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6. SINIF                   
BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI



ÖN SÖZ
Eğitin beni.

Tutun kolumdan gezdirin toprağımın üstünde,

Vatanımın dört bir yanını sevmeyi öğretin.

Eğitin beni.

Çıkarın beni semalara uçmayı öğretin,

Atın beni deryalara yüzmeyi öğretin,

Eğitin beni.

Güneşi gösterin bana, yağmurlu günde,

Kardeşliği öğretin,

Suç aramayın geçmişte, dünde,

Geleceği öğretin.

(...)

Kıymetli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrencilerim,

Bu çalışmadaki amacımız; bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile yaşanan değişime ayak uydurabilen, bilgiyi 

üreten, eleştirel düşünen, hayata farklı pencerelerden bakabilen, problem çözebilen, kazandığı becerileri hayatının 

her alanında kullanabilen nitelikte bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır. Sayın Millî Eğitim Bakanımız Ziya 

Selçuk’un “Hayatın İçindeki Müfredat” kitabı bizlere bu yolda ışık tutmuş, ilham kaynağımız olmuştur. Kitapta yer 

alan etkinlikler ile ilgili velilerimize ve öğretmenlerimize uyguladığımız anketin sonucu, bizlerde böyle bir çalışma 

yapmanın toprağa gizlenmiş tohumları yeşerteceği fikrini oluşturmuştur.

Sevgili Öğrencilerim,

En büyük öğrenme alanı, hayatın kendisidir. Bir çiçeği dalındayken koklamak, kırlarda kelebek kovalamak, elinizdeki 

büyüteçle toprağı incelemek, kuşların nasıl yuva yaptığını gözlemlemek, balık tutmak, akşam gelecek misafirler 

için büyüklerinizle mutfağa girmek, sofrayı kurmak... Kısacası yaparak, yaşayarak öğrenmek... Hayata karışarak 

öğrenmek... Düşünsenize hem öğreniyorsunuz hem eğleniyorsunuz. Bu kitaptaki etkinlikleri sizlere böyle bir 

öğrenme ortamı oluşturmak için hazırladık. Öğrenme yolculuğunuzun her daim devam etmesi dileğiyle...

Değerli Öğretmenlerimiz,

Bu kitapta yer alan etkinliklerin bazıları bireysel, bazıları öğrencinin akranları ile iş birliği yaparak 

gerçekleştirebileceği, bazıları ise teknoloji kullanımını ön plana çıkaran etkinliklerdir. Dört farklı sınıf düzeyinde 

on bir farklı ders müfredatından seksen dokuz yaşamsal bağlamda etkinlik hazırlanmıştır. Etkinlikleri hazırlarken 

öğrencinin günlük hayatla ilişki kurmasına ve öğrencide ilgi uyandıracak düzeyde olmasına dikkat ettik. Eğitimin 

amacı insanı sürekli sorular sorar durumda tutmaktır. Başarı bir sonuç değil süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde 

yönetmenize yardımcı olabilmek için Ölçme Değerlendirme Merkezi Koordinatörleri ve zümre öğretmenleri iş 

birliği ile hazırlanan bu çalışmanın sizlerin de katılarıyla daha anlamlı hâle gelmesi dileğiyle...

Fazilet DURMUŞ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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1
Etkinlik Adı ZAMİR YILDIZ Süre 1 hafta

Beceri Alanı OKUMA/ Söz Varlığı Tür Grup/Bireysel

Kazanım T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Amacı Zamirleri kavrayabilmek.

Araç gereç Enstrüman, marakas, trompet sopası vb. ritim tutulabilecek nesneler.

Öğrencilerinize Barış Manço’nun “Müsaadenizle Çocuklar, Ahmet Bey’in Ceketi, Bugün 
Bayram, Hemşerim Memleket Nire?” şarkılarının sözlerini dinletiniz.

ZAMİR YILDIZ

        Çoklu zekâ kuramına göre ritmik zekâ, öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi bunu eğlenceli hâle 
getirmekte ve hemen her öğrenciyi yapılan etkinliğin içine çekebilmektedir. Bu amaca yönelik 
olarak aşağıdaki “ZAMİR YILDIZ” etkinliğini sınıfınızda uygulayabilirsiniz.

Öğrencilerden dinledikleri şarkılardaki kelimelerden, isim-
lerin yerine kullanılanları belirlemelerini isteyiniz.

Öğrencilere, bu şarkılarda olduğu gibi zamirlerin sözlü ve 
yazılı anlatımda sıklıkla kullanıldığını hatırlatınız. 

Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var
Büyükler kös kös otururken, adam oluvermiş çocuklar
Patlamaz olmuş tüfekler, gelmiş Karamürsel sepetler
Tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine

Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken
Kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti?

Sen gittin gideli
İçimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın.
Sen, şimdi uzakta
Cennette meleklerle
Bizi düşler ağlarsın.

Kendimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrü.
Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı.
Okumuşu, cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı.
Sonunda ben de anladım Hanya'yı Konya'yı.

Hemşerim Memleket Nire?

Ahmet Bey’in Ceketi Bugün Bayram

Müsaadenizle Çocuklar
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Öğrencilere sınıf içi etkinlik olarak “Zamir Yıldız” yarışması düzenleyeceğinizi ve bu ya-
rışmaya öğrencilerin bireysel veya grup hâlinde katılabileceklerini duyurunuz.

Yarışma için öğrencilerden içerisinde zamirlerin geçtiği bir şarkı sözü yazarak bestele-
melerini isteyiniz.

Öğrencilerin çalışmalarını hafta boyunca takip ediniz.

Bu etkinliğin sonucunda öğrencilerin disiplinler arası yaklaşımla zamirleri ritim 
eşliğinde eğlenerek öğrenmeleri beklenmektedir.

Bir hafta sonra öğrencilerden sözünü yazarak besteledikleri şarkıları, mümkünse enstrü-
man eşliğinde veya farklı malzemelerle ritim tutarak arkadaşlarına sunmalarını isteyiniz.

Şarkı bittikten sonra diğer öğrencilerden şarkıda geçen zamirlerin, yerini tuttuğu isimleri 
belirlemelerini isteyiniz.

Öğrenciler sunumlarını tamamladıktan sonra sınıfta oylama yapınız ve en beğenilen 
öğrenciyi veya grubu “Zamir Yıldız” olarak ilan ediniz.

1
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Etkinlik Adı Ben Hangi Kelimeyim? Süre 40 + 40 dk.

Beceri Alanı OKUMA/ Söz Varlığı Tür Grup

Kazanım T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 

Amacı Öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek.

Araç gereç Karton, makas, renkli kalem, TDK Türkçe Sözlük, kum saati (kronometre, dijital saat vb.).

Ders öncesinde boş tabu kartları hazırlayınız.

Sınıfı gruplara ayırınız.
Örneğin; sınıf mevcudu 20 ise beşer kişilik dört grup, 10 ise beşer kişilik iki grup 
oluşturabilirsiniz. Grupların seviyelerinin eşit olmasına dikkat ediniz. 

İlk derste öğrencilere bir metin okuyunuz.
Örneğin, Türkçe Ders Kitabı’ndaki serbest okuma metinlerinden “İnsansı Robotlarla 
Tanışalım” metnini okuyunuz.

Gruplardan tabu kartlarının üzerine yazmak için okuduğunuz metindeki anlamını 
bilmedikleri beş kelimeyi belirlemelerini isteyiniz. (Her grup ayrı ayrı beş kelime 
belirleyecektir. Kelimelerin farklı olmasına dikkat ediniz.)

BEN HANGİ KELİMEYİM?

Öğrencilerden belirlenen kelimeleri boş tabu kartlarının üzerine yazmalarını isteyiniz. 
Tabu kartlarının üzerine yazdıkları kelimelerin çağrıştırdığı dörder tane yasaklı kelime 
belirleyerek bu kelimeleri de tabu kartlarına yazmalarını isteyiniz.

Hazırlanan tabu kartlarını gruplar arasında değiştiriniz.
Örneğin; 1. grubun hazırladığı tabu kartlarını 2. gruba, 2. grubun hazırladığı kartlarını 
3. gruba veriniz.

Gruplardan yasaklı kelimeleri anlatması amacıyla birer anlatıcı belirlemelerini isteyiniz.

         Kitap okumak kadar oyun oynamak da öğrencilerin dünyayı ve kelimeleri öğrenme-
sinin olmazsa olmazıdır. “BEN HANGİ KELİMEYİM?” oyununu sınıfınızda uygulayarak 
öğrencilerinizin kelime dağarcığının gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

2

Anlatıcıların yasaklı kelimeleri kullanmadan kartın üzerindeki keli-
meyi, verilen süre içerisinde grup arkadaşlarına anlatmalarını iste-
yiniz. Süreyi belirlemek için kum saati, kronometre, dijital saat vb. 
araçlardan faydalanabilirsiniz.

Doğru tahmin edilen her kelime için gruplara 10 puan veriniz.

Yanlış tahmin edilen kelimelerin doğrusunu açıklayınız.
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Oyunun sonunda en çok puanı alan gruba hikâye kitabı hediye edebilirsiniz.

Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilere, tabu kartlarının üzerine yazdırdığınız kelime-
lerden oluşan bir sözlük hazırlatabilirsiniz ya da öğrencilerden bu kelimeleri kullanarak 
kısa bir hikâye yazmalarını isteyebilirsiniz.

Öğrencilerden farklı kelimelerden oluşan yeni tabu kartları hazırlayarak oyunu aile birey-
leri ile de oynamalarını önerebilirsiniz.

Bu etkinlikle öğrencilerin kelime dağarcığı ve iletişim kurma becerilerini geliştirebil-
meleri, hızlı düşünebilmeleri, zamanı iyi yönetebilmeleri ve iş birliği yapabilmeleri 
beklenmektedir.

2
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3
Etkinlik Adı RESİMLER BİZİ SÖYLER Süre 40 dk.

Beceri Alanı OKUMA/ Söz Varlığı Tür Grup / Bireysel

Kazanım T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 

Amacı Deyim ve atasözlerinin metne katkılarını kavrayabilmek.

Araç gereç Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, defter, kuru boya vb.

RESİMLER BİZİ SÖYLER

       Atasözleri ve deyimler; gerek yazı dilinde gerekse sözlü anlatımda anlatımı etkili kılar, 
söylenenleri açıkça ifade etmemizi sağlar, söyleyişte bir ahenk ve kalıcılık oluşturur. Bu ama-
ca yönelik olarak aşağıdaki “RESİMLER BİZİ SÖYLER” etkinliğini sınıfınızda uygulayabilir-
siniz.

Öğrencilerinizden seçtikleri deyim ve atasözlerinin karikatürlerini çizmelerini isteyiniz.

Çizdikleri karikatürün hangi deyim ve atasözünü ifade ettiğini sınıf arkadaşları ile tartış-
malarını sağlayınız.

Öğrencilerden çizdikleri karikatürlerle anlatmak istedikleri atasözü ve deyimlerin anlam-
larını belirlemelerini isteyiniz.

 ► Öğrencilerin çizdikleri karikatürleri bir araya getirerek sınıfa ait “Resimli Atasözü ve 
Deyimler Sözlüğü” oluşturabilirsiniz.

 ► Öğrencilerin hazırladıkları “Resimli Atasözü ve Deyimler Sözlüklerini” okul kütüpha-
nesinde sergileyerek diğer öğrencilerin de sözlüklerden faydalanmalarını sağlayabilirsi-
niz.

 ► Öğrencilerden karikatürlerini çizdikleri deyim ve atasözlerini kullanarak kısa hikâye-
ler yazmalarını isteyebilirsiniz.

Bu etkinlikle öğrencilerin somut olmayan kültürel miras ürünü atasözü ve deyim-
leri, eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Etkinlik bittikten sonra,
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4
Etkinlik Adı MASALLARIN IŞIĞINDA Süre 40 dk.

Beceri Alanı Dinleme/İzleme Tür Bireysel

Kazanım T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 
T.6.1.3.Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

Amacı Dinlediklerini yorumlayabilmek, etkili dinleme alışkanlığı kazandırabilmek.

Araç gereç Akıllı tahta, bluetooth hoparlör, bilgisayar, defter.

MASALLARIN IŞIĞINDA

        Masallar, küçük yaşlardan itibaren çocukların hayal dünyasını geliştirerek dil becerisini ar-
tırır. Çocuklar iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı masallar yardımıyla ayırt eder. Masallar sayesinde 
çocuklara yol göstermiş oluruz. Onları diyar diyar gezdirip farklı maceralara sürükleriz. Böylece 
çocukların hem kişisel gelişimlerine hem de hayal dünyalarına katkıda bulunmuş oluruz. Ayrıca 
değerler eğitimini masallar sayesinde öğrencilere daha kolay kazandırırız. Bu amaca yönelik 
olarak aşağıdaki “MASALLARIN IŞIĞINDA” etkinliğini sınıfınızda uygulayabilirsiniz.

Öğrencilere MEB ÖYGM’nin sosyal medya hesaplarından bir masal dinletiniz.
Örneğin, “Akıllı İhtiyar” masalını dinletebilirsiniz. 

Masalı uygun yerlerde durdurarak masalın sonrası ile ilgili “Bundan sonra sizce neler ol-
muştur?” gibi sorular sorup öğrencilerden sözlü veya yazılı yanıtlar isteyiniz. Ya da masa-
lın tamamını dinlettikten sonra masalla ilgili olarak,

Öğrencilerin dinledikleri masalı defterlerine özetlemelerini isteyiniz.

“Padişah, ülkedeki yaşlıları neden başka ülkelere sürgüne yollamıştır?”
“Delikanlı, yaşlı babasını niçin saklamıştır ve babasıyla nasıl haberleşmiştir?”
“Delikanlı, mücevheri nasıl çıkarmıştır ve bu çıkarma yöntemini kimden öğrenmiştir?”
“Padişah, adamlarına neden kızmıştır?”
“Padişah, çocuğun bilgeliğini test etmek için nasıl bir yol izlemiştir?”
“Yaşlıların tecrübeleri bizim için önemli midir? Nedenleriyle açıklayınız.”

gibi sorular sorunuz ve anlatılanların pekiştirilmesini sağlayınız.

Bu etkinliğin devamında öğrencilerden huzurevi ziyareti yapmalarını, aile büyükleri veya 
komşuları ile bir araya gelerek onlardan farklı masallar dinlemelerini isteyiniz.

Bu etkinlikle öğrencilerin çevreyi algılama, olayları sezme ve karşılaşabileceği du-
rumlar karşısında olumlu tutum ve davranış sergileme becerisi kazanmaları hedef-
lenmektedir.

Öğrencilerden de derste dinledikleri masalı büyüklere anlatmalarını isteyiniz. Büyüklerin 
karşılaştığı sorunlara çözüm üretme yöntemlerini ve bu konudaki deneyimlerini öğrenme-
lerini isteyiniz.

Öğrencilerden büyükleri ziyaret sonrasında ulaştıkları sonuçları, sınıfta arkadaşlarıyla 
paylaşmalarını isteyiniz.

Öğrencilerin büyüklerden dinledikleri bir masalı sınıf arkadaşlarına anlatmalarını isteyiniz.



SOSYAL BİLGİLER 6
BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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1
Etkinlik Adı TÜRKİYEM ÇOK ŞEKİL Süre 80 dk.

Ünite Yeryüzünde Yaşam Tür Grup-Bireysel (sınıf içi)

Kazanım
6.3.2 Türkiye’nin temel fiziki ve coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki 
örtüsünü ilgili haritalar üzerinden inceler.

Amacı Haritalardan yararlanarak yaşadığı ülkenin illerini ve yer şekillerini kavrayabilmek.

Araç gereç Türkiye fiziki haritası, yapışkanlı not kâğıdı.

TÜRKİYEM ÇOK ŞEKİL

       Öğrencilerin beden eğitimi dersinde oynadıkları mendil kapmaca oyununu bilirsiniz. Orta-
da duran öğretmen, iki öğrencinin ismini söylediğinde koşarak mendili kapmaya gelen öğren-
cilerden hangisi mendili alıp kaçmayı başarırsa oyunu kazanırdı. 
          Bu oyundan ilham alarak öğrencilerimizin Türkiye’nin fiziki özelliklerini daha kolay öğ-
renmesi için bir etkinlik yapalım. 
          Etkinliği, aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

Öğretmen sınıftaki öğrencileri yedi gruba ayırır.

Ülkemizin coğrafi bölgeleri gruplara isim olarak verilir..

Öğretmen, öğrencilerden fiziki haritalarını açmalarını ister. 

Her grup kendi adının olduğu bölgenin fiziki haritasını inceler. Bunun için öğretmen 
öğrencilere beşer dakika süre verir.

Gruplardaki her öğrenciye ayrı renkte yapışkanlı not kâğıdı verilir.

Öğretmen aynı gruptan rastgele iki öğrencinin ismini söyleyerek tahtaya çıkartır.

Öğretmen gelen öğrencilere kendi bölgelerindeki yer şekillerini sorar.

Öğretmenin elindeki kendisine ait renkteki kâğıdı önce alıp doğru şekilde tahtadaki 
fiziki haritaya yapıştıran öğrenci sayıyı alır.
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 ► Türkiye’nin en yüksek dağını ve bu dağın bulunduğu bölgeyi öğrenciler gösterebildi mi?
 ► Türkiye’nin en büyük gölünü ve bu gölün bulunduğu bölgeyi öğrenciler gösterebildi mi?
 ► Türkiye’nin en uzun nehrini ve bu nehrin bulunduğu bölgeyi öğrenciler gösterebildi mi?

 ►  Öğrenciler kendi yaşadığı bölgenin yer şekillerini doğru gösterebildi mi?

Değerlendirme

1

Doğru olarak en çok not kâğıdını yapıştıran öğrenci kendi grubunun kazananı olarak 
genel yarışmaya katılmaya hak kazanır.

Tüm grupların birincileri kendi aralarında Türkiye fiziki haritasında genel olarak aynı 
şekilde yarışırlar.

Birinci olan öğrencinin adı ve resmi, fiziki haritayı en iyi bilen öğrenci olarak panoya 
asılır.
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2
Etkinlik Adı ÖZEL KONUM MU, MATEMATİK KONUM MU? Süre 40 dk.

Ünite Yeryüzünde Yaşam Tür Bireysel

Kazanım SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi ko-
numunu tanımlar.

Amacı Türkiye’nin coğrafi konumunu belirleyebilmek.

Araç gereç A4 kâğıdı, ders kitabı, renkli yapışkanlı not kâğıtları.

ÖZEL KONUM MU, MATEMATİK KONUM MU?

        Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Coğrafi ko-
num, özel ve matematik konum şeklinde ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu; o ülkenin 
tabii, beşerî ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler. Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, 
dağ sıralarına, boğazlara, komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yer üstü kaynaklarına, 
siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur. Matematik konum 
ise bir yerin enlem ve boylamlara göre Dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a 
ve Greenwich’e göre konumudur.

        Türkiye dilsiz haritası üzerinde ülkemizin coğrafi konum özelliklerinin tamamını anlatan 
bir çalışma yapınız.

        Türkiye’nin matematik ve özel konumunun özelliklerini daha iyi anlamak için yapacağı-
mız bu etkinliğin aşamaları:

Öğretmen fotokopi ile çoğalttığı Türkiye dilsiz haritalarını her öğrenciye ikişer             
tane olmak üzere dağıtır.

Öğretmen akıllı tahtaya (veya imkân dahilinde başka yöntemlerle) Türkiye’nin özel 
ve matematik konumunun özelliklerini karışık bir şekilde yansıtır.

Öğrenciler verilen bilgilerden hareketle Türkiye’nin coğrafi konumunun özelliklerini 
matematik ve özel konumuna göre renkli yapışkanlı not kağıtlarına yazar.

Özel konum için sarı, matematik konum için mavi yapışkanlı not kâğıtları kullanılır.

Dilsiz haritalar; biri sarı renkli yapışkanlı not kâğıtları diğeri ise mavi yapışkanlı not 
kâğıtları olacak şekilde öğrenciler tarafından doldurulur. 

Öğrenciler hazırladıkları dilsiz haritalara isimlerini yazarak yanındaki arkadaşlarıy-
la haritalarını değiştirerek öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle arkadaşlarının doğru 
ve yanlışlarını tespit ederler.

Öğretmen, Türkiye’nin özel ve matematiksel konumunun özelliklerini okur. 

Kontroller sonrasında en çok doğru yapan öğrencilere Türkiye Fizikî Haritası he-
diye edilir.



16

Değerlendirme

 ► Öğrencilerin matematik konum ve özel konum ayrımını yapıp yapamadığını tespit   ediniz.

 ► Kavram yanılgılarını belirleyip bu yanılgıları düzeltiniz.

ÖĞRENCİ İÇİN NOT: Çalışmanız bilgi bakımından yoğun bir çalışma olacağı için konu ile 
ilgili bilgileri haritanıza aktarmaya çalışınız. Çalışmalar bittiğinde bir bilgi tablosu özelliği al-
malıdır. Bitirilen çalışmalar sınıf panosunda sergilenir.

2
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Değerlendirme

3
Etkinlik Adı YAZITLARDAKİ TARİHİMİZ Süre 2 hafta

Ünite Tarihe Yolculuk Tür Poster Çalışması

Kazanım SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel 
özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Amacı İlk Türk devletlerinin siyasi, ekonomik ve sosyal özelliklerini kavrayabilmek.

Araç gereç 50x100 cm ebadında fon kartonu, boya kalemleri, yapıştırıcı.

       Orhun Yazıtları; Türklerin bilinen ilk al-
fabesi olan Göktürk alfabesinin kullanıldığı, 
Kök Türk Devleti’nin ünlü hükümdarı Bilge 
Kağan devrinden kalma, altı adet yazılı dikili 
taştır. Yazıtlar; Türk dili, tarihi, edebiyatı, sa-
natı, töresi hakkında önemli bilgiler vermek-
tedir. Türk ve Türkçe adı, ilk kez Doğu Kök 
Türkler Dönemi’ne ait bu yazıtlarda geç-
mektedir. Orhun Yazıtları, Türk tarihine ışık 
tutan en önemli eserlerden biridir.

YAZITLARDAKİ TARİHİMİZ

Orhun Yazıtları ve bu yazıtların içeriği hakkında araştırma yaparak Orhun Yazıt-
ları ile ilgili bir tanıtım posteri hazırlayınız. Bu çalışmayı yaparken Orhun Yazıtla-
rının içeriği ile ilgili bilgiler edininiz. 

Posterinize Orhun Yazıtları’ndaki metinlerde geçen ekonomik, siyasal ve kültürel 
alanlardaki önemli mesajları da ekleyiniz. 

Bu mesajlardan birini posterinizin sloganı olarak belirleyiniz.

POSTER ETKİNLİĞİ

 ► Orhun Yazıtları nedir?
 ► Orhun Yazıtları kimin adına dikilmiştir?
 ► Orhun Yazıtları günümüzde hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?
 ► Orhun Yazıtları kaç yılında ve kim tarafından çözülmüştür?
 ► Orhun Yazıtları’nda verilen temel öğütler nelerdir?

soruları ile Orhun Yazıtları’nın öneminin öğrenciler tarafından pekiştirilmesi sağlanmalıdır.
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Etkinlik Adı GELECEKTEN GÜNÜMÜZE MEKTUP Süre 1 Hafta

Ünite Bilim ve Teknoloji Hayatımızda Tür Bireysel (ödev)

Kazanım SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler 
ileri sürer.

Amacı Gelecekte yaşanabilecek değişimleri öngörebilmek.

Araç gereç A4 kâğıdı, kalem.

4

GELECEKTEN GÜNÜMÜZE MEKTUP

        Günümüz dünyası, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde bizlere birçok olanak 
sunmaktadır.
Örneğin; bir kütüphanedeki tüm kitaplar, elektronik ortamda küçük bir bellek sayesin-
de cebimize sığabilmektedir. Ya da nanoteknoloji sayesinde artık hastalıkların tedavisi 
için metrenin milyarda biri küçüklüğünde robotlar üretileceği öngörülmektedir. Gelecekte 
uzayda yaşam merkezleri kurma çalışmaları, büyük hız kazanmış durumdadır. Bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerinde hayal bile edemeyeceğimiz etkileri 
olabilir. 

Öğrencilerden bu bilgilerin ışığında bol bol hayal kurmalarını ve bundan 100 yıl 
sonrasını 2121 yılını düşlemelerini isteyiniz.

Öğrencileri, “Acaba 2121 yılında bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insan yaşamını 
hangi yönde etkileyecek ve nasıl değiştirecek?” şeklinde sorularla etkinliğe hazır-
layınız. 

Öğrencilerden 2121 yılında yaşadıklarını düşünerek günümüze bir mektup yaz-
malarını isteyiniz.

Yazılan mektupların sınıfta öğrenciler tarafından okunmasını isteyiniz. 

Okunan mektuplardan öğrenci ve öğretmen değerlendirmeleri sonucunda en iyi-
leri seçiniz.

Seçilen mektupları sınıf panosuna asınız.



DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ 6

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı MEDİNE’DE BİRGÜN Süre 40 dk.

Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Tür Grup

Kazanım 6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

Amacı Müslümanların Medine Dönemi’ni kavramak

Araç gereç Grup sayısı kadar A3 kâğıdı ve renkli kalemler.

1

Medine Dönemi ile ilgili bir video izletilebilir. 

     Etkinliğin ilk aşaması olarak, sınıftaki öğrencileri beşer kişilik gruplara ayırınız. Sıraları 
birleştirerek grup çalışması yapılacak hâle getiriniz. (Grupların cinsiyet ve akademik 
başarı bakımından heterojen olmasına dikkat ediniz.)

    Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 622 yılında Medine’ye hicret etti ve hayatının 
geri kalanını bu şehirde devam ettirdi. Medine Dönemi olaylarının iyi anlaşılabilmesi, Medi-
ne şehrinin iyi tanınmasıyla bağlantılıdır. Öğrencileri hayal dünyalarında o döneme götürüp 
şehrin yapısını onlara öğreterek, bir rehber gibi düşünmelerini sağlayınız. Medine şehrine 
ve Medine’de yaşanan dönemin önemli olaylarına dikkat çekiniz.Kazanımın anlatılmasının 
ardından 40 dakikalık ders saati içerisinde aşağıdaki etkinliği uygulayabilirsiniz.

MEDİNE’DE BİRGÜN

İlk olarak Medine şehri ve Peygamberin Medine Dönemi olaylarını öğrenciye anlatınız. 
(Hicret, Mescid-i Nebi’nin yapılışı, Suffa, Bedir-Uhud-Hendek Savaşları gibi…)  Medine 
şehrinin coğrafi konumu, nüfus, sosyo-ekonomik ve dini yapısını ele alarak inceleyiniz. 
Peygamber ve Müslümanlar için şehrin önemine dikkat çekiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXQD6MNXMS0

Örneğin bağlantıdaki videoyu izletebilirisiniz

İkinci olarak her gruba bir adet A3 kâğıdı ve renkli keçeli kalem veriniz.

Gruplara şu soruyu sorunuz: “Medine’de bir gezi rehberi olsaydınız nereleri gezdirir ve 
dönemin olaylarından hangilerini anlatırdınız?” Bu soru üzerinden Medine Dönemi’nin 
vurgulamak istedikleri olayları, görseller kullanarak beş kısa cümle ile özetleyen bir gezi 
afişi hazırlamalarını isteyiniz. Önemli olan öğrencinin hayal gücünü kullanıp yaratıcı fi-
kirler ortaya koymasıdır.

Gruplara, sırasıyla sınıfta sunumlarını yaptırınız.  

Konuyu en iyi özetleyen, önemli noktaları vurgulayabilen ve etkileyici bir sunumla akta-
rabilen en başarılı ve özgün bulduğunuz çalışmayı sınıfta sergileyiniz.

Bu etkinlik, öğrencilerin hayal dünyalarını kullanarak yaratıcı fikir geliştirmelerini sağlaya-
caktır. Görseller üzerinden anlatım; kalıcı öğrenmeyi, ayrıca iş birliği yaparak öğrenme, 
grup içi etkileşim, sunum yapma becerilerini de geliştirecektir. Öğrendikleri konuyu ana 
hatlarıyla bütünsel düşünmelerine de yardımcı olur. Etkinliğin sonunda Medine Dönemi 
olayları kavranır. Öğrenciler dönemin önemli olaylarını  öğrenir. Medine şehrini daha iyi ta-
nır ve Hz. Muhammed’in ve Müslümanların Medine’deki hayatlarını daha iyi anlamlandırır.
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2
Etkinlik Adı BUGÜN BAYRAM ERKEN KALKIN ÇOCUKLAR Süre 30 dk.

Ünite Temel Değerlerimiz Tür Grup

Kazanım 6.5.2. Dini bayramların, önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkı-
sını yorumlar

Amacı Bayramlaşma kültürümüzü öğretmek.

Araç gereç Kolonya, şeker/çikolata, ikramlıklar, tepsi, fincanlar/ bardak ve hediye paketi.

Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere dinimizde misafirin, büyüklere saygının ve 
bayramlarımızın önemiyle ilgili detaylı bilgiler veriniz. Konuyla ilgili hadisi şerifleri ak-
tarınız.

BUGÜN BAYRAM ERKEN KALKIN ÇOCUKLAR

Kültürümüzde bayramlaşmanın önemine dikkat çekerek toplumsal bütünleşmeye kat-
kısını vurgulayınız.

İlk olarak öğrencileri iki gruba ayırınız. (1 ve 2 olarak numara 
veriniz. Birler A grubu, ikiler B grubunu oluşturur. Grupların 
heterojen olmasına dikkat ediniz.) 

Sınıfta sıralardan ev ortamı oluşturunuz. 

Gruplara diyalogları oluşturmaları için 15 dakika süre veriniz.

Bir gruba ev sahibi rolünü, diğer gruba ise misafir rolünü veriniz.

      Dinîmizde bayramlar, önemli gün ve geceler; toplumsal bütünleşmeye katkı sağlar. Kan-
diller, cuma günleri, Ramazan ve Kurban Bayramları; toplumu bütünleştiren, birlik beraberlik 
duygusunu pekiştiren özel günlerdir. Bayram günleri; bir araya gelinerek ikram ve ziyafetin 
yapıldığı, aynı zamanda yetim ve yoksulların da gözetildiği günlerdir. Toplumu oluşturan fert-
lerin bütünleşip kaynaştığı zamanlardır. Bayramlarda büyüklerimizin ellerini öpüp hayır du-
alarını alırız. Akraba ve komşularımızla bayramlaşır, hasta olan tanıdıklarımızı ziyaret eder, 
“geçmiş olsun” dileklerimizi iletiriz.  Bütün bu davranışlar; toplumdaki birlik, beraberlik ve 
dayanışma duygusunu sağlamlaştırır, ayrılık ve düşmanlıkların azalmasını sağlar. Konuyla 
ilgili gerekli tüm bilgileri öğrenciye aktarınız. Günlük hayatla yakından ilişkili, manevi de-
ğerlerimizin korunması ve yaşanmasıyla ilgili; etkili olabileceğini düşündüğümüz etkinliğimiz 
aşağıdadır. Öğrencilerin hem eğlenerek hem de yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak bu 
etkinliği aşağıdaki basamaklara göre uygulayınız.

Etkinliğin sonunda bayramlaşma kültürü ve büyük-
lere saygının önemi kavranır. Öğrencilerde kendi 
yaşam deneyimlerine dair farkındalık oluşur. Bu-
nunla beraber öğrencilerin kurdukları diyaloglarla 
iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlanır ve 
konu daha etkili öğrenilir. 
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3
Etkinlik Adı TABUYLA ÖĞRENELİM Süre 30 dk.

Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Tür Grup

Kazanım 6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir

Amacı Medine Dönemi ile ilgili kavramların öğretilmesi.

Araç gereç Tabu kartları, kum saati.

İlk olarak Peygamber Efendimizin hayatının Medine Dönemi’ne ait kavramları, 
(Mescid-i Nebi, suffa, ashab-ı suffa, muhacir, ensar, Medine Antlaşması, Bedir Sa-
vaşı, Uhud Savaşı, Hen¬dek Savaşı, Hudeybiye Antlaşması vb.) üç yasaklı keli-
meyle beraber kartlara yazınız. 

TABUYLA ÖĞRENELİM

İkinci olarak, sınıfı üç gruba ayırınız ve kuralları gruplara açıklayınız.

Sırasıyla her gruba oyunu oynatınız ve puanları hesaplayınız. Böylelikle birinci olan 
grubu belirleyiniz.

       Peygamberin Mekke ve Medine Dönemi, birçok kavram ve olayı içine almaktadır. Bu 
etkinliği, konuyu tamamladıktan sonra konuyla ilgili kavramların eğlenceli hâle getirilerek 
kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlamak amacıyla yapınız.

      Etkinliğin sonunda öğrenci, Medine Dönemi ile ilgili kavram ve kelimeleri eğ-
lenerek öğrenir ve pekiştirir. Süreyi etkin kullanabilme, hızlı düşünebilme, olaylar 
arasında bağlantı kurabilme, kavramları ilişkilendirebilme becerilerini geliştirir.

1. Her grup kendi grup üyelerine kavramı açıklayacak.
2. Üçer dakika içinde doğru şekilde en çok kavramı anlatmaya 
çalışacak. 
3. Anlattıkları her doğru kavram için 10 puan verilecek.
4. Yasaklı kelimeleri kullanmaları durumunda 2 puan silinecek.
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4

Eşit büyüklükte kartlar keserek kartların üzerine ek-1’de verilen Mekke ve Medine 
Dönemi’ne ait olayları yazınız. 

BİL BAKALIM

Etkinlik Adı BİL BAKALIM Süre 30 dk.

Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Tür Grup

Kazanım 6.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke Dönemini değerlendirir.
6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v) Medine Dönemini değerlendirir.

Amacı Mekke ve Medine Dönemi’nin özelliklerini ve bu dönemlerde yaşanan olayları ayırt etmek.

Araç gereç Fon karton, makas, kalem.

İki büyük fon kartonun birine “Mekke dönemi” diğerine “Medine dönemi” yazınız.

Kavramların yazılı olduğu kartları öğrencinin göremeyeceği şekilde ters çeviriniz. 

Öğrencileri iki gruba ayırınız.  

Öğrenciden karttaki bilgiler hangi dönemin özelliğiyse kartı onun üzerine kapalı bir 
şekilde koymasını isteyiniz. Aynı işlemi ikinci gruba da yaptırınız. 
 

İlk gruptaki bir öğrenciden kartlardan ilk sırada olanı almasını ve sessizce okuma-
sını isteyiniz.

Kartlar bitene kadar oyunu bu şekilde devam ettiriniz. (Kart sayısı, öğrenci sayısı 
kadar olmalıdır. Sınıfta 20 öğrenci varsa 20 tane kart olmalıdır.)

Etkinlik bittikten sonra cevapları kontrol ediniz. En çok doğru eşleştirme yapan 
grubu tebrik ederek, alkışlayınız.

Kapsamı geniş iki kazanıma sahibiz. Bu kazanımlar daha kolay ve eğlenceli öğrenilebi-
lir. Öğrencilerin, Peygamberin hayatının Mekke ve Medine dönemi olaylarını ayırt edip 
sınıflandırabilmeleri için etkili ve eğlenceli bir etkinlik geliştirdik. Konuyu anlatıp kaza-
nımları tamamladıktan sonra bu etkinliği verilen aşamalara göre uygulayınız.

Öğrenciler, etkinliğin sonunda Mekke ve Medine dönemine ait olayları tasnif edebilir. 
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MEDİNE DÖNEMİ

- Mescid-i Nebi’nin inşası
- Ensar-Muhacir kardeşliği
- Bedir Savaşı
- Hz. Hamza’nın şehit olması
- Hudeybiye Antlaşması
- Uhud Savaşı
- Hendek Savaşı
- Mekke’nin Fethi
- Veda Hutbesi
- Veda Haccı
- Hz. Muhammed’in vefatı

MEKKE DÖNEMİ

- İlk vahiy
- Gizli davet
- Safa Tepesi’nden Hz. Peygamber’in yaptığı davet
- Habeşistan’a göç
- Boykot
- Ebu Talip’in ve Hz. Hatice’nin vefatı
- Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman oluşu
- Taiflilerin Hz. Peygamber’e hakaret ederek onunla 
alay etmeleri
- Akabe Biatları
- İsra ve Miraç Olayı
- Beş vakit namazın farz kılınması

4



MATEMATİK 6

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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1
Etkinlik Adı EVDE TASARRUF ZAMANI Süre 80 dk.

Ünite Veri İşleme Tür Bireysel

Kazanım
1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

Amacı Öğrencilere veri toplama ve analiz etme becerisi kazandırmak. Ayrıca elektrik ve su tasarruf bilinci kazandırmak.

Araç gereç Son altı ayın elektrik ve su faturaları.

Öğrencilerden, altı ay boyunca evlerine gelen elektrik ve su faturalarının tutarlarını 
not ederek veri toplamalarını isteyiniz.

EVDE TASARRUF ZAMANI

Toplanan verilere ait, son altı aya ait ikili sütun grafiği ve çizgi grafiği oluşturmalarını 
isteyiniz.

İki veri grubuna ait, ayrı ayrı açıklıkları ve aritmetik ortalamaları bulmalarını isteyiniz.

Verileri grafiklere, açıklığa ve aritmetik ortalamalara bakarak yorumlatınız.

Öğrencilerin elektrik ve su tüketimini azaltabilecek yöntemler hakkında konuşmala-
rını sağlayınız.
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2
Etkinlik Adı AKŞAM ÇAYININ TATLISI BİZDEN Süre 1 saat

Ünite Sayılar ve İşlemler Tür Grup/Bireysel

Kazanım M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

Amacı Aile içi yardımlaşmayı ve sorumluluk bilincini artırmak. Bununla birlikte öğrencilere, mate-
matik dersi kazanımlarını gerçek hayatta uygulama fırsatı sunmak.

Araç gereç Un, yumurta, şeker, kabartma tozu, süt, vanilya vb.

AKŞAM ÇAYININ TATLISI BİZDEN

Öğrencilerden evlerinde bulunan malzemelerin analizini yapmalarını isteyiniz. 
(Etkinliğin asıl amacı herkese yetebilecek doğru tarifi seçebilmektir. Tarif seçilir-
ken öğrencinin düşünmesi gereken bazı sorular vardır.
Örneğin, tarif kaç kişiliktir ve verilen ölçüler ailedeki birey sayısı için uygun mu-
dur?
Malzeme miktarı kaç cm’lik pişirme kalıbına uygundur?)
Eğer akşama misafir varsa malzemeler hangi oranda seçilmelidir? 

Öğrencilerin evlerindeki malzemelere uygun tarifi seçmelerini sağlayınız.

Tarife karar verip ölçüleri belirlendikten sonra, öğrencilerin işlem basamakları-
nı takip etmelerini sağlayınız. Çünkü tariflerde de işlem önceliği vardır. Hamura 
önce kabartma tozu önce eklenip sonradan yumurta kırılamaz. Toplamayı önce, 
çarpmayı sonra yapamayacağımız gibi.

Etkinlik başlangıcında bir cümleyle işlem önceliğini vurgulayınız.

Öğrencilerin sıralı adımları takip ederek tarifte verilen uygun sıcaklık değerini 
ayarlamalarını ve belirlenen sürede pişirme yapmalarını sağlayınız.

Öğrencinin pasta piştikten sonra kişi sayısına göre eşit dilimleme yapmasını sağ-
layınız. (Birim kesirleri belirler.)
Öğrencilere şu soruları yöneltiniz:
Pastayı nasıl dilimlemeliyiz?
Pastamızı pişirdiğimiz kalıbımız dairesel mi, dörtgensel mi?
(Yuvarlak ise eşit dilimlere bölmek işleminde yarıçapı kullanarak dilimlemelidir. 
M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır. Karesel ise köşe-
genleri doğru kullanmalıdır. Dikdörtgensel ise karesel dilimler oluşturmak için ke-
nar uzunlukları ortak olarak bölebileceği uzunluğu hesaplayabilmelidir. M.6.1.2.5. 
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.)



28

3
Etkinlik Adı ZAMANIMIZI PLANLIYORUZ Süre 40 dk.

Ünite SAYILAR VE İŞLEMLER Tür Grup

Kazanım Günlük hayatta oranın farklı kullanım alanlarını inceler. a) Sağlıklı hayat (kalori miktarı, egzersiz vb.) için günlük veya haftalık 
bir plan oluşturmaya yönelik uygulamalara yer verilir. b) Zaman yönetimi için günlük veya haftalık bir plan oluşturur.

Amacı Öğrencinin salgın sürecinde, zamanı etkin şekilde kullanabilmeleri ve hangi etkinliğe ne kadar vakit ayırdıklarının bilincinde 
hareket etmeleri.

Araç gereç Renkli karton veya A4, kalem, bant.

ZAMANIMIZI PLANLIYORUZ

Öğrencinin haftalık olarak yaptığı tüm etkinlikleri dakika ve saat dilimlerini belirte-
rek oluşturduğu çizelgeye not etmesini sağlayınız.

Öğrenciden bitirdiği günün değerlendirmesini yapmasını isteyiniz.

Öğrencinden bir günde uykuya, yemeğe, oyuna ayırdığı zaman dilimlerini oransal 
olarak ifade etmesini ve çizelgenin gün sonu bölümüne her birini not etmesini iste-
yiniz.(Bu sayede öğrencinin eğer gereksiz harcadığı bir zaman dilimi varsa bunun 
farkına varması ve bir sonraki gün için fikir edinmesi sağlanır.)
Ayrıca öğrencinin bir haftanın sonunda, haftanın genel değerlendirmesini yaparak 
tıpkı gün sonu değerlendirmeleri gibi oransal bilgiler çıkarmasını sağlayınız.

Öğrenciden çizelgeyi odasında görünür bir yere asmasını isteyiniz.
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4
Etkinlik Adı KÂĞITTAN KÜLAH YAPALIM Süre 1 gün

Ünite Açılar Tür Bireysel

Kazanım Bir açıya eş bir açı çizer.

Amacı Birbirine eş açıları bulabilmek ve çizebilmek.

Araç gereç El işi kâğıdı, makas, tükenmez kalem.

KÂĞITTAN KÜLAH YAPALIM

Konuya uygun bir origami yapımı seçiniz. (Ben dondurma külahı seçtim.)

Origami şemasının fotokopisini öğrencilere dağıtınız. (Canlı derste resmini açabi-
lirsiniz.)

1. adımda karenin açılarını göstererek kâğıdı katlayıp açtıktan sonra kat izini tüken-
mez kalemle çiziniz. Bu işlem sonrasında karenin iki açısı ortadan bölünecektir. Öğ-
rencilerden iki eş açıyı görüp çizmelerini isteyiniz. (Bu aşamada öğrenciler, açıların 
eş olup olmadığını açıölçer yardımıyla da belirleyebilirler.)

Gösterip-yaptırma tekniğiyle el işi kâğıtlarıyla origami yapımına başlayınız.

Daha sonra eş açıları tanıyıp çizen öğrencilerden 2, 4 ve 6. adımlardaki eş açıları 
söylemelerini isteyiniz. Onları da kalemle göstermelerini sağlayınız.

 Öğrencilerin el işi kâğıdına çizdikleri açıları varsa origami şemasında da çizme-
lerini sağlayınız. Sonrasında öğrenciler, somuttan soyuta giderek defterlerine ve 
kitaplarına eş açılar çizebileceklerdir.



FEN BİLİMLERİ 6
BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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1
Etkinlik Adı BİR ASTRONOT OLSAYDIM Süre 40 + 40 dk.

Ünite Güneş Sistemi ve Tutulmalar Tür Grup

Kazanım F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.

Amacı Uzay teknolojilerine ve kavramlarına ilgi çekmek güneş sistemindeki gezegenlerin sıralamasını kavramak.

Araç gereç Boya kalemleri, renkli kartonlar, siyah büyük boy poşet, e-okul üzerinden fotoğraflı sınıf listesi, güneş sistemi 
gezegenlerinin renksiz çıktıları, renksiz astronot görselleri uzay ile ilgili görseller.

BİR ASTRONOT OLSAYDIM

        Çağımızda önemli bir yere sahip olan uzay ve uzay araştırmalarına dikkat çekmek ve il-
giyi artırmak için yapabileceğiniz bu etkinlik, öğrencilerin kendilerini birer astronot olarak hayal 
etmelerini sağlayacaktır. Ayrıca bu etkinlikle öğrencilerin Güneş sistemi modeli hazırlayarak 
gezegenleri Güneş’e olan uzaklıklarına göre sıralamalarını ve gezegenleri birbirleriyle karşı-
laştırmalarını sağlayabilirsiniz.

Öğrencileri gruplara ayırarak onlardan bir Güneş sistemi modeli hazırlamalarını isteyi-
niz.

Öğrencilere astronot görselleri dağıtınız.

Öğrencilerden görselleri boyamalarını ve kendi fo-
toğraflarını, astronotun baş kısmına yapıştırmalarını 
isteyiniz. (Bunun için e-okul sisteminden sınıf listesi-
nin fotoğraflı çıktısını alarak öğrencilere kendi fotoğ-
raflarını verebilirsiniz.)

Öğrencilerden uzay araçları, kuyruklu yıldızlar gibi uzay ile ilgili temaların resmini yapa-
rak boyamalarını isteyiniz.

Hazırlanan Güneş sistemi modellerini öğrencilerle inceleyiniz. Güneş sisteminde yer 
alan gezegenlerin büyüklük karşılaştırması, Güneş’e olan uzaklıkları üzerine konuşu-
nuz.

Etkinliğin Yapım Aşamaları:

Hazırlanan Güneş sistemi modellerinden birini panoda sergilenmek üzere seçiniz.

Sınıfın veya okulun uygun bir bölümünde bulunan panoyu, uzay hissiyatı verecek şe-
kilde kaplayınız. Kaplanan panoya sınıfın adını “6/….. UZAYDA” şeklinde yazınız.

Seçilen Güneş Sistemi modelini, hazırlanan astronot görsellerini ve uzay araçlarını ya-
pıştırarak panoya son hâlini veriniz.
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Sonuç: Öğrenciler, farklı becerilerini ortaya koyarak Güneş sistemini oluşturan gezegenleri 
kavrayacaklardır. Hayal güçlerini harekete geçirerek uzay ile ilgili farklı fikirler ortaya koyacak, 
7. sınıf Uzay Teknolojileri konusuna ön hazırlık yapmış olacaklardır. Ayrıca okulun veya sınıfın 
panosunda sergilenen ürünler, öğrenci gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Not: Görseller fikir amaçlıdır. Çeşitli kaynaklardan veya öğrenciler tarafından hazırlanan öz-
gün görseller de kullanılabilir.

Etkinlik sonunda öğrencilerinizle aşağıdaki sorulara yanıt arayabilirsiniz.

1. Panoyu siyah bir poşetle kaplamamızın nedeni nedir?

(Öğrencilerinizin uzayın karanlık olduğu sonucuna ulaşmalarını sağlayınız ve Güneşin dün-
yamızı ve diğer gezegenleri aydınlatmasına rağmen uzayın karanlık olmasının nedeni ile ilgili 
beyin fırtınası yapınız.)

2. Bir astronot olduğunuzu hayal ettiniz giymiş olduğunuz kıyafetlerin özellikleri neler olabilir?

3. Uzay seyahati için kullanılan uzay araçları nelerdir?

Değerlendirme:

1
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2
Etkinlik Adı BİSKÜVİNİN SİNDİRİM KANALINDAKİ YOLCULUĞU Süre 40 dk.

Ünite Vücudumuzdaki Sistemler Tür Grup

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 uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 

Amacı Sindirim sistemi yapı ve organlarını kavratabilmek. 

Araç gereç Mukavvadan yapılmış ağız modeli, besin olarak bisküvi, besinleri taşımak için küçük kap, sindirim sistemi organlarının 
yazılığı olduğu kâğıtlar ve sprey şişesi. 

BİSKÜVİNİN SİNDİRİM KANALINDAKİ YOLCULUĞU

     Sindirim, büyük moleküllü besin içeriklerinin küçük moleküllere ayrılması işlemi olarak ta-
nımlanabilir. Yapacağınız bu etkinlik ile sindirim kanalı boyunca gerçekleşen sindirim olayını 
canlandırarak besinlerin uğradığı değişimleri gözlemleyebileceksiniz.

U düzenindeki sınıfta sıraların ön kısımlarına sindirim sistemi organlarının isimlerini 
yapıştırınız. Öğrencileri sindirim sistemi yapı ve organlarını temsil etmeleri için görev-
lendiriniz.Etkinliği aşağıda anlatılan şekilde devam ettiriniz.

Ağız görevini üstlenen öğrenci, bisküvi parçalarını ağız modelini kullanarak çiğnemeye 
başlar ve burada gerçekleşen olayları söyler. Sindirime yardımcı olan 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. Kabı 
yutak görevini üstlenen öğrenciye iletir. Görevli öğrenci, yutağın görevini söyler. Kabı 
yemek borusu görevini üstlenen öğrenciye iletir. Yemek borusu görevini üstlenen öğ-
renci, yemek borusunun görevlerini söyleyerek kabı mide görevini üstlenen öğrencilere 
verir. Mide görevini üstlenen öğrenciler, ellerinin yardımı ile mekanik sindirim yapar. 
Daha sonra kimyasal sindirimde görevli olan yardımcı yapı, mide öz suyu gelir. Mide 
öz suyu görevini üstlenen öğrenci görevlerini söyleyerek elindeki sprey kutusundan 
bisküvilerin üzerine su sıkar.

Etkinliğin Yapım Aşamaları:



34

Bisküvi kabını, ince bağırsak görevini üstlenen arkadaşlarına verir. İnce bağırsak gö-
revini 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 pank-
reas öz suyu gelir, görevini söyler, elindeki sprey kutusundan kaba su sıkar. Kabı vil-
lus görevi üstlenen arkadaşlarına iletir. Villus görevini üstlenen öğrenci, elinde kâğıt 
havlu veya gazete parçalarıyla kaptaki karışımın sıvı kısmını emdirir ve ince bağırsa-
ğın görevlerini söyler. Ardından kapta kalan kısım kalın bağırsağın görevini üstlenen 
öğrenciye iletilir. Kalın bağırsağı temsil eden öğrenci, görevini açıklar ve kalan su 
ve mineraller emildikten sonra kaptaki karışımın atık hâline dönüştüğü ve vücuttan 
uzaklaştırılacağı belirtilir. (Etkinlikte kullanılan bisküvinin yapısında yağ, protein ve 
karbonhidratların bulunduğu vurgulanır.)

2

Etkinlik sona erdikten sonra öğrencilerinize şu soruları yöneltebilirsiniz:

Değerlendirme: 

 ► Aynı etkinliği yumurta ile tekrarlayacak olsaydınız,
 
1. Yumurta hangi arkadaşlarınızın temsil ettiği organlarda fiziksel sindirime uğrardı?

2. Yumurta hangi arkadaşlarınızın temsil ettiği organlarda kimyasal sindirime uğ-
rardı?
 
3. Yumurtanın kimyasal sindiriminde hangi kimyasal salgılar görev alır?

 ► Aynı etkinliği tereyağı ile tekrarlayacak olsaydınız;

1. Tereyağı hangi arkadaşlarınızın temsil ettiği organlarda fiziksel değişime uğrardı?

2. Tereyağının kimyasal sindiriminde hangi arkadaşınızın kullanmış olduğu sprey şi-

şesine ihtiyaç olurdu?

3. Yumurtanın fiziksel sindiriminde hangi kimyasal salgı görev alır?
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3
Etkinlik Adı BUZ MU DAHA YOĞUN, SU MU? Süre 40+40 dk.

Ünite Madde ve Isı Tür Grup

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

Amacı Suyun ve buzun yoğunluklarını karşılaştırarak sonucunu doğada yaşanılan olaylar üzerinden değerlendirmek.

Araç gereç Hassas terazi, 4 adet beher, su, zeytinyağı, buz küpleri  ve dondurulmuş katı hâlde zeytinyağı.

BUZ MU DAHA YOĞUN, SU MU? 
      Sıvı hâlden katı hâle geçerken yoğunluğunun azalması suyu diğer maddelerden ayıran 
özelliğidir. Suyun içinde yaşayan canlılar, bu sayede hayatlarını devam ettirebilmektedir. Bu 
etkinlik, öğrencilerin donan suyun yoğunluğunun azaldığını fark etmelerini sağlayacaktır. Et-
kinliğe ön hazırlık olarak öğrencilerden küçük bir oyuncak hayvanı şeffaf kap içerisindeki suya 
koyarak kabı içindeki suyun yüzeyi donacak, iç kısmı sıvı kalacak şekilde bir süre dondurucuda 
bekletmeleri istenebilir. Böylelikle öğrencileriniz yüzeyi donan suyun içerisindeki oyuncağı göz-
lemleyerek bu durumun canlılar açısından önemini sorgulayabilirler.

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 hesapla-
yınız ve tablodaki ilgili kutucuğa yazınız.

Küp şeklindeki buzun bir kenarının uzunluğunu ölçünüz ve bu bilgiden yararlanarak kü-
pün hacmini bulunuz. (a: bir kenar uzunluğu, küpün hacim formülü = a3)

Bilgi Kutusu: Yoğunluk, birim hacim başına düşen madde miktarıdır. Kütlenin hacme bölün-
mesi ile hesaplanır. Yoğunluk formülü: d = m / V dür.

Küp şekildeki buzun yoğunluğunu hesaplayınız ve tabloda ilgili yere yazınız.

İlk 4 maddeyi bir miktar su, zeytinyağı ve donmuş hâlde bulunan küp şeklindeki zeytin-
yağı için tekrarlayınız ve tüm sonuçları tablodaki ilgili yerlere yazınız.

Etkinliğin Yapım Aşamaları:

 ► Su ve zeytinyağının katı hâllerinin yoğunluklarını sıvı hâllerinin yoğunlukları ile karşılaştırınız.
 ► Katı hâle geçerken yoğunluğu artan madde hangisidir?

Değerlendirme:
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4
Etkinlik Adı DİRENÇLİ  BORULAR Süre 40 dk.

Ünite Elektriğin İletimi Tür Grup

Kazanım F.6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar.

Amacı Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu gözlemlemek. 

Araç gereç 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.

DİRENÇLİ BORULAR

Kesitleri ve boyları aynı olan iki plastik su borusunun bir ucunu gözenekli cisim (tül, 
süzgeç teli vb.) ile sarınız ve ambalaj lastikleriyle sıkıca tutturunuz.

İki su borusundan birini çakıl taşlarıyla doldurunuz, diğerini boş bırakınız.

Su bardaklarını suyla doldurarak aynı anda her 
iki borunun üstteki açık uçlarından boşaltınız.

Suyun alttaki gözeneklerden leğene akmasını 
gözlemleyiniz.

      İçinde çakıl taşlarının bulunduğu hortumun akan suya karşı zorluk göstermesi gibi 
maddeler de içinden geçen elektrik enerjisine karşı bir zorluk yani bir direnç gösterir. İlet-
ken maddelerin elektriksel dirençleri çok küçük olduğu için üzerinden elektrik enerjisi kolay 
geçer. Yalıtkan maddeler ise elektriksel dirençleri çok büyük olduğundan elektrik enerjisine 
karşı büyük direnç gösterir. Bu etkinlikteki çakıl taşı ile dolu olan su borusu yalıtkan mad-
deleri, boş olan su borusu ise iletken maddeleri temsil etmektedir.

Sonuç:

        Öğrenciler, bu etkinlikle suyun borulardan ilerlemesini gözlemleyerek direnç kelime-
sinin ne anlama geldiğini sorgulayacak ve elektriksel direnci anlamlandırabileceklerdir.

Etkinliğin Yapım Aşamaları:

Sarılı uçları alta gelecek şekildeki su borularını dikey şekilde tutarak altlarına boş 
leğenler yerleştiriniz.

Değerlendirme:

 ► Hangi boru suyun akışına daha çok direnç gösterdi (engel oldu)?
 ► Hangi boru suyun akış enerjisini daha çok azalttı?
 ► Yaptığınız bu etkinliğin sonucuna dayanarak "direnç" sözcüğünü tanımlayınız.



İNGİLİZCE 6
BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI



38

Activity Name THE TIME TELLERS Duration 10 minutes

Unit 1 LIFE Type Individual work

Function E6.1.SP2.Students will be able to tell the time and dates.

Aim Students can understand the time while they are listening or reading international resources.

Materials A time poster, an erasable board marker.

1

THE TIME TELLERS

This entertaining time telling activity helps students review and practice telling the time.

Before the Activity

 ► The teacher makes a time poster as the picture shown.
 ► The poster should be drawn on an erasable paper.
 ► S/he writes different time every morning before students 

come to the class.
 ► The teacher makes a list showing which students will do 

the activity.

During the Activity

 ► Students on the list have to draw hands on the clock based on the time indicated.
 ► The teacher checks the time on the clocks and wants the students to tell the time 

correctly.
 ► The teacher repeats this activity until all students in the class have correctly stated 

the clocks.

End of the Activity

 ► Students can listen, understand and tell the time in English.
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Activity Name FEED THE LION Duration 10 minutes

Unit 2 YUMMY BREAKFAST Type Pair work

Function E6.2.SP1. Students will be able to express their opinions about food they like and don’t like.

Aim This activity can help students talk about their food preferences in an enjoyable way.

Materials A big lion puppet (or any kind of animal puppet).

2

FEED THE LION

In this activity, students will practise using the structures “I like/don’t like ...” in a creative 
way. Puppets are great material to strengthen the students' inspiration in language teaching.

Before the Activity

 ► The teacher hands out small sheets of paper to the 
students and asks the students to draw pictures of 
food.

 ► The teacher brings an animal puppet to the class 
or she/he can make the puppet with their students.

 ► The teacher divides the students into the pairs.

During the Activity

 ► One of the students hold the puppet while the other student feed the puppet by giving 
it a food picture they drew.

 ► The student holding the puppet mimes whether s/he likes the food or don’t. And s/he 
says “ I like ... or I don’t like ...”.

 ► After a few performances, the other student holds the puppet and expresses whether 
s/he likes the food or not.

 ► The teacher can join the activity especially for the pairs who need help.

End of the Activity

 ► Students can express their likes and dislikes by having fun.
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Activity Name EMOTIONAL BALL Duration 30 minutes

Unit 4 WEATHER and EMOTIONS Type Group work

Function E6.4.SP1.Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way.

Aim Students can get information about the weather conditions of different countries while 
watching foreign TV channels.

Materials a soft ball with weather signs.

3

Most research on the relationship between emotions and weather demonstrates that 
weather can have a substantial effect on how we feel. With this activity, students will 
be able to both express the weather and understand how changing weather conditions 
affect their feelings.

EMOTIONAL BALL

Before the Activity

 ► The teacher brings to the class a soft ball with weather 
symbols drawn on it.

During the Activity

 ► The teacher walks around the classroom throwing the weather ball to the students. 
Once a student catches the ball, the teacher asks the question “What is the weather?” 
to the student.

 ► The student catching the ball answers the question according to the symbol under her 
or his hand. For example, s/he says “It is rainy.”

 ►  After the student’s answer, the teacher asks “How do you feel in rainy weather?” and 
the student mimes how s/he feels on this kind of weather.

 ► Other students tries to guess how the student feels. According to his/her friends’ 
answers, s/he says “Yes, I feel moody” or “No, I don’t. I feel moody in rainy weather.”

 ► The student throws the ball to another friend and the activity continues like this.

End of the Activity

 ► Students can understand and talk about their or other’s feelings
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Activity Name ON HOLIDAY Duration 45 minutes

Unit 7 HOLIDAYS Type Group work

Function E6.7.SI1.Students will be able to talk about their holidays.                                                        
E6.7.SP1.Students will be able to describe past activities and personal experiences.

Aim Students can talk about their holiday preferences and memories with this function.

Materials ● Holiday pictures ● Some papers ● Colourful pencils and pens

4

ON HOLIDAY
Travelling is a lot easier with a good knowledge of English. As English is considered 
an 'international language' in most parts of the world, students will learn key words and 
phrases related to travel, vacation and tourism in a group dynamic with this activity.

Before the Activity

 ► The teacher brings to the class holiday pictures and prepares three stations.
 ► S/he puts holiday pictures at each station and divides the students into three groups.

During the Activity

 ► The students prepare a poster according to the 
holiday pictures at the station and they have 15 
minutes to work at each station.

 ► The teacher asks the groups to move to the next 
station. The students write a holiday memory by 
using the past tense at the second station.

 ► At the last station, the students prepare questions 
about the poster and the holiday memory.

 ► In the following lesson, the students answer the 
questions together.(Station Teaching Model)

End of the Activity

 ► The students can express their holiday experiences in a different language.


