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ENGELSİZ FEN ÖĞRETİMİ
KILAVUZ KİTABI

“Bu doküman Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş
veya tutumunu yansıtmaz.”

ÖNSÖZ
Bu kitap, Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenen ve Aksaray Üniversitesi Eğitim
Fakültesi tarafından, “8 Temmuz 2019-30 Kasım 2020” tarihleri arasında yürütülen “Görme
Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi” Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre bilginin erişimi ve kullanımı konusunda görme
engelli öğrencilerin akranlarıyla aynı haklara sahip olması gerekmektedir. Fakat görme engelli
öğrenciler, soyut kavramların yoğun olduğu ve görsel öğelerin ön plana çıktığı fen derslerinde
dezavantajlı konumdadır. Projenin genel hedeflerinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
amacıyla engellerin ortadan kaldırılması ve farklılıklara eğitim-öğretim ortamında da saygılı
bir toplumun yaratılması yer almaktadır.
Bu proje ile, İlkokul 3-4. sınıfa devam eden görme engelli (GE) öğrencilere fen
derslerindeki kazanımları etkili bir biçimde öğretebilmek amacıyla yenilikçi öğretim
metotlarının geliştirilmesi ile sınıf öğretmenlerinin derslerde kullanabilecekleri öğretim
materyallerinin geliştirilmesi/uyarlanması; Geliştirilen materyallerin 5E öğrenme modeline
uygun hazırlanacak ders işleniş planları ile kullanımının kolaylaştırılması; Engelsiz Fen
Öğretim Kılavuzu ile GE öğrencilere fen kavramlarını öğretme konusunda yaşanan zorlukların
ortadan kaldırılması; GE öğrencilerin akranları ile eşzamanlı olarak kullandıkları 3. ve 4. Sınıf
Fen Öğrenci Çalışma Kitaplarının öğrenci özelliklerine uygun olarak düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Engelsiz Fen Öğretim Kılavuz Kitabının ilk bölümünde, Görme Engelli Öğrenciler İçin
Engelsiz Fen Öğretimi başlığı altında görme engelinin tanımı, görme engelli öğrencilerin
eğitim ortamları, eğitim öğretiminde kullanılan materyaller, görme engelli öğrenciler için fen
öğretimi, ortam düzenlemeleri, öğretimsel düzenlemeler, materyal ve sınav düzenlemeleri ile
ilgili bilgiler verilmiştir.
Kitabın ikinci ve üçüncü bölümünde 3. ve 4. sınıf Ders İşleniş Planları verilmiştir. Ders
İşleniş Planı kapsamında Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının 3. ve 4. Sınıf kapsamında
yer alan 7’şer ünitenin 3. sınıfta 12, 4. sınıfta 14 bölümündeki kazanımlara uygun geliştirilen
materyallerin öğretimde kullanılmasına ilişkin 5E Öğrenme Modeline uygun ders işleniş
planları sunulmuştur.
Kitabın son bölümünde ise, proje kapsamında geliştirilen toplam 22 materyalin ayrı ayrı
genel özellikleri, sınıf düzeyi, hangi kazanıma uygun geliştirildiği, kullanılan malzemeler ve
materyalin geliştirilme süreci ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Bu kitap, aynı zamanda görme engelli öğrenciler için geliştirilen 3. ve 4. sınıf Öğrenci
Fen Çalışma Kitapları ile paralellik arz etmektedir.
Kitabın, sınıfında görme engelli öğrenci mevcut olan öğretmenlere fen öğretimi
konusunda rehber materyal olması ve katkı sağlaması dileklerimle.
Prof. Dr. Özgül KELEŞ
Proje Genel Koordinatörü
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İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.
Mehmet Âkif Ersoy

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ENGELSİZ FEN ÖĞRETİMİ
Bu kitapçık, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Görme Engelli
Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi Projesi kapsamında öğretmenlere görme engelli
öğrencilerin akademik eğitimleri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçıkta
sırasıyla; görme engelinin tanımı, görme engelli öğrencilerin eğitim ortamları, görme engelli
öğrencilerin eğitim öğretiminde kullanılan materyaller, görme engelli öğrenciler için fen
öğretimi konularına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Görme Engelinin Tanımı
Görme duyusu bireylerin olayları gözlemlenmesine, dış dünyadan bilgi toplamasına ve
bağımsız yaşam sürdürmelerine imkân veren önemli bir duyudur. Bazı bireyler çeşitli işleyiş
bozuklukları ve yapısal bozukluklar nedeniyle bu duyuları kullanamayabilirler. Bu bireyler,
görme engeli olan birey ya da görme yetersizliği olan birey olarak adlandırılabilir.
Görme engelinin yasal ve eğitsel olmak üzere iki tür tanımı bulunmaktadır.
Eğitimciler/öğretmenler/uzmanlar için önemli olan eğitsel tanımdır. Aşağıda her bir grup için
görme yetersizliğinin ayrı ayrı tanımlarına yer verilmiştir.
Yasal tanıma göre görme yetersizliği az gören ve total düzeyde görme yetersizliği (kör)
olmak üzere 2 grupta tanımlanır. Yasal tanıma göre az gören, bireyin ihtiyaç duyduğu tüm
düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan
bireyleri ifade etmektedir (Corn ve Lusk, 2010; Zimmerman ve Zebehazy, 2011; Tuncer, 2003).
Total düzeyde görme yetersizliği (kör) ise, bireyin ihtiyaç duyduğu tüm düzeltmelerden sonra
iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200 ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az
olan kişilere denilmektedir (Huebner, 2000; Zimmerman ve Zebehazy, 2011; Tuncer, 2003).
Eğitsel açıdan bakıldığında ise yine iki grupta tanımların yapıldığı görülmektedir. Eğitsel
açıdan az gören, eğitimlerinde görme duyusunu sınırlı şekilde de olsa birincil duyu olarak
kullanabilen bireyleri ifade etmektedir. Bu bireyler, görme duyularını ihtiyaç duydukları
düzenlemeler sunulduğunda etkili bir şekilde kullanabilirler. Ancak bu bireylerin diğer duyu
kanallarını da aktif kullanmaya ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Burada görme yetersizliğinin
türü, ilerleyip ilerlememe durumu gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Örneğin öğrenci az gören
ise ve ilerleyen bir görme yetersizliği var ise mutlaka dokunsal ve işitsel öğrenme kanalları
üzerine de eğitimler verilmesi gerekmektedir.
Eğitsel açıdan total düzeyde görme yetersizliği (kör) ise, eğitimde görme duyusunu çok
sınırlı ya da hiç kullanamayan bunun yerine dokunma ve işitme yoluyla ya da bunların
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kombinasyonları ile bilgi edinen bireyleri ifade etmektedir (Tuncer, 2003). Bu bireyler eğitim
öğretimlerinde çoğunlukla Braille tablet, Braille daktilo, ekran okuma programları (JAWS) gibi
ihtiyaçlarına uygun materyalleri kullanmaktadır.
Görme Engelli Öğrencilerin Eğitim Ortamları
Son yıllarda, tüm dünyada özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitiminde kapsayıcı eğitim
yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. Ülkemizde de kapsayıcı eğitim diğer bir ifadeyle
bütünleştirme terimi, 2017 yılında yayımlanan 2017/28 Sayılı ‘Kaynaştırma/Bütünleştirme
Yoluyla Eğitim Uygulamaları’ konulu genelgede kaynaştırma kavramı ile birlikte
vurgulanmıştır. Bu kavram, aktif ve sürekli bir şekilde adım adım ilerleyen, fırsat, olanak ve
ihtiyaçların gelişim ve değişiminden etkilenen, bu kapsamda devamlı genişleyen ve yenilenen
bir süreci belirten dinamik bir kavram şeklinde tanımlanmaktadır (MEB, 2013). Ülkemizde son
yıllarda özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitiminde öne çıkan kapsayıcı eğitim uygulaması
henüz yerini tam anlamıyla almamakla birlikte kaynaştırma uygulamaları şeklinde
yürütülmektedir.
Kaynaştırma uygulaması, özel gereksinimi olan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu materyal,
ortam, öğretimsel düzenlemeler ve yardımcı personel desteği sunularak gören akranlarıyla aynı
ortamda eğitim almaları şeklinde ifade edilebilir. Kaynaştırma uygulamaları ülkemizde ve pek
çok ülkede yasalarda yer aldığı şekliyle uygulanmamaktadır. Bu uygulama genel eğitim
öğretmenlerinin engelli öğrenciler ve eğitimleri ile ilgili sınırlı şekilde bilgiye sahip olmaları,
kaynaştırma için sağlanması gereken destek hizmetlerin okullara, öğretmenlere ve öğrencilere
sunulmaması, ebeveyn tutumları gibi pek çok durumdan dolayı hedeflendiği şekliyle
uygulanmamaktadır. Ülkemizde görme engeli olan öğrencilerin özellikle az gören öğrencilerin
büyük

çoğunluğunun

kaynaştırma

sınıflarında

eğitim-öğretimlerini

sürdürdükleri

bilinmektedir.
Görme engeli olan öğrenciler için diğer bir eğitim ortamı ise görme engelliler okullarıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 İstatistik (2019) verilerine göre Türkiye’de 17 tane görme
engelliler ilkokul ve ortaokulu bulunmaktadır. Bu okullarda görme engelli öğrencilere ilkokul
kademesinde görme engelliler alan uzmanları tarafından eğitimler verilmektedir. Yine bu
okullarda Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Becerileri Dersi dışında verilen tüm dersler
gören öğrencilerin takip ettiği müfredattaki derslerle birebir aynıdır. Bu okullarda görme engelli
öğrencilerin ihtiyaç duyduğu Braille okuma yazma, küptaş ve taylor kasa kullanımı gibi
becerilerin öğretimine de yer verilmektedir.
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Ülkemizde bulunan görme engelliler okullarının sayısı oldukça sınırlıdır. Geçmişte bu
okullar yatılı pansiyon hizmeti vermekteyken son yıllarda birkaç okulun dışında yatılı pansiyon
hizmetleri kaldırılmıştır. Bu nedenle son yıllarda görme engeli olan öğrencilerin kaynaştırma
sınıflarında giderek sayılarının arttığı görülmektedir.
Görme engeli olan öğrencilerin eğitim öğretimlerine devam ettiği eğitim ortamlarından
biri de özel sınıflardır. Özel sınıflar, genel eğitim okullarında açılan sınıfları ifade etmektedir.
Bu sınıflarda benzer engel türüne sahip öğrenciler birlikte eğitim öğretimlerine devam ederler.
Bu uygulamada her zaman görme engelliler öğretmenleri hizmet vermemektedir. Bunun yerine
zihin engelliler öğretmenleri, sertifikalı sınıf öğretmenleri eğitim vermektedirler. Bu nedenle
de bu eğitim ortamlarında görme engelli öğrenciler, eğitim öğretimlerinde ihtiyaç duydukları
materyallerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda ve öğretim stratejileri konusunda yeterli
bilgi ve becerilere sahip olamamaktadırlar.
Görme Engelli Öğrencilerin Eğitim Öğretiminde Kullanılan Materyaller
Görme engelli öğrencilerin görme yetersizliğinden etkilenme düzeyi birbirlerinden
oldukça farklılıklar göstermektedir. Örneğin az gören iki öğrenciden biri en ön sırada tahtayı
görebilirken diğeri orta sıradan tahtayı daha iyi görebilmektedir. Total düzeyde görme engeli
olan iki öğrenciden biri Braille tablet ve çivi ile dersleri takip ederken diğeri ses kayıt cihazını
kullanabilir. Bu nedenle aşağıda görme engeli olan öğrencilerin kullandıkları materyaller genel
olarak ele alınmıştır.
Braille alfabesi: Braille alfabesi birincil duyu olarak dokunma ve işitme kanalını
kullanan öğrenciler için okuma yazma materyali olarak kullanılır. Braille alfabesi, iki sütunda
yer alan altı noktanın çeşitli kombinasyonları ile harflerin, rakamların, noktalama işaretlerinin,
matematik işaretlerinin, müzik notalarının oluşturulduğu bir alfabe sistemidir.
Braille yazı sisteminde; harf, sayı ve sembollerin bazıları tek bir noktanın basımıyla,
bazıları iki noktanın basımıyla, bazıları üç noktanın basımıyla, bazıları dört noktanın basımıyla,
bazıları beş noktanın basımıyla, bazıları da altı noktanın hep birlikte basımıyla elde edilir. Yazı
karakterleri betimlemede kolaylık sağlamak amacıyla noktalar soldan aşağıya doğru 1., 2., 3.
nokta ve sağdan aşağıya doğru 4., 5., 6. nokta olarak sıralanır.
Braille okuma yazma materyali bir tablet, bir çivi ve bir kâğıttan oluşur. Kâğıtların kalın
ve ince olma durumları okuyucular için oldukça önemlidir. Çeşitlilik gösterse de 180g ve 200g
Bristol kâğıtlardan tercih edilmektedir. Yazma işlemi için bu dokudaki kâğıt tablete yerleştirilir.
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Tablette her bir karakter için altı noktadan oluşan kutucuklar vardır. Yan yana duran
kutucuklar satırı oluşturur. Bu tablette yazma işlemi sağdan sola doğru yapılır. Çivi ile noktalar
kabartılarak yazı karakterleri elde edilir. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra tabletten kâğıt
çıkarılır ve ters çevrilir. Yazı soldan sağa doğru okunur. Okuma işlemi parmak uçlarının
kabartılmış karakterleri tanıması ile gerçekleştirilir.
Türkiye’de görme engelliler okullarında birincil duyu olarak dokunmayı kullanan
çocuklara Braille okuma materyali ile okuma yazma öğretilir. Öğretimlerin; tablete kâğıt takma,
çivi tutma, kutucuk bulma, rastgele nokta basma, altı nokta basma, sıralı altı nokta basma
şeklinde gerçekleştirilmesi gerekir (McCall, 1997; Tuncer, 2003).
Büyük puntolu yazı: Uzmanlar tarafından göz koşulu ilerleyici olmayan, okuma yazma
için çok fazla uyarlama gerekmeyen, okuma mesafesi gören akranlarına göre çok fazla
farklılaşmayan öğrencilerin okuma yazmayı gören öğrencilerin kullandığı alfabe ile öğrenmesi
uygun görülür. Bu durum büyük puntolu yazılar aracılığı ile sağlanır. Büyük puntolu yazı,
öğrencilerin okuyacakları materyallerin puntolarının büyütülmesi ile sağlanır.
Uzmanlar büyük puntolu yazı kullanan okuyucuların B ya da 2B kurşun kalem ya da
keçeli kalem ile kullanmasını önerir; ayrıca kalemi rahat tutmalarını sağlamak amacıyla da
renkli tutucuların iyi bir materyal düzenlemesi olduğunu ifade ederler. Bunların yanı sıra sayfa
zemini ile yazıların büyük zıtlık içeren renklerden oluşması da az gören öğrencilerin daha rahat
okuma ve yazmasına yardımcı olur. Büyük puntolu yazılarda yazı karakterleri, satır aralıkları,
satır çizgileri de önemlidir.
Braille daktilo: Braille yazı yazma aracı olarak kullanılan diğer bir materyal Braille
daktilodur. Braille daktiloların farklı tipleri bulunmaktadır. Bunların en pratik olanları
Amerikan ve Alman daktilolarıdır. Görme yetersizliğinin yanında ince motor becerilerde de
güçlük yaşayan görme yetersizliği olan çocuklar için uzmanlar tarafından tercih edilir. Burada
amaç ince motor becerilerinin de desteklenmesidir. Öte yandan daktilolar okuma yazma
öğretimine başlangıçta avantajlı olarak görülür.
Braille daktilolarda da Braille yazıda olduğu gibi altı noktanın çeşitli kombinasyonları
kullanılır. Braille daktiloda toplam 9 tuş vardır. Soldan ilk tuş satır atlama tuşu, ortadaki tuş
boşluk bırakma tuşu, sağdan ilk tuş ise geri alma tuşudur. Boşluk tuşunun solunda üç, sağında
üç olmak üzere altı tuş bulunur. Bu tuşların farklı kombinasyonları ile yazı karakterleri
oluşturulur. Daktilo kullanımının öğretiminde kâğıt yerleştirme sürecine, parmakları
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yerleştirme sürecine, parmak egzersizlerine ve yazma sürecine öğretimlerde aşamalı olarak yer
verilmelidir.
Okuma yazma sürecinde kullanılan teknolojik araç-gereçler: Teknolojik gelişmeler
ile birlikte Braille yazı ve büyük puntolu yazıda karşılaşılan soruların son yıllarda üstesinden
gelinmeye başlanmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin birçok eyaletinde uygulanan
“Genişletilmiş Çekirdek Müfredat Programı” kapsamlı pek çok aracı görme engelli öğrenciler
için tanımlamıştır. “Genişletilmiş Çekirdek Müfredat Programı”nın alt basamaklarından
destekleyici teknoloji kullanımında adı geçen pek çok araç gereç görme engeli olan öğrencilerin
hem akademik hem de günlük yaşamda destekleyicileri olmuştur. Okuma yazmada kullanılan
materyallerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Sensorlu kitap okuma aracı, Braille yazıcı,
kabartma yazıcı, ekran okuma programları, orbitler, kabartma ekranlar bunlardan bazılarıdır.
Taylor kasa: Görme engelli öğrencilerin matematik işlemlerinin daha üst aşamalarında
kullandıkları araçlardandır. Taylor kasa, üzerinde delikler olan kare bir levha ve bu levha
üzerindeki deliklere yerleştirilebilen köşeli taşlardan oluşmaktadır. Bu taşların levha üzerinde
deliklere yerleştirilmesi ile kullanılır.
Küp taş kasa ve küp taşlar: Küp taş kasa, üzerinde kare çukurlar bulunan bir levhadan
oluşmaktadır. Küp taşlar ise zara benzeyen ve 6 yüzünde de yönlerine göre değişen karakterler
bulunmaktadır. Rakamların yazımı a, b, c, d, e, f, g, h, i ve j harflerine karşılık gelmektedir.
Küp taşlar, küp taş kasa üzerine yerleştirilerek işlemler (toplama, çıkarma gibi) yapılır.
Kabartma araçlar: Görme engelli öğrencilerin, geometri ile ilgili çizmeleri gereken
işlemleri kabartma olarak yapabilmeleri için bazı araç gereçleri kullanmaları gerekir. Bu araç
gereçler; geometrik şekil kesitleri, milimetrik kabartma cetvel, ruletli pergel, kabartma cetvel,
kabartma iletki, kabartma gönye gibi araçlardır. Kabartma formatta oluşturulmuş gönye, iletki,
pergel gibi araçların üzerinde kabartma sayılar yer almaktadır. Görme engelli öğrenciler, bu
araç gereçler yardımıyla ölçme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
Sosyal bilgiler dersleri için kabartma pusula, kabartma küre, kabartma haritalar gibi
dokunmaya dayalı olarak hazırlanmış ders araç gereçleri ders sunumlarında kullanılabilir.
Kümeler, şemalar, diyagramlar ve diğer basılı materyaller yine öğrenci ihtiyaçlarına göre
hazırlanır. Örneğin; tablolar görme engelli öğrenci için 3 boyutlu kalem, silikon ya da ipler
kullanılarak kabartma formatta hazırlanır.
Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte Swell Paper gibi yardımcı teknolojik araçlar
da görsel materyalleri kabartma formatta hazırlamak için uygun alternatifler olarak
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görülmektedir. Swell Paper cihazına kağıda çizdiğiniz herhangi bir materyali yerleştirdiğinizde
kabartma formatta uyarlanması gerçekleşmektedir.
Görme Engelli Öğrenciler İçin Fen Öğretimi
Görme engelli öğrenciler, görme duyusundan kaynaklanan sınırlılıklarından dolayı görsel
ve soyut içeriği oldukça yoğun olan fen bilimleri derslerinde pek çok problemle
karşılaşmaktadırlar. Bu problemler; ders içeriklerine ve materyallere erişim, dersi takip etme,
ödev hazırlama, sınavlara hazırlanma ve sınavları gerçekleştirme gibi pek çok durumda ortaya
çıkmaktadır.
Gören bireyler, ilköğretime başlamadan önce etraflarında olup biten olayları gözlemler
ve deneyimlerler. Bu deneyimler aslında onların okul yaşamları için birer alt yapı
oluşturmaktadır. Ancak görme engelli öğrenciler okul öncesi dönemde görme sınırlılıklarından
dolayı pek çok durumla okul döneminde karşılaşırlar. Elbette bu durumu etkileyen tek etken
görme sınırlılığı değildir. Ebeveynlerin tutumları, ebeveynlere görme engelli çocuklarına
toplumsal yaşam içerisinde nasıl bilgi toplayacaklarının öğretimi konusunda yeterli destek
sağlanamaması gibi farklı durumlar bu süreci olumsuz yönde etkilemektedir.
Görme engelli öğrencilerin de gören öğrencilerle birlikte tüm derslerde aynı akademik
başarıyı göstermeleri beklenmektedir. Ancak özellikle kaynaştırma sınıflarında öğrenme
kanalları, materyaller ve içeriğin nerdeyse tamamı gören öğrencilerin özellikleri temel alınarak
hazırlanmıştır. Dolayısıyla görme engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar sınırlı
şekilde bulunmaktadır. Kapsayıcı eğitimin temel amacı göz önünde bulundurulduğunda, tüm
öğrenme öğretme süreçlerinin engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde
düzenlenmesi gerekmektedir. Aşağıda görme engelli öğrencilerin fen derslerinde ihtiyaç
duydukları ortam, öğretimsel ve materyal düzenlemelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Ortam Düzenlemeleri
Ortam düzenlemeleri, görme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarında bağımsız olarak
hareket etmesini desteklemekle beraber öğrencilerin derslere, ders içeriklerine ve sınavlara
erişimini de kolaylaştırmaktadır. Öğrenci için uygulanacak ortam düzenlemesine; öğrencinin
işlevsel görme değerlendirmesinde elde edilen bilgiler ve öğrenciyle yapılacak görüşmelerin
yanı sıra öğretmen gözlemleriyle karar verilmelidir. Çünkü her öğrencinin görme durumu
birbirinden farklılık göstermektedir ve bu nedenle tüm süreçlere öğrenciyi aktif olarak dahil
etmek gerekmektedir. Öğretmenlere önerilen bazı ortam düzenlemeleri aşağıda belirtilmiştir;
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 Öğrencinizin sınıfı ve okulu tanıması için oryantasyon çalışmaları yapın. Onunla
birlikte okulda, sınıfta hareket edin ve öğrencinize gördüğünüz, karşılaştığınız her nesne ve
konumu ile ilgili bilgi verin. Bu bilgileri öğrenciniz daha sonra işaret ya da ipucu olarak
kullanacaktır.
 Okul içinde ya da sınıfta yer alan araç gereçlerin yerlerini değiştirmemeye özen
gösterin, eğer değişiklik yapmanız gerekirse öğrencinize bu değişiklikle ilgili bilgi verin.
 Sınıf içinde oturma düzenini oluştururken öğrencinizin arta kalan görmesini en etkili
şekilde kullanacağı sıraya oturtun. Bu sürece öğrencinizle birlikte karar verebilirsiniz.
 Az gören öğrencinizin görme duyusundan etkili bir şekilde yararlanabilmesi için
sınıfın aydınlatması ile ilgili de düzenlemeler yapın. Her düzenleme her öğrenci için uygun
olmayacağından yine bu sürece öğrenciniz ile birlikte karar verin.
 Sınıf ortamında yer alan araç gereçlerin üzerine dokunsal etiketleme yapın. Bu noktada
Braille etiketlemelerden yararlanabileceğiniz gibi öğrenciniz ile birlikte kendinizin geliştireceği
etiketlemelerden de faydalanabilirsiniz.
 Sınıf içerisinde yer alan materyallerin renk zemin zıtlığına göre yer almasına dikkat
edin. Bunu sağlayamazsanız siyah elektrik bandı gibi ucuz ve erişilebilir materyaller kullanarak
materyalleri belirginleştirin. Örneğin beyaz duvar üzerinde beyaz pano varsa bu uygulamayı
yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde kapı ve duvar aynı renkte ise kapının farklı yerlerine bant
yapıştırarak görsel ayırt etmeyi sağlayabilirsiniz.
 Unutmayın ortam düzenlemeleri oldukça basit ve öğrenci için son derece etkilidir.
Öğretimsel Düzenlemeler
Görme engelli öğrencilerin fen derslerine gören akranları gibi katılım sağlamaları için
öğretimsel düzenlemeler son derece önemlidir. Öğretimsel düzenlemeler doğrudan ders veren
öğretmenin sorumluluğundadır. Öğretimsel düzenlemeler de ortam düzenlemelerin de olduğu
gibi öğrencilerin görme durumlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Fen bilimleri
derslerinde görme engelli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bazı öğretimsel düzenlemeler:
 Öğrencinizin temel fen kavramlarına sahip olup olmadığını değerlendirin ve öğrenci
ihtiyaç duyuyor ise kavramların öğretimine yer verin. Bu uygulamayı destek oda hizmetinde
sağlayabilirsiniz.
 Az gören öğrencinizin derslerin içeriğine erişimini desteklemek amacıyla ihtiyaç
duyduğu optik ve optik olmayan cihazları okul müdürünüz ile birlikte temin edin.
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 Öğrencilerinize materyal hazırlarken birden fazla duyuya hitap edecek materyaller
hazırlayın.
 Ders işleyişinde doğrudan anlatım tekniğini kullandığınız durumda öğrencinizden not
tutmasını ya da ses kayıt cihazına dersi kaydetmesini isteyin.
 Derslerde yer verdiğiniz etkinlikleri tamamlaması için ekstra süre verin.
 Dersinizde deneye yer verdiğiniz durumlarda ders öncesi öğrencinize deney ortamını
ve deneyde kullanacağınız araç gereçlerin neler olduğu ile ilgili bilgiler verin ve öğrenme
kanallarını kullanarak (dokunma görme, işitme) araç gereçleri incelemesi için ona vakit ayırın.
Deney sürecinde de gören bir öğrenciniz ile görme engelli öğrencinizi eşleyin ve süreci gören
öğrenciden görme engelli öğrenciye anlatmasını isteyin. Bununla birlikte siz de deney
sürecinde gerçekleşen her aşamayı öğrencinize ayrıntılı olarak betimleyin.
 Dersinizde video gibi görsel içeriklerden yararlandığınızda videoyu öncelikle siz
izleyin ve görme engelli öğrenciniz için uygunluğunu değerlendirin. Öğrencinizin videodan
akranları gibi etkili bir şekilde öğrenme sağlaması için akran eşlemesi yapabilir ve gören
öğrencinin görme engelli öğrenciye videoyu anlatmasını isteyebilirsiniz.
 Derslerinizde gözleme yer verdiğinizde etkinliği öğrenciniz için erişilebilir hale
getirin. Bunun için yine bir akrandan eşlik etmesini isteyebileceğiniz gibi betimleri sizler de
yapabilirsiniz.
 Derslerinizde tahtayı kullandığınız durumlarda yazıları büyük puntoda yazın ve
yazdıklarınızı sesli olarak okuyun.
 Dersinizde materyallerin kullanımına yer vermeniz gerektiğinde öğrencinize öncelikle
materyali verin ve incelemesini isteyin. Öğrencinizin incelemesi tamamlandıktan sonra
materyalin özellikleri ile ilgili bilgi verin. Bu şekilde öğrenciniz diğer öğrenciler gibi materyali
işlevine uygun olarak kullanabilecektir.
Materyal Düzenlemeleri
Fen bilimleri dersleri materyallerin en sık kullanıldığı derstir. Pek çok soyut kavramın
ilgili materyaller kullanılarak öğrencilerin zihninde somut karşılık bulması sağlanmaya çalışılır.
Ancak gören öğrenciler için hazırlanan bu materyaller görme engelli öğrenciler için her zaman
uygun olmayabilmektedir.
Görme engelli öğrenciler, fen bilimleri dersinde kabartma barometre, kabartma
termometre, Braille etiketleme yapılmış deney araç-gereçleri, insan vücudu şekilleri, üç boyutlu
materyaller ve modeller, üç boyutlu hücre ve DNA modelleri, dokunsal anatomi atlası gibi araç
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gereçlere ihtiyaç duyarlar. Ancak bu materyallere öğretmenlerin erişimi her zaman mümkün
olmamaktadır. Bu nedenle de öğretmenlerin ilgili ders materyallerini düzenlemeleri beklenir.
Örneğin bir dünya küresi total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenci için dokunduğunda
hiçbir şey ifade etmemektedir. Öğrencideki karşılığı düz bir yüzeye dokundum ifadesinden
öteye geçmeyecektir. Ancak bu materyal, kumaş ve silikon gibi ucuz ve kolay erişilebilir iki
malzeme ile oldukça hızlı ve kolay bir şekilde öğrenci için düzenlenebilir.
Fen bilimleri derslerinde tüm öğrencilerin öğrenme sürecine katılım sağlaması için bazı
materyal düzenlemeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeler öğrencilerin görme durumlarına göre
farklılık göstermektedir. Fen bilimleri derslerinde görme engelli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu
bazı materyal düzenlemeleri konusunda öğretmenlere öneriler:
 Öğrencinizin fen bilimleri dersinde en baskın kullandığı öğrenme kanallarını (görme,
işitme, dokunma) belirleyin. Bu öğrenme kanalı materyallerin düzenlenmesi sırasında sizlere
yardımcı olacaktır. Ancak materyallerinizi düzenlerken diğer öğrenme kanallarını da ihmal
etmeyin.
 Öğrencinizin görme durumuna göre ders kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
sağlayın. Bakanlık il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik
Braille ya da büyük puntolu formatta ders kitaplarını sağlamaktadır.
 Öğrencinizin görme durumuna göre ders sırasında kullanacağınız materyali dokunsal,
işitsel ya da görsel olarak düzenleyin. Örneğin bir bitkinin yaşam döngüsünü anlatacaksanız
öğrencinize öncelikle sözlü olarak süreci anlatın ardından, öğrenciniz az gören ise renk
zıtlıklarına dikkat ederek gören öğrencileriniz için kullandığınız materyali uyarlayın. Ya da
total bir öğrenci ile çalışıyorsanız keçe ve topraktan yararlanarak materyali dokunsal formatta
düzenleyin.
 Düzenlediğiniz materyallerin öğrenciniz için uygun olup olmadığını öğrenciniz ile
birlikte değerlendirin ve öğrencinizin dönütlerine göre yeniden düzenleyin.
 İmkânlarınız kapsamında öğrencilerinize materyalleri üç boyutlu olarak sunmaya
çalışın. Öğrencinizin materyali incelemesi için ona süre verin ve materyalin özelliklerini
öğrencinize anlatın.
 Deney

malzemelerinizde

Braille

etiketleme

yapın.

Braille

etiketlemeyi

sağlayamazsanız öğrenciniz ile birlikte bir etiketleme tekniği geliştirin.
 Kâğıt üzerine basılmış materyallerinizi farklı malzemelerden yararlanarak total
öğrencileriniz için dokunsal hale getirin. Burada bantlardan, iplerden ve silikondan
9

yararlanabilirsiniz. Az gören öğrenciniz için de renk ve zemin zıtlıklarını ve nesneleri büyüterek
düzenlemeler yapın.
 Öğrenciniz için materyal düzenlemesi yaptığınızda kavram kargaşasına yol açacak
durumları kontrol altına alın. Bu nedenle farklı türde kumaşlar, farklı büyüklükte ve renklerde
eva, keçe gibi malzemeler kullanın.
 Yapacağınız tüm düzenlemeler sadece görme engelli öğrenciler için değil gören
öğrenciler için de diğer duyularını kullanarak bilgi edinmelerine katkı sağlayacağını unutmayın.
Sınav Düzenlemeleri
Kaynaştırma sınıflarında eğitim öğretimlerine devam eden görme engelli öğrenciler yazılı
sınavlarda görme yetersizliğinin türü ve yetersizlikten etkilenmiş olma durumuna göre farklı
tekniklerde sınav olabilirler. Genellikle öğretmenler gören okuyucu yazıcı desteğini tercih etse
de farklı tekniklerde de sınavları gerçekleştirebilirler. Burada önemli olan nokta uygulanacak
tekniğin öğrencinin yeterliklerine uygun olmasıdır. Bununla birlikte uygulanacak tekniğe
öğrenci ile birlikte karar vermek de son derece önemlidir.
Görme engelli öğrenciler yazılı sınavlarda, gören okuyucu yazıcı (gören bir bireyin
soruları okuyup görme engelli öğrencinin cevaplarını yazması), ses destekli programlarla
(JAWS) bilgisayar ortamında sınavların gerçekleştirilmesi, az gören öğrenciler için büyük
puntolu

sınav

sorularının

hazırlanarak

öğrencilerin

sınavlarını

yardım

almadan

gerçekleştirmesi, total düzeyde görme yetersizliği olan öğrencilere Braille formatta sınav
sorularının verilip Braille formatta soruları cevaplaması şeklinde gerçekleştirilebilir. Bununla
birlikte öğretmenlerin yine sınav kâğıdında uyarlama yapması ve ortam düzenlemelerine de yer
vermeleri beklenilir. Aşağıda görme engelli öğrencilerin sınavlarını planlarken ve düzenlerken
yapılması gerekenler konusunda öğretmenlere bazı önerilerde bulunulmuştur;
 Her dönem başında öğrencinizin işlevsel görme değerlendirmesini inceleyin ve
öğrenciniz için en uygun sınav tekniğine öğrencinizin de onayını alarak karar verin.
 Sınav başlamadan önce öğrenciniz için en uygun oturma düzenini sağlayın.
 Sınav öncesinde öğrencinizi için uygun olan sınav tekniği ile ilgili ön hazırlık yapın.
Örneğin Braille formatta sınav kağıdı verecekseniz imkanlar dahilinde ise Braille çıktı alın,
böyle bir imkanınız yok ise üst sınıflardan görme engelli bir öğrenciden sınav sorularını Braille
formatta yazmasını isteyin. Her iki koşulu sağlayacak imkânınız yok ise öğrencinin kendisine
sınav öncesinde soruları Braille formatta yazdırın ya da kendinizin okuduğu soruları ses kayıt
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cihazına kaydederek öğrencinize sınav esnasında soruları verin ve kulaklıkla soruları
dinlemesini isteyin.
 Sınav Braille formatta gerçekleştirildi ise Braille alfabesini biliyorsanız kendiniz ya da
bilen başka bir öğretmenden sınav kağıdını okumasını isteyin. Her iki koşulu sağlayacak
imkânınız yok ise sınavın tamamlanmasının hemen ardından öğrenciden sınav kağıdına yazdığı
cevapları okumasını isteyin ve o süreçte puanlandırın.
 Öğrenciniz gören yazı okuyup yazabiliyor ise her dönem başında öğrenciniz için en
uygun puntoyu ve yazı karakterini belirleyin. Sınav kağıtlarını da o puntoda basarak
öğrencinize verin.
 Sınav sırasında görme engelli öğrencinin ihtiyaç duyabileceği yardımcı araç gereçleri
(örn., büyüteç) hazır bulundurun.
 Sınavlarda kullanacağınız soru tekniği (çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma,
eşleştirme gibi) ile ilgili öğrencinin sahip olması gereken ön koşul becerilere sahip olduğundan
emin olun.
 Mümkün olduğunca görme engelli öğrencilerinizin akranlarıyla aynı sınav soruları ile
sınava girmesini sağlayın. Soruların erişilebilir formatta sunulamadığı durumlarda ise hedef ve
kazanımlardan taviz vermeksizin aynı içeriği ölçecek benzer güçlükte sorular hazırlayın.
 Sınav kağıdında görsel imge kullanmanız gerektiğinde o görsel imgeyi betimleyen
yazılara görsel altında yer verin ve görseli silikon yardımı ile kabartma hale getirin. Bununla
birlikte görselleri hazırlarken renk zemin zıtlığına da dikkat edin.
 Görme engelli öğrencilerin okuma hızı gören öğrencilerden farklı olduğu için görme
engelli öğrenciniz için sınavlarda ek süre verin. Bununla birlikte gerekli durumlarda sınavları
birden fazla oturumu kapsayacak şekilde planlayın.
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3. SINIF DERS İŞLENİŞ
PLANLARI
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1. ÜNİTE: GEZEGENİMİZİ TANIYALIM
1. BÖLÜM: DÜNYA’NIN ŞEKLİ
Kazanımlar:
F.3.1.1. Dünya’nın Şekli
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu / Kavramlar: Küre
F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
Dünya’nın şekli ile ilgili geçmişteki görüşler belirtilir.
F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Üzerinde yaşadığımız gezegenin adı nedir? Geçmişten günümüze tarihi bir
yolculuğa çıktığınızı düşünelim. Farklı şekillerde geometrik şekiller olduğunu da biliyorsunuz.
Siz olsaydınız Dünyanın şeklini neye benzetirdiniz? (Kare, küp, düz, prizma vb.) Sizce
yaşadığımız gezegenin şekli nasıldır?” soruları yönlendirilir. Öğrencelerin bu konuda fikirlerini
ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Keşfetme basamağında gören, az gören ve total düzeyde görme engelli öğrencilerin
tamamının öğrenme kanallarına uygun olarak ‘Dokunsal Küre’ hazırlanır. Bu basamakta küreyi
daha önceden siz hazırlayıp öğrencilere sunabileceğiniz gibi öğrencileriniz ile birlikte de
hazırlayabilirsiniz. ‘Dokunsal Küre’nin yapımında kullanılan malzemelere, geliştirilme
sürecine ve materyalin kullanımına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Dünya Modeli, zımpara, cırt cırt, jöle, sıcak ve soğuk silikon,
farklı dokularda kumaş, yapıştırıcı, makas, Braille tablet, kağıt, çivi, silikon tabanca, mavi
boya/mürekkep.
Materyalin Geliştirme Süreci: Dünya Modeli üzerinde yer alan tüm kıtaların sınırları
silikon tabanca kullanılarak belirginleştirilir. Dünya modeli üzerinde yer alan su (okyanuslar)
soğuk silikon ve mavi boya kullanılarak kaplanır. Silikon su hissi verirken, mavi boya görsel
anlamda su olduğunu destekler. Dünya üzerinde yer alan kıtaların her biri farklı dokunsal
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farkındalık oluşturacak şekilde farklı dokulardaki kumaş parçaları ile kaplanır. Her bir kıtanın
ve okyanusun adı, hem Braille yazı formatında (Total öğrenciler için), hem de büyük puntolu
yazı (Gören ve az gören öğrenciler için) formatında yazılarak ilgili kıtanın üzerine cırt cırtlar
yardımı ile yapıştırılır.
‘Dokunsal Küre’nin Kullanımı: Hazırlanan küreyi tüm öğrencilerinizin tek tek
incelemesini sağlayın. Öğrencileriniz küreyi incelerken dokunduğu kısımların okyanus mu kıta
mı olduğunu söyleyin. Görme engelli öğrencinizden küreyi önce bütüncül olarak incelemesi
isteyin ve öğrenciniz materyali incelerken materyali sesli olarak betimleyin. Ardından
öğrencinin kıtaları dokunarak ve arta kalan görmelerini kullanarak incelemesini isteyin. Sonra
da okyanusları incelemesini isteyin. Tüm bu süreçlerde öğrencinize fiziksel yardımda
bulunabilirsiniz. Ardından öğrencilerinize kürede neler olduğunu sorun ve sınıf içi tartışma
başlatın.
Bu materyali öğrencilerinizi değerlendirmek için de kullanabilirsiniz. Değerlendirme
basamağında ise kıtaların ve okyanusların adının yazdığı cırt cırtları çıkarın. Sonra
öğrencinizden

herhangi

bir

kıtaya

dokunmasını/bakmasını

isteyin.

Ardından

dokunduğu/baktığı kıtanın adının yazılı olduğu cırt cırtı oraya yapıştırmasını isteyin. Tüm kıta
ve okyanuslar için aynı işlem sürecini tekrar edin.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere Dünya’nın şekli ve Dünya’nın şekli ile ilgili geçmişteki
görüşler (düz bir tepsi olduğu, öküzün boynuzları üzerinde durduğu vb.) konusunda bilgi verilir.
Dünya modeli ile ilgili hazırlanan model öğrencilere inceletilir. Uzaydan çekilen fotoğraflara
baktığımızda Dünya’nın alttan ve üstten hafifçe basık, yanlardan hafif şişkin küresel bir şekle
sahip olduğu ifade edilir. Dünya’ya göre çok küçük olduğumuz için, bulunduğumuz yerden
Dünya’yı düz olarak gördüğümüz ve uzaydan çekilmiş fotoğraflar olmadan Dünya’nın şeklinin
küre olduğunu bilemeyeceğimiz konusunda açıklama yapılır. Dünya’nın küreye benzeyen bu
şeklin özel bir ismi olduğu, kutuplardan basık, ekvatordan şişkin görünen bu şekline “geoit”
denildiği bilgisi verilir. Deniz kıyısında duran bir insanın çok uzaktan gelen bir geminin önce
dumanını, sonra bacasını en son tekne kısmını görmesi; Dünya’da herhangi bir noktadan
başlayarak aynı yönde ilerlersek sonunda aynı noktaya ulaşacak olmamız ve Güneş’in doğarken
ve batarken yavaş yavaş doğması ve batması örnekleri verilerek Dünya’nın küresel olduğunu
ispatlayan fikirler sunulur.
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Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “1.Etkinlik: Dünya’nın Şekli Nasıldır?”
etkinliği öğrencilerle birlikte yapılır. Öğrencilere kavram karikatüründe yer alan ifadeleri
okumaları istenir. Daha sonra onlara kimin düşüncesine katıldıkları sorulur. Bu sorunun
ardından, neden böyle düşündüklerini ifade etmeleri istenir. Dünya’nın şeklinin küre olmadığı
düşüncesine sahip olan öğrencilerin Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varmaları
sağlanır.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “2. Etkinlik: Dünya’nın Şekliyle İlgili Farklı
Fikirler” etkinlik konuyu pekiştirmelerini sağlamak amacıyla yaptırılır/ev ödevi olarak
verilebilir. Bilim tarihinde geçmişten günümüze insanların Dünya’nın şekliyle ilgili öne
sürdükleri fikrin gelişimini anlamaları sağlanır. Pisagor, Aristo, Biruni, Galileo Galilei ve
Kepler gibi bilim insanlarının yaptıkları bilimsel çalışmalar ile Dünya’nın şeklinin küreye
benzediğini keşfettikleri vurgusu yapılır. Dünya’nın uzaydan çekilen fotoğraflarının Dünya’nın
şeklinin küre olduğunu gösteren kesin kayıt olduğu vurgusu yapılmalıdır.
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2. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI
Kazanımlar:
F.3.1.2. Dünya’nın Yapısı
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Kara, Hava, Su Katmanları
F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde
karşılaştırır.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Dünya yüzeyinde neler vardır? Sizce Dünya’mız daha çok karalarla mı
yoksa sularla mı kaplıdır? Eğer Dünyada hava, su ve karalar olmasaydı ne olurdu? Sizce dağlar,
tepeler taşkürenin parçaları olabilir mi? Eğer Dünya’nın etrafını saran bir hava katmanı
olmasaydı neler olurdu?” soruları yönlendirilir. Öğrencelerin bu konuda fikirlerini ifade
etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Keşfetme basamağında gören, az gören ve total düzeyde görme engelli öğrencilerin
tamamının öğrenme kanallarına uygun olarak ‘Yer Kürenin Katmanları’ ve ‘Dokunsal
Katmanlar’ adlı materyaller hazırlanır. Bu basamakta materyalleri daha önceden siz hazırlayıp
öğrencilere sunabileceğiniz gibi öğrencileriniz ile birlikte de hazırlayabilirsiniz. Aşağıda
öncelikle ‘Yer Kürenin Katmanları’ adlı materyalin ardından ‘Dokunsal Katmanlar’ adlı
materyallerin yapımında kullanılan malzemelere ve hazırlanma aşamasına yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler (Yer Kürenin Katmanları): Karton tabak (5 adet), akvaryum
kumu, farklı dokularda ve renklerde kumaş, ceviz kabuğu, fon kartonları, soğuk silikon, mavi
mürekkep.
Materyalin Geliştirme Süreci (Yer Kürenin Katmanları): Tabaklar siyah renkte fon
kartonları ile kaplanır. İlk tabakta üç daire belirlenir. Dairenin birine kum yapıştırılır. Kumun
yanına karaları temsil ettiği yazılır. İkinci daireye kırmızı kumaş yapıştırılır. Üçüncü kutuya
ceviz kabuğu ikiye bölünür ve bir tarafı diğer daireye yapıştırılır. İkinci tabağın en dış kısmında
1 cm olacak şekilde kum yapıştırılır. Üçüncü tabağın en dış kısmına 1 cm olacak şekilde kum
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yapıştırılır. Daha sonra yine 1 cm olacak şekilde kırmızı kumaş yapıştırılır. Dördüncü tabağa
en dış kısmına 1 cm olacak şekilde kum yapıştırılır. Daha sonra yine 1 cm olacak şekilde kırmızı
kumaş yapıştırılır. Tabağının en iç kısmına ceviz yapıştırılır. Beşinci tabağa karalar ve suyu
temsil eden görsel çizilir. Suyu temsil eden kısma soğuk silikon ve mavi mürekkep karıştırılarak
yapıştırılır. Karalar kısmına ise kumlar yapıştırılır.
Kullanılan Malzemeler (Dokunsal Katmanlar): Büyük boy köpük küre, zımpara kâğıdı,
kırmızı-mavi jöle, streç film, turuncu pinpon topu.
Materyalin Geliştirilme Süreci (Dokunsal Katmanlar): Kürenin ¼ kesiti düz bir şekilde
kesilerek çıkartılır. Kesit çıkarıldıktan sonra kürenin kesilen kısmının tam ortası pinpon
topunun alabileceği şekilde oyulur. Çıkartılan kısma pinpon topu yapıştırılır. Çekirdek küre
oluşturulur. Ateş küreyi oluşturmak için streç filmlerin içerisine kırmızı jöle koyularak sarılır,
jöle sızmayacak şekilde sağlamlaştırılır. Çekirdek kürenin çevresine yapıştırılır. Küre kesitinin
boş kalan kısımları zımpara kâğıdı ile kaplanır. Kürenin dış yüzeyindeki karalar zımpara
yapıştırılarak, okyanuslar streç filme kaplanmış mavi jöle kullanılarak düzenlenir. Öğrenci
geliştirilen materyale dokunarak ve görme duyusunu kullanarak dünyanın iç katmanlarının
yapısı ve yeryüzünün yapısın farkına varır.
Materyallerin Kullanımı: ‘Yer Kürenin Katmanları’ adlı materyali tüm öğrencilerinizin
tek tek incelemesini sağlayın. Öğrencilerinize materyali inceletirken her bir katmanı temsil eden
tabakları tek tek dağıtın. Görme engelli öğrencilerinizin materyalin her bir parçasını önce tek
tek incelemesini ve dokunmasını sağlayın. Ardından kara, su ve diğer bileşenleri temsil eden
dokunsal materyale dokunmasını sağlayın. Ardından her bir parçayı tek tek yeniden öğrencinize
verin. Öğrenciniz dokunurken dokunduğu modelin ne olduğunu (kara, su) sorun. Eğer öğrenci
yanlış cevap verirse ilgili katmanı temsil eden dokunsala dokunmasını isteyin. Ardından tekrar
dokunduğu bölümün ne olduğunu sorun. Ardından öğrencilere Dokunsal Katmanlar adlı
materyali dağıtın ve öğrencilerden incelemelerini isteyin. Daha sonra Öğrencilerinizin bu iki
materyal ile Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları karşılaştırmalarını sağlayın.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere, bilim insanlarının çalışmaları sonucunda Dünya’nın yapısını
açıklamak için ortaya koydukları modelden bahsedilir. Bu modele göre Dünya’nın
katmanlardan oluştuğu ve bu katmanların birbiri ile temas halinde olduğu belirtilir. Dünya’nın
gözlemlenebilir üç katmanı olduğu, bunların; taş küre, su küre ve havaküre olduğu belirtilir.
Üzerinde insanların ve diğer canlıların yaşadığı yer kabuğu olarak da adlandırılan katmana taş
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küre adı verildiği, taş küre üzerinde canlıların yaşadığı, besin ve barınak bulduğu, taş kürenin,
çeşitli taşlar ve topraktan oluştuğu belirtilir. Denizler, okyanuslar, göller, yer altı suları, nehirler
ve Dünya’daki bütün suların oluşturduğu, canlıların yaşayabilmesi için çok büyük önemi olan
katmanın su küre olduğu açıklanır. Dünya üzerindeki suların yerüstü suları ve yer altı suları
olarak iki kısımda inceleneceği, okyanuslar, denizler, göller akarsular yer üstü sularını
oluştururken, yeryüzünde bulunan suların ve yağış olarak yeryüzüne düşen suların yeraltına
sızıp birikmesiyle ise yer altı sularının oluştuğu belirtilir. Kara ve su tabakasının yanı sıra
etrafımızı saran hava tabakasının varlığından söz edilir. Yağmur, kar, rüzgâr, sis ve kasırgaların
hava tabakasında meydana geldiği söylenir. Eğer hava küre olmasaydı Dünya’nın sıcaklığının
çok artacağı ve yaşamamızı sürdürmenin mümkün olmadığının altı çizilir. Hava kürede çeşitli
gazların olduğu ve bu gazların bazılarının yaşayabilmemiz için çok önemli olduğu vurgulanır.
Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “4. Etkinlik: Bulmaca Çözelim” etkinliğini sınıf
arkadaşlarıyla beraber yapmaları sağlanır. Bulmaca etkinliğinde soldan sağa 3, yukarıdan
aşağıya 3 olmak üzere 6 soru vardır. Her bir soruyu başka bir öğrencinin yanıtlaması sağlanır.
Soruların yanıtlarını bularak öğrencilerin bulmacayı tamamlamaları sağlanır. Zorlandıkları
noktalara öğrencilere hatırlatıcı bilgiler verilir.
Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “3. Etkinlik: Dünya’nın Katmanları” ev
ödevi olarak verilir. Bir sonraki derse geçilmeden önce öğrencilerin bu sorulara verdikleri
yanlış yanıtlar düzeltilir.
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2. ÜNİTE: BEŞ DUYUMUZ
1. BÖLÜM: DUYU ORGANLARI VE GÖREVLERİ
Kazanımlar:
F.3.2.1. Duyu Organları ve Görevleri
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Göz, kulak, dil, burun, deri
F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder.
Duyu organlarının yapısal ayrıntısına girilmez.
F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
Duyu organları arasındaki ilişki açıklanır.
F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
Duyu organlarına ait hastalıklara girilmez.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere aşağıda verilen hikâye okunur. Hikâye ile ilgili sorular yönlendirilerek derse
geçiş yapılır.
Ayşe sabah erken saatte uyandı. Odasının penceresinin camını açtı, dışarıdan
gelen tertemiz havayı kokladı. Bahçedeki güzel çiçekleri ve ağaçların üzerindeki
kuşları seyretti. Uyurken yanında olan oyuncak ayısına sarıldı ve ne kadar yumuşak
olduğunu düşündü. Lavaboya gitti. Elini, yüzünü yıkadı. Mutfakta kahvaltı
hazırlayan annesinin sesini duydu. Annesi onun için çok güzel bir kahvaltı
hazırlamıştı. Fırından yeni çıkmış, mis gibi kokan poğaça kokusu alıyordu.
Peynirini, zeytinini, sıcacık poğaçasını ve balını yedi. Ayşe kahvaltısını yaptıktan
sonra dişlerini fırçaladı. Odasına giderek çantasını aldı ve okula doğru yola çıktı.
-Sizce Ayşe uyandığı vakitten okula gidinceye yaptıklarında hangi duyu
organlarını kullanmıştır?
-Duyu organlarımız olmasaydı, neler olurdu? Neden böyle düşünüyorsunuz?
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Keşfetme
Bu basamakta öğrencilerle çalışma kitabında yer alan “7. Etkinlik: Dokunuyorum!
İşitiyorum” etkinliği yaptırılır. Kullanılacak malzemeler etkinlik öncesinde temin edilir.
Öğrenciler 3 kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerin dokunma ve işitme duyu organlarının önemini
fark etmeleri sağlanır.
Bu etkinliğin ardından; gören, az gören ve total düzeyde görme engeli olan
öğrencilerinizin öğrenme kanalları göz önünde bulundurularak ‘Konuşan Bebek’ adlı materyal
hazırlanır. Bu basamakta kullanılacak materyali öğrencilerinizle birlikte hazırlayabileceğiniz
gibi daha önceden hazırlayarak keşfetme basamağında kullanabilirsiniz. Aşağıda ‘Konuşan
Bebek’ adlı materyalin hazırlanmasında kullanılacak malzemelere ve materyalin geliştirilme
sürecine yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Bez bebek, ses kaydedeceği, hoparlör (ses kayıt modülü ve
hoparlör), buton (5 adet), iğne iplik, yapıştırıcı.
Materyalin Geliştirme Süreci: Bez bebeğin, bir gözünün, bir kulağının, burnunun, dilinin
ve bir elinin olduğu bölüm sökülür. Ses kaydediciler kullanılarak beş duyu organlarının adları,
temel görevleri ve sağlıkları ile ilgili bilgiler kaydedilir. Her duyu için bu kayıt ayrı ayrı
oluşturulur. Bez bebeğin gözlerinden birine gözün görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen
bilgileri içeren düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir. Düzenek yerleştirildikten sonra ilgili
bölüm dikilir. Bez bebeğin burnuna, burnun görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen bilgileri
içeren düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir. Düzenek yerleştirildikten sonra ilgili bölüm
dikilir. Bez bebeğin kulaklarından birine kulağın görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen
bilgileri içeren düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir. İlgili bölüm dikilir. Bez bebeğin ağzına
kırmızı renkli bir kumaş ve içerine kum konularak bir dil oluşturulur ve dil ağız kısmına dikilir.
Dilin içine dil ile ilgili düzenek ve buton yerleştirilir. Bez bebeğin ellerinden birine derinin
görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen bilgileri içeren düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir.
İlgili bölüm dikilir.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilere ‘Konuşan Bebek’ adlı materyali tek tek inceletin.
Ardından her bir duyu organına tek tek dokunmalarını söyleyin. Öğrenciler dokunduğunda
bebeğin konuşması tüm sınıf tarafından dinlenir. Bu materyalin incelenmesi sırasında özellikle
total düzeyde görme engeli olan öğrencinize fazla zaman verin. Öğrencinizden materyali önce
bütüncül olarak incelemesini ardından her bir duyu organını tek tek incelemesini ve bebeğin
konuşmasını dinlemesini isteyin. Bu aşamada öğrencinize fiziksel yardımda bulunmanız
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gerekirse öğrencinizin elinin üstünden hafifçe tutun ve ilgili bölüme götürün. Bunu yaparken
sesli olarak betimleme yapmayı unutmayın (Örneğin, şimdi ağzımızın üstüne doğru elimizi
hareket ettiriyoruz gibi…). Ardından öğrencilerinize her bir duyunun işlevi ile ilgili sorular
sorun ve sınıf içi tartışma yapın.
Keşfetme basamağında ‘Konuşan Bebek’ adlı materyale alternatif materyallerde
geliştirebilirsiniz. Aşağıda bu kazanımların edinimine ilişkin geliştirilen ‘Beş Duyu Büstü’ adlı
alternatif materyal ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Büst, kirpik, ip, kırmız kumaş, maket bıçağı, daire şeklinde
düğme, asetat, sıcak silikon tabanca ve silikon, yapıştırıcı.
Materyalin Geliştirilme Süreci: Büstte saçların yer aldığı kısma ipler kullanılarak saç
yapılır. Büstün göz kısmında oyuk açılır, siyah kalemle göz belirginleştirilir. Bu kısma daire
şeklindeki boncuklar yerleştirilir ve göz kısmının tamamı asetatla kaplanır. Kirpik kısmına
kirpikler yapıştırılır. Büstün burnuna delikler açılır. Büstün ağız kısmına kırmızı bez ve
kumlardan yararlanılarak dil yapılır ve yapıştırılır. Büstün kulakları silikon tabancı ve silikon
kullanılarak belirginleştirilir.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilerin materyali incelemesini sağlayın. Bu aşamada
görme engelli öğrencinizi dokunarak ve arta kalan görmesini kullanarak materyali bütüncül bir
şekilde incelemesi konusunda teşvik edin. Ardından tüm öğrenciler de olduğu gibi her bir duyu
organına tek tek dokunması isteyin. Öğrenciler her bir duyu organına tek tek dokunurken o
duyunun görevlerine ilişkin sorular sorulabilir ve sınıf içi tartışmalar gerçekleştirilebilir.
Açıklama
Öğrencilere görme, işitme, dokunma, tat alma ve koku alma duyu organlarıyla çevremizi
algıladığımız açıklanır. Beş duyu organımızın göz, kulak, deri, dil ve burun olduğu belirtilir.
Görmek için gözlerimizi, işitmek için kulaklarımızı, koku almak için burnumuzu, tat almak için
dilimizi kullandığımız söylenir. Maddelerin sertliğini, yumuşaklığını, sıcaklığını ve
soğukluğunu derimiz sayesinde algıladığımız belirtilir. Duyu organlarımızdan göz, kulak,
burun ve dil baş bölgemizde yer alırken; derimizin bütün vücudumuzu kapladığı açıklanır.
Doğuştan görme duyusu olmayan ya da çeşitli nedenlerle görme duyusunu kaybetmiş insanlar
dokunma duyusunu kullanarak okuyabildiği, bunun için kabartma yazı kullandıkları belirtilir.
İşitme duyusu olmayan insanların ise, görme duyusunu kullanarak işaret dili yardımıyla iletişim
kurdukları vurgulanır. Duyu organlarının sağlığını korumak amacıyla neler yapılması
gerektiğinden bahsedilir. Göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü kullanarak gözlerimizi
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güneş ışığının zararlı etkisinden korumak, kendimize ait yüz havlusu kullanmak, televizyon
veya bilgisayar kullanma süremizi sınırlandırmak konuların üzerinde durulur. Kulak sağlığımız
korumak için, kulaklıkla uzun süreli ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınmak, kulak
çubuğu ile kulağımızı temizlemeye çalışmamak konuları anlatılır. Burun sağlığını korumak için
çamaşır suyu gibi keskin kokulu ve zehirli bazı maddeleri koklamamak, burnumuzu bol su ile
düzenli olarak temizlemek; dil sağlığımızı korumak için yiyecek ve içecekleri çok sıcak veya
çok soğuk tüketmemek, dişlerimiz düzenli fırçalamak, içeriğinde ne olduğunu bilmediğimiz
maddelerin tadına bakmamak; deri sağlığımız korumak için ise düzenli banyo yapmak,
saçlarımızı düzenli olarak taramak, el ve ayak temizliğine dikkat etmek gerektiği konularında
bilgi verilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilere Sağlıklı yaşam isimli bir dergide gazete yazarı oldukları
söylenir. Halkı duyu organlarının sağlığını korumak amacıyla bilgilendirmek için bir gazete
haberi yazmaları istenir. Haberlerine ilgi çekici bir başlık koymaları, duyu organlarınızın
sağlığını olumsuz yönde etkileyen davranışları vurgulamaları istenir. Hazırlanan gazete
haberleri bir sonraki derste tüm sınıf arkadaşlarına okunur. En iyi gazete haberi sınıf panosuna
asılır.
Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “5. Etkinlik: Doğru Çıkış Hangisi?” etkinliği
yaptırılır. Bu etkinlik tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğidir. Etkinlikte tek bir doğru çıkış vardır.
Bu doğru çıkıştan çıkmayan öğrencilere, çıktıkları yanlış çıkıştan başlamak üzere 1. kutudaki
ifadeye doğru, her bir cümle yeniden değerlendirilerek geri dönüt verilir. Sahip oldukları
alternatif düşünceleri düzeltilir.
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3. ÜNİTE: KUVVETİ TANIYALIM
1. BÖLÜM: VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ
Kazanımlar:
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön değiştiren şeklinde
nitelendirilir.
2. BÖLÜM: CİSİMLERİ HAREKET ETTİRME VE DURDURMA
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Önerilen Süre: 9 ders saati
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli cisimlerin sebep
olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki
etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
Okul koridorunda koşan bir öğrencinin durmakta olan bir öğrenciye çarpması
durumunda oluşabilecek durumlar, sürücülerin aracın kontrolünü kaybetmesi
sonucunda can ve mal kayıplarının oluşması, çığ, sel vb. örnekler verilir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilerin çalışma kitaplarındaki “8. Etkinlik: Varlıkların Hareketleri” isimli etkinliği
açmaları istenir. Çevremizde hareket eden birçok varlığın olduğu, bu varlıkların kiminin
hızlandığı, yavaşladığı, yön değiştirdiği, kiminin ise sallandığı ve döndüğü ifade edilir.
Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları bu durumlardan yola çıkarak varlıkların hareket
özelliklerine örnekler vermeleri istenir. Verdikleri örnekleri çalışma kitabındaki tabloya
yazmaları istenir. Bu etkinliğe değerlendirme basamağında tekrar dönülerek, öğrencilerin
yanlış yazdıkları örnekleri düzeltmeleri sağlanır.
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Keşfetme
Bu basamakta öğrenci çalışma kitabında yer alan “9. Etkinlik: Her İtme ve Çekme
Kuvveti Hareket Sağlar mı?” etkinliği öğrencilere yaptırılır. Öğrenciler 3 kişilik gruplara
ayrılır. Sınıf içinde itme ve çekme kuvveti uygulayarak harekete geçirebilecekleri ve
ettiremeyecekleri 5 eşya belirlemeleri istenir. Etkinlikte verilen tabloyu doldurmaları
sağlanarak, nedenini sorgulamaları sağlanır. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu
keşfetmeleri sağlanır.
Bu etkinliğin ardından; gören, az gören ve total düzeyde görme engeli olan
öğrencilerinizin öğrenme kanalları göz önünde bulundurularak ‘Şırıngalı İtme-Çekme’ adlı
materyal

hazırlanır. Bu

basamakta

kullanılacak materyali

öğrencilerinizle

birlikte

hazırlayabileceğiniz gibi daha önceden hazırlayarak keşfetme basamağında kullanabilirsiniz.
Aşağıda ‘Şırıngalı İtme-Çekme’ adlı materyalin hazırlanmasında kullanılacak malzemelere ve
materyalin geliştirilme sürecine yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Büyük boy şırınga (2 adet), 1 paket (50 adet) dil basacağı,
mukavva, serum lastiği, zil (1adet), kırmızı mürekkep, serum lastiği (1m), maşa raptiye (1
kutu), renkli fon kartonu, 4 adet raptiye, zımba, kare ince ahşap çıta.
Materyalin Geliştirme Süreci: Mukavva fon kartonu ile kaplanır. Dil basacakları ve
çıtalar kullanılarak akordeon şeklinde yukarı ve aşağı hareket edebilen bir düzenek oluşturulur.
Düzeneğinin en üstüne kaplanmış mukavva ile bir platform oluşturulur. Oluşturulan platformun
üstüne zil monte edilir. Oluşturulan platform, zemin mukavvasına bir ucundan sabitlerin diğer
ucu hareket etmesi için serbest bırakılır. Şırıngaların birisinin içerisine mürekkepli su tam dolu
olacak şekilde çekilir. Her iki şırınga serum lastiği ile birbirine sıvı sızdırılmayacak şekilde
bağlanır. Şırıngalarda sadece su kalacak şekilde havaları alınır. Şırıngalardan bir tanesi
oluşturulan platformun hareketli kısmına sabitlenir. Diğer şırınga zemin mukavvasına itme
çekme hareketini kolayca yapacağı bir pozisyonda sabitlenir. Şırıngaların birindeki mürekkep
diğerine iletilirken düzenek aşağı ve yukarı yönlü hareket eder, bu harekette zil çalar.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilerinize materyali tek tek inceletin. Görme engelli
öğrencinizin materyali önce bütüncül olarak incelemesini sağlayın bu aşamada dokunma ve arta
kalan görmesinden yararlanması konusunda onu teşvik edin. Ardından materyalin her bir
parçasını dokunarak/bakarak incelemesini sağlayın. Sonra mekanizmanın nasıl çalıştığını tüm
öğrencilerinize anlatın. Ardında mekanizmayı öğrencilerinizle birlikte çalıştırın ve öğrencilerin
zilin çıkardığı sesi takip etmesini sağlayın. Ardından öğrencilerinizin mekanizmayı tek
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başlarına çalıştırması konusunda cesaretlendirin. Tüm süreçlerde gerçekleşen durumları sözlü
olarak ifade etmeyi ve görme engelli öğrencinize ek süre vermeyi unutmayın.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere itme ve çekmenin birer kuvvet olduğu, itme ve çekme
kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkileri açıklanır. İtme ve çekme
kuvvetinin hareketli ve duran cisimler üzerindeki etkisi anlatılır. Varlıkların bulundukları
durumu ve yeri zamanla değiştirmesine hareket dendiği ifade edilir. Hareketli bir cisme itme ya
da çekme kuvveti etki ederse, cisimlerin hızlanabileceği, yavaşlayabileceği, yön
değiştirebileceği, durabileceği ve hareket edebileceği durumlara örnekler verilir. Durmakta olan
bir aracın süratinin artması, trafik ışıklarında hareket halindeki bir aracın frene basarak durması,
masa tenisi oynayan kişilerin raketle topa vurması sonucu topun yön değiştirmesi, bisiklet
pedalının dönmesi vb. durumlar örnek olarak verilir. Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket
hâlindeki cisimleri durdurabilen; cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet
adı verildiği söylenir. Yağmur yağdığında şemsiyemizi açmak için, okula bizi götüren servis
aracını çalıştırmak için, futbol oynarken topu hareket ettirmek için, defterimizi çantadan
çıkarmak, sınıf penceresini açmak, saçımızı taramak, dişimizi fırçalamak vb. durumlar için itme
ve çekme kuvvetlerini uyguladığımızdan bahsedilir. Bitkilerin insan ve hayvanlara göre
hareketlerindeki farklılıktan bahsedilir (köklerinin suya, yapraklarının güneşe yönelmesi vb.)
Derinleştirme
Tahtaya büyük harflerle “Günlük yaşamımızda hareketli cisimlerin sebep olabileceği
tehlikeler nelerdir?” sorusu yazılır ve sesli bir şekilde okunur. Öğrencilerin beyin fırtınası
tekniğini kullanarak hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlara örnekler
vermeleri sağlanır. Beyin fırtınası tekniği 3 tur sonunda sonlandırılır. Her bir öğrencinin aklına
gelenleri çekinmeden söylemeleri istenir. Söylenen fikirler tahtaya yazılır ve sesli bir şekilde
okunur. Öğrencilerin ifadelerinin doğru ya da yanlış olmasına müdahale edilmemelidir.
Herhangi bir fikri olmayan öğrencilerin pas diyerek geçmesi sağlanır. 3. tur sonunda söylenen
aynı başlıktaki fikirler sadeleştirilir. Öğrenciler okul koridorunda koşan bir öğrencinin
durmakta olan bir öğrenciye çarpması durumunda oluşabilecek durumlar, sürücülerin aracın
kontrolünü kaybetmesi sonucunda can ve mal kayıplarının oluşması, çığ, sel vb. durumlar
konusunda bilgi verilir.
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Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “10. Etkinlik: Hangisi İtme? Hangisi
Çekme?” etkinliği ev ödevi olarak verilir. Öğrencilerin kutucuklarda kendilerine verilen
durumları inceleyerek, uygulanan kuvvetin itme kuvveti mi yoksa çekme kuvveti mi olduğunu
belirlemeleri sağlanır. Bir sonraki derste öğrencilerin bu etkinliğe verdikleri yanıtlar kontrol
edilir. Öğrencilerin çalışma kitaplarındaki “8. Etkinlik: Varlıkların Hareketleri” isimli etkinliği
açmaları istenir. Öğrencilerin yanlış yazdıkları örnekleri dersin sonunda düzeltmeleri sağlanır.
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4. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
4. BÖLÜM: MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER VE MADDENİN HALLERİ
Kazanımlar:
F.3.4.1. Maddeyi Niteleyen Özellikler
Önerilen Süre: 11 ders saati
Konu / Kavramlar: Sertlik/yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat, pürüzlü
ve pürüzsüz olma
F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
a. Maddeyi niteleyen; sertlik/yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat ve
pürüzlü/pürüzsüz olma durumlarına değinilir.
b. Bir yüzeyin pürüzleştirilmesi veya pürüzsüzleştirilmesini keşfetmeleri sağlanır.
c. Ders ortamına beş duyu organına hitap edecek çeşitli örnekler getirilerek deneme
yoluyla fark etmeleri sağlanır.
F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı
vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
a. Alınabilecek güvenlik önlemleri öğrencilerle birlikte tespit edilir.
b. Gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini
almada sorumluluk üstlenir.
F.3.4.2. Maddenin Hâlleri
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Katı, sıvı, gaz
F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.
Maddenin hâllerine günlük yaşamdan örnekler verilir fakat yapılarına (akışkanlık,
tanecikler arası uzaklık vb.) değinilmez.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere üzerine bastığımı toprağın, içtiğimiz suyun, yaşadığımız binaların,
giydiğimiz giysilerin, yazı yazarken kullandığımız kalemin, kışın yağan karın ve nefes alırken
içimize çektiğimiz havanın birer madde olduğu söylenir. Ardından öğrencilere “Maddeleri
birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Maddeyi niteleyen özellikler nelerdir? Masalarımız kâğıttan
olsaydı, yemek kaşıkları kırılgan olsaydı, yataklarımızın içindeki yaylar esnek olmasaydı ne
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olurdu? Ayran ve limonatanın ortak özelliği nedir? Şişkin bir topun içeresinde yer alan hava
maddenin hangi halindedir?” soruları yöneltilir. Öğrencilerin tartışarak maddeyi niteleyen
özellikler ve maddenin halleri konusunda düşünmeleri sağlanır.
Keşfetme
Öğrencilere çalışma kitabındaki “11. Etkinlik: Maddeyi Niteleyen Özellikler” etkinliği
yaptırılır. Etkinlikte verilen maddelerin sert mi, yumuşak mı, pürüzlü mü, esnek mi yoksa
kırılgan mı olduğunu düşünmeleri sağlanır. Sınıf içinde oluşan farklı düşünceler konusunda
öğrencilerin uzlaşması sağlanır.
Bu etkinliğin ardından; gören, az gören ve total düzeyde görme engeli olan
öğrencilerinizin öğrenme kanalları göz önünde bulundurularak ‘Dokunsal Çevre’ adlı materyal
hazırlanır. Bu basamakta kullanılacak materyali öğrencilerinizle birlikte hazırlayabileceğiniz
gibi daha önceden hazırlayarak keşfetme basamağında kullanabilirsiniz. Aşağıda ‘Dokunsal
Çevre’ adlı materyalin hazırlanmasında kullanılacak malzemelere ve materyalin geliştirilme
sürecine yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, farklı dokularda kumaş, taş, kum, mercimek, nohut,
sünger, renkli eva ve renkli keçe, fasulye, tahta çubuk, bulaşık teli, pelüş kumaş, pirinç, ceviz.
Materyalin Geliştirme Süreci: Mukavvanın üzerine öncelikle yapay çevre içerisinde yer
alacak nesnelerin yerleri belirlenir. Mukavva üzerine bir yol yapılır ve bu yolun bir kısmında
mercimek, bir kısmına tel, bir kısmına pelüş kumaş, bir kısmına pirinç, bir kısmına taş
yapıştırılır. Yol üzerine gövdesi kartondan üst kısmı ise yeşil keçelerden oluşan ağaçlar
yapıştırılır. Mukavvanın ortasına dil çubukları ile hazırlanan köprü oluşturulur. Oluşturulan
köprünün altına soğuk silikon kullanılarak suyu temsil eden malzeme yapıştırılır. Süngerlerden
iplerden yararlanılarak kurbağa yapılır. Kurbağa çubuk ile tutturulur bu figür dokunun üzerine
gezdirileceğinden bir yere sabitlenmez. Mukavvanın bir kısmına küçük bir bölüm oluşturulur.
Bu bölüme cevizler yapıştırılır. Böylece materyalde farklı özelliklere sahip her maddeye yer
verilir.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilerinize tek tek materyali inceletin. Görme engelli
öğrenciye önce materyal ile ilgili bilgi verilir. Ardından materyali bütüncül olarak incelemesini
isteyin. Bu süreçte öğrencinizi, dokunma, tat alma, işitme duyularından ve arta kalan görme
duyusundan yararlanması konusunda teşvik edin. Ardından her bir maddeye tek tek
dokunmasını/bakmasını sağlayın. Öğrenci maddeye dokunurken siz de o maddenin özellikleri
ile ilgili bilgi verin. Daha sonra öğrencilerinize yapay çevre üzerinde yer alan nesnelerin neler
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olduğunu ve hangi özelliklere sahip olduğunu sorun ve sınıf içi tartışma başlatın. Bu materyalin
kullanımı sırasında görme engelli öğrencilerinize ek süre vermeyi unutmayın.
Açıklama
Öğrencilere maddelerin beş duyu organıyla belirlenen renk, tat, şekil, koku, sertlikyumuşaklık- esneklik-kırılganlık, pürüzlülük-pürüzsüzlük ve halleri gibi onların niteleyen
özelliklere sahip oldukları belirtilir. Bu şekilde maddenin özelliklerini ortaya koyarak maddeyi
nitelendirebileceğimiz söylenir. Bir kuvvet uygulandığında şekil değiştirmeyen cisimlerin sert
olduğu belirtilir. Bir maddeye kuvvet uygulayarak şekli değişen ve uygulanan kuvvetin etkisi
kalktığında tekrar eski haline dönen maddelere esnek madde denildiği, sünger, paket lastiği gibi
cisimlerin esnek cisimler olduğu, cam, porselen gibi maddelerin kırılgan olduğu belirtilerek
öğrencilerin çevrelerinden örnekler vermeleri istenir. Yüzeyleri düzgün ev kaygan maddelere
pürüzsüz madde denildiği belirtilir. Pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylere örnek verilir (Televizyon
ekranı, çakıl taşlı yol, ayakkabı tabanları vb.). Evlerimizde, laboratuvarlarda kullandığımız bazı
maddelerin sağlığımıza zararlı olduğu anlatılır. Doğadaki bütün maddelerin bulundukları
ortama göre farklı hallerde ulundukları belirtilir. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma
ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceği anlatılır. Bu zararlardan korunmak için
alınabilecek güvenlik önlemleri öğrencilerle beraber tespit edilerek, gerekli güvenlik tedbirleri
konusunda açıklama yapılır. Maddenin katı, sıvı ve gaz halinde bulunduğu belirtilir. Maddenin
katı (taş, ayakkabı, masa, çivi vb), sıvı (su, süt, kolonya, meyve suyu vb.) ve gaz (hava, doğalgaz
vb.) hallerine ilişkin günlük hayattan örnekler verilir.
Derinleştirme
Öğrencilerin aile fertlerinden yardım alarak evde kullandıkları temizlik maddelerinin
isimlerini belirlemeleri istenir. Ardından bu temizlik maddelerinin üzerinde bulunan güvenlik
uyarılarını incelemeleri sağlanır. Gerekli güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu gösteren bir afiş
hazırlanır. Bir sonraki derste hazırlanan afişler sınıf arkadaşları ile paylaşılır. Hazırlanan afişler
sınıf panosunda sergilenir.
Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “12. Etkinlik: Maddenin Halleri” isimli
yapılandırılmış grid etkinliği yaptırılır. Her sorunun cevabı için uygun kutucuk ya da kutucuk
numaralarını bulmaları sağlanır. Öğrencilerin yanlışları ve eksiklikleri düzeltilir.
Ardından aşağıda verilen problem durumlarını öğrencilerinize yönelterek, çözüm
önerileri sunmaları sağlanır.
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Problem: Kışın giydiğimiz ayakkabıların tabanları düz mü yoksa pürüzlü müdür? Sizce
bunun sebebi ne olabilir? Açıklayalım.
Problem: ‘Sünger esnek bir maddedir’ diyen bir kişinin iddiasını kanıtlamak için nasıl
bir deney tasarlarsınız?
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5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
1. BÖLÜM: IŞIĞIN GÖRMEDEKİ ROLÜ VE IŞIK KAYNAKLARI
Kazanımlar:
F.3.5.1. Işığın Görmedeki Rolü
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu / Kavramlar: Işık ve görme
F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli
olduğu sonucunu çıkarır.
F.3.5.2. Işık Kaynakları
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları
F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde
sınıflandırır.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğretmen öğrencilerinin derse ilgilerini çekmek amacıyla “Geceleri uçak pistleri neden
aydınlatılır? Bisiklet sürücülerinin kasklarında neden fener bulunur? Otomobillerin neden
farları vardır? Maden işçilerinin baretlerinde neden ışık yayan bir lamba bulunur?” sorularını
sınıfa yönlendirir. Öğrencilerinden gelen yanıtları alınır. Öğrencilerin görme olayının
gerçekleşmesi için ışığın gerekli olduğunun farkına varmaları sağlanır. Çıplak gözle ışık
kaynaklarına bakmamaları konusunda öğrenciler uyarılır.
Ardından öğrencilere görmek için ortamda bir ışık kaynağı olması gerektiğinden söz
edilir. Her ışığın bir kaynaktan yayıldığı belirtilir. Çevremizdeki ışık kaynaklarını daha
yakından tanımak için doğal ve yapay ışık kaynakları ile ilgili olarak hazırlanmış keşfetme
basamağına geçilir.
Keşfetme
Gören, az gören ve total düzeyde görme engeli olan öğrencilerinizin öğrenme kanalları
göz önünde bulundurularak ‘Işık Kutusu’ adlı materyal hazırlanır. Bu basamakta kullanılacak
materyali öğrencilerinizle birlikte hazırlayabileceğiniz gibi daha önceden hazırlayarak
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keşfetme basamağında kullanabilirsiniz. Aşağıda ‘Işık Kutusu’ adlı materyalin hazırlanmasında
kullanılacak malzemelere ve materyalin geliştirilme sürecine yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Tuvalet kâğıdı rulosu, kutu, yüz voltluk ampul, elektrik devresi
için kablo, anahtar, renkli kartonlar, plastik oyuncak sandalye, masa, renkli evalar.
Materyalin Geliştirme Süreci: Küp şeklinde kutu siyah fon kartonu ile kaplanır. Kutunun
bir tarafına dürbün şeklinde iki boşluk açılır. Bu boşluklara tuvalet kağıdı ruloları yerleştirilir.
Kutunun tepesinden bir ampulün içine girebileceği kadar bir boşluk açılır. Bu boşluktan elektrik
devresi kullanılarak hazırlanan ampul yerleştirilir. Kutunun içerisine fosforlu renklerde
oyuncak masa, sandalye ve diğer malzemeler yerleştirilir. Dürbün kısmına renk eva kullanılarak
perdeler yapılır.
Materyalin Kullanımı: Materyali tüm öğrencilerinizin tek tek incelemesini sağlayın.
Görme engelli öğrencinizin materyali ilk olarak bütüncül bir şekilde incelemesi konusunda
destekleyin. Ardından materyali ayrıntılı bir şekilde incelemesini sağlayın. Sonra
öğrencilerinize, dürbünlerden kutunun içine bakacaklarını ve kutunun içinde neler olduğunu
söyleyeceklerini ifade edin. Tüm öğrencilerinizin dürbünden materyale bakmasını isteyin. Bu
aşamada görme engelli öğrencinize fiziksel yardımda bulunmanız gerekirse, çene ve kafasının
üst kısmından hafifçe tutarak öğrencinizin dürbüne gözlerini yerleştirerek fiziksel yardımda
bulunun. Tüm öğrencilerinizin kutunun içine bakmasını sağladıktan sonra fişi prize takın ve
kutuyu aydınlatın. Ardından öğrencilerinizin kutunun içine yeniden bakmasını sağlayın.
Öğrencilerinize ne gördüklerini sorun. Ardından ilk baktığınızda görmemiştiniz şimdi
görebildiniz, sizce şimdi neden kutunun içindeki nesneleri görebildiniz gibi sorular sorarak sınıf
içi tartışmalar yapın. Bu materyalin kullanımı sırasında az gören öğrenciniz kutunun içindeki
nesneleri söyleyebilirken, ışık algısı olan total düzeyde görme engelli öğrenci sadece ışığı fark
edebilecektir. Eğer öğrencinin ışık algısı da yoksa sadece ısıyı hissedecektir. Bu noktada siz
hissettiği ısının ışık saçan ampulden geldiğini ve bu şekilde görmenin gerçekleştiği ile ilgili
bilgi verin.
Açıklama
Etkinlik sonrasında çevremizdeki ışık kaynaklarının doğal ve yapay ışık kaynakları olarak
ikiye ayrıldıkları belirtilir. Doğada kendiliğinden ışık yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı
denildiği açıklanır. En büyük doğal ışık kaynağımızın Güneş olduğu söylenir. Yıldızlar, şimşek,
yıldırım ve ateş böcekleri, denizanası ve mürekkep balığının da doğal ışık kaynaklarına örnek
olduğu bilgisi verilir. Kendiliğinden ışık yayıp üretemeyen, insanlar tarafından geliştirilmiş ışık
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kaynaklarına yapay ışık kaynağı denildiği belirtilir. Yapay ışık kaynaklarına örnek olarak, el
feneri, ampul, floresan lamba, mum, meşale, gaz lambası örnek olarak verilir. Ay’ın bir ışık
kaynağı olmadığı, Güneş’ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görüldüğü vurgusu yapılır.
Derinleştirme
Öğrencilerin edindikleri bilgileri kullanarak doğal ve yapay ışık kaynakları konusunda
bir akrostiş hazırlamaları istenir. Akrostiş çalışmasında öğrenciler gruplara ayrılabilir. Dersin
zamanlamasına bağlı olarak öğrencilere aileleri ile yapabilecekleri bir etkinlik olarak ta
verilebilir. Akrostiş yazmada zorlanan öğrenciler için aşağıdaki örnekten faydalanılabilir;
Doğada kendiliğinden yayılır ışıklar
Ortalık aydınlanır mis gibi
Güzel manzara bir çiçeği andırır,
Aydınlatır etrafını her alanda
Leylekler uçar, içimiz açılır çiçek gibi

Isıtır içimizi
Şimşeğin gözü alan parlak ışığı
Işık yayar ışık kaynakları
Kaldırır karanlığı

Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “13. Etkinlik: Doğal ve Yapay Işıklar” isimli
yapılandırılmış grid etkinliği yaptırılır. Her sorunun cevabı için uygun kutucuk ya da kutucuk
numaralarını bulmaları sağlanır. Öğrencilerin yanlışları ve eksiklikleri düzeltilir.
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2. BÖLÜM: ÇEVREMİZDEKİ SESLER
F.3.5.3. Çevremizdeki Sesler
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Ses kaynağı, doğal sesler, yapay sesler
F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses
kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde
sınıflandırır.
F.3.5.4. Sesin İşitmedeki Rolü
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Ses şiddeti ile işitme arasındaki ilişki, işitme kaybı
F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan
kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
Ses şiddetinin, sesi duyabilmemizi sağlayan özellik olduğu vurgulanır.
F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki matematiksel ilişki verilmez.
F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğretmen derse bir flüt (flüt yerine zil, içerisine bilye konulmuş plastik bir şişe vb.
malzemeler de ortama göre ses kaynağı olarak tercih edilebilir.) ile girer. Öğrencilerine flüt
çalmayı seven var mı? diye sorar. Öğrencilerinden flüt çalmayı bilen bir öğrencisini sınıf
koridoruna çıkarır. Sınıfın kapısından uzaklaşmasını ister. Ondan bildiği bir melodiyi kendisi
sınıfa tekrar döndükten sonra çalmaya başlamasını ister. Öğrenciden flütünü çalarken yavaş
yavaş sınıf kapısına yaklaşması ve bir dakika sonunda sınıfa girmesi konusunda bir yönerge
verir. Öğretmen tekrar sınıfa döner ve öğrencilerinden sesi dinlemelerini ister. Mesafeye bağlı
olarak duydukları sesin şiddetinde bir artma ya da azalma olup olmadığını tartışmaları sağlanır.
Ardından öğrencilere “Dışarıda aynı anda 3 öğrenci birden flüt çalsaydı, bu sesi duyma şiddeti
değişir miydi? sorusu yönlendirilir. Öğrencilerin bunu tartışmaları sağlanır. Öğrencilerin ses
kaynağı yaklaştıkça sesin şiddetinin arttığını fark etmeleri sağlanır. Öğrencilerden günlük
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yaşamlarında ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetinin azaldığı durumlara örnekler
vermeleri istenir. Sesin şiddeti sayesinde sesleri duyabildiğimizi anlamaları sağlanır.
Keşfetme
Bu basamakta öğrencilerle beraber kulaktan kulağa etkinliği yapılır. Öğretmen kendine
en yakın öğrencinin kulağına çok sessiz bir şekilde “Bir kelebeğin kanatlarını havada çarpma
sesi, ambulansın sesine göre şiddeti daha azdır.” ifadesini söyler. Bu öğrenci duyduğunu bir
diğer arkadaşının kulağına fısıldar. Bu etkinlikte öğretmenin söylediği ifade sadece bir kez
söylenecektir. Sınıf mevcudunun yarısına yaklaşıldığında, öğretmen mesajın daha da sessiz bir
şekilde söylenmesini ister. Etkinlik sınıftaki en son öğrenciye kadar devam eder. En son öğrenci
kendisine ulaşan cümleyi sesli bir şekilde ifade eder. Etkinlik sonunda öğrencilere bu
etkinlikten nasıl bir sonuç çıkardıkları sorulur.
Bu etkinliğin ardından; gören, az gören ve total düzeyde görme engeli olan
öğrencilerinizin öğrenme kanalları göz önünde bulundurularak ‘Yapay ve Doğal Sesler’ adlı
materyal

hazırlanır. Bu

basamakta

kullanılacak materyali

öğrencilerinizle

birlikte

hazırlayabileceğiniz gibi daha önceden hazırlayarak keşfetme basamağında kullanabilirsiniz.
Aşağıda ‘Yapay ve Doğal Sesler’ adlı materyalin hazırlanmasında kullanılacak malzemelere ve
materyalin geliştirilme sürecine yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Siyah karton, farklı renklerde evalar, yapıştırıcı, ses
kaydedeceği, hoparlör (ses kayıt modülü ve hoparlör), zil düğmesi, pil, elektrik kablosu, lehim
makinesi, Braille tablet, çizi, yazıcı, ip, kontrplak, 3D kalem, soğuk silikon, streç film, pinpon
topu.
Materyalin Geliştirilme Süreci: Siyah karton enine ikiye bölünür. Üst kısma doğal sesler
hem Braille formatta hem de büyük puntolu gören yazı şeklinde yazılır. Üst bölüm 3 eşit
parçaya bölünür. Bölünen kısımlardan birine iplerden, kartondan ve kumaşlardan yararlanılarak
bir insan figürü oluşturulur ve üst bölüme yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak insan sesi
kaydedilir ve basit elektrik devresi kullanılarak insan figürünün arkasına montu edilir. İnsan
figürünün hemen altına ise zil düğmesi yerleştirilir. Bölümlerden birine evalardan ve 3D
kalemlerden yararlanılarak kuş figürü yapılır ve yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak kuş sesi
kaydedilir ve basit elektrik devresi kullanılarak kuş figürünün arkasına monte edilir. Kuş
figürünün hemen altına ise zil düğmesi yerleştirilir. Bölümlerden birine streç film ve soğuk
silikon kullanılarak su figürü yapılır ve yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak su sesi kaydedilir
ve basit elektrik devresi kullanılarak su figürünün arkasına montu edilir. Su figürünün hemen
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altına ise zil düğmesi yerleştirilir. Kartonun alt kısmı ise yine 3 eşit parçaya bölünür. Bölünen
kısımlardan birine karton, 3D kalem, pinpon topu, evalar kullanılarak araba figürü yapılır ve
yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak araba sesi kaydedilir ve basit elektrik devresi kullanılarak
araba figürünün arkasına monte edilir. Araba figürünün hemen altına ise zil düğmesi
yerleştirilir. Bölümlerden birine kartondan ve asetattan yararlanılarak bir cep telefonu figürü
hazırlanır ve yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak cep telefonu sesi kaydedilir ve basit elektrik
devresi kullanılarak cep telefonu figürünün arkasına monte edilir. Cep telefonu figürünün
hemen altına ise zil düğmesi yerleştirilir. Bölümlerden birine kontrplak ve evalardan
yararlanılarak vapur figürü hazırlanır ve yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak vapur sesi
kaydedilir ve basit elektrik devresi kullanılarak vapur figürünün arkasına monte edilir. Vapur
figürünün hemen altına ise zil düğmesi yerleştirilir. Üst bölüme doğal sesler, alt kısma yapay
sesler Braille formatta (Asetata yazılır) ve büyük puntolu yazı formatında (Kağıda) yazılır ve
her iki yazı üst üste gelecek şekilde yapıştırılır.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilere materyali tek tek inceletin. Görme engelli
öğrenci materyali incelerken öğrencinizin materyali önce bütüncül olarak incelemesi
konusunda uyarın. Ardından materyalle ilgili bilgi verin. Daha sonra öğrencilerinizden ilk
bölümde yer alan nesnelere bakmasını/dokunmasını isteyin. Ardından öğrencilerinizden o
nesnelerin çıkardığı sesleri daha önce duymuşlar ise taklit etmelerini isteyin. Öğrenciler sesleri
taklit ettikten sonra ilgili nesne altında bulunan zile basmalarını ve çıkardığı sesi dinlemelerini
isteyin. Doğal seslerle ilgili kısmı tamamladıktan sonra öğrencinize bu seslerin doğal sesler
olduğunu söyleyin. Ardından yapay sesler bölümüne geçin ve doğal seslerde izlediğiniz süreci
aynı şekilde tekrar edin. Son olarak öğrencilerinize dinledikleri doğal seslerin ve yapay seslerin
hangi nesnelerden çıktığını sorun. Bu süreçler de görme engelli öğrencinize ek süre vermeyi
unutmayın.
Bu kazanımları öğrencilerinize edindirmek amacıyla keşfetme basamağında alternatif
materyaller geliştirip kullanabilirsiniz. Aşağıda ‘Dokunsal Renkli Piyano’ adlı alternatif
materyale ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Sıcak silikon ve silikon tabancası, renkli fon kartonu, metal bilye,
dil basacağı, ksilofon, mini menteşe, mukavva, çöp şiş, lastik.
Materyalin Geliştirme Süreci: Kartonlar piyano şeklini oluşturacak şekilde kesilir ve
piyanonun iskeletini oluşturacak şekilde birleştirilir. Kartonlar ve mukavvalar yapıştırılarak
tuşlar oluşturulur. Tuşların yarı genişliğinde 2 karton üst üste yapıştırılarak 5-6 cm uzunluğunda
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çubuklar elde edilir ve bu çubukların bir ucuna metal bilye yapıştırılır. Ksilofonun demir
çubukları sökülür ve alt desteği ile birlikte piyanonun alt tabanına sırasıyla sabitlenir. Ucunda
metal bilyeler olan karton çubukların orta noktalarından çöp şiş geçilerek piyanonun yan
duvarlarına takılır. Piyano tuşlarının ortalarına kartondan destek noktası konularak piyanonun
önüne yerleştirilir. Tuşların metal bilyeli çubukların temas noktaları lastik ile piyanonun
tabanına sabitlenir. Piyanonun ayakları ve kapağı mukavvadan yararlanılarak hazırlanır ve
yapıştırılır.
Materyalin Kullanımı: Öğrencilerinizin tek tek materyali incelesini sağlayın. Görme
engelli öğrenciniz materyali incelerken öncelikle bütüncül olarak incelemesi konusunda
öğrencinizi teşvik edin. Ardından her bir ayrıntıyı öğrencinizin dokunarak ve arta kalan
görmesini kullanarak incelemesini isteyin. Öğrencilerinizin tamamı materyali inceledikten
sonra materyalin nasıl kullanılacağını öğrencilerinize anlatın. Bu aşamada ayrıntılı
betimlemelere yer verin. Daha sonra her bir öğrencinizin materyali deneyimlemesini sağlayın.
Öğrenciler materyali kullandıktan sonra sesin oluşumu, sesin şiddeti gibi konularda sorular
sorun ve sınıfı içi tartışmalar başlatın.
Açıklama
Yapılan etkinliklerden sonra her sesin bir kaynağı olduğu ve ses oluşturan bütün
varlıklara ses kaynağı adı verildiği belirtilir. Sesin suya atılan bir taşın yarattığı dalgalar gibi
her yöne yayıldığı, her yöne yayılan sesin de işitme organımız olan kulağımıza ulaştığında
işitilebildiği vurgulanır. Hareket hâlindeki ses kaynaklarının yaklaşmakta ya da uzaklaşmakta
olduğunu da işitme duyumuzu kullanarak anlayabildiğimiz anlatılır. Hareket hâlindeki ses
kaynağı bize yaklaştıkça sesin şiddeti artarken, ses kaynağı bizden uzaklaştıkça sesin şiddetinin
azaldığı belirtilir. Ses kaynaklarının çıkardığı seslerin birbirinden farklı olduğu ve doğal ve
yapay ses kaynakları olarak sınıflandırıldıkları açıklanır. İnsan sesini, hayvan seslerini, şelaleyi,
gök gürültüsünü, rüzgârı ve yağmuru doğal ses kaynaklarına örnek olarak verebildiğimiz
söylenir. Taşıtlar, makineler ve müzik aletleri gibi cansız varlıkların ise yapay ses kaynaklarına
örnek olduğu anlatılır. Bir sesin işitilebilmesinin ses şiddetine bağlı olduğu ve sesin işitilmesini
sağlayan bir özellik olduğu anlatılır. Ses şiddetinin düşük ya da yüksek olabileceği anlatılır ve
bu konuda örnekler verilir (Örneğin otomobil düşük şiddette ses çıkarırken uçak yüksek şiddette
ses çıkarır.) Her sesin, insan kulağı tarafından işitilemeyeceği belirtilir. Bu durumun sebebinin
ses şiddetinin, ses kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak değiştiği açıklanır. Bazı seslerin çok
şiddetli olduğu ve böyle seslerin işitme sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebildiği anlatılır.
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Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilere çalışma kitabındaki “14. Etkinlik: Doğal ve Yapay Sesler”
etkinliği yaptırılır. Çevrelerinde birçok ses kaynağı olduğu ve bunlardan bazılarının doğal,
bazılarının yapay ses kaynakları olduğunu fark etmeleri sağlanır. Bu çalışmanın ardından
öğrencilerin işitme kaybının ne olduğu ve şiddetli seslerin bulunduğu ortamlarda nasıl önlemler
alınması gerektiği konusunda araştırma yaparak, öğrendikleri bilgileri bir ses kayıt cihazına
(cep telefon ses kayıt kısmı da kullanılabilir) anlatmaları istenir. Bir sonraki derste öğrencilerin,
ses kayıtlarını sınıf arkadaşlarına dinletmeleri sağlanır.
Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “16. Etkinlik: Doğru Çıkışı Bulalım”
etkinliği yaptırılır. Bu etkinlik tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğidir. Etkinlikte tek bir doğru
çıkış vardır. Bu doğru çıkıştan çıkmayan öğrencilere, çıktıkları yanlış çıkıştan başlamak üzere
1. kutudaki ifadeye doğru, her bir cümle yeniden değerlendirilerek geri dönüt verilir. Sahip
oldukları alternatif düşünceleri düzeltilir. Öğrencilere çalışma kitabındaki “15. Etkinlik: Sesin
Şiddeti Uzaklıkla Değişir mi?” ev ödevi ya da öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla birlikte
yapabileceği bir ödev olarak verilir. Öğrencilerin sesin şiddet ve kaynağın uzaklığı arasındaki
ilişkiyi pekiştirmeleri sağlanır.
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6. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
1. BÖLÜM: ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM
Kazanımlar:
F.3.6.1. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Canlı ve cansız varlıklar, canlı (bitki ve hayvan), cansız (hava,
su, toprak)
F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak
sınıflandırır.
a. Canlıların sistematik sınıflandırılmasına girilmez.
b. Canlı türlerinden sadece bitki ve hayvanlardan söz edilir.
c. Canlı ve cansız kavramlarında literatürdeki kavram yanılgılarına dikkat edilir.
F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
Bir bitkinin belirli bir süre boyunca gelişiminin izlenmesi ve gözlem sonuçlarının
kaydedilmesi beklenir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Aşağıda yer alan metin öğrencilere okutulur. Metinle ilgili soruları yanıtlamaları istenir.
Ece, ailesiyle beraber her yaz büyükannesinin yaşadığı köye gider. Köylerine
doğru yaklaştıkça yol boyunca Ayçiçek tarlaları dikkatini çeker. Ayçiçeklerinin
açmasıyla tarlaların sarı rengi inanılmaz gözükmektedir. Babası ayçiçeklerinin bir
diğer isminin de günebakan olduğunu söyler. Ayçiçek tarlarının üzerinde uçan
kuşlar, rengarenk kelebekler inanılmaz güzel görünmektedir. Babası Ece’ye
“Ayçiçekler Güneş’i takip eder.” biliyor musun dediğinde Ece çok şaşırır ve bunun
nedeninin merak eder. Babası yol boyunca ona şu bilgileri anlatır. Bitkileri hareket
etmedikleri için birçok kişi cansız varlıklar olarak düşünebilir. Aslında bitkiler
canlı varlıklardır ve belli oranda hareket edebilirler. Gün içinde Güneş’i takip eden
ayçiçekleri bu durumun en güzel örneğidir. Ayçiçeklerinin çiçek kısımları gün
içinde Güneş’i takip ederek doğudan batıya doğru hareket eder. Geceleri ise tersi
yönde hareket ederek sabahki konumlarına geri dönerler.
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Bu günlük hareket, gelişme dönemindeki ayçiçeği tomurcuklarında görülür
ve çiçekler gelişimlerini tamamladığında durur. Ece bu bilgileri duyunca çok
şaşırır ve canlı varlıkların özelliklerini düşünmeye başlar. Yol boyunca acaba
cansız varlıklar da görüp görmediğini düşünür. Köylerindeki dere, meyve ağaçları,
dağlar, kuş yuvaları, dedesinin inekleri vb. Ece’nin kafası iyice karışmıştır.
-Bu hikayede bahsedilen canlı ve cansız varlıklar nelerdir?
-Canlı ve cansız varlıklar ortak özelliklere sahip olabilir mi?
-Canlı varlıkların özellikleri enlerdir?
-Cansız varlıkların özellikleri nelerdir?
Öğrencilerin bu etkinlikte yer alan soruları yanıtlamalarının ardından çevrelerinde
gördükleri canlı ve cansız varlıkların isimleri ve onlarda gördükleri ortak özellikleri ve
farklılıkları tahtaya yazmaları istenir.
Keşfetme
Bu basamakta öğrencilere bitkilerin yaşam döngüsünü gözlemlemek için bir deney
etkinliği yaptırılır. Öğrencilere fasulye tohumları, pamuk, plastik şeffaf bir bardak ve bir miktar
su verilir. Öğrencilerin pamuğun içine fasulye tohumları koyarak ıslatmaları sağlanır. Islatılan
tohumları öğrencilerin soğuk olmayan karanlık bir ortamda bekletmeleri istenir. Öğrencilerin
bir hafta boyunca neler olduğunu gözlemlemeleri sağlanır. Tohumdan çıkan kökleri ve
fasulyenin kabuğunun kırılıp içinden çıkan filizleri gün gün gözlemleyip not etmeleri sağlanır.
Bu aşamalarda ailelerinden destek almaları istenir. Gözlem sonuçlarını ve fasulyelerini sınıfa
getirip arkadaşlarına göstermeleri istenir. İsterseniz öğrencilerin köklenen fasulyelerini
saksılara dikmek üzere evlerine götürmeleri sağlanabilir. Bu etkinlikle öğrencilerin fasulyenin
yaşam döngüsünü oluşturan evreleri yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmış olur.
Bu etkinliğin ardından; gören, az gören ve total düzeyde görme engeli olan
öğrencilerinizin öğrenme kanalları göz önünde bulundurularak ‘Bitkinin Yaşam Döngüsü
Takvimi’ adlı materyal hazırlanır. Bu basamakta kullanılacak materyali öğrencilerinizle birlikte
hazırlayabileceğiniz gibi daha önceden hazırlayarak keşfetme basamağında kullanabilirsiniz.
Aşağıda ‘Bitkinin Yaşam Döngüsü’ adlı materyalin hazırlanmasında kullanılacak malzemelere
ve materyalin geliştirilme sürecine yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, metal halka, renkli evalar ve keçeler, yapıştırıcı,
Braille tablet, çivi, yazıcı, maket bıçağı.
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Materyalin Geliştirme Süreci: A5 boyutunda 5 mukavva kesilir. İlk mukavvanın üzerine
tohumlamayı temsil eden figür eva ve keçelerden yararlanılarak yapılır. İkinci mukavvaya ve
üçüncü mukavvaya çimlemeyi temsil eden figürler eva ve keçelerden yararlanılarak hazırlanır.
Dördüncü mukavvaya genç bitki ve beşinci mukavvaya olgun bitkiyi temsil eden figür eva ve
keçelerden yararlanılarak hazırlanır. Mukavvadan masa takviminin iç düzeneği hazırlanır.
Mukavvalar birleştirilir ve üst kısımlarından 2 delik açılır ve bu deliklerden metal halkalar
geçirilir. Her bir mukavvada yer alan döngünün adı asetata Braille olarak kağıda büyük puntolu
olarak yazılır ve üst üste gelecek şekilde ilgili kısma yapıştırılır.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilere materyali tek tek inceletin. Görme engelli
öğrencinizin materyali öncelikle bütüncül olarak incelemesini sağlayın. Ardından öğrenciye
materyal ile ilgili bilgi verin. Sonra öğrenciden takvim yapraklarını tek tek dokunarak/bakarak
incelemesini isteyin. Tüm öğrencileriniz materyali inceledikten sonra materyalle ilgili bilgiler
verin, bilgi verirken ayrıntılı betimlemeler yapmayı unutmayın. Daha sonra her bir takvim
sayfasını gören öğrencilere gösterirken görme engelli öğrencinizin dokunmasını da sağlayın ve
o aşamada gerçekleşen durumu öğrencilerinizle birlikte tartışın. Tüm aşamalarda aynı süreci
tekrar edin.
Keşfetme basamağında öğrencilerin ilgili kazanımı öğrenmelerini desteklemek amacıyla
alternatif bir materyal de geliştirilebilir. Aşağıda alternatif olarak geliştirilen ‘Bitkiler Büyüyor’
adlı materyale ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, köpük/pamuk, kum/toprak, yeşil eva ve keçeler, beyaz
eva, yapıştırıcı, sıcak silikon ve silikon tabancası, şeffaf uhu, mavi mürekkep.
Materyalin Geliştirme Süreci: Mukavvanın en alt kısmına topraklar yapıştırılır. En üst
kısmına köpükten bulutlar hazırlanarak yapıştırılır. Bulutların altına şeffaf uhu ve mavi
mürekkep kullanılarak hazırlanan yağmur damlaları yapıştırılır. Yapıştırılan toprağın üzerine
keçeden çimler yapılarak yapıştırılır. Toprağın üzerine bitkilerin yetiştirilme sürecinde
gerçekleşen her bir evreyi temsil eden figürler renkli evalar kullanılarak hazırlanır ve
yapıştırılır. Bitkinin yetiştirilme sürecini anlatan her bir figürün altına geçirdiği evre Braille ve
büyük puntolu yazı formatında yazılır ve yapıştırılır.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilere materyali tek tek inceletin. Görme engelli
öğrencinin materyali ilk olarak bütüncül bir şekilde incelemesini sağlayın. Bu işlemin ardından
materyalde yer alan her bir nesneye dokunması sağlayın ve dokunduğu/baktığı nesnenin neyi
temsil ettiği ile ilgili bilgiler verin. Ardından öğrencilere 3D yazıcı ile basılmış fasulyelerin
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gelişim aşamalarını içeren materyalleri dağıtın ve öğrencilerden incelemesini isteyin. Ardından
her bir gelişim sürecini simgeleyen materyallerden birini alın ve hangi gelişim sürecini
(çimleme, genç bitki vb) temsil ettiğini öğrencilerinize sorarak sınıf içi tartışma başlatın.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilerin çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız
olarak sınıflandırması sağlanır. Canlıların sistematik sınıflandırılmasına girilmez ve canlı
türlerinden sadece bitki ve hayvanlardan söz edilir. Öğrencilere aşağıda yer alan bilgiler verilir.
Bir bitkinin yaşam döngüsü hakkında bilgi verilir.
Çevremizde birçok varlık bulunduğu belirtilir. Bu varlıkların büyümekte, nefes alıpvermekte, hareket etmekte ve yeni yavrular meydana getirmekte oldukları açıklanır. Ancak
bazılarının ise bunlardan hiç birini yapamadıkları söylenir. Bunlardan, büyüyen, nefes alıpveren, hareket eden ve yeni yavrular meydana getirenlerine canlı varlıklar, bu işlemlerin hiç
birini yapamayanlara ise cansız varlıklar denildiği belirtilir.
Canlı varlıkların, solunum yaptıkları, soluk alıp verirken havadan yararlandıkları, hava
olmadan hiçbir canlının yaşayamadığı, yaşayabilmek için nefes alıp vermek zorunda oldukları
açıklanır. Canlı varlıkların, hareket ettikleri, insanlar ve hayvanların bulundukları yerden başka
yere giderek yer değiştirebildikleri anlatılır. Bitkilerin ise büyüyerek, suya ve güneşe doğru
yönelerek hareket ettikleri söylenir. Bitkilerin hayvanlara göre bazı farklılıklar gösterdikleri,
yer değiştirmedikleri fakat kökleriyle topraktaki suya yöneldikleri anlatılır. Bu durumu
anlatmak için Ayçiçeklerinin gibi çiçekleriyle ışığa yönelmesi, fasulye ve sarmaşık, çilek gibi
bazı bitkiler ise bulundukları ortamdaki ağaca, duvara ya da toprağa sarılarak hareket ettiği
örnekleri verilir. Canlı varlıkların beslenerek büyüdüğü söylenir. İnsanların tüm sebze, meyve,
et ve diğer tüm yiyecekleri yiyerek beslendikleri, besinleri yiyerek, daha sağlıklı oldukları,
güçlendikleri vurgulanır. Hayvanların bazılarının, yavruyken annelerinden süt emerek
beslendikleri, bazılarının da annelerinin çevrelerinden buldukları yiyecekler ile beslendikleri
açıklanır. Bitkilerin, topraktan su ve büyümek için gerekli besinleri aldıkları açıklanır. Canlı
varlıkların yeni yavrular meydan getirdikleri, at, inek, koyun gibi bazı hayvanların doğum
yaparak çoğaldıkları; tavuk, ördek ve kuş gibi bazı hayvanların ise yumurtlayarak çoğaldıkları
anlatılır. Ceviz, fındık, fasulye gibi bazı bitkilerin ise, tohumlar oluşturarak yeni yavrular
meydana getirdikleri söylenir. Tohumların büyüyerek çiçek ve meyve oluşturduğu anlatılır.
Cansız varlıkların ise canlılar gibi besine, havaya ve suya ihtiyaç duymadıkları, kendiliğinden
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hareket edemedikleri, büyüyemedikleri ve yeni yavru meydana getiremedikleri açıklanır. Hava,
su, toprak, taş, masa, silgi, salıncak, bisiklet gibi varlıklar cansız varlıklara örnek olarak verilir.
Ardından bitkilerin de diğer canlılar gibi bir hayat döngüsüne sahip olduğu, bir bitkinin
hayat döngüsünün tozlaşma olayı ile başladığı, bu olayda böceklerin rolü, bu evre sonrasında
ise döllenme, zigot, embriyo oluşumu, tohum ve meyve oluşumu, çimlenme, genç bitki
oluşumu, büyüme ve olgun bitki evresi olmak üzere devam eden evreler bu seviyedeki
öğrencilerin çevrelerinde yaptıkları gözlemler boyutunda onlara aktarılır. Evreler anlatılırken
bu yaş seviyesinde tohum evresinden başlanır.
Derinleştirme
Bu aşamada öğrencilerden aşağıdaki örnekte verildiği ailelerinden destek alarak
çevrelerinde gözlemledikleri 2 canlı ve 2 cansız varlık belirlemeleri istenir. Belirledikleri bu
varlıkların neden canlı ya da neden cansız olduklarını düşündüklerini ifade etmeleri sağlanır.
Tüm öğrencilerin bir sonraki derste hazırladıkları çalışmalarını sınıf arkadaşlarıyla
paylaşmaları sağlanır.
Örnek:
Koyun: Canlıdır. Çünkü kuzu dediğimiz yavruları vardır. Yavrularını sütle besler ve
hareket eder.
Sen ne düşünüyorsun?
Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “17. Etkinlik: Canlı mı? Cansız mı?” ve “18.
Etkinlik: Yaşam Döngüsü” etkinlikleri öğrenciler ile birlikte derste yapılır. Öğrencilerin eksik
bilgileri tamamlanır.
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2. BÖLÜM: BEN VE ÇEVREM
F.3.6.2. Ben ve Çevrem
Önerilen Süre: 12 ders saati
Konu / Kavramlar: Okul ve yaşadığı çevre, çevre temizliği, doğa, orman, park,
bahçe, binalar, millî parklar, doğal anıtlar vb.
F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır.
F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.
F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
Millî parklar ve doğal anıtlara değinilir.
F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Derse girince tahtaya aşağıdaki zihin haritası çizilir. Öğrencilere “Okulumuzu ve
sınıfımızı temiz tutmak için neler yapıyorsunuz? Çevreyi korumak için neler yapıyorsunuz?
Doğal çevreyi korumak sizce neden önemli?” soruları yönlendirilir. Haritada bırakılan boş
dalları öğrencilerin doldurması sağlanır. Ardından öğrencilere, yaşadığınız bölgede milli park
ya da doğal anıtlar var mı? Varsa bunlar nelerdir? soruları sorularak derse geçiş yapılır.
Öğrencilerin yanıtlarına bu aşamada müdahale edilmemelidir.
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Keşfetme
Bu basamakta öğrencilerle ile ilgili aşağıda verilen etkinlikler sırasıyla yapılır. Aşağıdaki
tabloda yer alan cümleler öğrencilere yüksek sesle okunur. Öğrencilerin bu cümlelerin doğru
mu yoksa yanlış mı olduğuna karar vermeleri istenir. Neden böyle düşündüklerini açıklamaları
istenir. Öğrencilerin sınıfta ve okulda yapılması gereken doğru davranışları keşfetmeleri
sağlanır.
Doğru

Yanlış

Can, defterinden sık sık kağıt koparır ve onları masasının altına atar.
Ayşe kullanılmış kağıtları, kağıt geri dönüşüm kutusuna atar.
Ali ders bitince sınıfın camlarını açar ve sınıfı havalandırır.
Bengü, tuvalete gider fakat sonrasında ellerini yıkamaz.
Aslan, derste sıkılınca masasını kalemle kazır ve karalar.
Elif, yazılı tahtayı sonraki derse hazırlamak için siler.
Ali tuvaletlerde boş yere akan muslukları kapatır.
Bengü, ellerini yıkarken musluğu uzun süre açık bırakmaz.
Can okulda enerji tasarruflu ampullerin kullanılmasını istiyor.
Ayşe içtiği plastik su şişesini geri dönüşüm kutusuna koydu.

Ardından öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır ve her grubun kendisine doğal bir çevre
seçmeleri istenir (orman, bahçe milli park, şelale vb) doğal çevremiz olan bu alnı korumak için
neler yapabilecekleri konusunda araştırma yaparak bir hikâye yazmaları istenir. Öğrencilerin
yazdıkları hikâyeleri sınıfta okumaları sağlanır.
Açıklama
Öğrencilere canlıların cansız varlıklar ile bir arada bulunduğu ortama çevre denildiği,
evimiz, sınıfımız, okulumuz, oyun parkımız, bahçemiz ve mahallemizin yakın çevremiz olduğu
anlatılır. Yaşadığımız çevrenin temizliğinde hepimize düşen görevler olduğu vurgulanır.
Çevremizi temiz tutma, çöpleri uygun bir şekilde toplama, kağıt, plastik, pil ve poşetleri ayrı
ayrı kutularda toplama, ağaç dikme ve evre temizliği ile ilgili çalışmalarda sorumluluk almanın
önemini fark etmeleri sağlanır.
Bitki ve hayvanlar gibi canlı varlıklarla hava, su, toprak gibi cansız unsurların bir araya
gelmesi sonucu doğal çevrenin oluştuğu, doğal çevrenin oluşumunda insanın hiçbir etkisi ve
rolünün olmadığı anlatılır. Orman, bahçe, milli parklar, doğal olarak yani kendiliğinden
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oluşmuş tarihi ve turistik yerler doğal çevrelerimize örnek olarak verilir. Ülkemizdeki doğal
çevrelere örnek olarak; Bolu ilindeki Yedigöller Milli Parkı, Antalya ilindeki Kurşunlu Şelalesi,
Trabzon ilindeki Uzungöl, Manisa ilindeki Spil Dağı, Göreme Tarihi Milli Parkı verilir.
İnsanlar doğal çevre üzerinde yaşamlarını uyumlu bir şekilde sürdürürken, zamanla insan
nüfusunun arttığı, teknolojinin hızla geliştiği ve bunun sonucunda insanların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere doğal çevrenin kaynaklarını daha fazla kullanmaya başladıkları anlatılır.
Bunun sonucu olarak, doğal çevreyi bozan davranışlarda bulundukları açıklanır. Örneğin,
ormanları yok edip erozyon ve çölleşmeye sebep olmaları, barajlar kurarak suyun akış yönünü
değiştirmelerinden bahsedilir. İnsanların doğal çevre üzerinde yaptığı değişikliklerle meydan
gelen çevreye yapay çevre denildiği ve yapay çevreye örnek olarak yaşadığımız şehirleri, evleri,
okuduğumuz okulları, fabrikaları, barajları, hastaneleri ve oyun oynadığımız parkları örnek
verebileceğimiz anlatılır.
Doğal çevrenin yaşamın kendisi olduğu, tüm insanların onu koruması gerektiği ve bunun
için tedbirler almamız gerektiği vurgulanır. Ormanlık alanların sayısının artırılması,
yeşillendirme çalışmaları, av yasağı, geri dönüşüm, elektrik ve suyun tasarruflu kullanımı ve
yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilgiler verilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilerle “20. Etkinlik: Şapkaları Takalım Çevremizi Koruyalım”
etkinliği yapılır.

Öğrencilere “Yaşadığınız bölgedeki Belediye iliniz genelinde bulunan

lokantalar, oteller, yemekhaneler, hazır yemek yapan firmaların rahatça ulaşacakları noktalara
bitkisel atık yağ toplama kapları bırakılarak vatandaşların bitkisel atık yağları bu kaplara
atmalarını sağlamıştır.” problem durumu okunur. Öğrencilerin ilk önce sarı düşünce şapkalarını
takarak bu durumun olumlu yönlerinin neler olduğunu tartışmaları sağlanır. Ardından
öğrencilerin yeşil düşünce şapkaların takarak yaratıcı, özgün fikirler üretmeleri sağlanır. Bu
durumu sınıf arkadaşları ile tartışmaları sağlanır. Ardından öğrencilere “Siz belediye başkanı
olsaydınız. Böyle bir durumda siz nasıl bir çözüm sunardınız?” soruları yönlendirilir.
Öğrencilerin bunu tartışmaları ve bu konuda karar verme becerilerini kullanmaları sağlanır.
Değerlendirme
Bu aşamada öğrencilere çalışma kitabındaki “19. Etkinlik: Doğal ve Yapay Çevreyi
Tanıyalım” etkinlikleri öğrenciler ile birlikte derste yapılır. Öğrencilerin eksik bilgileri
tamamlanır.
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7. ÜNİTE: ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
1. BÖLÜM: ELEKTRİKLİ ARAÇ-GEREÇLER VE ELEKTRİK KAYNAKLARI
Kazanımlar:
F.3.7.1. Elektrikli Araç-Gereçler
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Isınma amaçlı araç-gereçler, aydınlatma amaçlı araç-gereçler,
ev araç-gereçleri
F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin
günlük yaşamdaki önemini açıklar.
F.3.7.2. Elektrik Kaynakları
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Şehir elektriği, akü, pil, batarya
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
a. Elektrik kaynakları olarak şehir elektriği, akü, pil, batarya vb. üzerinde durulur.
b. Pillerde kutup kavramına girilmez.
F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması
gerekenleri tartışır.
Pilin kimyasal yapısına ve sebep olacağı kimyasal kirliliğe değinilmez.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Elektrik enerjisi hayatımızda her yerde önemli bir yere sahiptir. Mutfağımızda,
odalarımızda, sınıfımızda, okulumuzda her alanda elektrik enerjisi ile çalışan araç ve gereçler
kullanılmaktadır. Siz çevrenizde hangi araç ve gereçleri kullanıyorsunuz? Bu araç ve gereçler
olmasaydı ne olurdu? Bu araç ve gereçler hangi amaçla kullanılmaktadır? soruları
yönlendirilerek tartışma başlatılır. Öğrencilerin yanıtlarına müdahale edilmez.
Keşfetme
Bu basamakta öğrencilerle çalışma kitabındaki “21. Etkinlik: Elektrikli Araç-Gereçler”
etkinliği yaptırılır. Bu etkinlik grup etkinliği şeklinde yaptırılır. Öğrenciler etkinlikteki soruları
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ilk önce grup arkadaşları ile yanıtlarlar. Daha sonra tüm gruplar yanıtlarını açıklar. Öğrencilerin
yanlış fikirlerini düzeltmeleri sağlanır.
Bu etkinlikten sonra öğrencilere “22. Etkinlik: Elektrikli Araçlar ve Kullandıkları
Elektrik Kaynağı” etkinliği grup çalışması olarak yaptırılır. Öğrencilerin elektrikli araçgereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırması sağlanır. Elektrik kaynakları
olarak şehir elektriği, akü, pil, batarya vb. üzerinde durulur. Bilgi verilirken pillerdeki kutup
kavramına girilmez. Öğrencilerin yanlış ve eksik bilgileri düzeltilir.
Açıklama
Öğrencilere evde, okulda, iş yerlerinde çeşitli amaçlarla elektrikli araç gereçleri
kullandığımız söylenir. Günlük yaşamda birçok işi elektrikli araç gereçler sayesinde daha kolay
yaptığımız, evlerimizi aydınlatmak, ısıtmak ve yemekler pişirmek, besinleri soğuk ve taze
tutmak, evimizi temizlemek, sıcak su elde etmek için elektrikli araç-gereçlerden
faydalandığımız belirtilir. Çamaşırlarımızı yıkamak için çamaşır makinesi, giysilerimizi
ütülemek

için

ütüden

faydalandığımız

gibi

örneklerle

elektrikli

araç-gereçlerden

yararlandığımız açıklanır. Bilgisayar, televizyon, telefon, kapı zili, radyo, el feneri vb. elektrik
enerjisi ile çalışan araç gereçler örnek verilir. Evlerde ve iş yerlerinde ısınma amaçlı
kullandığımız kombi ve klimalardan, aydınlatma amacıyla kullandığımız LED ampul, masa
lambası ve gece lambası gibi araçlardan bahsedilir. Elektrikli araçların çalışması için gerekli
enerjiyi karşılayan bir elektrik kaynağı olduğu vurgulanır. Her elektrikli aracın aynı elektrik
enerjisi kaynağı ile çalışmadığı söylenir. Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bulaşık
makinesi, buzdolabı ve elektrikli fırın gibi birçok elektrikli aracın şehir elektriği ile çalıştığı ve
şehir elektriğinin, enerji santrallerinde üretildiği anlatılır. Enerji santrallerinde üretilen elektrik
enerjisinin, gerekli yerlere elektrik iletim hatları ile gönderildiği, oradan da elektrik evlere,
okullara ve iş yerlerine kablolarla ulaştırıldığı açıklanır. Şehir elektriği dışında elektrikli araç
gereçlerde pil, batarya ve akünün kullanıldığı anlatılır. Saat, uzaktan kumanda, el feneri gibi
bazı elektrikli araç gereçlerin elektrik enerjisi kaynağının pil olduğu; pilin düşük elektrik
enerjisi üreten elektrik kaynağı olduğu belirtilir. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, telsiz gibi
araçların elektrik enerji kaynağının batarya olduğu; birçok pilin bir araya getirilmesiyle
bataryaların oluşturulduğu belirtilir. Bataryaların, pile göre daha yüksek elektrik enerjisi
ürettiği ve daha uzun süre kullanılabildiği açıklanır. Otomobil, otobüs, kamyon, uçak gibi
ulaşım araçlarının ve diğer motorlu araçların elektrik enerji kaynağının akü olduğu, akünün de
bir çeşit batarya olduğu anlatılır. Elektrikli araç gereçleri çalıştırmadan önce kullanım
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kılavuzunun okunması ve uygun olan elektrik kaynağının seçilmesi gerektiği vurgulanır. Pille
çalışan elektrikli bir aracın şehir elektriği ile çalıştırılamayacağı belirtilir.
Pillerin giderek azalıp ve tükendiği ve tükenen her pilin, bir atık olduğu ve zararlı
maddeler içerdiğini fark etmeleri sağlanır. Tükenen pillerin çevreye atılırsa ya da yakılarsa
bunların içindeki zararlı maddeler toprağa, havaya ve suya karışarak kirliliğe neden olacağı
söylenir. Atık pillerin neden olduğu kirliliğin canlılara zarar verdiği, bu sebeple atık pillerin
evdeki diğer atıklarla karıştırılmaması gerektiği, ayrı bir yerde toplanması gerektiği ve toplanan
pillerin daha sonra atık pil kutularına atılması gerektiğinin altı çizilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrenci çalışma kitabındaki “23. Etkinlik: Atık Pil Toplama Sloganı
Oluşturalım” etkinliği yaptırılır. Öğrencilerin 3 kişilik gruplara ayrılması sağlanır. Etkinlikte
yer alan “Atık pil nedir? Atık piller neden toplanmalıdır? Atık pillerin çevreye etkileri
nelerdir?” sorularını araştırmaları sağlanır. Ardından pil atıklarının çevre üzerindeki zararlı
etkilerini ön plana çıkarmak için bir slogan hazırlamaları istenir. Hazırladıkları sloganları sınıfta
diğer gruplar ile paylaşmaları sağlanır.
Değerlendirme
Aşağıdaki sorular öğrencilere ev ödevi olarak verilir. Bir sonraki derste
öğrencilerin verdikleri yanıtlar kontrol edilir. Eksik ve yanlış bilgileri düzeltilir.
1. Geçmişte insanlar, aydınlanma ve ısınma amacıyla hangi araç gereçleri kullanıyordu?
2. Günümüzde geliştirilen elektrikli araç-gereçlerin hayatımıza sağladığı faydalar
nelerdir?
3. Televizyon kumandasında yer alan pil ne işe yarar?
4. Bilgisayar hangi elektrik enerjisi ile çalışır?
5. Tükenen piller neden pil atık kutusuna atılmalıdır?
6. Otomobillerin elektrik enerji kaynağı nedir?
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2. BÖLÜM: ELEKTRİĞİN GÜVENLİ KULLANIMI
F.3.7.3. Elektriğin Güvenli Kullanımı
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Elektrik çarpması
F.3.7.3.1. Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.
Elektrikli araçların, açık kabloların, prizlere metal cisimler sokulmasının ve iletim
hatlarının suyla temas etmesinin sebep olabileceği elektrik çarpması, arıza, yangın
vb. tehlikeler üzerinde durulur.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğretmen derse girer. Tahtaya “Elektrik çarpmalarından korunmak için neler
yapmalıyız?” sorusunu büyük harflerle yazar ve sesli bir şekilde okur. Öğrencilerin beyin
fırtınası tekniği ile elektrik çarpmalarından korunmak için nelere dikkat etmeleri gerektiği
konusundaki düşüncelerini ifade etmeleri sağlanır. Öğrencilerin ifadeleri tahtaya sesli bir
şekilde tekrar edilerek yazılır.
Keşfetme
Bu basamakta öğrencilere, aşağıdaki gösterilen öğrencilerin elektriğin güvenli kullanımı
ile ilgili düşünceleri okunur. Bu ifadelerden sadece biri bilimsel olarak doğrudur. Diğer
düşünceler bilimsel olarak hatalıdır. Öğrencilerin kimin düşüncesine katıldıkları ve neden
böyle düşündüklerini sorgulamaları sağlanır. Bu çalışmada öğrenciler gruplara ayrılır. Her
grubun ilk önce kendi grup arkadaşları ile tartışarak ortak bir fikre sahip olmaları sağlanır.
Ardından her grup kendi fikrini ve neden böyle düşündüklerini ifade etmeleri sağlanır.
Ayşe: Fişi kablodan değil, prizden tutarak çekmeliyiz.
Can: Prizlere fiş dışında başka metal cisimleri de takabiliriz.
Betül: Çoklu prizlere başka bir tane çoklu priz takabiliriz.
Sizce kim haklı? Neden böyle düşünüyorsunuz?
Açıklama
Öğrencilere elektrik enerjisini kullanırken dikkatli olmamız gerektiği, aksi takdirde çeşitli
tehlikelerle karşılaşabileceğimiz, bunun için evde, okulda, sokakta vb. elektriğin kullanıldığı
her yerde gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerektiği vurgulanır. Bu önlemleri
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almadığımızda elektrik çarpma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğimiz, elektrik çarpmasının
çok tehlikeli olduğu, vücudun elektrik enerjisi etkisi altında kalması durumu olduğu belirtilir.
Elektrik çarpmasına uğrayan kişinin vücudunda ciddi yanıklar oluşturabileceği hatta kişinin
hayatını kaybetmesine bile yol açabileceği vurgulanır. Elektrik enerjisinin güvenli kullanımı
için; ilk kez kullanılacak olan elektrikli bir aracın kullanım kılavuzunun okunması, yerli üretim
elektrikli araçları satın alırken araçların TSE damgası olup olmadığına bakılması, ıslak elle
elektrikli araç gereçleri açıp kapatmamamız gerektiği, elektrikli araç gereçleri kullanmadığımız
zaman aracın fişini prizden çıkarmamız gerektiği, prizlere metal cisimler sokmamamız
gerektiği, evlerimizde kapaklı prizler kullanmak vb. konularda öğrencilerin farkındalıklarının
artırılması sağlanır. Öğrencilerin fişi prizden çıkarırken bir elle prizi tutarken, diğer elle fişi
çekmeleri, elektrik iletim hatlarına yaklaşmamaları gerektiği vurgulanmalıdır.
Derinleştirme
Bu basamakta her öğrencinin elektrik enerjisinin güvenli kullanımı konusunda 5 soru
yazması istenir. Öğrencilerin hazırladıkları sorular bir poşet içinde toplanır. Sonra her
öğrencinin bu poşette yer alan sorulardan bir tane seçmesi ve sınıftaki arkadaşlarına
yönlendirmesi sağlanır. Öğrencilerin birbirlerinin verdikleri cevaplar üzerinden tartışarak tüm
soruların doğru yanıtına ulaşması sağlanır.
Değerlendirme
Öğrencilere aşağıdaki sorular ev ödevi olarak verilir. Bir sonraki derslerde öğrencilerin
eksik bilgileri düzeltilir.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
yazınız.
( ) Elektrikli araç ve gereçler dikkatli kullanılmadıklarında yangına, can ve mal kaybına
neden olabilirler.
( ) Elektrik prizlerine çatal gibi metal cisimlerin sokulması tehlike yaratmaz.
( ) Küçük çocukların elektriğin olumsuz etkilerinden korumak için elektrik prizlerinin
üzeri kapaklı olmalıdır.
( ) Elektrik kablolarının üzerine ağır yük koymamalıyız.
( ) Elektrik araç ve gereçlerden yanık kokusu geldiğinde hemen fişi çekilmelidir.
( ) Kablosu sıyrılmış fişleri prizde takılı iken tamir edebiliriz.
( ) Elektrikli araç ve gereçleri kapatmadan fişten çekebiliriz.
( ) Elektrik direklerine yakın yerlerde uçurtma uçurtmamalıyız.
( ) Elektrikli araç ve gereçleri kullanırken kullanma kılavuzuna bakmak gerekir.
( ) Islak zeminli yerlerde saç kurutma makinesi kullanabiliriz.
( ) Kırılmış, çatlamış priz ve fişleri kullanmamalıyız.
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4. SINIF DERS İŞLENİŞ
PLANLARI
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1. ÜNİTE: YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ
1. BÖLÜM: YER KABUĞUNUN YAPISI
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Kayaç, fosil
F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
Kayaçların sınıflandırılmasına girilmez.
F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak
önemini tartışır.
Türkiye’deki önemli kayaçlara ve madenlere değinilir; altın, bor, mermer, linyit, bakır,
taşkömürü, gümüş vb. örnekler verilir.
F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
Fosil çeşitlerine girilmez.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu, çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla
kaplıdır. Taş olarak bildiğimiz bu maddeleri kayaç olarak isimlendiriyoruz. Örneğin, kum bina
yapımında kullanılıyor. Siz de kayaçların hayatımızda nerelerde kullanıldığına örnekler
verebilir misiniz? Ekonomik değer taşıyan kayaçlar nelerdir? Kayaçların hepsi aynı özelliklere
mi sahiptir? Neden? Fosiller nasıl oluşur?” soruları yönlendirilir. Öğrencelerin bu konuda
fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Keşfetme basamağında gören, az gören ve total düzeyde görme engelli öğrencilerin
tamamının öğrenme kanallarına uygun olarak ‘Kayaç Kutusu’ adlı materyal hazırlanır. Bu
basamakta materyali daha önceden siz hazırlayıp öğrencilere sunabileceğiniz gibi
öğrencileriniz ile birlikte de hazırlayabilirsiniz. ‘Kayaç Kutusu’nun yapımında kullanılan
malzemeler ve hazırlanma aşamasına aşağıda yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: 3 adet kontrplak, kıl testere ve kıl testere ucu, renkli keçe,
yapıştırıcı, mukavva, kayaçların örnekleri, Braille tablet ve çivi.
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Materyalin Geliştirme Süreci: Kontrplaklar kullanılarak kutu hazırlanır. Kutunun
içerisinde mukavva kullanılarak 16 hücre hazırlanır. Her hücreye bir kayaç örneği yerleştirilir.
Her bir hücre içerisinde yer alan kayaçların özellikleri yine aynı hücre büyüklüğünde kâğıtlara
büyük puntolu yazı şeklinde yazılır. Braille yazı asetata yazılır. Asetat büyük puntolu gören
yazı üzerine yapıştırılır. Kutunun dış kısmı ise renk zıtlıklarından yararlanılarak keçe ile
kaplanır.
Materyalin Kullanımı: Kayaç kutusu içerisinde yer alan bütün kayaç ve mineralleri
öğrencilere tek tek verin. Öğrencilerin kendilerine verilen kayaçlara dokunmalarını,
koklamalarını, yüzeylerindeki farklılıkları fark etmelerini sağlayın. Görme engelli
öğrencinizden önce materyali bütüncül bir şekilde incelemesini isteyin. Ardından kayaç ve
minerallere dokunarak ve arta kalan görmesini kullanarak incelemesi konusunda teşvik edin.
Ardından öğrencilerinize bu kayaç ve minerallerin spesifik bir iki özelliğini söyleyin. Bu
kısımda bu kayaçlardan öğrencilerin kendi yaşadıkları bölgede olup olmadığı, varsa nerelerde
kullanıldığı konusunda da sorular sorun. Ardından öğrencilere 3D yazıcı ile basılan fosili
inceletin. Fosillerin oluşum süreci konusunda fikir üretmelerini sağlayın. Ayrıca istenirse,
öğrencilerin ailelerinden yardım alarak, bulabildikleri bir kap içerisindeki suya alçı dökülerek
belirlenen süreler aralığında kap içerisine, kum, çeşitli deniz hayvanlarının kabukları, bitki
kalıntıları veya suyun tamamını kaplayacak şekilde dökerek fosilleşme sürecini öğrenmeleri
sağlanabilir. Belirli bir zaman geçtikten sonra öğrencilerin ailelerinin desteğiyle hazırladıkları
örnekleri ve kalıpları bulmak amacıyla alçıyı kırmalarını sağlayın. Süreci ve katmanlarda neler
olduğunu ifade etmelerini isteyin. Tüm bu süreçlerde görme engelli öğrenci için ek süre
vermeyi unutmayın.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere, doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden
oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç adı verildiği, kayaçların günlük hayatımızda değişik
amaçlarla kullanıldığı bilgisi verilir. Kum, taş, mermer, granit vb. kayaçlar örnek olarak verilir.
Öğrencilerin bunların kullanıldığı yerlere örnek vermesi sağlanır. Kayaçların benzer ve farklı
yönleri olduğu belirtilir. Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan
maddelere mineral adı verildiği, minerallerin doğal yollarla oluşan belli özelliklere sahip katı
maddeler oldukları söylenir. Ekonomik değere sahip olan, işlenerek birçok alanda kullanılan,
taş ve minerallere maden denildiği anlatılır. Demir, bakır, krom, bor, altın, mermer, linyit, taş
kömürü ve gümüş gibi madenlerin ülkemizde bol miktarda bulunduğu açıklanır. Madenlerin
ülkemizin ekonomik güçleri olduğu vurgulanır. Madenlerin ülkemizde bol bulunduğu bölgeler
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örnek olarak verilebilir. Ardından, fosillerin oluşum süreci anlatılır. Fosillerin, milyonlarca yıl
önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntıları olduğu, canlı bir varlığın fosile
dönüşme sürecinin milyonlarca yıl süren bir dönem olduğu vurgulanır. Fosillerin neredeyse
tamamı üst üste birikimlerle oluşan kayaçların içinde bulunur. Bu kayaç türü bataklık, göl ve
denizlerde katmanlar hâlinde biriken tortullardan oluşur. Fosillerin birçoğu ya deniz
hayvanlarına ya da suya yakın yerlerde yaşayan hayvanlara aittir.
Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “1.Etkinlik: Doğru Çıkış Hangisi?” etkinliği
öğrencilerle birlikte yapılır. Öğrencilerin tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğinde verilen kayaç,
maden ve minerallerle ilgili olarak hazırlanmış cümleleri okumaları sağlanır. Okudukları
cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek, okların onları yönlendirdiği çıkışa doğru
ilerlemeleri sağlanır. Öğrenciler tek bir doğru çıkıştan çıkmalıdır. Yanlış çıkışlardan çıkan
öğrencilere birinci çıkışa doğru geri dönütler verilmeli ve hatalarını düzeltmeleri sağlanmalıdır.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “2. Etkinlik: Fosillerin Oluşum Döngüsü” etkinlik
konuyu pekiştirmelerini sağlamak amacıyla yaptırılır/ev ödevi olarak verilebilir. Öğrencilerin,
fosillerin oluşum sürecindeki adımları düşünerek doğru bir şekilde sıralamaları istenir.
Fosillerin oluşum süreci ile ilgili eksik bilgiler tamamlanır.
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2. BÖLÜM: DÜNYAMIZIN HAREKETLERİ
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 9 ders saati
Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçları, gün-yıl,
gece-gündüz
F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
Dönme ve dolanma hareketine günlük yaşamdan örnek verilir.
F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
a. Dünya’nın dönme hareketine değinilir.
b. Dünya’nın dolanma hareketine değinilir.
c. Dünya’nın dönmesine bağlı olarak Güneş’in gün içerisindeki konumunun
değişimine değinilir.
ç. Gece ve gündüzün oluşumuna değinilir.
d. Gün, yıl, zaman kavramları verilir.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Gece ve gündüz nasıl oluşur? Bir gün kaç saattir? Bir yıl hakkında neler
biliyorsunuz? Bir bisiklet parkurunda hareket eden bisikletler sizce parkurun etrafında döner
mi yoksa dolanır mı? Sizce neden?” soruları yönlendirilir. Bu sorular büyük puntolarla tahtaya
yazılabilir. Total düzeyde görme engelli öğrenciler için de yüksek sesle okunur. Öğrencilerin
bu konuda fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Keşfetme basamağında gören, az gören ve total düzeyde görme engelli öğrencilerin
tamamının öğrenme kanallarına uygun olarak ‘Dönme Dolanma’ adlı materyal hazırlanır. Bu
basamakta materyali daha önceden siz hazırlayıp öğrencilere sunabileceğiniz gibi
öğrencileriniz ile birlikte de hazırlayabilirsiniz. ‘Dönme Dolanma’ materyalinin yapımında
kullanılan malzemeler ve hazırlanma aşamasına aşağıda yer verilmiştir.
Kullanılan malzemeler: Kontrplak, kıl testere, ahşap tutkal, guaj boya, yuvarlak çıta,
zımpara, 3 farklı boyutta köpük küre, sıcak silikon, kırmızı sakallı ip, latex eldiven.
Materyalin Geliştirilme Süreci: Kontrplaklardan 4 adet çark kıl testere ile kesilir. 3 adet
çark aynı ebatta olacak şekilde kesilir. Son çark diğer çarklarının ¼ olacak şekilde hazırlanır.
Kontrplaklardan mekanizmanın hareketi için boş bir kaide oluşturulur. Çarkların orta
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noktasından yuvarlak çıtaların gireceği büyüklükte delikler delinir. Kaidenin üstüne 3 çarktan
biri yerleştirilir. İkinci büyük çark orta çarka yarısı dışarıya çıkacak şekilde yerleştirilir. Kenara
yerleştirilen bu çarın üzerine çarkın dişlerinin üzerine gelmeyecek şekilde kesilen daire
yapıştırılır ve bu dairenin üstüne yaklaşık 5 cm yükseklikteki yuvarlak çıta yapıştırılır. Orta ana
çarkın üzerine 10 cm yüksekliğinde mesafe konularak 3. büyük çark simetrik şekilde monte
edilir. 10 cm yüksekliğinde ayaklar kesilerek 3. büyük çarkın havada durmasını sağlanır. Bir
büyük çark ve küçük çarkın birbirine geçmiş halde iken orta noktalarının uzunluğunda 2 adet 5
cm genişliğinde kontrplak çubuk kesilir. Küçük çark 3. çark döndüğünde dönecek şekilde
kesilen çubuklar yardımı ile alttan ve üstten sabitlenerek monte edilir. Küçük çarın üzerine
dişlilerini engellemeyecek şekilde bir daire kesilerek yerleştirilir ve bir ucuna L şeklinde
hazırlanan çıta sabitlenir, çıtanın dik ucuna ayı temsil eden küçük köpük küre yerleştirilir.
Küçük çarkın üzerine dünya küresi (büyük köpük) sabitlenir. 3. Çarkın üst kısmına Güneşi
temsil eden kırmızı sakallı ip ile kaplanmış çok büyük köpük küre yerleştirilir. Öğrenci 2.
Çarkın üstündeki çubuğu tutarak hareket ettirdiğinde tüm sistemin hareket etmesini sağlar ve
böylece dünyanın dönme dolanma hareketini farkına varır.
Materyalin Kullanımı: materyali öğrencilere tek tek inceletin. Görme engelli öğrencinin
ilk olarak materyali bütüncül şekilde incelemesini sağlayın. Ardından tüm öğrencilere güneş,
ay ve dünya figürlerini gösterin ve görme engelli öğrencinizin figüre dokunmasını da sağlayın.
Daha sonra mekanizmayı hareket ettirin ve gerçekleşen durumları ayrıntılı bir şekilde
öğrencilere betimleyin. Bu süreçte görme engelli öğrencinizin mekanizmaya dokunmasını
tekrar sağlayın ve öğrenci için ek süre vermeyi unutmayın. Tüm bu işlem süreçlerinde
öğrencilere ‘Ne oldu?/ Şimdi ne oldu’ gibi sorular sorarak sınıf içi tartışmalar yapın.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere, Dünya’nın kısa zaman ölçeğinde değişen iki temel hareketi
olduğu ve bunların dönme ve dolanma hareketleri olduğu söylenir. Dünya’nın, kendi ekseni
etrafında yaklaşık 24 saatte (23 saat 56 dakikada) dönerken, Güneş etrafındaki eliptik
yörüngede bir tam turunu yaklaşık 365 gün 6 saatte (365.25 günde) tamamladığı söylenir. Bu
açıklamalar yapılırken keşfetme basamağındaki model üzerindeki hareketler tekrar hatırlatılır.
Bir günlük zaman diliminin saat, dakika, saniye gibi zaman dilimlerine ayrıldığı, Dünya’nın
kendi etrafındaki dönme hareketi sonucu gece ve gündüz olayının oluştuğu açıklanır. Dünya
kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanma hareketi yaptığı vurgulanır.
Dünya’nın Güneş çevresinde bir turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı ve bu süreye bir yıl adı
verildiği açıklanır. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketinden dolayı sıcaklık
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değişimleri yaşandığı ve bu sıcaklık değişimi olaylarından birisinin de mevsimler olduğu
açıklanır. Mevsimler konusunda öğrencilere temel bilgiler verilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerin Dünya, Güneş, Yıl,
Gece, Gündüz, Dönme ve Dolanma kavramlarıyla ilgili bir akrostiş hazırlamaları istenir. Her
gruba bu ifadelerden sadece birisi verilebilir. Öğrenciler grup arkadaşıyla çalışmalarını
tamamladıktan sonra sınıftaki diğer gruplarla paylaşır. Aşağıda bir örnek hazırlanmıştır.
Yılmaz turunu tamamlar 365 gün 6 saatte
Işık saçar Güneş; Dünya’nın kendi etrafındaki bir tur dolanımına
Lütuftur mevsimler yaşamımıza
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “3. Etkinlik: Dünya’nın Hareketleri” etkinlik
konuyu pekiştirmelerini sağlamak amacıyla yaptırılır/ev ödevi olarak verilebilir. Bu etkinlikte
öğrencilerin etkinlikte verilen Dünya’nın hareketleri ile ilgili cümleleri okuyarak, bu ifadelerin
doğru olanlarını seçmeleri, yanlış olanlarının da doğrularını bulmaları sağlanacaktır. Bir
sonraki derse başlamadan öğrencilerin verdikleri yanıtlar kontrol edilir ve gerekli düzeltmeler
yapılır.
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2. ÜNİTE: BESİNLERİMİZ
1. BÖLÜM: BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 18 ders saati
Konu / Kavramlar: Besin içerikleri, su, mineral, gıda saklama koşulları, dengeli
beslenme, obezite, besin israfı, sigara ve alkol
F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
a. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, su ve minerallerin ayrıntılı yapısına girilmeden
yalnızca önemleri vurgulanır.
b. Vitamin çeşitlerine girilmez.
F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini,
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Dondurulmuş besinler, paketlenmiş besinler, son kullanma tarihi gibi kavramlar
üzerinde durulur. Ayrıca besinlerin temizliği konusuna öğrencilerin dikkati çekilir.
F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
Obezitenin beslenme alışkanlığı ile ilişkisi vurgulanır. Besin israfının önlenmesine
dikkat çekilir.
F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına
varır.
F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.
Yakın çevresindeki kişilere sigaranın sağlığa zararlı olduğu konusunda uyarılarda
bulunması beklenir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilerin çalışma kitabındaki “4. Etkinlik: Besin İçeriklerini Tanıyalım” etkinliği
açmaları istenir. Etkinlikte yer alan sorular sınıfta yüksek sesle okunur. Kutucuklarda yer alan
kavramlar tekrar okunur. Kutucuklara göre öğrencilerin yanıtları alınır. Öğrencilerin bu konuda
fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez. Açıklama aşamasından
sonra öğrencilerin yanlış bilgilerini düzeltip düzeltemedikleri kontrol edilir.
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Keşfetme
Bu basamakta öğrencilere çalışma kitabında yer alan “5. Etkinlik: Sağlıklı Öğünler
Hazırlayalım” etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikte öğrencilerin bir gün içinde kahvaltıdan
başlayarak, öğle yemeği ve akşam yemeğinde neler yediklerini düşünmeleri ve bunları ifade
etmeleri sağlanır. Öğünlerinde yedikleri besinlerine ve içeceklerine ait bilgilerini öğrencilerin
sınıf arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır. Ardından öğrencilerin “Hangi beslenme planının
daha sağlıklı olduğunu düşündükleri sorulur.” Bu konu tartışmaya açılır. Öğrencilerin
beslenirken yaptıkları hataları belirlemeleri ve beslenme alışkanlıklarındaki hataları nasıl
düzeltmeyi düşündüklerini açıklamaları sağlanır. Bu etkinliğin sonunda öğrencilerin “Sağlıklı
beslenmenin neden önemli olduğunun farkına varmaları sağlanır.
Bu etkinliğin ardından öğrencilerle çalışma kitabındaki “7. Etkinlik: Obeziteyle
Mücadele Ediyorum” etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikte öğrenciler grup çalışması yapabilirler.
Öğrencilere “Arkadaşlarınızla beraber okuldan çıktınız. Herkes ileride olmak istediği mesleği
söylüyor. Siz de obezite ile mücadele eden insanlara yardım etmek istiyorsunuz. Bu insanların
sağlıklı ve dengeli beslenmelerine yardım edecek bir restoran açmak istiyorsunuz. O iş yerinin
sahibi olmak istiyorsunuz. Obeziteyle mücadeleye destek olmak için, iş yerinizde hangi
besinleri kullanırdınız? Nasıl menüler hazırlardınız? Neden?” problem cümlesi verilir.
Öğrencilerin grup arkadaşlarıyla beraber obezite ile mücadele edebilecekleri, kendilerine ait bir
restoran planlamaları sağlanır. Her grubun fikirlerini sınıf arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.
Öğrencilerin insan sağlığı ve dengeli beslenme arasındaki ilişkiyi fark etmeleri sağlanır.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere yaşamımızı sürdürmek için beslenmenin ne kadar önemli
olduğu açıklanır. Besin öğelerinin (Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, su ve minerallerin
ayrıntılı yapısına girilmeden) içerikleri hakkında bilgi verilir. Vitamin çeşitlerinden
bahsedilmez. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu öğrencilerin fark etmeleri
sağlanır. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemi vurgulanır.
Dondurulmuş besinler, paketlenmiş besinler, son kullanma tarihi gibi kavramlar üzerinde
durulur. Ayrıca besinlerin temizliği konusuna öğrencilerin dikkati çekilir. İnsan sağlığı ile
dengeli beslenme kavramını öğrencilerin ilişkilendirmesi sağlanır. Vücudumuzun ihtiyaç
duyduğu besin maddelerinin, vücudun ihtiyacı oranında tüketilmesine dengeli beslenme
denildiği açıklanır. Obezitenin beslenme alışkanlığı ile ilişkisi vurgulanır. Besin israfının
önlenmesine dikkat çekilir. Öğrencilerin alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan
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olumsuz etkilerinin farkına varması sağlanır. Yakın çevresinde (ailesinde vb.) sigara kullanan
birileri varsa onlara sigaranın sağlığa zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulunmaları söylenir.
Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “8.Etkinlik: Şapkaları Takalım Sağlığımıza
Zararlı Maddelerden Korunalım/Dumansız Hava Sahası” etkinliği öğrencilerle birlikte yapılır.
Bu etkinliğe başlamadan önce öğrencilere altı şapka düşünme tekniğindeki şapkaların
zihnimizdeki düşünceleri ifade ettikleri belirtilir. Her renk bir düşünme biçimini ifade
etmektedir. Öğrencilere beyaz şapkayı taktığımızda bahsedilen problem ile ilgili bilgiye
nereden ulaştığımızı, bu konuda hangi bilgiye sahip olduğumuzu düşünmemiz gerektiği
açıklanır. Sarı şapkayı taktığımızda ise o olayın olumlu yönlerinin neler olduğunu düşünmemiz
gerektiği açıklanır. Ardından etkinlikte verilen ülkemizin dumansız hava sahası haline gelmesi
durumu ile ilgili sahip oldukları bilgiler ile bu durumun faydalarının neler olduğunu
belirlemeleri sağlanır. Her öğrencinin fikirlerini ifade etmesi sağlanır. Öğrencilerin sigara
kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varması sağlanır.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “5. Etkinlik: Sağlıklı Yaşam Haritam” ve “9.
Etkinlik: Slogan Hazırlayalım” etkinlikleri konuyu pekiştirmelerini sağlamak amacıyla sınıfta
yaptırılır/ev ödevi olarak verilebilir.
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3. ÜNİTE: KUVVETİN ETKİLERİ
1. BÖLÜM: KUVVETİN CİSİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin
yön değiştirici etkisi, kuvvetin şekil değiştirici etkisi.
F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini
değiştirmesine yönelik deneyler yapar.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Kuvvet uygulayarak bir cismin şeklini değiştirebilir misiniz? Bir balonun,
bir süngerin ya da bir taşın şekli kuvvet uygulandığında değişir mi? Neden böyle
düşünüyorsunuz? Kuvvet uygulayarak hareketli bir cisim durdurulabilir mi? Kuvvet uygulanan
cisimler daha hızlı mı hareket eder? “ şeklinde sorular yönlendirilir. Bu sorular büyük harflerle
tahtaya da yazılır. Tahtaya yazıldığı takdirde total düzeyde görme engeli olan öğrencileri için
yüksek sesle okunur. Öğrencelerin bu konuda fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen
yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Keşfetme basamağında gören, az gören ve total düzeyde görme engelli öğrencilerin
tamamının öğrenme kanallarına uygun olarak ‘Balonlu Araba’ adlı materyal hazırlanır. Bu
basamakta materyali daha önceden siz hazırlayıp öğrencilere sunabileceğiniz gibi
öğrencileriniz ile birlikte de hazırlayabilirsiniz. ‘Balonlu Araba’ materyalinin yapımında
kullanılan malzemelere ve hazırlanma aşamasına aşağıda yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: CD (4 adet) balon (2 adet), maşa raptiye, mukavva, kırmızı eva,
şeffaf asetat (5 adet), çöp şiş, pet şişe kapağı (4 adet).
Materyalin Geliştirilme Süreci: Mukavva karton kesilerek sedan bir araba oluşturulur.
Evalarla kaplanır ve camları için asetatlar kullanılır. CD, çöp şiş ve pet şişe kapakları
kullanılarak tekerlekler oluşturulur. Balonlardan biri arabanın bagaj kısmının ortasında yer
alacak şekilde maşa raptiye ile sabitlenir. Balonlardan diğeri aynı şekilde arka camının bittiği
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tavan kısmına 5 cm uzunluğunda lastik ile tutturulur. Balonlar şişirilip içeresindeki havanın
salınımı ile arabanın hareket etmesi sağlanır.
Materyalin Kullanımı: Materyali tüm öğrencilere tek tek inceletin. Görme engelli
öğrencinizin materyali öncelikle bütüncü bir şekilde incelemesini sağlayın. Ardından
materyalin her bir parçasına dokunarak/bakarak incelemesi konusunda teşvik edin. Bu şekilde
tüm öğrenciler materyali inceledikten sonra ‘Çocuklar biraz önce bir araba incelediniz.
Arabadaki balonları gördünüz. Şimdi ben balonlardan birini şişireceğim, beni izleyin. Evet,
balonu şişirdim, şimdi balonu bırakacağım, dikkatlice izleyin’ der. Bu aşamada görme engelli
öğrenciniz ile yan yana bulunun ve öğrencinin elini arabanın üstünde tutmasını sağlayın.
Bununla birlikte tüm süreci betimleyerek öğrencilere anlatın Daha sonra çocuklara ‘Ne oldu?’
diye sorun. Öğrencilerin cevaplarını alın. Sonra iki balonu da şişirin ve aynı süreci tekrar ettirin.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere, cisimlere itme ve çekme olarak tanımladığımız bir kuvvet
uyguladığımız, bu kuvvetlerin etkisiyle cisimleri hareket ettirebildiğimiz, cisimlerin
hareketinde hızlanma, yavaşlama ve yön değiştirme gibi etkilerin kuvvetin etkisinde
gerçekleştiği açıklanır. Hızlanma olayına örnek olarak bir yarışta rakiplerini yenmek için hızla
koşan koşucular, duran bir arabanın süratinin artması örnek verilebilir. Yavaşlama olayına
örnek olarak ise, bir hareketlinin süratini azaltması, bir koşucunun hızla koşarken yorularak
yürümeye başlaması vb. verilebilir. Hareketli cisimlere uygulanan kuvvetin, cisimlerin
hareketlerinin yönünü de değiştirebileceği açıklanır. Masa tenisi oynarken topa vurduğumuzda
vurarak yönünün değişmesi, gitmesi gereken yöne onu itmemiz, hareket eden bir miskete
hareket yönünden farklı bir yönde kuvvet uyguladığımızda misketin yön değiştirmesi bu
duruma örnek verilebilir. Öğrencilerden de bu konularda örnekler vermeleri istenir. Hareketli
bir cisim zamanla hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa, cisme dışarıdan bir kuvvet
etki ettiğini öğrencilerin fark etmesi sağlanır. Cisimler üzerine kuvvet uygulandığında şekil
değişikliği olabildiği açıklanır. Paket lastiğe kuvvet uygulandığında uzadığı, süngere kuvvet
uygulandığında şeklinin değiştiği, bir yayın çekildiğinde şeklinin değiştiği vb. örnekler verilir.
Kuvvet etkisi ortadan kalktığında cisimlerin eski şekillerini aldığı belirtilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilere aşağıda verilen metin okunur. Öğrencilerin metinde kuvvetin
etkisi altında gerçekleşen her durumun altını çizmeleri ve not etmeleri istenir. Metnin okuması
bittikten sonra metinle ilgili verilen sorular sınıfta tartışmaya açılır.
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Tarladan Fırına Ekmeğin Yolculuğu
Tarladan fırına oradan da mutfaklarımıza gelen ekmek uzun bir yolculuktan geçmektedir.
Gelin hep birlikte bu yolculukta neler oluyor görelim. Çiftçiler toprağı kazar, tarlalarına buğday
tohumlarını ekerler. Ekilen buğday tohumlar, kışı, çoğunlukla kar örtüsünün altında, dondan
korunarak geçirir. Tarlalara ekilen buğday uygun sıcaklık, nem ve güneşi bulunca filizlenir ve
buğday bitkisini oluşturur. İlkbaharda, buğday bitkisi henüz birkaç santimetre uzar. Tarlada
ince saplar halinde görürüz onları. Toprağa daha kuvvetle kök salması gerekir. Bunun için de
bir tek tohumluk tanenin birçok başak vermesini sağlamak için bu saplar kırılır. Zaman geçer
ve sıra hasat mevsimine gelir. Biçerdöver makineleri ile tarlada harmanlanan buğdaylar un
fabrikalarına gönderilir.
Buğday biçilir. Biçildikten sonra biçerdöver makineleri ile tarlada harmanlanır. İyice
kurutulmak üzere ambarlara taşınır. Kupkuru ve tertemiz duruma gelen buğday, öğütülmek
üzere değirmenin yolunu tutar. Şimdi vazife sırası değirmencinindir. Değirmen taşlarıyla ya da
silindirli ezicilerle donatılmış değirmende buğday, irmikle kepek karışımı bir un haline gelir.
Elek makinelerinde de bu un, kepek ve irmikten ayrılır. Günümüzde bu işler un fabrikalarında
gerçekleşmektedir. Bu aşamadan sonra da fırına yolculuk başlar. Fırında un, su ve maya ile
yoğurulup hamur haline getirilir, mayalanır, küçük parçalara yarılır, sonra pişirilmek üzere
fırına salınır.”. Yeteri kadar piştikten sonra ekmek artık satışa hazır hale gelmiştir. Bizlerde
ekmeği alıp evlerimizde bir güzel yeriz.
İşte, mis gibi kokan ekmeğin öyküsü…
Metinle ilgili Sorular
1. Ekmek tarladan soframıza gelinceye kadar hangi aşamalardan geçmektedir?
2. Bu aşamalarda kuvvetin etkilerinden hangileri görülmektedir?
3. Siz de günlük yaşamanızda kuvvetin benzer etkilerini gördüğünüz durumlara
örnek veriniz.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “10. Etkinlik: Kuvvetin Etkileri” isimli etkinlik
konuyu pekiştirmelerini sağlamak amacıyla yaptırılır/ev ödevi olarak verilebilir. Etkinlikte
öğrencilerin kendilerine verilen örnek olayları düşünerek kuvvetin bu olaylar üzerindeki
etkilerini belirlemeleri istenir. Öğrencilerin ödevleri kontrol edilerek eksik bilgileri tamamlanır.
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2. BÖLÜM: MIKNATISLARIN UYGULADIĞI KUVVET
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısın kullanım alanları
F.4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
Mıknatısın uyguladığı kuvvetin, temas gerektiren kuvvetlerden farklı olarak temas
gerektirmediği vurgulanır.
F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Bu derse gelmeden önce her öğrenci grubu için bir mıknatıs ve çalışma kitabındaki 11.
Etkinlikteki tabloda yer alan cisimler sınıfa getirilir. Öğrencilere çalışma kitabındaki 11.
Etkinlik: Mıknatıs Hangilerini Çeker? Etkinliği yapılarak derse geçiş yapılır. Öğrencilerin ilk
olarak bu tabloda verilen cisimlerin mıknatıs tarafından çekilip çekilmediğini tahmin etmeleri
sağlanır. Sonra her bir gruba bir mıknatıs verilir. Öğrencilerin sınıfa getirilen bu cisimlere
mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırarak ne olduğunu gözlemlemeler sağlanır. Tahminleri ile elde
ettikleri sonuçları karşılaştırmaları sağlanır.
Keşfetme
Keşfetme basamağında gören, az gören ve total düzeyde görme engelli öğrencilerin
tamamının öğrenme kanallarına uygun olarak ‘Mıknatıs Kutusu’ adlı materyal hazırlanır. Bu
basamakta materyali daha önceden siz hazırlayıp öğrencilere sunabileceğiniz gibi
öğrencileriniz ile birlikte de hazırlayabilirsiniz. ‘Mıknatıs Kutusu’ adlı materyalinin yapımında
kullanılan malzemeler ve hazırlanma aşamasına aşağıda yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, fon kartonu, pinpon toplu, kum, kumaş, taş, pipet,
çeşitli metal parçalar, ahşap parçalar, kırık mıknatıs parçaları, çubuk mıknatıs, ip.
Materyalin Geliştirme Süreci: Mukavvanın üzeri fon kartonuyla kaplanır. Mukavvadan
10x10 cm genişliğinde 5 cm yüksekliğinde kapaklı 7 adet kutu yapılır. Yapılan kutular diğer
mukavvanın üzerine sabitlenir. Kutuların içerisine kum, kumaş, ahşap, plastik, taş, demir,
mıknatıs parçalar konulur. Çubuk mıknatısın bir ucuna pinpon topu sabitlenir, bir ip vasıtasıyla
çubuk mıknatıs mukavvaya sabitlenir.
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Materyalin Kullanımı: Materyali tüm öğrencilere tek tek inceletin. Görme engelli
öğrencinizin materyali öncelikle bütüncül bir şekilde incelemesini sağlayın ve öğrenci
materyali incelerken materyalle ilgili bilgi verin (Örneğin, bu materyalde 7 kutu var gibi).
Ardından öğrencilerin her bir kutu içinde yer alan malzemeleri bakarak/dokunarak
incelemelerini sağlayın. Sonra öğrencilerden sırayla kutucukların üzerinde çubuk mıknatısı
gezdirmelerini isteyin. Öğrenciler çubuk mıknatısı gezdirirken ‘Bak bakalım hangi malzemeleri
çekti, hangi malzemeleri çekmedi’, diye sorun. Bu aşamayı görme engelli öğrenciniz ile
uygulanırken öğrencinizden mıknatısı üzerinde gezdireceği kutunun içinde var olan nesnelere
dokunmasını ve nesnelerin adını söylemesini isteyin, ardından mıknatısı kutunun üzerinde
tutmasını sağlayın. Mıknatısın çektiği ve çekmediği nesnelerin neler olduğunu sorun.
Bu materyale alternatif olarak farklı materyallerde geliştirilebilir. Aşağıda alternatif bir
materyal olarak hazırlanan ‘Mıknatıslı Araba’ materyaline ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: 4 adet plastik araba, 4 adet turuncu pinpon topu, 4 adet basit elektrik
devresi, mukavva, farklı renklerde fon kartonu, 8 adet deney/çubuk mıknatıs.
Materyalin Geliştirilme Süreci: Mukavva iki parçaya ayrılarak, iki ayrı yol yapılır.
Mukavva ve yapılan yollar fon kartonu ile renk zıtlıkları göz önünde bulundurularak kaplanır.
Oyuncak arabaların içerisine basit elektrik devreleri yerleştirilerek, tavanlarına ampul takılır.
Ampullerin üzerine pinpon topu kaplanarak ışık haznesi arttırılır. Arabalara üzerindeki ışığı
açıp kapatmak için düğme sabitlenir. Arabaların altlarına mıknatısların ucu dışarı çıkacak
şekilde yapıştırılır. Böylece kazanımların gerçekleşmesi için uygun materyal oluşturulmuş olur.
Materyalin Kullanımı: Materyali tüm öğrencilerinizin tek tek incelemesini sağlayın.
Görme engelli öğrencinizin materyali bütüncül bir şekilde incelemesini sağlarken, materyalle
ilgili öğrenciye bilgiler verin. Ardından öğrencileri ikili gruplara ayırın. Grupların tek tek
materyali deneyimlemesini sağlayın. Bu aşamada öğrenciler birer arabayı yol üzerinde hareket
ettirir. Öğrencilerin hareket ettirdiği arabaların birbirine itme çekme durumları öğrencilere
sorular sorularak sınıf içi tartışmalar başlatılır. Her grup aynı işlem sürecini gerçekleştirir.
Görme engelli öğrenci bu materyali deneyimlerken arabayı elinden bırakmaması istenir. Diğer
arabayla arasında çekim (artı, eksi kutupların durumuna göre) olduğunda, kendi arabayı hareket
ettirmese bile arabanın diğer arabaya doğru ilerlediğini farkına varması sağlanır. Bu aşamada
öğrenciye gerçekleşen her durum sözlü olarak anlatılır.
Bu kazanımların edinimine ilişkin alternatif bir materyal daha geliştirilmiştir. Aşağıda bu
materyale ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
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Kullanılan Malzemeler: Mukavva, fon kartonu, dil basacağı, renkli çakıl taşı, 2adet basit
elektrik devresi, 2 adet sarı pinpon topu, kum, renkli eva ve keçeler, karton bardak, çubuk
mıknatıs, U mıknatıs, 30 cm uzunluğunda plastik cetvel.
Materyalin Geliştirme Süreci: Mukavva ve diğer materyaller kullanılarak içerisinde okul,
market, ev, park gibi gerçek ortamları temsil eden minyatür yapılar oluşturulur. Mukavvadan
bisiklet minyatürü yapılır ve altına çubuk mıknatıs sabitlenir. Cetvelin ucuna U mıknatıs
sabitlenir. Farklı ortamların hazırlandığı minyatür düzeneği bardakların üzerine sabitlenir.
Materyalin Kullanımı: Tüm öğrencilerinizin materyali incelemesini sağlayın. Görme
engelli öğrenciniz materyali incelerken önce bütüncül ardından her bir detayı tek tek incelemesi
konusunda öğrencinizi teşvik edin. Ardından cetvelin ucundaki mıknatıs materyalin alt
kısmında gezdirerek bisikletli kızı hareket ettirin. Daha sonra tüm öğrencilerinizin materyali
kullanmasını sağlayın. Görme engelli öğrenciniz materyali kullanırken bir eliyle bisikletli kıza
hafifçe dokunmasını isteyin böylelikle alttaki mıknatıs hareket ettikçe üstteki mıknatıslı kızın
hareket ettiğini farkına varacaktır. Tüm öğrencileriniz materyali deneyimledikten sonra sizce
bisikletli kız neden hareket etti, gibi sorular sorarak sınıf içi tartışmalar başlatın.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken maddelerin mıknatıs
olarak adlandırıldığı, mıknatısın kutuplarının (N-S kutupları) olduğu, zıt kutupların birbirini
çekip aynı kutuplarının birbirini ittiği, mıknatısın uyguladığı kuvvetin, temas gerektiren
kuvvetlerden farklı olarak temas gerektirmediği vurgulanır. U mıknatıs, at nalı mıknatıs, çubuk
mıknatıs ve yuvarlak mıknatıs gibi değişik şekillerde mıknatıslar olduğu belirtilir. Mıknatısların
günlük yaşamımızda farklı yerlerde kullanıldığı açıklanır. Pusulaların ibresi, buzdolaplarının
kapaklarına yapıştırılan süsler, hoparlör, radyo, televizyon, bilgisayar gibi cihazların yapısında
mıknatısların bulunduğu belirtilir. Öğrencilerin de günlük yaşamlarından örnekler vermeleri
istenir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte hızlı manyetik trenlerin gelişiminde bahsedilir.
Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “13.Etkinlik: Mıknatısın Kullanım Alanları”
etkinliği öğrencilere birlikte yapılır. Öğrencilere mıknatısların günlük hayatta ve teknolojide
pek çok kullanım alanı bulunduğu söylenir. Mıknatısların günlük yaşamımızda hangi alanlarda
kullanıldığını araştırmaları istenir. Araştırma sonuçlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları
sağlanır.
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Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “12. Etkinlik: Mıknatısın Özellikleri” isimli
etkinlik konuyu pekiştirmelerini sağlamak amacıyla yaptırılır/ev ödevi olarak verilebilir. Bu
etkinlikte öğrencilerin hangi düşünceye katılıp katılmadıklarını ifade etmeleri ve bunun
nedenini açıklamaları istenir. Etkinlik sonunda eksik ve hatalı bilgiler düzeltilir.
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4. ÜNİTE: MADDENİN ÖZELLİKLERİ
1. BÖLÜM: MADDEYİ NİTELEYEN VE ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLER
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu / Kavramlar: Suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme ve mıknatısla
çekilme, kütle, hacim
F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
Maddeyi niteleyen; suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme ve mıknatısla
çekilme gibi özellikleri konusu işlenirken duyu organlarını kullanmaları sağlanır.
F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
Gazların kütle ve hacimlerine girilmez.
F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
Kütlesi ve hacmi olan varlıkların madde olduğu belirtilir.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere çalışma kitabındaki “14. Etkinlik: Kavram Haritasını Tamamlayalım” isimli
etkinlik yaptırılır. Öğretmen etkinlik kitabındaki bu kavram haritasını tahtaya büyük bir şekilde
çizer. Öğrencilere maddeyi niteleyen özellikler nelerdir? Maddelerin özelliklerini belirlemek
amacıyla hangi özellikleri kullanırız? soruları yöneltilir. Öğrencilerin kutucuklardaki
boşluklara maddelerin suda yüzme, batma, suyu emme ve emmeme, mıknatıs tarafından
çekilme veya çekilmeme gibi özelliklerini ifade etmeleri beklenir. Okların altına ise suda yüzen,
batan, suyu emen ve emmeyen, mıknatıs tarafından çekilen veya çekilmeyen maddelere günlük
hayatlarından örnekler vermeleri istenir. Öğrencelerin bu konuda fikirlerini ifade etmeleri
sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez. Bu kavram haritası değerlendirme basamağında
tekrar kullanılacaktır.
Keşfetme
Bu basamakta öğrencilerle beraber bir deney yapılacaktır. Öğretmen sınıfa ders
başlamadan önce çubuk mıknatıs, toplu iğne, metal ataş, demir tozları, beyaz kağıt, kurşun
kalem, plastik şişe kapağı, sünger parçası, kâğıt mendil, plastik poşet, beher ve su getirir. Bu
malzemeler öğrenciler gruplara ayrılacaksa o sayıda temin edilir.

Deney iki kısımda

gerçekleştirilecektir. Birinci basamakta beher içerisine bir miktar su koyulur. Suyun içerisine
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tek tek yukarıda verilen (toplu iğne, metal ataş, kurşun kalem, plastik şişe kapağı, sünger
parçası, kâğıt mendil, plastik poşet vb.) maddeleri öğrencilerin koyması sağlanır. Öğrencilerin
hangi maddelerin suyu emdiği hangilerinin emmediğini belirlemeleri sağlanır. Deneyin ikinci
kısmında beyaz kâğıt üzerine toplu iğne, metal ataş, demir tozları, plastik şişe kapağını sırasıyla
koymaları istenir. Öğrencilerin her maddeye mıknatısı yaklaştırarak mıknatıs tarafından çekilip
çekilmediğini fark etmeleri sağlanır. Etkinliğin sonunda öğrencilerle deneyde gözlemledikleri
bu özelliklerin maddeyi bir başka maddeden ayıran nitelik özellikleri olduğunu fark etmeleri
sağlanır.
Bu basamakta görme engelli öğrencinin deney öncesinde, deney sırasında kullanılacak
malzemeleri incelemesi sağlanır. Deney sırasında gerçekleşen her durum ise öğretmen
tarafından betimlenir. Son olarak deney sonrasında tüm süreci yeniden detaylı bir şekilde
betimlenir.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere maddelerin özelliklerini belirlerken beş duyu organlarımızı
kullandığımız, maddelerin özelliklerini belirlemek amacıyla; suda yüzme, batma, suyu emme
ve emmeme, mıknatıs tarafından çekilme veya çekilmeme gibi özelliklerini kullandığımız
vurgulanır. Maddelerin bu özellikleri yanında ölçülebilen özellikleri de olduğu vurgulanır. Bu
özelliklerden birisinin maddenin miktarı yani kütle olduğu söylenir. Madde miktarını eşit kollu
terazilerle ölçtüğümüz vurgulanır. Bir cismin kütlesinin, eşit kollu terazi yardımıyla standart
kütlelerle karşılaştırılarak ölçüldüğü ve biriminin uluslararası birim sisteminde kilogram olduğu
belirtilir. Katı ve sıvı maddeler gibi gazların da bir kütlesi olduğu açıklanır. Her cismin boşlukta
kapladığı bir yer kapladığı ve bu yere hacim adı verildiği söylenir. Katı ve sıvı maddelerin de
kapladığı bir yer yani hacimleri olduğu açıklanır. Sıvıların hacmi dereceli silindir ya da ölçülü
kaplar kullanılarak ölçülür. Sınıfa dereceli silindir getirilerek öğrencilerin sıvıların hacmini
ölçebilmeleri sağlanır. Total düzeyde görme engeli olan öğrenciler için dereceli silindirde sıvı
seviyesinin hangi rakama karşılık geldiği dereceli silindir üzerinde kabartılarak yazılmalıdır.
Düzgün bir geometrik şekle sahip olan katı cisimlerin hacminin boyutları ölçülerek belli
matematiksel hesaplamalarla yapıldığı, düzgün şekilli olmayan, küçük boyuttaki ve su içinde
çözünmeyen katı cisimlerin hacminin bulunmasında ise içinde sıvı bulunan dereceli kaplara
katı bir cisim atılarak, atılan cismin hacmi kadar su seviyesinde meydana gelen değişimin, bize
katı maddenin hacmini verdiği açıklanır. Bu küçük bir deneyle de öğrencilere keşfettirilebilir.
Ardından kütlesi ve hacmi olan her şeye madde adı verildiği ve maddelerin kendilerine has
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özellikleri olduğu bilgisi verilir. Çelik tencere, kalem, sıra, masa, pencere, bardak gibi eşyaların
maddenin şekil almış hali olan cisimler oldukları da belirtilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilerin maddeyi nitelendiren özellikler konusunda günlük
yaşamlarında karşılaştıkları durumlara en az 3 örnek yazmaları sağlanır. Öğrencilerin verdikleri
örnekleri sınıfta arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.
Değerlendirme
Bu basamakta dersin merak uyandırma basamağında yer alan kavram haritası tekrar
tahtaya çizilir. Öğrencilerin dersin başında tamamlayamadıkları kutucukları ve okların altına
yazılması gereken örnekleri yeniden doldurmaları sağlanarak, öğrencilerin sahip oldukları
eksik bilgiler giderilecektir. Ardından çalışma kitabında yer alan “15.Etkinlik Eşleştirelim”
etkinliği öğrencilere ev ödevi olarak verilir. Öğrencilerin ailelerinin desteği ile bu etkinliği
tamamlamaları sağlanır.
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2. BÖLÜM: MADDENİN HALLERİ
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu / Kavramlar: Katı, sıvı, gaz
F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
Tanecikli ve boşluklu yapıya girilmez.
F.4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Elimize bir buz parçası alıp bir süre beklettiğimizde neler gözlemleriz?
Sizce bu durumun sebebi nedir? Buz maddenin hangi haline örnektir? Doğada maddeler kaç
halde bulunur?” şeklinde sorular yönlendirilir. Bu sorular tahtaya büyük harflerle de yazılır ve
total düzeyde görme engeli olan öğrenciler için yüksek sesle okunur. Öğrencelerin bu konuda
fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara bu aşamada müdahale edilmez.
Keşfetme
Bu basamakta öğrencilerle birlikte bir deney etkinliği yapılacaktır. Bu etkinlik için
öğretmen sınıfa dereceli silindir, bardak, su, sıvı yağ, meyve suyu, balon, taş, silgi, kurşun
kalem vb. (maddenin katı, sıvı ve gaz haline örnek olabilecek maddeler) maddeler getirir.
Öğrenciler öğretmen rehberliğinde 2-3 kişilik çalışma gruplarına ayrılır. Etkinlikte kullanılacak
maddeler her grup için hazırlanarak onların çalışma masaları üzerine koyulur. Öğrencilerin ilk
olarak duyu organlarını kullanarak maddelerin birbirine benzer ve birbirinden farklı
özelliklerini bulmaya çalışması sağlanır. Ardından malzemelerdeki sıvı maddeleri bardağa ve
dereceli silindire sırasıyla koymaları istenir. Sıvı maddeleri dereceli silindir ve bardağa
koyduğumuzda hangi şekli aldıklarını sorgulamaları sağlanır. Ardından öğrencilerin balonu
şişirmeden önce dokunmaları, daha sonra balonu şişirerek balonun içine üflenen havanın
şeklinin nasıl olduğunu söylemeleri sağlanır. Öğrencilerin taş, kurşun kalem ve silgiyi eline
almaları, dokunmaları, şekillerini belirlemeleri istenir. Tüm bu adımlardan sonra tahtaya katı,
sıvı ve gaz kelimeleri büyük harflerle yazılır. Görme engelli öğrenci için katı, sıvı ve gaz
kelimelerinin tahtanın hangi tarafında yer aldıkları betimlenir. Deneyin sonucunda öğrencilerin
edindikleri bilgiler ile bu maddelerin özelliklerini tartışarak tahtaya yazarlar. Bu uygulamada
görme engelli öğrenci için tahtaya yazılan her şey öğretmen tarafından okunur. Etkinlik
sonunda maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırmaları sağlanacaktır.
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Deney öncesinde görme engelli öğrencinin tüm malzemeleri incelemesi sağlanır. Deney
sırasında ise grup arkadaşlarından biri görevlendirilir ve tüm süreci sözlü olarak ifade etmesi
sağlanır. Son olarak deney sonrasında gerçekleştirilen tüm süreç öğretmen tarafından anlatılır.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere maddelerin hâllerine ait temel özellikler hakkında bilgi verilir.
Tanecikli ve boşluklu yapıya girilmez. Maddenin temelde katı, sıvı ve gaz halinde olduğu
bilgisi verilir. Katı, sıvı ve gaz maddelerin özelliklerinin birbirinden farklı olduğu söylenir. Katı
maddelerin belirli şekilleri olduğu, sıvıların ise belirli şekillerinin olmadığı ama bulundukları
kabın doldurduğu kadarının şeklini aldıkları vurgulanır. Dışarıdan bir kuvvet etki etmedikçe
katı maddelerin şekillerinin değişmediği hatırlatılır. Havanın bir gaz olduğu ve ne kokusu ne de
bir tadının olduğu söylenir. Hava gibi göremediğimiz ama varlığını bildiğimiz başka gazların
da olduğu bilgisi verilir. Gaz maddelerin belirli bir şekilleri ve hacimlerinin olmadığı, gazların
bulundukları kabın şeklini aldığı ve hacmini doldurdukları açıklanır. Ayrıca gazlar
sıkıştırılabildiği ve bu duruma örnek olarak piknik tüpleri, yangın söndürme tüpleri ve
deodorant kutularının olduğu açıklanır. Katı maddelere örnek olarak taş, toprak, kalem, silgi,
saat; sıvı maddelere örnek olarak su, kolonya, süt, meyve suyu, sıvı yağ; gaz maddelere örnek
olarak ta hava, oksijen, karbondioksit ve doğalgaz vb. örnekler verilir. Öğrencilerin de günlük
yaşamlarından örnekler vermesi sağlanır. Kutuplardaki buzulların, suyun katı; içtiğimiz suyun
sıvı; kaynayan sudan çıkan su buharının ise suyun gaz hâli olduğu örneği verilir. Öğrencilerin
de günlük yaşamlarından aynı maddenin farklı hallerine örnekler vermeleri sağlanır.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilerin ailelerinden destek alarak bir kek yapım sürecini anlatan bir
hikâye yazmaları veya annelerinin kek yapımını sesli bir kayıtla anlatacakları bir ses kaydı
hazırlamaları istenir. Bu hikâyede veya ses kaydında kullandıkları maddelerin hangilerinin katı,
sıvı ve gaz halinde olduğunu belirleyerek not etmeleri istenir. Hikâyelerini veya ses kayıtlarını
sınıf arkadaşlarına sunmaları sağlanır.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “16. Etkinlik: Hangi Haldeler?” etkinliği konuyu
pekiştirmelerini sağlamak amacıyla sınıfta öğrencilerle birlikte yapılır. Öğrencilerin eksik
bilgilerinin giderilmesi sağlanır.
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3. BÖLÜM: MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu / Kavramlar: Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma, buharlaşma
F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
Hâl değişimlerinden sadece erime, donma ve buharlaşmaya değinilir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Kışın göllerin üst yüzeyi donar. İlkbaharda ise tekrar bu buzlar erir. Bu
durumun sebebi ne olabilir? Normalde katı halde olan bir margarin yemek pişirmek için
tencereye koyduğumuzda erir? Erimesinin nedeni ne olabilir? Sıcak bir çay bardağına
dokunduğunuzda elinizin sıcaklığı artar. Bu olayın sebebi ne olabilir?” şeklinde sorular
yöneltilir. Bu sorular tahtaya büyük harflerle yazılır ve total düzeyde görme engeli olan
öğrenciler için yüksek sesle okunur. Öğrencilerin sınıfta fikirlerini söylemeleri sağlanır.
Öğrencilerden gelen yanlış cevaplara bu aşamada müdahale edilmez. Dersin sonunda
öğrencilerin bu soruların yanıtlarını bulmuş olmaları beklenir.
Keşfetme
Bu basamakta maddelerin ısınıp soğumasına yönelik olarak aşağıdaki deney öğrencilerle
beraber yapılır. Deneye başlamadan önce öğrencilere “Dondurma soğuk, kahve sıcaktır. Bu
maddelere dokunduğumuzda duyu organlarımız yardımıyla bunu hissedebiliriz. Peki, bu
sıcaklık değeri konusunda sadece duyu organlarımızla doğru ölçüm yapabilir miyiz?” soruları
yöneltilir. Ardından öğrenciler 3 kişilik gruplara ayrılır. Her gruba iki adet termometre, buz
kalıpları, musluk suyu, büyük boy beher ve iki adet küçük beher verilir. Görme engelli
öğrencinin bu malzemeleri incelemesi sağlanır. Öğrencilerin beherlerden birine sadece musluk
suyu (50 ml), diğerine de buz kalıplarından çıkardıkları buz küplerini koymaları sağlanır. Her
iki behere de termometreler yerleştirilir. Öğrencilerin termometrelerin ilk gösterdiği değeri not
etmeleri istenir. Ardından 2 dakikalık aralıklarla termometrenin gösterdiği değerleri not
etmeleri sağlanır. Bu küpleri eridikten sonra musluk suyu ve buz küplerinin bulunduğu kaptaki
sıvılar büyük bir beherde birbirlerine karıştırılır. İçerisine termometre koyularak,
termometrenin gösterdiği değeri not etmeleri sağlanır. Her iki behere de elleri ile dokunarak
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hangisinin daha sıcak olduğunu belirlemeleri istenir. Ardından öğrencilere deneyin sonucuna
ilişkin, “Termometrelerde en düşük ve en yüksek hangi sıcaklık değerini okudunuz? Büyük
beherdeki sıcaklık değeri kaç (°C)? Musluk suyuna buz küplerinin eridiği suyu eklediğimizde
suyun sıcaklığı arttı mı azaldı mı? Sizce neden?” şeklinde sorular yöneltilerek maddeler
arasındaki ısı alış verişini öğrencilerin fark etmeleri sağlanır.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere birbirine temas eden sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı
alışverişi olduğu, sıcak olan maddenin, soğuk olan maddeye ısı verdiği belirtilir. Bunun
sonucunda soğuk maddenin sıcaklığının arttığı söylenir. Sıcak olan maddenin sıcaklığının ise
azaldığı belirtilir. Isı alıverişinin temas eden bu maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar
devam edeceği söylenir. Termometre tanıtılır. Sıcaklığı ölçmek için kullanıldığı belirtilir.
Sıcaklık birimi “°C” sembolü ile gösterilir ve “derece selsiyus” şeklinde okunduğu vurgulanır.
Maddelerin bir hâlden başka bir hâle geçmesi olayına hâl değiştirme denildiği, maddelerin ısı
etkisiyle hâl değiştirebildiği açıklanır. Katı maddelerin, yeterince ısıtıldığında sıvı hâle geçtiği,
bu olaya erime adı verildiği, erime olayında maddenin dışarıdan ısı aldığı vurgulanır. Sıvı
maddelerin ortamdan ısı alarak buharlaştığı, sıvı maddelerin ortamdan ısı alarak gaz hâline
geçmesi olayına buharlaşma denildiği belirtilir. Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hâle geçmesi
olayına ise donma adı verildiği belirtilir. Öğrencilerin günlük yaşamlarından hal değiştirme
olaylarına örnekler vermeleri sağlanır.
Derinleştirme
Bu basamakta maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik öğrencilerin deney
tasarlaması istenir. Öğretmen öğrencileri 3 kişilik gruplara ayırır. Her gruba “ Maddeler ısı
aldığında veya verdiğinde hal değişimine uğrar mı?” sorusunu yönlendirir. Gruplara her grubun
grup arkadaşlarıyla beraber konuşarak bu soruyu kendi aralarında tartışmaları istenir. Ardından
her gruba petri kabı, beher, mum, buz küpleri, kolonya ve çikolata verilir. Bu deneyde ispirto
ocağı kullanılması da gerekecektir. İspirto ocağı kullanılarak mumun ve buz küplerinin
eritilmesi olayı kesinlikle öğretmen rehberliğinde yapılmalıdır. Öğrencilere güvenlik önlemleri
kapsamında ispirto ocağı kesinlikle verilmemelidir. Öğrencilerin bu maddeleri kullanarak katı
ve sıvı hâldeki maddelerin ısıtıldığında ya da soğutulduğunda hâl değiştirebileceğini (erime,
donma ve buharlaşma olayı) gösteren bir deney tasarlamaları ve deneylerinin sonucu sınıf
arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.

75

Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “17. Etkinlik: Doğru Çıkışı Bulalım” etkinlik
konuyu pekiştirmelerini sağlamak amacıyla yaptırılır/ev ödevi olarak verilebilir. Bu etkinlikte
tek bir doğru çıkış vardır. Yanlış çıkıştan çıkış yapmış öğrencilere en son ifadeden başlayarak
1. kutucuktaki ifadeye doğru gidilerek yanlış cevaplarının düzeltilmesi sağlanır.
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4. BÖLÜM: SAF MADDE VE KARIŞIM
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Saf madde, karışım, eleme, süzme ve mıknatısla ayırma
yöntemleri
F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım
şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek
yöntemlerden uygun olanı seçer.
Eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri üzerinde durulur.
F.4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili
kullanımı bakımından tartışır.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilerin bu konuda fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale
edilmez.
Keşfetme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “18. Etkinlik: Saf Madde mi? Karışım mı?”
isimli etkinliği yapmaları sağlanır. Etkinlikteki tabloda verilen maddelerin özelliklerini
düşünmeleri sağlanır. Bu maddelerin saf madde mi yoksa karışım mı olduğunu belirlemeleri
istenir.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere çevremizde birbirinden farklı özellikte pek çok madde olduğu
söylenir. Bu maddelerden içinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde
denildiği açıklanır. Demir, bakır, altın, şeker ve tuz bu maddelere örnek verilebilir. Birden fazla
saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere ise
karışım adı verildiği belirtilir. Şekerli su, tuzlu su, toprak, hava, limonata, kolonya vb.
karışımlara örnek olarak verilebilir. Öğrencilerin de günlük yaşamında sıklıkla kullandığı
maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırmaları istenir. Karışımların ayrılmasında
eleme, süzme ve mıknatısla ayırma gibi yöntemler kullanılabileceği belirtilir. Değişik
büyüklükte katı taneciklerden oluşan karışımları ayırmak için eleme yöntemi kullanıldığı; katı
taneciklerle karışmış sıvı maddeler birbirinden süzme yöntemiyle ayrıldığı açıklanır.
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Karışımları ayırmak için kullanılan yöntemlerden birisinin de mıknatısla ayırma yöntemi
olduğu söylenir. Bu yöntemle, mıknatısın çektiği maddeyi, diğer maddelerden ayırmak için
kullandığımız vurgulanır. Çayı bardağa doldururken süzgeç kullanıldığı, haşlanmış makarnayı
suyundan süzgeç yardımıyla ayırdığımız, demir tozu-talaş karışımını mıknatısla ayırdığımız,
kumun içindeki büyük parçacıkları eleme yöntemiyle ayırdığımız gibi günlük yaşamdan
örnekler verilir. Ardından, tahtaya “Belediyeler tarafından herkesin kendi atıklarını kendisinin
geri dönüştürmesi zorunludur, şeklinde bir karar alınmıştır.” ifadesi büyük harflerle yazılır ve
yüksek sesle okunur. Öğrencilerle altı şapka düşünme tekniği kullanılarak, bu durumun olumlu
yönleri, bu konu hakkında yapılabilecek yaratıcı çözüm yolları, bu karar konusundaki duyguları
tespit edilmeye çalışılır. Tüm öğrencilerin fikirlerini serbestçe söylemesine fırsat tanınır.
Ardından geri dönüşüm sayesinde metal, plastik, kâğıt, cam gibi katı atıkların yeniden
kazanımının mümkün olduğu, bu sayede enerji tasarrufu sağlandığı, çevre kirliliğinin
azaltıldığı, doğal kaynakların korunduğu ve ülke ekonomisine bu sayede katkı sağlandığı
belirtilir.
Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “19.Etkinlik: Karışımları Ayıralım” isimli
etkinlik yaptırılır. Bu etkinlikte bazı karışım örnekleri verilmiştir. Öğrencilerin tabloda verilen
karışımları oluşturan maddeleri ve bunları hangi yöntemi kullanarak birbirinden
ayırabileceklerini belirlemeleri istenir. Bu etkinlik gruplar halinde yapılabileceği gibi bireysel
olarak ta yaptırılabilir.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “20. Etkinlik: Kavram Haritasını Tamamlayalım”
isimli etkinlik ev ödevi olarak verilebilir ya da sınıfta öğrencilerle beraber yapılır. Bu etkinlikte
bu bölümde anlatılan tüm kavramlara ait bir kavram haritası verilmiştir. Öğrencilerin verilen
kavram haritasındaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlamaları ve okların üzerine de uygun
sözcükleri yazmaları beklenir. Öğrencilerin eksiklikleri tamamlanır.

78

5. ÜNİTE: AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ
1. BÖLÜM: AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGUN AYDINLATMA
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma
araçlarının önemi, Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu
kullanımı
F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
a. Teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısı vurgulanır, kronolojik
sıralama ve ayrıntı verilmez.
b. Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi vurgulanır.
F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.
Tasarımını çizim yaparak ifade etmesi istenir, üç boyutlu tasarıma girilmez.
F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
Uygun aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemi vurgulanır.
F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi
bakımından önemini tartışır.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere aşağıda verilen metin okunarak derse giriş yapılır. Öğrencilerin metnin
altındaki soruları tartışmaları sağlanır.
İnsanlık var olmaya başladığı yıllardan itibaren kendi ihtiyaçlarını
karşılamak için buluşlar yapmıştır. Doğada mücadele veren insan, öncelikle
barınma ihtiyacını karşılamaya çalışmış ve mağaralara sığınmıştır. Soğuktan ve
vahşi hayvanlardan korunma çabasıyla da ateşi keşfetmiştir. Savunma ve ısınma
için keşfedilen ateş, aynı zamanda bir aydınlatma aracı olmuştur. Gündüz güneş,
gece ay ışığıyla yetinen insan, birçok gereksinimlerini karşılayan ve yüzyıllarca
insanların dünyasını aydınlatan çok önemli bir buluş olarak tarihe geçen ateş ile
gecelerini daha aydınlık ve güven içinde geçirmeye başlamıştır. Önceleri reçineli
ağaç yapraklarını yakarak etrafı aydınlatmaya başlayan insanoğlu ardından
sarmaşık dallarından ve yapraklardan yapılma meşaleyi icat etmiştir.
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Böylelikle ışığın insanların gereksinim duyduğu yerde

kullanması

sağlanmıştır. Yaşayan ve araştıran insan, uzun bir gelişim sürecinde çırayı, mumu,
gazyağını, yağ kandillerini, hava gazlı aydınlatma elemanlarını ve elektrik
enerjisiyle çalışan aydınlatma araçlarını keşfetmiştir (Payzanoğlu,1998).
Kaynak: Payzanoğlu, G. (1998). Cam Katkılı tikel Aydınlatma Elemanları,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsü, İstanbul.
1. Geçmişte kullanılan aydınlatma araçları nelerdir?
2. İnsanoğlu neden aydınlatma araçlarına ihtiyaç duymuştur?
3. Aydınlatma araçları olmasaydı, hayatımızda neler değişirdi? Neden?

Keşfetme
Bu basamakta öğrencilerin internet, ders kitapları ve ailelerinin desteğini alarak
geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarının araştırmaları istenir. Araştırma
sonuçlarında bir tablo hazırlamaları istenir. Bu tabloya aydınlatma araçlarının ismi, kullanım
amacı, parlaklığı, tasarruflu olup olmaması vb. özellikleri ile karşılaştırarak doldurmaları
istenir. Öğrencilerin yanıtlarını sınıf arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.
Ardından öğrencilerle çalışma kitabındaki “22.Etkinlik: Gazete Haberi Yazalım”
etkinliğine geçilir. Öğrencilerin kendilerinin bir gazeteci olduğunu düşünmeleri istenir.
Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini
anlatan bir köşe yazısı yazmalarını beklediğiniz iletilir. Bu köşe yazısında herkesin dikkatini
çeken bir başlık kullanmaları istenir. Uygun aydınlatmanın önemi ve aydınlatma araçlarının
tasarruflu kullanımı konusunda araştırma yaparak haberlerini yazmaları istenir. Hazırladıkları
haberleri bir sonraki derste sınıf arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır. Bu etkinlikte isteyen
öğrenciler bu konuda etraflarındaki kişilerle röportaj yaparak, röportajlarının sesli kaydını da
sınıf arkadaşları ile paylaşabilirler.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçları
örnekler verilerek açıklanır. Teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısı
vurgulanır, kronolojik sıralama ve ayrıntı verilmez. Aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki
önemi vurgulanır. Aydınlatma teknolojilerindeki bu tarihsel gelişimin; insanların çalışma
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hayatını, günlük hayatını ve çevreyle etkileşiminin şeklini nasıl değiştirdiğinin farkına
varmaları sağlanır. Öğrencilere “Uygun aydınlatma nasıl olmalıdır?” Sorusu yönlendirilir.
Uygun aydınlatmaya örnek olarak; evin girişinde yer alan antrelerde genel aydınlatmanın
yanında duvara yönlendirilmiş aydınlatmaların olması gerektiği,

koridorlarda ışık

kaynaklarının koridoru aydınlatacak şekilde kullanılması, yatak odalarında başucu aydınlatması
yapılması, yol aydınlatmalarının da güvenlik açısından önemli olduğu, yol aydınlatmasında,
yol üzerindeki nesnelerin görülebilmesini sağlamanın önemi, sokaklarda aydınlatma araçları
gökyüzüne doğru değil yola doğru olması gerektiği, araç ve yürüyüş yollarının çevresindeki
yerlerin aydınlatılması gerektiği vurgulanır. Uygun aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemi
vurgulanır. Gereksiz yere kullanılan her lambanın ve ışıklandırmanın, enerji israfına neden
olduğu belirtilir. Enerji israfının doğal kaynaklara zarar verdiği söylenir. Aydınlatma
araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemi fark etmeleri
sağlanır.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrenciler 3 kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerin grup arkadaşlarıyla
gelecekte kullanılabilecek bir aydınlatma aracı tasarlamaları istenir. Tasarımlarını çizim
yaparak ifade etmeleri istenir fakat üç boyutlu tasarıma girilmez. Tasarımlarına bir isim
vermeleri istenir. Tasarımlarında kullanım ömrü, enerji tasarrufu, fiyatı vb. konuları da dikkate
almaları istenir. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarından farklı özelliklerini
belirlemeleri sağlanır. Her grup tasarımlarını sınıf arkadaşlarına sunar ve fikirlerini paylaşır.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “21. Etkinlik: Geçmişten Günümüze Aydınlatma”
isimli etkinlik ev ödevi olarak verilebilir ya da sınıfta öğrencilerle beraber yapılır. Öğrencilerin
eksiklikleri tamamlanır.
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2. BÖLÜM: IŞIK KİRLİLİĞİ
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu / Kavramlar: Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için
yapılması gerekenler
F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan
olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Kirlilik nedir? Işık kirliliğe sebep olabilir mi? Neden böyle
düşünüyorsunuz? Geceleri büyük şehir merkezlerinde gökyüzündeki yıldızları çok iyi
göremeyiz. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Işık kirliliğinin en önemli kaynağı ne olabilir?”
şeklinde sorular yöneltilir. Öğrencilerin bu konuda fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen
yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Bu basamakta öğrenciler 3 kişilik gruplara ayrılır. Her gruba ışık kirliliğinin kaynakları,
ışık kirliliğinin canlılar, insan sağlığı, doğal yaşam, hava kirliliği ve gökyüzü gözlemi
üzerindeki etkileri konusunda araştırma yapmaları istenir. Yaşadıkları bölgedeki yanlış
aydınlatma uygulamalarını sorgulayarak örnekler vermeler sağlanır. Ardından her bir grubun
yaptıkları araştırma sonuçlarını yazılı ya da sesli olarak kaydetmeleri sağlanır. Sınıf tahtası
öğretmen tarafından 6’ya bölünür. Tahtaya büyük harflerle ışık kirliliğinin kaynakları, canlılar,
insan sağlığı, doğal yaşam, hava kirliliği ve gökyüzü gözlemi üzerindeki etkileri yazılır. Yazılan
tüm bilgiler görme engelli öğrenci için yüksek sesle okunur. Öğrencilerin araştırma
sonuçlarından elde ettikleri bilgileri sözel olarak ifade etmeleri sağlanır. Verilen bilgiler
tahtadaki ilgili yerlere yazılır. Tüm açıklamalar bittikten sonra öğrencilerle ışık kirliliğinin
nedenleri sorgulanır. Öğrencilerin eksik bilgileri etkinlik sonunda tamamlanır.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere ışık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine
olan olumsuz etkilerini açıklanır. Işık kirliliğinin, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde
ve yanlış zamanda ışık kullanılması olduğu söylenir. Işığın istenmeyen ya da gerekmeyen yeri
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aydınlatmasının rahatsız edici olduğu ve boşa giden enerji olduğu vurgulanır. Gökyüzüne yapay
ışık kaynaklarından dolayı yayılan ışığın, her yöne saçıldığı, gökyüzünün parlaklığını artırdığı,
gökyüzündeki yıldızların görünmesini engellediği, gecenin doğal karanlığı bozulduğu için de
doğal yaşamın olumsuz etkilendiği vurgulanır. Boşa giden elektrik enerjisini üretebilmek için
fosil yakıtların kullanıldığı bunun da hava kirliliğine neden olduğu söylenir. Her yıl birçok
kuşun aydınlatılmış binalara çarparak yaşamını kaybettiği, karanlık olduğunu anlayamadıkları
için göç etmeye devam eden kuşların yorulup öldükleri, dişi deniz kaplumbağalarının,
yumurtalarını bırakmak için uzak ve karanlık yerleri tercih ettikleri fakat kıyı ışıklarından
dolayı güvenli yer bulamadıkları belirtilir. Yumurtadan yeni çıkan deniz kaplumbağalarının
kıyıdaki yapay ışıkları okyanus yüzeyinin parlaklığı ile karıştırdığı ve denize ulaşamadıkları
için öldükleri söylenir. Geceleri maruz kalınan yapay ışığın insanlar da biyolojik ritmi
bozduğundan bahsedilebilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilerin ışık kirliliğini azaltmaya yönelik çözüm önerileri sunmasını
sağlamak amacıyla bir slogan yazmaları istenir. Öğrencilere sloganlarında; ışık kirliliğini
önlemenin enerji ve doğal kaynaklardan tasarruf etmek, aydınlatma maliyetini düşürmek,
doğru aydınlatmayı tercih etmek, canlı yaşamı ve doğayı olumsuz ışıktan korumak,
gökyüzünün güzelliğini sonraki nesiller için de korumak olduğu konusunda vurgular yapmaları
konusunda destek verilebilir. Öğrencilerin hazırladıkları sloganları sınıfta arkadaşlarıyla
paylaşmaları sağlanır.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabındaki “23. Etkinlik: Işık Kirliliği ve Olumsuz Etkileri” isimli
etkinlik ev ödevi olarak verilebilir ya da sınıfta öğrencilerle beraber yapılır. Öğrencilerin
eksiklikleri tamamlanır.
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3. BÖLÜM: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SES TEKNOLOJİLERİ
Önerilen Süre: 3 ders saati
Konu / Kavramlar: Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi
geliştirmeye yönelik teknolojiler, ses kayıt teknolojileri
F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
a. Teknolojinin ses araçlarının gelişimine olan katkısı vurgulanır, kronolojik sıralama
ve ayrıntı verilmez.
b. Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye yarayan
teknolojiler üzerinde durulur.
F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini
araştırır.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Çevremizdeki ses kaynakları nelerdir? Çevrenizdeki hangi sesler sizi çok
rahatsız eder? Neden? Kulağımız tüm sesleri duyar mı? Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses
teknolojisi ürünleri nelerdir?” soruları yöneltilir. Öğrencelerin bu konuda fikirlerini ifade
etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Bu basamakta aşağıdaki kutucuklarda yazan bilgiler tahtaya kutucuklar içerinde yazılır.
Yazılan bilgiler görme engelli öğrenci için yüksek sesle okunur. Öğrencilerin bu kavram
karikatüründe verilen bilgileri okuyarak kimin görüşüne katıldıklarını ifade etmeleri ve bunun
sebebini sorgulamaları sağlanır.

Şiddeti yüksek
olan sesler,
işitme kaybına
neden olabilir.

Şiddeti yüksek
olan sesler, işitme
kaybına neden
olmaz.

Şiddeti fazla olan
müzik, eğlence
yerlerinde değil
her yerde
olmalıdır.

 Sizce kim haklı? Neden böyle düşünüyorsunuz?
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Açıklama
Bu basamakta geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojileri örnekler üzerinden
öğrencilere anlatılır. Megafon, mikrofon, hoparlör, kulaklık, gramafon, kaset, Cd vb. örnekler
verilir. Teknolojinin ses araçlarının gelişimine olan katkısı vurgulanır, kronolojik sıralama ve
ayrıntı verilmez. Ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesi kaydetmeye
yarayan teknolojiler üzerinde durulur. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve
olumsuz etkilerinden bahsedilir. Şiddetli ses üreten araçlar sayesinde, sesler istenilen yere
ulaştırılabildiği açıklanır. Şiddetli seslerin, işitme kayıplarına neden olduğu vurgulanır. Sürekli
yüksek sesin olduğu ortamlarda çalışanların mutlaka kulaklık kullanması gerektiği belirtilir.
Derinleştirme
Bu basamakta bazı insanların işitme cihazı kullandıkları belirtilir. Öğrencilerin işitme
cihazının ne işe yaradığı konusunda araştırma yapmaları istenir. Araştırma sonuçlarını sınıf
arkadaşları ile paylaşmaları istenir.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “24. Etkinlik: Geçmişten Günümüze Ses
Teknolojileri” isimli etkinlik ev ödevi olarak verilebilir ya da sınıfta öğrencilerle beraber
yapılır. Öğrencilerin eksiklikleri tamamlanır.
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4. BÖLÜM: SES KİRLİLİĞİ
Önerilen Süre: 5 ders saati
Konu / Kavramlar: Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için
yapılması gerekenler
F.4.5.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğretmen tahtaya büyük harflerle “Ses kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız?” sorusunu
yazar ve yüksek sesle okur. Öğrencelerin bu konuda fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen
yanıtlara müdahale edilmez. Ardından tahtaya büyük harflerle aşağıdaki ifadeler yazılır ve
yazılan ifadeler yüksek sesle okunur. Öğrencilerin verilen bu ifadelerin hangisinin doğru
hangisinin yanlış olduğuna karar vermeleri istenir.
1. Tüm binalarda ses yalıtımı olmasına gerek yoktur.
2. Ses kirliliğini azaltmak için çevremizi daha fazla ağaçlandırmamız gerekir.
3.

Eğlence yerlerinde yüksek seste müzik dinlenebilir.

4. Araçların yarattığı ses kirliliğini önlemek için toplu taşıma araçları
kullanılmalıdır.
5. Fabrikalar şehir merkezine yakın yerlere kurulmalıdır.
Keşfetme
Bu basamakta öğrenciler 3 kişilik gruplara ayrılır. Her grubun ses kirliliğinin nedenlerini
araştırması istenir. Ardından her bir grubun yaptıkları araştırma sonuçlarını yazılı ya da sesli
olarak kaydetmeleri sağlanır. Öğrencilerin araştırma sonuçlarından elde ettikleri bilgileri sözel
olarak ifade etmeleri sağlanır. Öğrencilerin eksik bilgileri etkinlik sonunda tamamlanır.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz
etkileri açıklanır. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin bulunduğu bir ortamda gürültü olduğu,
gürültünün ses kirliliğine neden olduğu söylenir. Ses kirliliği işitme sağlığını olumsuz yönde
etkilediği, iş verimini düşürdüğü, uykusuzluk ve sinirlilik gibi etkiler yarattığı ve bir çevre
sorunu olduğu açıklanır. Şiddeti yüksek olan seslerin de, ses kirliliğine neden olduğu söylenir.
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Ses kirliliğinin özellikle büyük şehirlerde daha fazla olduğu söylenir. Ses kirliliğinin olumsuz
etkilerinden korunmak için birey ve toplum olarak bazı tedbirler almamız gerektiği belirtilir.
Yalıtım, ağaçlandırma, toplu taşıma araçlarının tercihi, gürültülü ortamlarda çalışan insanların
kulaklık takması, gereksiz ses kaynağı kullanımının önlenmesi (korna, zil vb.)gürültüye neden
olan tesislerin şehir dışlarında kurulması vb. önlemlerden bahsedilir.
Derinleştirme
Bu basamakta öğrencilere aşağıdaki gazete haberi okunur.
Ses Emici Plaklar Gürültüyü Yok Ediyor
“Türkiye'de devlet okullarında pek bilinmeyen önemli bir sorun ANSİAD
tarafından gündeme getirildi. Sınıflarda ve koridorlarda kalabalık öğrenci
gruplarının ortaya çıkardığı gürültü kirliliğine karşı, okulların fiziki yapılarında
akustik önlemler alınmadığını belirleyen ANSİAD'ın Sağlık, Hizmet ve Eğitim
Sektörü, bu konuda sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projenin hem öğretmen hem
öğrenciler için büyük fayda sağladığını anlatan Ercan, “Gürültünün insanlarda
yarattığı çok kötü etkiler var. Psikolojik, fiziksel, baş ağrısı, moral bozukluğu,
öğrenme bozukluğu gibi saymakla bitmeyecek kadar rahatsızlığa yol açıyor. Biz
tavana ses emici plakalar koyuyoruz. Sınıflarda hepsine değil, bir kısmına koyduk.
Sesi emiyor ve dalgalanma olmuyor. Öğretmen çok rahat anlatabiliyor, anlattığı
öğrenciler tarafından anlaşılabiliyor. Çünkü bu olmadığında öğretmenin söylediği
anlaşılmıyor ve bağırmak mecburiyetinde kalıyor. Bütün öğretmenlerde
bağırmaktan dolayı gırtlak rahatsızlığı var. Koridorlarda ise tamamını yapıyoruz.
Çünkü orada sesin tümüyle emilmesi lazım" dedi.” (NTV Haber, 2016
https://www.ntv.com.tr/egitim/okullarda-gurultu-kirliligini-cozecekproje,ox8mOmG_J0quj4otVuXFJA)
Ardından öğrenciler 3 kişilik gruplara ayrılır. Sınıflarındaki ve okul koridorlarındaki
gürültüyü azaltmak amacıyla bir tasarım yapmaları istenir. Tasarımlarında ses kirliliğini
önlemeye yönelik en az iki çözüm önerisi sunmaları istenir. Tasarımlarına bir isim koymaları
da istenir. Tasarımlarını sınıf arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır. En iyi tasarımı öğrencilerin
gruplar arasından kendilerinin seçmesi sağlanır ve seçilen tasarıma bir ödül verilir.
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Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “25. Etkinlik: Ses Kirliliği” isimli etkinlik ev ödevi
olarak verilebilir ya da sınıfta öğrencilerle beraber yapılır. Öğrencilerin bu etkinlikte ses
kirliğini azaltmak amacıyla alınması gereken önlemleri belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerin
eksiklikleri varsa etkinlik sonunda tamamlanır.
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6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
1. BÖLÜM: BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Kaynak kullanımı, tasarruf, tutumluluk, geri dönüşüm
F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
a. Elektrik, su, besin gibi kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemi vurgulanır.
b. Yeniden kullanmanın önemi üzerinde durulur.
F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.
Su, besin, elektrik gibi kaynaklara değinilir.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Bu basamakta tahtaya geri dönüşüm işareti büyük bir şekilde çizilir ve görme engeli olan
öğrenciler için betimlenir. Öğrencilere bu şeklin ne anlama geldiği sorulur. Günlük
yaşamlarında bu işareti nerelerde gördükleri sorusu yönlendirilir. Öğrencilere “Alış verişlerde
plastik poşet kullanımı neden yasaklanmıştır? Bitmiş piller çöp kutusuna atılır mı? Annelerimiz
neden kullanmadığımız

odalardaki

ışıkları

kapatmamızı

söyler?”

şeklinde

sorular

yönlendirilerek derse ilgilerinin çekilmesi sağlanır.
Öğrencelerin bu konuda fikirlerini ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale
edilmez.
Keşfetme
Bu basamakta öğrencilere çalışma kitabındaki “26. Etkinlik: Evinizin Enerji Kullanım
Dedektifi Olun” isimli etkinlik yaptırılır. Öğrencilerin bu derse gelmeden önce bu etkinlikle
ilgili ailelerinden destek alarak gerekli bilgileri edinmeleri sağlanır. Evlerinin her odasındaki
ampulleri, elektrikli ev aleti ve cihazlarını saymaları, kullandıkları ampullerin tasarruflu olup
olmadığını öğrenmeleri, evde kullandıkları beyaz eşyalarının enerji tasarruflu olup olmadığı,
evlerinin yalıtımlı olup olmadığı, aylık elektrik faturalarını belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerin
bireysel olarak bu soruları yanıtlaması sağlanır. Verdikleri yanıtlar arasındaki farklılıklarının
sebebini sorgulamaları istenir. Bireysel yanıtlar sonrasında öğretmen tahtaya büyük bir tablo
çizer. Öğrencilerle beraber sınıfın enerji kullanımını bu etkinlikteki soruları kullanarak
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öğrencilerle beraber yanıtlar. Tahtaya yazılan her bilgi görme engelli öğrenci için yüksek sesle
okunur. Bu etkinliğin sonunda elektrik enerjisi kullanımında tasarrufun önemini öğrencilerin
fark etmeleri sağlanır.
Açıklama
Bu basamakta elektrik enerjisi, su ve besin kaynaklarının tasarruflu kullanımı için neler
yapılacağı açılanır. Elektrik, su ve besin kaynaklarını tasarruflu kullandığımızda bilinçli birer
tüketici olduğumuz belirtilir. Bilinçli tüketici olmak için öncelikle alacakları ürüne gerçekten
ihtiyaçları olup olmadığına karar vermelerinin önemi vurgulanır. Enerji tasarrufu sağlamak için
yapılması gerekenlere; kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak ısı ve serinlik kaybını
önlemek, evdeki tüm ampuller düşük enerjili ampullerle değiştirmek, LED veya floresan
aydınlatma sistemlerini tercih etmek, az kirli veya az miktardaki çamaşırların ekonomik
programda yıkanması, saçların havlu ile iyice kurutulduktan sonra saç kurutma makinesi
kullanılması. vb. örnekler verilir. Besinlerin tasarruflu kullanımında, ekmeklerin israf
edilmemesi, artan sebze ve meyvelerin atılmaması, fazla paketlenmiş ürünleri tercih etmemek,
hazır gıdalardan uzak durmak vb. örnekler verilir. Su tasarrufunda suyu boş yere akıtmamak,
çamaşır ve bulaşık makinelerinin tamamen dolmadan çalıştırılmaması, duşta uzun süre
kalmamak vb. örnekler verilir. Öğrencilerin de kendi yaşamlarında neler yaptıkları konusunda
görüşleri alınır. Ardından geri dönüşümün logosu, bu logonun nerelerde bulunduğu, geri
dönüşüm veya yeniden kullanımın doğal kaynakları koruduğu, enerji kaynaklarının tasarrufunu
sağladığı, atık miktarını azalttığı ve ekonomik açıdan katkısı vurgulanır. Geri dönüşümün
kaynakların tükenmesini önlediği ve atık çöp miktarını azalttığı belirtilir. Cam, kağıt,
alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddelerin geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir
hale geldiği söylenir.
Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “27.Etkinlik: Farklı İstasyonlar?” etkinliği
öğrencilerle birlikte yapılır. Öğrenciler sınıf mevcuduna göre 4 gruba ayrılır. Sınıfta öykü,
slogan, şarkı ve akrostiş istasyonları oluşturulur. Sıraların üzerine bu istasyon isimleri kartonlar
üzerinde büyük harflerle yazılarak asılabilir. Öğrencilerin ilgili etkinlikteki istasyonlarda
verilen görevleri yerine getirmeleri sağlanır. Her bir istasyonda her grup 10 dakika kalacaktır.
10. dakika bittikten sonra öğrenciler diğer istasyona geçerek arkadaşlarının kaldıkları yerden
ilgili istasyondaki görevi yerine getirmelidir. Bu etkinliğin sonunda tüm öğrencilerin
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kaynakların tasarruflu kullanımı ve geri dönüşüm kavramları konusunda derine bilgi sahibi
olmaları sağlanır.
Değerlendirme
Öğrencilere aşağıda yer alan açık uçlu sorular ev ödevi olarak verilir. Öğrencilerin
yanıtları bir sonraki derse başlamadan önce kontrol edilir. Öğrencilerin yanıtlarındaki hatalar
ve eksik bilgiler tamamlanır.
Açık uçlu sorular
1. Su tasarrufu için evimizde neler yapmalıyız? Neden?
2. Geri dönüşümün faydaları nelerdir?
3. Hangi maddeler geri dönüştürülebilir?
4. Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için neler yapılmalıdır?
5. Besin kaynaklarımızı neden tasarruflu kullanmalıyız?
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7. ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ
1. BÖLÜM: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ
Kazanımlar:
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu
F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.
Devre elemanı olarak, pil, ampul, kablo ve anahtar tanıtılır.
F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.
Ampul, pilden ve anahtardan oluşan devre kurulması istenir.
F.4.7.1.3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı
olduğunu bilir.
Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları
olduğu vurgulanır.

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Merak Uyandırma
Öğrencilere “Elektrik enerjisi olmasaydı neler olurdu? Evlerimizdeki elektrikli araçlar
nasıl çalışmaktadır? Radyonuzun açma düğmesi ile masa lambanızı açmak için kullandığınız
düğmelerin işlevi arasında bir benzerlik var mıdır? Pil ne işe yarar?” şeklinde sorular
yönlendirilir. Bu sorular tahtaya büyük harflerle yazılır. Öğrencelerin bu konuda fikirlerini
ifade etmeleri sağlanır. Verilen yanıtlara müdahale edilmez.
Keşfetme
Keşfetme basamağında gören, az gören ve total düzeyde görme engelli öğrencilerin
tamamının öğrenme kanallarına uygun olarak ‘Dokunsal Devre Elemanları’ adlı materyal
hazırlanır. Bu basamakta materyali daha önceden siz hazırlayıp öğrencilere sunabileceğiniz gibi
öğrencileriniz ile birlikte de hazırlayabilirsiniz. ‘Dokunsal Devre Elemanları’ adlı materyalin
yapımında kullanılan malzemelere ve hazırlanma aşamasına aşağıda yer verilmiştir.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, p l, anahtar, kablo, ampul, yapıştırıcı, renkl kartonlar,
Bra lle tablet ve ç v , yazıcı, kağıt bardak.
Materyalin Geliştirme Süreci: 4 Bardak kesilerek en alt kısımları elde edilir. Mukavvanın
en üst kısmına bu bardaklar yapıştırılır. Kesilen bardakların mukavvada yer alan bölümleri
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üzerine her bir devre elemanı tek tek yerleştirilir. Bu devre elemanlarını temsil eden figürler
swell paper kullanılarak hazırlanır ve bardakların alt kısımlarına ayrı ayrı yapıştırılır. Swell
paper kullanılarak hazırlanan kısımların altına ise gerçek devre elemanlarını kullanılarak aşama
aşama basit bir elektrik devresi hazırlanarak yapıştırılır. Her bir aşama Braille ve büyük puntolu
yazı formatında yazılarak altlarına yapıştırılır.
Materyalin Kullanımı: Materyalin tüm öğrenciler tarafından incelenmesini sağlayın. Bu
aşamada görme engelli öğrencinizin materyali ilk olarak bütüncül bir şekilde incelemesini
destekleyin ve öğrenci materyali incelerken öğrenciye materyali betimleyin. Ardından
öğrencinizin materyalde bulunan her bir devre elemanına tek tek dokunmasını ya da arta kalan
görmesini kullanarak bakmasını sağlayın. Öğrencilerinize basit bir elektrik devresi
hazırlanırken hangi devre elemanlarının kullanıldığı ile ilgili sorular sorun. Ardından aşama
aşama hazırlanan elektrik devresinin her bir aşamasında hangi devre elemanlarının olduğunu
öğrencilerinize sorun. Bu aşamada görme engelli öğrencinizin ilgili aşamayı temsil eden
mekanizmaya dokunması/bakmasını sağlayın. Her bir aşama için tüm süreci aynı şekilde tekrar
edin. Ardından öğrencilerinize basit bir elektrik devresi hazırlamak için hangi devre
elemanlarının kullanıldığına ve basit bir elektrik devresinin nasıl çalıştığına ilişkin sorular
sorarak sınıf içi tartışmalar başlatın. Son olarak öğrencilerinizden basit bir elektrik devresi
hazırlamalarını isteyebilirsiniz.
Açıklama
Bu basamakta öğrencilere basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri
açıklanır. Devre elemanı olarak, pil, ampul, kablo ve anahtar basit bir elektrik devresi üzerinde
öğrencilere tanıtılır. Her devrenin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı olduğu ve pil ve
bataryaların basit bir elektrik devresinde bu işlevi gerçekleştirdiği, Anahtar devrenin açılıp
kapanmasını sağladığı, ampulün, devre anahtarı kapatıldığında ışık veren devre elemanı olduğu,
Pilden elde edilen elektrik enerjisinin, bağlantı kabloları yardımıyla diğer devre elemanlarına
iletildiği vurgulanır. Öğrencilerin evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer
devre elemanı olduğunu bilmesi sağlanır. Evimizdeki elektrik düğmeleri ile lambalar arasında,
duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğunu fark etmeleri sağlanır.
Derinleştirme
Bu basamakta çalışma kitabında yer alan “30. Etkinlik: Sizce Kim Haklı?” etkinliği
öğrencilerle birlikte yapılır. Bu etkinlikte öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Her
grubun grup arkadaşları ile birlikte baloncuklar içerisindeki ifadeleri okumaları sağlanır.
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Ardından bu ifadelerden hangisi ile aynı düşüncede oldukları ve bu düşüncenin nedenini
açıklamaları sağlanır. Her grubun düşüncelerini sınıf arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.
Değerlendirme
Öğrencilere çalışma kitabında yer alan “28. Etkinlik: Devre Elemanlarının İsimlerini
Yazalım” ve “29. Etkinlik: Problem Nerede?” etkinlikleri konuyu pekiştirmelerini sağlamak
amacıyla yaptırılır/ev ödevi olarak verilebilir. Öğrencilerin yanlış ve eksik bilgileri tamamlanır.
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MATERYALLERİN
YAPILIŞ BASAMAKLARI
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MATERYALLERİN LİSTESİ
1. Dokunsal küre
2. Yer kürenin katmanları
3. Dokunsal katmanlar
4. Konuşan bebek
5. Beş duyu büstü
6. Kulak ve bölümleri
7. Şırıngalı itme çekme
8. Dokunsal çevre
9. Işık Kutusu
10. Yapay ve doğal sesler
11. Dokunsal renkli piyano
12. Ses şeridi
13. Bitkinin yaşam döngüsü takvimi
14. Bitkiler büyüyor
15. 3D’de bitkiler büyüyor
16. Kayaç kutusu
17. Dönme dolanma
18. Balonlu araba
19. Mıknatıs kutusu
20. Mıknatıslı araba
21. Mıknatıslı bisiklet geziyor
22. Dokunsal devre elemanları

Aşağıdaki bölümlerde atölyelerde geliştirilen/uyarlanan 22 materyallerin geliştirilme sürecine
yer

verilmiştir.

http://engelsizfenogretimi.com/materyaller/

geliştirilme sürecinin anlatıldığı videolara ulaşabilirsiniz.
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bu

linkten

materyallerin

DOKUNSAL KÜRE
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Dünya’nın yüzey nde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
Dünya’da etrafımızı saran b r hava katmanının bulunduğunu açıklar.
Dünya yüzey ndek kara ve suların kapladığı alanları model üzer nde karşılaştırır.
Kullanılan Malzemeler: Dünya Modeli, zımpara, cırt cırt, jöle, sıcak ve soğuk silikon,
farklı dokularda kumaş, yapıştırıcı, makas, Braille tablet, kağıt, çivi, silikon tabanca, mavi
boya/mürekkep.

Şekil 1. Dokunsal Küre

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Dünya Modeli üzerinde yer alan tüm kıtaların sınırları silikon tabanca kullanılarak
belirginleştirilir.
2. Dünya modeli üzerinde yer alan su (okyanuslar) soğuk silikon ve mavi boya
kullanılarak kaplanır. Silikon su hissi verirken, mavi boya görsel anlamda su olduğunu
destekler.
3. Dünya üzerinde yer alan kıtaların her biri farklı dokunsal farkındalık oluşturacak
şekilde farklı dokulardaki kumaş parçaları ile kaplanır.
4. Her bir kıtanın adı, hem Braille yazı formatında (Total öğrenciler için), hem gören yazı
(Gören öğrenciler için) hem de büyük puntolu yazı (Az gören öğrenciler için)
formatında yazılarak ilgili kıtanın üzerine cırt cırtlar yardımı ile yapıştırılır.
5. Öğrenci dokunarak ve görerek dünya ile ilgili bilgileri edinir.
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YER KÜRENİN KATMANLARI
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Dünya’nın yüzey nde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
Dünya’da etrafımızı saran b r hava katmanının bulunduğunu açıklar.
Dünya yüzey ndek kara ve suların kapladığı alanları model üzer nde karşılaştırır.
Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değ n l r.
Kullanılan Malzemeler: Karton tabak (5 adet), akvaryum kumu, farklı dokularda ve
renklerde kumaş, ceviz kabuğu, fon kartonları, soğuk silikon, mavi mürekkep.

Şekil 2. Yer Kürenin Katmanları

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Tabaklar siyah renkte fon kartonları ile kaplanır.
2. İlk tabakta üç daire belirlenir. Dairenin birine kum yapıştırılır. Kumun yanına karaları
temsil ettiği yazılır. İkinci daireye kırmızı kumaş yapıştırılır. Üçüncü kutuya ceviz
kabuğu ikiye bölünür ve bir tarafı diğer daireye yapıştırılır.
3. İkinci tabağın en dış kısmında 1 cm olacak şekilde kum yapıştırılır.
4. Üçüncü tabağın en dış kısmına 1 cm olacak şekilde kum yapıştırılır. Daha sonra yine
1 cm olacak şekilde kırmızı kumaş yapıştırılır.
5. Dördüncü tabağa en dış kısmına 1 cm olacak şekilde kum yapıştırılır. Daha sonra yine
1 cm olacak şekilde kırmızı kumaş yapıştırılır. Tabağının en iç kısmına ceviz
yapıştırılır.
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6. Beşinci tabağa karalar ve suyu temsil eden görsel çizilir. Suyu temsil eden kısma soğuk
silikon ve mavi mürekkep karıştırılarak yapıştırılır. Karalar kısmına ise kumlar
yapıştırılır.
7. Öğrenci her bir tabağa dokunmadan önce öncelikle ilk tabağa dokunur ve hangi
dokunsal materyalin neyi temsil ettiğini yanında yazan yazıdan okur. Daha sonra
tabakları ayrı ayrı inceler.
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DOKUNSAL KATMANLAR
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Dünyanın şekl le lg l model hazırlar. Dünyanın katmanlardan oluştuğuna
değ n l r.
Kullanılan Malzemeler: Büyük boy köpük küre, zımpara kâğıdı, kırmızı-mavi jöle, streç
film, turuncu pinpon topu.

Şekil 3. Dokunsal Katmanlar

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Kürenin ¼ kesiti düz bir şekilde kesilerek çıkartılır. Kesit çıkarıldıktan sonra kürenin
kesilen kısmının tam ortası pinpon topunun alabileceği şekilde oyulur.
2. Çıkartılan kısma pinpon topu yapıştırılır. Çekirdek küre oluşturulur.
3. Ateş küreyi oluşturmak için streç filmlerin içerisine kırmızı jöle koyularak sarılır, jöle
sızmayacak şekilde sağlamlaştırılır. Çekirdek kürenin çevresine yapıştırılır.
4. Küre kesitinin boş kalan kısımları zımpara kâğıdı ile kaplanır.
5. Kürenin dış yüzeyindeki karalar zımpara yapıştırılarak, okyanuslar streç filme
kaplanmış mavi jöle kullanılarak düzenlenir.
6. Öğrenci geliştirilen materyale dokunarak ve görme duyusunu kullanarak dünyanın iç
katmanlarının yapısı ve yeryüzünün yapısın farkına varır.
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KONUŞAN BEBEK
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Duyu organlarının temel görevler n açıklar.
Duyu organları arasındak l şk açıklanır.
Duyu organlarının sağlığını korumak ç n yapılması gerekenler açıklar.
Kullanılan Malzemeler: Bez bebek, ses kaydedeceği, hoparlör (ses kayıt modülü ve
hoparlör), buton (5 adet), iğne iplik, yapıştırıcı.

Şekil 4. Konuşan Bebek

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Bez bebeğin, bir gözünün, bir kulağının, burnunun, dilinin ve bir elinin olduğu bölüm
sökülür.
2. Ses kaydediciler kullanılarak beş duyu organlarının adları, temel görevleri ve sağlıkları
ile ilgili bilgiler kaydedilir. Her duyu için bu kayıt ayrı ayrı oluşturulur.
3. Bez bebeğin gözlerinden birine gözün görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen bilgileri
içeren düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir. Düzenek yerleştirildikten sonra ilgili
bölüm dikilir.
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4. Bez bebeğin burnuna burnun görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen bilgileri içeren
düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir. Düzenek yerleştirildikten sonra ilgili bölüm
dikilir.
5. Bez bebeğin kulaklarından birine kulağın görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen
bilgileri içeren düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir. İlgili bölüm dikilir.
6. Bez bebeğin ağzına kırmızı renkli bir kumaş ve içerine kum konularak bir dil
oluşturulur ve dil ağız kısmına dikilir. Dilin içine dil ile ilgili düzenek ve buton
yerleştirilir.
7. Bez bebeğin ellerinden birine derinin görevleri ve sağlığı ile ilgili kaydedilen bilgileri
içeren düzenek ve butonlardan biri yerleştirilir. İlgili bölüm dikilir.
8. Öğrenci butonlara dokunduğunda beş duyu ile ilgili ses bilgileri dinler.
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BEŞ DUYU BÜSTÜ
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Duyu organlarının temel görevler n açıklar.
Duyu organlarının yapısal ayrıntısına g r lmez.
Kullanılan Malzemeler: Büst, kirpik, ip, kırmız kumaş, maket bıçağı, daire şeklinde
düğme, asetat, sıcak silikon tabanca ve silikon, yapıştırıcı.

Şekil 5. Beş Duyu Büstü

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Büstte saçların yer aldığı kısma ipler kullanılarak saç yapılır.
2. Büstün göz kısmında oyuk açılır, siyah kalemle göz belirginleştirilir. Bu kısma daire
şeklindeki boncuklar yerleştirilir ve göz kısmının tamamı asetatla kaplanır. Kirpik
kısmına kirpikler yapıştırılır.
3. Büstün burnuna delikler açılır.
4. Büstün ağız kısmına kırmızı bez ve kumlardan yararlanılarak dil yapılır ve yapıştırılır.
5. Büstün kulakları silikon tabancı ve silikon kullanılarak belirginleştirilir.
6. Öğrenci büste dokunarak duyu organlarını tanır.
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KULAK VE BÖLÜMLERİ
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Duyu organların temel görevler n açıklar. Duyu organların sağlığını korumak
ç n yapılması gerekenler açıklar.
Kullanılan Malzemeler: Fon kartonu, mukavva, swell paper, silikon, yapıştırıcı, dış
kulak orta kulak ve iç kulak görselleri, eva, sıcak silikon tabancası.

Şekil 6. Kulak ve Bölümleri

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavva L şeklinde birleştirilir evarla kaplanır. Fon kartonlardan iki yüzeyi açık küp
oluşturulur. Oluşturulan bu küp mukavvanın üstüne yerleştirilir.
2. Dış kulak kutunun dışına, orta kulak ve iç kulak kutunun içerisine beyin ise kutunun
dış yüzeyine yapıştırılır.
3. Kulağın kıvrımları ve hatları silikon tabancası veya 3 boyutlu kalem ile
belirginleştirilir. Beyin ise swell paper kullanılarak kabartılır.
4. Öğrenci bu maketle kulağım yapısını ve bölümlerini dokunarak öğrenir.
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ŞIRINGALI İTME ÇEKME
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: İtme çekmen n b rer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
Kullanılan Malzemeler: Büyük boy şırınga (2 adet), 1 paket (50 adet) dil basacağı,
mukavva, serum lastiği, zil (1adet), kırmızı mürekkep, serum lastiği (1m), maşa raptiye
(1 kutu), renkli fon kartonu, 4 adet raptiye, zımba, kare ince ahşap çıta.

Şekil 7. Şırıngalı İtme-Çekme

Materyalin Geliştirme Süreci:
1.

Mukavva fon kartonu ile kaplanır.

2.

Dil basacakları ve çıtalar kullanılarak akordeon şeklinde yukarı ve aşağı hareket
edebilen bir düzenek oluşturulur.

3.

Düzeneğinin en üstüne kaplanmış mukavva ile bir platform oluşturulur.

4.

Oluşturulan platformun üstüne zil monte edilir.

5.

Oluşturulan platform, zemin mukavvasına bir ucundan sabitlerin diğer ucu hareket
etmesi için serbest bırakılır.

6.

Şırıngaların birisinin içerisine mürekkepli su tam dolu olacak şekilde çekilir.

7.

Her iki şırınga serum lastiği ile birbirine sıvı sızdırılmayacak şekilde bağlanır.

8.

Şırıngalarda sadece su kalacak şekilde havaları alınır.

9.

Şırıngalardan bir tanesi oluşturulan platformun hareketli kısmına sabitlenir.
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10. Diğer şırınga zemin mukavvasına itme çekme hareketini kolayca yapacağı bir
pozisyonda sabitlenir.
11. Şırıngaların birindeki mürekkep diğerine iletilirken düzenek aşağı ve yukarı yönlü
hareket eder, bu harekette zil çalar.
12. Öğrenci şırınganın birindeki kırmızı suyu diğerine aktarırken düzeneğin yükseldiğini
diğer elleri ile takip ederek algılar. Aynı zamanda zil sesini de dinleyerek öğrenmeyi
gerçekleştirir.
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DOKUNSAL ÇEVRE
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Beş duyu organını kullanarak maddey n teleyen temel özell kler açıklar.
a. Maddey n teleyen; sertl k/yumuşaklık, esnekl k, kırılganlık, renk, koku, tat ve
pürüzlü/pürüzsüz olma durumlarına değ n l r.
b. B r yüzey n pürüzleşt r lmes veya pürüzsüzleşt r lmes n keşfetmeler sağlanır.
c. Ders ortamına beş duyu organına h tap edecek çeş tl örnekler get r lerek deneme
yoluyla fark etmeler sağlanır.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, farklı dokularda kumaş, taş, kum, mercimek, nohut,
sünger, renkli eva ve renkli keçe, fasulye, tahta çubuk, bulaşık teli, pelüş kumaş, pirinç,
ceviz.

Şekil 8. Dokunsal Çevre

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavvanın üzerine öncelikle yapay çevre içerisinde yer alacak nesnelerin yerleri
belirlenir.
2. Mukavva üzerine bir yol yapılır ve bu yolun bir kısmında mercimek, bir kısmına tel,
bir kısmına pelüş kumaş, bir kısmına pirinç, bir kısmına taş yapıştırılır.
3. Yol üzerine gövdesi kartondan üst kısmı ise yeşil keçelerden oluşan ağaçlar yapıştırılır.
4. Mukavvanın ortasına dil çubukları ile hazırlanan köprü oluşturulur.
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5. Oluşturulan köprünün altına soğuk silikon kullanılarak suyu temsil eden malzeme
yapıştırılır.
6. Süngerlerden iplerden yararlanılarak kurbağa yapılır. Kurbağa çubuk ile tutturulur bu
figür dokunun üzerine gezdirileceğinden bir yere sabitlenmez.
7. Mukavvanın bir kısmına küçük bir bölüm oluşturulur. Bu bölüme cevizler yapıştırılır.
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IŞIK KUTUSU
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: ‘Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli
olduğu sonucunu çıkarır.’
Kullanılan Malzemeler: Tuvalet kâğıdı rulosu, kutu, yüz voltluk ampul, elektrik devresi
için kablo, anahtar, renkli kartonlar, plastik oyuncak sandalye, masa, renkli eva.

Şekil 9. Işık Kutusu

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Küp şeklinde kutu siyah fon kartonu ile kaplanır.
2. Kutunun bir tarafına dürbün şeklinde iki boşluk açılır. Bu boşluklara tuvalet kağıdı
ruloları yerleştirilir.
3. Kutunun tepesinden bir ampulün içine girebileceği kadar bir boşluk açılır. Bu
boşluktan elektrik devresi kullanılarak hazırlanan ampul yerleştirilir.
4. Kutunun içerisine fosforlu renklerde oyuncak masa, sandalye ve diğer malzemeler
yerleştirilir.
5. Dürbün kısmına renk eva kullanılarak perdeler yapılır.
6. Öğrenci dürbün kısmından kutuya bakar. Öğrenci baktığında hiçbir şey göremez ve
ampul yandığında az gören ve gören öğrenciler kutunun içerisindeki nesneleri görür.
7. Total düzeyde görme engeli olan öğrenciler ise ışık algısı varsa sınırlı görme
gerçekleşir eğer ışık algısı yoksa öğrenci ısıyı hisseder.
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YAPAY VE DOĞAL SESLER
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Çevres ndek ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şekl nde
sınıflandırır.
Kullanılan malzemeler: Siyah karton, farklı renklerde evalar, yapıştırıcı, ses
kaydedeceği, hoparlör (ses kayıt modülü ve hoparlör), zil düğmesi, pil, elektrik kablosu,
lehim makinesi, Braille tablet, çizi, yazıcı, ip, kontrplak, 3D kalem, soğuk silikon, streç
film, pinpon topu.

Şekil 10. Yapay ve Doğal Sesler

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Siyah karton enine ikiye bölünür.
2. Üst kısma doğal sesler hem Braille formatta hem de büyük puntolu gören yazı şeklinde
yazılır.
3. Üst bölüm 3 eşit parçaya bölünür. Bölünen kısımlardan birine iplerden, kartondan ve
kumaşlardan yararlanılarak bir insan figürü oluşturulur ve üst bölüme yapıştırılır. Ses
kaydedici kullanılarak insan sesi kaydedilir ve basit elektrik devresi kullanılarak insan
110

figürünün arkasına montu edilir. İnsan figürünün hemen altına ise zil düğmesi
yerleştirilir.
4. Bölümlerden birine evalardan ve 3D kalemlerden yararlanılarak kuş figürü yapılır ve
yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak kuş sesi kaydedilir ve basit elektrik devresi
kullanılarak kuş figürünün arkasına montu edilir. Kuş figürünün hemen altına ise zil
düğmesi yerleştirilir.
5. Bölümlerden birine streç film ve soğuk silikon kullanılarak su figürü yapılır ve
yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak su sesi kaydedilir ve basit elektrik devresi
kullanılarak su figürünün arkasına montu edilir. Su figürünün hemen altına ise zil
düğmesi yerleştirilir.
6. Kartonun alt kısmı ise yine 3 eşit parçaya bölünür. Bölünen kısımlardan birine karton,
3D kalem, pinpon topu, evalar kullanılarak araba figürü yapılır ve yapıştırılır. Ses
kaydedici kullanılarak araba sesi kaydedilir ve basit elektrik devresi kullanılarak araba
figürünün arkasına montu edilir. Araba figürünün hemen altına ise zil düğmesi
yerleştirilir.
7. Bölümlerden birine kartondan ve asetattan yararlanılarak bir cep telefonu figürü
hazırlanır ve yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak cep telefonu sesi kaydedilir ve
basit elektrik devresi kullanılarak cep telefonu figürünün arkasına montu edilir. Cep
telefonu figürünün hemen altına ise zil düğmesi yerleştirilir.
8. Bölümlerden birine kontrplak ve evalardan yararlanılarak vapur figürü hazırlanır ve
yapıştırılır. Ses kaydedici kullanılarak vapur sesi kaydedilir ve basit elektrik devresi
kullanılarak vapur figürünün arkasına montu edilir. Vapur figürünün hemen altına ise
zil düğmesi yerleştirilir.
9. Üst bölüme doğal sesler, alt kısma yapay sesler Braille formatta (Asetata yazılır) ve
büyük puntolu yazı formatında (Kağıda) yazılır ve her iki yazı üst üste gelecek şekilde
yapıştırılır.
10.

Öğrenci yapay ve doğal sesleri önce figürleri inceleyerek ardından zile basarak

sesleri dinleyerek öğrenir.
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DOKUNSAL RENKLİ PİYANO
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Her ses n b r kaynağı olduğu ve ses n her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
İş tme duyusunu kullanarak ses kaynağının yakınlaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yer
hakkında çıkarımlarda bulunur.
Kullanılan Malzemeler: Sıcak silikon ve silikon tabancası, renkli fon kartonu, metal
bilye, dil basacağı, ksilofon, mini menteşe, mukavva, çöp şiş, lastik.

Şekil 11. Dokunsal Renkli Piyano

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Kartonlar piyano şeklini oluşturacak şekilde kesilir ve piyanonun iskeletini
oluşturacak şekilde birleştirilir.
2. Kartonlar ve mukavvalar yapıştırılarak tuşlar oluşturulur.
3. Tuşların yarı genişliğinde 2 karton üst üste yapıştırılarak 5-6 cm uzunluğunda çubuklar
elde edilir ve bu çubukların bir ucuna metal bilye yapıştırılır.
4. Ksilofonun demir çubukları sökülür ve alt desteği ile birlikte piyanonun alt tabanına
sırasıyla sabitlenir.
5. Ucunda metal bilyeler olan karton çubukların orta noktalarından çöp şiş geçilerek
piyanonun yan duvarlarına takılır.
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6. Piyano tuşlarının ortalarına kartondan destek noktası konularak piyanonun önüne
yerleştirilir.
7. Tuşların metal bilyeli çubukların temas noktaları lastik ile piyanonun tabanına
sabitlenir.
8. Piyanonun ayakları ve kapağı mukavvadan yararlanılarak hazırlanır ve yapıştırılır.
9. Öğrenci piyanonun tuşlarına basarak farklı sesleri ayırt edebilecektir.
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SES ŞERİDİ
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: Ses ş ddet n n ş tme ç n öneml olduğunu gözlemler ve her ses n nsan kulağı
tarafından ş t lemeyeceğ n fark eder. Ses ş ddet n n, ses duyab lmem z sağlayan özell k
olduğu vurgulanır.
Ses ş ddet

le uzaklık arasındak

l şk y açıklar. Ses ş ddet

le uzaklık arasındak

matemat ksel l şk ver lmez.
Ş ddetl sesler n ş tme kaybına sebep olab leceğ n fade eder.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, siyah karton, dil çubuğu, pinpon topu, çay kaşığı,
pipet (5 adet), tahta parçası, cam parçası, basit elektrik devresi ve ses kaydedici, taş,
düdük, renkli karton, yapıştırıcı, Braille tablet, çivi, yazıcı.

Şekil 12. Ses Şeridi

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavva siyah kartonla kaplanır.
2. Kartonla kaplanan mukavva 10 eşit parçaya bölünür. Bölümleri birbirinden ayırmak
için renkli kartonlardan şeritler oluşturularak hem dokunsal hem de görsel ayırt
edicilikleri sağlanır.
3. Bölünen parçalara ayrı ayrı pinpon topu, çay kaşığı, pipetler, tahta parçası, cam
parçası, düdük, taş, ses kaydedici yardımıyla hazırlanan ve basit elektrik devresi
kullanılarak hazırlanan insan sesini içeren düzenek yapıştırılır.
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4. Geriye kalan bölüme ise eva yardımı ile hazırlanan bir cep yapıştırılır ve içine dil
çubuğu konulur.
5. Öğrenci dil çubuğunu kullanarak her bir materyale dokunarak sesleri dinler, insan sesi
için düğmeye basar ve düdüğü üfleyerek öttürür. Bu şekilde öğrenci farklı
malzemelerin seslerini dinler.
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BİTKİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ TAKVİMİ
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım:

Br

b tk n n

yaşam

döngüsüne

at

gözlem

sonuçlarını

sunar.

B r b tk n n bel rl b r süre boyunca gel ş m n n zlenmes ve gözlem sonuçlarının
kayded lmes beklen r.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, metal halka, renkli evalar ve keçeler, yapıştırıcı,
Braille tablet, çivi, yazıcı, maket bıçağı.

Şekil 13. Bitkinin Yaşam Döngüsü Takvimi

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. A5 boyutunda 5 mukavva kesilir.
2. İlk mukavvanın üzerine tohumlamayı temsil eden figür eva ve keçelerden
yararlanılarak yapılır.
3. İkinci mukavvaya ve üçüncü mukavvaya çimlenmeyi temsil eden figürler eva ve
keçelerden yararlanılarak hazırlanır.
4. Dördüncü mukavvaya genç bitki ve beşinci mukavvaya olgun bitkiyi temsil eden figür
eva ve keçelerden yararlanılarak hazırlanır.
5. Mukavvadan masa takviminin iç düzeneği hazırlanır.
6. Mukavvalar birleştirilir ve üst kısımlarından 2 delik açılır ve bu deliklerden metal
halkalar geçirilir.
7. Her bir mukavvada yer alan döngünün adı asetata Braille olarak kağıda büyük puntolu
olarak yazılır ve üst üste gelecek şekilde ilgili kısma yapıştırılır.
8. Öğrenci her bir mukavvada yer alan bitkinin yetiştirilme sürecini dokunarak ve altında
yer alan bilgileri okuyarak öğrenir.
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BİTKİLER BÜYÜYOR
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım:

Br

b tk n n

yaşam

döngüsüne

at

gözlem

sonuçlarını

sunar.

B r b tk n n bel rl b r süre boyunca gel ş m n n zlenmes ve gözlem sonuçlarının
kayded lmes beklen r.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, köpük/pamuk, kum/toprak, yeşil eva ve keçeler,
beyaz eva, yapıştırıcı, sıcak silikon ve silikon tabancası, şeffaf uhu, mavi mürekkep.

Şekil 14. Bitkiler Büyüyor

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavvanın en alt kısmına topraklar yapıştırılır.
2. En üst kısmına köpükten bulutlar hazırlanarak yapıştırılır.
3. Bulutların altına şeffaf uhu ve mavi mürekkep kullanılarak hazırlanan yağmur
damlaları yapıştırılır.
4. Yapıştırılan toprağın üzerine keçeden çimler yapılarak yapıştırılır.
5. Toprağın üzerine bitkilerin yetiştirilme sürecinde gerçekleşen her bir evreyi temsil
eden figürler renkli evalar kullanılarak hazırlanır ve yapıştırılır.
6. Bitkinin yetiştirilme sürecini anlatan her bir figürün altına geçirdiği evre Braille ve
büyük puntolu yazı formatında yazılır ve yapıştırılır.
7. Öğrenci materyale dokunarak ve görerek bir bitkinin yaşam döngüsü hakkında bilgi
edinir.
117

3D’de BİTKİLER BÜYÜYOR
Sınıf düzeyi: 3. Sınıf
Kazanım: B r b tk n n yaşam döngüsüne a t gözlem sonuçlarını sunar. B r b tk n n bel rl
b r süre boyunca gel ş m n zlenmes ve gözlem sonuçlarının kayded lmes beklen r.
Kullanılan Malzemeler: 3D yazıcı, bitkinin yetiştirilme sürecine ait çizimler, bilgisayar.

Şekil 15. 3D’de Bitkiler Büyüyor

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Bir fasulyenin yetiştirilme sürecine ilişkin 6 evre bilgisayar kullanılarak ve gerekli
teknik destekler sağlanarak 3 boyutlu olarak çizilir.
2. Çizilen her evre 3D yazıcıda tek tek basılır.
3. Öğrenci her bir evreye dokunarak bir bitkinin yaşan döngüsünü öğrenir.
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KAYAÇ KUTUSU
Sınıf düzeyi: 4. Sınıf
Kazanım: Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu bel rt r.
Kayaçlarla madenler l şk lend r r ve kayaçların ham madde olarak önem n tartışır.
Türk ye’dek öneml kayaçlara ve madenlere değ n l r; altın, bor, mermer, l ny t, bakır,
taşkömürü, gümüş vb. örnekler ver l r.
Kullanılan Malzemeler: 3 adet kontrplak, kıl testere ve kıl testere ucu, renkli keçe,
yapıştırıcı, mukavva, kayaçların örnekleri, Braille tablet ve çivi, yazıcı.

Şekil 16. Kayaç Kutusu

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Kontrplaklar kullanılarak kutu hazırlanır.
2. Kutunun içerisinde 16 hücre mukavva kullanılarak hazırlanır.
3. Her hücreye bir kayaç örneği yerleştirilir.
4. Her bir hücre içerisinde yer alan kayaçların özellikleri yine aynı hücre büyüklüğünde
kağıtlara büyük puntolu yazı şeklinde yazılır. Braille yazı asetata yazılır. Asetat büyük
puntolu gören yazı üzerine yapıştırılır.
5. Kutunun dış kısmı renk zıtlıklarından yararlanılarak keçe ile kaplanır.
6. Öğrenci hücrelerdeki kayaç türlerini inceler ve ilgili kayaca ait bilgiyi kapak kısmının
iç kısmına yerleştirilen yazılardan okur.
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DÖNME DOLANMA
Sınıf düzeyi: 4. Sınıf
Kazanım: Dünyanın dönme dolanma hareketler arasındak farkı açıklar. Dönme ve
dolanma hareket ne günlük yaşamdan örnek ver l r. Dünya’nın hareketler sonucu
gerçekleşen olayları açıklar.
Kullanılan Malzemeler: Kontrplak, kıl testere, ahşap tutkal, guaj boya, yuvarlak çıta,
zımpara, 3 farklı boyutta köpük küre, sıcak silikon, kırmızı sakallı ip, latex eldiven.

Şekil 17. Dönme Dolanma

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Kontrplaklardan 4 adet çark kıl testere ile kesilir. 3 adet çark aynı ebatta olacak şekilde
kesilir. Son çark diğer çarklarının ¼ olacak şekilde hazırlanır. Kontrplaklardan
mekanizmanın hareketi için boş bir kaide oluşturulur.
2. Çarkların orta noktasından yuvarlak çıtaların gireceği büyüklükte delikler delinir.
3. Kaidenin üstüne 3 çarktan biri yerleştirilir. İkinci büyük çark orta çarka yarısı dışarıya
çıkacak şekilde yerleştirilir. Kenara yerleştirilen bu çarın üzerine çarkın dişlerinin
üzerine gelmeyecek şekilde kesilen daire yapıştırılır ve bu dairenin üstüne yaklaşık 5
cm yükseklikteki yuvarlak çıta yapıştırılır.
4. Orta ana çarkın üzerine 10 cm yüksekliğinde mesafe konularak 3. büyük çark simetrik
şekilde monte edilir. 10 cm yüksekliğinde ayaklar kesilerek 3. büyük çarkın havada
durmasını sağlanır.
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5. Bir büyük çark ve küçük çarkın birbirine geçmiş halde iken orta noktalarının
uzunluğunda 2 adet 5 cm genişliğinde kontrplak çubuk kesilir. Küçük çark 3. çark
döndüğünde dönecek şekilde kesilen çubuklar yardımı ile alttan ve üstten sabitlenerek
monte edilir.
6. Küçük çarın üzerine dişlilerini engellemeyecek şekilde bir daire kesilerek yerleştirilir
ve bir ucuna L şeklinde hazırlanan çıta sabitlenir, çıtanın dik ucuna ayı temsil eden
küçük köpük küre yerleştirilir.
7. Küçük çarkın üzerine dünya küresi (büyük köpük) sabitlenir.
8. 3. Çarkın üst kısmına Güneşi temsil eden kırmızı sakallı ip ile kaplanmış çok büyük
köpük küre yerleştirilir.
9. Öğrenci 2. Çarkın üstündeki çubuğu tutarak hareket ettirdiğinde tüm sistemin hareket
etmesini sağlan ve böylece dünyanın dönme dolanma hareketini farkına varır.
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BALONLU ARABA
Sınıf düzeyi: 4. Sınıf
Kazanım: İtme çekmen n b rer kuvvet olduğunu keşfeder. İtme ve çekme kuvvetler n n
hareket eden ve duran c s mler üzer ndek etk ler n gözlemleyerek kuvvet tanımlar.
Günlük yaşamda hareketl c s mler n sebep olab leceğ tehl keler tartışır.
Kullanılan Malzemeler: CD (4 adet) balon (2 adet), maşa raptiye, mukavva, kırmızı eva,
şeffaf asetat (5 adet), çöp şiş, pet şişe kapağı (4 adet).

Şekil 18. Balonlu Araba

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavva karton kesilerek sedan bir araba oluşturulur. Evalarla kaplanır camları için
asetatlar kullanılır.
2. CD, çöp şiş ve pet şişe kapakları kullanılarak tekerlekler oluşturulur.
3. Balonlardan biri arabanın bagaj kısmının ortasında yer alacak şekilde maşa raptiye ile
sabitlenir.
4. Balonlardan diğeri aynı şekilde arka camının bittiği tavan kısmına 5 cm uzunluğunda
lastik ile tutturulur.
5. Balonlar şişirilip içeresindeki havanın salınımı ile arabanın hareket etmesi sağlanır.
6. Öğrenci balonu şişirmek için üfler daha sonra balonun ağzını eli ile tutarak hava
kaçmasını engeller. Diğer eliyle de arabayı tutar. Balonu bırakır ve arabanın hareket
ettiğini elinden uzaklaştığını farkına varır.
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MIKNATIS KUTUSU
Sınıf düzeyi: 4. Sınıf
Kazanım: Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. Mıknatısın etk ett ğ
maddeler deney yaparak keşfeder. Mıknatısın uyguladığı kuvvet n temas gerekt ren
kuvvetlerden farklı olarak temas gerekt rmed ğ vurgulanır. Mıknatısın günlü yaşamdak
kullanma alanlarına örnekler ver r. Mıknatısın yen kullanım alanları konusunda
f k rler n açıklar.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, fon kartonu, pinpon toplu, kum, kumaş, taş, pipet,
çeşitli metal parçalar, ahşap parçalar, kırık mıknatıs parçaları, çubuk mıknatıs, ip.

Şekil 19. Mıknatıs Kutusu

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavvanın üzeri fon kartonuyla kaplanır.
2. Mukavvadan 10x10 cm genişliğinde 5 cm yüksekliğinde kapaklı 7 adet kutu yapılır.
3. Yapılan kutular diğer mukavvanın üzerine sabitlenir.
4. Kutuların içerisine kum, kumaş, ahşap, plastik, taş, demir, mıknatıs parçalar konulur.
5. Çubuk mıknatısın bir ucuna pinpon topu sabitlenir, bir ip vasıtasıyla çubuk mıknatıs
mukavvaya sabitlenir.
6. Öğrenci çubuk mıknatısı kutuların üzerinde gezdirerek çeken ve çekmeyen cisimleri
ayırt eder.
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MIKNATISLI ARABA
Sınıf düzeyi: 4. Sınıf
Kazanım: Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. Mıknatısın etk ett ğ
maddeler deney yaparak keşfeder. Mıknatısın uyguladığı kuvvet n temas gerekt ren
kuvvetlerden farklı olarak temas gerekt rmed ğ vurgulanır. Mıknatısın günlü yaşamdak
kullanma alanlarına örnekler ver r. Mıknatısın yen kullanım alanları konusunda
f k rler n açıklar.
Kullanılan Malzemeler: 4 adet plastik araba, 4 adet turuncu pinpon topu, 4 adet basit
elektrik devresi, mukavva, farklı renklerde fon kartonu, 8 adet deney/çubuk mıknatıs.

Şekil 20. Mıknatıslı Araba

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavva iki parçaya ayrılarak, iki ayrı yol yapılır.
2. Mukavva ve yapılan yollar fon kartonu ile renk zıtlıkları göz önünde bulundurularak
kaplanır.
3. Oyuncak arabaların içerisine basit elektrik devreleri yerleştirilerek, tavanlarına ampul
takılır.
4. Ampullerin üzerine pinpon topu kaplanarak ışık haznesi arttırılır.
5. Arabalara üzerindeki ışığı açıp kapatmak için düğme sabitlenir.
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6. Arabaların altlarına mıknatısların ucu dışarı çıkacak şekilde yapıştırılır.
7. Böylece kazanımların gerçekleşmesi için uygun materyal oluşturulmuş olur.
8. Öğrenci arabaların yolda hareket ederken birbirlerine itme çekme durumlarını takip
ederek ilgili kazanımı edinir.
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MIKNATISLI BİSİKLET GEZİYOR
Sınıf düzeyi: 4. Sınıf
Kazanım: Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. Mıknatısın etk ett ğ
maddeler deney yaparak keşfeder. Mıknatısın uyguladığı kuvvet n temas gerekt ren
kuvvetlerden farklı olarak temas gerekt rmed ğ vurgulanır. Mıknatısın günlü yaşamdak
kullanma alanlarına örnekler ver r. Mıknatısın yen kullanım alanları konusunda
f k rler n açıklar.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, fon kartonu, dil basacağı, renkli çakıl taşı, 2adet basit
elektrik devresi, 2 adet sarı pinpon topu, kum, renkli eva ve keçeler, karton bardak, çubuk
mıknatıs, U mıknatıs, 30 cm uzunluğunda plastik cetvel.

Şekil 21. Mıknatıslı Bisiklet Geziyor

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. Mukavva ve diğer materyaller kullanılarak içerisinde okul, market, ev, park gibi
gerçek ortamları temsil eden minyatür yapılar oluşturulur.
2. Mukavvadan bisiklet minyatürü yapılır ve altına çubuk mıknatıs sabitlenir.
3. Cetvelin ucuna U mıknatıs sabitlenir
4. Farklı ortamların hazırlandığı minyatür düzeneği bardakların üzerine sabitlenir.
5. Öğrenci düzeneğinin altında U mıknatısı hareket ettirir ve diğer eliyle bisikletin
hareket ettiğini takip eder. Bu şekilde öğrenciler, mıknatısın özelliklerini keşfeder.
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DOKUNSAL DEVRE ELEMANLARI
Sınıf düzeyi: 4. Sınıf
Kazanım: Bas t elektr k devres n oluşturan devre elemanlarını şlevler le tanır.
Devre elemanı olarak, p l, ampul, kablo ve anahtar tanıtılır. Çalışan b r elektr k devres
kurar.
Ampul, p lden ve anahtardan oluşan devre kurulması sten r. Evde ve okuldak elektr k
düğmeler n n ve kabloların b rer devre elemanı olduğunu b l r.
Kullanılan Malzemeler: Mukavva, p l, anahtar, kablo, ampul, yapıştırıcı, renkl
kartonlar, Bra lle tablet ve ç v , yazıcı, kağıt bardak.

Şekil 22. Dokunsal Devre Elemanları

Materyalin Geliştirme Süreci:
1. 4 Bardak kesilerek en alt kısımları elde edilir. Mukavvanın en üst kısmına bu bardaklar
yapıştırılır.
2. Kesilen bardakların mukavvada yer alan bölümleri üzerine her bir devre elemanı tek
tek yerleştirilir.
3. Bu devre elemanlarını temsil eden figürler swell paper kullanılarak hazırlanır ve
bardakların alt kısımlarına ayrı ayrı yapıştırılır.
4. Swell paper kullanılarak hazırlanan kısımların altına ise gerçek devre elemanlarını
kullanılarak aşama aşama basit bir elektrik devresi hazırlanarak yapıştırılır. Her bir
aşama Braille ve büyük puntolu yazı formatında yazılarak altlarına yapıştırılır.
5. Öğrenci önce bardakta yer alan devre elemanlarını tek tek inceler, ardından Swell de
hazırlanmış dokunsal figürleri inceler ve son olarak aşamalı şekilde hazırlanmış basit
elektrik devresini dokunarak ve görerek inceler.
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