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Yap Yaşa Oyna ÖğRenDene Eğlen

1.Bardak Piramidi

 Oyuna geçmeden önce dünyanın 7. Har�kası olan p�ram�tler hakkında b�lg� 
vermey� de unutmayalım.
 Bu akt�v�te/oyun �ç�n �ht�yacınız olan tek şey, bolca karton bardak. Bardakların 
ağzı, aşağıya bakacak şek�lde en alttan başlayarak b�r p�ram�t g�b� bardakları üst üste 
d�z�n. İlk etapta z�rveye ulaşmak zor olsa da kısa b�r zaman sonra çocuğunuz bu �şte 
ustalaşacaktır. Sonrasında daha yüksek p�ram�tler yapab�l�r ya da farklı şek�ller 
yapmaya çalışab�l�rs�n�z. 

2.Kutuplarda Yaþayan Hayvanlar Neden Üþümez?

 Oyuna geçmeden önce dünyanın 7. Har�kası olan p�ram�tler hakkında b�lg� 
vermey� de unutmayalım.
 Bu akt�v�te/oyun �ç�n �ht�yacınız olan tek şey, bolca karton bardak. Bardakların 
ağzı, aşağıya bakacak şek�lde en alttan başlayarak b�r p�ram�t g�b� bardakları üst üste 
d�z�n. İlk etapta z�rveye ulaşmak zor olsa da kısa b�r zaman sonra çocuğunuz bu �şte 
ustalaşacaktır. Sonrasında daha yüksek p�ram�tler yapab�l�r ya da farklı şek�ller 
yapmaya çalışab�l�rs�n�z. 
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3.Gökyüzü Neden Mavi?

 Açık b�r günde gökyüzünü neden mav� renkte görürüz? Anlamak �ç�n çok bas�t b�r 
deney yapalım mı? İht�yacımız olan şeyler: tem�z b�r bardak, sabun, beyaz ışıklı b�r el 
fener� ve su.
 Bardağınızı suyla doldurun. Bulanık görünüm �ç�n �ç�nde b�raz sabunu er�t�n. 
Karanlık b�r odada el fener�n�z� bardağınıza tuttuğunuzda mav� reng� göreceks�n�z. 
Burada el fener�n�z güneşten gelen beyaz ışığı tems�l eder. Beyaz ışık gökkuşağının tüm 
renkler�n�n karışımıdır. Küçük part�küller �çeren süspans�yondan beyaz ışık 
geç�rd�ğ�n�zde d�ğer renklere göre en çok yayılan ışık, mav� ışık olur. Bu yüzden bulutsuz 
günlerde başımızı kaldırdığımızda gökyüzünü sonsuz b�r mav�l�kte görürüz.

4.Gemiler Neden Batmaz?

Arş�met bu sorunun cevabını yaklaşık 2250 yıl önce verm�şt�r." Gem�ler�n 
batmamasının sebeb� "Suyun Kaldırma Kuvvet�d�r " ama bu yeterl� m�d�r?
Yoğunluğun da etk�s� yok mudur? Deneyel�m m�? İht�yacımız olan şey su dolu b�r kap ve 
b�r portakal.

Su doldurduğumuz kabın �ç�ne kabuklu portakalı attığınızda yüzdüğünü, kabuksuz 
olanı attığınızda battığını göreceks�n�z. Çünkü kabuklu portakalda daha fazla hava 
boşluğu vardır ve yoğunluğu kabuksuz olana göre daha azdır. Bu nedenle kabuklu 
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5. Sývý mý Katý mý?

Madden�n üç hal� vardır: katı, sıvı ve gaz. Pek� dördüncü tür b�r maddeden bahsetsek, 
sab�tken sıvı ancak b�r kuvvet uygulandığında katı olan b�r madde varsa? Nasıl mı? B�raz 
mısır n�şastası ve su �le hazırlayacağımız bu yen� madde türü �le tanışmaya hazır mısınız? 
B�r kaba mısır n�şastasını koyalım ve hamur kıvamı elde ed�nceye kadar üzer�ne azar azar 
su �lave ederek karıştıralım. Karışımı yumuşak b�r kıvam alıncaya kadar karıştıralım.

Avucumuza karışımdan b�r m�ktar alalım ve sıkalım. Avucumuzu serbest bıraktığımızda 
neler oldu? Yumruğumuzla hızlı b�r şek�lde karışıma vuralım? Ne h�ssett�k? 

Karışımından b�r m�ktar alıp avucumuzda sıktığımızda başlangıçta katı b�r top g�b� 
olduğunu h�sseder�z. Sıkmayı bıraktığımızda �se top sank� er�yormuş g�b� 
parmaklarımızın arasından akar. Karışıma yumruğumuzla vurduğumuzda �se sank� katı 
b�r yüzeye çarptığımızı h�sseder�z. Bunun sebeb� n�şasta su moleküller�ne göre büyük, 
uzun z�nc�rl� moleküllerd�r. Bu nedenle su moleküller� n�şasta moleküller� arasından 
geçerek hareket edeb�l�r. 
Karışımının normalde akışkan olmasının neden� bu durumdur. Karışımın üzer�ne b�r 
kuvvet uygulandığında �se su moleküller� n�şasta parçacıkları arasından çıkar ve n�şasta 
moleküller� b�r arada kümelen�r. Bu durum karışımın üzer�ne kuvvet uygulandığında katı 
g�b� davranmasına neden olur.
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6. HORTUM OLUÞTURALIM MI?

Düşünce soruları
1-Evlerde su hortumu olur mu?
2-Hava hortumu ne g�b� zararlar vereb�l�r?

Gerekl� Malzemeler
2 adet pet ş�şe, su, mürekkep, kol� bandı, s�l�kon, mürekkep.

UYGULAMA

İk� pet ş�şeden b�r�s� ağzına yakın olacak şek�lde su �le doldurulur. İsteğe bağlı olarak 
azıcık mürekkep �le renklend�r�l�r. Boş pet ş�şe dolu olanın üzer�ne ağızları karşı karşıya 
gelecek şek�lde s�l�konla yapıştırılır. S�l�kon kuruduğunda kol� bandı �le �k� pet ş�şen�n 
ağzı yapıştırılarak sağlamlaştırılır. İk� pet ş�şe çalkalama hareket� yapılarak şek�ldek� g�b� 
hortum oluşturulur.
Sonuç
Pet ş�şeler arasında düz b�r şek�lde suyun akışı �zlend�ğ�nde suyun kes�k kes�k akmakta 
olduğu görülür. Çalkalayıp hortum oluşturulduğunda �se su devamlı ve hızlı b�r şek�lde 
akar. Su ortasında b�r hava geç�ş bölümü oluşur. Yapay olarak su hortumu yapmak kolay 
�ken hava hortumu yapmak çok zordur. Acaba teknoloj�k �mkânlar kullanılarak yapay 
olarak hava hortumu oluşturulab�l�yor mu?

Yaşam �le bağlantı
- Küvette yeter�nce su bulunduğunda g�der�n kapağı açıldığında g�der bölümünde b�r 
süre sonra hortum oluştuğu görülür.
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7. Karton Evler

 Marketlerden alacağınız kartonlarla b�r oyun ev� yapab�l�rs�n�z. Çocuğunuzla 
b�rl�kte tasarlayıp yapacağınız evlerle üretmen�n güzell�ğ�n� b�rl�kte yaşayın. Kartonu 
boyayın ve üstüne b�r başka kartondan çatı yapın. Ardından kapı ve pencereler� makas 
yardımıyla keserek özgün yapılar oluşturun.

8. Þarký Söyleyen Þiþeler

6 Adet aynı boyutta cam ş�şe ve suyla b�r orkestra kurulab�l�r m�?

Deney�p görel�m m�?

Ses, t�treş�ml� b�r nesne tarafından oluşturulan, b�r basınç dalgası ve aynı zamanda b�r 
enerj�d�r. Ş�md� ş�şeler�m�z� müz�k aletler�ne dönüştürel�m, kend� üreteceğ�m�z özel 
sesler�m�z� deney�mleyel�m, ve nasıl çalıştığını öğrenel�m.
Ş�şeler� yan yana d�zel�m ve farklı m�ktarlarda suyla dolduralım. İlk�n� az m�ktarda suyla 
dolduralım, her b�r ş�şeye b�raz daha fazla su koyalım ve sonuncu ş�şey� neredeyse dolu 
olacak şek�lde dolduralım. İlk olarak en az su dolu olan ş�şeye kalemle vuralım ve çıkan 
ses� gözlemleyel�m, sonra neredeyse tamamı suyla dolu ş�şeye kalemle vuralım ve 
gözlemleyel�m. Hang� ş�şeden daha yüksek ses çıktı?



Yap Yaşa Oyna ÖğRenDene Eğlen

9. Balon Bir Ýletken Olabilir mi?

İletken: Elektr�k akımını, gazı, ses�, ısıyı, sıvıyı vb.y� b�r yerden b�r yere aktaran, �leten 

nesne ya da ortama den�r.

 İy� b�r ses �letken� kullandığımızda, küçük sesler hala büyük b�r ses çıkarab�l�r. Nasıl 

çalıştığını ve arkasındak� b�l�m� öğrenmek �ç�n balon, basınçlı hava ve kend� 

kulaklarımızla deney�m�z� yapmaya var mısın?
Balonu üfleyerek havayla doldurduktan sonra d�ğer tarafa hafifçe vururken, balonu 

kulağınıza yakın tutun.

 Sadece balona hafifçe vurmamıza rağmen kulaklarımız gürültüyü yüksek sesle 

duyab�l�r. Balonu havaya uçurduğumuzda, balonun �ç�ndek� hava moleküller�n� b�rb�r�ne 

yaklaştırmış oluruz. Balonun �ç�ndek� hava moleküller� b�rb�r�ne daha yakın 

olduklarından, etrafımızdak� normal havadan daha �y� b�r ses dalgası �letken� olurlar. Pek� 

s�zce balonun �ç�ndek� hava değ�l de su olsaydı ses y�ne kadar yüksek çıkar mıydı?    
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10. BALONU YAPIÞTIRICISIZ YAPIÞTIRMA

Deney�n Amacı

Sürtünme �le elektr�klenmey� kavrar.
Alt amaç: Yüklü c�s�mler�n bazı etk�ler�n� kavrar.
Düşünce Soruları?
1. Elektr�ğ� hayatımızda nerelerde kullanıyoruz?
2. Bulutlarda elektr�k var mıdır?
3. P�lde elektr�k olduğu halde b�z� neden çarpmaz?
Araç ve Gereçler
Su balonu yün kumaş, kazak veya kaşkol.

UYGULAMA

1. Balon üfleyerek ş�ş�r�l�r.
Balon üç farklı şek�lde stat�k elektr�kle yükleneb�l�r.
a) Balon patlamayacak şek�lde yünlü kazak, kaşkol veya kumaş vb. c�s�mlere tek 

yönlü sürtülür.
b) Balon tek yönlü cama sürtülür.
c) Balon saça sürtülür.
2) Üç farklı yöntemden b�r� kullanılarak durgun elektr�kle yüklenen balonlar duvar, 

tavan, pencere g�b� farklı yerlere dokundurulur. Dokundurulduktan sonra serbest 

bırakılır.
3) Balonların durumu gözlemlen�r.
4) Ç�zelge oluşturarak yer ve zaman notu alınarak balonların durumunu koruma 

süreler� araştırılır.
5) Balonları aynı yüzeylere az ve çok sürterek duvara yapışma süres� araştırılır.
Düşünel�m
Parkta plast�k kaydıraklarda kaydıktan sonra �lg�nç durumlarla karşılaştınız mı? Balon 

başka yüzeylere sürtülerek yükleneb�l�r m�?

Değerlend�rme Yapalım
- Balonlar duvara yapışkan kullanılmadan yapıştı.
- Yünlü kumaşa çok sürtülen balonların duvarda kalma süres� uzadı.
B�lg�lenel�m
Yalıtkan c�s�mler b�rb�rler� �le sürtüldüğünde durgun elektr�kle yüklen�r.
Araştırma
Ş�mşek ve yıldırımın oluşumu �le �lg�l� v�deolar �zley�n�z.

S�z Deney�n: Yüklenm�ş balonu yavaş yavaş gözü kapalı b�r şek�lde yüzünüze yaklaştırın 

ve duygularınızı �fade ed�n.    
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12. DANS EDEN ÜZÜMLER

Düşünce soruları
1- Gem� veya fer�botlarda neden can s�m�d� bulundurulmak zorunludur? 2- Can s�m�tler� 

hang� tür malzemelerden yapılır?
3- Kola veya soda üzer�nde neden “soğuk �ç�n�z” yazar?

Gerekl� Malzemeler
Soğuk soda, kurutulmuş üzüm

Uygulama
Soda su bardağına konulur. 5-10 tane kuru üzüm soda �ç�ne atılır. Soda �ç�ndek� 

üzümler�n hareket� gözlemlen�r.

Sonuç
Soda �ç�nde üzümler�n üstünde yeter�nce hava kabarcıkları oluştuğunda üzümler 

yukarıya doğru hareket eder. Su üzer�ne çıkan üzüm üzer�ndek� hava baloncukları 

patlayınca üzüm tekrar soda �ç�nde batar. Soda �ç�nde b�rçok üzümün hareket� b�r aşağı 

b�r yukarı şekl�nde devam eder. Soda �ç�nde çözünmüş gazlar azaldığında bu hareketl�l�k 

durur.

Yaşam �le bağlantı
- Çok fazla kola �ç�ld�ğ�nde as�tl�ğ�n yanında �ç�ndek� çözünmüş karbond�oks�t gazı 

�nsan �ç�n zararlı olmaktadır.

- Basket veya futbol topunu su altında durdurab�lmek �ç�n b ü y ü k 

kuvvet uygulamak gerek�r.
- Sah�llerdek� cankurtaranların yanında her zaman can yelekler� bulunur. D�ğer 

yaşam �le örnekler� de s�zden

      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
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13. DÖKÜLMEYEN SU

Düşünce soruları
1- Dünya güneş tarafından çek�lmes�ne rağmen yörünges�nde nasıl dolanab�l�yor?
2- B�r taşı �pe bağlayıp da�resel yatay hareket ett�rd�ğ�m�zde taş neden yukarıya doğru 

yüksel�r?

Gerekl� Malzemeler
Kova, su

Uygulama
Mümkünse bahçede veya gen�ş b�r alanda sağlam b�r kovaya başlangıçta az m�ktarda su 

dökülür. Sonra kovanın sapı tek el �le tutulup d�k olarak da�resel hareket yaptırılır. Kova 

yavaş ve duraksama yapacak şek�lde çevr�lmez.

Sonuç
Tepede beklet�len kovadan su dökülürken, uygun hızla çevr�len kovadak� su dökülmez. 

Kova uygun hızda ve duraklamadan çevr�ld�ğ�nde en tepede �ken b�le �ç�ndek� suyun yere 

dökülmed�ğ� görülür. Çünkü kova �ç�ndek� su moleküller� da�rsel hareket�n hızına bağlı 

olarak merkezden dışarıya doğru savrulurlar. Bu savrulma kuvvet� yerçek�m kuvvet�n� 

yend�ğ� zaman su dökülmez. Kova yavaş çevr�ld�ğ�nde �se savrulma kuvvet� suyun 

ağırlığından az olacağı �ç�n suyun döküldüğü görülür.

Yaşam �le bağlantı
- Maharetl� çaycılar çay teps�s�n� da�resel hareket y a p t ı r m a l a r ı n a 

rağmen teps�dek� çaylar dökülmez.
- Araçlar v�rajlara hızlıca g�rd�ğ�nde araçlar ve �ç�ndek�ler dışa doğru savrulur.

D�ğer yaşam �le örnekler� de s�zden

      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
 



14. HACI YATMAZ YAPALIM

Düşünce soruları
1- İnsanlar balkondan n�ye düşerler?
2- B�r cetvel� neres�nden astığımızda dengede kalır?

Gerekl� Malzemeler
P�npon topu, taş, yapıştırıcı, boya kalem�, bıçak, makas, kağıt

Uygulama
1- P�npon topu ortasından �k�ye ayrılır.
2- B�r yarım küren�n �ç� taşlarla doldurulur.
3- Taşların düşmemes� �ç�n yapıştırıcı kullanılır.
4- Kâğıttan p�npon topu çapında rulo yapılır ve 6-10 cm boyunda kes�l�r. 5- Rulo, 

p�npon topuna yapıştırılır.
6- Rulo süslen�r.

Uygulama
- Hacı yatmazı sağa sola yatırıp serbest bırakalım. Hacıyatmazı gözlemleyel�m.

Sonuçlar
- C�sm�n kütle/ağırlık merkez� hang� tarafa yakınsa c�s�m o yöne doğru hareket eder. 

Dengede kalır. C�sm�n denge noktası kütle merkez�nden geçer.

Yaşam �le bağlantı
- İnsanın kütle merkez� balkondan dışarı taşmaya başladığında d ü ş m e 

olayı gerçekleş�r.
- İp cambazları uzun çubuk veya kollarını kullanarak denge merkez�n� korumaya 

çalışırlar.
- Eş�t kollu teraz� kütle merkez�ne göre tartı yapmaktadır.
- Den�zlerdek� yük taşıyan gem�ler�n denge merkez�  çok  ö n e m l � d � r . 

Yanlış yükleme gem�ler�n yan yatmasına sebep olur.

D�ğer yaşam �le örnekler� de s�zden
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………….......
      ……………………………………………………………………………………………

Yap Yaşa Oyna ÖğRenDene Eğlen
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15. HABÝTAT OLUÞTURMA

Bu uygulamalı ders planında çocuklarımızın yaratıcı olmalarını sağlayacağız. 

Çocuklarımız ayakkabı kutusuna doğal yaşam �nşa etmek �ç�n çoğunlukla doğal 

malzemeler kullanacaklar ve kend� seçt�kler� b�r hayvan �ç�n gerçek hayatta yaşamının 

m�nyatür hab�tatını hazırlayacaklar. Her hayvan türünün devamı �ç�n bel�rl� hab�tat 

kaynaklara �ht�yacı olduğunu keşfedecekler.

Çocuklarla yapılacak çalışmalar;
Farklı b�tk� ve hayvanların �ht�yaçları ve yaşadıkları yerler arasındak� �l�şk�y� tems�l eden 

b�r model tasarlayacaklardır.

B�tk� ve hayvan gözlemler� farklı hab�tatları yaşam çeş�tl�l�ğ�n� karşılaştırmak �ç�n doğada 

�nceleme yapacaklar. Doğada hayvan ayak �z� arama buldukları ayak �zler�n� farklı yollarla 

takl�t etmes�n� sağlayınız.

Ağaç çeş�tler� ve farklı ağaç türler�n� araştırma yaparak keşfetmes�n� sağlayınız.

Malzemeler

Ayakkabı kutuları veya plast�k
Kayalar, ot, yaprak, dal g�b� açık havada veya alternat�f, doğal malzemeler, Strafor g�b� 

d�ğer el maddeler, renkl� kağıt, boya, k�l, hamur oyun, kağıt, boyama kalem vs
Bant Makas Tutkal
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15. HABÝTAT OLUÞTURMA

Hab�tatların farklı fiz�ksel ve b�yoloj�k özell�kler�ne sah�p o l d u ğ u n u 

res�mlerle göster�n�z.

Çocuklara, farklı hab�tat özell�kler� ve bazı örnek res�mler göster�n�z ve b�r hayvan 

seçmeler�n� ve o hayvan �ç�n m�nyatür b�r yaşam alanı oluşturmalarını �stey�z. Çocukların 

seçt�kler� hayvan nasıl hayatta  kalab�l�r,  nelere  �ht�yacı vardır araştırma yapmalarını 

sağlayın
B�tk� örtüsü / b�tk�ler (çıplak gür, yeş�l, ağaçlar, çalılar, vb ç�men) Zem�n (toprak, kum, buz, 

kaya vs) t�p�
Zem�n profil� (düz, engebel�, sarp dağlar, vb)
Gıda olarak (meyve, sebze, ot, ağaç, d�ğer hayvanlar vs.) Su kullanab�lmes� �ç�n (göletler, 

yağış vs.)
Barınak (kaya yarıkları, vb çalılar, gen�ş ağaçlar, Burrows, yuvalar) Aynı ortam �ç�nde 

yaşadığı d�ğer hayvanlar
D�ğer özell�kler (tırmanması �ç�n ağaçlar ya da kayalar, yüzmek �ç�n su, vs.)

Çocuğunuzun hazırladığı model b�tt�ğ�nde, hazırladığı model� sunmasını sağlayınız ve 

sorular yönelt�n�z
Hab�tatı hang� hayvan �ç�n hazırladın? Neden onun yaşam alanını seçt�n?
Hab�tatını tar�f edeb�l�r m�s�n? Hayvanın sığınağı var mı?
Sen�n tab�atında ne y�yeb�l�r?
Bu yaşam alanında başka hayvanlar da yaşayab�l�r m�?
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16. RÜZGAR ÖLÇER YAPALIM

Kağıt bardak ve p�petle kend� anemometreler�m�z� (rüzgar hızı ölçen araç) yaparak rüzgar 

hızını ölçmey� öğrenmeye yardımcı olacağız. Daha sonra çocuklar b�r saç kurutma 

mak�nası kullanarak "rüzgâr" hızını değ�şt�recek ve yaptıkları anemometre �le rüzgar 

hızını ölçmek �ç�n bas�t b�r deney yapab�lecekler.

Kullanılacak Malzemeler

Değ�şken hızlı saç kurutma mak�nası Delgeç
Kronometre Kalem
Pet bardak Rapt�ye P�pet

ANEMOMETRE
Havanın ya da başka gazların akım hızlarını ölçmeye ya- rayan araç olarak 

tanımlanmaktadır. Özell�kle uçaklar, hava tahm�nler� ve hava raporları �ç�n rüzgârın hızını 

ölçmek amacıyla kullanılır.

Genelde b�r rüzgâr fırıldağıyla b�rl�kte kullanılan anemometre, hem rüzgârın hızını ölçer 

hem de yönünü saptar. Fırdöndülü, pervanel� anemometre olmak üzere b�rkaç türü 

vardır. Her türün fiyat ya da gördüğü �ş g�b� kend�ne özgü üstünlüğü yanında uyarlanma 

alanına elver�şl� özell�ğ� de bulunur. Genel kullanımdak� fırdöndülü anemometren�n 

sıradan b�r tekerlek �le oturtulmuş radyal kollara takılı üç kon�k külahı vardır. Külahların 

dönmes�nden oluşan enerj� rüzgârın hızını göstermek üzere mekan�k b�r sayaca 

aktarılab�l�r.

“+" �şaret� şekl� (b�rb�r�ne zıt �k� del�k ç�ft�) oluşturmak �ç�n kağıt bardağın ağız kısmının 

hemen altında 4 del�k açılacaktır. Bunun �ç�n delgeç veya kesk�n b�r kalem ucu 

kullanab�l�rs�n�z. (Şek�l 2)

Şek�l 2. Toplam 4 del�ğ� bulunan kağıt 
bardağa yerleşt�r�len p�petler.

Şek�l 3. Altı del�k kağıt bardak.

Şek�l 3'te göster�ld�ğ� g�b�, kabın tabanının merkez�ne b�r kalem yardımıyla b�r del�k açın. 
Ve p�petler� yerleşt�rerek b�r "+" şekl� oluşturun.
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16. RÜZGAR ÖLÇER YAPALIM

 Bardağın altına açılan del�ğe arkası s�lg�l� b�r kurşun kalem yerleşt�r�. Kurşun 

kalem�n s�lg�l� kısmının yukarı bakmasına özen göster�n.
 Şek�l 5'te göster�ld�ğ� g�b� "+" şekl�n� oluşturan p�petler�n kes�şme noktalarını 

kurşun kalem�n s�lg� başlığı �le denkleşt�rerek b�r rapt�ye yada toplu �ğne �le sab�tley�n. 

Burada maksadın sadece sab� t lemek olduğunu unutmayın,  çok faz la 

sıkıştırmadan(dönmes�ne �z�n vermek �ç�n) mümkün olduğunca sab�t kalmasına yetecek 

kadar tutturmaya özen göster�n.

Anemometrey� test edel�m

Saç kurutma mak�nasının ayarlarını değ�şt�rerek  kronometre �le Anemometrey� test 

edel�m
Neden anemometre dönüyor? Neden başka b�r yönde d ö n m ü y o r ? 

sorusunu soralım.
1. Kronometre  kullanarak,  anemometren�n bardaklarının önünüzden k a ç  k e r e 

geçt�ğ�n� �zleyerek 15 san�yede kaç tur attığını sayınız.
2. Eğer daha yüksek b�r hıza ayarlarsanız ne olacak s�zce?
3. Orta ve yüksek sev�yede fanı çalıştırıp çocukların çetele tutmasını sağlayınız.

Şek�l 4. Toplam 4 del�ğ� bulunan kağıt bardağa
d�ğer 4 kağıt bardağın eklenmes�

Şek�l 4'te göster�ld�ğ� g�b�, 4 farklı kağıt bardağın 
ortasından b�rb�r�ne paralel �k�şer del�k açın.

"+" Şekl� oluşturduğunuz p�et uçlarını yanlarını deld�ğ�n�z 
d�ğer 4 kağıt bardağın del�kler�nden geç�r�n ve merkezde 
b�r, kenarlarda 4 olmak üzere toplam 5 kağıt bardağı 
p�petler yardımıyla b�r�b�r� �le bütünleş�k b�r şekle sokun.

Şek�l 5. S�lg�l� kalem ve "+" şekl�n� oluşturan 
p�petler�n b�rb�r� �le b�rleşt�r�lmes�
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17. DEV SABUN KÖPÜKLERÝ

Amaç
Farklı maddeler� karıştırarak aynı maddeler�n (kohezyon) çek�m kuvvet�n� artırmak.

Malzemeler
- 1 su bardağı su - 2 yemek kaşığı sıvı deterjan - 1 yemek kaşığı gl�ser�n - 1 çay kaşığı şeker
Şeker er�yene kadar bütün malzemeler karıştırılır ve kullanıma hazır hale get�r�l�r.
Uygulama

1. Su dolu bardağa �k� yemek kaşığı sıvı deterjan dökülür.
2. Su ve deterjan kaşık �le yavaş yavaş �y�ce karıştırılır.
3. Karışıma b�r çay kaşığı toz şeker katılır.
4. Toz şeker sıvı �ç�nde çözününceye kadar karıştırılır.
5. Düzgün b�r yüzey veya teps� su �le ıslatılır.
6. P�pet karışım �ç�ne daldırılır ve b�raz karıştırılır.
7. P�pet yüzeye çok yaklaştırılarak yavaşça hava �le üflen�r.
8. Balon �ç�nde balon yapılmaya çalışılır.

Deneyden çıkarılacak sonuçlar: Maddeler�n b�rb�rler�n� çekme kuvvetler� vardır. Bu 

kuvvet artırılab�l�r veya azaltılab�l�r. Bu deneyde şeker veya gl�ser�n çek�m kuvvet�n� 

artırmaktadır.
Bağlam
Şekerl� çay tabakları çay bardaklarına daha kuvvetl� yapıştığından bazen bardak �le 

b�rl�kte havaya hareket eder.
B�lg�lenel�m
Baloncuklar sıvı b�r küren�n �ç�ne hapsolmuş gazdır. Baloncuğun yüzey� çok �nced�r. 

Kuru b�r nesneyle dokunduğunuz da hemen patlar. Eğer daha uzun ömürlü baloncuklar 

�st�yorsanız p�pet dâh�l her şey� ıslak tutun. El�n�z� ıslarsanız baloncukları el �le 

tutab�l�rs�n�z.
Hayd� kolay gels�n.

D�ğer yaşam �le örnekler� de s�zden

       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………….......
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18. MANCINIK YAPIMI

Çocuklarınız b�r topu olab�ld�ğ�nce uzağa fırlatmak �ç�n b�r ürün oluşturacaklardır. Evde 

b�r yarışma �ç�n ayrıntılı kurallar ve yönergeler �le bu etk�nl�k, çocuklarınıza mühend�sl�k 

tasarım sürec� becer�ler�n� kazandırmak �ç�n har�ka b�r deney�md�r.

Gerekl� Malzemeler
Oluklu mukavva taban
Büyük kâğıt veya plast�k bardaklar Ahşap cetvel
Kâğıt, kalemler Last�k bantlar Büyük ataç, mezura
Şeffaf yapışkan bant
Top şekl�nde yuvarlanmış alüm�nyum folyo
Makas

Hazırlık Çalışması (15 dak�ka)

Başarılı mancınıklar topu çok uzağa fırlatab�len mancınıklardır.

Keşfed�n (90 dak�ka)

Tasarım oluşturmaya başlamadan önce, çocuğunuzu yada çocuklarınızı mancınık 

tasarımlar ç�zmeye teşv�k ed�n�z

Yapım
B�r�r tasarım yaptıktan sonra, b�r protot�p oluşturmalıdır. bu etk�nl�kle olayların her zaman 

planlandığı g�b� g�tmed�ğ�n� yada tasarımlarının parçaları planlandıkları kadar b�rb�r�ne 

uymuyor veya malzemeler bekled�kler�n� yapacak kadar güçlü olmayab�l�r. Sorun 

keşfett�kler�nde tasarımlarını değ�şt�rmeler�ne �z�n ver�l�r.

Test
Çocuklar protot�pler�n� test etmeye hazır olduklarında, mancınığı test ed�n�z.

Y�neleme
Mühend�sler �lk denemede nad�ren mükemmel b�r şey elde ederler. Tasarımlarını b�r kez 

test ett�kler�ne göre, ş�md� gel�şt�rme ve yen�den test etme zamanı.
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19. PATLAMAYAN BALON

Düşünce soruları
1- B�r balon patladığında neden çok gürültülü b�r ses çıkar? 
2- B�r balon ş�ş�r�ld�ğ�nde her bölges� aynı gerg�nl�kte m�d�r?

Gerekl� Malzemeler
Balon, çöp ş�ş, kol� bandı, �ğne

Uygulama
B�r balon orta büyüklükte ş�ş�r�l�r. Balonun alt ve üst tarafından çöp ş�ş balonu 

patlatmadan geç�r�l�r.

Balona �ğne batırıldığında patlar. Fakat balon ortasından kol� bandı �le bantlanıp sonra 

bant üzer�ne �ğne batırıldığında balonun patlamadığı görülür.

Sonuç
B�r balon b�r noktasından del�nme veya yırtılması sonucu yırtılma hızla büyüyerek 

havanın balon �ç�nden hızla boşalması sonucu müth�ş b�r ses meydana gel�r. Oluşan bu 

sesten b�rçoğumuz korkar. Balon ş�ş�r�ld�ğ�nde orta bölümünün gerg�n, alt ve üst 

bölümünün daha az gerg�n olduğu görülür. Alt ve üst bölümünden çöp ş�ş uygun b�r 

şek�lde batırıldığında balon genell�kle patlamaz. Çünkü bu bölümlerdek� ger�l�m açıklığı 

yırtacak kadar fazla değ�ld�r.

Yaşam �le bağlantı
- Araç last�kler� hava �le doldurulurken basınç kontrol ed�l�r. Eğer çok fazla hava �le 

doldurulursa kazalar yaşanır.

- Araç last�kler�n�n yüksek basınçtan dolayı en fazla patlayan bölümü en zayıf olan 

yan bölümler�nden olmaktadır.

- Futbol veya basketbol toplarının patlaması �ç�n çok fazla basınç uygulanması 

gerek�r.

D�ğer yaşam �le örnekler� de s�zden
     ……………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………….......
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20. PÝÞMÝÞ-PÝÞMEMÝÞ YUMURTA

Düşünce soruları
1- B�r yumurtanın p�şm�ş veya p�şmem�ş olduğunu kaç farklı yöntemle anlarız?
2- Yolcu otobüsü fren yapıp durduğu halde ayaktak� yolcular hemen duramaz, s�zce 

neden?

Gerekl� Malzemeler
P�şm�ş ve p�şmem�ş yumurtalar
Uygulama
Sırayla p�şm�ş ve p�şmem�ş yumurta düz b�r yüzeyde döndürülür. Döndürülen 

yumurtaların hareketler� ve süres� gözlemlen�r. balon orta büyüklükte ş�ş�r�l�r.

P�şm�ş ve p�şmem�ş yumurtalar dönerken üzer�ne avuç �ç �le b�raz dokunularak 

durdurulup serbest bırakılır.

Sonuç
P�şm�ş yumurta düzgün, hızlı ve daha uzun süre döner. P�şmem�ş yumurta �se dönerken 

daha yavaş, yalpalama �le hareket eder.

P�şmem�ş yumurtayı durdurup serbest bıraktığımızda hareket�n� devam ett�r�r. P�şm�ş 

yumurta �se durur. Çünkü p�şmem�ş yumurtanın dışını durdurduğunuzda �çer�s� yarı sıvı 

olduğu �ç�n hareket eder. Yumurtayı serbest bıraktığımızda �ç�ndek� hareketten dolayı 

dönme hareket� devam eder.

Yaşam �le bağlantı
- Uçaklarda sıvı yükler bel�rl� m�ktar ve şartlarda taşınır.
- Akaryakıt taşıyan araçların hız l�m�tler� daha azdır. Özell�kle v�rajlı yollarda 

dönüşlere çok d�kkat ederler.

D�ğer yaşam �le örnekler� de s�zden
       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………….......
       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………
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21. RENKLERÝN YARIÞI

Düşünce soruları
1- Boya renkler�nde ana renkler nelerd�r? 2- G�ys�ler�m�z�n 
gerçekte reng� var mıdır?

Gerekl� Malzemeler
Keçel� boya kalemler�, peçete, su, su bardağı.

Uygulama
1- Su bardağı ağzına yakın b�r yere kadar su �le doldurulur.
2- Peçete üzer�ne merkezden uzak noktalarına boya �le farklı renklerde şek�ller yapılır.
3- Peçete bardak üzer�ne konulur ve ortası suya b�r m�ktar batırılır. 
4- Suyun merkezden dışarıya doğru yayılması gözlemlen�r.

Sonuç
- Su merkezden dışarıya doğru yayılır. Bunun sebeb� kılcallık �lkes�d�r. B�tk�lerde 

dallar kalından �nceye doğru tasarlanarak suyun  y u k a r ı l a r a 

çıkarılması sağlanmıştır.
- Renkler güneş�n yansıması sonucu oluşur. Güneş ışında tüm renkler vardır.

Boya renkler� �le ışık renkler� farklıdır.  
Boya renkler�nde kırmızı, sarı ve mav� ana renklerd�r.  Bu renkler�n karışımı �le ara renkler 

oluşur.
- Bu etk�nl�kle öğrenc�lere boya ana ve ara renkler� eğlencel�  b � r  

şek�lde öğret�leb�l�r.

Yaşam �le bağlantı
- Yağmur sonrası bazen görülen gökkuşağı ışığın tüm renkler�n� göster�r.
- Kırmızı camlı b�r gözlükle çevrem�ze baktığımızda çevrem�zdek� renkler değ�ş�r.
- Su üzer�ne düşen mazota güneş ışığı düştüğünde ışık renkler�ne ayrılır.
- DVD veya CD üzer�ne ışık düştüğünde renk tayfı gözükür.
- Işığı pr�zma kullanarak renkler�ne ayırab�l�r�z.
- Ressamlar farklı renktek� boyaları karıştırarak farklı renkler elde etmekte çok 

becer�kl�d�rler.
D�ğer yaşam �le örnekler� de s�zden
        …………………………………………………………………………………………....
        ……………………………………………………………………………………………
        ……………………………………………………………………………………………
        ……………………………………………………………………………………………
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22. Þiþelerden Farklý Sesler Üretelim

ETKİNLİĞİN AMACI :  

Ş�şelerden farklı sesler oluşturarak �nce ve kalın ses� karşılaştırab�lmek.

Gerekl� Malzemeler
1. 5 Adet aynı büyüklükte cam ş�şe
2. Su
3. Plast�k cetvel ya da d�yapazon tokmağı

ETKİNLİĞİN YAPILIŞI:
1.Aşama:
1. 6 adet boş cam ş�şey� yan yana d�zel�m. Ş�şelerden b�r�n�n üst kısmına cetvel ya da 

tokmak �le vuralım ve çıkan ses� d�nleyel�m. T�treşen ned�r, düşünel�m. H�potezler 

üretel�m.
2. Ş�şelerden b�r�s�ne b�raz su ekleyel�m ve yukarıdak� �şlem� ş�şen�n aynı noktasına 

vurarak tekrarlayalım. Çıkan ses, boş ş�şeden çıkan sesten daha mı kalın yoksa daha mı 

�nce, karşılaştıralım.
3. Ş�şelerdek� suyun m�ktarını arttırdığımızda çıkan ses�n kalınlığının artması veya 

azalmasına yönel�k tahm�nlerde bulunalım.
4. Ş�şelere farklı m�ktarlarda su dolduralım ve her ş�şeye cetvel yada tokmakla ş�şen�n 

aynı noktasına vuralım.
2.Aşama:
1. Boş ş�şen�n tepes�n�den üfleyel�m. Çıkan ses�n �nce m� kalın mı olduğuna karar 

verel�m.
2. İç�nde b�r m�ktar su bulunan b�r ş�şen�n tepes�n� üfleyel�m. Çıkan ses� d�kkatle 

d�nleyerek boş ş�şeden çıkan ses �le aralarında ne g�b� farklar olduğuna karar verel�m.
3. 1. aşamada yaptığınızdan farklı özell�klere sah�p başka b�r müz�k alet� yaptınız. 

Ş�md� �çler�nde farklı m�ktarlarda su bulunan bu ş�şeler�n tepes�ne üfleyerek b�r beste 

yapmaya çalışalım.

DEĞERLENDİRME:
SORU 1: Ş�şelere vurduğumuzda en yüksek ses hang�  ş�şeden
çıkmıştır? Ş�şelere üfled�ğ�m�zde en yüksek ses hang� ş�şeden çıkmıştır?

SORU 2: Ş�şelere vurduğumuzda ya da tepes�ne üfled�ğ�m�zde ses meydana get�rmek 

�ç�n t�treşen ne olmuştur?
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23. YUMURTA ya da OMLET ETKÝNLÝÐÝ

Etk�nl�ğe başlamadan önce 2006 yılı yapımı Rov�ng Mars adlı film� ve Türkçe alt yazısını 

�nternetten �nd�r�n�z ya da tem�n ed�n�z.

Düşünce soruları
1-      Güneş dünyamızdan ne kadar uzaklıktadır? 
2-      Mars dünyadan çıplak gözle görüleb�l�r m�?
3- Atmosfere hızla g�ren meteorlar parçalanır mı?
4- Uzaydan gönder�len kapsüller dünyaya nasıl dönüş yapıyorlar? Yere çarpınca 

parçalanıyorlar mı?
5- Uzay kapsüller�n�n yere çarpma hızını azaltmak �ç�n ne g�b� tedb�rler 

uygulanmaktadır?

Gerekl� Malzemeler
20 p�pet, 150 cm bant, 200 cm �p (yorgan �p� kalınlığında), 5 adet paket last�ğ�, 1 adet 

yumurta, 1 adet orta boy çöp poşet�, makas, 4 adet fotokop� kâğıdı, 25 adet çay karıştırma 

çubuğu

Uygulama
1-Öğrenc�lere malzemeler ver�l�r.
2-Malzemeler�n b�r kısmını veya tamamını kullanab�lecekler� söylen�r. 3- B�reysel veya 

grup olarak yarışmaya katılab�lecekler� söylen�r.
4-Tüm tasarımlar aynı yüksekl�kten serbest düşmeye bırakılır.
5-Kırılmayan yumurtalar tekrar atılır ve en �y� tasarımlar bulunur.
Sonuç
1- Yumurta atmosfere g�rd�kten sonra ne çeş�t etk�lere maruz kalır?
2- Yumurtayı korumak �ç�n nasıl b�r kapsül tasarladınız?
3-Yumurtanın düşüşünü yavaşlattınız mı?
4-Kapsül veya tasarımınızda düzelt�lecek kısımlar var mı? 
5- D�zaynınızı gel�şt�rmek �ç�n neler yapab�l�rs�n?

Yaşam �le bağlantı
- Kask g�b� malzemeler yere çarpan b�reyler�n kafasına alacakları darbeler� 

azaltmak �ç�n özel tasarlanır.
- Paraşütler�n hava �le sürtünmes� fazla olduğu �ç�n yere yavaş düşerler.
- B�r yumurta çok bayatladığında çeşme suyunda yüzer.
- Den�z�n dalgalı olmadığı b�r günde Akden�z'de yüzmek Karaden�z'e göre daha 

kolaydır.
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24. YUMURTADAN DENÝZALTI

Düşünce soruları
1- K�lolu mu, zayıf �nsanlar mı su yüzey�nde daha kolay kalab�l�rler? 2- Hang� den�z�m�zde 

yüzmek daha kolaydır? Neden?

Gerekl� Malzemeler
3 adet yumurta ve su bardağı, tuz, su, çay kaşığı.

Uygulama
1- B�r bardak su �le doldurulur ve �ç�ne taze yumurta atılmadan önce tahm�n yapılır.
2- Su dolu bardağa yumurta atılır ve gözlemlen�r.
3- Bardaktak� suya uygun m�ktarda tuz atılıp karıştırılır ve  yumurtanın  s u d a 

askıda kalması sağlanır.
4- Bardaktak�  suya çok m�ktarda tuz atılıp karıştırılır ve  yumurtanın  s u d a 

yüzmes� kalması sağlanır.
5- Yumurtalar suda b�r gün beklend�kten sonra gözlemlen�r.
Sonuç
- Sudak� tuz m�ktarı arttıkça suyun yoğunluğu artacaktır.  S u y u n 

yoğunluğu arttıkça suyun �ç�nde bulunan yumurtaya uyguladığı kaldırma kuvvet� 

artacaktır.
- C�s�mler suda yüzerken yoğunlukları �ç�nde bulundukları sıvıdan azdır. Askıda �se 

yoğunlukları eş�t, batarken yoğunlukları fazladır.

Yaşam �le bağlantı
- Fer�botlarda önlem olarak cankurtaran yelekler� bulunur.
- Futbol topunun yoğunluğu çok az olduğu �ç�n su �ç�nde batırmak zordur.
- B�r yumurta çok bayatladığında çeşme suyunda yüzer.
- Den�z�n dalgalı olmadığı b�r günde Akden�z'de yüzmek Karaden�z'e göre daha 

kolaydır.

D�ğer yaşam �le örnekler� de s�zden
      …………………………………………………………………………………………....
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………
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25. SU KUYUSU YAPALIM

 B�r arıza veya doğal afet neden�yle yaşadığımız yerde sular kes�l�rse ne yapardınız?
Ac�l durum arda suyu manuel olarak pompalayab�len b�r c�hazın protot�p�n� oluşturarak 

gerçek dünyadak� b�r mühend�sl�k sorunuyla mücadele edeceğ�z. Ayrıca g�r�ş�mc�ler g�b� 

düşünerek ve c�hazlarının gerçek dünyada nasıl üret�leb�leceğ�, satılab�leceğ� ve 

kullanılab�leceğ� konusunda b�r �ş planı hazırlayacağız.

 Bu b�r mühend�sl�k tasarım projes� olduğundan, gerekl� malzemeler�n bel�rl� b�r 

l�stes� yoktur. Çocuklarımıza çeş�tl� materyaller sağlayab�l�r ve / veya evden başka 

materyal kullanmalarına veya toplamalarına �z�n vereb�l�rs�n�z. İşte bazı öner�ler:

 Su taşımak �ç�n su geç�rmez malzemeler: plast�k bardaklar / ş�şeler / tabaklar, plast�k 

veya kauçuk boru, alüm�nyum folyo vb.
 Su depolamak �ç�n plast�k kutular veya gıda saklama kapları
 D�ğer �nşaat malzemeler� (mutlaka su geç�rmez değ�ld�r): oluklu mukavva, karton 

tüpler, PVC boru, tahta ş�şler veya d�l çubukları, kol� bandı, tutkal vb.
 Dökülen suyu tem�zlemek �ç�n havlular
 Ölçüm kapları
 İsteğe bağlı: gıda boyası (suyun daha kolay görülmes�n� sağlar) 
 Çocuklarımız �ç�n �nternet / kütüphane er�ş�m� (okulda ve / veya evde)
Çocuklarımız sularının nereden geld�ğ�n� b�l�yorlar mı?

Evler�m�ze su nereden gel�yor? Su yakındak� b�r göl veya neh�rden m� gel�yor? Büyük b�r 

fırtına, göle k�myasal dökülme veya depremle yıkılan b�r su kules� g�b� doğal b�r felaket 

olsaydı ne olurdu? Cevaplar her çocuğun bölges�nde suyun
nasıl sağlandığına bağlı olarak değ�ş�r ve hatta çocuktan çocuğa değ�şeb�l�r. Örneğ�n, b�r 

elektr�k kuyu pompasına dayanan b�r öğrenc�, elektr�k kes�l�rse su kes�leb�l�r d�yeb�l�r.

Bu çalışma tasarım mühend�sl�k sürec�n�n temel öğeler�n� �çeren b�r çalışmadır. Çocuklar 

proje üzer�nde çalışırken süreçte çocukları çalışan b�r tasarım yapacakları 

şek�lde yönlend�r�n. Tasarımı �le �lg�l� şu soruları yönelt�n; Tasarımınız suyu ne kadar 

hızlı kaldırab�l�r? Bu nasıl ölçe b�l�rlers�n (örneğ�n, dak�kada bardak c�ns�nden) 

Tasarımınız tek b�r yerde sab�t m� durmalı yoksa taşınab�l�r m� olmalı?
Ne kadar dayanıklı mesela uzun süre kırılmadan çalışab�l�r m�? Mal�yet� ne kadar olmalı?
C�hazı çalıştırmak �ç�n kaç k�ş�ye �ht�yaç var? Kısıtlamaları bel�rt�n:
Tasarım oluşturmak �ç�n ne kadar zamana �ht�yacın var? Kullanılmaması gereken 

herhang� b�r malzeme var mı?
Kullanımında hang� gerçek dünyada hang� sorunlarla karşılaşılır?
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25. SU KUYUSU YAPALIM

 Çocuklardan �lk etapta tasarımlarının resm�n� ç�zmeler�n� �stey�n�z.
Tasarıma karar verd�kten sonra, protot�p oluşturmaya ve test etmeye başlamalıdır. 

Tasarım çalışmıyorsa tekrar eks�kler� tesp�t ed�p düzenlemeler yapılması �ç�n öner�lerde 

bulunun. Tasarım çalışıyorsa;
Tasarımınıza b�r ş�rket logosu tasarlayın. C�hazlarını pazarlayan b�r poster tasarlayın. 

Kullandığınız malzemen�n mal�yet�n� hesaplayın. C�hazlarını k�me satacaklarını açıklayın.
Tasarımınız 1 dk. Kaç bardak su topluyor ç�zelge tutunuz Sonuçları 3-5 dak�kalık kısa b�r 

sunum �le paylaşın. Sunum hem fiz�ksel protot�p hem de mühend�sl�k tasarım sürec�n�, 

karşılaştığınız zorluklar,
tasarımında yaptığın değ�ş�kl�kler veya gel�şt�rmeler nelerd�r?  K o n u l a r ı n ı 

�çermel�d�r.
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26. SAÐLAM ARABA YAPALIM

 Çocuklarımıza, çarpışma sırasında b�r oyuncak arabayı korumak �ç�n b�r tampon 

tasarlatıp, çarpışma kuvvet� hakkında b�lg� ed�nmeler�n� sağlayacağız. Bu b�r 

mühend�sl�k tasarım projes�d�r, bu nedenle gerekl� malzemeler�n bel�rl� b�r l�stes� yoktur. 

Öğrenc�ler�n�ze farklı materyaller sunab�l�r veya evden farklı materyaller kullanmalarına 

�z�n vereb�l�rs�n�z. Genel olarak, ger� dönüşüm malzemeler�n�n kullanılmasına teşv�k 

ed�n�z.

Çocuklarımıza, çarpışma sırasında b�r oyuncak arabayı korumak �ç�n b�r tampon 

tasarlatıp, çarpışma kuvvet� hakkında b�lg� ed�nmeler�n� sağlayacağız. Bu b�r 

mühend�sl�k tasarım projes�d�r, bu nedenle gerekl� malzemeler�n bel�rl� b�r l�stes� yoktur. 

Öğrenc�ler�n�ze farklı materyaller sunab�l�r veya evden farklı materyaller kullanmalarına 

�z�n vereb�l�rs�n�z. Genel olarak, ger� dönüşüm malzemeler�n�n kullanılmasına teşv�k 

ed�n�z.

Tekerlekler: ş�şe kapakları veya CD'ler g�b� yuvarlak nesneler veya köpük, tahta g�b� 

malzemelerden kend� tekerlekler�n�z�
yapab�l�rs�n�z.
Akslar: p�petler, kalemler, tahta ş�şler, vb.
Gövde: plast�k ş�şeler, karton kutular, strafor, kol� vb. Makas, bant, tutkal, last�k bantlar, 

ataç vb.
Ayrıca arabayı sürerken �ç�n b�r rampa oluşturmak �ç�n malzemeler,
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26. SAÐLAM ARABA YAPALIM

 

 

 Her b�r çocuk çalışma sayfasına malzeme l�stes�nde b u l u n a n 

materyallerle araba tasarımlarının taslağını hazırlamalıdır.
 Çocuklar sadece en havalı, güzel görünen� değ�l,en �y� ç a l ı ş a c a ğ ı n ı 

düşündükler� b�r tasarım seçmeye d�kkat etmel�d�r.
 B�r rampa hazırlayınız.
 Çocukların araba tasarlamaları �ç�n süre ver�n
 Çocukların tasarladıkları arabalarını rampadan aşağı �nd�rmes�ne ve duvara 

çarpmasını sağlayacak denemeler yapmalarını söyley�n�z.
Araba çarpma çalışmalarından sonra aşağıdak� soruları çocuklara sorunuz; Kaza 

sırasında ne oldu?
Kazadan sonra araba neye benz�yor?
Arabalarımızı durduran ned�r? Arabalara ver�len zarar ne oldu? Duvar arabayı nasıl 

durdurdu? B�r duvar arabayı "�teb�l�r" m�?
Hang� kuvvet aracı durdurur ve araca zarar ver�r? Araştırma;
Çocuklara b�r duvarın arabayı �temeyeceğ�n� söyleyeb�l�r, çünkü "�tme" eylem�n� sadece 

hareket edeb�len şeylerle b�r k�ş� veya dozer g�b� m a k � n e l e r l e 

�l�şk�lend�reb�l�rler. Çocukların b�r duvarın nasıl �teb�leceğ�n� görmeler�n� sağlayın. 

Çocuklardan eller�n� b�r duvara bastırmasını �stey�n. Ne h�ssed�yorlar?
Duvara daha fazla baskı uygularlarsa, h�ssett�kler� şey değ�ş�yor mu? �k� el�yle duvara 

yaslanırlarsa?
B�r duvar hareket edemese de y�ne de �teb�l�r. Duvara bastırdığınızda duvarın el�n�ze ger� 

�t�ld�ğ�n� h�ssedeb�l�rs�n�z. Daha sert bastığınızda, duvar daha sert b�r şek�lde bastırır.
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26. SAÐLAM ARABA YAPALIM

 Ş�md� öğrend�kler�n�z� el�n�z yer�ne arabanıza uygulayın. Araba duvara çarptığında 

ne oldu?
 Ş�md� çocuklara tekrar b�r çarpışma sırasında arabalarını korumak �ç�n sağlam b�r 

tamponlu araba tasarlamaları görev�n� ver�n. Tamponun çarpışma sırasında hasar 

görmes� ve onarılması veya değ�şt�r�lmes� gerek�yorsa yapmakta serbest olduklarını 

bel�rt�n. Amaç, otomob�l�n ana parçalarını (şas�, tekerlekler ve akslar) hasardan 

korumaktır.Ş�md�, çocukların bu hedeflere ulaşmak �ç�n tamponlarını test etmeler� ve 

gel�şt�rmeler� gerekecekt�r.
 Çocuklara Newton'un üçüncü yasasına etk� tepk� kanunu �le �lg�l� b�lg� toplamaları 

�ç�n görev verel�m �k� c�s�m çarpıştığında neler olur?
 Newton'un üçüncü yasasına göre, hareketl� araba harekets�z araba üzer�nde b�r 

kuvvet uyguladığında, sab�t araba hareket eden araba üzer�nde eş�t ve zıt b�r tepk� kuvvet� 

uyguladı. Tek b�r araba, b�r duvar veya b�na g�b� sağlam, sab�t b�r nesneye çarptığında, 

sab�t nesne de çarpışan arabaya eş�t ve zıt b�r kuvvetle ger� �ter. Newton'un üçüncü 

hareket yasası kuvvetler�n her zaman ç�ftler hal�nde ortaya çıktığını söyler. Yan� aslında 

h�çb�r zaman tek başına b�r kuvvet olamaz. Eğer s�z arkadaşınızı �tersen�z, arkadaşınızın 

üstünde b�r kuvvet uygulamış olursunuz. Aynı anda arkadaşınızda s�z� �tm�ş olur. S�z 

arkadaşınıza b�r etk� kuvvet� uyguladığınızda, arkadaşınızda s�ze aynı büyüklükte ama zıt 

yönde b�r tepk� kuvvet� uygular. İşte bu yüzden, Newton'un üçüncü yasasına etk� tepk� 

kanunu den�r.
 Kuvvet uygulamak �ç�n canlı olmak gerekmez.
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26. SAÐLAM ARABA YAPALIM

 Öğrenc�ler�n�z�n arabalarını b�r duvara yuvarlayarak çarpışma test� yapmaları �ç�n 

kullanab�leceğ� b�r veya daha fazla rampa yapmaları �ç�n yönlend�r�n. Bunu b�r tahtanın 

b�r ucunu veya büyük b�r karton parçasını b�r kutuya veya k�tap yığınına yaslayıp d�ğer 

ucunu duvara doğru yönlend�rerek yapab�l�rs�n�z Araçlarınıza yeterl� hız vermek �ç�n 

rampanız en az 10 cm yüksekl�ğ�nde olmalıdır.
Not: Bu egzers�z, öğrenc�ler�n�z�n tekerlekler�ne / akslar düşmes� g�b� görünür hasarları 

vermel�d�r. Arabalara zarar gelmezse, ya çok hafift�r ya da yeter�nce hızlı g�tmem�şlerd�r. 

Genel olarak, daha büyük b�r rampa daha �y� sonuç ver�r.

Değerlend�rme;

Hang� araba, şas�ye veya tekerleklere / akslara zarar vermeden en yüksek hızda çarparak 

zarar görmed�?
Hang� araba, şas�ye veya tekerleklere / akslara zarar vermeden aynı yüksekl�kten en fazla 

tekrarlanan çarpışmalardan kurtulab�l�r?
Çocuklar yaptıkları tasarımla �lk ç�zd�kler� tasarımla benzer m�? Çocuklar gözlemler�n� 

kaydett�ler m�?
Öğrenc�ler gözlemler� �le yapab�lecekler� değ�ş�kl�kler
arasında nedensel b�r bağ kurdu mu? Örneğ�n, "Tampon çöktüğünde düştü, takmak �ç�n 

daha fazla bant kullanacağım veya farklı malzeme kullanacağım." Her çocuktan, arabaları 

ve  tampon tasarımları hakkında  kısa b�r poster v e y a  s u n u m 

yapmasını �stey�n. Onlardan  Newton'un  üçüncü yasasını  posterler�ne 

veya sunumlarına dah�l etmeler�n� �stey�n.
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27. SES VE TÝTREÞÝMLER

 Last�k Bant G�tar Oluşturalım;
Çocuklar sesler� duyab�lecekler�n� b�l�yorlar, ama seslere ney�n sebep olduğunu 

b�l�yorlar mı? Bu etk�nl�kte sesler�n t�treş�mlerden kaynaklandığını öğrenecekler ve kend� 

başlarına eğlencel� b�r müz�k alet� oluşturacaklar.

Malzemeler
 Üstte tek del�kl� doku kutusu (�k� tarafı saran del�kl� tür değ�l) veya üstte del�k kes�lm�ş 

küçük karton kutu. Karton kutular kullanıyorsanız, ayrıca b�r kutu kes�c� veya makas 

(sadece yet�şk�n kullanımı) ve bant gerek�r.
 Kutunun etrafında ve del�k üzer�nde ger�lecek kadar büyük last�k bant
 Kurşunkalemler, �şaretley�c�ler veya boya kalem�

Keşfet

1. Çocuklar el�nde last�k bandın b�r ucunu tutmalı ve germel�d�r. Last�k bandı b�r 

parmağınızla yavaşça koparmalıdır. Bunu b�rkaç kez deneyel�m.
Last�k bandı kopardığınızda ne duyuyorsunuz?Ne görüyorsun? Last�k bant hareket 

etmey� durdurduğunda ne olur?
2. Last�k bandın hızlı �ler� ve ger� hareket�ne t�treş�m den�r. Last�k bandı 

kopardığınızda t�treş�rs�n�z. Last�k bant da yakındak� havayı �terek t�treşmes�n� sağlar. 

Havanın t�treşt�ğ�n� göremesen�z de, kulağınız duyab�l�r. T�treş�m sese neden olur. 

T�treş�m sese neden olduğundan, t�treş�m durduğunda (last�k bant hareket etmey� 

durdurduğunda), ses de durur.

Şek�lde göster�len b�r last�k bant "g�tar" oluşturab�l�r. Last�k bandı  doku  k u t u s u n u n 

etrafına gerd�r�n , böylece üsttek� açıklıktan geçer. 
Del�ğ�n her �k� tarafındak� last�k  bandın altına b�r kalem / kalem / kalem 

yerleşt�r�n.
Değerlend�rme
Çocuklar ses ve t�treş�m anlayışını değerlend�rmek �ç�n last�k bant g�tarlarını denemeler� 

yaparlar. Böylece ses�n t�treşt�ğ�n� last�k g�tarlarıyla keşfederler . Aynı örneğ� günlük 

hayatta çocuklara konuşma, uğultu veya şarkı söylerken parmaklarını boğazlarına 

koymalarını sağlayarak da vereb�l�r�z.



Yap Yaşa Oyna ÖğRenDene Eğlen

28. Balon Arabasý
            GÝRÝÞ

 Çocuklar mühend�sl�k tasarımı, k�net�k ve potans�yel enerj� hakkında b�lg� veren bu 

eğlencel� etk�nl�kle balonla çalışan otomob�ller tasarlayacak, �nşa edecek ve yarışacak.

Malzemeler
Mezura
Tekerlekler(CD ve ş�şe kapakları g�b� yuvarlak nesneler) Akslar(tahta ş�şler, kalemler, 

p�petler, vb.)
Çerçeve / gövde (plast�k ş�şeler, karton kutular, buzlu çubuklar, vb.) P�petler
Balonlar Last�k bantlar Makas Ataç

Temel B�lg�ler
Bu etk�nl�kte, çocuklar balonla çalışan arabalar tasarlayacak ve ürün hal�ne 

get�receklerd�r. Arabalar, b�r balondan kaçan hava �le �ler� doğru �t�l�r. Farklı malzemeler 

kullanılarak değ�ş�k tasarımlarda araba yapılab�l�r.
Arabayı yapmak �ç�n kullanılan malzemelerden bağımsız olarak, otomob�ller�n temel  

çalışma  prens�b�  aynıdır.  B�r   balonu   ş�ş�rd�ğ�n�zde,   potans�yel   enerj�y� balona 

geç�r�lm�ş p�pet �ç�nden basınçlı havayı depolar. Balonu serbest bıraktığınızda, hava  

balonu  dışarı  doğru  �terek  p�petten  dışarı  çıkar  (Şek�l  2). Depolanan potans�yel 

enerj�, balon �ler�ye doğru �lerled�kçe k�net�k enerj�ye , hareket enerj�s�ne dönüştürülür . 

Enerj�n�n korunmasına göre depolanan potans�yel   enerj�    m�ktarı,    ortaya    çıkan    

k�net�k    enerj�    m�ktarına    eş�tt�r.  Sonunda,  sürtünme  balonu  yavaşlattıkça  k�net�k   

enerj�   termal enerj�ye (veya ısıya) dönüşür.

Değerlend�rme

Amaç, durmadan k�m�n en uzağa seyahat eden b�r  a r a b a  

yapab�leceğ�n� görmekt�r. Çocuklar arabalarını tasarlamak, ürün hal�ne get�rmek ve
test etmek �ç�n mühend�sl�k tasarım sürec�n� tak�p edeceklerd�r.
Balonu ş�ş�rmek �ç�n p�petle üfley�n.
İçer�dek� havayı kapatmak �ç�n parmağınızı samanın ucunun  ü z e r � n e  

hızlıca koyun.
Aracı, şer�t metre üzer�ndek� "0" �şaret�yle zem�ne yerleşt�r�n. Parmağınızı bırakın ve 

durana kadar arabayı �zley�n.
Çocuklar oluşturdukları ver� tablosunu kullanarak arabanın ne kadar �lerled�ğ�n� 

kaydedecekler
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Yap Yaşa Oyna ÖğRenDene Eğlen

BÖLÜM 

ONLÝNE EÐÝTÝMLER

 
ETKİNLİĞİN ADI 

ETKŻNLŻþ Ż 
YAPACAK KİŞİ 

ETKŻNLŻK 
TARİHİ 

 
SAATİ 

 
      İÇERİK 

 
Teknoloj�y� Ver�ml� 
Kullanmak Onl�ne 

Eğ�t�m 

 

Şerm�n SEVİL 

B�l�ş�m Teknoloj�ler� 
Öğretmen� 

 

  
06.04.2020 

 
   
   
20.00 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

Masal Anlatıcılığı 
Onl�ne Eğ�t�m 

 

Dr. Öğrt. Üyes�  

Hüsey�n ÖZTÜRK 

 
07.04.2020 

 
  20.00 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r.. 

Yaşam BecerṼlerṼ 
Onl�ne Eğ�t�m 

       

Zuhal TEKİN 

Usta Öğret�c� 

 
08.04.2020 

 
 14.30 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

Sınıf İçṼ EtkṼlṼ 
Öğrenme 

Ortamlarının 
Düzenlenmes� 

 

Prof.Dr. 

Erdoğan TEZCİ 

 
 
09.04.2020 

 

  14.30 
EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r 

 



Yap Yaşa Oyna ÖğRenDene Eğlen

BÖLÜM 

ONLÝNE EÐÝTÝMLER

Okul 
Programlarının 

Yönet�m� 

  

Prof.Dr. 

Erdoğan TEZCİ 

 
10.04.2020 

  
 14.30 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r 

 

Orff Schulwerk 
Elementer Müz�k 
Eğ�t�m�ne G�r�ş 

 

Den�z GÖMEÇ 

Müz�k Öğretmen� 

 

 

  13.04.2020 

 
 

  21.00 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

 
  Eğ�t�m�n ve         
Geleceğ�n      
Becer�ler� 

 
 

Kayhan KARLI 
Eğ�t�mc� Yazar 

 
 
  14.04.2020 

 

 
21.0

0 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara katılım 
l�nk� whatsapp 
grupları üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

 
 
Neden Proje Tabanlı 
Öğrenme 

 

Prof.Dr.Eyüp 
ARTVİNLİ 

 

   

15.04.2020 

 
 
 

14.0
0 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r.. 

 
 

EBA’nın Etk�n   
Kullanımı 

   
   Hüsey�n AYDIN 

 B�l�ş�m Teknoloj�ler�       
Öğretmenler� 

 
 
 
16.04.2020 

 
 
   
    21.00 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 
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BÖLÜM 

ONLÝNE EÐÝTÝMLER

 
 
eTw�nn�ng Projeler� 
Onl�ne Eğ�t�m 

 
 
F�l�z ÖZDEN 
Anaokulu Öğretmen� 

 
 
 
17.04.2020 

 
 
 
  21.00 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara 
katılım l�nk� 
whatsapp grupları 
üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

 
 

Değerler Eğ�t�m� ve     
Meden�yet B�l�nc� 

Onl�ne Eğ�t�m 

 
 

Canan AYDIN 
Felsefe Öğretmen� 

 
 
 
 20.04.2020 

 
 
 
  14.00 

 
Eğ�t�m Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara katılım 
l�nk� whatsapp 
grupları üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

 
 

   
Yaşam Becer�ler�           
Onl�ne Eğ�t�m 

      
 
 
      Zuhal TEKİN 
      Usta Öğret�c� 

 
 
    
  21.04.2020 

 
 
 
   14.30 

 
Eğ�t�m Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara katılım 
l�nk� whatsapp 
grupları üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

 
 

Ukulele Eğ�t�m�ne 
G�r�ş(1.Sev�ye) 

 
Den�z GÖMEÇ 
Müz�k Öğretmen� 

 

 
 
  22.04.2020 

 
 

21.0
0 

  Eğ�t�m Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara katılım 
l�nk� whatsapp 
grupları üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 
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BÖLÜM 

ONLÝNE EÐÝTÝMLER

    
 
Teknoloj�y� Ver�ml� 
Kullanmak Onl�ne 
Eğ�t�m 

 
Şerm�n SEVİL 

B�l�ş�m Teknoloj�ler� 
Öğretmen� 

   
 
 
 24.04.2020 

 
 
 
    21.00 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara katılım 
l�nk� whatsapp 
grupları üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

 
EBA’nın Etk�n    
Kullanımı 

HüseyṼn AYDIN 

B�l�ş�m Teknoloj�ler�       
Öğretmenler� 

 
  30.04.2020 
 

 

14.3
0 

EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara katılım 
l�nk� whatsapp 
grupları üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r. 

 
V�rüsler�n 
Genet�ğ� 

Prof.Dr. Feray 
KÖÇKAR 

  EğṼtṼm Zoom 
uygulaması �le 
yapılacaktır. 
Katılımcılara katılım 
l�nk� whatsapp 
grupları üzer�nden 
b�ld�r�lecekt�r 
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