrencilerin ön bilgileri, alternatif kavramları ve kişisel deneyimlerini açığa çıkarmak
için aşağıdaki sorular öğretmen tarafından sorulur.
Doğal afet nedir?
Aranızda hiç deprem yaşayanınız var mı?
Deprem nasıl olur?
Evlerin deprem gibi bir etki karşısında dayanamaması normal midir?
Hikâyemizde deprem sırasında Ahmetlerin binası yıkılırken, Erenlerin binasının zarar görmemesinin
nedeni nedir?
Okul yaşam bağlantısını kuran ve öğrencilerin ön bilgilerini içeren yukarıdaki sorulara verdikleri
cevaplar, öğretmen tarafından dinlenir. Daha etkili bir uygulama olarak sınıfta doğal afetler ile ilgili
bilgilendirme videosu izlenir : https://youtu.be/8uqQOo7JAjE Doğal afet; genellikle insanların kontrolü
dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve mal kayıplarına yol açan
doğa olaylarıdır. Bu olaylar, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Başladıktan sonra insanlar
tarafından engellenemez. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir fakat
insanlar bazı önlemlerle can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir. Deprem dede videosu
izletilir: https://youtu.be/PymnuooOOQY Videonun 2:08 dakikasında “Çocuğun deprem dedeye
sorusundan yola çıkarak evlerin depreme dayanamaması normal herhalde sorusuna dikkat çekilerek
Deprem dedenin cevabı dinlenir. “Sağlam bir yerde mühendislik hesapları doğru yapılıp doğru
uygulanmış bir bina yıkılmaz.” Videodaki Deprem dedenin cevabı ile problem senaryosu arasında
bağ kurulur.
Deprem sırasında binaların ayakta kalması neden önemlidir?
Depreme dayanıklı bir bina yapmamız mümkün müdür?
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Keşfetme
Öğrenci guruplarına, problem durumuna yönelik ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla neleri bildikleri
sorulur. Öğrencilerin problem çözümüne başlamadan önce hazır bulunuşlukları tespit edilmeye
çalışılır. Daha sonra, öğrenci guruplarına neleri bilmeleri gerektiği ile ilgili araştırma sorgulama
yapmaya yönelik sorular sorulur. Öğrenci guruplarından, deprem ile ilgili araştırma yapmaları istenir.
(Öğrencilerin araştırmalarında, güvenli internet kullanımı için velilerimiz bilgilendirilerek, yaş gurubu
düşünüldüğü zaman araştırmaların daha çok görsel içerikli olması ve veli rehberliğinde yapılması
gerekliliği ifade edilir.)
Her grubun sözcüsü yaptıkları araştırmayı sunu tekniğini kullanarak sınıfa anlatır. Sunumların
sonunda araştırma sonuçları, öğrencilerin getirdiği görsel araştırma sunularını fotoğraf, resim ve
internet çıktıları üzerinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranır. (Soru-cevap tekniği)
Daha çok hangi yerlerde deprem oluyor?
Deprem nasıl zararlar veriyor?
Depremden korunmak mümkün mü, etkisi azaltılabilir mi?
Depreme dayanıklı yapılar yapabilir mi?
Depremin yıkıcı etkisini ve zararlarını göstermek için öğrenci gurup sözcüleri, sınıftaki malzemelerle
deprem anını canlandırma çalışması ile araştırmalarda öğrendiklerini anlatırlar. (Farklı etkinliklerde
farklı gurup sözcüleri olması sağlanır.)
https://youtu.be/56W93O0kyrQ
https://youtu.be/aYW5BIoBnB8
Öğretmen sunuş yoluyla kısa bilgilendirme yapar. İnsanların topluluklar halinde yaşadığı merkezlerde
en fazla can ve mal hasarına neden olan doğal afet depremdir. Depremlerin yaşanmasına engel
olmanın günümüz teknolojisinde bilinen bir yolu yoktur. Ancak insanlar; yaşamları kurtarmak ve
binalara verilen zararı azaltmak için, mühendisler binaları depreme dayanıklı hale getirmek için çeşitli
teknikler geliştirdiler. Öğretmen öğrenci gruplarından ön hazırlık yapmak amacıyla farklı geometrik
şekillerden oluşan tahtalardan bina modelleri yapmalarını ister. Tahtadan yaptıkları evlerin sıraların
sallanmasıyla nasıl yıkıldığını tecrübe etmelerini ister.
https://padlet.com/aylnakyz/fxzcw5ig129y
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Öğrenciler araştırmalarından edindikleri (gözlem, video ve fotoğraf) bilgilerinden yola çıkarak, beyin
fırtınası tekniğini kullanarak depreme karşı yıkılmayan bir bina özelliklerinin neler olması gerektiği
ile ilgili WordArt Web 2.0 aracıyla kelime bulutu çalışması oluştururlar.
https://youtu.be/3g0E-JnK-4M
Oluşturdukları kelime bulutunu sergilerler. (Sınıf panosunda sergilenir.) Belirledikleri bina inşa
özelliklerini, verilen çalışma kağıdına yazarlar.

Açıklama
Öğrenci grupları bu basamakta, deprem ile ilgili öğrenilen bilgilerden yola çıkarak, farklı malzemeler
kullanarak yapılacak dayanıklı bina tasarımlarının, basit bir deprem canlandırmasında nasıl ayakta
kalabileceği ile ilgili çıkarımlarını paylaşırlar. Öğrenci guruplarıyla, problem durumuna çözüm
olabilecek birden fazla çözüm önerisi belirleyip bu önerileri, çizim şekline dönüştürdükleri çalışmalar
ile ilgili konuşulur. Öğretmen rehberliğinde her gurubun öğrencilerinin, tartışma sürecine katılması
teşvik edilir. Gruplardan, deprem karşısında binaların sağlam bir şekilde yapılması ile ilgili çıkarımlar
yapmaları istenir.
Öğrenci gruplarının araştırmalarda edindiği bilgiler doğrultusunda, deprem karşında ayakta kalabilen
bina çizim çalışmaları yapmaları istenir. Depreme dayanıklı ev modeli çizim formları dağıtılır. (Ek:2)
https://padlet.com/aylnakyz/x1ckjwbpfkz9
Öğrencilerin ev çizimleri https://youtu.be/e4-HyYjUuUg
Öğrenci guruplarıyla depreme dayanıklı bina çizimleri üzerinde konuşulur, çizim formalarını grup
sözcüleri anlatırlar. Etkileşimli şekilde sınıf tartışması başlatılır. Binaların deprem karşısında
yıkılmaması için neden binaların altına veya yan tarafında çizimler yapıldığı konuşulur. Öğrencilerin
çizimlerinde, binaların altına yerleştirilen malzemelerin deprem karşısında nasıl bir koruma
sağlayacağı sorulur (deprem izolasyonu). Zaman zaman öğrencilerle yapılan çizimleri ile ilgili ikili
konuşmalar yapılır. Öğrenci gruplarına aşağıdaki sorular yönlendirilir.
Depremde yıkılmayacağını düşündüğünüz yapınızı hangi malzemeleri kullanarak yaptınız?
Binanın altına koyduğunuz malzeme binaya nasıl bir koruma sağlayacak?
Öğretmen tarafından Deprem Dede videosu ile bağlantı kurularak, sağlam bir yerde mühendislik
hesapları doğru yapılıp doğru uygulanmış bir binanın yıkılmayacağı bölümü tekrarlanır. Böylece
problem senaryosuna atıfta bulunulur.
https://youtu.be/7J8jWaiLnJM
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Öğretmen öğrenci gruplarının tasarlayacakları bina modelinin (prototipi), sınıfta bir deprem
simülasyonu (aynı benzerlikle taklit etmesi) yapıldığında, binalarının yıkılıp yıkılmayacağına dair soru
sorarak sınıfta tartışma başlatır. Mühendislerin binaları depreme dayanıklılığını test ederken
kullandıkları deprem simülatöründen (aynını benzerlikle taklit etmesi) yola çıkılarak simülatörün ne işe
yarayacağı video ile gösterilir. https://youtu.be/kzVvd4Dk6sw
Öğretmen, öğrenci gruplarının tasarladığı dayanıklı bina prototiplerinin, deprem simülatörünün üstünde
test edilebileceği bilgisini vererek deprem simülatörü (Salınım Tabakalı titreşim aracı) bir gurup sözcü
tarafından tanıtılır. https://youtu.be/A6dT45Q2LV8
Öğretmen, deney ve gözleri daha bilimsel bir hale getirmek için kaydeder, öğretmenin akıllı telefonuna
kurulacak Google'ın Science Journal programı ile ilgili bilgi verir. Öğrencimiz tarafından program
tanıtılır. https://youtu.be/RxcKxNpNRVM (Google'ın Science Journal programı Deprem şiddet ve
deprem süre ölçümlerinin yapılmasını sağlayan bir programdır. Bu program hareketi algılar ve hareketi
grafikle ölçebilir. Böylece oluşturulan deprem Google'ın Science Journal ile ölçülerek her öğrencinin
bina modeline aynı şiddet ve aynı sürede deprem simülasyonu uygulanabilir.) Öğretmen tarafından
kullanılan Google'ın Science Journal kullanım videosu https://youtu.be/ODkiwVqu4aI

Sınırlandırmalar:
Tasarımlarda gereken malzemeler tedarik edilerek, çalışma şartları ve sınırlamaları öğretmen
tarafından öğrenci guruplarına belirtilir.
1-Bina modelleri için kullanılacak inşa malzemeleriniz, artık malzeme ya da geri dönüşüm malzemesi
olmalıdır .
2-Bina modelleriniz 2 kg ağırlığını geçmemelidir.
3-Bina tasarım modelleriniz, deprem simülatöründe (Salınım Tabakalı titreşim aracı), aynı şiddetteki
depremde aynı sürede (5-6sn) kalacaktır.
4- Bina tasarım modeliniz; 8.4 şiddetindeki depremde 5 saniye, 5.2 şiddetindeki depremde 6 saniye
test edilecektir.
5-Tasarımınızı test edip tekrar düzenleyebilirsiniz ancak çalışma sayfasında düzenlemelerinizi
belirtmelisiniz.
6-Hazırlanan tasarımlarınız özgün olmalıdır.
7-Tasarımı yapılacak aracın öncelikle çizimini yapmalısınız.
8-Sınıfta Tinkercad programıyla binanızın 3D tasarımını modellemelisiniz.
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Bu aşamada Hynes, vd’nin(2011) önerdiği, 8 adımdan meydana gelen, aşağıdaki mühendislik tasarım
süreci basamaklarından (Hynes, vd. 2011) faydalanılmıştır.
(Bu aşamadaki etkinlikler, öğlencilerin halen devam eden
alternatif kavramları üzerinde yeniden düşünmelerine ve
bilimsel kavramları farklı durumlara uygulayarak daha
derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.)

Şekil 1.(Hynes, vd. 2011)Mühendislik Tasarım Süreci Basamakları (MTS)

Ürün oluşturma (Prototipin yapılması)
Öğrenciler çalışma kağıtlarına çizdikleri depreme dayanıklı bina çizimlerinden yola çıkarak, bina
çizimlerini 3 boyutlu model tasarımlar haline getirmek için Tinkercad programını kullanırlar. Tinkercad
programı ile depreme dayanıklı bina prototiplerini modelleme tasarımı yaparlar.
https://youtu.be/H8yIAEniKfg
Çizimlerini üç boyutlu çalışmalar haline getirmek için öğrenciler, grup üyeleri ile tartışarak en uygun
olan modeli seçerler veya her modelin uygun alanlarını seçerek ortak bir model
belirlerler. https://youtu.be/jVDhmin2P90
Tasarladığınız depreme dayanıklı bina modeli hangi özellikleri taşıyor?
Kullanacağınız tasarım malzemeleri nelerdir?
Not: Öğrenci guruplarının, rahatlıkla çalışabilecekleri ve çalışmalarının bir sonraki ders devam etmesi
gerekliliği vurgulanarak okulumuzun “eğlen yaşa öğren” atölyesinde STEM çalışmalarının yapılacağı
belirtilmiştir.
Öğrenci gruplarına, kullanacakları malzemelerin okulda mevcut olanlardan verileceği diğer
kullanacakları depremi izole edici malzemelerin daha öncesinde veli iş birliği ile getirilmesi gerektiği
ifade edilir. (bilye, kapak, tekerlekler, yaylar, sünger, misket, küre, ray sistemi, yumurta kolisi tahta
kalemi, küre oluklu mukavva.)
https://youtu.be/F6Cpa06esuc
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Kullanılacak malzemeler incelendikten sonra gruplar bina tasarım sürecine geçerler, yardım gereken
kısımlarda öğretmeninden yardım alabilecekleri söylenir. Burada her çocuğun kolaylıkla
ulaşabileceği bir malzeme tercihi yapılmıştır.
Gruptaki öğrencilerle bina inşasında, birbirlerini yönlendirirken "Depremin binaya zarar vermemesi
için binanızı nasıl izole etmelisiniz?, Zemini nasıl izole ederiz?, Şiddetli bir depremde binanız
yıkılmamalıdır." vb. mühendislik kavramları içeren cümlelerle iletişim kurulur.
Tinkercad etkinliği ile tasarım odaklı düşünme becerisi gelişen öğrenciler, gerekli adımları
uygulayarak özgün üretim yapabilecekleri depreme dayanıklı bina etkinliğine başlarlar. Öğrencilerin
inşaat mühendisi gibi düşünmeleriyle bina inşası planlanır.
https://youtu.be/e0WZM5jlPP0
https://youtu.be/anY3rhOR72E
Grup tasarımları, aşağıdaki ruprikle değerlendirilir.(Ek :3)
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Öğretmen tarafından şu yönergeler öğrenci guruplarına, belirli aralıklarla verilecektir:
• İnşasını yaptığınız bina deprem simülatörümüz ile test edilecektir.
• Bina inşalarınız için süremiz 3 ders saatidir. (Böylece grupların tasarımlarını, değiştirmek ve
yeniden test etmek için zamanları olacaktır.)
• Malzemelerin değişik şekillerde kullanımıyla sanatsal değeri de olan bir bina inşa etmeye
çalışabilirsiniz. Binanın dış cephelerini renkli fon kartonları ile yapıştırarak görsel kalite olarak da iyi
hale getirmelisiniz.
• Akıllı telefona kurduğumuz (öğretmenin akıllı tefonuna) Google'ın Science Journal programı ile
ölçüm yapılacaktır. Depreme dayanıklı binalarınız 5.2 ve 8.4 şiddeti olarak ölçtüğümüz depremde
yıkılmamalıdır.
• Binalar deprem simülatörümüzün üstünde belirli saniyelerde kalacaktır. (yaklaşık 6 sn)
• Öğrenci grupları hedefleri doğrultusunda ürünlerini oluşturmaya devam ederler.
• Ürünlerinin tamamlama aşamasına gelen öğrenci gurupları, öğretmenlerinin rehberliğinde
çalışmalarının eksiklerini tespit ederler.
• Gruplar, tasarımlarını telefon kullanmadan masa üstünde denemek amaçlı test edebilirler.
"Binanızın ne kadar hareket ettiğini gözlemleyin." şeklinde yönerge verilir.
• Binaların şiddetli hareketleri sırasında dengede durduğuna yönelik denemeler yapın.
Ürünü test etme-geliştirme: Öğrenci grupları, verilen yönergelerin doğrultusunda bina modellerinin
eksiklerine bakarlar. Burada İstasyon yöntemi ile öğrenciler eksik bulduğu çalışmanın eksiklerini
sırası geldiğinde tamamlayabilirler.(grup içi istasyon tekniği) Oluşturulan binalar elle sallanan
denemelerde sağlamlığını korudu mu? Çizimini ve 3D tasarımını yaptığınız bina modellerinin
gerçekçi prototipini oluşturabildiniz mi? (Çizimlerinizle binalarınız örtüşüyor mu?)
Gruplar, hazır olduğunda, gurup sözcüsü, Google Science Journal (sismograf) programını
kullanarak tasarımlarını test etmek için test istasyonuna gelirler. Bu aşamada gurup sözcüleri
tasarımlarında neler kullandıklarını ve depreme karşı bina izolasyonunu nasıl sağladıklarını ifade
ederler. Dayanıklı bina sunumlarını tanıtırlar.
https://youtu.be/21LXghGtEwE
Google Science Journal (sismograf) programı ile 5.2 ve 8.4 şiddetine ayarladığımız deprem
simülatörümüz (Salınım Tabakalı titreşim aracı) tarafından her grubun dayanıklı bina prototipi test
edilmeye başlanır.
https://youtu.be/34IOLqAl5J0
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Binaların bu şiddete dayanıp dayanmadığı gözlenir. Test sonuçlarını öğrenciler çalışma sayfasına
kaydeder. Grupların iş istasyonlarına dönmelerine ve zamanlarının izin verdiği ölçüde tasarımlarını
istedikleri kadar değiştirmelerine izin verilir. Burada grup içi istasyon tekniği ile de sıradaki
arkadaşının eksiğini tamamlayabilir. Sınıf çapında bir yarışma için sonunda yaklaşık 15 dakika
tasarruf edilir. (en uzun süre simülatörde kalabilen bina yarışması) Gruplar soru sormaya ve
tasarımlarını test ederken düşünmeye teşvik edilir.
Tasarımlarında herhangi bir sorun olduğunu fark ediyor musun?
Tasarımın altındaki bilyeleri ilerlememesi için nasıl bir yol izleyebilirsin ?
Tasarımdaki lastik bantlar çok sıkı veya çok gevşek mi?
Salınımların daha iyi yerine kötüleşmesine neden oluyorlar mı?
Tasarımınızı daha iyi hale getirmek için nasıl değiştirebilirsiniz?
Bu noktada öğrencinin ilgi ve isteğini düşürmeden çalışmaları doğru pekiştirmelerle geliştirmek ve
süreci sürdürmek çok önemlidir.
Çalışmanın sonunda, guruplara, gözlemlerinden yola çıkarak şu sorular sorulur;
Hangi tasarımlar en iyi sonucu verdi?
Tüm tasarımlar beklendiği gibi çalıştı mı?
Tek bir daha iyi tasarım yapmak için birleştirebileceğiniz farklı tasarımların özellikleri var mı?
Grup sözcüleri tarafından tüm tasarım sunumları özetlenir.
https://padlet.com/aylnakyz/id6mmbi7lt34

Değerlendirme
Öğrenci gruplarının yaptığı depreme dayanıklı bina tasarımları; boyutları, görsel kaliteleri,
özgünlükleri, deprem şiddetine dayanıklılığı açısından, rubrik dereceli puanlama anahtarı ve formlar
yardımıyla değerlendirilir. Bina inşalarında diğer grupların yaptıklarından farklı olan tasarımlar daha
yüksek puan alırlar. Ürün değerlendirme rubriği (Ek: 4)
Ayrıca öğrencilerin süreç boyunca elde ettikleri kazanımların tespit edilmesi amacıyla etkinlikle ilgili
düşünceleri sorularak etkinlik tamamlanır.
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• Etkinliğin hangi kısımlarında eğlendiniz?
• Etkinliğin hangi kısımlarında zorlandınız?
• Çiziminde hayal ettiğin tasarımla ortaya çıkan tasarımı karşılaştırdığında neler söylersin?
• Grup arkadaşlarınla iyi bir işbirliği yapabildiniz mi?
• İstasyon tekniği ile arkadaşlarının eksiklerini gidermek hoşuna gitti mi?
Süreç Değerlendirme Rubriği (Ek:5)
Öğretmen, süreçteki gözlemleriyle her bir öğrenci grubu için rubrik aracılığıyla bireysel olarak
değerlendirme yapar. Böylece öğrenci gruplarının süreçteki kazanımları ortaya çıkarılır.
Son Değerlendirme: Öğrencilerin eğlenerek etkili öğrenmeler sağladığı, mühendislik düşüncelerini
geliştirdiği ve gerçek dünya ile bağlantı kurduğu STEM etkinliği Ek6’ da yer alan öğrenci görüşme sorucevap etkinliği ile değerlendirilir. Web 2 aracı ile doğal afetler konusu değerlendirilmiştir.
https://youtu.be/wgLKjNuzxWw
https://learningapps.org/7173111
EBA Deprem Bilgilendirme videomuz
https://youtu.be/8uqQOo7JAjE
Deprem dede Bilgilendirme videomuz
https://youtu.be/PymnuooOOQY
Deprem anını canlandırma videoları
https://youtu.be/aYW5BIoBnB8
https://youtu.be/56W93O0kyrQ
Deprem ustası oyunu (Kandilli rasathanesi kaynak)
http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/depremustasi.html
http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/cokkapantutun.html
Bina Modelleri https://padlet.com/aylnakyz/fxzcw5ig129y
Beyin fırtınası ile kelime bulutu https://youtu.be/3g0E-JnK-4M
Deprem çizim formları https://padlet.com/aylnakyz/x1ckjwbpfkz9
Öğrencilerin ev çizimleri https://youtu.be/e4-HyYjUuUg
Okul modeli ile deneme https://youtu.be/7J8jWaiLnJM
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Mühendislerin simülatörü https://youtu.be/kzVvd4Dk6sw
Deprem simülatörü tanıtımız https://youtu.be/A6dT45Q2LV8
Google'ın Science Journal programı öğrenci tanıtımımız https://youtu.be/RxcKxNpNRVM
Google'ın Science Journal programı öğretmen tanıtır https://youtu.be/ODkiwVqu4aI
Tinkercad Programı ile bina prototiplerinin çizilmesi https://youtu.be/H8yIAEniKfg
Tinkercad ile yardımlaşarak çalışma https://youtu.be/jVDhmin2P90
Malzeme temini ve malzemelerle çalışma https://youtu.be/F6Cpa06esuc
Bina inşaları üzerine çalışma https://youtu.be/e0WZM5jlPP0
Bina inşalarının tamamlanması https://youtu.be/anY3rhOR72E
Depreme dayanıklı yapıların nasıl yapıldı? Öğrencilerin sunumu https://youtu.be/21LXghGtEwE
Öğrencilerin model tanıtımı ve 5.2 şiddetinde ayarlanan depremi deneme çalışmaları
https://padlet.com/aylnakyz/id6mmbi7lt34
8.4 Deprem şiddetine göre dayanıklı binaları deneme https://youtu.be/34IOLqAl5J0
Değerlendirme : https://youtu.be/wgLKjNuzxWw
https://learningapps.org/7173111

Beyin fırtınası ile sağlam bina özellikleri WordArt çalışması
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Grupların STEM çizim formu ile dayanıklı bina çizimi

Deprem simülatörü tanıtımı

Google Science Journal
program uygulaması
çalışma prensibi
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Geometrik cisimlerle bina
modellemeleri

Google
Science
Journal
program
uygulaması simülatör denemesi
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Binalarının tasarımı ve sergileme
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Grup sözcülerinin depreme dayanıklı binaları simülatör ile deneme çalışmaları
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Binaların 5.2 ve 8.4 şiddetindeki deprem denemeleri
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Ek1
Problem Senaryomuz:
Elazığ’a taşınan Ahmetler, babasının yeni bir pastane dükkanı açmasıyla, oraya yerleşmişlerdi.
Babası ticaret yapıyor, kendisi de babasına yardım ediyordu. Cennet Mahallesinde, beş katlı o
kadar da eski olmayan bir binanın dördüncü katında oturuyorlardı. Bir gün yine babasıyla çalışmış,
çok yorulmuştu. Eve geldiklerinde hemen birkaç saat uyumak istedi. Yemek yemeden yattı. Ailesi
sohbet ediyordu. Herkes yatınca, o kalktı. Saat baya geç olmuştu. Bir şeyler atıştırmak için mutfağa
gitti. O sırada büyük bir gürültü oldu. Camdan baktığında gökyüzünün kırmızılaştığını gördü.
Şaşırdı. Ev sallanmaya başlamıştı. Başının döndüğünü düşündü. Fakat eşyalar yerlere düşmeye
başladı. Ailesi uyandı. Babası, deprem olduğunu ve herkesin güvenli bir yerde durup beklemesini
söyleyerek bağırıyordu. Ahmet, masanın altına girdi. Kardeşlerini yanına aldı. Annesi ve babası
koltuğu siper ettiler. Deprem durana kadar kımıldamadılar. Deprem şiddetleniyordu, gürültüler
artıyordu. Biraz sonra deprem durdu. Babası herkesin iyi olup olmadığı sordu. Kimseye bir şey
olmamıştı. Ahmet, kapıyı açtı. Merdivenler sağlamdı. Elektrik yoktu. Babası deprem çantasından el
feneri çıkarttı. Hep beraber inmek için hazırlandılar.
İkinci kata geldiklerini, kapı numaralarından anladılar. Fakat giriş ve birinci kat yoktu. Ahmet binanın
yıkıldığı anladı. Dışarı çıktıklarında yan yatmış bir bina gördüler. Evleri artık ikinci katta
gözüküyordu. O sırada karşı binada oturan arkadaşı Eren aklına geldi. Erenlerin evine baktığında
binanın dışında herhangi bir şey olmadığını gördü. Kalabalık içinde arkadaşı Eren’i gördü. Eren’e
nasıl olduğunu sordu. Eren kendinde ve ailesinde herhangi bir sorunun olmadığını söyledi
binalarında ise depremin yol açtığı bir hasarın olmadığını söyledi. Ahmet çok şaşırmıştı. Nasıl
oluyor da mahalledeki bazı binalar yıkılıp hasar görürken bazı binalar hiçbir sıkıntısı olmadan
ayakta dimdik kalabiliyordu? Ahmet o günden sonra depremde ayakta kalabilen dayanıklı binalar
konusunda araştırma yaparak insanı güvende tutan sağlam binalar yapmaya karar verdi. Siz de
Ahmet’e depreme dayanıklı binalar yapmak için yardım etmek ister misiniz?
Fen Boyutu : Doğal afetlerden Depremin nedir? Dünyada nerelerde daha çok deprem oluyor ve
depremde alınan önlemleri nelerdir? Depremi durdurabilir miyiz? sorularının incelenmesi.
Matematik Boyutu: Deprem kaç saniye sürdü? Depremin şiddeti kaçtı? Evler hangi geometrik
şekillerle yapılıyor ? gibi soruların ifade edilmesi.
Teknoloji Boyutu :Malzeme temini (atık malzeme ve geri dönüşüm malzemesi) web 2 araçları
Mühendislik Boyutu: Tasarım ve Uygulama
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Problem : Bir mühendis gibi düşünerek Depreme dayanıklı nasıl bir ev yapabiliriz?
Koşullar:
1-Atık malzeme kullanmalısın.
2-Bina modelin 2 kg ağırlığını geçmemelidir.
3-Hazırlanan tasarımlarınız özgün olmalıdır.
4-Bina tasarım modeliniz, 8.4 ve 5.2 şiddetindeki depreme 6 saniye dayanmalıdır.
5-Sınıfta Tinkercad programıyla binanızın 3D tasarımıyla modellemelisiniz.
İzleyeceğimiz aşamalar:
Çözümle ilgili aklınıza gelen fikirleri beyin fırtınası ile kelime bulutu halinde yazın.
İçlerinden en iyi fikri seçin.
Hayalinizdeki tasarımı çizin.
Malzemelerinizi belirleyin.
Planınızı yapın ve gerçekleştirin.
Tasarımınızı test edin.
Tasarımınızı nasıl geliştireceğinizi düşünün.
Değişiklik yapmanız durumunda yukarıdaki adımları tekrarlayın ve not alın .
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Ek2

STEM ÇİZİM FORMU

Adı Soyadı :
Sınıfı No:
Okulu:

Sevgili Öğrenciler ,
Aşağıya, depreme dayanıklı, sarsılmalarla ayakta kalabileceğini düşündüğün evi, kullandığın alet/
makine/ düzenek ile çizer misin ?

Yukarıda resmettiğin alet/makine/düzeneği gerçek hayatta yapabilmek için Fen, Matematik,
Mühendislik, Teknoloji ya da bunların dışında hangi bilim dallarından yararlanman gerektiğini söyler
misin?
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Ek 3

Ek 4
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Ek 5

Ek6
Görüşme Soruları
1-Uyguladığınız etkinliğin sevdiğiniz yönleri nelerdir? Açıklayınız.
2- Uyguladığınız etkinlikte sevmediğiniz yönler nelerdir? Açıklayınız
3-Uyguladığınız etkinliklerin kendi açınızdan faydaları olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
4-Etkinlikteki STEM alanlarını tek tek değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz? Hangi alanlar sizin
için ön plandadır?
5-Bu tür etkinlikleri başka derslerde veya konularda uygulamak ister misiniz?
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Ek7

Sınırlamalarımız

1-Bina modelleri için kullanılacak inşa malzemeleriniz artık malzeme ya da geri dönüşüm malzemesi
olmalıdır.
2-Bina modellerinizin 2 kg ağırlığını geçmemelidir.
3-Bina tasarım modelleriniz, deprem simülatöründe aynı şiddetteki depremde aynı süre kalacaktır.
4- Bina tasarım modeliniz ;
8.4 şiddetindeki depreme 5 saniye
5.2 şiddetindeki depreme 6 saniye test edilecektir.
5-Tasarımınızı test edip tekrar düzenleyebilirsiniz ancak çalışma sayfasında düzenlemelerinizi
belirtmelisiniz.
6-Hazırlanan tasarımlarınız özgün olmalıdır.
7-Tasarımı yapılacak aracın öncelikle çizimini yapmalısınız.
8-Sınıfta Tinkercad programıyla binanızın 3D tasarımıyla modellemelisiniz.
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
DENİZLER, OKYANUSLAR HEPİMİZİN
Öğretmenin Adı Soyadı : Osman SOY
İl-İlçe Adı
: Muğla-Köyceğiz
Okul Adı
: Atatürk İlkokulu
Dersin Adı
: Hayat Bilgisi
Uygulamanın Konusu : Çevre Kirliliği
Sınıf Düzeyi
: 2. Sınıf
Uygulamanın Süresi
: 8 hafta

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Şişe,
DC deney motoru,
Pil,
Pil yatağı,
Kablo,
Pervane,
Makara,
Mıknatıs,

Kanca,
İp,
Rüzgar gülü,
Türk Bayrağı resmi,
Güneş paneli resmi,
Silikon tabancası,
Maket bıçağı,
Makas,
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Yapıştırıcı,
Süsleme kağıtları,
Plastik ve metal atıklar,
Havuz,
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KAZANIMLAR
Görsel Sanatlar
G.İ.B.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için gözleme dayalı çizimler yapar.
G.İ.B.2.1.8 Günlük yaşamdan yola çıkarak görsel sanat çalışmalarını oluşturur.
G.2.1.9. Farklı materyaller kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Türkçe: Tü.2.2.1. Kelimeleri anlamına uygun kullanır.
Tü.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
• H.B.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
• H.B.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
• H.B.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.

Matematik Dersi Kazanımlar
• M. 2.3.1.1. Standart olmayan farklı ölçme birimlerini kullanarak bir uzunluğu ölçer.
• M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre ve santimetre cinsinden ölçer.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
• T.1. Kişisel öğrenme hedeflerini başarmak için teknolojiden yararlanan stratejiler geliştirir.
• T.7. Sahip oldukları bilgiler ile gelişen teknolojileri anlar.
• T.10. Gerçek dünya sorunlarını ve problemlerini aktif olarak keşfederek fikir ve teoriler geliştirerek,
cevaplar ve çözümler üzerinde durarak bilgi havuzu oluşturur.
• T.11. Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek problemleri çözmek
için bilinçli bir şekilde tasarım sürecini kullanır.
• T.13. Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir.
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Mühendislik Kazanımları
• Mü.1. Bir proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri açıklar.
• Mü.2. Tüm hesaplama ve ölçümlerde uygun birimleri kullanır.
• Mü. 3. Fiziksel ve mekanik sistem problemleriyle ilgili tasarım konseptleri uygular.

UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) sunulur ve öğrencilerin ön bilgileri belirlenmeye çalışılır.
1. Çalışmaya Neden İhtiyaç Duyulduğu: Çevre ve deniz kirliliğinin tüm canlılar için olumsuz
etkileri, insanların bu konudaki şikâyetleri daha yaşanabilir bir dünya adına bu çalışmanın
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu görüşlere dayalı olarak bir araç tasarlanarak deniz ve okyanus
kirliliği azaltılacağı düşünülmüştür. Bu ürünü yaparken STEM eğitim yaklaşımına dayalı olarak yeni
bir araç ortaya çıkarmaya karar verilmiştir.
2.Yöntem ve Teknikler: STEM eğitimi yaklaşımı, problem tabanlı öğrenme, deney, beyin fırtınası,
tartışma, gezi-gözlem, soru cevap.
3.Çalışma Planı: (Zaman Çizelgesi, Görev Dağılımı, Çalışmanın planlanması)
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Görev Dağılımı: Deniz Atıkları Toplama Aracı Yapımı
1. Makine Mühendisi 2. Çevre Mühendisi 3. Elektronik Mühendisi 4.Bilgisayar Mühendisi
5.Tasarımcı
Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP)

DENİZLER, OKYANUSLAR HEPİMİZİN
“Ceylin, küçük bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Ceylin bir gün deniz kenarında gezerken
denizin kirlendiğini birçok atığın denizin içinde olduğunu görür. Bu atıkların canlılar için risk
oluşturduğunu düşünür. Ne yapmalı ne etmeli Ceylin bu probleme bir çözüm bulmalı?”
BHTP’ye çözüm için araca ilişkin sınırlamalar belirlenir.
Sınırlamalar
• Hareketli bir düzenek oluşturulacak.
• Yapılan araç kendisi gidebilecek.
• Sınırlı malzemeler içinden istediğini kullanılabilecek.
• Düzenek sağlam olacak.
Kaynakça
Bekir, Ş. (2018) Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: Uygulamalı bir
çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 195-213. Deniz, Y. (2018) STEM planı
örneği, Köyceğiz Anaokulu

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf s:41
https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf s: 22
https://inteach.org/kaynaklar/images-e574fef9dc88551d2da83d350.pdf s:2
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Keşfetme
“Ertesi gün 2. sınıfta öğrenim gören Ceylin, bu durumu sınıf arkadaşlarına ve öğretmenine anlatır.
Arkadaşları çevre, deniz kirliliği hakkında Ceylin’in anlattıklarından çok etkilenir. Bunun üzerine
Ceylin ve arkadaşları bir araç tasarlamaya karar verirler. Öğretmeni sınıfta bu konuda beyin fırtınası
tekniği yaparak sorular sorarak nasıl araç yapabilecekleri hakkında fikirlerini paylaşırlar. Fikirleri bir
araya getirerek yaratıcı düşünme becerisi ile bir gemi tasarlarlar.”
Çevre kirliliği hakkında bilgi edinmek ve gemi tasarımını çizmek için öğrenciler ile gemi limanına
gezi düzenlenir (G.İ.B.2.1.8). Öğrenciler araştırma yaparlar.

• Geminin gövdesi için ne kullanılacağının belirlenmesi.
• Hareket için motorun nereye takılacağının belirlenmesi.
• Elektrik üretimi için güneş panellerinin yerinin tespiti.
• Elektrik üretimi için rüzgâr güllerinin yerinin tespiti.
• Pillerle motor arasında kabloların doğru bağlama bilgisi.
• Güneş panellerini ve rüzgâr güllerinin ürettiği elektriği aktarma kablolarnı bağlama bilgisi.
• Çocuklara yerinde deney yapma olanağı tanıma.
• Bilimsel bir deneyde 1. elden tecrübe edinme.
• Robotik kodlama bilgisi.
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Açıklama
Yaptıkları gemideki kanca ile denizlerdeki plastik atıkları, mıknatıs ile metal atıkları toplayabilecekti.
Ceylin bu durumdan çok mutlu oluyordu. Artık denizde yüzerken daha güven içinde olacağını
düşünüyor ve denizde yaşayan canlılar için de çok mutlu oluyordu. Ceylin akşam eve gelince
tasarladıkları aracı babasına anlatır. Bilgisayar mühendisi olan babasının aklına başka bir fikir gelir.
Babası yaptıkları aracı dünya haritasındaki deniz ve okyanuslara göre kodlayarak bütün deniz ve
okyanusları 3 yıl içinde temizlemesi için bir sistem oluşturacaktır. Toplanan atıklar da geri dönüşüme
gönderilecektir. Gemi aküler ile çalışacak ve akülerin kendiliğinden şarj olması için güneş
panellerinden ve rüzgâr güllerinden elektrik üretilecektir.”
Giriş basamağındaki BTHP’ne yapılan STEM etkinliği ile nasıl çözüm üretildiği, STEM’in her bir alt
disiplinine ilişkin olarak konuyla ilgili öğrenciler neler yaptıkları grupça açıklamaları istenir.

Öğrencilerden
gezideki
araştırmalarına
dayanarak
oluşturacakları tasarımın resimlerini çizmeleri istenir
(G.İ.B.2.1.7). Neden-sonuç ilişkisi kurulur. Öğrencilerde
mevcut kavram yanılgıları varsa, gidermeye yönelik ek
etkinlikler planlanır ve yapılır. Sonuç ve genellemelere
ulaşılır. Öğretmen, öğrencilerin açıklamalarını özetler ve
toparlar.

Öğrenciler araştırmada alternatif bakış açılarını analiz eder ve değerlendirirler. Öğretmen sorularla en
iyi aracı yani protipi öğrencilere buldurur. Öğrenciler eleştirel düşünme becerisi, yaratıcılık,
inovosyon, üretkenlik ve yaratıcılık becerileri ile protipi oluşturmaya başlarlar.
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Derinleştirme
Fikir Geliştirme
Ürün geliştirilir iken öğrencilerin meslek gruplarına göre dağılımı yapılır. Proje süreçlerine uygun
olarak öğrenciler gruplara ayrılır ve gerekli bilgileri kavrarlar. (Mü.1) Öğrencilere farklı malzemeler
verilerek içlerinden seçim yaparak çalışmaları sağlanır. Gemi yapımında geminin gövdesi için uygun
alan şişeyi seçerler. (G.2.1.9) Her meslek grubu mesleğine uygun konu hakkında bilgiler verir.
(Tü.2.2.3) Bilgiler verilirken meslek gruplarına özgün kelimeler doğru şekilde kullanılır. (Tü.2.2.1)
Her meslek grubu mesleğine uygun konu hakkında
bilgiler verir. (Tü.2.2.3) Bilgiler verilirken meslek
gruplarına özgün kelimeler doğru şekilde kullanılır.
(Tü.2.2.1)
Çevre mühendisleri yapılacak aracın bitki ve
hayvanlara faydası hakkında bilgiler verir. (H.B.2.6.1)
Sağlıklı yaşam için temizliğin önemi üzerinde dururlar.
(H.B.2.3.4)
Araçla toplanan atıkların geri dönüşümünün önemi
üzerine bilgiler verirler. (H.B.2.6.4)

Tasarımcılar limana yapılan gezi ve araştırmalar sonucunda en iyi protipi çizerler. (T.11), (T.13)
Yüzebilecek bir gemi tasarlarlar. (T.10)
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Makine mühendislerin gemiye uygun motor ve makaraların yerlerini cetvel yardımıyla tespit
ederek yerleştirirler. (M.2.3.1.3) Parmaklarıyla kanca ve mıknatısların bağlanacağı iplerin
uzunluklarını ölçerler. (M. 2.3.1.1)

Elektronik mühendisleri geminin beyninin, rüzgar güllerinin ve güneş panellerinin yerlerini doğru
araçlarla ölçerek belirler. (Mü.2) Güneş panelleri ve rüzgar gülleri ile azalan akünün kendiliğinden
doldurarak geminin sürekli hareket etmesini sağlarlar. Ayrıca gemideki kablo bağlantılarını
sağlarlar. (Mü.3)

Bilgisayar mühendisleri gemiyi dünya haritasındaki deniz ve okyanuslara göre Strach 2 ile
kodlayarak kendi kendine hareket etmesini sağlar. (T.1) Böylece teknolojiden faydalanırlar.
Ayrıca makaraları da kodlayarak makaraların ucundaki mıknatısların metal atıkları ve kancaların
plastik atıkları kendiliğinden çekmesini sağlarlar. Böylece öğrenciler gelişen teknolojiyi anlarlar.
(T.7)
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Bilgisayar mühendisleri gemiyi dünya haritasındaki deniz
ve okyanuslara göre Strach 2 ile kodlayarak kendi kendine
hareket etmesini sağlar. (T.1) Böylece teknolojiden
faydalanırlar. Ayrıca makaraları da kodlayarak makaraların
ucundaki mıknatısların metal atıkları ve kancaların plastik
atıkları kendiliğinden çekmesini sağlarlar. Böylece
öğrenciler gelişen teknolojiyi anlarlar. (T.7)

Havuz şişirilir, içi su doldurulur, havuza metal ve plastik atıklar eklenerek gemi test edilir. Geminin
metal atıkları temizlediği fakat plastik atıkları temizlemediği anlaşılır. Tekrar fikir geliştirme
aşamasına dönülerek yeni bir kanca takılarak problem çözülür. Tekrar test edilerek aracın çalıştığı
anlaşılır. (T.11)

Son olarak araç gerçek denize bırakılır. Öğrenciler var olan bilgilerinden yola çıkaran yeni bir araç
ortaya çıkarmışlardır. Bunu yaparken deneme yanılma yolu ile yeni protipe ulaşmışlardır. Protip
araç yapılırken öğrenciler Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında
öğrendiklerini bir bütün oluşturmak için kullanırlar. Denizlerin temizliğinden okyanusların
temizliğine geçerek öğrendiklerini yeni duruma transfer etme becerilerini kullanmışlardır.
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Değerlendirme
Tasarım Değerlendirme
Sürece yönelik rubrik (dereceli puanlama anahtarı) hazırlanır ve yapılanlar değerlendirilir.

Öğrenciler öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yaparlar.
Yapılan etkinlik sergide ve sosyal medyada paylaşılarak beğeniye sunulur.
Yapılan etkinlik atık malzemelerden yapılan bir araç olduğu için farklı okullarda kolaylıkla yapılabilir.
Malzeme temini kolaydır. Yüksek maliyet gerektirmez.
“Yapımı biten aracı kodlayarak Akdeniz’ e bıraktılar. Dünya turundan sonra araç tekrar Akdeniz’ e
gelecekti. Bu sayede tüm denizler ve okyanuslar tertemiz olacaktı. Aracı yaptıklarında aracın işe
yaradığını gören Ceylin mutluluktan havalara uçuyordu. Artık Dünya' nın daha temiz olacağını bilmek
Ceylin ve arkadaşlarını çok mutlu etmişti. 3 yılın geçip aracın döneceği günü beklemeye koyuldular. O
gece Ceylin çok rahat uyumuştu.”

Çalışmaya ait video link;
https://www.youtube.com/watch?v=ocU--lS1aOM
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ

Öğretmenin Adı Soyadı : Mehmet Necati ELYAS
İl-İlçe Adı
: Muğla-Marmaris
Okul Adı
: Ahu Hetman İlkokulu
Dersin Adı
: Fen Bilimleri
Uygulamanın Konusu : Aydınlatma Teknolojileri
Sınıf Düzeyi
: 4.Sınıf
Uygulamanın Süresi
:40 dk X 3

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Fener,
Tebeşir tozu,
Plastik boru,
Mum,
Pipet,
İletken tel,
Pil,
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Alüminyum folyo,
Maket bıçağı,
Yapıştırıcı,
Kâğıt,
Makas,
Mukavva.
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KAZANIMLAR

Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
Öğrenme Alanı: Aydınlatma Teknolojileri
Alt Konu Alanları: Uygun Aydınlatma/Fiziksel Olaylar
F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.
F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.

Matematik Dersi Kazanımları
Konu Alanı: Aydınlatma Teknolojileri
Alt Öğrenme Alanları: Matematik/ Geometride Temel Kavramlar/Açılar
M.4.2.3.2. Açıyı Oluşturan Işınları ve Köşeyi Belirler, Açıyı İsimlendirir Ve Sembolle Gösterir.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
Öğrenci, var olan teknolojik ürünleri kullanır.
Teknolojik araç gereçlerin neden kullanıldığını bilir.

Mühendislik Kazanımları
Öğrenci, tasarımın prensiplerini ve unsurlarını soruşturur ve kullanımını tasarım sürecinde gösterir.
Öğrenci, tasarım sürecindeki fikirleri geliştirme, problemleri çözme ve aradaki bağıntıları anlama
amacıyla resim eskizleri hazırlar.
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UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
https://video.twimg.com/amplify_video/1231977918835851269/vid/720x720/4f0BQBUbIkzvYes
_.mp4?tag=13
Linkteki video, karanlık ortamda izlenirken, caretta carettaların yuvadan çıkışları sırasında
durdurulacak.
Öğrenciler tarafından yazılan öykülerden olan bir Caretta caretta öyküsü sınıfta okunacak.
Merhaba. Ben Caretta caretta Kapo. Neslimizin tükenmesine sebep olabilecek çok büyük bir
sorun hakkında, başımdan geçen kötü bir olayı, sizlere anlatmak istiyorum.
Gene bir Pazar gecesiydi. Yumurtadan yeni çıkmış, yolumu bulmak içi kolları sıvamıştım. Biz
caretta carettalar yollarımızı bulmak için ay ışığına doğru gideriz. Havaya, kuşlara, ağaçlara ve
kumlara baktıktan sonra, karşımdaki ışığa doğru gitmeye başlamıştım. Bu ışık çok fazlaydı ve
gözlerim kamaşmıştı. Bir terslik olduğunun farkındaydım. Ama aldırmayıp yoluma devam ettim. Uzun
bir süre ışığa doğru gittiğim halde, denize ulaşamadığımı fark ettim. Şaşkındım. Şu ana kadar çoktan
denize varmış olmam gerekiyordu. Duraksadım. Çünkü etrafımda bir değil, birden fazla ışık vardı.
Büyük bir korku yaşarken aynı zamanda nerede olduğumu düşünüyordum. Ay ışığı beyazdı fakat
etrafındaki ışıklar sarı, mavi, mor, pembe ve diğer renk ve parlaklıklarla doluydu. Çok yorulmuştum.
Yürüyecek halim kalmamıştı ve dayanamıyordum. Hala bir umut, ışığa doğru ilerlemeye devam
ettim. Evet, sonunda suyu görmüştüm. Son gücümle koşmaya başladım. O da ne? Işıklarla dolu bir
reklam panosuydu geldiğim yer.
Artık tam umudumu kaybetmeye başladığım anda reklam panosunun yanından geçen bir
çocuk, beni gördü. Çok şaşırmıştı çocuk. Beni hemen eline alıp denize doğru koşmaya başladı.
Heyecandan elleri titriyordu. Beni ait olduğum yere bıraktığında çok mutlu olmuştu. Ben de daha
hayata ilk adımımda zor ve heyecanlı dakikalar yaşamıştım. Aileme kavuştuğum için sevinçliydim.
Tek isteğim aynı olayın benim gibi arkadaşlarımın başına gelmemesiydi.
Yazan: Poyraz KÖSE
https://www.youtube.com/watch?v=0NVf4yxeyfU (Yolunu kaybeden yavru caretta carttalar
yardım eli)
Kapo, başına gelenlerin arkadaşlarının başına gelmemesini neden istemiş olabilir? Sizce Kapo bunu
söylerken bize hangi sorun için uyarıda bulunuyor? Sizce bu sorun, Kapo gibi başka hangi
hayvanları olumsuz etkiler? Bu sorunu çözemezsek, sonuçları neler olabilir?
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Keşfetme
“Işık” kelimesini duyduğunuzda aklınızda hangi görüntüler var?
Karanlık ortamda öğrenciler, ellerindeki fenerlerle birbirlerinin gözlerine ışık tutacaklar.(Burada
öğrencilere “SEN KİMSİN” oyunu oynatılacak)
SORULAR
Işık sizi ne kadar rahatsız ediyor?
Kapo’da sizin gibi rahatsız olmuş mudur?
“Gözleri kamaşmak” ne demektir? (RESİM-1)
UYGULAMA-1
Sınıfın bir köşesi, el feneriyle aydınlatılacak. Işığı görünür hâle getirmek için aydınlatılmış bölgeye
biraz tebeşir tozu serperek, olay gözlemlenecek.
Ne gördük?
Kaynaktan çıkan ışık nasıl yayılıyor?
Kaynaktan çıkan ışık yayılırken hangi yönü tercih eder?(RESİM-2)
UYGULAMA-2
Öğrenciler mum alevine ilk başta düz bir boru ile bakacaklar.
Sonra mum alevine eğri bir boru ile baktırılacak.
Mum alevini hangi durumda görebildiniz? (RESİM-3,4,5)
Bu deneylerden ışığın doğrusal bir şekilde yayıldığını anlayabiliriz.
IŞIK IŞINLARI BOŞLUKTA DOĞRULAR HÂLİNDE YAYILIR.
Başka Neler Yapabiliriz?
Işığın izlediği yol çizimle nasıl gösterilebilir?
Işık kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu daha anlaşılır göstermek için, başlangıç noktasından belirli
bir yöne doğru uzayan başında veya ortasında ok işareti bulunan çizgiler kullanırız.
Işığın izlediği yolu gösteren bu düz çizgilere ışın veya ışık ışını denir.
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Açıklama

https://www.youtube.com/watch?v=lA9GWiDyO7k&t=38s
Işık Kirliliği Belgeseli- Uzman Görüşleri
https://www.youtube.com/watch?v=ECTT_4COQVc
Işık Kirliliği Haber- Dünyadaki Durum
IŞIK KİRLİLİĞİ(Gece Gökyüzünün Aydınlanması)
Yapay ışığın ortaya çıkması nedeniyle gece ortamında doğal ışık miktarının değiştirilmesi
(Gece gökyüzünün aydınlanması) gerçek bir kirliliktir.
Işık kirliliği canlıların (hayvanlar-bitkiler ve insanlar) çevre ve sağlığı üzerinde birçok etki yaratır.
Işık kirliliği, ışığın canlıları rahatsız edecek şekilde yanlış kullanılmasıdır. Yanlış yönde, yanlış
miktarda, yanlış yerde, aydınlatılması gerekmeyen yerde ışık kullanımı hem ekonomik kayıp hem
de rahatsız edici bir durumdur.
Işık kirliliğine karşı yapılan önleme çalışmalarında hedef, ışığın gerekli olduğu yerde kullanımı,
iyi görme şartları ve gece güvenliğinin sağlanması, enerji tasarrufu ve gökyüzü karanlığının
korunmasıdır.
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SORULAR
Gece gökyüzünün aydınlanması neden ve nasıl oluşuyor?

Yapay ışığın ortaya çıkması ile doğal ışık miktarının değiştirilmesiyle oluşuyor.(1-2)
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Doğal ışık miktarının değiştirilmesi.
Gece gökyüzünün aydınlanmasından hangi sorunlar kaynaklanıyor?
Hayvan ve bitkiler üzerindeki etkileri:
İnsanlar üzerindeki etkileri:
Yayalara etkisi: Düzensiz yerleştirilen lambalar ve aşırı ışık yayaların gözlerini kamaştırır. Çocuklar,
sizin de düzensiz yerleştirilen lambalar ve aşırı ışıktan gözleriniz kamaşıyor mu?
Harekete geçebiliriz:
Öncelikle kendi evimizden gelen ışığı en aza indirerek başlayalım mı? Neler yapabiliriz?
Sadece gerektiğinde ışığı kullanalım. Sadece ihtiyacı olan alanı aydınlatalım.
Gerekenden daha parlak olmayan ışık kullanalım. Çocuklar ışık kirliliği hakkında anlatılanlardan ve
izlediklerinizden ne öğrendiniz?
İhtiyaç duyulan gece aydınlatması için uygun aydınlatma sağlayacak bir çözüm var mı? Bu konuda
bir şey yapılabilir mi? Nereden başlayabiliriz?

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

44

ULUSAL STEM YARIŞMASI

Gruplara dağıtılacak çalışma kâğıtları üzerinde, öğrenilen bilgiler ışığında problemin
çözümü ile ilgili planlama çalışmalarına başlanacak.
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Derinleştirme
Işığın yayılma şekli ile öğrendiğimiz ışın kavramının, matematik dersindeki anlatımı yapılacak.
Öğrenilen bilgiyle ilişkilendirecekler.

Işık ışınlarının, ortama uygun açıyla gelmesi, ışık kirliliğini azaltacaktır.

Işının başlangıç noktası bellidir. Başlangıç noktasından istenildiği kadar uzatılabilir.
Işın modelinin kâğıt üzerine çiziminin farklı duruşları ışının temel özelliklerini değiştirmez. Açılar,
başlangıç noktaları aynı, iki ışının birleşmesiyle oluşur. Her açının iki kenarı ve bir köşesi vardır.
Kenarları ve köşesi büyük harfle adlandırılır.
Nasıl Adlandırılır?
Köşesindeki harf söylenerek A Açısı Önce bir kenarındaki harf, sonra köşesindeki harf, daha sonrada
diğer kenarındaki harf söylenerek de adlandırılabilir. KAP Açısı – PAK Açısı
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Bilgi, disiplinle ilişkilendirildikten sonra, çalışma yaprağı üzerindeki tasarım modelinin yapımına
geçilecek. (Resim Eskizlerine göre)
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Değerlenirme
Öğrencilerin;
Ortak çalışma alanında, işbirliği öğrenme ile elde ettikleri yeni terim-kavram ve becerileri yeni
durum ve modele uyarlamaları, çalışmalarında, 21.yy. becerilerini (eleştirel düşünme, sorun
çözme, yaratıcılık, yenilik, iletişim ve işbirliği) kullanmaları beklenir.
SORULAR:
Bu probleme nasıl yaklaşmayı düşünüyorsunuz?
Problemin çözümünde düşüncelerinizi en çok etkileyen şey nedir?
Yaptığınız aydınlatma modelini neden yapıyorsunuz?
Soruna bulduğunuz bu çözüm yolu, sizi hedeflerinize nasıl ulaştıracak?
Bu çözümün sizin için anlamı nedir? Bundan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Açıklayabilir misiniz?
Bu konuda hepiniz hemfikir misiniz?
Görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz?

Değerlenirme Soruları
Ne gibi sonuçlar umuyorsunuz? Sonuçlar nasıl olacak?
Tasarımınızın başarıya ulaşması için iyi gitmesi gereken iki-üç şey nedir?
Süreç ve sonuca dayalı olarak;
Çalışma grubundaki öğrencilerin, kendilerini ve çalışma süreçlerini değerlendirmeleri
sağlanacak.
Bu amaçla gruptaki öğrenciler, eğitmenlik becerilerini sergileyebilecekleri bir eğitim-ürün
sunumu yapacaklar.
Öncelikle yaptıkları ürün-sunumu ile kendilerini ve çalışmalarını değerlendirmeleri beklenecek.
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Çalışmaya ait video linki
https://drive.google.com/file/d/1Yx5ES1K6aInFMFz4rwfHg4WUhA1fah4g/view
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
ALTIGEN ( Altıgen tasarımlardan yola çıkarak depreme
dayanıklı bina tasarımı)
Öğretmenin Adı Soyadı :Emel ALICI
İl-İlçe Adı
:Eskişehir-Odunpazarı
Okul Adı:
:Eti Maden İşletmeleri İlkokulu
Dersin Adı:
:Matematik
Uygulamanın Konusu: :Altıgen ( Altıgen Tasarımlardan Yola Çıkarak Depreme
Dayanıklı Bina Tasarımı)
Sınıf Düzeyi:
:3 Sınıf
Uygulamanın Süresi:
:40 dk x 10

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Cetvel
kalem,
silgi,
pergel,
kareli A4 kağıdı,
kare şeklinde boş
karton kutu,

1 adet plastik dolap
düzenleyici,
yapıştırıcı,
makas,
renkli kartonlar
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Okuma parçası ve okuma anlama
soru fotokopisi (EK-1 VE EK-2)
Altıgen Çizim Aşamaları Çalışma
Kağıdı (EK-3)
Fikir Üretme ve Yorumlama
Kağıtları(EK-4)
Değerlendirme Formları (EK-5)

ULUSAL STEM YARIŞMASI

KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
Çevresindeki canlıları inceler.
Bir canlıya ait gözlem ve araştırma sonucunu sunar.
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler üretir.
Ses şiddetlerini gözlemleyerek her sesi insan kulağı tarafından işitilmeyeceğini farkeder.
Titreşimlerden sesin oluştuğunu ve sesin her yöne yayıldığını söyler.

Matematik Dersi Kazanımları
Yatay, dikey ve eğik doğru parçası çizer.
Doğru, ışın ve açıyı tanır.
Cetvel ve pergel kullanarak altıgen çizer.
Geometrik şekiller arasında altıgeni ayırt eder.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
Biyomimikri yöntemini kullanarak üretim yapar.
Doğa olaylarını anlamak için modelleme ve simülasyon kullanır.

Mühendislik Kazanımları
Bir mühendislik projesini planlar, tasarlar, oluşturur.
Bir mühendislik çalışmasında bir takım üyesi olarak gerekli çalışmalara katılır.
Proje üretirken çevreye ve kullandığı malzemelere dikkat eder.
Atık malzemeleri değerlendirir. Malzemeleri güvenli kullanır.
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UYGULAMA SÜRECİ

Giriş
Öğrenciler tarafında “Elazığ Sivrice’de Arıcılık” metni okunur ve okuma anlama soruları cevaplandırılır.
(EK-1,EK2)
Metnin konusu sınıfta tartışılır.
Okuma anlama soruları cevaplandırılır.
Problem içselleştirilip tanılanır.

ELAZIĞ SİVRİCE ARICILIK
Elazığ’ın Sivrice ilçesinin 2 bin 350 rakımlı Hazar Baba Dağı’nın eteklerinde arıcılık bir geçim kaynağı
olarak yapılmaktadır. Öğretmenleri Mehmet ve sınıf arkadaşlarını Sivrice’nin meşhur keven balını
üreten arıcılarla tanıştırmak ve arıların mucizelerini anlatmak için bir gezi düzenler.
Hazar Baba Dağı’nda arıcıkla uğraşan Yusuf Bey öğrencilere, bu yıl 300 ton bal elde ettiklerini, bu
balları nasıl elde ettiklerini anlatıp giydikleri korunaklı özel giysileri gösterir. Yusuf Bey: “Her bir petek,
pek çok arının işbirliği ile hazırlanır ve tabandan yukarı doğru inşa edilir. Eşkenar dörtgen şeklindeki
bölüm ilk yapılan taban bölümüdür. Bunu birbirine bitişik iki petek duvarı izler, ikinci eşkenar dörtgen
tabana eklenir ve iki petek daha oluşturulur. Üçüncü eşkenar dörtgen bölüm ve iki duvar altıgeni
tamamlar.“Her bir petek, pek çok arının işbirliği ile hazırlanır ve tabandan yukarı doğru inşa edilir.
Eşkenar dörtgen şeklindeki bölüm ilk yapılan taban bölümüdür. Bunu birbirine bitişik iki petek duvarı
izler, ikinci eşkenar dörtgen tabana eklenir ve iki petek daha oluşturulur. Üçüncü eşkenar dörtgen
bölüm ve iki duvar altıgeni tamamlar. Tam olarak 109 derecelik birbirine bitişik altıgen şekiller yapmak
söz konusu olduğunda, bu şekilleri belirtilen açıda, kusursuz olarak yapabilmek için insan çeşitli
açıölçerlere ve düzgünlüğü sağlayabilmek için cetvellere ihtiyaç duyar. Şaşırtıcı olan, insan, tüm
bunlarla uğraşırken, aynı çalışmayı bal arılarının hiçbir açıölçer veya cetvel kullanmadan hatasız ve
aralıksız şekilde gerçekleştirmeleridir. Bal arıları, dünyanın her yerinde bu kusursuz açıyı kullanarak
petekler yaparlar. Kovan etrafında yüzlerce arı bulunmasına rağmen bunların tek bir tanesinin bile
hata yapması söz konusu değildir. İşçi arılar balmumunu yoğurur ve yumuşatırlar ve bunu, kalınlıkları
0.02 mm'den daha kalın olmayacak şekilde çeşitli kalınlıklarda duvarlara yerleştirirler. Bu kadar ince
duvar kalınlığına rağmen altıgen yapı nedeniyle büyük bir direnç kazanırlar ve arıların depoladıkları
kilolarca balı rahatlıkla taşıyabilirler. En önemlisi de bu sayede az malzeme kullanarak çok fazla
depolama alanı elde ederler. Arılar kovanlarını inşa ederken birbirlerine titreşim yollarlar. Petek
duvarlarının çok ince olmasına rağmen, bu titreşimler, petek içindeki altıgenleri bozmaz. Duvarlar bu
titreşimi emici özelliğe sahiptir.” diyerek arıların mimarisinden söz eder.
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Mehmet, Yusuf Bey’in bu söylediklerinden çok etkilenir ve eve gelir gelmez arılarla ilgili videolar
izleyip araştırmalar yapar. Araştırma yaparken Bilim ve Teknoloji dergisinin bir yazısında arıların
birbirine yön tarif ederken yaptıkları titreşimlerin, bu boyuttaki bir yapı için deprem niteliğinde olduğu
ama petek duvarlarının bu depremi emdiği, bu üstün yapının mimarlara, depreme dayanıklı binalar
inşa etmede fayda sağlayabileceği, binaların zayıf kısımlarına zararlı titreşimleri emecek bir şeyler
tasarlanabileceği yazısını okuyunca 2020 yılında 6.8 şiddetinde meydana gelen depremde 4 saat
enkaz altında kaldığı, üstüne kapı düşünce, kolunun kırılıp hastanede yattığı o korku dolu geçen
sene gelir aklına. Depremden bu yana sıkıntılı günler geçiren Mehmet “Arılar peteklerini buna göre
hazırlıyorsa bizde onlarınkine benzer yöntemlerle bir bina yapamaz mıyız?” diye düşünerek
altıgenleri kullanarak petek özelliklerine sahip bir bina maketi tasarlamaya karar verir.
EK-2
OKUMA ANLAMA SORULARI
1. Arılar peteklerini hangi şekli kullanarak yapıyor?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
2. Arılar peteklerini neden altıgen yapıyor?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
3. Mehmet gittiği gezide en çok neden etkileniyor?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
4. Mehmet 2020 yılında hangi olayı yaşamış ve bundan etkilenmiştir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
5. Mehmet arılarla yaptığı araştırmalardan sonra ne yapmaya karar veriyor?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....................................................................
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Keşfetme
Alanında uzman bir kişi tarafından yapıların sağlamlığı ve depreme dayanıklı binaların nasıl
olması gerektiği hakkında bilgi alınır. (Örneğin sınıfımızda bir mimarın yapılar hakkında
görüşüne başvurulmuştur) Öğrencilere “Arılar Peteklerini Neden Altıgen Yapar” videosu izletilir
https://youtu.be/8b-leeVbmU
https://youtu.be/9DglXhao73o
Öğrencilere biyomimikri ile ilgili video izletilir
https://youtu.be/du8ISOacLDQ

Açıklama
Öğrencilere biyomimikri yöntemi kullanarak metinde geçen kişinin problemi nasıl çözmeye
çalıştığı sorulur.
Öğrencilere problem tekrar söylenip grup olarak problemi nasıl çözecekleri konusunda
çalışmaları istenir.

Derinleştirme
Öğretmen tarafından model oluşturma süreci sonunda oluşturulması istenen model tanımlanır.
Öğrenciler 4 gruba ayrılır ve gruplarına ortak isim bulmaları istenir.
Tasarım aşaması gruplarca oluşturulması istenir.
Öğrenciler altıgen çizimlerinin nasıl yapılacağını gösteren fotokopi dağıtılır ve sonucunda kenarları
2 cm olan altıgen çizmeleri istenir. (EK-3)
Öğrencilere boş atık tuvalet ruloları dağıtılarak 2 cm eninde kesmeleri ve altıgen şeklinin verilmesi
istenir.
Öğrencilere dolap düzenleyeici aparatın şekli sorulur, bu aparat yapılacak yapının neresine
konursa o yapının daha sağlam olabileceği sorulur.
Öğrencilere yapının özellikle zemininin sağlam olması, yapılan altıgenlerin desen haline getirilerek
yapının önünde de olması gerektiği, diğer süsleme ve eklemelere grupça karar verilmesi gerektiği
açıklanır.
Değerlendirmelerde hangi kriterlere dikkat edileceği öğrencilere açıklanır.
Öğrenciler kriter ve sınırlılıklara uygun olup olmadığına göre ürünlerini kontrol eder, birbiriyle
paylaşır ve çözmeye çalışır.
Yapılar tamamlandıktan sonra öğrenci fikirlerini ortaya koyar. (EK-4)
Ürünün grupça sunumu yapılır.
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Değerlendirme
Öğrencilere değerlendirme formu dağıtılır ve sunumları değerlendirmeleri istenir. (EK-5)
Form sonuçlarına göre en çok beğenilen yapı seçilir.
En çok beğenilen yapının tekrar sunumu ve sergisi yapılır.

Çalışmaya ait video link;
https://animoto.com/play/UZ5zhVSeIgfaIUEJUIjpRw
https://youtu.be/du8ISOacLDQ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

57

ULUSAL STEM YARIŞMASI

EK -3

ALTIGEN NASIL ÇİZİLİR

Önce pergeli cetvele koyarak 2 cm olarak ayarla ve kağıda çember çiz.
Senin Çizimin:

Cetvel yardımıyla dairenin içine yatay ve dikey bir doğru çizin.
Senin Çizimin

Tam merkezden geçen eğik iki doğru daha çizin.
Senin Çizimin

Çember içindeki tüm noktaları düz doğru ile birleştir.
.
Senin Çizimin
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ALTIGEN NASIL ÇİZİLİR
• Önce pergeli cetvele koyarak 2 cm olarak ayarla ve kağıda çember çizin.
Senin Çizimin:

• Cetvel yardımıyla dairenin içine yatay ve dikey bir doğru çizin.
Senin Çizimin:

• Tam merkezden geçen eğik iki doğru daha çizin.
Senin Çizimin:

• Çember içindeki tüm noktaları düz doğru ile birleştir.
Senin Çizimin:
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EK-4

ÜRÜNLERLE İLGİLİ FİKİR ÇALIŞMALARI
ADI:
SOYADI:
1.Çalışmanı yaparken hangi matematiksel kavramları kullandın işaretle.
Kare – Altıgen – Üçgen – Yatay doğru-dikey doğru- çarpma-eğik doğru-çıkarma-nokta – çember-pergel—ışın –
cetvel – grafik
2. Altıgenleri birleştirdiğinde boş alanlar kaldı mı?Altıgenlerden desen oluşturabildin mi? Yapabildiğin
işlemin işaretle
Boş alan kaldı ve desen oluşmadı
Boş alan kalmadı ve desen oluşmadı
Boş alan kalmadı ve çiçek deseni oluştu.
3. Sence bu etkinliğin zorluk derecesi nasıldı?
A) Çok zordu
B) Çok kolay
C) orta
D) Zor
E) Kolay
4. Bu çalışmada en eğlendiğin kısım neydi yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........................
5. Sence en sağlam yapı hangi grubundu grubun ismini yaz.
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Sence en yaratıcı çalışma hangi grubundu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Senin en sevdiğin yapı hangi grubundu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Biyomimikri yöntemini nasıl buldun ? İleriki yıllarda hayatında da kullanmayı düşünür müsün?
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
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EK-5

DEĞERLENDİRME ANELATİK RUBRİK
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
GÜVENLİ HAYAT
Öğretmenin Adı Soyadı : Naciye Deniz ÖZDEK
İl-İlçe Adı
: Kuşadası / AYDIN
Okul Adı
: Özel Naci Akdoğan Koleji
Dersin Adı
: Hayat Bilgisi
Uygulamanın Konusu : Güvenli Hayat
Sınıf Düzeyi
: 2.Sınıf
Uygulamanın Süresi
: 40 dk X 10

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

Kağıt bardak,
Pipet,
Bant,
Metal halka,
A4 kağıt,
Alüminyum folyo,
Abeslang çubuk,
Ataç,
Kronometre.

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

63

ULUSAL STEM YARIŞMASI

KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
-Enerji nedir tanımlar.
-Kinetik ve potansiyel enerjinin tanımını yapar.
-Yükseklik arttıkça potansiyel enerjinin artacağını bilir.
-Kütlenin ve yüksekliğin artması ile kinetik enerji de artar mı sorusuna cevap verir.

Matematik Dersi Kazanımları
-Gerekli yükseklik hesaplamalarını yapar.
-Alınan yol ve geçen zamanı ölçerek cismin hızı ile ilgili yorum yapar birimleri hakkında bilgi sahibi olur.
-Ağırlığı gerekli aletleri kullanarak ölçer birimleri ile yazar.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
-Bileşenleri tasarlamak için gerekli teknolojileri kullanır.
-Prototipi geliştirmek için gerekli ölçü aletlerini, laboratuvar ekipmanlarını kullanır.
-Çözümlerin başlangıçtaki problemi ve fırsatları en iyi nasıl karşıladığının tartışıldığı bir mühendislik
sunumu yapar.
-Ulaşım için gerekli son teknoloji hakkında bilgi sahibi olur.

Mühendislik Kazanımları
-Proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri açıklar.
-Tasarımın fayda ve risklerini değerlendirir.
-Mühendislik tasarım döngüsünü kullanır.
-Ürünün prototipini hazırlar.
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UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Merhaba minik mühendis arkadaşlarımız,
Bizler Karadeniz’de Ayder Yaylası'nda yaşayan dört arkadaşız. Bizim bölgemiz bildiğiniz gibi dik
yamaçlardan oluşmaktadır. Her gün okulumuza ulaşmak için yaklaşık beş km yürümemiz gerekiyor.
Ancak okul yolunda bulunan vadiye bir taşıma aracı yaparsak (Zip –Line) bizim için hayat daha kolay
ve eğlenceli olacak. Çünkü her sabah evden okula gitmemiz bir saate yakın sürüyor. Bu da bizim için
hem çok yorucu hem de zaman kaybı. Bu uzun mesafeyi kısa zamanda alabilirsek artık okula hiç geç
kalmayız.
Sizlerden bu mesafeyi güvenle almamızı sağlayacak ve olabildiğince hızlı bir Zip-Line tasarlamanızı
istiyoruz.
STEM+A Ekibine
Sevgilerle
Enes,Eren,Erdem,Deniz
Hadi Minik Mühendis Karadeniz deki arkadaşlarının güvenli ve hızlı bir şekilde okula gitmesini
sağlayacak Zip-Line’ı tasarla. Unutma tasarımın olabildiğinde sağlam ve hesaplı olmalı.
STEM&ART Atölyesindeki malzemeler ile yapabileceğinin en iyisini yap. Yapman gerekeni
hatırlatıyorum;
*Atölyede kurulacak olan sabit hat üzerinde hareket edebilecek bir sepete ihtiyacın var. Bu sepetle bir
ping pong topunu yukardan bırakıp hiçbir ek kuvvet kullanmadan aşağıya ulaştırman gerekiyor.
* Hayal gücünü serbest bırak.
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Keşfetme
1) Havada karada ve denizde kullandığımız ulaşım araçlarından 3’er tane yaz ve bunları güvenlik ve
hız açısından sırala.
Hava Aracı : 1-………………..

2-………………..

3-……………………

Kara Aracı:

1-………………..

2-………………..

3-……………………

Deniz Aracı: 1-………………..

2-………………..

3-……………………

Uzay Aracı: 1-………………….. 2-…………………. 3-……………………..
Öğretmen: Öğrenciler ile cevaplar hemen paylaşılmamalıdır.Araştırma yapmaları ve sınıf içinde
paylaşmalarına olanak sağlanmalıdır. Sonrasında cevaplar ile ilgili değerlendirme yapılması
uygundur.
Hava Aracı : 1-Uçak 2-Jet 3-Zeplin
Kara Aracı:

1-Otobüs

2-Bisiklet

Deniz Aracı: 1-Yolcu Gemisi
Uzay Aracı:

1-Satürn 5

3-Tren

2-Denizaltı 3-Sürat Teknesi

2-Hubble Uzay Teleskobu 3- Envisat (Environment Satellite )

2) En hızlı uzay araçlarının isimlerini bulması ve hız türünü kırdığı rekor tarihine göre araştırıp
yazması istenir.
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3) Taşıt yakıtları neler? Doğaya zarar veriyor mu? Sence gelecekteki taşıt yakıtları ne olacak?
Öğretmen: Dört temel yakıt türü dizel, benzin, LPG (Liquified Petroleum Gas - Sıvılaştırılmış petrol
gazı) ve elektriktir. Dizel, benzin ve LPG türleri kendi aralarında dönüştürülebilir. Örneğin benzinli
olan bir araç, LPG'ye veya dizele dönüştürülebilir. Gelecekteki yakıt türleri elektrik, hidrojen, metan,
bio ve sentetik yakıtlar olarak görülmektedir.
4) Merak ediyorum………………………………………………………….
(Öğrenci ulaşım, yakıt, araçlar, yol, trafik gibi konularla ilgili merak ettiklerini sınıf ortamında paylaşır.
Öğrencinin araştırmaya yönlendirilmesi önemlidir.)
5) Zip-Line nedir? Sence nasıl çalışır?Çalışma şartlarında ortamın hava koşulları etkili olur mu?
Uygulama bölgesinin sıcaklığı, rüzgar hızı ve yönü, nem seviyesi gibi, etkisi nasıldır?
Öğretmen: Zipline, yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile emniyet kemeri
takılarak yerçekimi ve ağırlığın da etkisiyle potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşerek
gerçekleşen hareket aktivitesidir. Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır.
300-400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık 50-60 km hıza ulaşılır.
Mevcut uygun ağaçlar arasına veya ahşap-metal direkler arasında 50 metre ile 2000 metre arasında
uygulanabilir. Alana en uygun zipline hattı yapılacak olan yerde keşif çalışmaları yapılır. Uygulama
bölgesinin sıcaklığı, ortalama katılımcı ağırlığı, bölgenin genel rüzgâr hızı ve yönü, nem seviyesi,
kullanılacak çelik halatın türü, kullanılacak makaranın türü kurulum için önemlidir.
“Eğim ” denilince aklına ne geliyor? Eğimin artması ya da azalması hızı nasıl etkiler? Eğimli yolda hız
artar mı?
Öğretmen: Parklardaki kaydıraklar, ev ile cadde arasındaki dik yollar ve kamyonlara mal yüklenen
rampaların tümü, eğimlere örnektir. Eğimin artması hızı arttırır. Eğim artmışsa yükseklik de artmıştır
bu da potansiyel enerjisi arttırır. Harekete dönüşecek olan enerjinin arttığını hızın artmasıyla da
anlayabiliriz.
Öğrencinin resimdeki QR kodu okutup dünyanın en uzun Zip-Line’ını izlemesini
sağlayabiliriz.
https://www.youtube.com/watch?v=iFy1sVhzdVU
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Eğimin ve Yüksekliğin Harekete Etkisi: Eğim arttıkça hız artar. Sürtünme arttıkça hız ve alınan yol
azalır.
Dene: İç bükey bir kap içinde (büyük metal bir salata tabağı) misket, pingpong topu, ceviz, sünger top,
buruşturulmuş kağıt gibi nesnelerin hareketini gözlemleme. Bir uçtan bırakılan nesne nereye kadar
çıkıyor. Her bir nesne için toplam “hareket” süresini yaz. Aralarındaki farkın sebepleri ne olabilir?
Sence: Neden kaykaycı platformlarında bir uç yüksek diğer uç daha alçaktır?

Yerçekimi : Uzayda bulunan her cisim diğer cisimleri kendine çekmek ister. Dünya nın bu çekim
kuvvetine yerçekimi denir.
Hayal Et! Yerçekiminin sıfır olduğu bir ortamda neleri yapamazsın?
Potansiyel Enerji: Barajda biriken suyun, sıkıştırılan veya gerilen yayın, yüksekteki bir cismin sahip
olduğu varsayılan enerji.
Dene!: Yerden 5cm yüksekliğinde bir peçeteyi açarak gergin bir şekilde arkadaşın tutsun. Amacımız
belirli yükseklikten bıraktığın madeni para ile bu peçeteyi delmek. Parayı bırakma yüksekliklerini kademeli
olarak yukarı doğru arttır. Denemelerin sonucu peçetenin delindiği ilk yüksekliği bul ve not al.
Kinetik Enerji: Nesnelerin sahip olduğu hareket enerjisidir.
Dene: Alçak ve yüksek iki ayrı kaydıraktan da kaydığında hangisinden daha hızlı aşağı iniyorsun?
Hareket ederken sahip olduğun enerjinin adı nedir?
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Açıklama
Yakıtsız ulaşım aracı olarak nitelendirebileceğimiz Zip-Line nın çalışması için projenin uygulanması
gereken alanın bir yerinin yüksekte olması diğer tarafının alçak bir noktada olması gerekmektedir.
Yüksek olan noktada potansiyel enerji yani yükseklik ve ağırlıktan kaynaklanan birikmiş enerji
fazladır. Bu aynı masanın üzerinde duran bir bardağın düşme ihtimalinden dolayı sahip olduğu
enerjidir. Yüksek noktadan çelik halat üzerinde emniyet kemeri ile bağlanmış belirli bir ağırlığın
üzerinde olan kişi bu enerjiyle aşağı doğru yerçekiminin etkisiyle de harekete geçer. Kinetik enerjisi
artmış potansiyel enerjisi ise yükseklik azaldıkça azalmaktadır. Tasarlanan zipline ın bir süre sonra
yavaşlaması ve fren sistemiyle tam olarak durdurulması (çünkü yükseklik bitiş noktasında sıfır
değildir) gerekir.

Derinleştirme

Kriterler Nelerdir?
*Minimum maliyet yüksek kalite beklentisi olduğunu öğrenciye hatırlatılması gerekmektedir.
*Zamanı etkili kullanması,
*Tasarımın sürekliliğini göz önünde bulundurması,
*Takım çalışmasına inanması,
*Ürünün hızı, aldığı yol, dayanıklılığı, güvenli iniş yapması ve taşıdığı ağırlık önemli kriterlerdir.
Uygulama:
Öğrenciden hazırladığı prototip kapsamında seçmeyi planladığı malzemeleri alması sağlanır. Seçtiği
malzemelerde maliyet faktörü de önemlidir. Minimum maliyetteki maksimum kaliteli ürünü tasarlaması
en önemli mühendislik kriterlerindendir.
Sınıfta prototipin üzerinde hareket edebileceği sabit bir düzenek hazırlanır. Her öğrenci bireysel
olarak prototipini hareket ettirir. Malzeme seçimi maliyet ve bilimsel tasarım aşamasında tamamen
öğrenciye bırakılır. Ürünün hazırlanması belirli bir süre içinde olmalıdır. Öğrencinin zamanı etkili
kullanması ve stres yönetimini öğrenmesi açısından önemlidir. Başarılı olamayan öğrencinin asla pes
etmemesi bir sonraki çalışmasında neleri göz önünde bulundurması gerektiği vurgulanmalıdır. 21.YY
becerilerinin neler olduğu süreçte öğrencilere hatırlatılmalıdır.
Prototip Gözlem Raporu:
Nasıl Çalıştı?
Ne tür problemler gözlemledin?
Çözüm önerilerin neler?

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

69

ULUSAL STEM YARIŞMASI

Değerlendirme
Öğretmen:Şimdi Zip-Line ile Yolculuk projenin hakem kurulu tarafından değerlendirileceği an.
Keyifi bir yolculuk projesine imza attın. Hadi bunu arkadaşlaınla paylaş.
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Çalışmaya ait video link;
https://youtu.be/zkpOdKl_E5c
https://youtu.be/r3X9ENFe4Pg
https://youtu.be/N3uzgAbEPyk
https://youtu.be/lUCxGMVouZQ
https://youtu.be/4ZHUkNtAngQ
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
TOPRAK KAYBI
Öğretmenin Adı Soyadı :Ömer ÇOBAN
İl-İlçe Adı
:Kocaeli -İzmit
Okul Adı
: Doktor Ferdi Koçal İlkokulu
Dersin Adı
: Fen Bilimleri
Uygulamanın Konusu :Toprak kaybı
Sınıf Düzeyi
:3. sınıf
Uygulamanın Süresi
: 40 dk X 8

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Yaklaşık 1 metrekare tercihen ahşap levha,
İki adet 2 cm kalınlığında strafor levha,
5 kg kadar sıva alçısı,
1 kg saten perdah alçısı,
Doğal renkleri oluşturabilecek akrilik boyalar (sarı, mavi, yeşil, kahverengi, beyaz),
Öğrencilere uygun suluboya fırçaları,
Minik çiviler (bir avuç kadar, 40-50 adet)
20 metre uzunluğunda ip,
Ev, okul, hastane gibi binaları göstermek için küpler veya legolar (Öğrenci başına birer adet)
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KAZANIMLAR

Çatı kazanımı: STEM etkinlikleri gerçek dünya problemlerine çözüm aramalıdır. Etkinliğimizin amacı
gerçek bir dünya problemi olan toprak kaybına karşı çözümler üretmektir.

Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır.
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.
F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.

Matematik Dersi Kazanımları
M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.
M.3.3.3.2. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak
tahminini kontrol eder.

Sosyal bilgiler Dersi Kazanımları
SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
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UYGULAMA SÜRECİ
Mühendislik Kazanımları
SBU.10. Ürün Oluşturma ve Girişimcilik Mühendislik tasarım sürecinde aşağıdaki aşamaların
izlenmesi beklenmektedir:
a) Günlük hayattan veya endüstriyel ihtiyaçlardan yola çıkarak bir problem tanımlar. - Problemin
malzeme, zaman ve maliyet kriterleri kapsamında ele alınması beklenir. - Problemin günlük
hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik olması istenir.
b) Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun
olanı seçer.
c) Ürünü tasarlar ve sunar.

Görsel Sanatlar Dersi Kazanımları
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç
boyutlu çalışma yapar.
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UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Tarım arazilerinin bilinçsizce kullanımı yüzünden tüm dünyada toprak kayıpları gerçekleşmektedir.
Dünyanın pek çok yerinde yerleşim yerleri verimli tarım arazileri üzerinde kurulmaktadır. Artan nüfus
ve küresel ısınma gibi sebepler gelecekte gıda krizini de beraberinde getirecektir. Toprak kayıpları
yavaş yavaş gelen bir afettir. İnsanlar, bir afet gelmeden sorunların farkına varamamakta, farkına
vardıklarında ise iş işten geçmiş olmaktadır.
Etkinliğimizde, bilinçsiz arazi kullanımı yüzünden tarım arazilerinin yok olma sebeplerini anlamaya
çalışacağız. Ayrıca tarım arazilerini nasıl korumamız gerektiğine dair mühendislik çalışmaları
yapacağız. Öğrencilere dünya problemlerini çözmeye çalışırken matematik, fen, görsel sanatlar,
sosyal bilgiler dersleri kazanımlarını da vereceğiz. Böylelikle MEB kazanımlarını gerçekleştirirken
dünya problemlerine çözüm arayacak ve derslerin günlük yaşamda faydalarını göreceğiz.
Etkinliğimiz bir çok kesişen kavramı içermektedir. Bu yüzden ders ders kazanımlarımızı
gerçekleştireceğiz.
Görsel sanatlar dersi (öngörülen ders saati: 2), (G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet
uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.) Görsel sanatlar
kazanımımızı kullanarak öğrencilerinizle birlikte alçıdan üç boyutlu bir harita oluşturacağız. Bunun
için seçeceğiniz bir bölgenin izohips haritasını bulunuz. Çanakkale haritasını seçerseniz Çanakkale
haftası için başka bir etkinlik te yapabilirsiniz. Harita bulduktan sonra straforları üst üste koyarak
yükseltiler oluşturunuz. Ardından alçı ile sıvayarak bölgenizin son halini meydana getirebilirsiniz.
Bölgeniz kabaca dört eşit alandan oluşmalıdır.
Bunlar:
1. Dağlık ve ormanlık alanlar.
2. Tarıma az elverişli sulama yapılamayan tepelik alanlar.
3. Sulama yapılabilen verimli ovalar.
4. Denizler veya göller.
Üç boyutlu arazi maketi yapım aşamaları:
1. Yaklaşık bir metrekarelik bir zemin hazırlayınız. (osb, sunta, sert strafor, eski bir masa vb.)
2. Dağ ve tepeleri oluşturmak için ince straforlar kullanarak kat kat izohips benzeri yükseltiler
oluşturunuz. Straforları alçı ile yapıştırabilirsiniz. Alçı çabuk kuruyacağından ihtiyaca göre hazırlamanız gerekmektedir.
3. Yükseltiler yapılıp kuruyunca tüm zemini alçı ile sıvayıp kurumasını bekleyiniz. Ardından akrilik boya
ile alanı uygun renge boyayınız. (Resim 1-2)
4. Her 10 cm mesafeye ipten kareler oluşturmak için birer cam çivisi çakınız. (Resim 5)
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Keşfetme
Problemin Keşfedilmesi: Sosyal Bilgiler dersi (öngörülen ders saati: 1)
SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
Öğrencilere; “Hayallerindeki evinizin nerede ve nasıl olmasını isterdiniz?” sorusunu yöneltiniz.
Cevapların ardından evleri temsilen küpler ve legolar kullanarak öğrencilere istedikleri yerlere
evlerini kurmalarını isteyiniz. Bunu yaparken herhangi bir müdahalede bulunmayınız ya da ip ucu
vermeyiniz. (Resim 4)
Ardından hastane okul gibi binaları temsilen daha büyük küp veya legoları yerleştiriniz. Gecekondu
şehrimiz hazır. Şehir yerleşkesinin nerede kurulduğuna ve en fazla nerelerin tercih edildiğine dikkat
çekiniz.
Matematik dersi (öngörülen ders saati: 2)
M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.
M.3.3.3.2. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak
tahminini kontrol eder.

Alanımızın yüzeyini standart olmayan birimler ile nasıl ölçebileceklerine dair fikir bulmalarını
isteyiniz.
Tüm alanı karelere bölmek için ipi önceden çakmış olduğumuz çivilere geçirip ızgara oluştururuz.
Bazı karelere hem kara hem deniz gelecektir. Yarım yüzeyler için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği
konusunda öğrencilerin fikirlerini alıp bir süre tartıştıktan sonra yarım yüzeylerin iki tanesini bir bütün
sayacağınızı ve hesabı buna göre yapacağınızı isteyiniz. Bir örnek ile sınıfça bir alıştırma yapınız.
(ekler alan ölçme)
Alanı birim küpler ile sayarak (Resim 5) Tablo 1' i doldurmalarını isteyiniz.
Doldurulan tabloyu bir de arazi boş iken hesaplayınız. (Arazi boş iken tarım arazilerinin nüfusu
beslemesi gerekmektedir. Önceden hesabınızı kendi arazinize göre yaparak katsayılarınızı buna
göre hesaplayınız.)
Sonuçlarınızı tahtaya yazınız. Bu öğrencilerin kendi hesaplarının kontrolünü de sağlayacaktır.
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Problemin tespit edilmesi: Öğrencilerden sorunun ne olduğunu yazılı şekilde defterlerine
açıklamalarını isteyiniz. Öğrencilerin durumu hazmetmesi ve kendi fikirlerinin oluşması için süre
veriniz. Öğrenciler kendi fikirlerini yazdıktan sonra sözlü şekilde bazı öğrencilerden yanıtlamalarını
isteyiniz. Konuyu kısaca toparlayınız: Yerleşimi rastgele yaptığımız zaman tarım arazileri binalar ile
dolmaktadır. Gerçek dünyada da şehirler verimli arazilere kurulmakta toprak hazinelerimiz yavaş
yavaş yok olmaktadır.
Aşağıdaki soruları öğrencilere sorarak problemin daha iyi keşfedilmesini sağlayınız.
Açlık sonucu ne gibi sorunlar açığa çıkar, insanlar neler yapabilir? (Göç, karışıklık, hırsızlık
soygun...)
Açlık varken paylaşım adaletli olur muydu?
Açlığın sebebi nedir? İnsanlar neden aç kaldı?
Problemin daha iyi tespiti için TEMA vakfının hazırlamış olduğu “TEMA Vakfı - Haydi Toprak
Hakkında Konuşalım” videoyu izletiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=YgHsotdrBqU Sınıfta izletme imkanı yoksa önceden indiriniz.

Problemin olası çözüm yollarının tespiti:
Homejen beş ekip oluşturunuz. Öğrencilere fon kartonu veya A3 ebatında kağıtlar veriniz.
Durumu öğrencilerinize özetleyiniz. “Verimli arzilere yapılan yerleşimler yüzünden verimli tarım
arazileri kaybedilmektedir. Dünyamız gelecekte küresel ısınma ve nufus artısı yüzünden açlık tehlikesi
ile karşı karşıyadır. Şehir planlayıcısı olarak ekiplerden çözümler bulmasını istiyoruz. Her ekip şu
konularda çalışma yapıp fikirlerini fon kartonuna çizecektir.
1. ekip: Ev tasarımları,
2. ekip: Şehir planı,
3. ekip: Yollar ve köprüler,
4. ekip: Hastane, okul gibi binalar,
5. ekip: Yaratıcı fikirler ( önceden olmayan hiç kimsenin aklına gelmeyen çok çok farklı uçuk fikirler)
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Bu aşamada küme çalışması yönteminden istasyon tekniği uygulayınız. Ekiplere konuları ile çalışmak
için bir süre veriniz, sürenin ardından bir sonraki istasyona geçip arkadaşlarınızın çalışmalarını devam
ettireceksiniz. Tekrardan kendi konunuza gelince çalışmalarınızın sunumlarını yapmak için
hazırlanınız.
Öğrencilere fikirlerini kartonlara yazmaları için 5-6 dakika kadar süre veriniz. Görsellerle
desteklemelerini isteyiniz. Bu arada kümeleri gezip öğrencilere ne durumda olduklarını sorunuz. Bu
esnada özellikle organize olmada sorun yaşayan kümelere yardımcı olunuz.
Verilen süre bitince ekip üyelerini bir sonraki istasyona alarak diğer gurubun çalışmasına destek
vermesini isteyiniz. Bu durumu her yavaşlamada uygulayınız. Her etkinlikte süre azalacaktır. Ekipler ilk
başladığı yere geldiğinde ekiplerden sunum yapmalarını isteyiniz. Ekiplere sunumlarına hazırlanmaları
için bir süre tanıyınız.
Ekipler tarafından hazırlan çalışmaların sunumları dinleyiniz. Bu çözümler çok katlı bina tasarımı, yer
altı şehirleri, yer altı yolları, köprüler veya gemiler yapıp oralarda insanları yerleştirmek gibi bir çok
farklı öneri gelebilir. Her ekibin bulduğu sonuçları ne derece uygulanabilir olduklarını ve maliyeti
hakkında tartışınız. Diğer gurupların sorularına cevap vermelerini sağlayınız.
Ürün Yapma Ve Ürünleri Test Etme
Çözümlerinizi üç boyutlu harita üzerinde uygulama imkanınız varsa yapınız. Mümkün değilse resmini
yaparak resim üzerinden ürünlerinizi açıklayınız. Örneğin çok katlı tepelere yapılacak binalar açlık
sorununu giderebiliyor mu? Tablo 2'yi kullanarak test ediniz. Gideremiyorsa bulduğunuz diğer
tasarımları test ediniz.
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Açıklama
Açıklama konusunda ev çalışması olarak yaptığımız çalışmaları anlatan bir hikaye yazmalarını
isteyiniz. Hikayeler bu yaş çocuklar için daha uygun olacaktır. Daha ileri sınıflar için kompozisyon
yazmaları daha uygun olabilir. Bu etkinlik etkinliğin toparlanmasına ve kalıcılığın sağlanmasını
sağlayacaktır.

Derinleştirme
Yapılan etkinliği derinleştirmek için aşağıdaki etkinlikleri yaptırabilirsiniz.
1. Etkinlik: Öğrencilerinize şu ev ödevi veriniz: “Devleti yönettiğinizi düşünün. Toprakları korumak
için kanun tasarısı çıkartıp maddeler halinde sıralayınız. Oluşturduğunuz kuralları aile bireylerine
sununuz. Fikirlerinizin kabul edilmesi için uğraş veriniz. Onların da fikirlerini alarak yasa tasarınızı
sınıfta sunmak için görsel hazırlayınız.”
Çevrenizde gördüğünüz aksaklıkları yazarak gelecekte oluşabilecek muhtemel sorunları yazınız.
Sorunlara çözüm olarak fikirler üretiniz. Nüfusun sürekli arttığını düşünürsek 50 yıl sonrasın için bir
şehir planı oluşturunuz.
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Değerlendirme

Çalışmaya ait video link;
https://www.youtube.com/watch?v=RQXa5iJVxzk&feature=youtu.be
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Öğrencilere nasıl bir yerde yaşamak istediklerini
sorduktan sonra alanda istedikleri bir yere ev
kurmalarını istedik. Sıra ile evlerini alana
yerleştirdiler.

Yerleştirme işlemi bittikten sonra okul hastane gibi
binaları da yerleştirdik. Sonuç olarak öğrenciler
neredeyse tüm binaları verimli ovalara yerleştirdi.
Buraya kadar olan kısım hazırlık aşamasıydı.

Etkinliğimizi "18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü"nün
kutlandığı haftada da kullanarak bir kazanım daha
gerçekleştirdik.
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EKLER

Öğrencilerinize haritada birim kareleri hesaplattırmadan
önce yandaki etkinliği yaptırabilirsiniz. Geometrik
olmayan bölgelerin alanını bulmak için alan birim
karelere bölünür. Tam olan kareler bir sayılır. Yarım olan
karelerin ikisi bir tane sayılır. Sizde yandaki mavi ve
yeşil alanları hesaplayınız.

Tablo 1: Boş arazi (İnsan yerleşimi olmadan gıda ihtiyacını giderebilme kapasitesi)
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Tablo 2: Dolu arazi (İnsan yerleşimi yapıldıktan sonra gıda ihtiyacını giderebilme kapasitesi)
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Sorun: Aşagıdaki boşluğa gördüğünüz problemi açıklayarak yazınız.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Çözüm önerileri: Aşağıya problemin çözümü için beş adet çözüm yazınız.
1).............................................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................................
3).............................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5)............................................................................................................................................................
Şimdi de ekibiniz ile problemlerin çözümlerini birleştiriniz en beğendiğiniz beş çözüm yolunu
yazarak tahtaya yazılmak üzere öğretmeninize teslim ediniz.
1).............................................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................................
3).............................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5)............................................................................................................................................................
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
Öğretmenin Adı Soyadı: Özkan KURT
İl-İlçe Adı
: Ankara/Keçiören
Okul Adı
: Mecidiye İlkokulu
Dersin Adı
: Fen Bilimleri
Uygulamanın Konusu : Çevremizdeki Işık ve Sesler
Sınıf Düzeyi
: 3. Sınıf
Uygulamanın Süresi
: 40 dk X 4

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Strafor 50X120,
Şerit metre,
Makas,
Silikon tabancası,
Silikon,
Karton,
Tablet,
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KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
F.3.5.3.2. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini açıklar.

Matematik Dersi Kazanımları
M.3.1.1.4. En çok basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğü yuvarlar.
M.3.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını belirler.
M.3.3.1.2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
M.3.3.1.3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçası çizer.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
H.B.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnek verir.

Mühendislik Kazanımları
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç
boyutlu çalışma yapar.
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UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Down sendromlu 3. Sınıf öğrencisi Tuana bir gün sınıfa ağlayarak gelir. Hem ağlamakta hem de
kulaklarını tutmaktadır. Öğretmeni ne olduğunu sorduğunda sadece “çok ses var” der. Tuana okul
bahçesinde gayet mutluymuş. Fakat okulun içine girdiğinde teneffüste koridorlarda oluşan
gürültüden rahatsız olmuş ve ağlamaya başlamış. Bu olayın üzerine Tuana teneffüslerde sınıftan
çıkmak istememiştir. Öğretmen Tuana’nın yaşadığı problemi çözmek için sınıftan yardım ister. Bazı
öğrenciler ise koridorlarda ses olmadığını Tuana’nın abarttığını söylerler. Öğretmen 1 günlük
araştırma ödevi verir. Ve şu soruların cevabını ister:
1- Okulumuzun koridorlarında gürültü olup olmadığını nasıl ölçeriz ?
2- Okulumuzun koridorlarındaki gürültüye nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz ?

Keşfetme
Öğrenciler araştırma ödevinden bir gün sonra öğrencilerden gelen fikirler doğrultusunda ses
şiddetinin tabletlerdeki basit uygulamalarla ölçülebildiği bilgisi ile geldi. Öğrenciler yanlarında
getirdikleri ve indirdikleri uygulamalar sayesinde teneffüs saatinde ölçüm yaptılar. Okulun değişik
koridorlarında yapılan ölçüm sonuçları:
• 105dB Sağlık seviyesinin üstünde (ağır sanayi),
• 91dB Çok yüksek ses (gürültülü sanayi),
Elde edilen veriler göre koridorlardaki ses sağlık seviyesinin üstünde çıktı. Böylece Tuana'nın
yaşadığı sorunun gerçek bir sorun olduğu ortaya konulmuş oldu. Çözüm yolu bulabilmek için
öğrencilerin yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda beyin fırtınası ve soru-cevap yöntemine
geçildi.
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Açıklama
Okulun koridorlarında teneffüs saatlerinde oluşan gürültüyü engellemek amacıyla öğrencilerden gelen
fikirler ile bir zihin haritası oluşturuldu. Öğrencilerin şu fikirleri daha çok kabul gördü:
• Koridorlara karşılıklı ip germe
• Koridorlara strafor ile atlama parkuru oluşturma
• Koridorlara strafor ile labirent oluşturma
Öğretmen bu fikirlerden bir tanesini seçmemiz gerektiğini ve seçim yaparken şu kurallar dikkat
edeceğini söyler:
• Çözüm sonrası sesin şiddeti 50dB altına inmeli,
• Çözüm uygulanabilir olmalı,
• Çözüm öğrenciler için tehlike arz etmemeli.

Derinleştirme
Bu aşamada öğrenciler tarafından ortaya atılan üç fikir, öğretmenin ortaya koyduğu kurallar
doğrultusunda okulda teneffüs saatlerinde oluşan gürültü problemine çözüm olmak için incelendi.
Koridorlara Karşılıklı İp Germe: Ders bitmeden 10 dk önce koridorlara karşılıklı kalın ip gerildi.
Öğrenciler teneffüs saatinde ipi gördüklerinde çok şaşırdılar ve hemen iplerin altlarından üstlerinden
geçmeye başladılar fakat bu geçiş sürecinde yapılan ölçümlere göre ses şiddeti azalmadı hatta
daha arttı.
Koridorlara Strafor İle Atlama Parkuru Oluşturma: Parkurlar öğrenciler dersteyken öğrenciler
tarafından hazırlandı. Öğrenciler yaptıkları araştırmalarda straforun sesi emdiğini bu yüzden
parkurları bu madde ile yapmamız gerektiğini söylediler. Strafor ile parkur oluşturulduğunda
gürültünün şiddetinde azalma olmadığı görüldü. Hatta çocuklar parkurdan atlarken düşme tehlikesi
geçirdiğinden dolayı bu fikri hayata geçirmeme kararı aldık.
Koridolara Strafor İle Labirent Oluşturma: Bu fikri öğrencilerle birlikte ders bitiminde teneffüs için
hazırladık. Labirenti oluştururken straforun boylarını öğrenci boylarına göre ayarladık. Diğer
öğrenciler teneffüse çıktıklarında strafordan yapılmış labirent ile karşılaştılar. Çalışmayı yapan
öğrenciler bir taraftan sesin şiddetini ölçtüler. Öğrenciler labirente girdiklerinde gürültü miktarında
hissedilir bir azalma oldu. Ki bu azalmayı tabletlerdeki uygulamada doğruladı. Koridor duvarlarının
strafor ile kaplandığında sesin şiddetinin daha da azalacağı kanısına varıldı. Aynı zamanda
öğrenciler içinde tehlikeli bir durum oluşturmadı. Dolayısıyla bu fikri hayata geçirmeye karar verdik.
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Öğretmen bu doğrultuda yarın yapılacak etkinlik için şu talimatları verdi:
• Koridorun ölçüsü alınacak.
• Uzunluklar en yakın yüzlüğü yuvarlanacak
• Uzunluklar metreden santimetreye çevrilecek.
• Uzunluklar öğretmenin vereceği kesir oranında küçültülecek.
• Oranlar doğrultusunda kartona cetvel ile dikdörtgen çizilecek.
• Çizilen dikdörtgenin içine strafor ile labirent oluşturulacak.
• Aşağıdaki malzeme listesi temin edilecek:
Strafor 50X120,
Şerit metre,
Makas,
Silikon Tabancası,
Silikon,
Karton.
Öğrenciler 5’erli gruplara ayrıldı ve 40 dakika süre verildi. Sürenin sonunda gruplar sunumlarını
yaparak. Çalışmayı tamamladılar.

Değerlendirme
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Çalışmaya ait video link
https://youtu.be/AzpfUElS5EY
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
AYDINLATMA MODELİ
Öğretmenin Adı Soyadı : Tezcan CANİK - Dr. Hasan UŞTU
İl-İlçe Adı
: Osmaniye/Merkez
Okul Adı
: Mimar Sinan İlkokulu
Dersin Adı
: Fen Bilimleri
Uygulamanın Konusu : Bu etkinlikte öğrenciler fen ve matematikteki bilgi ve
becerilerini mühendislik, teknoloji ve sanatın uygulama olanaklarıyla birleştirerek bir
gerçek yaşam temelli probleme uygun aydınlatma modeliyle yanıt verirler.
Sınıf Düzeyi
: 4.sınıf
Uygulamanın Süresi
: 40 dk X 3

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

Basit elektrik devresi elemanları,
Çeşitli renklerde karton,
Mukavva,
A4 kâğıdı,
Renkli el işi kâğıtları,
Yapıştırıcı,
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Cetvel,
Makas,
Silikon tabancası,
Silikon,
Boya kalemleri,
Tahta çubuklar.
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KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi vurgulanır.
F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
Uygun aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemi vurgulanır.
F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından
önemini tartışır.
F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
a. Elektrik, su, besin gibi kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemi vurgulanır.
b. Yeniden kullanmanın önemi üzerinde durulur.
F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.
F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.

Matematik Dersi Kazanımları
M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
M.4.2.3.1. Düzlemi tanır ve örneklendirir.
M.4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
M.4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
a) Dik açı referans alınarak karşılaştırma yapılır.
b) Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.
M.4.2.3.5. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
a) Açı ölçmeye yarayan araçların (iletki, gönye vb.) yardımıyla açının, bir ışının başlangıç noktası
etrafında döndürülmesi ile oluştuğu fark ettirilir.
b) Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın, açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.
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M.4.3.2.1. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.4.3.1.3. Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve
tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
M.4.3.3.1. Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler.
a) Tanınan şekillerin yanı sıra kareli kâğıt üzerine çizilen yaprak, el gibi girintili şekillerle de
çalışılır.
b) Örnekler verilirken çevre uzunlukları aynı, alanları farklı şekiller üzerinde çalışmalar yapılır.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
Teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısı vurgulanır, kronolojik sıralama ve
ayrıntı verilmez.
F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.

Mühendislik Kazanımları
3-5-ETS1-1- Bir ürünün, araç gerecin, işlemin ya da sistemin geliştirilmesi yoluyla çözülebilecek
gerçek hayat temelli bir tasarım problemini belirler. Problemi malzeme, zaman ve maliyet
ölçüsünü göz önünde bulundurarak sınırlandırır.
3-5-ETS1-2- Belirlenen sınırlılıklara ve kriterlere göre problemine çözüm önerileri geliştirir ve geliştirdiği önerileri birbirleriyle karşılaştırır.
3-5-ETS1-3-Problemin çözümüne ilişkin belirlediği çözüm önerilerini önceden belirlediği kriterlere
göre değerlendirir test eder.
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UYGULAMA SÜRECİ

Giriş
Öğretmen derse geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarının olduğu slayt gösterisi ile
başlar. Sunumdan sonra bir hikaye anlatacağını söyler.
Metehan diye dördüncü sınıfa giden bir öğrenci varmış. Metehan altı kişilik ailenin en küçük
çocuğudur. Kendinden büyük bir abisi ve iki ablası vardır. Dört kardeş birbirleriyle çok iyi
anlaşırlar. Okul dışında kalan zamanlarında çeşitli oyunlar oynar, derslerinde birbirlerine yardımcı
olurlardı. Metehan’ın çok güzel bir alışkanlığı vardır. Her akşam yatmadan önce mutlaka kitap
okurdu. Okuduğu hikayeleri arkadaşlarına, öğretmenine ve ailesine anlatırdı. Bir gün abisinin
ağlayarak eve geldiğini ve annesine söylediklerini duyunca çok üzülmüştü. Abisi o gün
uyanamamış ve derse geç kalmıştı. Bu duruma çok üzülmüş, geç kalmasının sebebini Metehan’ın
kitap okurken ışığı açması olduğunu söylüyordu. Metehan ile abisi aynı odada ders çalışıyor ve
yatıyorlardı. Işıktan dolayı uyuyamadığını söylüyordu annesine. Duyduklarına çok üzülen
Metehan bir köşeye giderek ağlamıştır. Metehan’ın, abisinin uykusuna engel olmadan kitap
okuyabilmesi görevi bizim sınıfa verilmiş. Bakalım sınıf olarak bu görevi tamamlayabilecek miyiz?

Keşfetme
Öğrenciler beşer kişiden oluşan beş gruba ayrılırlar. Her grup kendine bir isim, sunum ve
konuşmaları yapması için sözcü belirlerler.
1.Metehan bu sorunu nasıl çözmelidir?
2.Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma sistemleri nelerdir?
3.Aynı mekanda ışığı belirli bir alana toplayabilir miyiz?
4.Çevremizde kullanılan aydınlatma sistemleri nelerdir?
5.İstenilen alanı aydınlatmak bize enerji tasarrufu konusunda hangi katkıyı sunar?
6.Çevremizde kullanılan ışıklar canlıları rahatsız eder mi? Siz hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu?
Her grubun yukarıdaki sorulara cevap hazırlaması için ortam sağlanır.
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Açıklama
Sorulara her grubun verdiği cevaplar tahtadaki ilgili alana yazılır. Grupların verdiği cevaplar
öğrencilerce tartışılır. Sorunun çözümü için;
Kitap okurken başkalarını rahatsız etmeyecek ışık modelinin nasıl olması,
Enerji tasarrufu için hangi tür lambanın kullanılması,
Yapılacak modelin maliyetinin uygun olması,
konularına tüm öğrencilerin ulaşılmasına çalışılır. Sorunun çözümüne yönelik model için fen,
matematik, sosyal, görsel sanatlar, teknoloji ve mühendislik bilgilerinden de yararlanılması
gerektiği hatırlatılır. Her grup tasarladığı modelin çizimini hazırlar. Öğretmen grupların modelleri ile
ilgili gerekli açıklamaları yapar.

Derinleştirme
Her grup kendi içinde belirlen kriterler doğrultusunda model tasarlar ve çizimini yapar. Gerekli
araç gereç listesini ve fiyat listesini hazırlar. Gruplar kendi arasında iş bölümü yaparak tam
katılım sağlanır. Her öğrencinin çalışmada görev almasına özen gösterilir. Öğretmen model
oluşturma sırasında karşılaştıkları sorunların nedenini bulmaları için gereken açıklama ve
yönlendirmeleri yapar. Model tasarlama işleminin bitimi ile sunum aşamasına geçilir. Her
grubun sözcüsü yaptıkları model hakkında bilgilendirme yapar. Tasarlanan modeller hakkında
artı ve eksi yanları öğrencilerin bulabilmesi için gereken tartışma ortamı hazırlanır. Sunumlar
sonunda her grubun çalışmasında görülen olumlu ve olumsuz yanlar tahtaya yazılır. Böylece
sorunun çözümünü sağlayan en iyi çalışma belirlenir.
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Değerlendirme
1.Her gruptan aydınlatma sistemi ile ilgili öğrendiğimiz bilgilerden iki tane soru hazırlamaları
istenir.
Soruların; geçmişten günümüze aydınlatma araçları, çevremizdeki aydınlatma sistemleri,
aydınlatma sistemlerinde tasarruf, teknoloji ile gelişen aydınlatma sistemleri, aydınlatma
sistemlerinin çevremize verdiği zararlar konularında olması istenir.
Hazırlanan sorular içinden rastgele seçilen iki soru sınıfta tartışmaya açılır.
2.Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarının resimleri tahtaya asılır. Her gruba
resimlerin kronolojik sıraya göre dizilişinin yapılması için iki dakika süre verilir. Sıralamayı doğru
yapanlar alkışlatılır.
3.Yanlış aydınlatma canlılara ne gibi zararlar vermektedir? sorusuna gruplardan cevaplar alınır.
(canlı türlerinin nesillerini tehlikeye girmesi (caretta caretta kaplumbağları gibi) ve besin
alanlarının azalmasına yol açtığı cevaplarına ulaşılması sağlanır). Bununla ilgili hazırlanan
görseller sınıf ve okul panosunda sunulur.
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER
Öğretmenin Adı Soyadı
İl-İlçe Adı
Okul Adı
Dersin Adı
Uygulamanın Konusu
Sınıf Düzeyi
Uygulamanın Süresi

: Zeynep AYDIN
: Muğla-Bodrum
: Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu
: Fen Bilimleri
: Maddeyi Niteleyen Özellikler
: 3.SINIF
: 40 dk X 12

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Oluklu - maket mukavva,
Koli ve karton,
Yapıştırıcı –Koli bandı,
Makas,
Bilye (Grup sayısı kadar),
Pipet (Farklı ebatlarda),
Silikon tabancası,
Cetvel,
Saat.
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KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder
F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar
F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

3*40
3*40
3*40
3*40

Matematik Dersi Kazanımları
M.3.2.1.3. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini
belirler
M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da
kareli kâğıt üzerine çizer. 2*40
M.3.2.2.1. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.
M.3.2.2.2. Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.
5*40
M.3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve
bunları kullanarak ölçme yapar. 2*40

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
TT. 7. B. 1. 1. Tasarım sürecinin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu söyler.
TT. 7. B. 1. 2. Günlük hayatta karşılaşılan bir sorun, ihtiyaç veya gerçekleştirebileceği hayalini
“tasarım problemi” şeklinde ifade eder.
TT. 7. B. 1. 3. Belirlediği probleme yönelik geliştirdiği çözüm önerisini paylaşır.
TT. 7. B. 1. 4. Tasarım sürecinin araştırma basamaklarını söyler.
TT. 7. C. 2. 3. Ergonomik bir ürün tasarlar.
TT. 7. C. 2. 4. Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.
TT. 7. C. 2. 5. Bir ürünün temel işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri sınıflandırır.
TT. 7. D. 1. 3. Tasarım planı hazırlar.
TT. 7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur.
TT. 7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden yapılandırır.
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Mühendislik Kazanımları
TT. 8. A. 1. 1. İnovasyon (yenilik) kavramını açıklar.
TT. 8. A. 1. 2. İnsan hayatını kolaylaştıracak inovatif bir fikir geliştirir.
TT. 8. A. 1. 3. Geliştirdiği inovatif fikri değerlendirir.
TT. 8. A. 1. 4. Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden geliştirir.
TT. 8. C. 3. 1. Mühendislik ve tasarım ilişkisini ifade eder.
(Mühendislik alanları ile tasarım boyutu arasındaki ilişki üzerinde durulur.)
TT. 8. C. 3. 2. Çevresindeki ürünleri mühendislik ve tasarım kavramları açısından ilişkilendirir.
TT. 8. C. 3. 3. Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendirir.
TT. 8. C. 3. 4. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar ve sunar .
(İhtiyaç veya problem içeren bir senaryo verilmesi ve bu senaryodaki ihtiyaç yahut problemi, iş birliği
ile belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözen bir ürün geliştirilmesi üzerinde durulur.)

UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Yaşanılan Problem Durumu
Koray yapacakları ekosistem projesi için sınıfa cam fanusta bir adet balık getirir. Projenin
tamamlanma süreci yaklaşık bir haftadır. Koray’ın balığı pazartesi günü babası tarafından sınıfa
getirlir. Koray okula yürüyerek geldiği için, balığı ancak cuma günü götürebileceğini belirtir. Bu
durum üzerine balıkların yem zamanları üzerine konuşulur. Balığın her akşam saat 20.00 da bir
kez daha yem yemesi gerekmektedir.
Öğrencilerden sorunun tanımlanması beklenir. Sorun tanımlandıktan sonra çözüme yönelik beyin
fırtınası yapmaları sağlanır. Olası çözüm yolları öğrenciler tarafından belirlenir. (Burada herhangi
bir kısıtlama belirtilmeden öğrencilerin çözüm yolları dinlenir.)
Problemin çözümüne yönelik beyin fırtınası yapılır.
https://youtu.be/RGIW5e2QbVI (Beyin fırtınası )
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Keşfetme
Öğrencilere maddeyi niteleyen özelliklerle ilgili bir araştırma görevi verilir.
Öğrencilere maddeyi niteleyen özellikler sorulur.
Maddeyi niteleyen özelliklerden günlük hayatta nerelerde, hangi amaçla yararlanıldığı sorusu
yöneltilir.
Günlük hayatta maddenin özelliklerinden pürüzlü-pürüzsüz yüzeylerin daha çok hangi alanlarda
kullanıldığı sorulur.
*Bu tarz sorularla öğrencilerin konu hakkında var olan bilgilerini ön plana çıkarması ve çözüme
yönelik bir alt basamak oluşturması sağlanır.
*Öğrencilerin ön bilgileri yoklandıktan sonra konuyla ilgili videolar izletilerek farklı bakış açıları
geliştirmeleri sağlanır.
https://youtu.be/iQOwG7liczs (Maddeyi niteleyen özellikler )
https://youtu.be/OvIEq2wpgpA (Maddeyi niteleyen özellikler)
https://youtu.be/i6-5IPUWQzw ( Kuvvet-hareket-yüzey ilişkisi videosu ile birlikte fikir alışverişi
yapılır)
https://youtu.be/bz5tH1WXq-o (Problemin çözümüne yönelik farklı bir örneklem verilir – var olan
problemle arasında bağlantı kurmaları beklenir.)
Problemin çözümüne yönelik sınıf içinde homojen gruplar oluşturulur. Her grup eşit sayıda (sınıfın
büyüklüğüne göre grup sayısı artırılabilir) olacak şekilde ayarlanır. Grup içinde öğrencilerin görev
ve sorumluluklarını öğrenciler belirlemek üzere, her gruba görev dağılım formu dağıtılır.
https://youtu.be/9nnwJjnJM5c (Görev dağılımı )
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Açıklama
Öğrenciler yaptıkları araştırmalar sonucunda pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerin günlük hayatta hangi
amaçla nasıl kullanıldığını keşfederler.
Cisme uygulanan kuvvetin maddenin yüzeyine, cinsine , şekline ve bir üst öğrenmeyi de içeren eğime
(çözüm için üretilen yolun duruş şekli) bağlı olduğu çıkarımlarında bulunulur.
Öğrenciler yaptıkları çıkarımlar ve kurdukları bağlantılar sayesinde problemi sentez basamağına
taşımaya hazır hale gelir.
Öğrencilere konuyu içselleştirmeleri için , günlük hayatta yakın çevreden başlamak koşuluyla bazı
örneklemler yapılır.
Örnek; ev içinde eşyaların yerleri değiştirilirken hareketli ve hareketsiz yüzeylerin nasıl olduğu sorusu
yöneltilir.
Cisimlerin yüzeyinin (maddenin özellikleri vurgusu yapılır) maddenin hareket hızını etkileyipetkilemediği sorusu yöneltilir.
Özellikle dışarı çıkarken giydikleri ayakkabı, terlik veya futbolcuların ayakkabılarının alt kısımlarının
nasıl bir yüzeye sahip olduğu sorusu yöneltilir.
Öğrencilere parklardaki veya aquaparklardaki su kaydıraklarının yüzeyinin neden pürüzsüz olduğu
sorusu yöneltilir.
Öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda genel-geçer ilkelere ulaşmaları hedeflenir.
Problem çözüm aşamasında öğrencilerin ön öğrenmeleri göz önünde bulundurarak nasıl bir düzenek
hazırlamaları gerektiği konusunda fikir sahibi olmaları için zemin oluşturulur.
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Derinleştirme
Öğrenciler problem durumu ilk verildiğinde, malzeme kısıtlaması olmadan farklı çözüm önerileri
sunmuşlardı.
*Şimdi ise öğrencilerden sınırlı malzemeler kullanarak çözüm üretmeleri beklenecektir.
Öğrenciler konuya ilişkin genel-geçer bilgilere ulaştıktan sonra, öğrencilere sınırlandırılmış malzemeler
verilir.
*Verilen kısıtlı malzemelerle; yukarıdan bırakılan bir bilyenin 15 saniyede yere düşmesini sağlayacak
bir prototip oluşturmaları gerektiği vurgusu yapılır.
**Bilye balığın yemini temsil etmektedir. Öğrencilerin 15 saniyelik zaman sınırı ise; balığa 4 saat içinde
verilecek yemin fanusa düşme süresini temsil etmektedir.
Öğrencilerden grup olarak nasıl biz düzenek kurmaları gerektiği konusunda fikir alışverişi yapmaları
beklenir.
*Öğrencilerin fikirleri göz önünde bulundurularak farklı tarzda sorular yöneltilerek çözüme hizmet
edecek prototip oluşturmaları sağlanır.
*Öğrencilere tasarım formları dağıtılır ve öncelikle çizim yapmaları sağlanır. Yapılan çizimler üzerinde
eksi ve artıları üzerinde durularak, en iyi sonuca ulaşmaları hedeflenir.
*Tasarım aşaması çizilip grup üyeleri tarafından onaylandıktan sonra prototip aşamasına geçilir.
*Görev dağılımı sırasında malzemeden sorumlu olan öğrenci tasarımda kullanılacak malzemeleri
grubuna götürür.
Öğrencilerden çizdikleri tasarımların prototipini yapmaları istenir.
*Öğrenciler oluşturdukları prototipin istenilen düzeyde olup olmadığını test ederler.Olumsuz sonuç
doğuran aşamaları tekrar gözden geçirerek, tasarımın eksiklerini istenilen doğrultuda tekrar inşa
ederler.
*Her grup çalışmasını tamamladıktan sonra prototipini test aşamasından geçirir ve sunuma hazır hale
gelir.
*Gruplar tasarım ürünleriyle birlikte sunum için hazırlanırlar.
Yaptıkları prototipin amaca hizmet edecek şekilde istenilen doğrultuda yapıldığını arkadaşlarıyla
paylaşır ve uygulamalı olarak gösterir.
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Değerlendirme
Öğrenciler süreç içerisinde tasarla-test et-tekrar dene–test et aşamalarını tam olarak tamamladıktan
sonra ortaya çıkardıkları ürünü grup sözcüsü eşliğinde sunuma hazır hale getirirler.
Her grup sözcüsü yapılan çalışmaları ve süreci de dahil ederek sonuca nasıl ulaştıklarını anlatır.
Çalışmaları sırasında özellikle onları zorlayan ya da yanlış düşünmelerine sebep olan durumları da
açıklayarak sorunun nasıl çözüldüğüne ilişkin fikirlerini de mutlaka belirtirler.
Sunum çalışması her grup tarafından yapılır.
Sunumlar bittikten sonra öğrencilere kendilerini ve grubunu değerlendirme formları dağıtılır.
Öğretmenin de öğrencileri bireysel olarak değerlendirdiği formlar da hali hazırda bulundurulur.

Çalışmaya ait video link;
https://youtu.be/RGIW5e2QbVI (Beyin fırtınası çalışması )
https://youtu.be/t764N0JyHXM (sunumlar)
https://youtu.be/akVPo1oqZAA (sunumlar)
https://youtu.be/VdbQKr0SLZs (test aşaması)
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
AYDINLATMA ARAÇLARI VE ENERJİ
TASARRUFU
Öğretmenin Adı Soyadı
İl-İlçe Adı
Okul Adı
Dersin Adı
Uygulamanın Konusu
Sınıf Düzeyi:
Uygulamanın Süresi:

: Havva ATALAY
: Aydın/Didim
: Mahir Özgür Damar İlkokulu
: Fen Bilimleri
: Aydınlatma Araçları Ve Enerji Tasarrufu
: 4.Sınıf
: 6 hafta

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Atık malzemeler,
Dondurma ya da dil çubuğu,
Karton,
Eva,
El işi kağıdı,
Strafor,
Yapıştırıcı,
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İp,
Silikon tabancası,
Legolar,
Bilim Kiti
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KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
Çalışan bir elektrik devresi kurar.
Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.

Matematik Dersi Kazanımları
Paralarla ilgili problemleri çözer.
Doğal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
Sütun grafiği, tablo veya diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla
ilgili problemleri çözer.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
Bilim kitlerini kullanarak istenen algoritmayı oluşturur.
Algoritmaya ilişkin modülleri bilir ve bu modülleri kullanır.

Mühendislik Kazanımları
Problem için muhtemel çözümler üretir, bunları karşılaştırarak ölçütler kapsamında uygun olanı
seçer.
Öğrenci uygun set ve materyalleri kullanarak prototip tasarımı planlar.
Bu planlama tasarımı paralelinde tasarımını gerçekleştirir.
Tasarımındaki mühendislik sürecini açıklar.
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Sosyal kazanımlar
Grup arkadaşlarıyla ortak proje oluşturur.
Farklı fikirlerin yarar-zarar durumlarını analiz eder, en iyi fikri seçme kararını verme becerisi
kazanır.
Görev bilinci edinir.
Hatalarla karşılaştığında mücadele eder, çözüm odaklı düşünür.

UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Öğretmen uflayıp puflayarak sınıfa girer ve masasına oturup elindeki faturalarla hesap-kitap
yapmaya başlar. Böylece öğrencilerin merakını uyandırır.
Öğrenciler ne olduğunu sorduğunda ‘’Bu ay elektrik faturası çok yüksek geldi, canım çok sıkıldı.
Faturayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum.’’ der.
Muhtemelen öğrenciler bazı yorum ve önerilerde bulunacaklardır. Böylece öğretmen öğrencilerin
ilgisini derse odaklar.
-Geçmişten günümüze aydınlatma araçlarının gelişimi nasıldır?
-Elektrik neden önemlidir?
-Elektrik olmasaydı akşamları derslerimizi nasıl yapardık ya da sokaklarda yürüyebilir miydik?
-Sizin elektrik faturanız kaç TL geldi?
-Elektrik faturaları neden yüksek geliyor olabilir?
-Faturaları düşürmek için alınabilecek önlemler var mıdır? Bu önlemler neler olabilir?
-Enerji tasarruflu ampul nedir?
-Sensor nedir? Nerelerde ve hangi amaçla kullanıldığını biliyor musunuz?
-Akıllı ev ve akıllı şehir nedir? Hiç duydunuz mu?
Sorular sorularak öğrencilerin görüşleri alınır.
-Konu toparlanır:
Öğretmen ‘’Elektrik faturalarının yüksek gelmesi sebebiyle enerji tasarrufu yapmamız gerekiyor.’’
diyerek problem durumunu ve ihtiyacımızı belirtilmiş olur. Öğrencilerle birlikte zaman yönetimi
tablosu oluşturulur. Öğrenciler bu plana uygun olarak hazırlıklarını yaparlar.
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Keşfetme

Öğretmen bu aşamada öğrencilere sorduğu soruları araştırmalarını ve sonucu raporlamalarını
ister. (Gerekirse kaynak internet adresleri verir.)
Öğrenciler araştırmalarını yaptıktan sonra elde ettikleri bilgi ve verileri arkadaşlarıyla paylaşırlar.
Bu bilgi ve veriler üzerinde fikir alış verişinde bulunurlar.
Öğretmen öğrencilerin aktardıkları bilgilerle ilgili geri bildirimde bulunur ve verileri özetler.
Öğretmen yanında getirdiği pil, pil yatağı, anahtar, lamba gibi devre elemanlarını öğrencilere
gösterir ve incelemelerini sağlar.
Kendisinin yapmış olduğu devreyi öğrencilere gösterir ve onların da devreyi çalıştırmalarını ve
bozup tekrar yaparak pratik kazanmalarına olanak tanır.

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

111

ULUSAL STEM YARIŞMASI

Açıklama
Öğretmen öğrencilere basit elektrik devresini Fen Bilimleri Öğretim Programına uygun şekilde
öğretir.
Devre elemanlarından bahseder. Elektrik devrelerinin günlük yaşamımızda kullanıldığı yerleri
sorar, doğru bilgileri pekiştirir, eksikleri tamamlar. Elektrik devrelerinin kullanıldığı aydınlatma
teknolojilerine değinir. Bu bağlamda enerji tasarrufu ile ilgili neler yapabileceği üzerinde
konuşulur. Sonra gelişen teknoloji ile sensörlerin hayatımıza girdiği belirtilir. Sensörlerin
kullanıldığı yerler sorulur ve cevaplar
alınır. Sensörlerin kolaylaştırıcılığı ve tasarruf üzerindeki etkileri tartışılır.Bolca örnek verilerek
konu pekiştirilir.

Derinleştirme
Öğretmen bu aşamada ‘’Paralarımız’’ konusu altında işlenen ‘Tasarruf’ konusuna giriş yapar.
Kısaca 3. Sınıfta işlenen paralar konusuna değinir. Yanında getirdiği kâğıt paraları gösterir ve
paralar ile ilgili toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemi gerektiren problemler sorar.
Tasarruf konusuna geçiş yapabilmek için ‘Evlerimizde veya okulda lambalar sürekli yanıyor mu?’
sorusunu sorar.
Evet, cevabı gelirse ‘Sürekli yandığında ne olur? Bunun bütçemize veya doğaya nasıl zararları
olabilir? Sorusu sorulur.
Hayır, cevabı gelirse ‘Neden sürekli yanmıyor?’ diye sorularak gelen cevaplar doğrultusunda
tasarrufun önemi vurgulanır.
Tasarruf ile ilgili basit problemler ve grafik okuma soruları sorulur ve öğrencilerin karşılaştırma ve
yorum yapma becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Sonrasında öğrencilerden problem kurmaları
istenir. Örnek: Efeler her ay 450 TL elektrik faturası ödüyor.Efe, okulda öğrendiklerini evdekilere
anlattığında ailecek ortak bir karar alırlar. Sensörlü lambalar taktırırlar ve gereksiz lambaları
söndürürler. Ay sonunda faturaları 345 TL geldiğine göre;
Efeler kaç TL tasarruf etmişlerdir?
Efeler bir yılda kaç TL tasarruf ederler?
Açık lambaların kapatılması neden önemlidir?
Elektrik tasarrufu sadece bütçemizi mi korur?
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-Bu aşamada öğrencilerin Fen Bilimleri ve Matematik konularını daha iyi kavramaları ve konuları
uygulamalarını sağlamak amacıyla mühendislik eğitimine geçilir.
Akıllı ev ve akıllı şehirler konusunda öğrendikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşırlar ve daha sonra
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinden bahsedilir. (Duruma göre sınıfa
Elektrik-Elektronik Mühendisi çağrılabilir.)
Öğrencilerden basit bir lamba, gece lambası veya sokak lambası hayal edip tasarlamaları istenir.
Bunun için öncelikle lambalarla ilgili internette araştırma yapıp benzer lambalar hakkında bilgi
edinirlerse yapacakları lambanın özelliklerini daha kolay belirleyebilecekleri ve tasarlayabilecekleri
söylenir. Mühendislerin tasarım yaparken hangi yolu izledikleri üzerine konuşulur.
Öğrencilerden tasarladıkları lambanın çizimini yapmaları istenir.
Lamba çizimleri tamamlandıktan sonra gruplar oluşturulur ve herkes tasarımını arkadaşlarına
anlatır. Öğretmen bu aşamada nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda açıklama yapar,
gruplara geri bildirimde bulunur. Gruplardan çoğunluğun üzerinde anlaştığı ortak bir tasarım
belirlemeleri istenir.
Gruplarda görev dağılımı yapılır ve öğrencilerin sorumlulukları belirlenir.
Her gruba bilim setleri dağıtılır ve basit elektrik devresi ile benzerlikleri karşılaştırılır. (Bilim seti
olmayan gruplarda sadece basit elektrik devresi kullanılabilir.)
Gruplar hangi sensörü kullanacaklarını kura ile belirlerler. (ışık algılayıcı, ses algılayıcı, hareket
algılayıcı, mesafe algılayıcı) Diğer malzemelerden (sınıfta olan ve evden getirdikleri tüm
malzemeler) neleri kullanacaklarına kendileri karar verirler.
Malzemeleri kullanarak devrelerini kurarlar ve test ederler. Sorunla karşılaşırlarsa tekrar denerler
ve sorun ortadan kalktığında tasarladıkları prototipi yaparlar ve devre ile birleştirerek sunuma
hazır hale getirirler. Gruplardan sunumları ile ilgili bir plan hazırlamaları istenir.
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Problem:
Araştırma verileri:
Çözüm önerileri:
Seçilen çözüm:
Tasarım aşamasında karşılaşılan problemler:
Sorunun çözümünde izlenilen yol (öğretmenden, aileden,akranından vb. yardım alma)
Sonuç:
Gruplar sunumlarını yaparlar.
Sunumlar sonunda ortaya çıkan ürünler hakkında konuşulup tartışılır. Tasarımların eksik ya da
geliştirilmesi gereken yönleri belirlenir, başarılı ve güçlü yönleri ön plana çıkarılır.
Tasarımlar tekrar gözden geçirilip geliştirilmesi sağlanır.

Değerlendirme

Rubrik öğrencilere dağıtılır ve
gruplar sunumlarını yaptıktan
sonra
sunum
yapan
grup
kendilerini, diğer gruplar ve
öğretmen de sunum yapan grubu
değerlendirir. (İhtiyaç halinde
farklı maddeler eklenebilir.)
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Çalışmaya ait video link;
https://www.youtube.com/channel/UCrTpskdV-Jg3SvdY_rf2DLg
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
HAYVANLARI KORUYALIM
Öğretmenin Adı Soyadı : Füsun ÖZÇELİK GÜNEY, Alper BOYRAZ
İl-İlçe Adı
: Kırıkkale – Merkez
Okul Adı
: Hasan Ali Yücel İlkokulu
Dersin Adı
: Hayat Bilgisi
Uygulamanın Konusu : Hayvanları Koruyalım
Sınıf Düzeyi
: 1. Sınıf
Uygulamanın Süresi
: 40 dk X 5

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Tasarım 1 (Peluş Kedi): Renkli Ponponlar, Tüylü Kumaş, Atık İpler, Isı Yalıtımı Malzemeleri, Kauçuk
Suni Çim, Yapıştırıcı, Makas, Mukavva Karton, Parça Pamuklar, Eva, Binnex, Led Lamba, Pil
Tasarım 2 (Plastik Leğen): Plastik leğen, plastik kelepçe, silikon, şiş, makas, vida, tornavida, sprey
boya
Tasarım 3 (Ahşap Kedi Evi): Mdf plakalar, vida, tornavida, renkli eva
Tasarım 4 (Meyve Suyu Kutularından Kedi Evi): Atık meyve suları kutuları, koli bandı, silikon,
yapışkan kaplık, yapıştırıcı, şeffaf jelatin, atık yoğurt kutuları, makas, vida, çeşitli atık ipler,
Kullanılmayan kazak, elyaf
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KAZANIMLAR
Hayat Bilgisi Kazanımları
HB. 1.6.1.Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
HB. 1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları korumaya özen gösterir.
HB. 1.6.5. Geri Dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları korumaya özen gösterir

Matematik Dersi Kazanımları
M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik
şekillerle ilişkilendirir.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
1. Öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma grubunu ve ortamını düzenler.
2. Mevcut teknolojileri seçme, kullanma ve sorun giderme yeteneklerini gösterir.
3. Gerçek dünya sorunlarını aktif olarak keşfederek fikir ve teoriler geliştirir.

Mühendislik Kazanımları
1. Bir proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri açıklar.
2. Bir tasarımın fayda ve risklerini değerlendirir.
3. Bileşenleri tasarlamak için çeşitli teknolojiler kullanır.
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UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Soğuk bir kış günüydü. Karnı acıkan ve çok üşüyen Pamuk karnını doyuracağı sıcak bir yuva
arıyordu. Biraz etrafta dolaştıktan sonra okulun ona sıcacık bir yuva olabileceğini düşünüp okul
kapısından içeri girdi. O sırada teneffüse çıkmakta olan 1/A sınıfı öğrencileri Pamuk’un aç ve
üşümüş halini görünce onun için bir şeyler yapmak istediler. Pamuk sevildiğini anlayınca
öğrencilere biraz daha sokuldu ve yardım isteyen masum gözlerle çocuklara şirinlikler yaptı.
Öğrenciler Pamuk’u sınıflarına götürüp kendi beslenme çantalarından çıkardıkları yiyecekleri
Pamuk ile paylaştılar. Karnı çok aç olan Pamuk yiyecekleri afiyetle yerken Füsun öğretmen geldi.
Bu minik misafirin neden sınıflarında olduğunu sordu. Durumu anlatan öğrenciler Pamuk’un
kendileriyle birlikte sınıfta kalmasını istediklerini çünkü karnının aç, çok üşümüş ve kimsesiz
olduğunu söylediler. Füsun öğretmen bunun nasıl olacağını; her canlının onu sıcaktan, soğuktan ve
dışarıdaki tehlikelerden koruyabilecek bir yuvası olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine
öğrencileri öğretmenim biz Pamuk için gruplara ayrılıp bir yuva yapabiliriz dediler. Füsun öğretmen;
İnsanlar, kış mevsiminde hayvanların doğada karşılaştığı zorluklara karşı çözüm bulmak için yeni
yöntemler arıyor dedi ve şu soruları yöneltti:
*Barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayamayan bir hayvan için neler yapılabilir?
*Bunu nasıl yapabilirim?
*Bunun için nelere ihtiyacım var?

Keşfetme
Öğretmen kedilerle ilgili sınıfta öğrencilere çizgi film izlettirir. Kediler hakkında araştırma yapmaları,
günlük hayatta kedileri gözlemlemeleri, gözlem sonuçlarını bilimsel araştırma yöntemlerine uygun
şekilde rapor etmeleri istenir. Öğrenciler kedilerle ilgili araştırma yaptıktan sonra sokakta yaşayan
kediler hakkında konuşulur. Nerede barındıkları, nasıl beslendikleri doğal ortamlarında gözlemlenir.
Ardından öğrencilere şu sorular yöneltilir:
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Kış mevsiminde yuva bulamayan kediler için neler yapabiliriz?
Kedilerin yaşadığı yuva hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Kedilerin beslenmek için hangi gıdalara ihtiyaçları vardır?
gibi sorularla öğrencilerin sorunu fark etmeleri ve konu hakkında bilimsel araştırmaları yapmaları
sağlanır.

Açıklama
Öğretmen öğrencilerin kedilerin yaşamı ile ilgili elde ettikleri bilgileri sınıfta tartışmaya açar. Konu
ile ilgili hangi bilgileri öğrendiklerini çeşitli sorular yoluyla ölçer. Kedilerin barınma ve beslenme
ihtiyacının öğrenciler tarafından tam olarak özümsenmesinden sonra onları koruyacak yuvanın
nasıl bir özelliğe sahip olacağı ile ilgili aşağıdaki sorular sorulur.
Bu yuvaları hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde nasıl tasarlayabiliriz?
Dayanıklı bir yuva nasıl yapılabilir?
Yapacağımız yuva kedinin konforlu yaşamasını sağlar mı?
Yuva yaparken geri dönüşüm malzemelerinden nasıl faydalanabiliriz? gibi sorularla öğrencilerin
yapacakları tasarımlara ilişkin bir fikir oluşturmaları sağlanır.

Derinleştirme
Tasarıma başlamadan önce öğretmen tarafından öğrenciler 4 gruba ayrılır. Tasarıma ilişkin
fikirler doğrultusunda her gruptan yapmak istediği yuvaya ilişkin görüşler alınır.
Her grup kendi içinde en olası çözümü seçer ve ayrıntılı olarak sınıfa anlatır.
Gruplar, seçtiği ve yapmayı planladığı tasarımın prototipini A4 kağıdına çizer.
Gruplar, prototip çiziminde tasarımın özelliklerini anlatır ve tasarımın nasıl çalışacağını açıklar.
Gruplara tasarımları için gerekli malzemeler, aileler ve öğretmen tarafından temin edilir.
Her gruba tasarımın yapılması için 15 gün süre verileceği ve bu sürenin sonunda her grubun
kendi tasarımının özelliklerini sınıfta anlatacağı belirtilir. Eldeki mevcut malzemelerle
öğrencilerden çözümlerini ürüne dönüştürmeleri istenir. Tasarımın yapım aşamasına geçilir.
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Tasarımın Yapılışı: Tasarım 1 (Peluş Kedi)
*Isı yalıtım malzemesinden zemin yapılıp üzeri suni çim görünümlü halı ile kaplanır.
*Mukavvadan kedinin sığabileceği bir alan hazırlanıp zemine
kolay temizlenebilir plastik taban serilir.
*Mukavvanın üzeri yalıtım köpüğü ile kedi şekli verilerek kürkle kaplanır.
*Gözleri, ağzı, burnu yapıştırılıp atkısı takılır.
*Kedi kullanılmayan minder üzerine yerleştirilip zemine oturtulur.
*Su ve yemek kapları uygun yere yerleştirilir.
* İçine LED ışık döşenir.
Tasarım 2 (Plastik Leğen)
*Aynı büyüklükte iki leğen temin edilir.
*Leğenler açık yüzleri üst üste gelecek şekilde yerleştirilir.
*Kenarları delinip plastik kelepçe ile birbirine sabitlenir.
*Üst leğenden kedinin girebileceği kadar parça kesilip kapı açılır.
*Kesilen parça yağmurluk olarak kapının üzerine vidalanır.
*Etrafı çocuklarla birlikte boyanır süslenir.
*İçine hazırlanan paspas yerleştirilir.
Tasarım 3 (Ahşap Kedi Evi)
*Tasarlanan evin ölçüleri belirlenip marangozdan gerekli parçalar temin edilir.
*Alınan parçalar vida yardımıyla birbirine monte edilir.
*Renkli evalarla pati resimleri çizilip kesilir.
*Kesilen evalar kedi evinin üzerine yapıştırılarak süslemeler yapılır.
Tasarım 4 (Meyve Suyu Kutularından Kedi Evi)
*Meyve Suyu kutuları toplanır.
*Toplanan meyve suyu kutuları birbirine yapıştırılarak kedi evi için taban, evin duvarları ve tavanı
oluşturulur.
*Tavan büyük süt kutularının yassılaştırılıp birbirine yapıştırılarak hazırlanır.
*Oluşturulan evin dışı yapışkan kaplıkla kaplanır.
* Camlar şeffaf jelatinle kapatılır.
*İçinin temizliği, su-yemek değişimi ve çatının portatif hale getirilmesi için köşelere vida takılır.
*Cam ve kapıya görsel amaçlı ipler takılır.
*Yoğurt kovasından kesilen ve boyanan harfler yapıştırılır.
*Kullanılmayan bir kazaktan minder tasarlanıp evin içine yerleştirilir.
*Oyun alanı için yoğurt kovası kesilip iplerle kaplanır.
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Değerlendirme
Kendi tasarımını diğer grupların tasarımları ile karşılaştırıp tartışan gruplar tasarımlarını
değerlendirme ve geliştirme imkanına sahip olurlar. Öğretmen, grupların ürünlerini daha iyi hale
getirmeleri yönünde destekleyici ifadeler kullanır.
Paylaşım sonrası, gruplara yaptıkları tasarımları iyileştirmek için neler yapabilecekleri sorulur.
İhtiyaç duymaları halinde gruplar, tasarımlarını iyileştirebilir.
Bütün paylaşımlar bittikten sonra gruplara tasarım değerlendirme formu dağıtılır ve grupların
yaptıkları ürünü objektif olarak değerlendirmeleri sağlanır.
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Çalışmaya ait video link;
https://www.youtube.com/watch?v=_yMsfdOqY8o
https://www.youtube.com/watch?v=E2tUuqs9zXQ
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
Öğretmenin Adı Soyadı
İl-İlçe Adı
Okul Adı
Dersin Adı
Uygulamanın Konusu
Sınıf Düzeyi
Uygulamanın Süresi:

:Gülcan AKYÜREK
:Mersin-Toroslar
:19 Mayıs İlkokulu
:Fen Bilimleri
:Ben ve Çevrem
:3. Sınıf
:40 dk X 4

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Düz kuru ağaç dalları,
Plastik bardaklar,
Çeşitli geri dönüşüm malzemeleri,
Keçe,
Slikon yapıştırıcı,
Canlı su yosunları,
Su.
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Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler üretir.

Matematik Dersi Kazanımları
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.
Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine
örnekler vererek çizimlerini yapar.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.
Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.
Powerpoint sunusu hazırlar, toontastic web 2.0 aracı ile video hazırlar.

Mühendislik Kazanımları
İki boyutlu çizilen bir tasarımı modeller.
Öğrenci proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün
gerektirdiği çalışmaları başarıyla tamamlar.
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UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Doğal yaşamın, ağacın ve temiz havanın önemine dikkat çeken ‘The Loraks’ animasyon filmi izletilir.
- Canlılık özelliklerinin neler olduğuna dair video izletilir.Videodan sonra beyin fırtınası yapılır.
Öğrencilere şu sorular yöneltilir:
- Bitkiler canlı mıdır?
- Bitkilerin canlılık özellikleri nelerdir?
- Atmosferdeki oksijenin kaynağı nedir?

Keşfetme
- Öğrencilere ulaştıkları cevaplar hakkında sorular sorularak fikir yürütmeye devam edilir:
- Bitkiler ve bütün canlılar solunum sırasında ihtiyaç duydukları oksijeni nasıl temin ederler?
- Sizce havadaki oksijen en fazla nerelerde üretilir?
- Havadaki oksijenin en fazla denizlerde ve okyanuslarda üretildiğini biliyor musunuz?
- Öğrencilerden bu konu ile ilgili araştırma yapıp toontastic web 2.0 aracı kullanarak sunum
hazırlamaları istenir.

Açıklama
Dersin ilk on dakikasında öğrencilerin sunumları izlenir. Öğretmen de destekler: Soluduğumuz
havadaki oksijenin en önemli kaynağı sandığımızın aksine ormanlar ve ağaçlar değil, deniz ve
okyanuslarda yaşayan ve fotosentez yaparak ( kendileri için besin üretirken) atmosfere oksijen veren
mikroskobik canlılardır. Mavi- yeşil algler ya da siyanobakteriler olarak da adlandırılan bu bakteriler
geniş okyanus ve denizlerdeki varlıklarıyla ihtiyaç duyduğumuz oksijenin de en önemli üreticileridir.
Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi de, artan sanayileşme, düzensiz, kalabalık
şehirleşme ve doğal çevrenin yerine yapay çevrenin artması nedeniyle oluşan hava kirliliğidir.
Bununla birlikte verimli ve kullanılabilir tarım arazileri ve orman alanları azalmakta, insanların yaşam
çevresi betonlaşmaktadır. Aynı zamanda doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim
alışkanlıkları nedeniyle hızla azalmaktadır.Bir ağacın yetiştirme süresinin uzunluğu ve yetiştirme
sürecindeki zorluklar ve gereksinimler göz önünde bulundurulduğunda , tüm bu sorunlarla mücadele
etmek için çevreyi ağaçlandırma ve yeşil alanlar yapmak yetmeyecektir.

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

126

ULUSAL STEM YARIŞMASI

Derinleştirme
Tasarım Görevi: Toprak ihtiyacı olmadan, geridönüşüm malzemeleri ile kısa sürede en fazla oksijen
üretebilecek bir ‘’Oksijen Ağacı ‘’ tasarlayınız.
1.Problemi Fark Etme: Kullanılacak malzemeler, ölçüler belirlenir, bunların doğa ile ilişkisi konuşulur.
-Çevre kirliliğinin azaltılmasında nasıl bir etkiye sahip olabileceği düşünülür ve tartışılır.
-Doğru parçası ve ışın konusuna değinilerek ağacın şekline karar verilir.
2.Çözüm Üretme: Ağaç tasarımı için doğaya saygılı çözümler belirlenir. Materyallerden ekolojik
olanları seçilir.
3.Planlama-Çizme: Yapacağı ağacın tasarımının planlamasını yapar. Işın ve doğru parçalarına
değinerek tasarımını çizer.
4.Ürün Oluşturma: Oksijen Ağacı tasarımını seçtiği malzemelerle modeller.
5.Ürünü Test Etme-Geliştirme: Sunumunu yapar, test eder. Test aşamasında eksikler belirlenir ve
tasarımın geliştirilmesi ile ilgili öneriler alınır. (Bardaklara yerleştirilen su yosunları buharlaşma
sebebiyle susuz kalıp ölebilir, bunu engellemek amacıyla yağmur ve çiğ damlalarının bardakta
birikimini sağlayacak kanalcıklar tasarlanıp eklenir)

Değerlendirme
Gruplar üçer dakika ürünlerinin sunumlarını yaparlar.
- Öz değerlendirme ve akran değerlendirme yapılarak öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri
sağlanır. Ürün değerlendirme ölçeği ile oluşturulan ürünler değerlendirilir.
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Çalışmaya ait video link;
https://www.youtube.com/watch?v=AjP4OZOfmQw
https://www.youtube.com/watch?v=Tit8sx1oY2k
https://www.youtube.com/watch?v=XUA14GgrK2s
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
HİDROLİK KÖPRÜ
Öğretmenin Adı Soyadı :Saliha ŞAHİN
İl-İlçe Adı
:İZMİR/Bergama
Okul Adı
: Özel Bergama Uğur Okulları
Dersin Adı
:Fen Bilgisi
Uygulamanın Konusu :Hidrolik Köprü
Sınıf Düzeyi
:3. Sınıf
Uygulamanın Süresi
:8 hafta (Her hafta 2 ders saati)

Her grup için malzemeler:
4 adet şırınga (iğneleri çıkarılmış)
Şırıngalara takılabilecek boyutta 2 adet şeffaf serum hortumu
Yapıştırıcı (bant, sıvı yapıştırıcı, çift taraflı bant,pritt)
1 kutu dar geçmeli ahşap abeslang,
1 adet 25*25 boyutlu beyaz köpük strafor
2 adet 50*70 boyutlu beyaz maket karton -Mavi gıda boyası
Süsleme:
6 adet renkli geniş abeslang
1 kutu renkli harita iğnesi
1 adet siyak marker kalem
1 adet mavi çöp poşeti
2 adet küçük boy yeşil eva
Gemi:
Atık kutu
Süsleme malzemeleri
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KAZANIMLAR:
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
F.3.3.2.1.İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2.İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek
kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3.Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hallerine göre sınıflandırır.

Matematik Dersi Kazanımları
M.3.3.2.1. Nesnelerin çevrelerini belirler.
M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.
M.3.3.1.3.Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
Öğrenci, algoritmik problem çözerken, çözümlerin tasarımında basit adımlar kullanabilir.(örn:,
problemin açıklaması ve keşfi, örnek durumların incelemesi, tasarı, uygulama, sınama ve
değerlendirme)
Öğrenci, aynı problemi çözebilecek diğer algoritmaları değerlendirebilir.
Öğrenci, problemlerin ifadelerinde, yapılarında ve verilerinde görsel sunumlar kullanır
(örn: grafikler, tablolar, ağ gelişim grafikleri, kavram haritaları ve akış diyagramı)
Öğrenci, modelleme ve simülasyon kullanarak ne tür problemlerin çözülebileceğini değerlendirir.
Öğrenci, bir problemi alt problemlerine ayırmak için soyutlama yapar.
Öğrenci,hesaplamalı düşünmenin disiplinler arası uygulamalarından örnekler gösterir.
Öğrenci, problemin karmaşıklığını düzenlemek için soyutlamanın değerini tartışır.
Öğrenci, problemleri çözümü kolay, çözümü zorlu veya hesaplayarak çözülemez olarak
sınıflandırır.
Öğrenci, algoritmaları verimliliğine, doğruluğuna ve anlaşılabilirliğine göre değerlendir.
*Kaynak: BAUSTEM, Bütünleşik Öğretmenlik Projesi (Integrated Teaching Project) Hedef-Kazanım
Yazma Rehberi ve listesi

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

130

ULUSAL STEM YARIŞMASI

UYGULAMA SÜRECİ
Mühendislik Kazanımları
1. Öğrenci temel bilim, teknoloji ve mühendislik disiplinlerinin ve bu alanlardaki kariyer fırsatlarının
ayırdına varır.
2. Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, prototip oluşturma,
tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar.
3. Öğrenci proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün
gerektirdiği çalışmaları başarıyla tamamlar.
4. Öğrenci proje çalışması sırasında kullandığı malzemelere ve çevreye özen göstererek çalışır.
Tehlikeli malzemeleri güvenli bir şekilde kullanarak ve atıkları uygun şekilde yok etmeyi başarır.
5. Öğrenci görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve bulgularını profesyonel
hedef kitleye açık ve tutarlı olarak ifade eder ve tartışır.

Giriş
Biber’in komşuları çiftçi amcalar kendi tarım alanlarında ürünlerini yetiştirmektedirler. Her gün nehrin
diğer yakasında bulunan şehir merkezine küçük teknelerle sebze meyvelerini götürmektedirler.
Ancak son zamanlarda artan nüfus nedeniyle ihtiyaç artmakta ve tekne ile taşıma yeterli
gelmemektedir. Daha hızlı ulaşım sağlanmalıdır. Biber'in çiftçi amcalara yardım etmesi gerekiyor.
Biber öyle bir köprü yapmalı ki hem nehir ulaşımı hem de kara ulaşımı aksamadan ürünler hızlı bir
şekilde şehir merkezine ulaşabilsin.
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Keşfetme
1. Hafta problem durumu öğrencilere tanıtılır. Problem öğrencilerle birlikte drama yapılarak
canlandırılır.
2. Hafta Aşağıdaki sorular yönlendirilir. Her gruba verilen bilgisayarlarla öğrenciler ve problem
durumu hakkında araştırma yaparlar.
*Köprüleri kim yapar?
*Köprüler nerelere yapılır?
*Deniz yolu üzerindeki köprüler nasıldır?
* Köprüler deniz yolu taşımacılığını engeller mi?
*Nehirlerdeki ulaşımın farkı nedir?
*Köprüler nehir üzerindeki ulaşımı etkiler mi?
Sınıf gruplara ayrılır. Meslekler belirlenir. Gruplardaki öğrenci sayısına göre meslek sayısı
artırılabilir. Yakalarına takılacak meslek kartları oluşturulur. Her öğrenci meslek kartlarını takarak
ders boyunca çalışmasını yürütür.
Çevre mühendisi:Coğrafi koşullara uygun ve zarar vermeyecek düzenlemeler yapar.
Matematikçi: Köprü ile nehir arasındaki mesafeyi ölçerek ölçümlerin uygunluğunu belirler.
İnşaat Mühendisi:Köprü yapımı sürecini, dayanıklılık testini, malzeme bilgisini bilerek yapan kişidir.
Çiftçi:Coğrafi özelliklere göre yetiştirilen ürünleri ve bunların taşınması sırasında o bölgenin
özelliklerine göre ihtiyacı belirleyecek olan kişidir.
Araştırmanın devamında bir sonraki hafta için kütüphanelerden yararlanırlar. Çevrelerinde bu
mesleklere sahip kişilerden bilgi edinirler.

Açıklama
3. Hafta araştırma yapan öğrenciler edindikleri bilgileri sunarlar. Sınıf ortamında tartışılır. Köprülerin
iki kara parçasını birbirine bağladıkları sonucuna ulaşılır. Araştırmalar sonucunda ulaşılan akıllı
köprüler bilgisi üzerinde durulur. Öğretmen köprü yapımındaki sınırlamaları koyar.
Sınırlamalar:
*Verilen malzemeler kullanılacaktır.
*Köprü nehir ulaşımını aksatmayacak şekilde olmalıdır.
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Derinleştirme
4. Hafta her grup yapacağı köprünün tasarımını beyaz A4 kağıtlarına çizerler. Kullanacakları
malzemeleri belirlerler.
5. Hafta malzemeler hazırlanarak ürünün yapımına başlanılır. Her öğrenci mesleki sorumluluklarına
göre tasarımda üstüne düşen görevi yerine getirir.
6. Hafta gruplar ürünlerin yapımına devam eder.
7. Hafta grup öğrencileri tarafından ürünlerin sınırlamalara uygunluğu test edilir.Test işlemleri biten
gruplar sunum haftası için provalar yapar.
8. Hafta ortaya çıkan ürünün sunumu yapılır.

Değerlendirme
Öz değerlendirme formu, sunum rubriği ve proje değerlendirme formu uygulanacaktır.
Değerlendirme sürecinde öğrencinin elde ettiği kazanımlara yönelik kendini değerlendirmesi
amacıyla ders sonunda öz değerlendirme formu uygulayacaktır. Proje değerlendirme formu test
etme aşamasında süreci değerlendirme adına öğretmen tarafından doldurulur. Sosyal ürünü
tasarlayan öğrenci sınıfa ve fuar günlerinde aileye ve çevreye aktarır. Sunum yapılan kişiler
tarafından bu rubrik doldurulur.

Çalışmaya ait video link;
https://www.youtube.com/watch?v=mAevnWO9c5E&feature=youtu.be
Ekler:
*Kaynak: BAUSTEM, Bütünleşik Öğretmenlik Projesi (Integrated Teaching Project) Hedef-Kazanım
Yazma Rehberi ve Listesi
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
İŞ MAKİNALARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ- KULE VİNÇ YAPIMI
Öğretmenin Adı Soyadı
İl-İlçe Adı
Okul Adı
Dersin Adı
Uygulamanın Konusu
Sınıf Düzeyi

:Mehmet KAYA
:Muğla /Milas
:Selimiye İlkokulu
:Fen Bilgisi
:İş Makinalarının Çalışma Prensibi- Kule Vinç yapımı
:3. Sınıf Uygulamanın Süresi 6-8 Hafta

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Sert strafor,
Makas,
Maket bıçağı,
Silikon yapıştırıcı,
Silikon tabancası,
Karton,
Cetvel,
Makara,
Çöp şişler,
Yassı çöp şiş,
Yuvarlak çubuklar,

Karton parçaları,
Pet şişe kapakları,
Naylon ip, kanca (maket bıçağı)
Silikon yapıştırıcı,
Silikon tabancası (Öğretmen
denetiminde kullanılacak.)
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KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini
gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.

Matematik Dersi Kazanımları
M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin
yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.
M.3.2.1.2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.
M.3.2.1.3. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini
belirler.
M.3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve
bunları kullanarak ölçme yapar.
M.3.3.1.3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.
M.3.3.2.3. Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
1. Bir proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri açıklar.
2. Sahip olduğu bilgiler ile gelişen teknolojileri anlar.
3.Teknolojinin neden ve nasıl ilerlediğini inceler.
4. Fikir üretmek, teorileri test etmek, yenilikçi eserler yaratmak veya gerçek problemleri çözmek için
bilinçli bir şekilde tasarım sürecini yönetir.

Mühendislik Kazanımları
1. Doğaç yapma süreç döngüsünü kullanır.
2. Mühendislik tasarımı metodolojilerini uygular.
3. Özel problemlere mühendislik yaklaşımları uygular.
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UYGULAMA SÜRECİ
Giriş
Paris’in çizgi film kahramanları Uğur böceği ve Kara Kedi yine iş başında. Kötü kahraman
Halkmont Paris’i ele geçirmeye çalışırken Eyfel Kulesinin bazı bölümlerinin parçalanmasına sebep
olmuş. Kahramanlarımız Uğur Böceği ve Kara Kedi Eyfel Kulesini onarmak için yüksek bir araca
ihtiyaç duyuyor. Amacınız kahramanlarımızın kuleyi tamir etmesine yarayacak, Eyfel Kulesinin
üzerinde dönebilecek, yerden tamirat ve işler için gerekli olan malzemeleri yukarıya çekecek bir araç
tasarlamanızı bekliyorlar.

Keşfetme
Problem yeniden hatırlatılarak, öğrencilerle detaylı bir şekilde tartışılır. Bu probleme çözüm üretmek
amacıyla yapabilecekleri, çözüm önerileri üzerinde tartışılır.
Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak sorularla yönlendirilir.
Ev taşıtılırken çalışan kişileri gördünüz mü?
Ev taşıtılırken eşya indirip çıkartırken ne gibi araçlar kullanılır?
Büyük şehirlerdeki çok yüksek binaları gördünüz mü?
Bu binalar nasıl ve hangi araçlarla yapılmış olabilir?
Büyük şehirlerdeki yüksek binalar nasıl inşa ediliyor?
Öğrenciler araştırmalarına destek olmak için, basit makinalar ve çalışma prensipleriyle ilgili ön
araştırma yapmaları istenir.
Çok yüksek binalarla ilgili görselleri araştırır. Çok yüksek binaların yapımı ile ilgili araştırmalar
yapar.
Yüksek binaların yapımında kullanılan taşıyıcı araçları araştırır.
Araştırdığı taşıyıcı ile ilgili resimleri sınıfa getirir. Çok yüksek binaların yapımında kullanılan taşıyıcı
araçlar için, her öğrenci kendi fikrini resimlerle ifade eder. İki kollu terazinin nasıl dengede durduğunu
inceler. Dengede durabilmesi için iki tarafında eşit ağırlıkta olması gerektiği fikrini hatırlar.
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Açıklama
Yapılacak çalışma hakkında yeniden bilgi vermek için problem yeniden hatırlatılır. Videolar izletilir.
https://www.izlesene.com/video/1920lerde-gokdelen-insaati-new-york/10403169
https://www.youtube.com/watch?v=5Xa03FaeSJw
https://diycoytu.wixsite.com/diyco#!
https://www.youtube.com/watch?v=8-Ienlcdylw
Yapılacak araç sistemi aşağıdaki sınırlılıklara göre tasarlanmalıdır.
- Bu araç çok yükseğe kadar çıkabilmeli,
- Üstteki kol Eyfel Kulesi'nin üzerinde sağa sola dönerek makara sistemi ile onarım araç ve
gereçlerini aşağıdan yukarıya doğru çekebilmeli.
- Araç yük kaldırdığında öne doğru eğilmemeli bunun için denge ayarlaması yapılmalı.
- Öğretmen, beyin fırtınası tekniğini kullanarak soruna ilişkin öğrencilerin çözüm önerilerini dinler.
- Görüşlerin mevcut koşullarda uygulanabilirliği/kullanılabilirliği değerlendirilir ve tartışılır.
- Değerlendirme sonuçlarına göre görüşlerden biri en uygun çözüm olarak seçilir.
- Çözümün en uygulanabilir şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanır.

Derinleştirme
Üst üste onlarca kat çıkan beton yığınları nasıl yükseliyor?
Yükselen binaların etrafında duran bu iş makinası ne olabilir? Bu iş makinaları nasıl çalışıyor,Hiç
farkettiniz mi?
Bu gibi sorulara cevap alabilmek için bir araç tasarlanması sonucunda kule vinç tasarlanır.
Uzun vinç genellikle inşaat şantiyelerinde sabit yada hareketli bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin
taşınmasını sağlayan çelik yapılı bir makina olduğu kavrandı.
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Tasarlanan ürün için yapım çalışması başlar.
* Kalın yassı çöp şişler, ince çöp şişler ve makaralar kullanılarak prototip yapıldı.
* Kalın çöp şişler belirli aralıklara bölünerek işaretlendi.
* İşaretlenen iki kalın çöpşiş arasına ince çöp şişler çapraz konularak birleştirildi.
Bu parçalar çoğaltıldı ve birbirlerine birleştirildi kare şeklini aldı.
* Bu parçalar da çoğaltıldı, çoğaltılan parçalar üst üste konarak kule oluşturuldu.
*Denge ve yük taşıma bölümü üçgen prizma olacak biçimde oluşturuldu. oluşturulan parçalarda
birleştirildi.
*Kule dengede durabilmesi ve sağa sola dönebilmesi için düzenek hazırlandı.
*Kule vincin sağa sola dönebilmesi için çıkrıklı kol yardımıyla dönebilecek dişli çark oluşturuldu.
*Dişli çarkla sağa sola yükün çekilebilmesi için makaraya bağlı çıkrık kollar oluşturuldu.
*Parçaların çoğunun sökülüp takılabildiği bir model ortaya kondu.

Değerlendirme
Ürünler tamamlandıktan sonra her grup diğer grupların çalışmalarını inceleyerek değerlendirmede
bulunur. çizdikleri resimlerle kendi yaptıkları ürünü karşılaştırmaları istenir.
Kendi tasarımını arkadaşlarının yaptığı tasarımlar ile karşılaştıran öğrenciler, kendi ürünlerinde
geliştirme ihtiyacı hissedebilir. Öğretmen de öğrencileri kendi yaptıkları ürünleri daha iyi hale getirme
yönünde destekleyici ifadeler kullanır.
Her grup, ürününü öğretmeni ve arkadaşları ile paylaşarak yapılan farklı tasarımları inceleme fırsatı
yakalar.Burada amaç, öğrencinin kendi yaptığını diğerleri ile kıyaslayarak arkadaş ortamında bir
öğrenmenin gerçekleşmesidir. Her grup sözcüsü , oluşturduğu ürünü kısaca arkadaşlarına anlatır.
Yapılan ürünler okulda sergilenir.
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Çalışmaya ait video link;
https://youtu.be/NBNXc4FGcD4
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Ulusal STEM Temelli
Etkinlik Yarışması
İlkokul Kategorisi
İyi Örnek Planı
DOĞAL AFETLERE ,
KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Öğretmenin Adı Soyadı
İl-İlçe Adı
Okul Adı
Dersin Adı
Uygulamanın Konusu
Sınıf Düzeyi
Uygulamanın Süresi

:Nurcan MANDAL
:Ankara / Sincan
:Adnan Menderes İlkokulu
:Hayat Bilgisi
:Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler
:2. Sınıf
:40 dk X 4

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Köpük,
Çöp şiş
Buzdolabı poşeti,
2 patates,
Karton,
8 vida çivi,

İp,
Leğen,
Su,
Maket bıçağı
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KAZANIMLAR
Fen Bilgisi Dersi Kazanımları
2.6.5 Doğa olaylarını tanır.
2.6.6 Doğal afetlere örnekler verir.

Matematik Dersi Kazanımları
2.2.1 Geometrik cisimler ve şekiller
2.2.1.2 Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapılar çizer.
2.2.1.3 Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde
tanır ve ayırt eder.
2.1.2.5 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
2.1.5 Doğal sayılarla bölme işlemi
2.3.1 Uzunluk ölçme
2.3.1.1 Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluk ölçme
birimleri birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş
parçalarıyla yapar.

Teknoloji Tasarım Dersi Kazanımları
Hayat Bilgisi
2.6.7 Doğal olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar

Mühendislik Kazanımları
Yüzen ev tasarlar.
Yüzen evin suyun içinde hareket etmemesini sağlar
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UYGULAMA SÜRECİ

Giriş
Ahmet, Sincan Adnan Menderes İlkokulu öğrencisidir. Annesi ve babası Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı'nda (AFAD) çalışmaktadır. Ahmet anne ve babasının ne iş yaptığını
anlamamaktadır. Annesi ve babası sürekli üzerinde çalıştıkları
ülkemizin sel haritasının
öneminden konuşmaktadırlar. Ahmet sel haritası nedir, ne işe yarar onu da anlamamıştır. Böyle
geçen günlerden birinde babasının iş telefonu çaldı. Babası konuşurken çok heyecanlı ve bir o
kadar da üzgündü. Hemen hazır olan valizini aldı. Çıkarken Ahmet i öpmeyi unutmadı. Anlaşılan
Ahmet gene babasını özleyecekti. Geçen gittiğinde deprem demişlerdi. Sahi deprem neydi ki?
Annesi hemen televizyonu açtı. Haberlerde sürekli Rize de sel baskını oldu diyordu. Deprem, sel,
sel haritası, AFAD, Kızılay bunlar neydi ki? Annesine sormaya karar verdi.
Annesi, ona önce doğa olaylarını anlattı. Daha sonra doğal afetleri ve bu afetlerden korunma
yollarını anlattı. Sel, deprem gibi doğal afetlerin nasıl olduğunu gösteren videolar izlediler.
Annesinin ve babasının çalıştığı kurumun ne iş yaptığını anlattı. Kızılay'ın bir yardım kuruluşu
olduğundan bahsetti. En son babası ile üzerinde çalıştığı sel haritasını incelediler.
Artık Ahmet gece yatağına yattığında babasının niçin gittiğini biliyordu. Sel baskınlarının
insanları evsiz bıraktığını görünce çok üzüldü. Buna bir çözüm bulmalıydı. Evler kayık gibi yüzse
keşke derken aklına yüzen evler geldi.
Ahmet annesine fikrini anlattı. Sabah gerekli malzemeleri alıp annesi ile birlikte yüzen ev
tasarladılar.
Sizce Ahmet nasıl bir ev tasarladı?
Siz Ahmet olsaydınız nasıl ev tasarlardınız?
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Keşfetme
Kurum ve kuruluşlar
https://www.mgm.gov.tr/site/yardim1.aspx?=Simgeler
https://www.kizilay.org.tr/
https://www.afad.gov.tr/

Doğa olayları
https://www.derszamani.net/doga-olaylari-nelerdir-nasil-olusur.html
https://turkceodevim.com/doga-olaylari-olaylarin-yasattigi-olumsuzluklar/
Doğal afetler
https://www.youtube.com/watch?v=pZZH4wBUqDI
https://www.youtube.com/watch?v=QhgCeIK-vYA
https://www.youtube.com/watch?v=i3Q65r1wv9E
https://www.youtube.com/watch?v=vLS7hjYV9SI
Sel konusu
https://indigodergisi.com/2018/08/rize-sel-goruntuler-video/
https://www.dunyaatlasi.com/sel-nedir-nasil-olusur/
https://www.derszamani.net/selden-korunma-yollari-nelerdir-kisaca-maddelerhalinde.html
Türkiye sel haritası
http://cografyaharita.com/turkiye-dogal-afet-haritalari.html
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Açıklama
Doğa olaylarının yağmur, rüzgar, sis, kar ve dolunun doğa olayı olduğu çıkarımında bulunur.
Doğal afetlerin sel, deprem, hortum, çığ ve tusunami olduğunu söyler.
Bir bölgede yeryüzünü belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan su akıntılarına
sel denildiğini öğrenir.
Sel olayı, ani ve fazla miktardaki yağış veya kar erimesi sonucu gerçekleştiğini kavrar.
Yardım kuruluşlarını ve görevlerini öğrenir.
Selden zarar görmemeleri için neler yapılabilir tartışır.
Öğretmenin yönlendirmesi ile;
Yüzen evin nasıl özellikte olması gerektiğini tartışır.
Yüzen evin haraket etmemesi için ne yapabileceğini tartışır

Derinleştirme
Siz Ahmet olsaydınız nasıl ev tasarlardınız?
Öğrenciden beklenen:
1. Ev tasarımının çizmesi,
2. Ev tasarımının çizimine bakarak tasarlaması,
3. Çöp şişleri nasıl kullanacağına karar vermesi,
4. Köpüğe oturtması,
5. Vidaların 4 tanesini patatese oturtması,
6. Kalan 4 tane vidayı köpüğe takması,
7. Vidalara ip geçirmesi,
8. Denemek ve hata varsa düzenlemek,
9. Sunum.
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Değerlendirme
Sunum sırasında soru cevap olarak sorulmuştu
Ev suda yüzdü mü?
Bulunduğu yerden uzağa gitti mi?
Hangi geometrik şekli kullanarak yapı oluşturdu? Neden?
Sunum yaparken kelimeleri anlamına uygun kullandı mı?
Sunumda konunun dışına çıkmadan konuştu mu?
Farklı materyal kullandı mı?

Çalışmaya ait video link;
https://www.youtube.com/watch?v=3LSYIFEGFZY
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DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek,
kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek, halk katılımını sağlamak ve gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 25 yıldır eğitim faaliyetlerini
sürdürüyor. Bugüne kadar 8 milyonu aşkın öğrenciye, 20 bini aşkın eğitmene ve
binlerce kurum çalışanına denizlerimizin korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimleri
ile “Aldığımız iki nefesten birinin denizlerden geldiğini” anlattık.
Bugün deniz eğitimlerimizi teknolojiyle birleştirerek eğitim içeriklerimizi video filmler aracılığıyla online olarak
tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Hibe programları ve sponsorluklarla projeler üreten derneğimiz, denize ve su
varlıklarımıza kıyısı olan tüm şehirlerde mavinin önemini anlatmaya devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı ilkelerine
uygun olarak uzman akademisyenlerin iş birliğiyle hazırlanan, bilimsel ve güncel içeriklerden oluşan TURMEPA
eğitimleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 14. Madde “Sudaki Yaşam”ı ilke edinerek, denizlerin önemi,
kirlilik kaynakları, plastiklerin hayatımızdaki rolü konularında israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması,
atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülmesini kapsayan Sıfır Atık – Sıfır atık Mavi anlayışı ile hedef kitleye
ulaştırılıyor. Hedef kitlesi ilk, orta öğretim ve lise öğrencileri, öğretmenleri, üniversite öğrencileri, kamu-özel
sektör çalışanları, eğitmenler ve karar alıcılardan oluşan eğitimlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ile dernek
şubelerimizin bulunduğu Fethiye, Samsun, İzmir ve Antalya’da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle
hayata geçiriliyor. Denizlerin korunmasını toplumsal bir davranış biçimine dönüştürme hedefiyle 25 yıldır ‘önce
eğitim’ diyen DenizTemiz Derneği/ TURMEPA olarak Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Yarışması’na katkıda
bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.

