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7.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 KİTAPLARIN SESİ Süre 2 hafta

Beceri Alanı OKUMA/ Akıcı Okuma Tür Bireysel

Kazanım T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Amacı Akıcı ve anlaşılır şekilde okuyabilmek. 

Araç gereç Çeşitli masal ve hikâye kitapları, ses kayıt cihazı, bilgisayar, mikrofon, kulaklık,CD/USB.

Mil

KİTAPLARIN SESİ

        Okumada akıcılığı sağlamanın en etkili yollarından biri sesli okuma yapmaktır. Metnin
dinlenebilirliğini artırmak için uygun bir ses tonu kullanılması, sözcüklerin doğru telaffuz edil-
mesi, noktalama işaretlerinin dikkate alınması, vurgulamanın doğru yapılması gerekir. Bu 
amaca yönelik olarak aşağıdaki “KİTAPLARIN SESİ” etkinliğini sınıfınızda uygulayabilirsiniz.

Öğrencilerden sesli kitaplar oluşturabilmek için okumak istedikleri kitabı belirlemele-
rini isteyiniz. (Her öğrencinin farklı kitap seçmesine özen gösteriniz.)

Okumaya başlamadan önce ses kaydı için gerekli araç gereçleri hazır-
lamalarını isteyiniz.

Ses kaydını başlattıktan sonra kitabı noktalama işaretlerine ve kelimelerin telaffuzla-
rına dikkat ederek okumalarını isteyiniz.

Okuma tamamlandıktan sonra cihazı kapatarak kaydedilen belgeyi bilgisayar ortamı-
na aktarmalarını isteyiniz.

Bu belgeyi CD/USB’ye kaydederek size teslim etmelerini isteyiniz.

Bu etkinlikle öğrencilerin sesli okuma ve sosyal sorumluluk becerileri ka-
zanması beklenmektedir.

Öğrencilerin oluşturdukları sesli kitapları görme engelli öğrencilere ulaştırmalarını 
sağlayınız.
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2
Etkinlik Adı ZENGİNLİKLERİMİZ, DEYİM VE ATASÖZLERİMİZ Süre 40 dk.

Beceri Alanı OKUMA/ Söz Varlığı Tür Grup/Bireysel

Kazanım T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Amacı Deyim ve atasözlerini kavrayabilmek.

Araç gereç Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, kâğıt, kalem, defter.

ZENGİNLİKLERİMİZ, DEYİM VE ATASÖZLERİMİZ

         Atasözleri ve deyimler; gerek yazı dilinde gerekse sözlü anlatımda anlatımı etkili kılar, 
söylenenleri açıkça ifade etmemizi sağlar, söyleyişte bir ahenk ve kalıcılık oluşturur. Bu 
amaca yönelik olarak aşağıdaki “ZENGİNLİKLERİMİZ, DEYİM VE ATASÖZLERİMİZ” etkin-
liğini sınıfınızda uygulayabilirsiniz.

Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerden atasözleri ve deyimler sözlüklerini açarak
içerisinden bir atasözü veya deyim belirlemelerini isteyiniz.  

Etkinliği uygulamak amacıyla öğrencilere sırasıyla söz veriniz.

Söz alan öğrenciden seçtiği atasözü veya deyimin anlamını okumasını isteyiniz.
Örneğin, öğrenci “göz ardı etmek” deyiminin veya “Dost acı söyler.” atasözünün anlamı-
nı okuyabilir.

Diğer öğrencilerden anlamı okunan bu atasözü veya deyimi tahmin ederek defterlerine
yazmalarını isteyiniz. 

Tahmin edilen her doğru atasözü/deyim için öğrencilere 10 puan veriniz.

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

Oyunun bitiminde doğru cevapları tahtaya yazarak kontrol ediniz.

En çok puanı alan öğrenciye kitap hediye edebilirsiniz.
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Etkinlik Adı DİKKAT! DOĞRUSU ARANIYOR Süre 1 hafta

Beceri Alanı OKUMA/ Söz Varlığı Tür Grup / Bireysel

Kazanım T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.

Amacı Anlatım bozukluklarını bulabilmek.

Araç gereç Cep telefonu, fotoğraf makinesi, baskı makinesi, defter, kalem.

DİKKAT! DOĞRUSU ARANIYOR

        Ana dile hâkim olan kişiler, yazı ve konuşma dilinde Türkçeyi doğru kullanırlar. Bu ki-
şiler okuduğu ve dinlediği metinlerde yer alan anlatım bozukluklarını kolayca fark edebilir-
ler. Öğrencilerin anlatım bozukluklarını fark edebilmelerini sağlamak amacıyla aşağıdaki 
“DİKKAT! DOĞRUSU ARANIYOR” etkinliğini sınıfınızda uygulayabilirsiniz.

Öğrencilerden gazete, tabela ve reklam afişlerinde karşılaştıkları anlatım bozuklukla-
rının fotoğraflarını çekmelerini isteyiniz.

Çektikleri fotoğraflardan oluşan bir “Anlatım Bozuklukları Albümü” hazırlamalarını is-
teyiniz. 

Fotoğraflardaki anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri yeniden yazmalarını iste-
yiniz.

Bu etkinlikle öğrencilerin günlük hayatta sıklıkla yapılan anlatım bozuklukla-
rını fark edebilmeleri, bu hataları düzeltip Türkçeyi doğru ve etkin bir şekilde 
kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

İnşaata izinsiz girilmez. Kulak ağrısız delinir.
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Etkinlik Adı FARKIMI BUL Süre 1 hafta

Beceri Alanı OKUMA/ Anlama Tür Grup/Bireysel

Kazanım T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur.

Amacı Metin türlerini ayırt edebilmek.

Araç gereç Akıllı tahta ya da projeksiyon, bilgisayar.

FARKIMI BUL 

        Türkçede yazılı anlatımda farklı metin türleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin farklı me-
tin türlerini ayırt edebilmelerini sağlamak amacıyla aşağıdaki “FARKIMI BUL” etkinliğini 
sınıfınızda uygulayabilirsiniz.

Öğrencilere MEB, EBA vb. genel ağ adreslerinde yer alan farklı metin türlerine ait 
videolar izletiniz.
Örneğin, 
► Yusuf Has Hacib'in biyografisini EBA'dan izletebilirsiniz. 
► EBA'dan "Günlükten İzler" videosunu izletebilirsiniz. 

Öğrencilere izlediklerine ilişkin sorular yöneltiniz. 

Örneğin,
“Bu metin türünün diğer metin türleri ile benzer ve farklı yönleri nelerdir?”
“Bu metinde yazar kişisel düşüncelerine yer vermiş midir?”
“Bu metinde anlatım kim tarafından yapılmıştır?”

Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlardan yola çıkarak metin türlerini kavramasını 
sağlayınız.

Öğrencilere bir hafta süre vererek onlardan seçtikleri bir tür ile ilgili sunum hazır-
lamalarını isteyiniz.

Örneğin, öğrencilerden sevdikleri bir ünlünün hayatını araştırıp biyografisini hazır-
lamalarını ve arkadaşlarına sunmalarını isteyebilirsiniz.

Bu etkinlikle öğrencilerin metin türlerini amacına uygun olarak kullanmaları, duygu 
ve düşüncelerini aktarırken farklı metin türlerinden faydalanmaları beklenmektedir.



SOSYAL BİLGİLER 7
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Etkinlik Adı BENİM DÜNYAM Süre 80 dk.

Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Tür Bireysel (sınıf içi)

Kazanım SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hak-
kında çıkarımlarda bulunur.

Amacı Yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörleri günlük hayata aktarabilmek, konuya ait kavram-
ları somutlaştırabilmek.

Araç gereç Resim kâğıdı, boya kalemleri.

BENİM DÜNYAM

Öğrencilere nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini hayal ettiriniz.

Öğrencileri; yetenekleri ve isteklerine göre resim, müzik, 
şiir, drama, kompozisyon vb. gibi gruplara ayırınız. 

Öğrencilere yaşamak istedikleri çevreye uygun olarak bulundukları grubun özellikleri-
ne göre (resim grubu resim çalışması yaparak, müzik grubu meşhur bir şarkının me-
lodisine uyarlayarak, şiir grubu şiir kompozisyon grubu kompozisyon yazarak, drama 
grubu yapacakları canlandırmalar üzerinde çalışarak) bir ders saati boyunca hazırlık 
yapmaları için süre veriniz.

Öğrencilere yapacakları çalışmada yaşamak istedikleri çevrede, hayatta kalmak için 
gereken tüm ihtiyaçların olması gerektiğini hatırlatınız. 

İkinci derste öğrencilerin yaptığı ürünleri sırasıyla sunmaları için tahtaya çıkarınız.

Yapılan sunumlardan en iyisini sınıfta yapılan oylama ile belirleyip, okulda yapılan 
törende sergileneceğini belirtiniz.

Yapılan etkinliklerle yaşanmak istenen yerin doğal ve maddi içeriklerine vurgu yapa-
rak etkinliği sonlandırınız.

 ► Öğrencilerin tümü yapılan etkinliklere aktif bir şekilde katıldı mı?
 ► Öğrenciler, yaşamak istedikleri yerin doğal ve maddi içeriklerine uygun örnekler verebildi mi?
 ► Öğrenciler yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri faktörleri ayırt ederek sınıflandırabildi mi?

Değerlendirme
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Değerlendirme

2
Etkinlik Adı HANGİ DİVANIHÜMAYUN ÜYESİYİM Süre 40 dk.

Ünite Kültür ve Miras Tür Drama (Canlandırma)

Kazanım SB.7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış 
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Amacı Osmanlı Devleti’ndeki divan üyelerini ve divan üyelerinin görevlerini drama yoluyla kavratabilmek.

Araç gereç Bilgi kartları, çeşitli kıyafet ve eşyalar.

HANGİ DİVANIHÜMAYUN ÜYESİYİM

Divanıhümayun üyelerinin özellikleri yazan bilgi kartları hazırlanır.

Öğrenciler Divanıhümayun üyelerinin özelliklerine uygun olarak buldukları kıyafet-
leri üzerlerine giyer ve sınıfta bu üyeleri canlandırırlar.

Öğrencilere karışık olarak Divanıhümayun üyeleri ile ilgili bilgi kartları dağıtılır.

Öğrenciler aldıkları kartlardaki Divanıhümayun üyelerinin özelliklerini evlerinde 
canlandırma yöntemiyle çalışırlar.

      Divanıhümayun, Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı 
yerdir. Devlet işlerinde birinci derecede sorumlu olan bir organ olan Divanıhümayun’u 
günümüzdeki “Bakanlar Kurulu” na benzetilebiliriz. 

     Bu etkinliğimiz ile Divanıhümayun üyelerini, görev ve özelliklerini öğreneceğiz. Ayrıca 
günümüzde bu Divanıhümayun üyelerinin görevlerini, hangi kurumların yerine getirdiğini 
de öğreneceğiz.  

Rollerini canlandıran öğrenciler, hangi divan üyesi olduğunu arkadaşlarına sorarak 
kim olduğunu arkadaşlarının bilmelerini ister.

Öğretmen, öğrencilere divan üyeleri ve divan toplantılarının yapıldığı alanların 
özelliklerini anlatarak konuyu pekiştirir.

 ► Divanıhümayun nedir?
 ► Görevleri nelerdir? 
 ► Divanıhümayun nerede toplanırdı?
 ► Özellikleri nelerdir?
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Etkinlik Adı MERHABA KARAGÖZÜM Süre 80 dk.

Ünite Birey ve Toplum Tür Drama (Canlandırma)

Kazanım SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.

Amacı İletişimi etkileyen tutum ve davranışları, olumsuz iletişim örneklerini inceleyerek sorgulayabilmek.

Araç gereç Video kaydı yapabilen telefon, tablet, kayıt cihazı vb.

MERHABA KARAGÖZÜM

        Geleneksel oyunlarımızdan olan Karagöz oyunundaki diyaloglarda, Hacivat karakte-
rinin söylediklerini genelde yanlış anlayan Karagöz’ün verdiği cevaplar bir güldürü unsuru 
oluşturmaktadır. İletişim bağlamında bu konuyu ele aldığımızda ise ikilinin arasında bir 
iletişimsizlik olduğu aşikârdır. Bu iletişim sıkıntıları bizleri güldürürken diğer taraftan da 
bizlere bazı mesajlar vermektedir. Bu mesajlardan hareketle iletişim konumuza örnek 
olumlu ve olumsuz örnekleri belirleyeceğimiz bir etkinlik yapalım. 

Öğretmen, çeşitli Karagöz-Hacivat diyaloglarını belirler.

Belirlenen diyalogları öğretmen kâğıtlara aktarır.

Öğretmen, hazırladığı bu Karagöz-Hacivat diyaloglarını öğrencilere dağıtır.

Öğrencilere aldıkları diyalogları çalışmaları için bir hafta süre verilir.

Öğrencilerden seçilen diyalogları, bir arkadaşı ya da bir yakını ile canlandırmaları 
istenir.

Canlandırmalar, öğrencinin isteği doğrultusunda başka bir ortamda gerçekleştirilir.

Öğrencilerin yaptığı canlandırmalar, vi-
deo kaydı yapabilen bir cihaz yardımıyla 
kayıt altına alınır.

Alınan kayıtlar, sınıfta iki ders süresince 
paylaşılır ve iletişim açısından olumlu- 
olumsuz hangi davranışlara örnek oldu-
ğu tartışılır.
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Etkinlik Adı GEÇMİŞE UZANAN TREN YOLU Süre 20 dk.

Ünite Kültür ve Miras Tür Bireysel (sınıf içi)

Kazanım
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.    Gaza ve cihat anlayışı, istimâ-
let politikası, millet sistemi üzerinde durulur.

Amacı Osmanlı Devleti'nde yaşamış kahramanlarımızı tanıyabilmek.

Araç gereç Ders kitabı.

4

GEÇMİŞE UZANAN TREN YOLU

      Yeni yaptığımız tarihi tren yolumuzun istasyon isimlerini, Osmanlı Devleti’nde yaşamış 
kahramanlarımızın isimlerinden koymak istiyoruz.  Sizlerden diğer sayfadaki tabloda ve-
rilen özelliklerin, hangi kahramanımıza ait olduğunu bulup istasyonlarımızın adını doğru 
şekilde koymanızı bekliyoruz. Aşağıdaki isim tablomuzdan da yardım alabilirsiniz.
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Osmanlı tahtında en 
uzun süre kalan padi-

şahım. Macar ordusunu 
Mohaç’ta 2 saatte boz-
guna uğrattım. Benim 

dönemimde Akdeniz’de 
üstünlüğü sağladık.

Bursa’yı fethederek 
başkent yaptım. Osman-
lı’ya ilkleri yaşattım. İlk 
orduyu, ilk medreseyi, 

ilk Divan Teşkilatı’nı ben 
oluşturdum.

İstanbul surlarına ilk 
Osmanlı sancağını ben 

diktim.

Edirne’yi fethedip başkent 
yaptım. I. Kosova Sava-
şı’nda Haçlıları yendim 

fakat savaş sonrası savaş 
alanını gezerken bir Sırp 

asker tarafından şehit 
edildim.

Osmanlı Devleti’nin ilk 
“Kaptan-ı Derya”sı ben 
oldum. Preveze Deniz 

Savaşı’nda Haçlı donan-
masını mağlup ettim.

İstanbul’u kuşattım fakat 
alamadım. Anadolu siya-
si birliğini sağladım. An-
kara Savaşı’nda Timur’a 
yenilerek esir düştüm.

“Biz Kıbrıs’ı alarak sizin 
kolunuzu kestik, siz ise 
İnebahtı’da sakalımızı 

kestiniz; kesilen kol yeri-
ne gelmez ama kesilen 
sakal daha gür gelir.” 

sözü bana aittir.

Babamdan aldığım 
devletin sınırlarını üç kat 
genişlettim. Mısır Seferi 
yaptım ve ilk Osmanlı 

halifesi oldum.

Osmanlı Devleti’nin ku-
rucusuyum. Bizans ile ilk 
savaşımız olan Koyunhi-
sar Savaşı’nı kazandım. 
İlk Osmanlı parası benim 

dönemimde basıldı.

21 yaşında İstanbul’u 
fethederek Bizans’a son 
verdim. Amasra, Sinop, 
Trabzon ve Kırım’ı ala-

rak Karadeniz’i Türk gölü 
hâline getirdim.

Aslında devşirme 
kökenliyim. Yaptığım 
yüzlerce eserle bilini-

rim. En önemli eserim, 
Edirne’deki Selimiye 

Camisi’dir.

Fetret Devri’ne son ve-
rerek devleti toparladım. 

Bu nedenle devletin ikinci 
kurucusu sayılırım.

4
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ 7

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı DÜNYA AĞLIYOR Süre 15 dk.

Ünite Ahlaki Davranışlar Tür Grup

Kazanım 7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

Amacı Çevreye karşı sorumluluk bilinci kazandırmak.

Araç gereç Mavi kumaş ve plastik eşya.

1

Konuyla ilgili ayet ve hadisleri ekrana yansıtınız veya tahtaya yazınız.

DÜNYA AĞLIYOR

Öğrencilere sorduğunuz sorularla çevre kirliliğine dikkat çekiniz. 

Mavi kumaşı deniz gibi dalgalandırmaları için dört öğrenci seçiniz.

Birkaç öğrenciden de denizdeki canlıları (deniz yıldızı, balıklar vb.) temsil etmelerini 
isteyiniz.

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozul-
du; böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.” 
Rum Suresi, 41. Ayet.
       
      Dünyamızın bize Allah’ın bir emaneti olduğu inancından yola çıkarak, doğayı koruma ve 
çevremize karşı sorumluluklarımızın farkında olmak önemlidir. Etkinliğimizde drama yön-
temini kullanarak çevre temizliği konusunda öğrencilerin dikkatini çekerek doğru bilince 
sahip olmalarını amaçlıyoruz. Bu etkinlik, konuyu sıradan ve sıkıcı olmaktan çıkaracak ve 
zihinde kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. 

Öğrencilere diyaloglar oluşturabilmeleri için yeterli süre (5-10 dk.) veriniz.

Bazı öğrenciler ise denize çöp atan insanları canlandırmalarını isteyiniz. 

Öğrenciler; kumaşın üzerine yani denize çöp attıkça denizde yaşayan canlılar rahat-
sız olur, nefes alamaz ve şikayet ederler. 

Bu etkinlikten hareketle öğrencilere “Neden çevreye karşı sorumluluk bilincinde ol-
malıyız?" sorusunun cevabını fark ettiriniz. Gelen cevapları tahtaya yazınız.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, çevreye verdiğimiz zarardan canlıların nasıl etkilendiğini 
fark eder. Doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirir ve çevreyi korumaya istekli olur. 
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Etkinlik Adı DOSTUMA İTİRAF Süre 30 dk.

Ünite Ahlaki Davranışlar Tür Bireysel

Kazanım 7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

Amacı Dost seçtiğimiz kişilerin özelliklerinin farkına varmak.

Araç gereç Zarf, kağıt, kalem.

"Bir Müslüman’ın, din kardeşine üç günden fazla küs durması, karşılaştıklarında bir-
birlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı, önce selam verendir.”

“Kişi, dostunun dini (yaşayışı) üzeredir. Öyleyse sizden her biri, kiminle dostluk etti-
ğine dikkat etsin.”

Dileyen öğrenciden kendisine yazılan mektubu sınıfta okumasını isteyiniz.

Peygamber Efendimizin bu iki hadisinden yola çıkarak İslam dininde dostluğun 
önemine dikkat çekiniz. 

Yakın arkadaşlardan birbirlerine  “Onunla dostluk kurmanızı sağlayan özelliği ne-
dir?” sorusunun cevabını barındıran aynı zamanda ona olan sevgisini anlatan bir 
mektup yazmalarını isteyiniz. 

DOSTUMA İTİRAF

          İslam dininde, güzel ahlak sahibi arkadaşın bireyin hayatında ne derece etkili olduğu 
ile ilgili birçok hadisi şerif vardır. Arkadaş, kişinin hayatında azımsanmayacak bir etkiye 
sahiptir. Öğrenciler arasındaki dostluk ilişkilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla hazır-
ladığımız etkinliğimizi verilen basamakları takip ederek uygulayabilirsiniz.

Etkinliğin sonunda öğrenci, yakın arkadaşına dair farkındalık kazanır. Onunla neden 
arkadaşlık yaptığı, hangi huy ve özelliklerini sevip sevmediğini fark eder. Bu arkadaşlı-
ğın bilinçli olup olmadığı veya birbirlerine ne kadar fayda ve zarar verdiklerini düşünür. 
Aynı zamanda duygu ve düşüncelerini rahat ifade ederek yazma becerisini geliştirir. 
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Etkinlik Adı BÜYÜKLERİMLE BİR GÜN Süre 1 gün

Ünite Ahlaki Davranışlar Tür Bireysel

Kazanım 7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

Amacı Aile bireyleri ile çocukların arasındaki bağları güçlendirmek

Araç gereç Fotoğraf makinesi veya cep telefonu, günlük.

Öncelikle dinimizde büyüklere saygı duymanın önemini öğrencilere anlatınız.

Çocuklardan hafta sonu aile veya akrabalarından (anne, baba, dede, nine, dayı, tey-
ze, amca, hala vb.) bir büyüğü ile vakit geçirmelerini ve belirledikleri bir aktiviteyi 
(yemek yapmak, gezi, top oynamak vb.) yapmalarını isteyiniz.

Yaşadıkları anları kalıcı hâle getirmek için fotoğraf veya video çekmelerini ve gün 
sonunda duygu ve düşüncelerini yazmalarını (günlük vb.)  isteyiniz.

BÜYÜKLERİMLE BİR GÜN

Öğrencilerin aile bireyleriyle özel vakit geçirerek onların tecrübelerini dinlemesi, özlemlerini 
gidermesi, çeşitli aktiviteler yaparak unutulmayacak anılar biriktirebilmeleri için özellikle bi-
rinci dereceden (anne-baba, dede-nine, abla-abi) büyükleriyle kaliteli vakit geçirmesi önem-
lidir. Büyüklerle unutulmayacak güzel anılar, ömür boyu çocuğun zihninde yer edecek ve 
duygu dünyasını şekillendirmeye katkı sağlayacaktır. Öğrencilerinizin duygusal ve zihinsel 
gelişimlerine etki edebilecek etkinlik önerimiz aşağıdadır.

Büyüklerle geçirilen kaliteli zaman, iletişimi artıracak ve aile büyüğü ile çocuk arasındaki 
bağı kuvvetlendirecektir. Her iki taraf içinde kendini tanıma-bilme noktasında farkındalık 
oluşacaktır. Geçirdiği günü yazarak, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme becerisi kaza-
nacaktır.
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Etkinlik Adı TAMAMLADIM, EZBERLEDİM Süre 20 dk.

Ünite 1- Melek ve Ahiret İnancı Tür Grup

Kazanım 7.1.7. Nas suresini okur, anlamını söyler.

Amacı Nas suresini ve surenin anlamını daha kolay bir şekilde ezberletmek.

Araç gereç A4 kağıt.

Sırayla her grup oyunu tamamlar. 

Nas suresindeki her kelimeyi büyük puntoyla A4 kâğıdına bastırınız veya elle yaz-
dırınız. (Sınıfın düzeyine göre Arapça yazılışı da olabilir.) 

Öğrencileri sınıf mevcuduna göre dörderli  veya beşerli gruplara ayırınız. (Grupla-
rın heterojen olmasına özen gösteriniz.)

Grupların sürelerini not ediniz.  

TAMAMLADIM, EZBERLEDİM

        Dkab dersinde hemen hemen her ünite sonunda bir sure ve anlamıyla ilgili kaza-
nım yer almaktadır. Bu surelerin ezberlenmesini kolaylaştırmak ve eğlenceli hâle getirmek 
amacıyla puzzle oyunundan ilham alarak uyarladığımız etkinliğimizi uygulayabilirsiniz.

Sureyi doğru ve en hızlı sıralayan grubu birinci ilan ediniz. (Bu oyunu, surenin an-
lamı için de uygulayabilirsiniz.)

Öğrenciler, ayetleri en hızlı şekilde 
tamamlamaya çalışacaktır. Bunu 

yaparken de Nas suresini ezberleye-
cektir. Her bir öğrenciye süre verilerek 
de oyun oynanabilir. Ezber yapmayı 

kolaylaştıran ve grup içi iletişime katkı 
sağlayan eğlenceli bir etkinliktir.



MATEMATİK 7

BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı SOKAĞIMIZDA KOCAMAN BİR AİLEYİZ Süre 1 gün

Ünite Veri İşleme Tür Bireysel

Kazanım Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

Amacı Öğrencilerde sokak hayvanlarını besleme, koruma bilinci oluştururken günlük hayatta ve sınavlarda en çok 
karşımıza çıkan grafikleri anlamlandırmak.

Araç gereç Defter, saat(kronometre), terazi, kedi maması, köpek masası.

SOKAĞIMIZDA KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Öğrencilerle birlikte ön hazırlık olarak gerekli malzemeleri bir gün öncesinden temin 
ediniz.

Sokak hayvanları için alınan mamaları eşit miktarda poşetlere bölüştürünüz.

Okulun çevresindeki çeşitli yerlere, eşit miktarda mamalar bırakarak süre tutunuz.

Eşit miktarlardaki mamaların ne kadar sürelerde ve nerelerde bittiğini defterlere not 
ediniz.

Öğrencilerden elde ettikleri verileri önce tablo, daha sonra sütun, çizgi ve daire gra-
fiğine aktarmalarını isteyiniz.

Etkinlik sonunda öğrencilerden dörderli gruplar oluşturunuz. 

Her öğrenciden evinin bulunduğu sokağa yakın yerlere mama bırakarak süre tutma-
larını ve topladıkları verileri grafikler hâlinde göstermelerini isteyiniz.
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Etkinlik Adı UÇURTMA YAPALIM Süre 1 saat

Ünite Sayılar ve İşlemler Tür Bireysel

Kazanım M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini 
belirler.

Amacı Matematik dersi kazanımlarını gerçek hayatta uygulama fırsatı sunmak.

Araç gereç Gazete ya da büyük bir kâğıt, yeterli sayıda yuvarlak ahşap çubuk, makas, kalem, ip, 
maskeleme bandı veya ambalaj bandı, cetvel, iplik ve / veya şeritler, küçük el testeresi.

UÇURTMA YAPALIM

Elmas şeklindeki uçurtma gövdesini oluşturmak için ka-
lın kâğıt veya naylon cilt kâğıdı ile 2 adet çıta kullanınız.
Dikdörtgen şeklindeki kâğıdınıza kalemle resimde gö-
rüldüğü gibi elmas şekli çiziniz ve tahtaları önce bantla 
yapıştırınız.

Tıpkı kravat bağlar gibi sopaları doğru şekilde elmas 
şeklini verdiğiniz kâğıt üzerinde hizalayınız.

Elmas şeklini çizerken sağ ve sol tarafta kalan oranlara 
dikkat ediniz.
Aksi takdirde uçurtmanın terazisi bozuk olacak ve rüz-
gârda dengede durması zorlaşacaktır.

1. Adım: 

Uçurtmanın gövdesini oluşturan kâğıdın sopa ile birleştirilecek kısımlarına, bir şiş yardımıyla 
her iki tarafından delik açınız. Daha sonra uçurtmanın iskeletini oluşturan sopayı, uçları delik 
kısımlarına denk gelecek şekilde kâğıt üzerine yerleştiriniz. Sopa uçları ile kâğıdı birleştirmek 
için kullandığınız ipi, mümkün olduğunca sıkı bağlayınız.

2. Adım: 

Hem dikey hem de yatay olarak kullanılan 2 adet çıtayı, merkezinde de iple birleştiriniz. Artı 
şeklini alan tahta sopaları, merkezinden birbirine iple sıkıca bağlayınız. Kuyruk oluşturmak 
için hem elmas şeklini alan iskeletin alt uç noktasına hem de sağ sol uç kısımlarına bantla kâ-
ğıt kurdele yapıştırınız. Şimdi sıra uçurtmanın terazisini oluşturacak olan ve uçurtmayı kont-
rol etmeye yardımcı olacak olan ip gövde bağlantısını kurmaya geldi. Elmas uçurtmanın sağ 
ve sol tarafındaki sopaları, birbiriyle birleştirerek  üçgen şeklini alacak şekilde ip bağlayınız. 
İp, çok gergin olmamalıdır. Bu ölçüyü kurmak için elle test ederek ayarlama yapılabilirsiniz. 
İpin tam ortasından ana ipi bağlayarak uçurtmaya direksiyon yapılabilirsiniz. İpin uzunluğu 
30-50 m olabilir. Kurdele şeritler ne kadar uzun olursa uçurtmanın havadaki performansı o 
kadar iyi olacaktır. Artık uçurtmanız uçurulmaya hazır.

3. Adım: 
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Etkinlik Adı ORİGAMİ İLE UÇURTMA YAPALIM Süre 1 saat

Ünite SAYILAR VE İŞLEMLER Tür Bireysel

Kazanım Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.

Amacı Matematik dersi kazanımlarını gerçek hayatta uygulama fırsatı sunmak.

Araç gereç Renkli kâğıtlar, makas, yapıştırıcı, cetvel.

ORİGAMİ İLE UÇURTMA YAPALIM

Etkinlik sürecinde aşağıdaki kritik noktalara dikkat çekiniz.
 ► Öğrenciye açıortayın doğrusunun aynı zamanda simetri ekseni olduğu düşündürü-

nüz.

 ► Kat izleri incelenirse, C açısının 4 eş açıya bölündüğü görülür. Her bir parçanın açı 
değerini hesaplayabileceklerini söyleyiniz.

 ► Öğrencilerin "Elde edilen şekil (AECF) deltoiddir. Bu şekli (C noktalarını birleştirmek 
üzere) kullanarak uçurtma yapılmak istenirse kaç tane parçaya ihtiyaç vardır?" sorusuna 
cevap vermelerini isteyiniz.

Kenar uzunluğu 10 cm olan bir ABCD karesi kesiniz.

 ► Öğrencilerin etkinlik sürecinde geçen kavramları bilip bilmediği gözlemleyiniz.

Kareleri AC köşegenine göre katlayıp açınız.

ACD ve ACB açılarını, açıortay doğruları elde edilecek şekilde tekrar katlayınız.

Açıortayların AD kenarını kestiği noktayı E, AB kenarını kestiği noktayı ise F noktası 
olarak tespit ediniz.

Bütün karelerin (8 tane) katlanmasıyla elde edilen bu şekilleri ters çeviriniz.
1 ve 5. adımdaki işlemleri kenar uzunluğu 5 cm olan, 8 tane kare için tekrarlayınız.
Daha önce oluşturulan modelin üzerine yapıştırınız.
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Oluşan model üzerinde öğrencilerden 22,5 ; 45 ; 90 ;180 gibi açıları göstermelerini 
isteyiniz.

Elde edilen uçurtmanın bir parçasını çıkararak öğrenciye açının ne işe yaradığını so-
runuz.

Öğrencilerin “Açının kollarının uzunluğu değiştikçe açı değeri değişmez.” sonucuna 
ulaşmalarını sağlayınız.

3

Öğrenciyi “Açı, düzlemi iki parçaya ayırır.“ sonucuna ulaştırınız.
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Etkinlik Adı PARALEL DOĞRULARI KESEN AÇILAR Süre 1 saat

Ünite Doğrular ve Açılar Tür Grup

Kazanım İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek 
özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Amacı Komşu, tümler, bütünler, yöndeş ve ters açıları keşfetme, çizebilme ve var olanı görebilmek.

Araç gereç Etkileşimli tahta / projeksiyon.

PARALEL DOĞRULARI KESEN AÇILAR

Dinamik geometri yazılımını (geogebra) bilgisayara yükleyiniz ve yazılımı öğreniniz.

Paralel doğrular, kesen doğrular vb. oluşturularak açıları gösteriniz.
(Doğrunun derecesi, sürgü yardımıyla ya da doğru hareket ettirilerek değişebilecek 
şekilde olmalıdır.)

Bir çalışma sayfası düzenleyerek öğrencilere dağıtınız.

Daha sonra komşu ve ters açıların gösterildiği bir çalışma sayfası açarak öğrencilere 
açılar arasındaki farkı sorunuz.
Öğrencilerden bu açı ikililerinden hangisinin komşu açı, hangisinin ters açı olabileceğini 
düşünmelerini isteyiniz.(Kavramsal çağrışımla bu şekilde açılar keşfedilir, öğretmen ve 
öğrenciler tarafından birkaç örnek geogebra üzerinden yapılır.)

Öğrencilerden, tümler ve bütünler açıların yazılım üzerinden oluşturulmasını isteyeniz.
(Önce açılar otomatik olarak yazacaktır.)
Daha sonra bir açı söyleyerek diğer açıyı öğrencinin bulmasını isteyiniz.



FEN BİLİMLERİ 7
BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Etkinlik Adı ELEMENT SEMBOL OYUNU Süre 40 dk.

Ünite Saf Madde ve Karışımlar Tür Grup

Kazanım
F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, 
kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

Amacı Element sembollerini öğrenmeyi eğlenceli hâle getirebilmek. 

Araç gereç Dört farklı renkte A4 kâğıdı büyüklüğünde mukavva, 40 tane pet şişe, yapıştırıcı, makas ve A4 kâğıdı.

ELEMENT SEMBOL OYUNU
          Elementler Latince adları dikkate alınarak sembollerle ifade edilmektedir. Bu sayede 
tüm dünyada ortak bir adlandırma ve kullanım kolaylığı açısından kısaltmalar oluşturulmuştur.
        Örneğin, “gümüş” elementi İngilizce “silver” Arapça “fızza” (ةض ف ) olarak isimlendirilmek-
tedir. Fakat tüm dillerde ve ülkelerde Latince ismi Argentum olarak kabul görür ve sembolü 
Ag’dir.
           Elementlerin sembolü genellikle isminin ilk harfidir ve büyük yazılır. Aynı harfle başlayan 
başka bir element olması durumunda elementin ilk iki harfi kullanılır ve ilk harf büyük sonraki 
harf küçük yazılır.
         Örneğin, Hidrojen elementinin sembolü H’dir. Hidrojenden daha sonra bulunmuş olan 
Helyum elementinin sembolü ise He’dir. Peki yukarıda bahsi geçen gümüş elementinin sem-
bolü neden Ag’dir? Bunun basit bir cevabı var ilk iki harfi aynı olan elementlerden biri ilk iki 
harfiyle sembol edilirken diğeri birinci ve üçüncü harfi ile sembol olur. Argon elementinin sem-
bolü Ar olduğu için Gümüş (argentum) elementinin sembolü Ag olmuştur.
         Bu etkinlikle öğrencilerin periyodik tablodaki ilk 18 elementin ve günlük hayatta yaygın 
olarak kullanılan elementlerin sembollerini eğlenceli bir yöntemle öğretebilirsiniz.

Malzemeler: Dört farklı renkte A4 kâğıdı büyüklüğünde mukavva, 40 tane pet şişe, yapıştırıcı, 
makas ve A4 kâğıdı.

Uygulama Basamakları:

Pet şişelerin üst kısımlarını kapağa yakın yerlerinden kesiniz.

Kesilen şişeleri onarlı olarak mukavvalara yapıştırınız ve her birinin yanına sırasıyla bir- 
den ona kadar sayılar yazınız.

Pet şişe kapaklarına elementlerin sembollerini yazınız.

1’den 10’a kadar numaralandırarak element listeleri oluşturunuz.

Element sembollerinin yazılı olduğu kapakları, karışık hâlde her gruba veriniz.

Öğrencilere kâğıtlarda yazan elementlerin sembolünün ismini ve yanındaki sayının kar-
şılığını mukavvanın üzerinden buldurunuz ve kapakları yerlerine takmalarını isteyiniz.

Sembol isim eşleştirmesini ilk bitiren grubu oyunun galibi olarak ilan ediniz.

Hazırlanan element listelerini gruplar arasında değiştirilerek oyuna devam ediniz.
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         Etkinlik bittikten sonra öğrencilerinize aşağıdaki kartlara benzer kartlar dağıtınız. 
Onlardan karttaki elementlerin sembollerini ve sembolü verilen elementlerin isimlerini 
söylemelerini isteyiniz.

Değerlendirme:

H
Sodyum
K
F
Helyum
Fe
O
Klor
Li
Bor

1
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2
Etkinlik Adı HADİ YERİNİ BUL! Süre 40 dk.

Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Tür Grup /bireysel

Kazanım 7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 

Amacı Mitoz bölünmenin evrelerinde gerçekleşen olayları kavratabilmek.

Araç gereç Renkli kâğıtlar ve kalemler, A4 kâğıtları, çift taraflı bant, torba, makas.

HADİ YERİNİ BUL! 

Renkli kâğıtların üzerine çizilen mitoz bölünmenin evrelerini çift taraflı bant kullanarak 
tahtaya aralıklı bir şekilde yapıştırınız.

Mitoz bölünme evrelerinde gerçekleşen olayları ve önemini, not kâğıtlarına yazarak 
kâğıtları torbanın içine atınız.

Öğrencilere sırasıyla torbadan bir kâğıt çektiriniz.

Öğrencilerden çıkan özelliğin hangi mitoz bölünme evresine ait olduğunu tahmin etme-
lerini ve kâğıdı o evrenin bulunduğu görselin altına yapıştırmalarını isteyiniz.

Farklı öğrencileri tahtaya kaldırarak torbadaki tüm kâğıtlar bitene kadar etkinliği devam 
ettiriniz.

          Mitoz bölünme; tek hücreli canlılarda çoğalmayı, çok hücreli canlılarda vücut hücreleri-
nin oluşmasını, yaraların iyileşmesini, büyüme ve gelişmeyi sağlar.
          Bu etkinlikle öğrencilere mitoz bölünmenin evrelerinin sıralamasını, bölünmenin özellik-
lerini ve evrelerinde gerçekleşen olayları eğlenceli bir şekilde kavratabilirsiniz.

Uygulama Basamakları:

Değerlendirme: 

Tüm kartlar bittikten sonra öğrencilerden evrelerin resmini çizerek evrelerde gerçekleşen 
olayları sırasıyla yazmalarını isteyiniz.
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1) DNA kendini eşleyerek sayısını iki katına çıkarır.
2) Kromozomlar iğ ipliklerine tutunur. 
3) Kromozomlar hücrenin ortasına dizilirler. 
4) Kromatin iplik kromozomlara dönüşür. 
5) Kromozomları oluşturan kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
6) Tek hücreleri canlılarda üremeyi sağlar. 
7) İğ iplikleri yok olur. 
8) Hayvan hücresi ise boğumlanma gerçekleşir 
9) Çok hücreleri canlılarda büyüme ve gelişme sağlar. 
10) Yaraların iyileşmesini sağlar. 
11) Bitki hücrelerinde ara lamel oluşur. 
12) Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. 
13) Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. 
14) Eşeysiz üreyen canlıların nesillerini devam ettirir. 
15) Birbiri ile aynı kalıtsal özelliklere sahip iki yeni hücre oluşur. 
16) İğ iplikleri oluşmaya başlar. 
17) Kromozomlar kutuplara doğru çekilir. 
18) Kromozomlar uzayarak kromatin ipliği oluşturur.

Torbaya atılacak not kâğıdına yazılabilecek olaylar:

2
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3
Etkinlik Adı ARABAYI DURDURAN DA NE? Süre 40+40 dk.

Ünite Kuvvet ve Enerji Tür Grup

Kazanım F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

Amacı Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklendirebilmek.

Araç gereç
Basit araba tasarımı için tekerlek yerine kullanılabilecek materyal (pet şişe kapakları vb.), 
tekerleklerin hareketini sağlayacak mil (kürdan, kebap çöp şiş vb.), A5 boyutunda karton veya 
mukavva, 2 adet balon, bant, 2 adet pipet, şerit metre.

Değerlendirme;
 ► Arabaların hareket etmesinde etkili olan unsurlar hakkında konuşunuz.
 ► Arabaların farklı konumlarda durmasının sebeplerini tartışınız.
 ► Öğrencilerden arabaların hareket etmesi ve durması üzerinde etkili olan enerji çeşitlerini 

ve enerji dönüşümlerini araştırmalarını isteyiniz.
 ► Öğrencilerden daha çok yol kat eden arabanın daha uzak mesafeye gitmesi için yapıla-

bilecek değişiklikleri örneklendirmelerini isteyiniz.

ARABAYI DURDURAN DA NE?

Pet şişe kapakları, kürdan, çöp şiş, karton gibi malzemelerle basit iki araba modeli 
tasarlayınız.

Balonların içerisine uzun pipetler yerleştiriniz ve etrafını bantla sarınız.

Hazırladığınız balon takılı pipetleri bant yardımıyla araba modellerinin üzerine sabit-
leyiniz. 

Arabalardan birini halı üzerine, diğerini ahşap/fayans 
zemine koyunuz.

İki balonu eşit büyüklükte şişirerek pipetlerin ucunu ka-
patınız ve aynı anda serbest bırakınız. 

Arabaların durma mesafesini ölçerek karşılaştırınız.

        Bu etkinlikle öğrencilere tasarladıkları arabaların balonun içerisindeki havanın gücüyle 
hareket ettiğini ve arabaları farklı zeminlerde hareket ettirdiklerinde aralarındaki farka nelerin 
sebep olmuş olabileceğini daha kolay ve eğlenceli bir şekilde kavratabilirsiniz.

Malzemeler: Basit araba tasarımı için tekerlek yerine 
kullanılabilecek materyal (pet şişe kapakları vb.), gövde 
için kullanılacak pet şişe veya karton kutu tekerleklerin 
hareketini sağlayacak mil (kürdan, kebap çöp şiş vb.), 
A5 boyutunda karton veya mukavva, 2 adet balon, bant, 
2 adet pipet, şerit metre.

Uygulama Basamakları:

İki balonu eşit büyüklükte şişirerek pipetlerin ucunu ka-
patınız ve aynı anda serbest bırakınız.
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4
Etkinlik Adı IŞIKLA PATLAYAN BALONLAR Süre 40 dk.

Ünite Işığın Madde ile Etkileşimi Tür Grup

Kazanım F.7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.

Amacı Cisimlerin renklerinin ışığı soğurma üzerine etkisini incelemek.

Araç gereç İnce kenarlı mercek (büyüteç), kronometre, kâğıt, kalem siyah, şeffaf ve farklı renkte balonlar.

Alternatif Etkinlik: 

IŞIKLA PATLAYAN BALONLAR

         Koyu renkli kıyafetler, güneşli günlerde bizi bunalttığı için yazın açık renkli giysiler 
tercih ederiz. Çevremizde daha çok beyaz renkli araç görmemizin nedeni, yazın açık renkli 
kıyafetler tercih etmemizle benzer bir sebepledir. Yapacağınız bu etkinlikle koyu renkli ci-
simlerin açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurduğunu gözlemleyebileceksiniz.

Siyah, şeffaf, beyaz, açık ve koyu renklerde balonları aynı büyüklükte şişiriniz. 

Güneş alan bir yere veya güçlü bir ışık kaynağının altına yerleştirilen mercek ile ışığın 
sırasıyla her bir balonun üzerinde bir noktada toplanmasını sağlayınız. (Işığın soğurul-
ması sonucunda balonların patlaması beklenir. Balonların patlama sesinin diğer sınıf-
larda ders akışını etkilememesi için gerekli önlemleri alınız.)

Kronometreyi çalıştırarak sırasıyla balonların patlama sürelerini not ediniz.

Balonların özdeş olması durumunda koyu renkli balonlar, açık renkli balonlara göre 
daha kısa sürede patlayacaktır. Bu durumdan hareketle öğrencilerin;
• Işığın koyu renkli cisimler tarafından daha fazla soğurulduğu,
• Işığı soğuran cisimlerin ısındığı sonuçlarına varmalarını sağlayınız.

 ► Şeffaf balon içerisine siyah renkli bir balon yerleştiriniz. Bunun için şeffaf balonun 
ağız kısmını açarak siyah balonu içine itiniz. Siyah balonun tamamen içine kaçmama-
sı ve ucunun  dışarıda kalması gerekmektedir. 

 ► Öncelikle içteki siyah balonu şişiriniz ve balonun uç kısmını düğümleyiniz.
 ► Ardından dıştaki şeffaf balonu pompa yardımıyla veya üfleyerek şişiriniz.

(İçteki siyah balon, dıştaki şeffaf balondan bir miktar daha küçüktür.)
 ►  Güçlü bir ışık kaynağı veya güneş ışığının altına tutulan mercek yardımıyla ışığın 

iç içe geçirdiğimiz balonların üzerindeki bir noktada toplanmasını sağlayınız.
 ► Deney sonucunda içteki siyah balonun patladığı, şeffaf balonun ise patlamadığı 

gözlemlenecektir. 
 ► Öğrencilerin koyu renkli cisimlerin ışığı soğurduğu ve ısısının arttığı sonucuna ulaş-

masını sağlayınız.

Uygulama Basamakları:



İNGİLİZCE 7
BECERİ TEMELLİ 
ETKİNLİK KİTABI
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Activity Name GUESS WHO I’M? Duration 30 minutes

Unit 1. APPEARANCE AND PERSONALITY Type Group work

Function E7.1.SP1. Students will be able to report on appearances and personalities of other people.

Aim This activity, which will help students to introduce themselves, is aimed at the acquisitions 
of the first unit.

Materials Questions Cards

1

Character and physical traits are qualities or characteristics that describe what a person is like. 
It’s important to be able to describe your own personality and appearance or someone else’s 
in English.

GUESS WHO I’M?

Before the Activity

 ► The teacher makes as many 
copies of the card as the number of 
students and then distributes it to 
each student.

 ► The questions "What am I like?" 
and "What do I look like?" are writ-
ten on the card.

During the Activity

 ► Students write down clues about 
their physical appearance and 
character without using their names.

 ► For example, "I have curly hair and 
brown eyes. I like to try new and 
exciting things" or "I am good at 
playing basketball because I am 
taller than my classmates”. I always 
break something or hit something by 
accident."

 ► The teacher shuffles the collected 
slips of paper and returns them to 
the students.

 ► A "Name and Character Chart” is 
drawn on the board.

 ► Students try to guess their 
classmates based on the information 
on their sheet.

End of the Activity

 ► Students can talk about other people’s appearances and personalities.
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Activity Name GET TO KNOW ME Duration 30 minutes

Unit 2.SPORTS Type Pair work

Function E7.2.W1. Students will be able to write pieces about routines /daily activities by using 
frequency adverbs.

Aim This activity aims to use the frequency adverbs in daily activities for students.

Materials Daily Activity/Routines Cards

In this enjoyable present simple speaking activity, students learn how to make sentences 
with frequency adverbs about their routines.

GET TO KNOW ME

2

Before the Activity

 ► The teacher divides the students into pairs.
 ► Each student receives a copy of the worksheet.

During the Activity

 ► The teacher tells the students to 
complete the sentences about their 
partner’s routines with the frequency 
adverbs by guessing the information.

 ► The students write sentences without 
talking with their partner.

 ► When the students finish, they take 
it in turns to read out each sentence to 
their partner. For example, ‘I think that you 
never go on a diet’.

 ► Their partner tells them if the statement 
is right or wrong.

 ► If the student’s guess is wrong, their 
partner gives the correct information.

 ► Students put a tick to “Right” column 
if their guess is correct, or across to the 
“Wrong” column if their guess is wrong.

 ► The student with the most correct guesses wins at the end of the activity.

End of the Activity
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Activity Name ARE YOU READY FOR 30 SECONDS? Duration 30 minutes

Unit 3.BIOGRAPHIES BIOGRAPHIES Group work

Function E7.3.SI1. Students will be able to talk about past events with definite time.

Aim Students can describe past events and experiences with definite time.

Materials Copies of the game board, dices and counters.

3

With this board game, students will practice using Past Simple in an enjoyable way.

ARE YOU READY FOR 30 SECONDS?

 ► The teacher explains that students will play a board game in which they must talk about 
past events for 30 seconds.

 ► Then the teacher divides the students into groups of three or four and gives each group 
a copy of the board, a die, and game pieces.

Before the Activity

 ► Students place their tokens 
on the starting square and then 
take turns rolling the dice and 
moving their token around the 
board.

 ► One student in each group 
keeps time.

 ► When a student lands on 
a square, they must give the 
answer on the square within 30 
seconds.

 ► If a student can't think of 
anything, makes a grammatical 
error, or doesn't give their 
answer before the 30 seconds 
are up, they must go back to 
their previous square.

 ► The first student who 
reaches the finish wins the 
game.

During the Activity

 ► Students can describe past events and experiences and can spot specific information 
about names and dates in past events in written texts at the end of the activity.

End of the Activity
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Activity Name LIVE AND LET LIVE! Duration 30 minutes

Unit 4.WILD ANIMALS Type Group work

Function E7.4.SP1. Students will be able to make simple suggestions.

Aim Students can realize endangered species and make suggestions to protect them.

Materials Cards prepared by teacher

4

The importance of awareness towards nature, the environment and other living things is 
increasing day by day. This activity tries to build consciousness especially about endangered 
animals.

LIVE AND LET LIVE!

 ► The teacher prepares the cards, on which 'Why are species at risk?' and 'Make suggestions 
to protect endangered species.' are written, for each student.

 ► The teacher hands out these cards to the students.

Before the Activity

During the Activity

 ► The students write their opinions 
and suggestions on the cards.

 ► The teacher collects the cards and 
shuffles them.

 ► The teacher divides the students 
into groups of three or four and shares 
the cards among the groups.

 ► According to the cards, the 
students in the groups prepare a poster 
to display on the classroom wall.

 ► The students can make suggestions to protect endangered animals by giving explanations.

End of the Activity


