
EVİMDE
ETKİNLİK EVİMDE

EL KİTAPCIĞI

Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü



Ş�şelerden Farklı Sesler Üretel�m

ETKİNLİĞİN YAPILIŞI: 
1.Aşama: 
1.  6 adet boş cam şişeyi yan yana dizelim. Şişelerden birinin üst kısmına cetvel
ya da tokmak ile vuralım ve çıkan sesi dinleyelim. Titreşen nedir, düşünelim.
Hipotezler üretelim. 
2.  Şişelerden birisine biraz su ekleyelim ve yukarıdaki işlemi şişenin aynı
noktasına vurarak tekrarlayalım. Çıkan ses, boş şişeden çıkan sesten daha mı
kalın yoksa daha mı ince, karşılaştıralım.
3.  Şişelerdeki suyun miktarını arttırdığımızda çıkan sesin kalınlığının artması
veya azalmasına yönelik tahminlerde bulunalım.
4.  Şişelere farklı miktarlarda su dolduralım ve her şişeye cetvel yada tokmakla
şişenin aynı noktasına vuralım.

2.Aşama:
1.  Boş şişenin tepesiniden üfleyelim. Çıkan sesin ince mi kalın mı olduğuna
karar verelim.
2.  İçinde bir miktar su bulunan bir şişenin tepesini üfleyelim. Çıkan sesi dikkatle
dinleyerek boş şişeden çıkan ses ile aralarında ne gibi farklar olduğuna karar
verelim. 
3.  1. aşamada yaptığınızdan farklı özelliklere sahip başka bir müzik aleti
yaptınız. Şimdi içlerinde farklı miktarlarda su bulunan bu şişelerin tepesine
üfleyerek bir beste yapmaya çalışalım.

DEĞERLENDİRME: 
SORU 1: Şişelere vurduğumuzda en yüksek ses hangi şişeden çıkmıştır?
Şişelere üflediğimizde en yüksek ses hangi şişeden çıkmıştır?
 
SORU 2: Şişelere vurduğumuzda ya da tepesine üflediğimizde ses meydana
getirmek için titreşen ne olmuştur?
 
 

 
ETKİNLİĞİN AMACI  : Şişelerden farklı sesler oluşturarak ince ve 
kalın  sesi karşılaştırabilmek.

Gerekli Malzemeler
1.  5 Adet aynı büyüklükte cam şişe         
2.  Su
3.  Plastik cetvel ya da diyapazon tokmağı
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SU KUYUSU YAPALIM

Su taşımak için su geçirmez malzemeler: plastik bardaklar / şişeler / tabaklar,
plastik veya kauçuk boru, alüminyum folyo vb.
Su depolamak için plastik kutular veya gıda saklama kapları
Diğer inşaat malzemeleri (mutlaka su geçirmez değildir): oluklu mukavva, karton
tüpler, PVC boru, tahta şişler veya dil çubukları, koli bandı, tutkal vb.
Dökülen suyu temizlemek için havlular
Ölçüm kapları
İsteğe bağlı: gıda boyası (suyun daha kolay görülmesini sağlar)
Çocuklarımız için internet / kütüphane erişimi (okulda ve / veya evde)

Bu bir mühendislik tasarım projesi olduğundan, gerekli malzemelerin belirli bir
listesi yoktur. Çocuklarımıza çeşitli materyaller sağlayabilir ve / veya evden başka
materyal kullanmalarına veya toplamalarına izin verebilirsiniz. İşte bazı öneriler:

Bir arıza veya doğal afet nedeniyle yaşadığımız yerde sular kesilirse ne
yapardınız? 
Acil durumlarda suyu manuel olarak pompalayabilen bir cihazın prototipini
oluşturarak gerçek dünyadaki bir mühendislik sorunuyla mücadele edeceğiz.
Ayrıca girişimciler gibi düşünerek ve cihazlarının gerçek dünyada nasıl
üretilebileceği, satılabileceği ve kullanılabileceği konusunda bir iş planı
hazırlayacağız.

Çocuklarımız sularının nereden geldiğini biliyorlar mı?
Evlerimize su nereden geliyor? Su yakındaki bir göl veya nehirden mi geliyor?
Büyük bir fırtına, göle kimyasal dökülme veya depremle yıkılan bir su kulesi gibi
doğal bir felaket olsaydı ne olurdu? Cevaplar her çocuğun bölgesinde suyun
nasıl sağlandığına bağlı olarak değişir ve hatta çocuktan çocuğa değişebilir.
Örneğin, bir elektrik kuyu pompasına dayanan bir öğrenci, elektrik kesilirse su
kesilebilir diyebilir.
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 https://youtu.be/e2lzgTmb3z4

Çocuklardan ilk etapta tasarımlarının resmini çizmelerini
isteyiniz.
Tasarıma karar verdikten sonra, prototip oluşturmaya ve
test etmeye başlamalıdır. Tasarım çalışmıyorsa tekrar
eksikleri tespit edip düzenlemeler yapılması için önerilerde
bulunun. Tasarım çalışıyorsa; 
Tasarımınıza bir şirket logosu tasarlayın.
Cihazlarını pazarlayan bir poster tasarlayın.
Kullandığınız malzemenin maliyetini hesaplayın.
Cihazlarını kime satacaklarını açıklayın.
Tasarımınız 1 dk. Kaç bardak su topluyor çizelge tutunuz
Sonuçları 3-5 dakikalık kısa bir sunum ile paylaşın. Sunum
hem fiziksel prototip hem de mühendislik tasarım sürecini,
karşılaştığınız zorluklar,
tasarımında yaptığın değişiklikler veya geliştirmeler
nelerdir?  Konularını içermelidir.
 

Bu çalışma tasarım mühendislik sürecinin temel öğelerini içeren bir çalışmadır.
Çocuklar proje üzerinde çalışırken süreçte çocukları çalışan bir tasarım
yapacakları şekilde yönlendirin.  Tasarımı ile ilgili şu soruları yöneltin;
Tasarımınız suyu ne kadar hızlı kaldırabilir? Bu nasıl ölçe bilirlersin (örneğin,
dakikada bardak cinsinden) Tasarımınız tek bir yerde sabit mi durmalı yoksa
taşınabilir mi olmalı?
Ne kadar dayanıklı mesela uzun süre kırılmadan çalışabilir mi?
Maliyeti ne kadar olmalı?
Cihazı çalıştırmak için kaç kişiye ihtiyaç var?
Kısıtlamaları belirtin: 
Tasarım oluşturmak için ne kadar zamana ihtiyacın  var?
Kullanılmaması gereken herhangi bir malzeme var mı?
Kullanımında hangi gerçek dünyada hangi sorunlarla karşılaşılır?
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Çocuklarımıza, çarpışma sırasında bir oyuncak arabayı korumak için bir tampon
tasarlatıp, çarpışma kuvveti  hakkında bilgi edinmelerini sağlayacağız. Bu bir
mühendislik tasarım projesidir, bu nedenle gerekli malzemelerin belirli bir listesi
yoktur. Öğrencilerinize farklı materyaller sunabilir veya evden farklı materyaller
kullanmalarına  izin verebilirsiniz. Genel olarak, geri dönüşüm malzemelerinin
kullanılmasına teşvik ediniz.
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SAĞLAM ARABA YAPALIM

Çocuklarımıza, çarpışma sırasında bir oyuncak arabayı korumak için bir tampon
tasarlatıp, çarpışma kuvveti  hakkında bilgi edinmelerini sağlayacağız. Bu bir
mühendislik tasarım projesidir, bu nedenle gerekli malzemelerin belirli bir listesi
yoktur. Öğrencilerinize farklı materyaller sunabilir veya evden farklı materyaller
kullanmalarına  izin verebilirsiniz. Genel olarak, geri dönüşüm malzemelerinin
kullanılmasına teşvik ediniz.
 
Tekerlekler: şişe kapakları veya CD'ler gibi yuvarlak nesneler veya köpük, tahta
gibi malzemelerden kendi tekerleklerinizi
yapabilirsiniz.
Akslar: pipetler, kalemler, tahta şişler, vb.
Gövde: plastik şişeler, karton kutular, strafor, koli vb.
Makas, bant, tutkal, lastik bantlar, ataç vb.
Ayrıca arabayı sürerken için bir rampa oluşturmak için malzemeler,



Her bir çocuk çalışma sayfasına malzeme listesinde bulunan materyallerle
araba tasarımlarının taslağını hazırlamalıdır.
Çocuklar sadece en havalı, güzel görüneni değil,en iyi çalışacağını
düşündükleri bir tasarım seçmeye dikkat etmelidir. 
Bir rampa hazırlayınız.
Çocukların araba tasarlamaları için süre verin
Çocukların tasarladıkları arabalarını rampadan aşağı indirmesine ve duvara
çarpmasını sağlayacak denemeler yapmalarını söyleyiniz.

Araba çarpma çalışmalarından sonra aşağıdaki soruları çocuklara sorunuz;
Kaza sırasında ne oldu? 
Kazadan sonra araba neye benziyor?
Arabalarımızı durduran nedir? Arabalara verilen zarar ne oldu?
Duvar arabayı nasıl durdurdu? Bir duvar arabayı "itebilir" mi?
Hangi kuvvet aracı durdurur ve araca zarar verir?
Araştırma;
Çocuklara bir duvarın arabayı itemeyeceğini söyleyebilir, çünkü "itme" eylemini
sadece hareket edebilen şeylerle bir kişi veya dozer gibi makinelerle 
ilişkilendirebilirler. Çocukların bir duvarın nasıl itebileceğini görmelerini sağlayın.
Çocuklardan ellerini bir duvara bastırmasını isteyin. Ne hissediyorlar?
Duvara daha fazla baskı uygularlarsa, hissettikleri şey değişiyor mu?  iki eliyle
duvara yaslanırlarsa?
Bir duvar hareket edemese de yine de itebilir. Duvara bastırdığınızda duvarın
elinize geri itildiğini hissedebilirsiniz. Daha sert bastığınızda, duvar daha sert bir
şekilde bastırır.
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Şimdi öğrendiklerinizi eliniz yerine arabanıza uygulayın.
Araba duvara çarptığında ne oldu?
Şimdi çocuklara tekrar bir çarpışma sırasında arabalarını korumak için sağlam bir
tamponlu araba tasarlamaları görevini verin. Tamponun çarpışma sırasında
hasar görmesi ve onarılması veya değiştirilmesi gerekiyorsa yapmakta serbest
olduklarını belirtin. Amaç, otomobilin ana parçalarını (şasi, tekerlekler ve akslar)
hasardan korumaktır.Şimdi, çocukların bu hedeflere ulaşmak için tamponlarını
test etmeleri ve geliştirmeleri gerekecektir.

Çocuklara Newton’un üçüncü yasasına etki tepki kanunu ile ilgili bilgi toplamaları
için görev verelim iki cisim çarpıştığında neler olur?
Newton'un üçüncü yasasına göre, hareketli araba hareketsiz araba üzerinde bir
kuvvet uyguladığında, sabit araba hareket eden araba üzerinde eşit ve zıt bir
tepki kuvveti uyguladı. Tek bir araba, bir duvar veya bina gibi sağlam, sabit bir
nesneye çarptığında, sabit nesne de çarpışan arabaya eşit ve zıt bir kuvvetle geri
iter. Newton’un üçüncü hareket yasası kuvvetlerin her zaman çiftler halinde
ortaya çıktığını söyler. Yani aslında hiçbir zaman tek başına bir kuvvet olamaz.
Eğer siz arkadaşınızı iterseniz, arkadaşınızın üstünde bir kuvvet uygulamış
olursunuz. Aynı anda arkadaşınızda sizi itmiş olur. Siz arkadaşınıza bir etki
kuvveti uyguladığınızda, arkadaşınızda size aynı büyüklükte ama zıt yönde bir
tepki kuvveti uygular. İşte bu yüzden, Newton’un üçüncü yasasına etki tepki
kanunu denir.
Kuvvet uygulamak için canlı olmak gerekmez.
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Öğrencilerinizin arabalarını bir duvara yuvarlayarak çarpışma testi yapmaları için
kullanabileceği bir veya daha fazla rampa yapmaları için yönlendirin. Bunu bir
tahtanın bir ucunu veya büyük bir karton parçasını bir kutuya veya kitap yığınına
yaslayıp diğer ucunu duvara doğru yönlendirerek yapabilirsiniz Araçlarınıza
yeterli hız vermek için rampanız en az 10 cm yüksekliğinde olmalıdır. 
Not: Bu egzersiz, öğrencilerinizin tekerleklerine / akslar düşmesi gibi görünür
hasarları vermelidir. Arabalara zarar gelmezse, ya çok hafiftir ya da yeterince
hızlı gitmemişlerdir. Genel olarak, daha büyük bir rampa daha iyi sonuç verir.

Değerlendirme;
 
Hangi araba, şasiye veya tekerleklere / akslara zarar vermeden en yüksek hızda
çarparak zarar görmedi?
Hangi araba, şasiye veya tekerleklere / akslara zarar vermeden aynı yükseklikten
en fazla tekrarlanan çarpışmalardan kurtulabilir?
Çocuklar yaptıkları tasarımla ilk çizdikleri tasarımla benzer mi?
Çocuklar gözlemlerini kaydettiler mi?
Öğrenciler gözlemleri ile yapabilecekleri değişiklikler
arasında nedensel bir bağ kurdu mu? Örneğin, "Tampon çöktüğünde düştü,
takmak için daha fazla bant kullanacağım veya farklı malzeme kullanacağım."
Her çocuktan, arabaları ve tampon tasarımları hakkında kısa bir poster veya
sunum yapmasını isteyin. Onlardan Newton'un üçüncü yasasını posterlerine
veya sunumlarına dahil etmelerini isteyin.
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Üstte tek delikli doku kutusu (iki tarafı saran
delikli tür değil) veya üstte delik kesilmiş küçük
karton kutu. Karton kutular kullanıyorsanız,
ayrıca bir kutu kesici veya makas (sadece
yetişkin kullanımı) ve bant gerekir.
Kutunun etrafında ve delik üzerinde gerilecek
kadar büyük lastik bant
Kurşunkalemler, işaretleyiciler veya boya
kalemi

 
MALZEMELER

 

Lastik Bant Gitar Oluşturalım;
Çocuklar sesleri duyabileceklerini biliyorlar, ama seslere neyin sebep olduğunu
biliyorlar mı? Bu etkinlikte seslerin titreşimlerden kaynaklandığını öğrenecekler
ve kendi başlarına eğlenceli bir müzik aleti oluşturacaklar.
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SES VE TİTREŞİMLER

Çocuklar elinde lastik bandın bir ucunu tutmalı ve germelidir.  Lastik bandı bir
parmağınızla yavaşça koparmalıdır. Bunu birkaç kez deneyelim. 

Keşfet 
 
1.

Lastik bandı kopardığınızda ne duyuyorsunuz?Ne görüyorsun?
Lastik bant hareket etmeyi durdurduğunda ne olur?
 2.  Lastik bandın hızlı
ileri ve geri hareketine titreşim denir. Lastik bandı kopardığınızda
titreşirsiniz. Lastik bant da yakındaki havayı iterek titreşmesini sağlar. Havanın
titreştiğini göremeseniz de, kulağınız duyabilir. Titreşim sese neden olur. Titreşim
sese neden olduğundan, titreşim durduğunda (lastik bant hareket etmeyi
durdurduğunda), ses de durur.

Şekilde gösterilen bir lastik bant "gitar" oluşturabilir.
Lastik bandı doku kutusunun etrafına gerdirin,
böylece üstteki açıklıktan geçer.
Deliğin her iki tarafındaki lastik bandın altına bir
kalem / kalem / kalem yerleştirin.
 
 

Değerlendirme
Çocuklar ses ve titreşim anlayışını değerlendirmek için lastik bant gitarlarını
denemeleri yaparlar. Böylece sesin titreştiğini lastik gitarlarıyla keşfederler .
Aynı örneği günlük hayatta çocuklara konuşma, uğultu veya şarkı söylerken
parmaklarını boğazlarına koymalarını sağlayarak da verebiliriz.



Mezura
Tekerlekler(CD ve şişe kapakları gibi yuvarlak nesneler)
Akslar(tahta şişler, kalemler, pipetler, vb.)
 Çerçeve / gövde (plastik şişeler, karton kutular, buzlu çubuklar, vb.)
 Pipetler
 Balonlar
 Lastik
 bantlar
 Makas
 Ataç

Malzemeler

 
Temel Bilgiler
Bu etkinlikte, çocuklar balonla çalışan arabalar tasarlayacak ve ürün haline
getireceklerdir. Arabalar, bir balondan kaçan hava ile ileri doğru itilir. Farklı
malzemeler kullanılarak değişik tasarımlarda araba yapılabilir.
Arabayı yapmak için kullanılan malzemelerden bağımsız olarak, otomobillerin
temel çalışma prensibi aynıdır. Bir balonu şişirdiğinizde, potansiyel
enerjiyi balona geçirilmiş pipet içinden basınçlı havayı depolar. Balonu serbest
bıraktığınızda, hava balonu dışarı doğru iterek pipetten dışarı çıkar (Şekil
2). Depolanan potansiyel enerji, balon ileriye doğru ilerledikçe kinetik enerjiye ,
hareket enerjisine dönüştürülür . Enerjinin korunmasına göre depolanan
potansiyel enerji miktarı, ortaya çıkan kinetik enerji miktarına
eşittir. Sonunda, sürtünme balonu yavaşlattıkça kinetik enerji termal
enerjiye (veya ısıya) dönüşür.
 

GİRİŞ
Çocuklar mühendislik tasarımı, kinetik ve potansiyel enerji hakkında bilgi veren
bu eğlenceli etkinlikle balonla çalışan otomobiller tasarlayacak, inşa edecek ve
yarışacak.
 
 

Balon Arabası

Etk�nl�k Ev�mde



Değerlendirme
 
Amaç, durmadan kimin en uzağa seyahat eden bir araba yapabileceğini
görmektir. Çocuklar arabalarını tasarlamak, ürün haline getirmek   ve
test etmek için mühendislik tasarım sürecini takip edeceklerdir.
 
Balonu şişirmek için pipetle üfleyin.
İçerideki havayı kapatmak için parmağınızı samanın ucunun üzerine hızlıca
koyun.
Aracı, şerit metre üzerindeki "0" işaretiyle zemine yerleştirin.
Parmağınızı bırakın ve durana kadar arabayı izleyin.
Çocuklar oluşturdukları veri tablosunu kullanarak arabanın ne kadar ilerlediğini
kaydedecekler
 
https://youtu.be/jr3BOE_EpOk
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