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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.

Ataç
Kâğıt
Mıknatıs
Makas
Karton
Bant
Bardaklar
İsteğe bağlı: Ahşap Dil çubukları, tutkal, boru kağıt havlu rulosu vb. malzemeler.

Malzemeler
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GERİ DÖNÜŞÜM
MAKİNASI YAPALIM



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.

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.
Daha sonra, küçük  kağıt parçalarını( yaklaşık 50 tane) ve 50  ataçıkarıştırın ve
gözlemlerini  çalışma sayfasına kaydetmelerini isteyiniz. 
 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.

 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 
 

Uygulama
1.

2.

3.
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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?

4. Çocuklar edindikleri bilgileri kullanarak ataç ve kağıt parçalarını ayırmak için bir
geri dönüşüm ayırma makinesi tasarlamak için mühendislik tasarım sürecini
kullanacaklardır.
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https://youtu.be/Th6GQiSHfKk

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


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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TERMOMETRE YAPALIM



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?

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 bi-
metal 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
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HAYDİ CEVAPLAYALIM...
 



Pipet yarım santimetre aralıklarla yukarıdan aşağıya işaretleyiniz. Bunlar
termometrenizdesıcaklık  seviye işaretleri olarak kullanılacaktır.

 
Uygulama
1.
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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.



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

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
 

 
Termometre yapma  videosu için tıklayınız..
 
  https://youtu.be/rtsq-l0AxbY
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https://youtu.be/rtsq-l0AxbY


Beyaz tişört, 
mor lahana, 
nar,  
zerdaçal, 
kırmızı turp vb. renk veren meyveler

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
 

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.

RENKLİ TSHIRTLER
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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.
 

MEYVELİ YOĞURT
ETKİNLİĞİ
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HANGİ BESİN KAÇ KALORİ
 
 

    
Tabloyu doldurduktan  sonra şimdi sıra onu hazırlamada. Haydi başla! 
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