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Değerl Vel ler m z,
Sevg l öğrenc ler m z,
Kıymetl öğretmenler m z,
Tüm dünyayı etk s altına alan Cov d 19 sebeb le gerekl koruma ve kontrol önlemler n n alınması ç n
ülkem zde eğ t me ara ver lm şt r. Bu süreçte kıymetl öğrenc ler m z n zamanlarını en y şek lde
değerlend rmeler n sağlamak adına Bakanlığımız gerekl tüm tedb rler n alınmasını süratle
gerçekleşt rm şt r. Muğla İl M ll Eğ t m Müdürlüğü olarak b zler de Bakanlığımızın çalışmalarına destek
sunmak adına b rçok çalışma gerçekleşt rd k.
Bu bağlamda, geleceğ m z n tem natı öğrenc ler m z; Bakanlığımız tarafından hazırlanan EBA’nın
yen lenm ş yüzünü anlatan s mülasyonlar le merak ett kler n , ney nasıl yapacaklarını kolaylıkla
öğreneb leceklerd r. Her öğrenc m z ç n ‘Sana Özel EBA’ sayes nde ders k tapları çer kler yle dersler n
tak p edecek, kütüphane desteğ alab leceklerd r. 11. ve 12. Sınıf öğrenc ler m z ‘EBA Akadem k Destek’
platformunda yer alan yen nes l sorular, v deolar ve k taplar le sınava hazırlanab leceklerd r.
Müdürlüğümüz bu süreçte Okul Ev mde s ml b r çalışma planlamış ve program dah l nde okul önces ve
lkokul öğrenc ler m z ç n Masal Ev mde, İlkokul, ortaokul ve l se öğrenc ler m z ç n "STEM Ev mde", her
yaş grubuna uygun Etk nl k Ev mde çevr m ç programları hazırlamıştır. Okul önces ve lkokulda öğren m
gören öğrenc ler m z, "Masal Ev mde" yer alan seç lm ş masalları masal anlatıcılığı eğ t m almış
öğretmenler m zden d nleyeb leceklerd r. İlkokul ve ortaokul öğrenc ler m z, eğ t c ve eğlencel STEM
etk nl ğ v deolarına "STEM Ev mde" le ulaşab lecekler, evdek malzemeler le bu etk nl kler
gerçekleşt reb leceklerd r. Öğrenc ler m z, mob l c hazlarına uyumlu ‘Etk nl k Ev mde’ k tapçığı le kal tel
vak t geç reb lecekler, eğlen rken öğreneceklerd r.
Müdürlüğümüzce yürütülen Akadem k Danışmanlık, Eğ t mde Ham l k, Eğ t m 123 projeler m zde
görevl danışman öğretmenler m z bu süreçte her öğrenc m ze destek olmaya devam edeceklerd r.
İçer s nde bulunduğumuz süreç uzaktan öğrenme araçlarını kullanab lme becer s n n ne denl öneml
olduğunu gözler önüne serm şt r. Bu bağlamda öğretmenler m z n uzaktan öğrenme araçlarını kullanma
becer ler n gel şt rmek adına Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes Uzaktan Eğ t m Merkez ve Müdürlüğümüz
arasında şb rl ğ ne g d lm şt r. Süreç çer s nde öğretmenler m z n, ana hatları le şu alanlarda uzaktan
eğ t m yoluyla eğ t m ht yaçlarının karşılanması planlanmaktadır.
- E-Öğrenmen n Temeller ve Teknoloj İle Değ şen Öğrenme Ortamları
- Sanal Sınıf oluşturma ve Yönet m
- Eğ t mde web 2.0 Araçlarının Kullanımı
- Hareket Hal nde Çalışma Araçları
- E-Değerlend rme
Karşılaşab leceğ n z sorulara l şk n destek hattı uygulaması başlatılacak ve tüm yayın kanallarımızda
duyurulacaktır.
Bakanlığımızın planı doğrultusunda yapılacak çalışmaların yanı sıra Müdürlüğümüzce hazırlanan tüm
çer ğe ulaşmak ç n Müdürlüğümüz resm web s tem z (mugla.meb.gov.tr) , facebook (mugla lmem) ve
tw tter (@muglamem) sosyal medya hesaplarımızı ayrıca https://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/okulev mde
adres nde yer alan Okul Ev mde Platformunu tak p etmen z önemle r ca eder m.

Çocuklarımızın güvende olduklarının her an s zler
tarafından onlara h ssett r ld ğ , hazırlanan bu eğ t m
çer kler sayes nde bu sürec n etk n geç r ld ğ sağlıklı,
mutlu ve huzurlu günler d leğ yle…
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BÖLÜM

TEKNE YAPIMI

İnsanlar binlerce yıldır bir yerden bir yere yük, insan vb. taşımak için tekneleri
kullandılar. Ancak
bu tekneler fırtınalı denizlerde dayanamayıp alabora
olabilirler. Bu etkinlikte alüminyum folyo ile sağlam tekne oluşturma çalışması
yapacağız. Yaptığımız teknelerin durgun suda ve dalgalı suda ne kadar
dayanabileceğini, ne kadar yük taşıyabileceğini ölçeceğiz.
Çocuklar bu etkinlikte alüminyum folyodan küçük tekneler yaparak ve
teknelerini geliştirmek için çalışarak mühendislik tasarımları yapacaklardır,
Teknelerin batmadan önce ne kadar ağırlık taşıyabildiğini ölçmek için grafikler
tutacaklardır.
Suyun kaldırma kuvveti ve yoğunluk gibi kavramları öğreneceklerdir.

Malzemeler
Alüminyum folyo
2 tane büyük plastik leğen
Havlu
Yük olarak kullanılacak tek tip küçük nesneler( madeni paralar, fasulye vb.)
Cetvel veya metre
Taş veya ağır top gibi dalgalar oluşturmak için suya atılacak nesne
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Bu STEM etkinliğinde, mühendislik adımlarını gerçek dünya problemlerine
çözüm bulmak
için tekne yapımı faaliyetini kullanacağız. Çocukları problemi
tanımlama ve çözme becerilerini kullanmaya teşvik edeceğiz. İnsanların binlerce
yıldır nakliye için tekneler kullanması ve teknelerin fazla yükten veya fırtınalardan
batmaya karşı savunmasız kaldıkları ve fırtınalarda batmayan ve çok yük
taşıyabilen sağlam bir tekne yapmaları gerektiğini belirteceğiz. Gelişen teknoloji ile
GPS, radar, hava tahmini ve radyo iletişimi gibi modern teknolojiler ile tekneler
daha güvenli hale geldi. Bununla birlikte birçok teknenin, fırtınalı denizlerde
kolayca alabora olabildiğini haberlerde görüyoruz.
Çok fazla yük yüklenmiş bir tekne kolayca batar mı? Bu sorunu çözmek ne
yapabilirsin? Bir Gemi Mühendisi olsan nasıl bir tekne tasarlardın? Soruların
cevaplarını almaya çalışalım,

Uygulama
Çocuklara yapacakları çalışmayı anlatınız.
Birinci görev olarak, tekneler neden batar? Aşırı yük yükleme, fırtına vb.
bunlarla ilgili internetten veya kitaplardan araştırma yapınız.
Bir çalışma kağıdına (A4 kağıdına)çocukların tekne modeli tasarlamalarını
isteyiniz.
Alüminyum folyo ile tekne modelini yapmalarını isteyiniz..
Sadece belirtilen materyalleri kullanmaları veya ne kadar zamanda yapmaları
konusunda sınırlamalar veriniz.
Çocukla modelinin
gerçekçi olup olmadığı hakkında tartışın. Herhangi bir
sınırlaması var mı? Gerçek dünya senaryosuna ne kadar benziyor? Denemeye
başlamadan önce değiştirmesi gereken bir şey var mı?
Çocuklar
çalışma
sayfasına
tekne
tasarımları
için
çeşitli
fikirler çizmelidir. Teknelerini nasıl katlamayı planlıyorlar? Nihai şekil ne
olacak? Teknenin şekli, madeni paraların ağırlığını taşımak için veya büyük
dalgalarda batmaması gibi hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olacak?
Çocuklara teknelerini test etmek ve yeniden tasarlamak / yeniden yapmak için
birden fazla fırsat verileceğini açıklayın.
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Çocuklar şimdi çizdikleri tasarımları karşılaştırmalıdır. Uygulayacakları
bir tasarıma karar vermeleri gerekecektir. Bir tasarım seçtikten sonra,
yapmaları ve test etmeleri gerekecektir.
Leğenlerinizi yarıya kadar suyla doldurun, sıçrayan su için altına havlu koyun
(veya mümkünse projeyi dışarıda yapın). Bir leğen durgun su ile test etmek için
ve diğer leğen dalgalar ile test etmek için 2 leğen kullanılabilir.
Çocuklar önce tasarımın yüzdüğünden emin olmak için önce boş bir tekneyi
test edebilir, daha sonra durgun suda 10 madeni para koyarak test edebilir ve
sonra madeni para yük ve dalga ile test edebilir.
Karşılaştıkları sorunları tespit etmeli ve çalışma sayfalarındaki değişiklikleri
tasarımlarını tekrar düzenlemelidirler.
Tasarladıkları tekne kaç madeni parada battı. Ne kadar kuvvetli bir dalgada
battı bunları grafik olarak tutmalarını isteyiniz.
Teknelerin batmasına neyin sebep olduğunu tartışınız. Tekneler tek bir büyük
dalgada hızlı bir şekilde batma eğilimi gösteriyor mu veya zaman içinde yavaşça
mı batıyor?
Farklı tekne modelleri deneyiniz.
Tekneleri giderek daha şiddetli koşullar altında nasıl test edeceğinize karar verin
(örneğin, daha fazla para ekleyerek, topu daha yüksek bir yükseklikten veya her
ikisinden bırakarak daha büyük dalgalar yaparak). Her bir tekne için sonuçları
nicel olarak takip edin ve tekneler batıncaya kadar devam edin. Hangi tekne en
büyük fırtınadan kurtuldu?
Başarılı tasarımların ortak bir yanı var mıydı? Başarısız tasarımlar neden
başarısız oldu? Eğer daha fazla zamanları veya materyalleri olsaydı tekneleriyle
ilgili neyi değiştireceklerdi?

Değerlendirme
İlk çizdikleri tasarımla, yaptıkları tasarımı kıyaslamasını isteyiniz
Tekneleri yapmak için alüminyum folyo dışındaki malzemelerle bu aktiviteyi
deneyebilirsiniz. Örneğin,sal yapmak için mantarlar, tahta dil
çubukları ve
lastik bantlar kullanabilirsiniz.
Tekne yapımı Videosu için Tıklayınız…
https://youtu.be/pK-iPwtW4W8
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KUŞ YUVASI YAPALIM

Bu etkinlikte, her öğrenci geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, kuşlar için
güvenli malzemelerden bir kuş yuvası yapacaktır.
Öğrenciler kendi kuş yuvalarını tasarlarken, bir hayvanın temel ihtiyaçlarının
neler olduğunu ve bu ihtiyaçları yaptıkları yuva ile nasıl karşılayabileceklerini
öğreneceklerdir.

Malzemeler
Plastik su şişesi veya karton kutu tahta
parçaları vb.
Makas
Tahta dil çubuğu veya doğadan dallar
Kuş yemleri
Köpük bardak
Su
Bant
Kağıt tabaklar
Süslemek için: ağaç kabuklar, taşlar,
çıkartmalar, vb.
Not: Kuş besleyicileri süslemek için
kullandığınız malzemelerin kuşlar için
güvenli
olduğundan
emin
olun,
mümkün
olduğunca
doğal,
geri
dönüştürülebilir malzemeleri yapıştırın.
Fırçalar
Tutkal
İplik veya ince halat ip
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Hazırlık
Kuşlar hayvanlar aleminde büyük bir gruptur. Bilim adamları dünya çapında
10.000 farklı kuş türünün bulunduğunu tahmin ediyor. Doğada bulunan farklı
kuşlardan bazılarını görmek için fazla ileri gitmenize gerek yok. Onları evinizin
etrafında veya arka bahçenizde görebilirsiniz. Bu kuşlar zor şartlarda nasıl hayatta
kalabilirler? Yaşamak ve büyümek için neye ihtiyaçları var? İnsanların hayatta
kalmaları için tam olarak aynı şeylere ihtiyaçları varmı? yiyecek, su, barınak ve
nefes almak için hava bu dört temel ihtiyacın bizim için neden bu kadar önemli
olduğu ve yeryüzündeki diğer canlı hayvanlar içinde önemli olduğunu araştırınız.
(araştırma amaçlı videolardan kitaplardan faydalanınız).

Kuşlar neye ihtiyaç duyar?
Canlıların
Temel İhtiyaçları nelerdir.
Bir Hayvanın ve insanların İhtiyaçlarını karşılaştırınız.

1. Çocuklarınıza arka bahçelerinde veya oyun alanında vb. doğada kuş
gözlemleyip gözlemlemediklerini sorun.
2. Hiç bahçenizde veya oyun alanında kuşları izlediniz mi? Kuşlar neler yapar?
3. Çocuklara kuşların acıktıkları zaman neler yaptığına dair yukarıdaki resimleri
gösteriniz.
4. Birinci resimdeki kuş ne yapıyor?
5. İkinci resimdeki kuş ne yapıyor?
6. Üçüncü resimdeki kuş ne yapıyor?
7. Çocukların kuşların aç olduğunu ve yiyeceklere ihtiyaç duyduklarını,
susadıklarını ve suya ihtiyaç duyduklarını ve yorgun oldukları zaman
dinlenmeleri, güvende olmaları ve yavrularını büyütmeleri için bir sığınağa
ihtiyaçları olduğunu belirtmelerini söyleyecek sorular sorunuz.
8. Üç resmi de gösterdikten sonra şunu sorun:
9. Bu kuşların yiyecek, su veya barınak olmadan hayatta kalabileceklerini
düşünüyor musunuz?
10.Bu şeyler olmadan hayatta kalabilir misin?
11.Doğadaki kuşların yiyecek, barınak ve su için temel ihtiyaçlarını karşılamalarına
nasıl yardımcı olabiliriz?
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Uygulama
1. Çocuğunuza su kabı, kartondan veya tahtadan kendi
kuş yuvalarını
yapacaklarını söyleyin. Kuş yuvaları, kuşlara doğada hayatta kalmak için
ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayabilmelidir.
2. Çocuğunuzdan kuşyuvalarını nasıl yapmak istediklerinile ilgili bir çalışma
kağıdına taslak olarak çizmelerini isteyin. Çocuğunuzun fikirlerini paylaşmaları
için biraz zaman verin Herhangi bir yardıma ihtiyaç duyarlarsa, onlara herhangi
bir görevde (su kabı veya kartonu kesmek gibi) yardımcı olabileceğinizi
söyleyin.
3. Kuşların dört temel ihtiyacı nelerdir? Kuş yuvalarının, kuşların tüm ihtiyaçlarını
karşılılıyormu?Tasarınmda temel ihiyaçların karşılandığına dikkat etmeleri ile
ilgili uyarın.
Not : Çocuğunuz kendi tasarımları için fikir bulmakta zorluk çekiyorlarsa, onlara
aşağıdaki gibi daha somut sorular sorabilirsiniz:
Resimlerdeki kuşlar ne yapıyordu?İhtiyaçları nelerdi? Kuş yuvaları bu
ihtiyacı nasıl karşılayabilir?
Kuş, yuvaları yağmurdan nasıl korunacak?
Kuşlar, kuş yuvasında nasıl karınlarını doyuracaklar?
Kuş yuvasına gelen kuşların nasıl su içmelerini planlıyorsunuz?
4. Çocuğunuzun kendi tasarımını yapmasına sağlayınız. Tasarımları hazır
olduğunda, kuş yuvalarını istedikleri gibi süslemelerine ve renklendirmelerine izin
verin. Kuş yuvalarını gerçek kuşlar için kullanmak istiyorlarsa, kullandıkları tüm
malzemelerin kuşlar için güvenli olması gerektiğini vurgulayın.

Şekil-1
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Şekil-2

Şekil-4

Şekil-3

Şekil-5

Değerlendirme
1. Çocuklardan kuş yuvalarını anlatmalarınıisteyiniz.
2. Özellikle,aşağıdaki soruları cevaplamalarını sağlayın.
3. Tasarımınızın bir kuşun temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını düşünüyorsunuz?
4. Tasarımınızın hangi bölümleri kuşa yiyecek, su veya barınak sağlar?
5. Çocukların düşüncelerini paylaşmasını sağlayın. Hayvanların yiyecek, su,
barınak ve hava gibi aynı temel ihtiyaçlara sahip olduğu sonucuna varmaları
için onları yönlendirin.
6. Kuş yuvalarına yiyecek ve su koyup. Çocuğunuzla birlikte, kuş yuvası için en
iyi yeri seçin ve oraya yerleştirin.
Kuş yuvası video anlatımı için tıklayınız.
https://youtu.be/_uruQS6EJyI
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GERİ DÖNÜŞÜM
MAKİNASI YAPALIM
Bu STEM etkinliğinde, çocuklarınız kağıt parçalarını ataçlardan ayırmak için
mıknatıslar veya hava üflemeleri gibi çeşitli yöntemler kullanan kendi geri
dönüşüm makinelerini oluşturacaklardır. Bu etkinlik, geri dönüşüm
malzemelerinde bulunan kağıt, plastik ve metaller gibi çeşitli malzemeleri ayırma
sorununaçözüm getirecek mühendislik çalışmasından içermektedir.

Malzemeler
Ataç
Kâğıt
Mıknatıs
Makas
Karton
Bant
Bardaklar
İsteğe bağlı: Ahşap Dil çubukları, tutkal, boru kağıt havlu rulosu vb. malzemeler.
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Geri dönüşüm kutuları kağıt, plastik ve metal gibi tüm geri dönüştürülebilir
ürünlerimizi tek bir kutuda toplamamızı sağlar. Bu kutular kamyonlarla toplanır ve
Geri Dönüşüm Tesislerine taşınır. Bu tesisler, farklı malzemeleri ayırmak içinönce
insanlar tarafından elle ayrılır sonra çeşitli makineler kullanır. Örneğin, büyük
mıknatıslarla demir metalleri (teneke kutular gibi) atıklarseçilir. Daha büyük
malzemeler düşerken hava üflemeleri ile hafif malzemeler yukarı üflenir. Elekler,
büyük nesneleri üste bırakırken küçük nesnelerin deliklerden düşmesine sağlar.
Geri Dönüşüm Tesislerinin çalışma prensibi ile ilgili video izleyiniz veya kitaplardan
araştırma yapınız.

Hazırlık
Etkinliğe geri dönüşüm hakkında bir konuşma
ile
başlayınız.. Hangi
malzemeler geri dönüşüm olarak toplanır? (örn. Eski plastik şişeler yeni plastik
şişelere, kullanılmış kağıtlar yeni kağıda dönüştürülmüş vb.)bunlarla ilgili
araştırma yapınız.
Bugün çocuklara kendi minyatür geri dönüşüm ayırma makinelerini yapacaklarını
açıklayın. Sadece iki malzemeyi ayıracak bir makine yapacaklardır. Bu
malzemeler ataç ve kağıt parçaları.

Uygulama
1. Çocuklara
hangi malzemelerle
çalışabileceklerini
gösterin. İlk olarak,
çocuklardan bu malzemeleri kullanarak ataçları ve kağıt parçalarını nasıl
ayırabilecekleri hakkında en az bir fikir bulmalarını isteyin. Ardından çocuklardan
fikirlerini paylaşmalarını isteyin.
2. Daha sonra, küçük kağıt parçalarını( yaklaşık 50 tane) ve 50 ataçıkarıştırın ve
gözlemlerini çalışma sayfasına kaydetmelerini isteyiniz.
3. Aşağıdakileri soruları sorunuz;
Ataçları ve kağıt parçalarını elle ayırmak kolaymı? Deneyin
Ataç ve kağıt parçalarına hafifçe vurursanız ne olur? Daha kuvvetli üflerseniz ne
olur? Deneyin
Kağıt ve ataç yığınına
doğru bir mıknatısı yavaşça getirirseniz ne
olur? Mıknatısların kağıtları çekmesi için ataçlara dokunmaları gerekiyor mu
yoksa uzaktan da ataçları çekebiliyor mu? Ataçlar mıknatısa çekilmeden önce
ulaşmanız gereken belirli bir mesafe var mı? Tek bir mıknatıs kaç tane ataç
çekebilir? Deneyin
Saç kurutma makinası ile veya kendileri üfleyerek veya, elle ayırmaya
çalışarak ataç ve kağıt parçalarını ne kadar sürede ayırdılar gözlemlemelerini
sağlayınız.
İki malzemeyi ayırmanın başka yollarını düşünebilir misiniz? Eğer öyleyse,
deneyin!
Tasarlayacağınız makineler, ataçları ve kağıt parçalarını iki ayrı kaba (örn.
Bardak veya kutulara) ayırmalıdır.

STEM Ev mde

4. Çocuklar edindikleri bilgileri kullanarak ataç ve kağıt parçalarını ayırmak için bir
geri dönüşüm ayırma makinesi tasarlamak için mühendislik tasarım sürecini
kullanacaklardır.
Çalışma sayfasında bir geri dönüşüm makinesi için kendi fikrini çizecek.
Kendi geri dönüşüm makinesinin bir prototipini oluşturmalıdır.
İlk denemede iyi çalışmayabilir. Tasarımlarını revize etmeleri veya değiştirmeleri
gerekiyorsa değiştirebilirler. Makineleri "çalışıyor" olsa bile, nasıl daha iyi hale
getireceklerini düşünmelidirler. Tüm değişiklikler çalışma sayfalarına
kaydedilmelidir.
Öğrenciler tasarımlarının performansını ölçmek için veri tabloları oluşturmalıdır.
örneğin kaç tane ataç topladı? ne kadar sürede topladı?

Değerlendirme
Öğrencilerinizin çalışma sayfalarını toplayın ve bunları etkinliğin bir değerlendirmesi
olarak kullanın.
Çocuktan geri dönüşüm makinesi hakkında bir poster yapmasını veya kısa bir
sunum yapmasını isteyin.
Yapılış videosu için tıklayınız.
https://youtu.be/Th6GQiSHfKk
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TERMOMETRE YAPALIM

Çocuklar her gün havanın değişik sıcaklıkta olduğunu bilirler: kışın soğuk ve
yazın sıcakolduğunu hissederler. Bu STEM planında, kendileri yapacakları bir
termometre kullanarak havanın ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu
ölçeceklerdir. Topladıkları verilere ve gözlemlere dayanarak, öğrenciler sıcaklığın
konuma ve zamana göre nasıl değiştiği hakkında bilgi edineceklerdir.

Malzemeler
Şeffaf pipet
Cetvel
İnce uçlu keçeli kalem
Boş şişe
Kolonya.
Birkaç damla kırmızı, mavi veya yeşil gıda boyası. Sıvı gıda boyası en iyi
sonucu verir.
Kağıt veya bez havlular
Kil
İlaç damlalığı veya şırınga
Su
Küçük kase
Buz Küpleri
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Teknik not:
Ev yapımı termometre için malzemeleri seçerken, dar pipetler daha doğru bir
termometre yapılmasını sağlar ve daha iyi sonuçlar verir.

Temel Bilgiler
Sıcaklık Nedir, Nasıl Ölçeriz?
Bize sıcaklık hissini veren, bir maddede mevcut olan ısı derecesine “sıcaklık”
denir. Moleküler seviyede sıcaklık, bir maddenin atomlarının sahip olduğu
ortalama kinetik enerjidir. Bir nesnenin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa kinetik
enerjisi de o kadar yüksek olur. Sıcaklık ölçümüne bağlı birçok ölçü birimi vardır,
ancak en sık kullanılanlar Santigrat,Fahrenhayt ve Kelvin’dir.
Sıcaklık, termometre adı verilen cihazla ölçülür. Günümüzde; gazlı, cıvalı ve bimetal termometre vb. birçok termometre çeşidi kullanılmaktadır. Bunlar arasında,
en yaygın olarak kullanılan cıvalı termometredir. Cıvalı termometreler sıvıların
ısıtıldığında genleşmesi ve soğutulduğunda büzülmesi temel prensibine
dayanarak üretilir. Sıcaklık arttığında tüpün içindeki cıva genişler ve yükselir,
sıcaklık azaldığında ise bunun tersi olur.
Termometre nasıl çalışır? Araştırma yapınız evinizde bir termometre varsa
dışarıda ve içeride ölçümler yapınız.
Bu STEM etkinliğinde, öğrenciler kendi termometrelerini oluşturacak ve zaman
içinde ve farklı yerlerde sıcaklık değişikliklerini izlemek için kullanacaklardır.

Hazırlık Çalışması
Çocukların
bu etkinliğe başlamadan öncedışarıdaki sıcaklığı ölçmesini
sağlayın.
Bu sabah hava nasıldı? Dışarıda şuan hava nasıl?
Hangi havaları daha çok seversin? Dışarısı soğuk mu sıcak mı?

STEM Ev mde
HAYDİ CEVAPLAYALIM...
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Uygulama
1. Pipet yarım santimetre aralıklarla yukarıdan aşağıya işaretleyiniz. Bunlar
termometrenizdesıcaklık seviye işaretleri olarak kullanılacaktır.

2.Oyun hamuru şişenin boynunu kapatacak ve pipeti yerinde tutacaktır. Oyun
hamuru parçasını yuvarlayıp düzeltin ortasından pipetle bir delik açın,

3. Çocukların şişeye kolonya eklemelerine yardımcı olun, yaklaşık yarısına
kadar doldurun.
Alkolün özelliğini kaybetmemesi için
şişeyihemen
kapatın. Alkole birkaç damla gıda boyası ekleyin, şişeyi kapatın ve sallayın,
böylece sıvılar iyice karışsın. Bu, termometrenizin sıvı dolu deposu olacaktır.
4. Şişeyi açın ve bir ilaç damlalığını veya şırıngayı renkli kolonyayla doldurun.
Şişenizdeki sıvı seviyesi dörtte birinin altına düşerse, şişeye biraz daha
kolonya ekleyin, Pipete,oyun hamurunu geçirin şişenin kapak kısmına
yerleştirin. Pipeti, ucu sıvıya batırılmış olacak şekilde ayarlayın, ancak şişenin
tabanına pipet değmemelidir.Pipetin çoğu şişeden dışarı olmalıdır.
5. Öğrencilere, pipetin neden şişenizin altına değmemesi gerektiğini sorun.
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6. Oyun hamurunu şişe ağzını kapatın ve pipeti
sabit tutmak için kullanın, oyun hamuru pipet
çevresinde ve şişenin ağzından hava geçirmesini
engelleyen bir conta görevi görecektir.
7. Öğrencilere, havanın şişeye girmemesinin
neden gerekli olduğunu sorun.
8. İlaç damlalığınızın veya şırınganızındaki
kolonyayı pipete yukarıdan doldurunuz.
NOT:Pipetin ucunukolonyaya batırın, ancak şişenin
tabanına değdirmeyiniz.

9. Kolondaki sıvı seviyesi, pipetin görünür
kısmının
yaklaşık
yarısına
kadar
olmalıdır. Gerekirse, pipete daha fazla kolonya
eklemek için damlalığı veya şırıngayı kullanın.
10. Pipetteki sıvı seviyesini gözlemleyin. Şişe
soğutulursa veya ısıtılırsa, öğrencilere sıvı
seviyesinin nasıl değişeceğini sorun.
11. Test etmek için bir kaseye soğuk su
ekleyin. Buz küplerini suyun 0 santigrat
dereceye
kadar
soğuması
için
suya
yerleştirin. Termometre rezervuarınızı buz gibi
soğuk suya yerleştirin ve termometrenin yeni
durumunu gözlemleyin.
12. Soğuk suda sıvı nereye geldi işaretleyiniz ve
grafik düzenleyin
13. Termometreyi sıcak suya yerleştiriniz ve
pipetteki sıvı seviyesinin nasıl değiştiğini
gözlemleyeniz.Grafiğe işaretleyiniz.
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Üç tane termometre yaparsanız her bir kaseye aynı anda farklı sıcaklıkta
su koyarsanız aradaki fark daha iyi gözlemlenir.
Hava sıcaklıkları neden değişir?
Hava sıcaklığının değişiklik göstermesinin nedenlerini araştırınız.

Değerlendirme
Öğrenciler termometrelerini oluşturmak için farklı boyutlarda pipetle
çalışmayı deneyebilir.
Öğrencilere dünyadaki en sıcak ve en soğuk yeri bulmalarını en
soğuktan en sıcağa doğru sıralamasını isteyiniz.
Yukarıdaki resimlerin sorularını cevaplamalarını isteyiniz
Termometre yapma videosu için tıklayınız..
https://youtu.be/rtsq-l0AxbY
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RENKLİ TSHIRTLER
Bilgi Temelli Hayat Problemi
Bilge’nin kıyafetler çok renksiz, sürekli beyaz kıyafetler giyiyor. Çünkü boyalara
alerjisi var. Bu nedenle boyalara dokunamıyor. Bilge’nin kıyafetlerini
boyayabilmesi için çevreye zarar vermeyen, doğal bitkisel boyalar üretmesine
yardımcı ol. Hem Bilge’nin kıyafetleri renklensin hem de doğal boyalarla çevre
kirliliği önlensin.

Sınırlamalar
● Kumaşların boyanması için doğal malzemeler bulmalısın
● Kumaşların boyamalarını kendin yapmalısın
● Boyalar içinde en az 2 farklı renk denemelisin
● Desen oluşturmak için kullanacağın malzemeleri çevrenden bulmalısın

Malzemeler
Beyaz tişört,
mor lahana,
nar,
zerdaçal,
kırmızı turp vb. renk veren meyveler
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MEYVELİ YOĞURT
ETKİNLİĞİ
Malzemeler
Yoğurt, Farklı Meyveler, kahvaltı gevreği, bal,
farklı çerezler
Düşünme Zamanı
-Besin grupları nelerdir?
-Dengeli beslenme nedir? Siz dengeli
besleniyor musunuz?
-Besinlerin sahip oldukları kaloriler hakkında
bilginiz var mıdır?
- Yaş grupların bir günde alması gereken kalori
miktarı nasıldır?
Sağlıklı ve dengeli beslenme yine kişinin sindirim sisteminin doğru çalışması
konusunda önemli katkı yapar. Ülser, mide ekşimesi, kabızlık, kanser gibi sorunların
beslenme kaynaklı yönleri de bulunmaktadır. Doğru beslenmeyle insanlar kilolarını
da dengede tutarak olası birçok rahatsızlığı önleyebilirler. Bu sebepten dolayı Ayşe
Hanım 60. yaşında olduğunuzu da ön plana alırsak şuandaki kilonuz çok fazla.
Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Bir günde alacağınız kalori miktarı 2000 kaloriyi
geçmemelidir. Bu duruma uygun beslenmeniz gerekmektedir.

Gıda Mühendisi İş Başında
Ayşe teyzenin sorununa çözüm bulmak için ona yardım edelim. O zaman beş
günlük (2000 kaloriyi geçmeyecek şekilde) örnek öğüntablosu oluşturmaya ne
dersiniz? hangi besin kaç kalori listesinden yararlanabilirsin.
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HANGİ BESİN KAÇ KALORİ

Tabloyu doldurduktan sonra şimdi sıra onu hazırlamada. Haydi başla!

Deney Ev mde

BÖLÜM

IŞIK KİRLİLİĞİ

IŞIK KAYNAKLARI
Çevrenizi gözlemleyiniz. Işık kaynaklarını, doğal ışık kaynağı ve yapay ışık
kaynağı olmasına göre tabloya yerleştirmeye ne dersiniz. Haydi başla…

Deney Ev mde
GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLARI GÖRMEK İSTİYORUM

1. EV

2.EV

Görselde ne görüyorsunuz? Açıklayınız

Hangi numaralı evde olmak istersiniz? Neden?

1.ve 2. evde yaşasaydınız gökyüzündeki yıldızların kaç tanesini
görebilirdiniz. Tabloya yazınız.
GÖRÜLEN YILDIZ SAYISI
1. EV
2. EV

Aynı gökyüzüne bakmalarına rağmen gördükleri yıldız sayıları neden
farklıdır?

Deney Ev mde
DOĞRU MU YANLIŞ MI? SOKAK AYDINLATMASI

İki farklı aydınlatmadan hangisinin ışık kirliliğini önlemede hangisinin
doğru hangisinin yanlış olduğu açıklayarak belirtiniz.

GEL ÇİZELİM
Her lambanın altına bir kişi çizelim.Aşağıdaki soruları cevaplayalım.
1.
Herkişinin aydınlanması arasındaki farklılıkşar var mı?
2.
Eğer farklılıklar yok ise her lambanın boşa giden ışınlarınıkırmızı
kalemle boyayınız.
3.
Kırmızıya boyanan ışıklar ile ışık kirliliğinin ilişkisi var
mıdır?Açıklayınız.
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KUVVET

Görsellerdeki durumu düşünerek, aşağıdaki tablosu dolduralım.
Olayları teker teker inceleyelim.
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ŞİŞEDEKİ GÖKKUŞAĞI
Bulaşık sabunu ve bal gibi birkaç ev malzemesiyle, bir kavanozda gökkuşağı
oluşturabiliriz. Sıvılardaki yoğunluk farkınının gözlemleyebileceğimiz eğlenceli bir
deney yapacağız

Malzemeler
Uzun, şeffaf bir kap
Bal
Toz şeker
Bulaşık sabunu ( mavi veya yeşil)
Zeytin yağı
Kolonya
Su
Gıda boyası
Damlalık

Şimdi gök kuşağımızı yapmanın zamanı geldi !!
İlk olarak kavonozumuzun, en altına balımızı dökelim Yanlara değmemesine
dikkat edelim.Sonra şekerli suyu gıda boyası ile renklendirip üzerine yavaşça
dökelim.Bulaşık deterjanı ve ardından zeytinyağı yavaşça kenarlara
değdirmeden dökelim. .Son olarak kolonyayı damlalıkla yavaşça kenarından
dökelim.
Değerlendirme?
Bu sıvıların birbiriyle karışmadığını fark etmişsinizdir. Bu durumun sebebi ne
olabilir?

Deney Ev mde
YAĞMUR BULUTU YAPALIM
Malzemeler
Tıraş Köpüğü
Su
Kavanoz
Pipet
Mavi sıvı gıda boyası

Uygulama
1. Kavanozunuzun yarısına kadar su ekleyin.
2. Kavanozun üst kısmına kadar büyük tıraş kremini fışkırtın.
3.Sıvı gıda boyanızı damlatarak tıraş köpüğünün üzerinden dökünüz.
4.Sıvı gıda boyasını(Yağmur)
tıraş köpüğünden( bulutlardan) aşağı doğru
yağmasını gözlemleyiniz.
5. Yağmur bulutunun nasıl oluşur? araştırınız
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ŞİŞEDEKİ HORTUM DENEYİ
Hortumlar çocukların en merak ettiği konulardan
biridir. Acaba hortum nedir ? Nasıl oluşur? Hortum
şiddetle dönen bir hava kolonudur. Sıcak ve nemli
hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi
sırasında dönen rüzgarlar oluşur. Bu rüzgarlara
hortum adı verilir. Genel olarak şiddetli fırtınalar
sırasında meydana gelen hortumlar, ağır cisimleri bile
yerden kaldıracak kadar güçlü olabilir.

Kullanılacak Malzemeler
Eşit boyda iki adet şişe (1,5 litrelik su şişesi tavsiye edilir).
Makas,yapıştırıcı bant
Gıda boyası

Yapılışı
İki şişenin de kapağında küçük bir delik açın. Bant ile iki kapağı birbirine sıkıca
bağlayın. Bir su şişesinin 3/4’ünü su ile doldurun.Diğer şişenin dibine gıda boyası
koyunuz. Şişeleri kapak tarafında üst üste koyun ve üstteki şişeyi saat yönüne
doğru hızla çevirmeye başlayın. Sonra olacakları izleyin bakalım.

Deney Ev mde

KİLİTLİ TORBA VE
KALEM DENEYİ

Malzemeler
Kilitli poşet
Kurşun kalemler
Su

Uygulama
1. Kilitli torbayı yarısına kadar suyla doldurun
2. Torbanın suyla dolu olan yerlerinden kalemleri kullanarak delikler açıp
kalemleri torbanın diğer tarafından çıkarın,
Önce torbayı suyla doldurup sonra kalemleri içine sokarsanız, su
akmayacaktır. Kilitli poşet polietilenden yapıldığı için kalemlerin etrafına
yapışacaklardır.
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ELLERİMİZİ NEDEN YIKAMALIYIZ ?
Malzemeler
3 dilim ekmek,
3 tane açılıp kapanabilir saklama torbaları

Uygulama
"Ellerimizi neden sık sık yıkamalıyız?"
Öncelikle poşetleri kirli, temiz ve kontrol grubu olarak etiketliyoruz.
Kirli olan torbaya koyacağımız ekmeğe evdeki herkes dokunuyor.
Dokunan herkes gidip ellerini yıkıyor ve diğer dilime dokunuyor. Bunu
da temiz olarak etiketlediğimiz torbaya koyuyoruz.
Son kalan dilimi kimseye dokundurmadan kontrol olarak etiketlediğimiz
torbaya koyuyoruz.
Hazırladığımız bu paketleri serin ve kuru bir yerde muhafaza ediyoruz.
Günlük olarak paketleri kontrol eden çocuğumuz ekmeklerdeki oluşan küfün
yoğunluğunu gözlemleyerek neden ellerimizi yıkamamız gerektiği sonucuna
ulaşıyor.

Kontrol

Temiz

Kirli
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RENKLİ KARANFİLLER
Herkes bitkilerin hayatta kalmak için suya
ihtiyacı olduğunu bilir. Bitkiler peki topraktan
nasıl su içer? Bu deneyde çocuklar bitkilerin
boyalı suyu nasıl emdiğini gözlemleyecekler,

Malzemeler
Karanfil
Gıda Boyası
Bardak
Su

Uygulama
Suyu gıda boyası ile renklendiriniz
İçerisine beyaz bir karanfil koyunuz.
Bir süre gözlemleyiniz, bu sayede gözlemleme becerileriniz geliştirecektir
Çocuklar karanfilin taç yapraklarının uç kısımlarının renklenmeye başlaması
ile de bitkilerin suyu emdiklerini ve yapraklarına kadar ulaştıklarını keşfetme
keyfini yaşayacaklar Aynı deney marul yaprakları ile denenebilir.

Deney Ev mde

AY KUMU YAPALIM
Malzemeler:
3 Su Bardağı Un
1 Su Bardağı İrmik
1 Tatlı Kaşığı Tarçın
Yarım Su Bardağı Sıvı Yağ
Gıda boyası

Bu kumun malzemelerinin her biri doğal malzemelerden oluşuyor. Hepsini
bir kabın içine koyunuz ve çocuğunuzun karıştırmasına izin veriniz.
Çocuğunuzun motor gelişimi ve duyuşsal gelişimi için harika bir etkinlik

Oyun Ev mde

ÜÇTAŞ

BÖLÜM

Malzemeler
Bir adet A4 boyutunda beyaz ya da renkli kağıt,
Cetvel
Kalem
3’er adet 2 takım düğme ya da pet şişe kapağı(takımların renkleri farklı olmalı)

Oyunu Hazırlama
Cetvel ve kalem kullanarak A4 kâğıdına,

Şeklinde oyun tablosu çizilir. Farklı
renklerde 3’er adet 2 takım düğme ya
da pet şişe kapağı hazırlanır.

İki kişi ile oynanır. Oyuna kura ile başlanır. Madeni para ile yazı tura atarak
veya taş-kâğıt-makas ile ilk başlayacak oyuncuyu belirleyebilirsiniz. Rakipler
aralarında anlaşarak da ilk başlayacak oyuncuya karar verebilir.Kura
sonucuna göre oyuna ilk başlayan oyuncu bir taşını istediği bir köşeye
yerleştirir. Ardından diğer oyuncu bir taş yerleştirir.Oyuncular sırasıyla taşlarını
yerleştirirler.Eldeki taşlar bitene kadar hamle yapılmaz. Tüm oyuncular
taşlarını yerleştirince hamle yapılır.Sırası gelen oyuncu bir taşını en yakın ilk
boş köşeyeçizgi üzerinden kaydırak hareket ettirir.Taşlarını alt alta, yan yana
veyaçapraz dizen ilk oyuncu oyunu kazanır.

Oyun Ev mde
Ev mde
PARADUX
Oyunu Hazırlama
Malzemeler

Cetvel ve
kâğıdına,

kalem

kullanarak

A4

Bir adet A4 boyutunda beyaz ya da
renkli kağıt
Cetvel
Kalem
10’ar adet 2 takım bilyeya da düğme
(takımların renkleri farklı olmalı)
Şeklinde oyun tablosu çizilir. Farklı renklerde 10’ar adet 2 takım bilye ya da
düğme hazırlanır.
İki kişi ile oynanır. Oyuna kura ile başlanır. Madeni para ile yazı tura atarak veya taşkâğıt-makas ile ilk başlayacak oyuncuyu belirleyebilirsiniz. Bilyelerden 18 tanesi bir
siyah ve bir beyaz olarak
tablonun en dış hücrelerineörnekteki gibi yerleştirilir.Her oyuncu bir renk seçer. Elde
kalan 1 beyaz ve 1 siyah bilyeyi, herhangi bir köşede duran zıt
renklibilyelerden birine bir boşluk vererek yerleştirilir. Sırası gelen oyuncu iki bilyeyi
istediği yönde hareket ettirebilir ancak, tek şart bunu rakiptakımın bilyesiyle beraber
(yani bitişik şekilde duran iki bilyeden biri kendisine diğeri rakibineait olacak şekilde)
yapmaktır.Bir oyuncu iki bilyeyi hareket ettirmek yerine rakip oyuncunun bilyesiyle
kendi bilyesinin yerini değiştirmeyi de tercih edebilir. Bu hamlelerden hangisi stratejik
olarak daha avantajlı olacaksa bu tercih edilir.

Bilyeler tek başına hareket edemez. Yine aynı renkte
olan iki bilye hareket ettirilemez. Biroyuncu kendisine
sıra geldiğinde hamlesini bir önceki hamleyi tersine
çevirerek (geri alacak şekilde) yapamaz. Kendi
bilyelerinden dört tanesini yan yana getirebilen taraf
oyunu kazanır.

Oyun Ev mde

NİM
Malzemeler
Bir miktar sayılabilir nesne (taş veya boncuk olabilir)

Oyunu Hazırlama
Nesnelerin bir arada durabileceği düz bir yer zemini ya da masa hazırlanır.

İki kişi ile oynanır. Oyuna kura ile başlanır. Madeni para ile yazı tura atarak veya
taş-kâğıt-makas ile ilk başlayacak oyuncuyu belirleyebilirsiniz. İstenildiği kadar
taş ile oynanabilir. Taşlar bir grup halinde bir arada olmalıdır. Oyunun oynama
şekillerinden biri tüm taşlar tek grup şeklinde ortaya konulur. Oyuncular sırayla
taş çekerler. Her oyuncu bir seferde en fazla 3 taş çekebilir. Son taşı çeken
oyuncu oyunu kaybeder.

Oyun Ev mde

MANGALA
Malzemeler
Bir adet A4 boyutunda beyaz ya da renkli kâğıt,
Cetvel
Kalem
48 adet çakıl taşı yada boncuk

Oyunu Hazırlama
Cetvel ve kalem kullanarak A4 kâğıdına,

Şeklinde oyun tablosu çizilir. Oyun tablosu çizilirken biraz geniş çizilmesine
dikkat edilir çünkü içlerine boncuk veya taş konulacak.
İki kişi ile oynanır. Oyuna kura ile başlanır. Madeni para ile yazı tura atarak veya
taş-kâğıt-makas ile ilk başlayacak oyuncuyu belirleyebilirsiniz. 48 taş her bir
kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtılır. Oyunda her oyuncunun önünde bulunan
yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük
kuyu rakibinin bölgesidir. Oyuncular HAZİNE’lerinde en fazla taşı biriktirmeye
çalışırlar. Oyun sonunda HAZİNE’sindeen çok taşı toplayan oyuncu oyun setini
kazanmış olur. Oyunda 4 ana temel kural vardır.

Oyun Ev mde

1.TEMEL KURAL:
Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde bulunan
istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp sağa doğru
her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır.
Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip
olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki
kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde
kalan son taş oyunun kaderini belirler.
2.TEMEL KURAL:
Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş
kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder.
Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların
sayısını çift sayı yaparsa (2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların
sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
3.TEMEL KURAL:
Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan
boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da
rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş
kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
4.TEMEL KURAL:
Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti
biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde
bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun dinamiği son ana kadar hiç
düşmez.

Oyun Ev mde

İLGİNÇ SORULAR

Dünyanın en güçlü teleskopunu yaptın. Neler görmek isterdin?
Bir uzay yaratığı olsaydın ve Jüpiter’ de yaşasaydın, gezegenine gelen
insanlara ne göstermek isterdin?
Ormanda yaşayan bir hayvan olsaydın, hangi hayvan olmak isterdin?
Niçin?
Uzaylı bir arkadaşınıza mektup yazsanız ne yazardınız? Mektubu nasıl
gönderirdiniz?
Yanardağlar niçin patlar?
Kirlenen dünyamızı nasıl temizlerdiniz?
Gökyüzünde olsaydınız, ne olmak isterdiniz? Niçin?
Ayşe ile ali ormana piknik yapmaya gittiler. Her yer çok güzeldi. Hemen
oturup, piknik sepetini açtılar. Bir de ne görsünler! …….
Sence güzel bir
gün nasıl olur? Anlatır mısın?
Şu anda en çok yapmak istediğin şey nedir?
Başka birisi olabilseydin, kimin yerine geçmek isterdin? Neden?
Hangi masal kahramanını kardeş ya da ağabey olarak seçerdin?
Neden?
Evde hangi hayvanı beslemek isterdin? Neden? Ona hangi ismi
verirdin?
Bir dağın tepesinde tırmanıyorsun. Neler gördüğünü anlat.
Ay neden bazen büyük, bazen de küçük görünür?
Ağaçların yaprakları sonbaharda niçin dökülür?
Kunduzlar niçin baraj yaparlar?
Güneş neden her zaman doğudan doğar, batıdan batar?
Dünya niçin döner?
Neden bazı bulutlar gri, bazıları beyazdır?
Rüzgar niçin eser?
Nehirler neden akar?
Denizlerde niçin dalga olur?
Ağaçlar nasıl büyür?
Uzayda bir gezegen bulsan ona hangi ismi verirdin?

Oyun Ev mde

RESFESE

Oyun Ev mde

RESFESE

Oyun Ev mde

RESFESE

Oyun Ev mde

RESFESE

Oyun Ev mde
KODLAMA
Kodlama öğrenimi çocuklar için çok önemli. Ama çocuğunuzu kodlamaya nasıl
başlatabileceğinizi bilmiyor musunuz? Ya da çocuğumun kodlama öğrenmesini
istiyorum ama küçük yaştaki çocuğumun şimdiden bilgisayar başında oturmasını
istemiyorum mu diyorsunuz? O zaman bu içerik tam size göre. Gelin evdeki
birkaç malzemeyi kullanarak çocuklara kodlama öğretmeye nasıl
başlayabileceğimizi birlikte keşfedelim.

Kodlama bir oyuna benzer. Kodlama hazırlık etkinlikleri yapmak için
bilgisayarınızın olmasına gerek yok. Zemin veya eski masa örtüsü, renkli
bant, karton, kalem, çocuğunuzun oyuncakları, hikaye kitapları ve tabii ki
çocuğunuzun hayal gücünü kullanarak çocuğunuza kodlama öğretmeye
başlayabilirsiniz.İlk olarak zemin üzerine veya masanızın üzerine bant
yardımıyla eşit büyüklüklerde kareler oluşturabilirsiniz. Eğer bu yöntemi
büyük düz bir plastik masa örtüsü üzerine uygularsanız etkinliğinizi istediğiniz
yere taşıyabilir, istediğiniz yerde rahatlıkla uygulama fırsatı bulabilirsiniz.

Oyun Ev mde
KODLAMA
Etkinlik 1
Eski dergilerden çocuğunuzla birlikte resim kesiniz.
Bir resmi eşit karelere bölerek belirgin şekilde çiziniz.
Küçük kartonlara ok ve dönme işaretleri çiziniz ve bir tabağa koyunuz.
Büyük kareli çizdiğiniz resmin üzreine dergilerden kestiğiniz resimleri
hedef, engel şekinde yerleştiriniz.
Çocuğunuza engellere çarpmadan oklarla hedefe ulaşmasını
söyleyiniz.
Okuma yazma bilen çocuklarda kaç kare sağa, sola, ileri, geri vb
gideceğiz hareketleri yazmalarını daha sonra uygulamalarını isteyiniz.
Küçük çocukların aynı işlemi sözlü olarak yapmalarını isteyiniz.

Etkinlik 2
Evinizde bulunan büyük plastik masa örtüsünün beyaz bölümüne aynı
boyutlarda kareler çiziniz.
Kartonun üzerine ok işaretleri dönme işaretleri hazırlayınız.
Evdeki oyuncaklarla çizdiğiniz kodlama halısının üzerine hedef ve
engeller oluşturunuz.
Çocuğunuza ilk önce nasıl ulaşacağı ile ilgili yönergeyi sorunuz. Daha
sonra okları yerleştirmesini isteyiniz.
En son halısının üzerinde
hazırladığı yönergeye uygun olarak
yürüyerek hedefe ulaşmasını isteyiniz.

Oyun Ev mde
KODLAMA
Etkinlik 3

Sevgili arkadaşlar
yumurtalara nasıl gideceğim
birinci şekilde var. İkinci şekilde
yolun aynısı çizerek bana
yardım edermisiniz

Oyun Ev mde
KODLAMA

Sevgili arkadaşlar
komutları
uygulayarak bana
yardım edermisiniz.

Etkinlik 4

Etkinlik 5
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Oyun Ev mde
KODLAMA
Etkinlik 6

Sevgili arkadaşlar
gititğim yolları
unuttum bana
komutları
yazarmısınız?.

Oyun Ev mde
KODLAMA
Etkinlik 7

Sevgili arkadaşlar
Şuan (A; 1)
konumundayım diğer
konumlarımıda siz
yazarmısınız.

Sıfır Atık Ev mde

BÖLÜM

KOMPOST NASIL HAZIRLANIR?
Evimizin balkonunda bir kova içinde yada varsa evimizin bahçesinde bu
etkinliği gerçekleştirebiliriz.
Evsel atıkları olduğu gibi atıyoruz , o da bize kompost olarak geri dönüyor gibi
bir sihirli formülü yok maalesef kompostun. Evimizden gelen her türlü atıktan
kompost yapamıyoruz. Seçici olmamız gerekiyor ve bir kaç hususa dikkat
etmemiz gerekiyor.Mesela, azot ve karbon kaynaklarından bahsedelim.
Yığınınıza koyacağınız atıklardan karbonca zengin olanlar:
dal parçaları
ağaç kavukları
kurumuş yapraklar
gazete kağıdı
talaş
azotça zengin olan yeşil malzemeler şunlardır:
taze sebze meyve artıkları
çay artıkları
mutfak artıkları
taze yapraklar
çim
yumurta kabuğudur.
Yığın hazırlanmadan önce kabın hava alması için kapta delikler
oluşturmalıyız. Sonrasında alta karbon açısından zengin kahverengi
malzemeleri yerleştirip üzerine azotça zengin yeşil malzemeleri eklememiz
gerekmektedir. Üzerine bir miktar toprak serpiştirmenizde
fayda var ki bu sayede doğal mikroorganizmaları yığına eklemiş oluyorsunuz.
Çürümenin kolaylaşması açısından büyük olan malzemeleri yığına eklemeden
önce küçük parçalara ayırmalısınız. Yığın kuru gözüküyorsa su eklemeyi
unutmayın. Dört beş gün arayla bu yığını karıştırmalısınız. İşte bu kadar.....

Sıfır Atık Ev mde

ZEHİRSİZ YÜZEY TEMİZLEYİCİ
Malzemeler
Sirke
Su
Narenciye Kabuğu

Uygulama
Tükettiğimiz Narenciye kabuklarını bir kavanoza koyuyoruz.
Üzerine sirke ve su ekleyip kapağını sıkıcı kapatıyoruz.
10 gün kadar bekleyip evdeki tüm yüzeylerin temizliğinde kullanabilirsiniz.

Sıfır Atık Ev mde

ÇEVRE İÇİN NELER YAPABİLİRİM?
Merhaba, hepimiz biliyoruz ki içinde yaşadığımız dünyada kullandığımız
kaynaklar sınırsız değil bu nedenle her dönemde ihtiyacımız olan bu kaynakları
kullanırken bir birey olarak hepimize sorumluluklar düşüyor. Evde kaldığımız bu
günlerde çevreye ufak katkılar sağlamak için aşağıda sizlere bahsettiğimiz
birkaç değişikliği uygulayıp çevreye ve kendi ekonominize katkılar
sağlayabilirsiniz.

Elimizi sabunlarken, dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatarak suyun
gereksiz yere akmasını
önleyebilir, 1 dakikada 10 litre su tasarrufu sağlayabiliriz.
Evde su damlatan muslukları gözlemleyip bir ebeveynimizle birlikte
tadilatını yapabiliriz.
Duş alırken hızlı davranmalı gereğinden fazla suyun akmasını
engellemeliyiz.
Kullanmadığımız lambaları söndürmeli, kullanmadığımız elektrikli
aletlerin fişlerini prizden çekmeli, telefon ve tabletlerimizi şarj olduktan
sonra prizden çıkarmalıyız.

Tarım Ev mde

BÖLÜM
KÜÇÜK BİR TARIM ETKİNLİĞİ
YAPALIM
Malzemeler
Limon çekirdeği
Islak peçete
Çay tabağı
Saksı toprak
Su
Limon çekirdeklerini ıslak peçete içinde bir gece bekletiniz. Sonraki gündışındaki
zar kabuğu dikkatlice soyunuz. Ardından saksıya dikiniz.Can suyunu veriniz.

Değerlendirme
Evinizde bir ağacın olsun ister misin?
Bugün ne ağacı ektik?
Bir ağacın yetişmesi için nelere ihtiyaç duyarız?
Bu süreçte seni en çok zorlayan neydi?

Değerler Eğ t m Ev mde

BÖLÜM
SEVGİ ÇANTASI

Ailedeki her birey birlikte fon kartonundan istediği şekilde( zarf, çanta)
sevgi çantası oluşturur,
Aile bireyleri sevgi çantalarının üstlerini istediği gibi süsleyebilir. Sevgiyi
belirten kalpler kullanılabilir.
Aile bireyleri ayrı bir renk seçer. Bu renge uygun kalpler kesilir.
Bir hafta boyunca herkes kimin davranışını seviyorsa ona kalbinden bir
tane verir.
Bir hafta sonunda çantalar açılır. En çok kalp toplayan Sevgi Meleği olur.
Aile bireyleri hangi davranışları sevip kalp verdikleri hakkında sohbet eder.

Değerler Eğ t m Ev mde

SAYGI
Saygı, hayatımızın her döneminde önem verilen değerlerden biridir. Saygı;
değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye bir şeye
karşı dikkatli özenli, ölçülü davranmaya sebep olan saygı duygusu, hürmet
anlamına gelir. Ayrıca insanların dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun ayırmadan
farklılıklarını kabul etmektir. Saygı, otomatik olarak gelen bir değer değildir,
kazanılması üzerinde emek harcanması gerekir. Bir ihtiyara otobüste yer vermek
bir saygı davranışıdır. Karşısında konuşan kişiyi dinlemek, konuşan kişiye
verilen değer ve saygı ifadesidir.

Saygı Değerler Eğitimi İle Yapılacak Çalışmalar
Aile bireyleri
birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak
amacıyla birbirlerinin rollerine geçerek drama yapabiliriz.
Aile bireylerine gülümseyerek ve selam vererek iyi dileklerde bulunabiliriz.(
günaydın,iyi akşamlar,teşekkür ederim)
Yaşlılara sevgiyle yaklaşabilir ve onları görüntülü arayarak sohbet edebiliriz.
Evde yanlız hissetmemelerini sağlayabilir.
İnsanlara ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabiliriz.
Çiçeklere su verebiliriz.
Türk Bilim insanlarını araştırınız.Hayatları ile ilgili bir poster hazırlayınız.

Değerler Eğ t m Ev mde

SORUMLULUK RESMİ ÇİZELİM
Çocuğa sorumlu olduğu davranışların neler olduğu hakkında aşağıdaki sorular
sorulur ve beyin fırtınası yapılır.
Evde sorumlu olduğumuz davranışlar nelerdir?
Okulda sorumlu olduğumuz davranışlar nelerdir?
Kimlere karşı sorumluyuz? vb.
Beyin fırtınası yapıldıktan sonra çocuktan sorumlu olduğu davranışlar hakkında
resim yapması istenir.
Evde bir pano benzeri yere resim asılır. Resimlerdeki sorumluluklarıni yerine
getirdiğinde resmin üzerine sticer( Boya kalemi ile yıldız.v.b şekilde çizilebilir.)
Yapılan resimlerin her yeri dolduğu zaman tebrik edilir.

Değerler Eğ t m Ev mde

DÜNYAMIZA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ
Aile bireyleri bir araya gelir. Çocukla aşağıdaki sorularla ilgili sohbet
edilir.
Dünyamızı kirleten şeyler nelerdir? Sorusu yöneltilir ve herkesin
düşünmelerini ister.
Aile bireylerinden gelen başlıklar halinde kağıda yazılır. Çocuklarla
dünyamızın daha yaşanılır olabilmesi için neler yapabileceği konuşulur.
Yazılan kağıttaki
belirledikleri başlıklardan birini her aile bireyi
seçer.Seçilen konu sevilen bir şarkının melodisi kullanılarak şarkı
haline getirilecektir.
Aile bireyleri bir hafta boyunca çalışarak şarkılarını yazarlar. Bir
haftanın sonunda evde paylaşımda bulunulur.
Oylama yapılarak en çok beğenilen şarkı birinci seçilir ve ödüllendirilir.

Değerler Eğ t m Ev mde

A’DAN Z’YE ADALET
Önceden belirlen konular kura yöntemi ile aile bireylerine dağıtılır
Her aile bireyi kendi konusuna dair kaynak taraması ve en az bir
röportaj yapmasını, kendi bireysel düşüncelerini de ekleyerek belirlenen
tarihte aileye sunmasını ister.
Her kişiye ayrılan sunum süresi maksimum bir saatidir.
Konular
1.Adalet nedir? Yaşamımıza kattıkları nelerdir?
2.Türkiye’de ve dünyada toplumsal adalet nasıl sağlanır?
3. “Adil İnsan” kime denir? Tarihte adaletin simgesi olan insanlar kimlerdir?
4.Adalet deyince aklımıza ilk neler gelir?
5.Hukuk Nedir? Hukuk devleti neye denir? Türkiye bir hukuk devleti midir?
6.Ceza nedir? Var ise yararları, zararları nelerdir?
7.Suç nedir? Devlet tarafından suçlar nasıl önlenmeye çalışılıyor?
8.Bizler adaletin sağlanması için ailemizde, sınıfımızda, okulumuzda ve
sosyal hayatımızda neler yapabiliriz? Günlük karşılaştığınız
sorunlarınızdan da yararlanarak açıklayınız.
9.Adalet, demokrasi ve eşitlik kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?

Değerler Eğ t m Ev mde

KAPLUMBAĞALAR YARIŞIYOR
Ebeveyn, çocuklara kaplumbağaların yavaş hareket etmeleriyle ilgili bir
hikaye okur ve çocuklara kaplumbağaların nasıl daha hızlı hareket
edebilecekleri ile ilgili sorular yöneltir. Etkinliğe bütün aile bireyleri katılmalıdır
Ardından
çocuktan kendi kaplumbağasını çizmesini
kaplumbağalarının çok gizli bir özelliği olduğunu söyler.

ister

ve

bu

Çocuktan bu özellik hakkında tahminlerini aldıktan sonra, bu kaplumbağaların
ancak yardımsever sahipleri olduğu zaman çok hızlana bildiklerini söyler.
Resim çizme çalışması bitiminde daha sonra evin bir yerine pano vb asılır.
Çocuğa bir hafta boyunca yapacakları her yardımsever davranışta
kaplumbağalarının bir adım ileriye gideceğini söylenir. Haftanın son günü de
kimin kaplumbağasının yardımseverlik yarışını kazanacağını göreceklerini
söyler.
Bu proje 2 hafta sürdürülmelidir ve her hafta yarışı tamamlayabilen çocuklar
haftanın “yardımsever kaplumbağa sahipleri” ilan edilmeli, isimleri panoya
asılmalıdır.
Not: Çocuk yarışı kazanması için desteklemelidir.
Aile bireylerine yardımda bulunan bir aile bireyini gördüğü zaman söylerlerse
hem yardım eden hem de kendi kaplumbağasının bir adım ilerleyeceğini
belirtilmelidir.

Değerler Eğ t m Ev mde

NE YAPABİLİRİZ?
Ebeveyn çocuğa yardım kuruluşlarını araştırmalarını ister.
Yardım derneklerini, doğal afetlerde yapılan yardımların önemini
araştırır.
Çocuktan 10 dakikayı geçmeyecek bir sunum hazırlamasını ister
Sunumlar bittikten sonra insanlara düşen görevler hakkında beyin
fırtınası yapılır.
Aile bireylerinin her biri;
- Doğal afetler konusunda yardımın önemi üzerine
- Kimsesiz insanlara yapılması gereken yardımın önemi üzerine
- Güncel hayatta yapılması gereken yardım üzerine v.b
Yardıma ihtiyacı olanların sorunlarına çözüm üretecek bir proje üretirler
ve afiş hazırlayarak diğer aile bireylerine sunarlar.

Değerler Eğ t m Ev mde

İYİLİK PASTASI
Ebeveyn iyilik yapmanın önemi üzerinde açıklama yapar.
Ne gibi iyilikler yaptığı, kimlere iyilik yaptığı, yaptıktan sonra neler
hissettiği çocuğa sorulur. Bu konuda evde bir ön hazırlık yapılmış
olunur.
Daha sonra evin en göze çarpan bölümünde bir “iyilik köşesi”
düzenlenir.
Buraya aile bireylerinin yaptıkları iyiliği yazıp içine atacakları bir
karton pasta yapılıp konulur.
Aile bireyleri yaptıklar iyilikleri ve bu iyiliklerin kendilerinde bıraktığı
izleri yazıp iyilik pastasının içine atarlar.
Bir hafta sonunda açılan kutudan seçilen iyiliğin ve iyilik yapan
aile bireyinin törenle ödüllendirilmesi sağlanır

Değerler Eğ t m Ev mde

DOĞRULUK AĞACI
Aile fertleri bira araya gelir hangi davranışların doğru olduğu ile
ilgili beyin fırtınası yaparlar. Doğru olan davranışlar bir kağıda
yazılır.
Ailedeki her fert istediği malzemeden bir ağaç yapar. Böylece her
aile bireyinin yapay bir ağacı olur.
Her aile bireyi ağaçlara adını ya da resmini yapıştırabilirler.
Bir hafta boyunca doğru davranışlara göre çocuklara çiçek
vereceği söyler. ( Patlamış mısırdan veya kağıttan çiçek yapılır)
Bir haftanın sonunda ağacı en çok çiçek açan aile bireyi “en
doğru ” seçilir ve doğruluk rozeti almaya hak kazanır.
Projeye istendik davranışların kazanılması için bir süre devam
ettirilir.

Malzemeler:
Plastik bardak ( 1 adet)
Kum ( bardağın içini dolduracak kadar)
Çöp şiş ya da çevreden bulunan dal parçaları
Yeşil parmak boyası
Kahverengi gramofon kâğıdı
Yapıştırıcı
Patlamış mısır veya çiçek için küçük kağıtlar

Yapılışı
Plastik bardak kumla doldurulur. Bardağın çevresi kahverengi
gramofon kâğıdı ile kaplanır. Bu kısım ağacın gövdesidir.
Çöp şişler ya da çevreden bulduğumuz dal parçaları parmak
boya yardımıyla yeşile
boyanır. Böylece ağacımızın dallarını oluşturmuş oluruz.
Yeşile boyadığımız dallar bardağın içine batırılır.
Kazanılan çiçekler yapıştırıcı yardımıyla dalların üzerine
yapıştırılır.

Değerler Eğ t m Ev mde

BİLİM İNSANI NASIL OLUNUR?
Ebeveyn Edison, Newton, Einstein, İbni Sina, Cahit Arf gibi birçok alanda
yenilikler getiren, kanunlar bulan, insanlığın hayatını kolaylaştırmak için
buluşlar yapan insanlardan söz eder.
Bu insanların hayatından ilginç kesitler sunar. Örneğin;” Einstein konuşmaya
çok geç başlamış ve çok içine kapanık bir çocuk olarak büyümüştür. Bu
olumsuzlukları daha sonra atmış ve dünyanın en zeki insanları arasına
girmiştir.
Newton’un dillere destan bir dalgınlığı vardı. Yalnız yaşıyordu. Neşeli
olduğunu, güldüğünü gören yoktu. Herkese şüpheyle bakıyordu. Bazı sabahlar
uyanınca eğer aklına bir fikir gelmişse saatlerce yataktan çıkmazdı.”gibi…
Daha sonra evde küçük bir tartışma ortamı yaratır:
Bu insanlar neden bu buluşları yapmış olabilir?
Sence dünyada telefon icat edilmeseydi ne olurdu?
Dünya’nın yuvarlak olduğu keşfedilmeseydi, ne olurdu?
Sence bu insanlar bilgiye nasıl ulaşmışlar? Çok mu çalışmışlar yoksa çok mu
düşünmüşler?
Sorular sorarak çocuk keşifler, buluşlar, üreticilik hakkında konuşturur.
Bu bir haftada hayatlarını kolaylaştırdıklarını düşündükleri bir buluş yapmaları
istenir.
Henüz gelişim çağında oldukları için basit düzeydeki buluşlar bile onları mutlu
etmeye yetecektir.
Bir hafta sonunda her çocuk ve aile içinde sözlü anlatıma tabii tutularak buluşu
nasıl yaptığının aşamalarını anlatır.
Bu fikir aklına nasıl geldi?
Fikir aklına geldiğinde ne yapıyordun?
Araştırma yaparak mı buldun, ya da bir anda mı aklına geldi?
Üretkenliğin ve yaratıcılığın büyük emek gerektiren ve çalışmanın azminin
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FOTOĞRAF GÜNLÜĞÜ
Çocuklara birer günlük yapmaları söylenir.
Bu günlüğe evde ders çalışırken, yatağını düzenlerken, ev ödevlerini
yaparken, çamaşırlarını toplarken… vb.
resimlerini yapmalarını
istenir.(çalışkanlık, düzenlilikle ilgili fotoğrafları içerecektir).
Bir hafta boyunca bu gibi faaliyetlerini gözlemleyip ailenin de
yardımıyla resimler yapılıp sadece resim olan günlük oluşturmaları
istenir.
1 hafta sonunda tüm çocuklar günlüklerini aile fertleri ile paylaşırlar.
Aile fertleri resim günlüğünü inceler.
Bu günlükten birlikte bir hikâye oluştururlar.

KARGA-TİLKİ
Ebeveyn “Karga ile Tilki” hikâyesini seçer.
Birinci gün hikâyeyi anlatır.
İkinci gün hikâyeyi tiyatrolaştırarak evde canlandırırlar.
Üçüncü gün de hikâyenin şarkısı dinletilir.
Üç günün sonunda çocuktan hikâyede tilkinin kargayı kandırıp karganın
kendini beğenmişliğini ele alan bir resim yapmasını ister.
Daha sonra resimler duvara veya panoya asılarak, alçakgönüllülüğün ne
kadar önemli bir kavram olduğunu anlatmaya çalışır.

Gençlere Etk nl k Öner ler

BÖLÜM
ONLİNE MÜZE GEZİLERİ
Zeugma Mozaik Müzesi
Dünyanın farklı noktalarında bulunan müzeleri gidip yerinde sanal
olarak ziyaret edebilirsiniz. İşte sanal olarak gezebileceğiniz müzelerden
bazıları..Sizde
sanal
olarak
gezebileceğiniz
Müzeleri
bulup
arkadaşlarınıza önerebilirsiniz..

Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük
mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, 2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’
ilan edilmesinin de ciddi ziyaretçi sayısına ulaşmıştı. Önceki yıllarda
"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen
müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık
150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat
Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.
Sanal müzeye gitmek için tıklayınız...
http://zeugma.org.tr/sanaltur.aspx
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ONLİNE MÜZE GEZİLERİ
Rijksmuseum

Amsterdam’ın meşhur fotoğraf noktası ‘I Amsterdam’ yazısının arkasında
bulunan Rijksmuseum Hollanda’nın en kapsamlı koleksiyonuna ev sahipliği
yapıyor. Rembrandt, Hals, Vermeer gibi ressamların eserlerini ziyaret için
tıklayınız...
…
https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?
hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=311.1
699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iU
mxEfg&sv_z=1.0000000000000002

Gençlere Etk nl k Öner ler

ONLİNE MÜZE GEZİLERİ
Louvre Müzesi

Fransa'nın başkenti Paris'te çok fotoğraflanan cam piramit görüntüsüyle ve
Leonardo Da Vinci’nin ünlü Mona Lisa eseriyle dünyanın her yerinden
milyonlarca turist birkaç ay öncesine kadar Louvre Müzesi’ni gezmeye geliyor
ve uzun kuyruklarda bekliyordu. Şimdi alınan tedbirlerden dolayı bu güzel
müze bomboş. Ama yine görme şansınız var. Sanal tur sayesinde bütün
müzeyi 360 derecelik görüş açısıyla gezmek mümkün.
Link: www.youvisit.com/tour/louvremuseum
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ONLİNE MÜZE GEZİLERİ
Doğa Tarih Müzesi

Müze koleksiyonundaki en bilinen eserlerin başında Hintz Hall’da asılı duran
mavi balina iskeleti var. Online turunuzda kalıntıların üzerlerindeki numaralara
tıklayıp eserler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
Link:
www.sketchfab.com/3d-models/hintze-hall-nhm-london-surfacemodel-b2f3e84112d04bf1844e7ac2c4423566
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ONLİNE MÜZE GEZİLERİ
Salvador Dali Müzesi

MSalvador Dali Müzesi Amerika’da Dali'nin en fazla eserini barındıran sanat
kurumu olarak dünyaca ün yapmasını sağlamış durumda. Müzede, sanatçını
sadece resimleri değil, kolaj, heykel ve mekanik eserleri de yer alıyor.Online
giriş yaptığınızda müzenin sergi alanına ulaşacaksınız. Galeri katına
geldiğinizde eserlerin üstüne tıklayarak detaylı bilgilere İngilizce olarak
ulaşabilirsiniz. Link: www.thedali.org/virtual-tour/
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ONLİNE MÜZE GEZİLERİ
Guggenheim Müzesi

Amerika’da New York’ta, Solomon Guggenheim'ın modern sanat yapıtlarından
oluşan koleksiyonunun sergilendiği müze… Frank Lloyd Wright'ın tasarımı
olan ve 1959'da tamamlanan yapı, geleneksel müze mimarlığından bütünüyle
farklı bir anlayışı sergiler. Yapı kütlesini, yukarı doğru açılarak yükselen beyaz
renkli betondan yalın görünüşlü bir sarmal bant oluşturur.Link için tıklayınız...
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheimmuseum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?
hl=en&sv_lng=73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=30.
75703204567916&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMt
Y3vtYU05g&sv_z=0.9645743015259166
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ONLİNE MÜZE GEZİLERİ
Ayasofya Müzesi

Ayasofya Müzesi İmparator Justinianus'un talimatıyla 532'de yapımına
başlanan, 537'de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul'un fethiyle camii olarak
yeniden düzenlenen, 1935'te müzeye dönüştürülen İstanbul'un en önemli
tarihi yapılarından biri Ayasofya…
Ayrıca eserler hakkında detaylı bilgi almanız da mümkün.
Link: www.3dmekanlar.com/tr/ayasofya.html
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SIRA SİZDE
Sizde evde fotoğraflarınızla sanal tur hazırlayabilirsiniz...
Herhangi bir yerin fotoğraflarını ekleyerek sanal
hazırlayabileceğiniz araç.

http://www.vtility.net/

gezini

kolayca
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İNGİLİZCE İÇERİK OLUŞTURALIM
İngilizce şarkı dinlemeye ne dersiniz. En sevdiğiniz ingilizce şarkıları dinlerken ve
dinlediğiniz şarkılardaki sözleri alt tarafına yazarak dil öğrenmeye ne dersiniz.
https://lyricstraining.com/app?
nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~campaign=none&ref=https%3A%2F%2
Flyricstraining.com%2F

İngilizce oyunlar oynayarak ingilizcemizi geliştirmeye ne dersiniz..

https://www.digipuzzle.net/
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KARAKATÜR OLUŞTURALIM
Çizgi roman okumayı kim sevmez.
Kendi karakterinizi oluşturarak, çizgi romanlar hazırlamaya ne dersiniz.. Çizgi
romandan oluşturacağınız bir günlük tutabilirsiniz.
https://www.storyboardthat.com/

https://www.toonytool.com/
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KODLAMA ÖĞRENELİM
Belki çok öğrenmek istediniz ancak zaman bulamadınız şimdi kodlamanın sırrını
çözmeye ne dersiniz..
https://code.org/

https://scratch.mit.edu/
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BİLİM ETKİNLİĞİ
TÜBİTAK Bilim Genç dergilerinde evde yapabileceğin bir çok yaratıcı proje
fikirleri seni bekliyor.
İnternet ortamında yayımlanan dergide, yazılı
basımından farklı olarak, proje ve etkinlik sayfalarıyla düşünmeye dayalı
oyunlar yer alıyor.

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/
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AİLEMLE ETKİNLİK
Ailenize bir sürpriz yapmaya ne dersiniz. Onlar için veya onlarla
birlikte yemek yada pasta yapabilirsin daha önce hiç denemediysen
bizden işte kolay bir tarif..
Yapımı için malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı
toz şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Arzuya göre limon kabuğu ya da ceviz taneleri
Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar
çırpın.Süt, yağ ve rendelenmiş limon kabuğunu ya da cevizi de ekledikten
sonra çırpma işlemine bir süre daha devam edin.Sonraki aşamada un,
kabartma tozu ve vanilyayı hazırladığınız karışıma ekleyin.Tüm
malzemeleri mikserle karıştırmaya devam edin. Kek kalıbı ya da tepsinin
tabanını tereyağı ile yağlayın.Hazırladığınız harcı dökün ve üzerini bir
spatula yardımı ile düzleştirin.Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında
yaklaşık 40-45 dakika pişirin.Son olarak kekinizi dinlendirdikten sonra
damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.

KAYNAKÇA

https://www.sciencebuddies.org/teacherresources/lesson-plans/junkbots
www.fencebilim.com
https://www.eviminaltintopu.com/
https://testcozum.com/
https://www.hurriyet.com.tr/

RESFESE CEVAPLAR İÇİN
TIKLAYINIZ...

Akadem k Destek

GİRİŞ İÇİN
TIKLAYINIZ

GİRİŞ İÇİN
TIKLAYINIZ
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