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ETKİNLİK 1 

 

ETKİNLİK 2 
Kazanım: F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir 

model oluşturur. 

Etkinliğin adı: GÜNEŞ’E YAKLAŞALIM. 

Etkinliğin amacı: Gezegenlerin Güneş’e yakınlık sıralamasını kavratmak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Renkli karton, boya kalemleri. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öğretmen, öğrencilerden ellerindeki kartonlara ayrı ayrı her bir gezegeni çizerek o 
gezegenlerin belirli özelliklerini yazmasını ister. Öğrencilere iki veya üç gün süre verilir. 
Verilen süre bittikten sonra, derste öğretmen öğrencilere ‘’Kim Merkür olmak ister?’’ diye 
sorar. Aynı soru diğer gezegenler için de sorulur. Gönüllü öğrenciler ayağa kalkar. 
Öğretmen Güneş olur ve öğrencilerden gezegenlerin Güneş’e yakınlıklarına göre sıraya 
girmeleri istenir. İstekli olan öğrencilerle yeni gruplar oluşturularak etkinlik tekrarlanır. 

Değerlendirme: Gezegenleri Güneş’e yakınlıklarına göre yakın olandan uzak olana doğru sıralayınız. 

 

Kazanım: F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 

Etkinliğin adı: GEZEGENLERİ SIRALAYALIM. 

Etkinliğin amacı: Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırarak etkin öğrenmeyi sağlamak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Boya kalemleri, renkli kartonlar. 

Etkinlik için katılımcılar: Sekizerli olarak gruplandırılmış öğrenciler 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Sekizerli olarak gruplandırılmış öğrencilerden her birine, modellemeleri istenilen gezegen 
adları verilir. Öğrenciler, renkli kartonlara modelleyecekleri gezegenin resmini çizerek 
genel özelliklerini yazarlar. Daha sonra teorik olarak öğrendikleri gezegen sıralamasını, 
önce büyükten küçüğe sonra küçükten büyüğe olacak şekilde yan yana gelerek yaparlar. 

Değerlendirme: Gezegenleri büyüklük sıralamasına doğru büyükten küçüğe sıralayınız. 



ETKİNLİK 3 
Kazanım: F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 

Etkinlik adı: GÜNEŞ VE AY TUTULMASI MODELİ 

Etkinliğin amacı: Güneş ve Ay tutulmalarını model üzerinde göstererek öğrencilerin daha iyi kavramalarını 
sağlamak. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Güneş'i temsil eden ışık kaynağı (fener), Ay ve Dünya'yı temsil eden köpük küreler. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve 4 kişilik grup halinde öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öğrenciler, köpük küreleri Dünya ve Ay için sulu boya ya da kuru boya 
kullanarak uygun şekilde boyarlar. 
Güneş tutulması için Güneş-Ay-Dünya konumunda Ay'ın gölgesinin Dünya'nın üzerine 
düştüğünü görürler ve Güneş'in bir süre görünmediği sonucuna varırlar. 
Ay tutulması için Güneş-Dünya-Ay konumunda Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine 
düştüğünü görürler. 

Değerlendirme: Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 
(Dolunay- ilk dördün- dalgalar halinde- Ay- yeni ay- doğrusal- hilal)  
 
1.Güneş tutulması sırasında.................. Güneş ile Dünya arası girer. 
2.Ay tutulması Ay’ın..................... evresinde gerçekleşir. 
3.Güneş ve Ay tutulmaları ışığın...................yayıldığını ispatlar. 
4.Güneş tutulması Ay’ın.....................evresinde gerçekleşir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 4 
Kazanım: F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 

Etkinliğin adı: BİL BAKALIM BEN KİMİM? 

Etkinliğin amacı: Öğrencilerin destek ve hareket sistemine ait temel yapıların özelliklerini örnekleriyle 
birlikte öğrenmesini sağlamak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Renkli kağıtlar, makas, küçük fanuslar 

Etkinlik için katılımcılar: Beşerli öğrenci grupları (15 öğrenci), öğretmen 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Sınıftaki öğrenciler beşerli olarak gruplandırılır. Öğrencilerden ellerinde bulunan renkli 
kâğıtları, kenarları 4 cm olan kareler şeklinde kesmeleri istenir. Kesilen kâğıtların bir 
yüzüne destek ve hareket sistemi yapılarından kemik, kas, eklem türlerinden birinin adı 
yazılır. Kâğıdın diğer yüzüne de ön taraftaki yapının açıklaması ve örneği yazılır. (Örneğin 
birinci grup kemikle, ikinci grup kasla, üçüncü grup da eklemle ilgili kâğıtlar hazırlar.) 

Öğrencilerden bu şekilde oluşturulan kâğıtları, gruplarına ait bir fanusta toplamaları 
istenir. 

Önce gruptaki her öğrenci, kendi fanusundan bir kart çekip çektiği kâğıtta yazan yapının 
özelliğini bilmeye çalışır. Bilemezse kâğıdın arka yüzünden yardım alır. Daha sonra tüm 
grupların kartları bir fanusta birleştirilir. Öğrenciler sırayla kart çekerek kartta yazan 
yapının özelliğini bilmeye çalışır. Bilememeleri hâlinde kartların arka yüzünden yardım 
alırlar. En çok özelliği bilen grup ödüllendirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 5 

Kazanım: F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak 
açıklar. 

F.6.2.2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime 
uğranması gerektiği çıkarımını yapar. 

Etkinliğin adı: SİNDİRİMİ DRAMA İLE ÖĞRENELİM. 

Etkinliğin amacı: Sindirim sistemi yapı ve organlarını eğlenerek öğrencilere öğretmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: Sindirim sistemi organlarının görevlerini ve yardımcı yapıların görevlerini bilir. 
Mukavvadan yapılmış ağız modeli, besin olarak bisküvi, besinleri taşımak için küçük kap, 
sindirim sistemi organlarının yazılığı olduğu kağıtlar ve sprey şişesi. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve 14 öğrenci 

Uygulanabilecek ortam: U düzeninde sınıf ortamı. 

Etkinliğin yapılışı: U modelindeki sınıfta sıraların ön 
kısımlarına sindirim sistemi organlarının isimleri yapıştırılır. Ağız görevi üstlenen öğrenci 
bisküvi parçalarını ağız modelini 
kullanarak çiğnemeye başlar ve burada gerçekleşen olayları söyler. Sonra sindirime 
yardımcı olan sıvı, tükürük salgısı gelir. Tükürük salgısı görevini üstlenen öğrenci, üzerinde 
tükürük yazan sprey kutusu ile gelir. Bisküvi parçalarına spreydeki suyu sıkar ve görevini 
söyler. Ağızdaki olay bittikten sonra bisküvi parçalarını dişlerin yanındaki kaba koyar. 
Yutak görevi üstlenen öğrenciye kabı iletir. Görevli öğrenci yutağın görevini söyler. Yemek 
borusu görevini üstlenen öğrenci yemek borusunun görevlerini söyler. Daha sonra 
yanındaki mide görevini üstlenen öğrencilere içinde bisküvilerin olduğu kabı 
verir. Mide görevi üstlenen öğrenciler elleri yardımı ile mekanik sindirim yapar. Daha 
sonra kimyasal sindirimde görevli olan yardımcı yapı, mide öz suyu gelir. Mide öz suyu 
görevini üstlenen öğrenci görevlerini söyler, elindeki sprey kutusundan bisküvilerin 
üzerine su sıkar. Bisküvi kabını, ince bağırsak görevini üstlenen arkadaşlarına 
verir. İnce bağırsak görevini üstlenen öğrenciler görevlerini söyler. Sonra safra salgısı 
gelir, görevini söyler, 
elindeki sprey kutusundan kabın içine su sıkar. İnce bağırsaktaki öğrenciler mekanik 
sindirim 
olayı yapmaya devam ederler. Sonra kimyasal sindirime yardımcı olan pankreas öz suyu 
gelir, görevini söyler, elindeki sprey kutusundan kaba su sıkar. Kabı, sindirime 
yardımcı olan, villus görevi üstlenen arkadaşlarına iletir. Kap sıranın altına konur ve 
masanın üzerindeki meyve sularını iki öğrenci içer. Buradaki meyve sularının 
içilmesi, besinlerin kana geçmesini temsil etmektedir. Villuslarda besinler kana geçtikten 
sonra buruşturulmuş gazete parçası 
besinlerin sindirilmiş halini temsil eder ve villuslardan sonra kalın bağırsağa iletilir. 
Kalın bağırsak görevini söyler. Son olarak gazete parçası anüse iletilir. Anüs görevi 
üstlenen 



öğrenci görevini söyler ve gazete parçasını çöp 
kutusuna atar. Etkinlik son bulur. 

Değerlendirme: Taner köfte yemeyi, Kerim ise makarna yemeyi çok sevdikleri bildiklerine göre; Taner ve 
Kerimin birbirlerine sordukları sorular ve cevaplar verilmiştir. 

 Taner: Kerim senin en çok sevdiğin besinin kimyasal sindirimi nerede başlıyor? 

Kerim: …………… 

Kerim: Taner peki senin en çok sevdiğin besinin kimyasal sindirimi nerede başlıyor? 

Taner: …………… 

Yukarıda Kerim ve Taner arasında geçen konuşma metninde boş bırakılan cevaplara ne 
yazılmalıdır? 

  Kerim                Taner  

A)             Ağız   Mide    

B)  Ağız                İnce Bağırsak    

C)   Mide   Ağız    

D)  İnce bağırsak  Ağız   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 6 
Kazanım: F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak 

açıklar. 

Etkinliğin adı: DOLAŞIM SİSTEMİ MODELİ 

Etkinliğin amacı: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model oluşturarak açıklamak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Atıl durumdaki her türlü malzeme, (plastik, kâğıt, eskimiş kıyafetler...) karton, ip, renkli 
bantlar, yapıştırıcı. 

Etkinlik için katılımcılar: Bireysel veya grupla yapılabilir. 

Uygulanabilecek ortam: Öğrenciler grupla veya bireysel olarak evde etkinliği yapabilirler. 

Öğretmen gözetiminde grupla okulda yapılabilir. 

Etkinliğin yapılışı: Öğrencilerden atıl durumda olan esmiş kıyafetleri, plastik tabak, bardak,ip hortum gibi 
malzemeleri kullanılarak dolaşım sistemi organlarını ve kan damarlarını modellemeleri 
istenir. 

Modelleme esnasında öğrenciler serbest bırakılarak yaratıcı fikirler geliştirmeleri 
sağlanmalıdır. 

Öğrencilerden atıl malzemelerle yaptıkları model üzerinde, 

dolaşım sisteminde görevli her organın görevlerini açıklamaları istenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 7 
Kazanım: F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 

Etkinliğin adı: BÜYÜK VE KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI 

Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kan dolaşımını eğlenerek öğrenebilecekleri bir modelle açıklamak. 

Etkinlik için ön 
hazırlık: 

Renkli elektrik bantları, kırmızı ve mavi renkte kartlar. 

Etkinlik için 
katılımcılar: 

Bireysel veya grupla yapılabilir. 

Uygulanabilecek 
ortam: 

Öğretmen gözetiminde grupla okulda yapılabilir. 

Ailesi ile birlikte evde yapabilir. 

Etkinliğin 
yapılışı: 

Mavi ve kırmızı renkli elektrik bantları kullanılarak yere büyükçe bir dolaşım modeli çizilir. 

Çizilen modelde akciğerler, kalp ve vücut hücreleri belirtilir. 

Kalbin sağ ve sol tarafı belirtilir. 

 Öğrencilerin büyük ve küçük kan dolaşımını daha iyi öğrenebilmeleri için yere yapıştırılan bantlar 
üzerinde yürümeleri istenir. 

Büyük kan dolaşımının vücut hücrelerine oksijen tanışmak amacı ile yapıldığı belirtilir. Daha sonra 
öğrenciye kalbin sol karıncığından yürümeye başlamadan önce, oksijeni temsil eden kırmızı bir kart 
verilir. Öğrenci, bu kırmızı kartı dolaşım esnasında vücuda bırakır. Vücut hücrelerinde beklemekte 
olan ve karbondioksidi temsil eden mavi kartı alır. Öğrenciye bu mavi kartı tekrar kalbe getirdiğinde 
de küçük kan dolaşımının başlayacağı bilgisi verilir. Sağ karıncıktan elindeki kırmızı kartla yürümeye 
başlayan öğrenci, bu kartı akciğerlere götürerek bırakır ve orada bulunan mavi kartı alarak tekrar 
kalbe döner.(Ayrıntılı bir kalp modeli çizilebileceği gibi sadece sağ ve sol kısım da çizilebilir. Kan 
damaları, taşıt yollarına benzetilip oyuncak araba kullanılabilir. İki grup oluşturularak bir oyuna 
dönüştürülebilir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 8 
Kazanım: F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevini tanımlar. 

Etkinliğin adı: KAN ŞEHRİ VE SAKİNLERİ 

Etkinliğin amacı: Kanın yapısını ve görevini drama yoluyla öğrenmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: Etkinliğe başlamadan önce kanın yapısını oluşturan yapıları konu anlatımının 
tamamlanması gereklidir. Etkinlik öncesi kanın yapısını oluşturacak hücreleri 
temsil edecek öğrencilere; hücrelerin adının yazılacağı ve ana özelliğini gösterecek 
renlerde, kartondan ya da renkli A 4 kağıtlarından şapka ya da rozet yapılmalıdır. 

Etkinlik için katılımcılar: Sınıf mevcuduna göre kan hücrelerini ve kan plazmasını temsil edecek 4 grup oluşturulur. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. (Canlı ders ortamı için de uygulanabilir.) 

Etkinliğin yapılışı: Etkinlikte öğrenciler kanın yapısını oluşturan yapıların özelliklerini aynı zamanda hücre 
yapısında oluşacak değişikliler ya da hücre sayının azalıp artmasında oluşabilecek hastalık 
ve sorunları gruplarında sırayla söylerler. Örneğin; 

Alyuvar grubu: Kana kırmızı rengini veririm.  

Hücresel bozukluğumda orak şeklini alıp anemiye sebep olurum. 

Hücrelere solunum gazı oksijeni ve atıkları taşırım vb. 

Akyuvar grubu: Rengim beyazdır. 

Vücudun savunması benden sorulur. 

Vücuda giren bakterileri virüsleri yerim. 

Kanda sayıca artışımız vücutta hastalık olduğunu ya da hastalığın atlatıldığını gösterir vb. 

Kan pulcukları: Renksizimdir. 

Yaralanmalarda oluşan yırtıkları kapatırım. 

Kanın pıhtılaşmasını sağlar kanamayı durdururum. 

Hücre sayımın azalması ya da üretilememesi kan kaybından ölmelere dahi sebep olabilir 
vb. 

Kan plazması: … 

Değerlendirme: 1) Kanın yapısını oluşturan maddeler nelerdir isimlerini yazınız? 

2) Akyuvar hücrelerinin görevleri nelerdir? 

 

 
 



ETKİNLİK 8 
Kazanım: F. 6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir. 

Etkinlik adı: KAN BAĞIŞINDA BULUNAN YAKINLARIMIZI BELİRLEYELİM. 

Etkinliğin amacı: Kan bağışının insan hayatına karşı öneminin farkına varılması amaçlanır. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Kâğıt, kalem. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğrenciler ve gönüllü kan bağışçıları 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: 1. Gönüllü olarak kan bağışında bulunan insanlar belirlenir ve onlarla röportaj 
yapılır. Kan bağışı yapanlara: 

2. 1. Neden kan bağışında bulundunuz? 
3. 2. Kan bağışında bulunduktan sonra neler hissettiniz? soruları sorulur. 
● Röportaj esnasında alınan cevaplar, sınıfta öğrenciler tarafından tartışılır. 

Öğretmen, ülkemizdeki kan bağışının Avrupa ülkelerine göre daha az olduğunu vurgular. 
Tartışma sonucunda ülkemizde gönüllü kan bağışı oranının artırılması için neler 
yapılabileceği konusunda beyin fırtınası yapılır. Öğrenciler tarafından sunulan çözüm 
önerileri, tahtaya yazılır ve not edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 9 
Kazanım: F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak 

açıklar. 
Etkinlik adı: SOLUNUM SİSTEMİ MODELİ 

Etkinliğin amacı: Solunum sisteminin görevlerini kavramak. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Pet şişe, 2 adet küçük balon,1 adet büyük balon, pipet ya da Y 
şeklinde boru. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve 5er kişilik grup halinde öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Etkinlik için 1,5 litrelik pet şişenin alt kısmı kesilerek alt kısmına diyaframı temsil eden 
büyük balon yerleştirilir. Şişenin üst kısmına Y borusu, Y borusunun her iki ucuna da 
küçük balonlar yerleştirilir. Üst kısmına ise insan vücudunu temsil eden maket yapılır. 
Öğrenci büyük balonu aşağıya doğru çektiğinde akciğerin hacminin arttığını gözlemler. 
Öğrenci büyük balonu yukarıya doğru hareket ettirdiğinde akciğer hacminin azaldığını 
gözlemler. Öğrenciler, bu deneyle vücudumuza aldığımız virüsün (ağız veya burundan) 
solunum sistemi organlarından ilerleyerek akciğer üzerindeki etkisini de 
gözlemleyebilirler. 

Değerlendirme:  Aşağıda verilen noktalı yerlere ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız. 
1. (….) Hava kirliliği solunum sistemi hastalıklarına neden olur. 
2. (....) Soluk alma esnasında akciğerlere dolan hava içerisinde sadece oksijen gazı 
bulunur. 
3. (….) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi bronşçuklarda gerçekleşir. 
4. (….) Soluk alırken diyafram kası düzleşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 10 
Kazanım: F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları, model üzerinde göstererek 

görevlerini özetler. 

Etkinliğin adı: BOŞALTIM SİSTEMİ MODELİ HAZIRLIYORUM. 

Etkinliğin amacı: Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların vücudumuzdaki yerlerini ve görevlerini 
kavrayabilmek 

Etkinlik için ön hazırlık: İnsan vücudu maketi, boşaltım sistemi maketi, renkli kalemler, renkli kâğıtlar, yapıştırıcı, 
oyun hamuru, fon kartonu. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Ev, sınıf ya da laboratuvar. 

Etkinliğin yapılışı: Laboratuvarda bulunan insan vücudu maketi ya da boşaltım sistemi maketi kullanılarak 
boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların isim ve görevleri öğrencilere tanıtılır. 
Öğrenciler kendi seçtikleri çeşitli malzemeleri kullanarak boşaltım sistemi modeli 
hazırlarlar. Öğrencilere, boşaltım sistemi yapı ve organları boyama sayfası verilir. 
Öğrenciler boyadıkları yapı ve organları keserek bir kâğıda yapıştırır ve kendi modellerini 
oluştururlar. 

 

 

ETKİNLİK 11 
Kazanım: F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek 

gösterir. 

Etkinlik adı: LASTİK ÇEKME OYUNU 

Etkinliğin amacı: Kuvvetin büyüklük, yön ve doğrultusu olduğunu kavramak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Eşit uzunlukta iki adet lastik, tebeşir, metre 

Etkinlik için katılımcılar: 3 kişi (Katılımcılar öğrenci ve yetişkinlerden oluşabilir) 

Uygulanabilecek ortam: Ev veya bahçe. 

Etkinliğin yapılışı: Eşit uzunluktaki iki lastik, bir ağaca bağlanır. (Etkinlik evde uygulanacak ise lastik, sabit bir 
masanın bacağına bağlanabilir.) İki kişi; bu iki lastiğin ucundan tutup, lastiğe farklı 
yönlerde, farklı kuvvetler uygular. Üçüncü kişi de son durumda elindeki tebeşir ile 
çekilen lastiklerin uzadıkları noktalara işaret koyup sonra bu uzunluğu metre ile ölçer. 
Kaydedilen veriler sonucunda, hangi öğrencinin lastiği daha çok çektiği (daha çok kuvvet 
uyguladığı) üzerine tartışılır. 



ETKİNLİK 12 

Kazanım: F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 

Etkinlik adı: MASAYI HAREKET ETTİRELİM. 

Etkinliğin amacı: Birden fazla kuvvetin cisimlere etkisini gözlemlemek. 

Etkinlik için ön hazırlık: Ağır bir nesne (içi su dolu damacana ,masa vb.) 

Etkinlik için katılımcılar: 2 ya da daha çok katılımcı.(Öğrenci,veli...) 

Uygulanabilecek ortam: Ev veya sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öğrenciler, önce tek başına kuvvet uygulayarak ağır nesneyi hareket ettirmeye çalışır. 
Başaramayınca yanına bir başka öğrenciyi de alıp farklı/aynı yönlerde kuvvet 
uygularlar. Bu işlemi cisim hareket edene kadar sürdürürler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 13 
Kazanım: F.6.3.1.2. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını 

gözlemleyerek karşılaştırır. 
Etkinlik adı: BİRBİRİMİZİ KUVVET İLE DENGELEYELİM. 

Etkinliğin amacı: Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin nasıl olduğunu gözlemlemek. 

Etkinlik için ön hazırlık: İp. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

5 öğrenci. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Ev veya sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öncelikle bir ip alınıp en fazla 5 kişi olacak şekilde etkinlik hazırlanır. 
İpin bir ucuna 2 kişi, diğer ucuna 2 kişi gelecek şekilde yerleşilir. (Kuvvet olarak aynı 
kuvvetin uygulaması gerekiyor.) 
İpin uçlarındaki kişiler, kuvvet uygulayarak ipleri kendilerine doğru çekerler. (Burada aynı 
kuvvetler uygulanacağı için ve kişi sayısı da aynı olduğu için ip ve kişiler 
hareket etmez ve böylece ipe etki eden kuvvetin dengelenmiş kuvvet olduğu görülür.) 
Dengelenmemiş bir kuvvet için ise ipin bir ucuna 2 kişi, diğer ucuna ise 3 kişi geçer. İpin 
uçlarındaki kişiler, kuvvet uygulayarak ipleri kendilerine doğru çekerler. (Burada aynı 
kuvvetler uygulanamaz ve kişi sayıları da farklı olduğu için ip ve kişiler 
hareket eder. Hareket yönü, 3 kişinin olduğu yön yani kuvvetlerin çok olduğu yön olur.) 
Böylelikle ipin üzerine etki eden kuvvet dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında kalır. 

Değerlendirme: 1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? 
A) Ağaçta duran elma 
B) Sabit süratle ilerleyen araba 
C) Yokuştan aşağıya hızlanan bisiklet  
D) Duvardaki saat  

 
2.Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde hareket eden bir cisim için aşagıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Sabit süratle hareket eder 
B) Sürati azalabilir 
C) Sürati artabilir 
D) Hareket yönü degişebilir  

 
 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 14 

Kazanım: F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 

Etkinlik adı: KİM DAHA ÇOK SÜRATLİ? 

Etkinliğin amacı: Süratin ne olduğunu ve birimini kavramak  

Etkinlik için ön hazırlık: Kronometre. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

2 öğrenci. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Bahçe. 

Etkinliğin yapılışı: 2 öğrenci seçilir. Bahçenin uygun bir alanında başlangıç ve bitiş çizgisi belirlenir. 
Kronometre ayarlanır. Başlangıç noktasındaki öğrencilerden, bitiş noktasına kadar 
koşmaları istenir. Öğrenciler bitiş noktasına gelirler. Öğrencinin koşuyu bitirme süreleri 
belirlenir. Öğrencilere sorular yöneltilir. (Aslında bildikleri günlük hayatta kullandıkları 
kavramların bilimsel adını kendileri bulsun diye.) 
Sorular şunlardır: 
Başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafe ikiniz için de aynı mıdır? 
Mesafe aynı olmasına rağmen ikiniz de farklı sürelerde geldiniz. Neden? 
Yolun birimi nedir? 
Zamanın birimi nedir? 
Sizler neyi hesaplamak istediniz? 
Süratin birimi nedir? 
Bu sorular sayesinde öğrenciler, aslında bildikleri kavramların bilimsel karşılığını 
öğrenirler. 

Değerlendirme: 1. Sürat kavramını açıklayınız ve birimini yazınız.  
2. Yolun birimini yazınız. 
3. Zamanın birimini yazınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 15 

Kazanım: F.6.3.2.2.Yol, zaman ve sürat arasindaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.  

Etkinlik Adı: BALONLARI EŞLEŞTİRELİM GRAFİK ÇİZELİM  

Etkinliğin Amacı: Yol - zaman ve surat - zaman grafiği  çizmek  

Etkinlik için ön hazırlık: 10 adet balon 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf ve canlı ders. 

Etkinliğin Yapılışı: Ders ortamına getirilen 10 balondan 5 beyaz balonun üzerine 2m, 4m, 6m, 8m ve 10m 
yazılır. Diğer 5 mavi balonun üzerine ise 1s, 2s, 3s, 4s ve 5s yazılır. Öğrencilerden üzerinde 
yol diğerleri bulunan beyaz balonlar ile saniye değerleri bulunan mavi balonların sabit 
sürat ile hareket eden aracı düşünerek eleştirmeleri istenir.  Eşleştirilen balonlara göre 
hareketlinin yol-zaman grafiği çizilir. Her yol değeri için sürat değeri hesaplanarak sürat-
zaman grafiği çizilir. 

Değerlendirme: Sabit süratli hareket eden araca ait yol-zaman tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre 
hareketlinin yol-zaman grafiğini çiziniz. 
 

Yol (m) 0 10 20 30 40 50 

Zaman (s) 0 1 2 3 4 5 
 
Grafik Çizimi: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 16 
Kazanım: F.6.4.1.1. Maddelerin tanecikli,boşluklu ve hareketli  yapıda olduğunu ifade eder. 

 
Etkinlik adı: MADDELERİ KÜÇÜLTÜYORUM, TANECİK OLUŞTURUYORUM. 

Etkinliğin amacı: Maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade edebilme. 
 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Kâğıt, makas, oyun hamuru, ip. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Sınıftaki bütün öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öğrencilerle madde ve maddenin özelliklerinin neler olduğu hakkında konuşulur. 
Daha sonra her bir öğrenciden ellerindeki kâğıdı istedikleri şekilde kesmeleri istenir. Daha 
sonra kestikleri parçaları bir araya getirmeleri istenir. Bu şekilde küçük 
parçalardan büyük parça oluşturulur. 
Daha sonra öğrencilerden istedikleri renk oyun hamurunu, ayırabildikleri kadar küçük 
parçalara ayırmaları daha sonra birleştirmeleri istenir. 
Öğrencilere maddelerin de böyle küçük küçük parçalardan oluştuğu ve adının tanecik 
olduğu açıklanır. 
Taneciklerin özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra maddelerin katı, sıvı ve gaz olmak 
üzere üçe ayrıldığı söylenir. Her birinin tanecik yapısı, öğretmen tarafından tahtaya 
çizilerek anlatılır. Daha sonra öğrencilerden iplerle kendilerine belli bir alan belirlemeleri, 
oyun 
hamurundan tanecikler yaparak maddenin üç hâlini de gösteren modeller oluşturmaları 
istenir. 
Öğrencilerin yaptıkları modeller kontrol edilerek öğrencilere yapmış oldukları modellerin 
maddenin hangi hâli gösterdiği sorulur. 
 

Değerlendirme: Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 
(Öteleme- az- akışkanlık- titreşim- hacim- sıkıştırılabilme- fazla)   
1. Katı maddelerin tanecikleri sadece   ……………… hareketi   yaparlar. 
2. Gaz maddelerin taneciklerin  arasındaki  boşluklar  fazla  olduğundan………………  
miktarı   sıvı maddelere göre daha fazladır. 
3. Sıvı maddelerin taneciklerinin öteleme hareketi sayesinde   ……………    özelliği   
vardır. 
4. Katı maddelerin tanecikleri arasındaki   boşluk ……….sıvı maddelerin tanecikleri 
arasındaki boşluk  ise  katılara  göre   daha ………………….dır. 
5. Gaz maddelerin belirli bir   ……………….yoktur. 
 
 

 

 

 

 



ETKİNLİK 17 

Kazanım: F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve 
taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. 

Etkinlik adı: HAL DEĞİŞTİREN  TANECİKLER HANGİ HAREKETLERİ  YAPAR? 

Etkinliğin amacı: Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluğun ve taneciklerin 
hareketliliğin değiştiğini gösterebilme. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Öğrencilere hâl değiştiren maddelerin hareketleri konusu anlatılarak EBA’daki video 
izletilir. Daha sonra öğrencilerden tanecikleri temsil edecekleri bir drama çalışması 
yapmaları istenir. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

3 öğrenci. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öğrencilere hâl değişimi konusu anlatıldıktan sonra sınıfın orta kısmında boş bir alan 
oluşturulur. 
Öğrencilerin her biri bir taneciği temsil eder. Öncelikle öğrencilerden katı tanecikleri 
canlandırmaları istenir. Daha sonra katı taneciklerin yaptıkları hareketleri göstermeleri 
istenir. Öğrenciler, birbirlerine çok az boşluk kalacak şekilde yaklaşırlar. Öğrenciler, 
oldukları yerde titreme hareketi yaparlar. Öğretmen, öğrencilerden sıvı taneciklere 
dönüşmelerini ve bu taneciklerin yaptığı hareketi göstermelerini ister. 
Öğrenciler, birbirlerinden biraz ayrılarak kendi aralarında anlaşırlar ve sırayla titreme, 
kendi etraflarında dönme ve öteleme hareketlerini yaparlar. Öğretmen son olarak 
öğrencilerden gaz taneciklerine dönüşmelerini ve gaz taneciklerinin yaptığı hareketleri 
göstermelerini ister. Öğrenciler birbirlerinden daha da uzaklaşırlar. Kendi aralarında karar 
verip istedikleri sırayla titreşim, dönme ve öteleme hareketlerini yaparlar. 

Değerlendirme: 

 
Şekilde tanecik modeli verilen numaralandırılmış maddelere örnekler aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 
         I                               II                               III    
A) Gazoz                        Su                          Demir 
B) Hava                       Demir                         Su 
C) Su                            Hava                        Demir 
D) Demir                     Bakır                        Gazoz 
 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 18 
Kazanım: F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar. 

Etkinliğin adı: YOĞUNLUĞU KEŞFEDİYORUM 

Etkinliğin amacı: Maddelerin bir yoğunluğunun olduğunu ve yoğunluğun maddenin sadece kütlesiyle veya 
sadece hacmiyle ilgili olmadığının fark edilmesi. 

Etkinlik için ön hazırlık: Yoğunluk küpleri, eşit kollu terazi, dereceli silindir, 205 ml plastik ya da cam beher, su, 
aynı kütlelerde fakat farklı hacimde taş, tahta, oyun hamuru 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Etkinlik yapılmadan önce kütlenin tanımı yapılır. Nasıl ölçüldüğü gösterilir. Hacmin tanımı 
yapılıp dereceli silindir ile nasıl bulunabileceği tartışılır.Etkinlik sırasında öğrencilere 
neden bazı maddelerin suda yüzdüğü, bazılarının ise suya battığı sorulur. Beherin içine 
belirli bir miktar su konulur. Öğrenciler defterlerine aşağıdaki gibi bir tablo çizerler. 

MADDE KÜTLE HACİM MADDENİN SUDAKİ KONUMU 

TAŞ    

TAHTA    

OYUN HAMURU    

YOĞUNLUK KÜPÜ 1    

YOĞUNLUK KÜPÜ 2    

YOĞUNLUK KÜPÜ 3    

Aynı kütlede olan fakat hacimleri farkı olan taş, oyun hamuru ve tahtanın kütleleri eşit 
kollu terazide ölçülür. Dereceli silindir ile aynı maddelerin hacimleri ölçülüp tabloya not 
edilir. Daha sonra bu maddeler teker teker beherdeki suyun içine atılıp sudaki 
durumlarının gözlenmesi sağlanır. (Bu aşamada maddelerin sudaki konumlarının sadece 
kütleleri ile alakalı olmadığı tartışmaya açılarak yorumlanmalıdır. Maddelerin sudaki 
durumlarının kütleleri ile ilgili olduğu yanılgısına sahip olanlar için oldukça önemlidir.) 

Etkinliğin ikinci aşamasında yoğunluk küplerinin kütleleri, eşit kollu terazi ile ölçülür. 

Hacimleri, öğrencilere yoğunluk küplerinin üzerindeki bilgilerden hareketle söylenir. 
(Yoğunluk küpleri aynı göründüğü için numaralandırmak faydalı olacaktır.) 

Yoğunluk küpleri suya atılarak sudaki konumları gözlemlenir. (Bu aşamada sudaki 
konumların neden farklı olduğu tartışılmalıdır. Maddelerin sudaki durumlarının hacimleri 
ile ilgili olduğu yanılgısına sahip olanlar için bu oldukça önemlidir.) 

Etkinliklerden sonra yoğunluğun tanımı yapılır. 



ETKİNLİK 19 
Kazanım: 6.4.2.2.Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını 

hesaplar. 
Etkinliğin adı: BAZI MADDELERİN YOĞUNLUKLARINI BULUYORUM. 

Etkinliğin amacı: Çevrede sıklıkla görülen maddelerin yoğunluklarını hesaplamak. 

Etkinlik için ön 
hazırlık:  

Eşit kollu terazi, dereceli silindir, taş, tahta, oyun hamuru, silgi vb. gibi 
(Öğrencilerden yoğunluklarını merak ettikleri maddeler getirmeleri istenir. Suda 
batmayan cisimlerin hacim hesaplaması zor olur ya düzgün şekilli cisimler 
isteyin – burada düzgün şekilli cisimlerin hacim hesaplamasının verilmesi 
gerekir- ya da sadece suda batan cisimler isteyin) 

Etkinlik için 
katılımcılar: 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek 
ortam: 

Sınıf. 

Etkinliğin 
yapılışı: 

Öğrenciler defterlerine aşağıdaki gibi bir tablo çizerler. 
MADDE KÜTLE(g) HACİM(g) YOĞUNLUK(g/cm3) SUDAKİ KONUM                     

 
Öğrenciler getirdikleri maddelerin kütle ve hacimlerini ölçüp tabloya 
kaydederler. Daha sonra yoğunluklarını hesaplarlar. Öğrencilere sorular sorulur. 
Cisimlerin sudaki konumları ile yoğunlukları arasında ilişki kurdurulmaya 
çalışılır. Bu aşamada maddenin cinsi ve yoğunluk arasındaki ilişkiyi de fark 
etmeleri sağlanır. 

Değerlendirme: 1. Hacimleri birbirine eşit A maddesinin kütlesi 10g, B maddesinin kütlesi 22g ve 
c maddesinin kütlesi 30gramdır. Bu maddelerin yoğunluklarını büyükten küçüğe 
sıralayınız. 

2. Kütlesi 20 g olan bir topun yoğunluğunu azaltmak için ne yapabilirsiniz? 

3. Elinizde bir parça alüminyum folyo ve 50 adet bilye var.50 bilyenin bir kova 
suda yüzmesini istiyorsunuz. Bunun için nasıl bir düzenek hazırlarsınız? Yazınızı 
çizimle destekleyin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 20 
Kazanım: F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 

Etkinlik adı: FARKLI MADDE FARKLI YOĞUNLUK 

Etkinliğin Amacı: Günlük hayatta sıkça kullandığımız 7 farklı sıvının yoğunluklarının, farklı olup olmadığını 
gözlem yaparak belirlemek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Bal, nar ekşisi, süt, bulaşık deterjanı, kolonya, zeytinyağı, su, 7 adet beher ya da çay 
bardağı,1 adet mezür ya da uzun ince ve şeffaf bir şişe, Pastör pipeti. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen veya bir öğrenci. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf veya ev. 

Etkinliğin Yapılışı: Sıvıların her biri beherlere eşit hacimlerde dökülür. Su ve kolonya, renksiz olduğu 
için oluşacak yoğunluk kulesinde gözlemlenebilmeleri amacıyla farklı renkteki 
gıda boyaları ile renklendirilir. İlk olarak beherde bulunan bal, mezüre aktarılır. 
Ardından sırasıyla nar ekşisi, 
süt, bulaşık deterjanı, su, zeytinyağı ve kolonya pipetle eşit hacimlerde alınarak 
yavaşça mezüre aktarılır. 
 
Deney sonunda öğrencilere şu sorular yöneltilir: 
1. Sıvıları aynı kaba aktarmanıza rağmen sıvıların birbiri ile karışmamasının sebebi 
sizce ne olabilir? 
2. Sıvılardan oluşturduğunuz bu kulenin yoğunluklarını büyükten küçüğe doğru 
sıralayınız? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 21 

Kazanım: F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar 
için önemini tartışır. 

Etkinlik adı: BUZ MU DAHA YOĞUN, SU MU? 

Etkinliğin amacı: Suyun ve buzun yoğunluklarını karşılaştırarak sonucunu doğada yaşanılan olaylar 
üzerinden değerlendirmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: Hassas terazi, 4 adet beher, su ve zeytinyağı, dondurucu. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Bu etkinlik beşerli öğrenci gruplarında yapılabileceği gibi öğretmen ve iki öğrenci 
yardımıyla da yapılabilir. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: 2 adet boş beheri, ayrı ayrı hassas terazide ölçüp kütlelerini tabloya kaydediniz. 
Bir parça buzu behere koyup hassas terazideki sonucu tabloya kaydediniz. 
Buz parçalı beherin kütlesinden, boş beherin kütlesini çıkararak buzun kütlesini 
hesaplayınız ve bunu tabloya kaydediniz. 
Küp şeklindeki buzun bir kenarının uzunluğunu ölçünüz ve bu bilgiden yararlanarak küpün 
hacmini bulunuz. (a: bir kenar uzunluğu, küpün hacim formülü: 𝑎𝑎3) 
Yoğunluk, birim hacim başına düşen madde miktarı olduğu için buzun yoğunluğunu 
bulmak amacıyla d=m/v formülünden yararlanarak elde edilen sonucu tabloya yazınız. 
 
Boş behere bir miktar su koyarak kütleyi hassas terazide ölçünüz. Sonucu tabloya 
kaydediniz. 
Su dolu beherin kütlesinden, boş beherin kütlesini çıkararak suyun kütlesini hesaplayınız 
ve bunu tabloya kaydediniz. 
Beherin derecelendirmesinden yararlanarak suyun hacmini belirleyiniz ve tabloya 
kaydediniz.  
Yoğunluk, birim hacim başına düşen madde miktarı olduğu için suyun yoğunluğunu 
bulmak amacıyla d=m/v formülünden yararlanarak elde edilen sonucu tabloya yazınız. 
 
Bir miktar zeytinyağını, buzdolabının dondurucu kısmında bekleterek zeytinyağının katı 
hâle geçmesini sağlayınız. 
2 adet boş beheri hassas terazide ölçüp kütlelerini tabloya kaydediniz. 
Bir parça zeytinyağı katısını, behere koyup hassas terazideki kütlesini tabloya kaydediniz. 
Zeytinyağı katısı olan beherin kütlesinden, boş beherin kütlesini çıkararak zeytinyağının 
kütlesini hesaplayınız ve bunu tabloya kaydediniz. 
Küp şeklindeki zeytinyağı katısının bir kenarının uzunluğunu ölçünüz ve bu bilgiden 
yararlanarak küpün hacmini bulunuz. (a: bir kenar uzunluğu, küpün hacim formülü: 𝑎𝑎3) 
Yoğunluk, birim hacim başına düşen madde miktarı olduğu için zeytinyağı katısının 
yoğunluğunu bulmak amacıyla d=m/v formülünden yararlanarak elde edilen sonucu 
tabloya yazınız. 
 
Boş behere bir miktar zeytinyağı koyunuz kütleyi hassas terazide ölçünüz. Sonucu tabloya 
kaydediniz. 
Zeytinyağı dolu beherin kütlesinden, boş beherin kütlesini çıkararak zeytinyağının 
kütlesini hesaplayınız ve bunu tabloya kaydediniz. 
Beherin derecelendirmesinden yararlanarak zeytinyağının hacmini belirleyiniz ve tabloya 
kaydediniz.  



Yoğunluk, birim hacim başına düşen madde miktarı olduğu için suyun yoğunluğunu 
bulmak amacıyla d=m/v formülünden yararlanarak elde edilen sonucu tabloya yazınız. 
 

Boş beherin 
kütlesi 

İçerisinde buz 
olan beherin 
kütlesi 

  Buzun kütlesi Buzun hacmi  Buzun 
yoğunluğu 

     

Boş beherin 
kütlesi  

İçerisinde su 
olan beherin 
kütlesi 

Suyun kütlesi  Suyun hacmi Suyun 
yoğunluğu 

     

 
Boş beherin 
kütlesi 

İçerisinde 
zeytinyağı 
katısı olan 
beherin kütlesi 

Zeytinyağı 
katısının 
kütlesi 

Zeytinyağı 
katısının hacmi 

Zeytinyağı 
katısının 
yoğunluğu 

     

Boş beherin 
kütlesi 

İçerisinde 
zeytinyağı olan 
beherin kütlesi 

Zeytinyağının 
kütlesi 

Zeytinyağının 
hacmi 

Zeytinyağının 
yoğunluğu 
 

     
 

Değerlendirme: 1. Su ve buz için hesapladığınız yoğunluk değerleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
2. Zeytinyağı katısı ile zeytinyağının sıvı hâlinin yoğunluk değerleri hakkında ne 

söyleyebilirsiniz? 
3. Sizce buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan az olmasının nedeni ne olabilir? 
4. Sizce zeytinyağı katısının zeytinyağı sıvısının yoğunluğundan fazla olmasının 

sebebi ne olabilir? 
5. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olsaydı sizce denizlerde veya su 

yaşamının olduğu yerlerde neler yaşanırdı? 
6. Sizce buzdolabında suyu dondurmak için nasıl kaplar seçilmelidir, neden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 22 

Kazanım: F.6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 

Etkinliğin adı: ÖNCE HANGİ MUM KENDİNDEN GEÇER? 

Etkinliğin amacı: Isı iletimi ve yalıtımı kavramlarını açıklar. 

Etkinlik için ön hazırlık: Porselen tabak, mum, tahta kaşık, plastik kaşık, metal kaşık, porselen kaşık, makas. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Laboratuvar. 

Etkinliğin yapılışı: ⮚ Makas yardımıyla mum eşit şekilde kesilir. 
⮚ Kesilen mum parçaları kaşıkların uç kısımlarına yerleştirilir. 
⮚ Porselen kap içine sıcak su konulur. 
⮚ Kaşıklar aynı anda porselen tabak içindeki sıcak suya bırakılır. 
⮚ Mumların erime miktarı ve sırası gözlemlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 23 

Kazanım: F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 

Etkinliğin adı: ALTERNATİF ISI YALITIM MALZEMELERİ ÜRETME 

Etkinliğin amacı: Yapısında boşluk bulunan maddelerin, ısı yalıtım malzemesi olarak kullanabileceğini kavrama. 

Etkinlik için ön hazırlık: Pamuk, alüminyum folyo, makas, yapıştırıcı, plastik kap veya piknik sepeti. 

Etkinlik için 
katılımcılar: 

Öğretmen ve öğrenciler  

Uygulanabilecek 
ortam: 

Sınıf, ev, canlı ders. 

Etkinliğin yapılışı: Pamuk, yapısında boşluk bulunduğu için ısıyı iyi iletmez. Dolayısıyla ısıyı yalıtan bir özelliğe 
sahiptir. İki alüminyum folyo tabakasının mat yüzeyleri arasına, eşit kalınlıkta dağılmış şekilde, 
yaklaşık 1cm kalınlıkta pamuk yapıştırarak bir ısı yalıtım malzemesi tasarlanabilir. Örneğin 
hazırlanan malzeme, bir pet şişenin etrafına sarılarak soğuk içecekler için bir termos 
yapılabilir. Aynı şekilde yalıtım malzemesi parçalar hâlinde bir plastik kabın içine veya bir 
piknik sepetinin içine yapıştırılarak kap soğuk içeceklerin ısısının muhafaza edilebileceği bir 
piknik kabı hâline getirilebilir. Veya evcil hayvanların kulübeleri bu malzemeyle dış taraftan 
kaplanarak ısı yalıtımlı hâle getirilebilir. 

Değerlendirme: 1. Yapılan deneyde yalıtım malzemesi tasarlanırken neden pamuk kullandık? 

2. Yalıtımlı evler neden yazın serin kışın sıcak olmaktadır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 24 

Kazanım: F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili 
kullanımı bakımından tartışır. 

Etkinliğin adı: ISI YALITIM MÜNAZARASI 

Etkinliğin amacı: Isı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisine katkısını kavramak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Etkinliği yapmadan bir hafta önce beşer kişilik iki grup oluşturulur. Bir gruba "Isı 
yalıtımının ülke ekonomisine katkısı vardır." diğer gruba ise "Isı yalıtımının ülke 
ekonomisine katkısı yoktur." konu başlıkları verilir. Jüri olarak münazaraya katılmayan 
öğrenciler seçilir. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler.  

Uygulanabilecek ortam: Sınıf.  

Etkinliğin yapılışı: Etkinliği yapmadan bir hafta önce beşer kişilik iki grup oluşturulur. Bir gruba "Isı 
yalıtımının ülke ekonomisine katkısı vardır." diğer gruba ise "Isı yalıtımının ülke 
ekonomisine katkısı yoktur." konu başlıkları verilir. Gruplara münazaraya hazırlanmaları 
için bir hafta süre verilir. Hazırlıklarını yapan gruplar sınıfta savundukları düşünceleri 
belgelerle jüriye ve tarafsız dinleyiciye anlatır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 25 

Kazanım: F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini 
tartışır. 

Etkinlik Adı: BROŞÜR HAZIRLAMA 

Etkinliğin Amacı: Gazete, medya, dergi vb. konu ile ilgili haberleri derleyip broşür hâline getirme. 

Etkinlik için ön hazırlık: Metin, resim, haber vb. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. (22 kişi)  

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: • Bir önceki derste işlenilen konular tekrar edilir. 
• Sınıf 2 gruba ayrılır. 
• Grubun biri yakıtların olumlu etkilerini, diğer grup ise olumsuz etkilerini broşür 

olarak hazırlar. 
• Her bir grup üyesinden, hazırlamış olduğu broşürü sınıf arkadaşlarına anlatması 

istenir. 
• Öğrencilerin anlatımı tamamladıktan sonra, öğretmen tarafından tahtaya şablon 

(yakıtların çevreye olumu/olumsuz etkileri) çizilir.  
• Dersin sonunda bu şablona uygun broşürler, öğrenciler tarafından tahtaya 

yapıştırılır. 

Değerlendirme: 1. Fosil yakıtlar nelerdir? 
2. Fosil yakıtların avantajları ve dezavantajları nelerdir? 
3. Yaygın kullanılan kömürün dezavantajları nelerdir? 
4. Nükleer enerji nasıl elde edilir ve avantaj-dezavantajları nelerdir? 
5. Çevreye en çok zarar veren yakıt türleri nelerdir? 
6. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları karşılaştırıldığında çevreye hangisi 

daha çok zarar verir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 26 

Kazanım: F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve 
rapor eder. 

Etkinlik Adı: POSTER HAZIRLAMA 

Etkinliğin Amacı: Konu ile ilgili araştırma yaparak poster hazırlama. 

Etkinlik için ön hazırlık: Öğretmen tarafından önceden verilen sorular, gazete vb. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler (22 kişi)  

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin Yapılışı: • Bir önceki derste işlenilen konular tekrar edilir. 
• Öğrencilerin öğretmen tarafından verilen soruları kullanarak topladıkları verileri 

sınıf 
arkadaşlarına anlatmaları sağlanır. 

• Öğrenciler topladıkları bilgileri sunduktan sonra, öğretmen öğrencilere soru 
sorar. Bu soruların sonunda öğrencilerden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ve bu 
zehirlenmelere karşı alınacak tedbirleri liste hâline getirilerek poster formatında 
hazırlayıp sınıf panosuna asmaları istenir. 

 
Öğrencilere yöneltilecek sorular: 

1. Evinizde hangi yakıtı (soba/doğal gaz) kullanıyorsunuz? 
2. Hangi amaçlarla bu yakıttan birini kullanıyorsunuz? 
3. Doğal gaz ya da sobadan zehirlenme yaşadınız mı? 
4.  Doğal gaz ya da sobadan zehirlendiğimizi nasıl anlarız? 
5. Zehirlenmelerin nedenleri neler olabilir? 
6. Gaz kaçağı olduğu durumda neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? 
7. Zehirlenme olmaması için alınacak tedbirler nelerdir? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 27 

Kazanım: F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder. 

Etkinlik Adı: SESİN YAYILABİLDİĞİ ORTAMLARI KEŞFEDİYORUM. 

Etkinliğin Amacı: Sesin yayılabildiği ortamları tahmin ederek tahminlerini test etmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Kazanımı kavratabilmek için bu etkinlikte birden fazla deney örneği verilmiştir. 
Etkinlikler 2/4 ders saat süresine yayılabilir.  
Kâğıt bardak telefon deneyi için ihtiyaç duyulan malzemeler: 
2 kâğıt bardak, uzun bir ip (Odalarda dolaştırabileceğiniz kadar olabilir.), bardakları 
delmek için keskin bir kalem veya iğne, makas, not tutmak için kâğıt, kalem, taç, bant, 
mutfak gereçleri. (Demir, tahta, plastik kaşık gibi günlük hayatta kullanılan ve kolayca 
erişim sağlanacak malzemeler kullanılacaktır.) 
"Peki ses suda yayılır mı?" deneyi için ihtiyaç duyulan malzemeler:  
Su dolu bir kova, büyük plastik bir şişe, en az iki tane yemek kaşığı, şişeyi kesmek için 
makas veya bıçak. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

İstenilen sayıda katılım sağlanabilir. (En az 2 kişi olması tavsiye edilir.) 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf veya canlı ders ortamı. 

Etkinliğin Yapılışı: 

 
Kâğıt bardak telefon deneyi yapılışı: 

1. En az 1 metre uzunluğunda bir ipi kesin.  
2. Bardakların altına küçük bir delik açın.  
3. İpi deliklerden geçirerek ipin uçlarına bardaktan düşmemeleri için büyük bir 

düğüm 
atın. Bardakları elinize alarak ipin gergin olmasını sağlayın ve bardakları hiçbir 
yere temas ettirmemeye gayret edin. 

4.  Bardağın ucundaki bir öğrenci bardağa konuşurken diğeri bardağı kulağına 
koyarak dinlesin. Dinleyen öğrenciden duyduğunu 
tekrar etmesini isteyin. 

5.  Deneyden sonra, neler olduğu üzerine konuşun. (Bardaktan konuşarak 
oluşturulan ses dalgaları, hattan diğer uca doğru ilerler, 
karşı taraftaki sese geri döner. Ses katı maddelerde yayılabilir.) 
Deneyin devamında öğrenciden kulağını masaya koymasını 
isteyin ve masanın uzak kenarından demir kaşık, plastik kapak vb. kullanarak 
çeşitli sesler 
çıkarın. Aynı sesleri, öğrenci kulağını masaya dayamadan çıkarın. Neler olduğu 
üzerine konuşun. 



 
 

 Sesin hangi ortamlarda yayılabildiğini düşünün. Gözlerinizi kapatıp etrafınızdaki 
sesleri dinleyin. Sesin kulağınıza gelene kadar nerelerden geçtiğini hayal edin ve aşağıdaki 
çizelgeye not alın.  
Çizelge 

Ses Kaynağı Geçtiği Ortamlar 
Bahçedeki köpek sesi Hava(gaz), duvar (katı), Hava(gaz) 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Ses Suda Yayılır mı Etkinliği 

  
 
 
Hazırlık Soruları: Suda yaşayan canlılar nasıl iletişim kuruyorlar? Acaba su ortamında ses 
iletiliyor mu? 
Yapılışı:  

1. Kovayı suyla doldurduktan sonra, keskin bir bıçak veya makas ile öğrencinin 
plastik su şişesinin tabanını kesmesine yardımcı olun. Kesilen tabana, balonun 
ucunu kesip gerdirerek yerleştirin. (Balonsuz da yapılabilir.)  

2. Kesilen taban tarafını, suyun girmesi için suya koyun. Daha sonra dinlemek için 
kulağınızı şişenin üstüne koyun.  

3. Suyun içinde demir iki kaşığı birbirine vurun. Bu esnada öğrencinin sesi 
dinlemesini sağlayın. Öğrenciniz ne duyuyor?  



4. Suyun içinde sesin yayılabildiği üzerine ve ses dalgalarının su yoluyla iletimi 
hakkında daha fazla bilgi vermek için sonuçları öğrencinizle tartışın.  

5. Bu deneyleri yaptıktan sonra öğrencilerle sesin yayılmadığı bir ortam olup 
olmadığı hakkında konuşun. Daha sonra öğrencilere, EBA’ da yer alan sesin 
oluşumu ve yayılması adlı videoyu izletin. 

Sonuç/Bulgular 
Sesin farklı ortamlarda yayılabileceği sonucuna varır. 
Sesin katılarda, gazlarda ve sıvılarda yayıldığı boşlukta yayılamadığı sonucuna varılır. 
Ses iletiminin ortama bağlı olarak değişebileceği fark edilir. 
 

Değerlendirme: Aşağıda verilen noktalı yerlere ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız. 
1. (….) Sinemada film izlerken filmin sesi havada yayılması sayesinde işitiriz. 
2. (….) Ses her ortamda aynı hızda yayılır. 
3. (….) Balinalar suda sesin yayılması sayesinde iletişim kurarlar. 
4. (….) Gök gürültüsü sesini havada yayılması sayesinde duyarız. 
5. (….) Ses en hızlı katılarda yayılır. 

 

ETKİNLİK 28 

Kazanım: F.6.5.2.1. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder 

Etkinlik adı: FARKLI SESLER OLUŞTURALIM. 

Etkinliğin amacı: Farklı cisimleri birbirine vurarak farklı sesler üretmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Cam şişe, bardak, metal kutu, fincan, tahta parçası, plastik kutu, tahta çubuk, cam çubuk. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf veya ev. 

Etkinliğin yapılışı: Deney için getirilen malzemeler, zemin üzerine yan yana konulur. 
Bu cisimlere, tahta ve cam çubuk ile eşit kuvvette vurulur. 
Çıkan sesler dinlenerek bu sesler arasındaki farklar gözlemlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 29 

Kazanım: F.6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 

Etkinlik adı: ORTAMI DEĞİŞTİRELİM. 

Etkinliğin amacı: Aynı ses kaynağının farklı ortamda farklı sesler ürettiğini keşfetmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 2 adet metal kaşık, 2 adet huni, plastik küvet, plastik hortum, balon, ip, makas.  

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf veya ev. 

Etkinliğin yapılışı: Balonu kesip hunilerden birinin geniş olan kısmına iple bağlayınız. 
Plastik hortumu hunilere takınız. 
Plastik küveti su ile doldurup balon takılı olan huniyi suya batırınız. 
Metal kaşıkları havada birbirine vurarak ses çıkartırız. 
Metal kaşıkları su içinde birbirine vurarak ses çıkarınız.  
Su içinde çıkan sesi, huni yardımı ile dinleyiniz. 
İki sesi de dinleyip karşılaştırma yapınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 30 

Kazanım: F.6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 

Etkinlik adı: SESİN SÜRATİNİN FARKLI ORTAMLARDAKİ SÜRATİNİ KARŞILAŞTIRALIM. 

Etkinliğin amacı: Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırılma. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
(malzeme vb.) 

Kazanımı kavratabilmek için bu etkinlikte birden fazla deney yer almaktadır.Etkinlikler 2/4 
ders saat süresine yayılabilir.  
Not tutmak için kâğıt, kalem, 2 adet demir kaşık, su dolu bir kap, 
tahta masa, demir çubuk gibi katı bir ortam, 2 adet huni ve hunilerin ağzına uyacak plastik 
hortum (Eğer huni bulamazsanız pet şişenin 
taban kısmını keserek kullanabilirsiniz.). 

Etkinlik için katılımcılar: 
(öğretmen, öğrenci sayısı 
yazılabilir.) 

İstenilen sayıda katılım sağlanabilir. (En az 2 kişi olması tavsiye edilir.) 

Uygulanabilecek ortam: 
(sınıf ortamı, canlı ders 
ortamı vb.) 

Sınıf veya canlı ders ortamı. 

Etkinliğin yapılışı:  
Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır. Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlardaki süratini 
karşılaştırmak amacıyla aşağıdaki deney yapılır. 
 
Deneyin Yapılışı: 
1. Öğrencinizle aranıza en az 1 metre mesafe koyunuz. İki demir kaşığı havada birbirine 
vurunuz. 

 
Resim1 

2. Su dolu kabın içine huni ve plastik boru ile hazırladığınız düzeneği yerleştiriniz. (Resim2) 
Hunilerden birini suyun içine, diğerini öğrencinizin kulağın koyunuz. Demir kaşıkları suyun 
içinde birbirine vurarak ses çıkarınız. Öğrencinizine işittiği sesler hakkındaki düşüncelerini 
sorarak ve önceki ortamlarda duyduğu seslerle karşılaştırmasını isteyiniz. 
 

Huni kullanarak  Pet şişe kullanarak 



  
Resim 2 

3. Öğrencinizden kulağını tahta plakaya veya masaya koymasını isteyiniz ve demir 
kaşıkları tekrar birbirine vurunuz. Sesi nasıl işittiğini sorunuz. İlk işittiği ses ile şimdi 
duyduğu sesi karşılaştırdığında hangisinin daha yüksek çıktığını sorunuz. 

 
Resim3 

Öğrenciniz muhtemelen çıkan seslerden katı ortamdaki sesin yüksek ve net olduğunu 
söyleyecektir.  
Sonuç/Bulgular 
Gaz tanecikleri birbirinden çok uzak, katı tanecikler ise birbirine çok yakındır. Bu 
nedenle ses katılarda en hızlı, gazlarda ise en yavaş yayılmaktadır. 
Sesin katılarda daha hızlı yayıldığı sonucuna varılır. Suda, havada olduğundan daha hızlı 
geçer ve su altında yaşayan hayvanlar sesi net bir şekilde duyabilir sonucuna varılır. 

Değerlendirme:  Aşağıda verilen noktalı yerlere ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız. 
1. (….) Sesin farklı ortamda sürati farklıdır. 
2. (….) Sesin sürati en az maddenin gaz halindedir. 
3. (….) Katı maddenin tanecikleri birbirine yakın olduğu için sesi daha hızlı iletir. 
4. (….) Ses aynı mesafeyi farklı ortamlarda aynı sürede kat eder. 
5. (….) Sesin yayılma hızı gaz>sıvı>katı şeklindedir. 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 31 

Kazanım: 
F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 

Etkinliğin adı: YANSIDI MI, SOĞURULDU MU? 

Etkinliğin amacı: Sesin yansıma ve soğurulmasını kavratmak. 

Etkinlik için ön hazırlık: 

(malzeme vb.) 

Kapaklı boş konserve kutusu, pamuk. 

Etkinlik için katılımcılar: 2 Öğrenci 

Uygulanabilecek ortam: Ev, sınıf, canlı ders. 

Etkinliğin yapılışı: Etkinlikte teneke konserve kutusunun kapağı tamamen çıkarılmadan kutu hazırlanır. 
Kutunun içine konulan telefonun alarmı ayarlanır. Konserve tenekesinin açık tarafı, 
kendimize bakacak şekilde alarm dinlenir. Aynı işlem kutunun kapalı tarafı kendimize 
gelecek şekilde tekrarlanır. Hangi işlemde sesin daha iyi duyulduğu ifade edilir. Aynı 
işlemler kutunun iç yüzeyi pamuk ya da benzeri yumuşak ve boşluklu bir madde ile 
kaplanarak denenir, gözlemler not edilir. 

Etkinliği anlatan görsel: 

 

                                                                  

 

 

                                                             

 

 

                                            

 



ETKİNLİK 32 

 

Kazanım: 
F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve 
tahminlerini test eder. 
 

Etkinliğin Adı: HANGİSİ İYİ SOĞURDU? 

Etkinliğin Amacı: Maddelerin özelliklerine göre sesin soğurulmasında nasıl bir etkiye sahip 
olduklarını kavratmak 

Etkinlik için ön 
hazırlık: 

(malzeme vb.) 

Boş karton kutu, bulaşık süngeri, pamuk, mukavva, yumurta kutusu, strafor, 
keçe, çalar saat ya da telefon. 

Etkinlik için 
katılımcılar: 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek 
ortam: 

Ev,sınıf veya canlı ders. 

Etkinliğin yapılışı: Boş bir kutu içerisine telefon ya da çalar saat alarm ayarlanarak konulur. Çıkan 
ses dinlenir. Ardından sırayla kutunun içi bulaşık süngeri, pamuk, mukavva, 
yumurta kutusu, strafor, keçe konularak test edilir. Sesin kutunun içinden 
duyulma şiddetine göre hangi maddenin iyi soğurduğu tespit edilir. Deneyde 
kutunun içi evde bulunan boşluklu ve yumuşak maddeler ile test edilebilir. 

 

ETKİNLİK 33 

Kazanım: F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar 

Etkinlik adı: SESİ YALITALIM GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYELİM. 

Etkinliğin amacı: Sesin maddeyle etkileşimi sonucunda sesin madde tarafından yutulabileceğini fark etmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: Çalar saat (cep telefonu), karton kutu, pamuk. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Çalar saat ya da cep telefonu önce sınıf ortamında çalınarak çıkan sesin şiddeti gözlenir, 
daha sonra karton kutu içerisine pamuk yerleştirilerek çalar saat bir miktar pamukla 
kapatılır. Karton kutu kapatılarak çalar saatin sesi gözlenir. Birinci duruma göre sesin 
şiddetinin azaldığı gözlenir. Bazı maddelerin ses yalıtımında kullanıldığı ve bu sayede 
gürültü kirliliğinin önüne geçebildiği sonucuna varılır. 

 

 



ETKİNLİK 34 

Kazanım: F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir. 

Etkinlik adı: ÇEVREMİZDEKİ AKUSTİK UYGULAMALARINI DUYARAK ÖĞRENİYORUM. 

Etkinliğin amacı: Akustik uygulamaların gündelik hayatta kullanım alanlarının farkına varabilmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Veli izin kâğıdı alınır. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Camii gezisi 

Etkinliğin yapılışı: Akustik uygulamaların kullanım alanlarına göre değişebileceği söylenir. Cami gibi 
ibadethanelerde, yankının oluşması için çalışma yapılırken ses stüdyolarında yankının 
oluşmaması için çalışma yapıldığından bahsedilir. Okul yakınında bulunan bir camiye gezi 
düzenlenir. Sesin cami içerisinde oluşturduğu uyumlu yankının öğrenciler tarafından fark 
edilmesi sağlanır. Okulun konumuna göre ses stüdyosu, antik tiyatro, tiyatro ya da konser 
salonuna geziler düzenlenebilir. 
 

Değerlendirme: 1. Akustik uygulamalara örnekler veriniz. 
2.Akustik düzenlemeler binalara ses konusunda ne gibi faydalar sağlar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 35 

Kazanım: F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı 
yapar. 

Etkinliğin adı: SESİ YUTAN KUTULAR 

Etkinliğin amacı: Ses yalıtımının sesi soğurarak ses şiddetini azalttığını farkedebilme. 

Etkinlik için ön hazırlık: İki adet karton kutu, yumurta kolisi, kumaş parçaları, gazete kâğıdı, elyaf, pamuk, 
yapıştırıcı, cep telefonu ya da çalar saat gibi bir ses kaynağı. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Ev, sınıf ya da laboratuvar. 

Etkinliğin yapılışı: 1-Kutulardan birinin içi yumurta kolisi, kumaş parçaları, gazete kâğıdı, elyaf veya pamuk 
parçaları gibi malzemelerden biri ya da birkaçı ile kaplanır. 

*Bu işlem basamağı, sınıf gruplara ayrılarak ve her grubun kutusunu farklı bir malzeme ile 
kaplaması istenilerek yapılabilir. Böylece farklı maddelerin sesi farklı soğurduğu fark 
edilir. 

2-Ses kaynağı boş bir kutuya konulur ve kutunun ağzını kapatılır. Ses kaynağı çaldırılır ve 
sesin şiddeti dinlenir. 

3-Ses kaynağı, içi çeşitli malzemelerle kaplanan bir kutunun içine konulur ve kutunun ağzı 
kapatılır. Ses kaynağı çaldırılır ve sesin şiddeti dinlenir. 

Değerlendirme: 1. Günlük yaşantınızda ses yalıtımına en çok hangi alanda ihtiyaç duyuyorsunuz? 

2. Ses yalıtımının olmadığı durumlarda maruz kalacağınız olumsuz durumlara örnek 
verebilir misiniz? 

3. Bir mimar olsaydınız hazırladığınız projenizde ses yalıtımını özellikle kullanmak 
isteyeceğiniz yerler nereler olurdu? 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 36 

Kazanım: F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde 
açıklar. 

Etkinlik adı: SİSTEMLER OYUNU. 

Etkinliğin amacı: Öğretimi somut materyallerle desteklenmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 4 adet büyük ve küçük renkli zarf, yeşil elektrik bandı, göz bağı, düdük, çikolata. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: 1. Her birinin içerisinde bir oyun bulunan 4 farklı renk zarf ve içerisinde de küçük bir zarf 
bulunan oyun hazırlanmış olarak sınıfa getirilir.  
 
2. Oyunun merkezi ve çevresel sinir sistemi ile ilgili olduğu açıklaması yapılır.  
 
3. Oyunlar merkezi sinir sistemindeki organların görevlerini anlatır. Zarflardaki küçük 
zarfların içerisinde ise oyunun temsil ettiği organ bulunur. 
 
 4. Sınıf içerisinde gönüllü olan bir kişi aracı olur. Aracı dersin öğretmeni olan hakemden 
aldığı zarf ve komutları gruplara iletmekle görevlidir. 
 
 5. Sınıf (küme) dörder öğrenciden oluşan 4 gruba ayrılır. Her grup bir sözcü seçer.  
 
6. Grupların yalnızca büyük zarfı açmaları gerektiği, küçük zarfı oyun sonunda açacakları 
açıklaması yapılır.  
 
7. Grup ortak fikir ile bir renk zarf seçer. Aracı zarfı gruba iletir. Grup büyük zarfı açar, 
çıkan oyunu söyler, hakem düdüğü çalar ve grup zarftan çıkan talimatlara uygun olarak 
oyunu oynar. Daha sonra sırasıyla diğer gruplar da renk seçer ve kendilerine çıkan oyunu 
kurallardan hemen sonra sunulan oyunlar kapsamında belirtilen şekliyle oynarlar. 
 
8. Hakem oyunlara yönelik etkinlik kağıtlarını aracı öğrenciye verir, aracı öğrenci gruplara 
iletir.  
 
9. Gruplar iş birliği ile cevaplarını yazarlar.  
 
10. Cevaplama bittiğinde gruplardan zarfların içerisindeki küçük zarfları açmaları istenir.  
 
11. Grupların cevapları tahtaya yazılır ve puanlama yapılır.  
 
12. En yüksek puanı alan grup oyunu kazanır. 
Oyunlar:  
a. Sandalye Kapmaca:  
       Grup içerisindeki öğrenci sayısının bir eksiği sandalye yerleştirilir. Aracı öğrenci, akıllı 
tahtadan bir müzik açar ve herhangi bir yerde müziği durdurur. Müzik durduğunda 
öğrenciler sandalyeyi kapmaya çalışır. Müzik her durduğunda ayakta kalan öğrenci elenir. 



Her elenen öğrenci için bir de sandalye eksiltilir. Bir öğrenci kalıncaya kadar oyun bu 
şekilde devam eder. Bu oyunu oynayan grup, omuriliği temsil eder. Omuriliğin görevi, 
refleksleri yönetmektir. Müzik her durduğunda sandalye kapma davranışı ile omuriliğin 
görevini yapması temsil edilmiştir.  
 
b. Bil Bakalım: 
       Zarftan oyunun ismi ve sorular çıkar. Hakem, öğrencilere soruları grup olarak 
düşünüp ortak cevap vermelerini söyler. Grup bir sözcü seçer. Soruları iş birliği ile 
düşünürler. Sorulardan biri 5. sınıf müfredatından hatırlamayı gerektirecek bir soru, diğeri 
de 6. sınıf müfredatından yakın zamanda işlenmiş bir konudan seçilir. 
 
Örneğin şu sorular sorulabilir: 
1.Sindirim sistemi organları nelerdir? 
2. Ampul parlaklığını neler etkiler? 
 
         Öğrencilerden yazdıkları cevapları okumaları istenir. Bu oyun beyini temsil eder. 
Beyinin görevi, duyu organlarını kontrol eder, gelen bilgileri değerlendirir. Öğrenme, 
düşünme, hafıza ve zekâ merkezidir. Konuşma, istemli hareketlerin gerçekleşmesi, hayal 
kurma gibi etkinlikleri kontrol eder. 
 
c. Yeşil Yolda Yürüyüş: 
       Yere 2 metre uzunluğunda yeşil bant yapıştırılır. Gruptan sırayla çizginin üzerinden, 
dışına çıkmadan tek ayak üzerinde bitişe gelmeleri istenir. Bu oyunla beyinciğin 
görevlerinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanmıştır. Beyinciğin görevi, vücudun dengesini 
sağlamaktır.  
 
d. Ben Kimim, Neyim?:  
        Gruptaki öğrencilerden biri sınıf dışına çıkar. Aracı öğrenci, dışarıya çıkan öğrenciye 
oyunu anlatır. Hakem de grubun diğer üyelerine oyunu anlatır. Gruptan üç kişi kendi 
aralarında öksürme, hapşırma, hıçkırma davranışlarını paylaşır. Dışarıdaki arkadaşları 
gözü bağlı şekilde içeri girer. Grup arkadaşlarından biri hapşırır, kim olduğunu tahmin 
eder. Diğeri öksürür, kim olduğunu tahmin eder. Diğeri hıçkırır, kim olduğunu tahmin 
eder. Gözleri açılan öğrenci şunları sorar: 
 
1. Çikolata yiyorum, şu anda hangi sistemim çalışıyor? 
2. Çok sıkıştım, şu anda hangi sistemim çalışıyor? 
3. Hareket ediyorum, şu anda hangi sistemim çalışıyor? 
4. Kızılay'a kan vermeye gidiyorum, hangi sistemimden bahsediyorum? 
 
           Bu oyunla öğrencilere omurilik soğanının görevleri öğretilmek istenmiştir. Omurilik 
soğanının görevi; sindirim, boşaltım, dolaşım gibi sistemlerin çalışmasını düzenlemektir. 
Omurilik soğanı; yutma, hapşırma, öksürme, hıçkırık, kusma, çiğneme gibi refleksleri 
yönetir. 
 Hakem: Merkezi sinir sistemini temsil eder. Vücudumuzda veya organlarımızda ortaya 
çıkan uyarılara karşı, organların ne yapması gerektiğini merkezi sinir sistemi belirler.  
 
Aracı Öğrenci: Sinir hücrelerini temsil eder. Merkezi sinir sistemi ile organlar arasında 
bilgi alışverişini sağlar. 

 

 



ETKİNLİK 37 

Kazanım: F.6.6.1.2. iç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder 

Etkinliğin adı: EN UZUN ADAM 

Etkinliğin amacı: İç salgı bezlerinin önemini kavramak. 

Etkinlik için ön 
hazırlık: 

Defter, kalem. 

Etkinlik için 
katılımcılar: 

Tüm öğrenciler ve öğretmen. 

Uygulanabilecek 
ortam: 

Sınıf ve canlı ders. 

Etkinliğin yapılışı: Derse başlarken aşağıdaki gazete haberi okunur. 

Dünyanın en uzun insanı olan Türkiye vatandaşı Sultan Kösen ve dünyanın en kısa insanı Hintli Jyoti 
Amage, Mısır'da Giza Piramitleri önünde bir araya geldi. 

2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun insanı unvanının sahibi Sultan Kösen, 64 
santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa insanı olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren Hindistan 
vatandaşı Jyoti Amage ile Mısır'da bir araya geldi. 24 yaşındaki Jyoti Amge, kısa boyunu avantaja 
çevirerek ülkesinde sinema sanatçılığı yapıyor. 

Değerlendirme: 1. Her insan birbirinden farklıdır fakat genel anlamda insanlar, standart boylara sahiptirler. 
Haberde bahsedilen bu iki insan arasındaki boy farkının bu kadar çok olmasının sebebi nedir? 

2. Vücudumuzdaki organların çalışmasında meydana gelen değişimlere örnekler veriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 38 

Kazanım: F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar. 

Etkinlik adı: DEĞİŞİYORUM. 

Etkinliğin amacı: Ergenlik döneminde yaşanan bedensel ve ruhsal değişimlerin farkına varmak. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Bebek, çocuk ve ergenlik dönemlerine ait fotoğraflar. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Tüm öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Canlı ders, sınıf veya ev. 

Etkinliğin yapılışı: 1. Bebeklik, ergenlik ve yaşlılık dönemine ait resimlerin öğrenciler tarafından 
incelenmesi istenir. 

2. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir. 
 
“Her insan bebeklikten yaşlılığa kadar değişik gelişim dönemlerinden geçer. Bu gelişim 
dönemleri;  

• Bebeklik ve çocukluk (0–10 yaşlar arası), 
• Ergenlik (11–21 yaşlar arası),  
• Genç yetişkinlik (22–35 yaş arası), 
• Orta yaşlılık (36–59 yaş arası), 
• İleri yaşlılık (60 ve üzeri yaşlar) tır.  

Bu gelişim dönemlerinin her birinin farklı özellikleri vardır. Şimdi sizlerden bebeklik, 
ergenlik ve yaşlılık dönemlerini düşünmenizi istiyorum. Bu dönemlerde ne gibi 
değişimler meydana gelmektedir?” 
 

3. Öğrencilerin verdikleri cevaplar tahtaya, kağıda yazılır. 
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder. 

 
 Sizler bu dönemlerden hangisinden geçtiniz? Şu anda içinde bulunduğunuz 

dönem hangisi? 
5. Öğretmen öğrencilere “İçinde bulunduğunuz döneme ergenlik dönemi 

diyoruz. Bu evrenin de tıpkı diğer evreler gibi kendisine has özellikleri vardır. 
Bu evrede çeşitli bedensel ve ruhsal değişimler meydana gelmektedir. Şimdi 
sizlere bir liste okuyacağım. Listede yer alan değişimleri yaşayıp 
yaşamadığınızı düşünmenizi istiyorum.” yönergesini verir. 
 

6. Öğretmen öğrencilere Form–1’i okur. 
7. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder. 
 
 Sizler de bunlara benzer değişimler yaşadığınızı gözlemliyor musunuz? Bu 

değişimler neler? 
 Sizce bedensel ve duygusal değişimler, ergenlik döneminin doğal bir parçası 

mıdır? Neden? 
8. Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğu 

vurgulanarak etkinlik sonlandırılır. 



 
NOT: Etkinlik sonlandırılırken öğrencilere; “Görüldüğü gibi her gelişim dönemi 
birbirinden farklıdır. Gelişim sürecinde bu dönemlerden geçerken her dönemin 
kendine has özelliklerini de ediniriz. Ergenlik döneminde de yaşadığımız bedensel ve 
ruhsal değişimler, gelişimimizin doğal bir parçasıdır. Bugün yetişkin olanlar, bu 
dönemlerden geçti. Bugün bebek olanlar bu dönemlerden geçecek ve bugün ergen 
olan sizler bu dönemden geçiyorsunuz. Bunlar gelişimimizin doğal bir parçasıdır.” 
denir. 
 

Form-1 
 

Ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler: 
Ergenliğin en önemli belirtisi, kısa zamanda dikkati çekecek bir biçimde birçok yönden 
büyümektir. Bu dönemde meydana gelen bedensel değişiklikler: 
 Boyun uzaması 
 Kilo artışı ve yağlanma 
 Baş kemikleri yüz kemikleri ve burunda büyüme, çenede uzama ve kalınlaşma 
 Tüm kemik sistemindeki büyümede hızlanma 
 El ve ayaklarda, ardından kol ve bacaklarda uzama; kalçalar, göğüs kemikleri ve 

omuzlarda genişleme. 
 Kıllanma, memelerde büyüme, seste değişiklik (Birincil cinsiyet özellikleri)  
 (İkincil cinsiyet özellikleri) Erkeklerde penis ve testisler büyür 
 Kızlarda yumurtalıklar, vajina ve rahimde gelişme 
 Ciltte değişiklikler, sivilce oluşumu ve yağlanma 
 Terleme  
 

Ergenlik dönemindeki ruhsal değişiklikler: 
Ergenlik döneminde beden gelişiminin kişilik biçimlenmesi üzerinde önemli etkileri 
vardır. Özellikle bu dönemde hormon faaliyetleri gencin davranışlarının yönünü 
etkilemese de, davranışlara eşlik eden duyguların derinliğini ve yoğunluğunu kesinlikle 
etkiler.  
 Karamsarlık, nedensiz ağlamalar, öfke-sevinç, neşe-hüzün gibi ikircikli duygular 

bu dönemin duygusal hareketliliğinin sonucudur. 
 Kendini dış dünyadan çekme, kalabalık içinde huzursuzlaşma, konuşurken yüzün 

kızarması ve terleme bu dönemde görülebilir. 
 Kimse neler hissettiğimi bilemez, anlayamaz duygusu hâkimdir. 
 Duygular inişli, çıkışlıdır ve yoğun yaşanır. 
 Yetişkin olma ile çocuk olma arasında çelişkili duygular yaşanabilir.  
 Aşırı özgürlük istenir, bağımlılığı reddedilir. 
 Yalnız kalmak tercih edilir. 
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Etkinliğin adı: SİSTEMLERİN EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMASI 

Kazanım: F.6.6.1.5. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin, vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve 
eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır. 

Etkinliğin amacı: VÜCUDUMUZDAKİ TÜM SİSTEMLERİN BİRLİKTELİK İÇERİSİNDE VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINI 
KAVRATMAK. 

Etkinlik için ön 
hazırlık: 
 

Defter, kalem. 

Etkinlik için 
katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek 
ortam: 
 

Sınıf ve canlı ders. 

Etkinliğin 
yapılışı: 

 Aşağıdaki metin öğrencilere okunur ve öğrencilerden metinde bahsedilen olaylardan hangisinin 
hangi sistem tarafından gerçekleştiğini defterlerine yazmaları istenir. 
 
Ben bir biatlon sporcusuyum. Biatlon, çeşitli mesafelerde oluşturulan parkurların kayaklı koşu 
yapılarak tamamlanıp ardından belirli büyüklükteki hedeflere havalı tüfek yardımıyla yapılan bir kış 
sporudur. Bu müsabakalarda parkurun tırmanış kısımlarında sporcu, yüksek seviyede efor harcar. 
Ardından gelen iniş ve düzlüklerde kaybettiği enerjiyi geri kazanmak için bu bölgelerde daha stabil bir 
yarış yapar. Parkur sonunda atış bölgesine geldiğinde hem kalp atış ritmini hem de nefes kontrolünü 
sağlamak amacıyla daha da yavaşlar. Atış sırasında nefesini tutar, atış bitene kadar nefes alıp vermez. 
Bu da beyne giden oksijenin azalmasına neden olur. Bu olay, vücudun titremesine neden olur. 
Sporcunun atış kabiliyeti etkilenir ve başarı yüzdesi düşer. Stres, geriden gelen veya önde olan 
sporcular tarafından geride bırakılma ve geçilme düşüncesi, heyecana sebep olup performansını 
olumsuz yönde etkiler. Tetiği çekerken uygulayacağı kuvvet direkt tetiğe doğrusal bir kuvvetle 
yapılmalıdır ki tüfeğin sabit pozisyonunun değişmesine neden olmamasın. Bu spor dalında enerji 
tüketim verimliliğini, stres yönetimini en iyi şekilde yöneten ve kondisyonunu korumayı başaran 
sporcu başarıya ulaşır.  
 
Bu metinle ilgili aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.  
1. Bu sporcunun yarış sırasında yaptığı etkinliklerden ve vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri, 
vücudumuzdaki hangi sistemle ilişkilidir? 
2. Bu sistemlerdeki yapı ve organların denetlenmesi ve düzenlenmesinde hangi hormonlar etkili 
olmaktadır?  
3. Bu metin, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eşgüdümlü çalıştığını yeterince yansıtıyor mu? 
Neden? 
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Kazanım: F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan 
teknolojilere örnekler verir. 

Etkinlik adı: DUYU ORGANLARINDAKİ KUSURLARI TARTIŞIYORUZ. 

Etkinliğin amacı: Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan 
teknolojilere örnekler verebilmek. 
  

Etkinlik için ön hazırlık:  Her öğrenciden çevresinde duyu organlarında kusuru bulunan en az üç kişiye 
ulaşmaları, bu kişilerin yaşadıkları problem ve problemin çözümüne yönelik 
kullandıkları teknolojik ürünlerle ilgili bir çizelge oluşturmaları beklenir. Öğretmen 
konuyla ilgili video ve görseller hazırlar. 

Etkinlik için katılımcılar:  Öğretmen ve öğrenciler (sayı on beşi geçmemelidir.) 

Uygulanabilecek ortam:  Sınıf ya da canlı ders 

Etkinliğin yapılışı: Öğrencilere verilen ödev doğrultusunda her öğrenci, oluşturduğu çizelgeyi açıklar. 
Tüm öğrencilerin açıklamaları bittikten sonra, duyu organlarındaki kusurlar ve bu 
kusurların tedavisinde kullanılan teknolojik yöntemler öğrencilerle beraber 
oluşturulan tartışma ortamında vurgulanır. Önceden hazırlanmış olan video ve 
görsellerle konu pekiştirilir. 
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Kazanım: F.6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır. 

Etkinliğin adı: KAMU SPOTU 

Etkinliğin amacı: Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışmak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Öğrencilerin tasarlamış oldukları kamu spotu için gerekli malzemeler. (Öğrenciler 
belirliyor.) 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler  

Uygulanabilecek ortam: Sınıf veya canlı ders  

Etkinliğin yapılışı: Öğrenciler beşerli gruplara ayrılır. 

Her birine duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirlerden bir 
tanesi konu olarak verilir. 

Öğrencilerden verilen tedbire dikkat çekmek için bir kamu spotu hazırlamaları ve bunu 
sınıfta sunmaları istenir. (dersten bir hafta önce) 

Her grup çalışmasını sunduktan sonra, sınıf tartışması yapılarak konunun önemli noktaları 
vurgulanır. 

Canlı ders ortamı için bu uygulama, her öğrencinin konuyla ilgili kamu spotunu evde 
videoya çekmesi ve bunu canlı derste sunması şeklinde yapılır. 
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Kazanım: F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak 
tartışır. 

Etkinliğin adı: SİSTEMLERİN SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

Etkinliğin amacı: Sistemlerin sağlığını koruma konusunda öğrencileri bilinçlendirmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: Öğrencilerden araştırma verilerini içeren dosyalar toplanıp değerlendirilir ve beyin 
fırtınası yöntemi için sınıf ortamı hazırlanır. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öğrenciler 4 gruba bölünür. Öğrencilerden sistem sağlığı ile ilgili belirlenen konu 
başlıklarını araştırmaları istenir. Araştırma sonuçları ile sınıfa gelen öğrenciler, beyin 
fırtınası yöntemi ile yapılması gerekenleri tartışır. Gruplar bu hastalıklara yakalanmamak 
için Türkiye'de yapılması gerekenleri, bilinçsiz ilaç kullanımının zararlarını, bilinçsiz ilaç 
kullanımına son vermek için neler yapılması gerektiğini, alkol ve sigara ile mücadele 
konusu araştırma sonuçlarını, zararlı alışkanlıklara son vermek için neler yapılabileceğini 
ve ilk yardımın önemini açıklar. Diğer öğrenciler ilk yardım ile ilgili bildiklerini sıralar ve 
önerilerini sunar. 
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Kazanım: F.6.6.3.2.Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar. 

Etkinlik adı: ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR. 

Etkinliğin amacı: Organ bağışının önemine vurgu yapmak. 

Etkinlik için ön hazırlık: Sınıf drama için uygun hâle getirilir. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin yapılışı: Öğrencilerden organ bağışı konulu bir oyun hazırlayıp oynamaları istenir. ( Örneğin 
babasının böbrek yetmezliği sebebiyle günaşırı diyalize girmesi yüzünden sürekli üzgün 
olan bir öğrenci vardır. Öğrencinin sınıf arkadaşları, bu duruma çok üzülür. Öğrenci ise 
babasının hastalığı yüzünden kendini derslere yeterince veremez ve bu durum eğitim 
hayatını olumsuz etkiler. Bir gün uygun donör bulunur ve baba ameliyata girer. Bu durum 
öğrenciyi çok mutlu eder. Öğrencinin babası organ nakli sayesinde eski sağlığına kavuşur. 
Öğrenci artık sınıfta çok daha mutlu ve derslere karşı çok daha ilgilidir. Arkadaşları da 
öğrenci için çok mutlu olurlar ve organ bağışının ne kadar önemli olduğunu ve 
etrafındakileri ne kadar etkilediğini anlarlar. Bu drama sayesinde organ bağışının toplum 
açısından önemine vurgu yapılmış olur.) 
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Kazanım: F.6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına 
göre sınıflandırır. 

Etkinlik adı: İLETKEN VE YALITKAN MADDELERİ BULALIM. 

Etkinliğin amacı: Tasarladığı elektrik devresinde, farklı maddeleri kullanarak maddeleri elektriği iletme 
durumlarına göre sınıflandırmak. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Pil (9V), duy, anahtar, iletken tel, krokodil kablo, ampul, metal ataç, kağıt, saf su, şekerli 
su, tuzlu su, alüminyum folyo, porselen tabak, cam bardak, tahta kalem, plastik çatal. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Fen Laboratuvarı. 

Etkinliğin yapılışı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. İletken teller, pil ve ampul ile basit bir elektrik devresi tasarlayıp kurulur. 
Ampulün ışık verip vermediği kontrol edilir.  

2. Devredeki iletken tel ayrılarak iletken telin uçları çıkarılır. Bu uçlar, devrenin test 
uçları (K-L) olacaktır 

3. Bütün malzemeler sırasıyla devreyi tamamlayacak şekilde test 
uçlarından birleştirildiğinde ampulün ışık verip vermeyeceği tahmin 
edilir. Tahminler aşağıdaki tabloya yazılır. 

4.  Tahminleri test etmek için test uçları; malzeme listesindeki katı 
maddelere sırasıyla temas ettirilir, sonuçlar tabloya yazılır. Bu katıların 
iletken mi yalıtkan mı oldukları ilgili bölüme yazılır. 

5.  Aynı işlem bardak içinde bulunan sıvılara test uçlarını daldırarak yapılır, sonuçları 
tabloya yazılır. Bu sıvıların iletken mi yalıtkan mı oldukları ilgili bölüme yazılı 

 
 

Maddeler Tahmininiz Sonuç İletken/Yalıtkan 
Metal ataç    
Kağıt    
Alüminyum folyo    
Porselen tabak    
Cam bardak    
Tahta kalem    
Plastik çatal    
Saf su    
Şekerli su    
Tuzlu su    

- Test uçlarına dokundurduğumuz maddelerden hangileri ampulün ışık vermesini sağladı?  
-Günlük hayatımızda kullandığımız maddelerin iletken ve yalıtkan olma durumlarına göre 
kullanıldığı yerlere örnekler veriniz. 
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Kazanım: F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda 
hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar. 

Etkinlik adı: GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN ARAÇLARIN HER KISMI ELEKTRİĞİ İLETİR Mİ? 

Etkinliğin amacı: Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi amaçlar 
için kullanıldığını açıklamak. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
(malzeme vb.) 

Etkinlik kâğıdı, kalem. 

Etkinlik için katılımcılar: 
(öğretmen, öğrenci sayısı 
yazılabilir.) 

Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: 
(sınıf ortamı, canlı ders 
ortamı vb.) 

Sınıf, canlı ders. 

Etkinliğin yapılışı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilere aşağıda verilen etkinlik kâğıdı dağıtılır ve etkinlik kâğıdındaki araçların 
gösterilen kısımlarının iletken veya yalıtkan olma durumlarının yazılması istenir. Daha 
sonra öğrencilere iletken ve yalıtkan kısımların ne amaçla kullanıldığı sorulur. 
  
Aşağıdaki araçlarda gösterilen boşluklara “İLETKEN” ve “YALITKAN” kelimelerinden uygun 
olanlarını yazınız. 
 

 
 
Aşağıda günlük yaşantınızda kullandığınız bazı eşyaların resimleri verilmiştir. Bu eşyaların 
iletken kısımlarını kırmızı, yalıtkan kısımlarını mavi renge boyayınız. 
 



 
 
 
   
 
 

     
Görseldeki adam neden elektriğe çarpılmış olabilir? Açıklayınız. 
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Kazanım: F.6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin 
eder ve tahminlerini deneyerek test eder. 
 

Etkinlik adı: İLETKEN TELİN CİNSİNİN AMPUL PARLAKLIĞINA ETKİSİ. 
 

Etkinliğin amacı: Farklı cins tellerin elektrik enerjisini aynı şekilde iletip iletmediğini gözlemlemek. 
 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Kalınlıkları ve uzunlukları aynı olan bakır ve nikel-krom tel, bağlantı kabloları, duy, ampul, 
pil, pil yatağı, anahtar. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğrenci veya öğretmen. 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf veya canlı ders ortamı. 

Etkinliğin yapılışı: • Aşağıdaki fotoğrafta yer alan devreyi kurunuz.  
 

 
 
• Devre fotoğrafındaki A ve B noktalarının arasına bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını 
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizin sonuçlarını söyleyiniz.  
• A ve B noktaları arasına nikel-krom teli bağlayıp ampul parlaklığını tekrar gözlemleyiniz. 
Gözlemlerinizin sonuçlarını söyleyiniz. 
•Deneyinizde kullandığınız iletken teli değiştirmeniz ampul parlaklığını etkiledi mi? Nasıl?  
Soruların yanıtlanmasını sağlayınız. 
 
 • Elektrik iletkenliği deneyinizde bakır ve nikel-krom teller kullanıldığında ampul 
parlaklığının değişmesinin nedeni, bu maddelerin elektrik iletkenliklerinin farklı olmasıdır. 
Bu durumda elektriği ileten farklı maddelerin iletkenlikleri de birbirinden farklıdır 
sonucuna ulaşılır.  
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Kazanım: F.6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin 
eder ve tahminlerini deneyerek test eder. 
 

Etkinlik Adı: İLETKEN TELİN UZUNLUĞUNUN AMPUL PARLAKLIĞINA ETKİSİ. 
 

Etkinliğin Amacı: Elektrik devresinde kullanılan telin uzunluğunun ampul parlaklığını etkileyip 
etkilemeyeceğini gözlemlemek 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

  Dik kesit alanları aynı, uzunlukları farklı bakır teller, bağlantı kabloları, duy, ampul, pil, pil 
yatağı, anahtar 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğrenci veya öğretmen 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf veya canlı ders ortamı. 

Etkinliğin Yapılışı: • Aşağıdaki fotoğrafta yer alan devreyi kurunuz.  
 

 
• Devre fotoğrafındaki A ve B noktalarının arasına kısa bakır teli bağlayıp ampulün 
parlaklığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizin sonuçlarını söyleyiniz. 
• A ve B noktalarının arasına uzun bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. 
Gözlemlerinizin sonuçlarını söyleyiniz. 
•Deneyde kullandığınız iletken telin boyunun değişmesi, ampul parlaklığını etkiledi mi? 
Nasıl? 
 
•Yukarıdaki deneyde A-B uçları arasına aynı kesit alanına sahip ancak farklı uzunlukta 
bakır teller bağlandığı için ampullerin parlaklığı yine farklı gözlemlenir. Bu deneyde de su 
borusu örneğini verecek olursak aynı miktarda suyu; kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı iki 
su borusundan akıttığınızda suyun uzun borudan daha uzun sürede açık uca ulaştığını 
görürsünüz. Buna göre uzun bakır tel kullanılan devrede de ampul parlaklığı daha az olur. 
•Devredeki iletken telin uzunluğu arttıkça ampulün parlaklığı azalır. 
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Etkinlik Adı:  
İLETKEN TELİN DİK KESİT ALANININ AMPUL PARLAKLIĞINA ETKİSİ 
 

Etkinliğin Amacı: Elektrik devresinde kullanılan telin dik kesit alanının (kalınlığı) ampul parlaklığını etkileyip 
etkilemeyeceğini gözlemlemek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

Uzunlukları aynı, dik kesit alanları farklı bakır teller, bağlantı kabloları, duy, ampul, pil, pil 
yatağı, anahtar 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğrenci veya öğretmen 

Uygulanabilecek ortam: 
 

Sınıf veya canlı ders ortam 

Etkinliğin Yapılışı: • Aşağıdaki fotoğrafta yer alan devreyi kurunuz. 

 
 • Devre fotoğrafındaki A ve B noktalarının arasına ince bakır teli bağlayıp ampulün 
parlaklığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizin sonuçlarını söyleyiniz. 
 • A ve B noktaları arasına bu kez kalın bakır teli bağlayıp ampulün parlaklığını 
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizin sonuçlarını söyleyiniz.  
 
•Deneyde kullandığınız iletken telin kalınlığının değişmesi, ampul parlaklığını etkiledi mi? 
Nasıl? Sorularının yanıtlarını veriniz. 
 
•Yukarıdaki etkinlikte A-B uçları arasına; uzunlukları aynı, kalınlıkları farklı bakır teller 
bağlanmıştır. Kullanılan bu bakır tellerin kesitleri farklı olduğu için iletkenlik özellikleri de 
birbirinden farklıdır. Bundan dolayı ampullerin parlaklıkları da farklı olur.  
•Devredeki iletken telin dik kesit alanı (kalınlığı) arttıkça ampulün parlaklığı artar. 
•Elektrik enerjisinin iletimini daha iyi anlamak için iletken telleri su borusuna 
benzetebiliriz. Aynı miktarda suyu kalın su borusundan daha kolay akıtırsınız. Borunun 
kalınlığı azaldıkça suyun akışı da zorlaşır. 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 49 

Kazanım: F.6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar. 

Etkinlik adı: ELEKTRİKSEL DİRENÇ NEDİR? 

Etkinliğin amacı:  Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu gözlemlemek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 
 

 2 tane 30 veya 40 cm uzunluğunda plastik boru veya su hortumu, çakıl taşları, 
boruların ucunu saracak gözenekli bir cisim, ambalaj lastiği, 2 su bardağı su ve 2 tane 
küçük leğen. 

Etkinlik için katılımcılar: 
 

Öğrenci veya öğretmen. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf veya canlı ders ortamı. 

Etkinliğin yapılışı: •Kesitleri ve boyları aynı iki plastik su borusunun bir ucu gözenekli cisim ile sarılır ve 
ambalaj lastikleriyle sıkıca tutturulur. 
 •  İki su borusundan biri çakıl taşlarıyla doldurulur, diğeri boş bırakılır. 
• Kapalı uçları alta gelecek şekildeki su boruları dikey şekilde tutularak altlarına boş 
leğenler yerleştirilir. 
• Su bardakları suyla doldurularak aynı anda her iki borunun üstteki açık uçlarından 
boşaltılır. 
•Suyun alttaki gözeneklerden leğene akması gözlemlenir. Gözlemlerin sonuçları söylenir. 
•İçinde çakıl taşlarının bulunduğu hortumun akan suya karşı bir 
zorluk göstermesi gibi maddeler de içinden geçen elektrik enerjisine karşı bir zorluk yani 
bir direnç gösterir. 
Maddelerin elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdikleri zorluk elektriksel direnç olarak 
adlandırılır. 
Bütün iletkenler, üzerlerinden geçen elektrik enerjisine farklı miktarlarda zorluk gösterir. 
Yani bütün iletkenlerin direnci vardır. 
İletken maddelerin elektriksel dirençleri çok küçük olduğu için üzerinden elektrik enerjisi 
kolay geçerken yalıtkan maddelerin elektriksel dirençleri çok büyük olduğu için üzerinden 
elektrik enerjisi geçemez. 
İletkenin boyu, dik kesit alanı (kalınlık) ve cinsine göre direnci değişir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK 50 

Kazanım: F.6.7.2.3. Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu fark eder. 

Etkinlik adı: AMPUL NEDEN ISINIR? 

Etkinliğin amacı: Ampulün de bir direncinin olduğunu fark etmek. 

Etkinlik için ön hazırlık: 2.5 Volt 0,3A - mini deney ampulü, direnç ölçer, pil ve kablolar. 

Etkinlik için katılımcılar: Öğretmen ve öğrenciler. 

Uygulanabilecek ortam: Sınıf. 

Etkinliğin Yapılışı:  

 

Görsel-1 

● Elektriksel direncin; maddenin cinsine, kesit alanına ve uzunluğuna bağlı 
olduğunu öğrenciler önceki bölümde öğrenmişlerdir. Yapılacak olan etkinlik ile 
öğrenciler, ampulün ısınmasının sebebini tartışacaklardır. 

● Öğrenciler beşerli gruplara ayrılır. Her gruba yeterli miktarda deney malzemeleri 
verilir. Öğretmen öğrencilerden verilen malzemeler ile basit elektrik devresi 
tasarlamalarını ister. 

● Öğrenciler elektrik devrelerini tasarladıktan sonra, öğretmen ampullerin bir süre 
yanık kalmasını söyler. Bir süre sonra öğretmen, öğrencilerden ampullere ellerini 
yaklaştırmalarını ister. Öğrenciler ampulün ısındığını fark edeceklerdir. Öğretmen, 
ampulün ısınmasının sebebini öğrencilere sorar ve tahminlerini alır. Her gurubun 
tahmini tahtaya not edilir. 

 

● Öğretmen öğrencilere ampul içindeki telin fiziksel özeliklerini sorar. Ampul 
içindeki telin; çok ince, uzun ve kıvrımlı olduğu öğrenciler tarafından fark edilir. 
Ampul içindeki telin ince ve uzun olmasından dolayı direncinin fazla olduğu bu 
yüzden de ampulün ısındığı sonucuna ulaşılır. 



● Etkinliğin sonunda öğretmen, ampulün içerisinde filaman adı verilen sarmal bir 
telin olduğunu ve bu telin direncini artırmak için hem telin dik kesit alanının 
küçültüldüğünü hem de uzunluğunun artırıldığını açıklar. 
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