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SUNUŞ
“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen 218B542
numaralı ve “Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi
Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz” adlı projemize, 74 ilden 694 öğretmenimiz gönüllülük
esasına dayalı olarak başvuru yapmıştır. Günümüzde sorumlulukları git gide artan, bu
ağır yükün altında öğrencilerine ışık olmaya çalışan öğretmenlerimizin, yaz
tatillerinden ve aileleri ile birlikte olmaktan feragat etmeyi göze alarak, öğrencilerine
daha verimli olabilmek adına yazın yaptığımız projemize katılmayı kabul etmeleri bizi
çok mutlu etmiştir. Elbette hepsi birbirinden kıymetli öğretmenlerimizden sadece 40
öğretmenimizi seçmek bizler için hiç kolay olmamıştır. Bugün, ne mutlu bize ki bu ekitabı tüm paydaşların ve yararlanmak isteyenlerin kullanımına sunabiliyoruz. Bunda
bizlerin yanı sıra hem projeye destek veren sevgili akademisyenlerimizin hem de
öğretmenlerimizin katkısı ve emeği büyüktür.
Hazırladığımız e-kitapta yer alan, öğrencileri disiplinlerarası yaklaşımla gerçek dünya
problemlerini çözmeye teşvik edecek etkinliklerden oluşan planların, düzenli ve nitelikli
bilgi kaynağı arayışında olan öğretmenlerimize ve dolayısıyla, geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamasını yürekten diliyoruz.
Projeye başvuran, dâhil olan, destek veren, takip eden tüm öğretmenlerimize; proje
kapsamında eğitimleri veren değerli akademisyenlerimize; bizleri bir araya getiren,
akademi ve okulu buluşturmaya olanak sağlayan, destek veren TÜBİTAK’a gönülden
teşekkür ederiz.
Kitapla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi d.ogretmenakademisi@gmail.com adresine
e-posta yoluyla iletebilirsiniz.
Saygılarımızla
Dr. Filiz MUMCU
Dr. Nilüfer ATMAN USLU
Dr. Bahadır YILDIZ
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DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM İLE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Dr. Filiz MUMCU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Nilüfer ATMAN USLU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Bahadır YILDIZ, Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme – öğretme süreçlerinde kullanılmaya
başlanmasından bugüne hem öğrencinin hem de öğretmenin eğitim ile olan bağı
alışılagelen geleneksel yapıdan farklı olarak dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm farklı
biçimlerde adlandırılsa da, asıl istenen, öğrencinin öğrenme sürecini zenginleştirecek
biçimde teknolojinin sınıf içinde ve dışında etkili bir biçimde kullanılmasıdır. Bu amaçla
son yıllarda birçok proje ve hareketin hayata geçirildiği görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de son 5 yıldır kodlama, robotik ve STEM projelerinin çok
popüler olduğu ve giderek arttığı görülmektedir. Dünyanın dört bir yanında okul öncesi
dönemden başlayarak öğrenme ve öğretme süreçlerinde bu tür etkinliklerinin
kullanıldığına ve bunun teşvik edildiğine dair örnekler çoğalmaktadır. Bu kadar yaygın
ve popüler olan konular karşısında yöneticiler, meslektaşlar, veliler ve öğrencilerin de
öğretmenlerden beklentileri farklılaşmıştır. Öğretmenlerden içerik ve pedagojik bilgi
kadar artık teknolojik yeterliklere de sahip olmaları ve bu yeterlikleri öğrenme ve
öğretme süreçlerinde etkin olarak kullanmaları beklenmektedir.
Eğitim alanında yaşanan bu dönüşümlerin tetikçisinin, teknolojinin gelişimi ve
dönüştürücü etkisi karşısında küresel anlamda yaşanan değişimlerin eğitimden
beklenen iş gücü çıktılarına yansıması olduğu ileri sürülebilir. Nitekim geçtiğimiz
yüzyıldan farklı olarak öğrencilerin 21. yy. becerileri olarak adlandırılan becerilere
sahip olması gerektiği ve eğitim hayatlarında bu beceriler ile donatılmaları gerektiği
ifade edilmektedir. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Topluluğu (International Society for
Teacher Education [ISTE]) (2016) tarafından hazırlanan öğrenci standartları
belgesinde öğrencilerde aranan 21 yy. becerileri şu şekilde ele alınmaktadır:
güçlendirilmiş öğrenen, dijital vatandaş, bilgiyi inşa eden, yenilikçi tasarımcı, bilgi
işlemsel düşünebilen, yaratıcı iletişim kuran ve küresel işbirlikçi. Benzer şekilde Dünya
Ekonomik Forumu’nun hazırladığı “Eğitim İçin Yeni Vizyon – Teknolojinin Potansiyelini
Açığa Çıkarmak” (2015) Raporunda da öğrencilerinin sahip olması gereken 21 yy.
becerileri şu şekilde gösterilmektedir:
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21. yy.
becerileri
Temel
Okuryazarlıklar

Karakter
Nitelikleri

Beceriler

Okuryazarlık

Eleştirel düşünme /
problem çözme

Merak

Artimetik

Yaratıcılık

Girişim

Bilimsel okuryazarlık

İletişim

Sebat

İş birliği

Uyum

BİT okuryazarlığı

Mali okuryazarlık

Liderlik

Kültürel ve yurttaşlık
okuryazarlığı

Sosyal ve kültürel farkındalık

Şekil 1. 21. yy. için öğrencilerin ihtiyacı olan 16 beceri
Raporda, yüksek gelir düzeyine sahip OECD ülkelerinin üst orta gelir düzeyine sahip
OECD ülkelerine göre yukarıda tanımlanan her üç kategoride de çok iyi ortalamalara
sahip olduğu, ancak Türkiye’nin de içinde bulunduğu üst orta gelir düzeyine sahip
ülkelerde özellikle eleştirel düşünme/problem çözme, yaratıcılık gibi alanlarda dünya
ortalamasının altında kaldığı ifade edilmektedir. Ülkeler arasındaki bu farkın
kapatılabilmesinde teknolojinin potansiyelinden yararlanılması gerektiğinin altını çizen
raporda, temel okuryazarlıkların nispeten hâlihazırda okullarda verilen eğitim
neticesinde edinilmesi olası görünse de “beceriler” kısmına eğitimsel olarak
odaklanılması için özel ilgiye gereksinim olduğu vurgulanmaktadır. Bu noktada
“beceriler” kısmında altı çizilen eleştirel düşünme/problem çözme, yaratıcılık gibi
becerilerin geliştirilmesinde ve bu farkın kapatılmasında teknolojinin potansiyelinden
de yararlanılarak öğrencilerde bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi önemli
görülmektedir.
Son yıllarda yapılan araştırmalar bilgi işlemsel düşünmenin çocuklukta zaten teşvik
edilmesi gereken eğitimsel olarak 21. yüzyıl becerileri ile ilgili temel bir beceri olduğu
iddia edilmektedir (Tsarava, Moeller ve Ninaus, 2018). Bilgi işlemsel düşünme ilk kez
Wing (2006) tarafından, bilgisayar biliminin temel kavramlarını kullanarak problemleri
çözmek, sistemleri tasarlamak ve insan davranışını anlamak olarak tanımlanmıştır.
Weintrop, Holbert, Horn ve Wilensky (2016) bilgi işlemsel düşünmenin bileşenlerini
problemi tanımlama ve küçük parçalara ayırma, problemlerle çalışmada kararlılık ve
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sebat olarak altını çizmektedir. Yapılan tanımlara bakıldığında bilgi işlemsel düşünme
becerisinin geliştirilmesinin yukarıda sayılan 21 yy. becerilerinin geliştirilmesinde ön
ayak olacağı öngörülmektedir.
Gelişmiş ülkelerin yanı sıra ülkemizde de hızla artan kodlama ve robotik projelerinin
bir amacı da öğrencilerde bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesini
sağlamaktır. Öğrencilere bilgi işlemsel düşünme becerilerini kazandırma noktasında,
bilgisayarsız

bilgisayar

bilimi

etkinlikleri,

blok

tabanlı

programlama,

fiziksel

programlama ve disiplinlerarası uygulamalar olmak üzere dört temel yaklaşımdan
yararlanılmaktadır. Daha çok bilişim teknolojileri öğretmenleri ile bilişim teknolojileri
dersleri kapsamında ele alınan bu projelerde yapılan etkinlikler kapsamında bu dört
temel yaklaşımdan disiplinlerarası yaklaşım ayağına daha fazla ağırlık verilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016) tarafından
hazırlanan STEM Eğitimi Raporunda öğretmenlerin rolünü fen bilimleri, teknoloji,
mühendislik ve matematik alanlarında teorik bilgileri vermekten öte öğrencilere
rehberlik yaparak onları üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon
yapabilme seviyesine ulaştırmak olduğunun altını çizmektedir. Bunun yolunun ise
disiplinlerarası çalışmalardan geçtiği ileri sürülebilir. Bu anlamda disiplinlerarası
yaklaşımın en önemli adımı fen bilimleri, matematik ve bilişim teknolojileri eğitiminin
bütünleştirilmesinden geçmektedir. Ulusal Araştırma Konseyi (National Research
Council [NRC]) (1996) de bütünleştirmeye uygun alanları fen bilimleri, matematik ve
teknoloji olarak belirlemiştir. Son zamanların popüler kavramları olan kodlama ve
robotik eğitiminde disiplinlerarası bir yaklaşım ile fen bilimleri, matematik ve bilişim
teknolojileri alanlarının bütünleştirilmesi, öğrencilerde bilgi işlemsel düşünmeyi
geliştirmesinin yanı sıra bu beceri ile yakından ilgili diğer 21. yy. becerilerinin
geliştirilmesinde de tetikleyici olacaktır.
Disiplinlerarası yaklaşım, seçilen temaya uygun olarak farklı disiplinlerden derslere ait
konuların bir ders saati içerisinde bir araya getirilmesi olarak anlaşılmamalıdır. Yıldırım
(1996) bu şekilde ortaya konulacak olan yapay bir bütünleştirme çabasının geleneksel
tek disiplinli yaklaşıma yalnızca kılıf uydurmak olacağının altını çizmektedir.
Disiplinlerarası yaklaşımdan öğrenenlerin birden çok alana ilişkin tecrübe gerektiren
problem durumları ile karşılaştığında farklı disiplinlerden becerilerini bir araya
getirmeleri ve problemin çözümü için kullanabilmeleri anlaşılmalıdır. Ancak
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günümüzde öğrencilerden bu bütünleştirmeyi öğrenme süreçlerinde kendi kendilerine
yapması beklenmektedir. Kısacası disiplinlerarası bir yaklaşımla tasarlanan derslere
dâhil olmayan öğrencilerin öğrenme süreçlerinde bu bütünleştirmeyi yapabilmeleri
olası görünmemektedir.
Bu projede, fen bilimleri, matematik öğretmenleri ile bilişim teknolojileri öğretmenlerinin
disiplinlerarası yaklaşımla bu üç disiplini bütünleştirebilecekleri atölyelerle desteklenen
ve uygulamaya dönük etkinlikler içeren bir eğitim programına dâhil olmaları ve eğitim
sonucunda, öğrencilerini disiplinlerarası yaklaşımla gerçek dünya problemlerine
çözüm üretmeye teşvik edecek bir öğrenme ve öğretme sürecine dâhil edecek ders
tasarımları ortaya koymaları planlanmıştır. Uygulanan eğitim modeli Şekil 2’de
verilmiştir.
Teorik çalışmalar

Bilgi
işlemsel
düşünme

Modelleme

Sorgulamay
a dayalı
eğitim

5E öğrenme
modeli

Disiplinler
arası ders
planları

Uygulamaları çalışmalar

Şekil 2. Disiplinlerarası öğretmen eğitimi modeli
Bu eğitim modeli çerçevesinde eğitim alan öğretmenlerimizin, proje kapsamında
disiplinlerarası

çalışmalara

ve

disiplinlerarası

yeterliklerinin

gelişimine

ilişkin

görüşlerine de yer vermek gerekirse şu ifadeler durumu özetler niteliktedir:
“Öncelikle bu üç farklı disiplinin bir arada çalışabileceğini burada öğrendim.
Matematik ve fen bilimleri zaten kardeş bilimler gibi gözükse de aslında bilişim
teknolojileri bu iki disiplin ile çok rahat işbirliği yapabilir durumdaymış.
Okulumuzda belki kendi okulumuza özel sıkıntılar yaşıyor olabiliriz öğretmenler
arasında ama istenildiği zaman 3 branşın hatta daha fazla branşlarında dahil
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edilmesi ile daha geniş disiplinlerarası çalışmaların yapılabileceğini bu eğitim
sayesinde gözlemledim.”
“Bende iki konuda farkındalık gelişti. Birincisi, bir proje yaparken tek disiplin
olarak

projeyi

tasarlıyordum.

Ben

kendi

bildiklerim

ile

öğrencileri

yönlendiriyordum. Şimdi buraya geldiğimde ayrı ayrı ele aldığımızda süreçte bir
sürü detaya indiğimizde fark ettim. Aslında benim çocuklarla yaptığım şey çok
yetersizmiş. Çok kapsamlı değilmiş, üstünden geçiyormuşuz birçok şeyin. Ama
burada daha kapsamlı düşününce anladım.”
“Ben kendi adıma şunu gözlemliyorum. Buraya gelmeden önce bir ders planı
yükleme ve bunu diğer disiplinler ile ilişkisine dair bir çalışma istenmişti bizden
ve o gün hazırladığım planın tamamen matematiksel içerikli olduğunu ve
dünden bu yana hazırladığımız çalışmaya baktığımızda aslında ne kadar birlikte
çalışılarak disiplinlerarası bir ders planı hazırlanabileceği ve bunda öznenin
matematik olmak zorunda olmadığını görmek güzeldi.”
Özetle bu e-kitapta, modelleme, sorgulamaya dayalı eğitim, 5E öğrenme modeli ile
hazırlanan ders planları ve bilgi işlemsel düşünmenin ana bileşenlerinin disiplinlerarası
ilişkileri tablolarını bulacaksınız.
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MATEMATİKSEL MODELLEME NEDİR?
Dr. Şerife Sevinç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Matematiksel modelleme, gerçek dünya ile matematiksel dünyanın ilişkilendirildiği ve
gerçek yaşam durumlarına matematiksel çözümlerin üretildiği bir yaklaşımdır.
Modelleme etkinlikleri, gerçek yaşamdan bir problem durumunu içerir. Gerçek yaşam
problemleri, genelde birden çok alandan kavram ve olguları içermekte ve farklı
disiplinlerden gelen bilgilerin kullanılmasını gerektirmektedir (Lesh ve Lehrer, 2003).
Modelleme süreci, gerçek yaşam durumlarındaki problemin matematiksel sembol
dünyasına aktarıldığı, işlendiği, çözümlendiği ve sonrasında gerçek yaşam durumu için
test edildiği modelleme döngülerini içermektedir. Modelleme döngüsünün dört temel
aşaması Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Modelleme döngüsünün aşamaları (Lesh ve Doerr, 2003, s.17)
Model oluşturma sürecinde, bu dört aşamayı içeren modelleme döngüsünün birden
çok kez tekrarlanması beklenir. Diğer bir deyişle geliştirilen model, problem durumu
için etkili bir çözüm üretene kadar ifade edilir, test edilir ve revize edilir. Ancak her
problem çözümü model olmadığı gibi her problem çözme etkinliği de modelleme
etkinliği değildir. Bu modelleme döngülerinin ortaya çıkabilmesi için tasarlanan
modelleme etkinlikleri aşağıdaki altı tasarım prensibini içermelidir (Lesh, Hoover, Hole,
Kelly ve Post, 2000):
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1. Gerçeklik Prensibi – gerçekçi ve anlamlı bir problem durumu
2. Model Oluşturma Prensibi – problemin modelleme döngülerinden geçerek
paylaşılabilir ve benzer problemlere uyarlanabilir bir model oluşturmayı
gerektirmesi
3. Öz Değerlendirme Prensibi – geliştirilen modelin hem matematiksel açıdan
hem de gerçek yaşam durumu açısından değerlendirilmesi
4. Model İfade Etme Prensibi – geliştirilen modelin yazılı, sözlü ya da görsel
araçlarla ifade edilmesi
5. Model Genelleme Prensibi – geliştirilen modelin benzer problem
durumlarında kullanılabilir ve uyarlanabilir olması
6. Etkili Örnek (Prototip) Olma Prensibi – modelleme etkinliğinin ve geliştirilen
modelin

başka

problem

durumlarını

anlamakta

ve

yorumlamakta

kullanılabilmesi.
Bu prensipleri barındıran modelleme etkinliğine çözüm olarak geliştirilen modeli
standart bir problem çözümünden ayıran en önemli özellikler; (a) denklem, grafik ve
algoritma gibi matematiksel bir formda ifade edilmiş olması ve (b) bu matematiksel
ifadenin benzer günlük yaşam durumlarına uyarlanabilir bir formda olmasıdır.
Model ve Modelleme Yaklaşımına uygun modelleme etkinliklerinden en sık
kullanılanlardan biri “Yaz İşi Problemi”dir. Yaz İşi probleminin orijinali Katims, Lesh,
Hole ve Hoover (1994)’ın çalışmasına dayanmaktadır. Bu problemde, geçen yıl
lunaparkta çalışan 9 kişinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylanın parkın en yoğun,
orta yoğun ve durgun saatlerinde kaçar saat çalışıp, ne kadar satış yaptıklarını
gösteren iki tablo verilmiştir. Firmanın bütçe sıkıntısından dolayı bu yıl yalnızca üç tam
zamanlı ve üç yarı-zamanlı kişi çalıştırılabilecektir. Verilen bilgilere göre geçen yılın
çalışanlarını

karşılaştırabilmek

için

bir

yöntem

geliştirilmesi

beklenmektedir.

Geliştirilecek bu yöntemin bu yıl kullanılabilmesinin yanı sıra gelecek yıllarda da
kullanılabilir bir şekilde olması beklenmektedir. Bu problemin, birden çok çözüm
yaklaşımı vardır ve her biri değindiği varsayımlara göre etkili olabilir. Örneğin
yaklaşımlardan birisinde, verilen iki tablo (çalışma saatleri ve kaç TL’lik satış yapıldığı)
birleştirilebilir ve tek bir tabloda birim saatte yapılan satış tutarı (TL/saat), Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarının en yoğun, orta yoğun ve durgun saatlerine göre tabloya
yerleştirilebilir. Sonrasında, yaz sürecini tamamen değerlendirebilmek için Haziran,
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Temmuz ve Ağustos aylarındaki en yoğun saatlerdeki satış miktarlarının ortalaması
alınabilir. Aynı şekilde, orta yoğun ve durgun saatler için üç ayın ortalaması alınarak
yaz boyunca en yoğun, orta yoğun ve durgun zamanlardaki birim saatteki satış tutarı
her kişi için hesaplanabilir. Bu tabloya göre, durgun saatlerde en çok satış yapan kişiler
tam zamanlı, orta yoğun ya da en yoğun saatlerde en çok satış yapanlar ise yarızamanlı çalışanlar olarak seçilebilir. Bir başka çözümde ise, ağırlıklı ortalamalar
alınarak tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar belirlenebilir. Her ne kadar birden fazla
çözüm yöntemi olsa da her bir çözüm yöntemi rasyonel, matematiksel ve problemdeki
soruna çözüm üretebilecek niteliktedir. Buna ek olarak, bu çözüm yöntemi bu yılki özel
durumda (yalnızca üç tam zamanlı ve üç yarı-zamanlı çalışanın işe alınacak olması)
geçerli olduğu gibi gelecek yılki çalışanların belirlenmesinde de kullanılabilecek kadar
genel olabildiğinden model özelliği taşımaktadır.
Modelin oluşabilmesi için, modelleme etkinlikleri kadar bu etkinliklerin nasıl
uygulandığı da önemlidir. Araştırmacılar, özellikle grup çalışmasını önermektedir
çünkü grup olarak geliştirilen modelin farklı çözüm yaklaşımlarının birleşiminden
oluşması o modelin daha güçlü olmasını sağlar (Lesh ve Harel, 2003). Grup çalışması
ile geliştirilen model, sosyal bir iletişimi gerekli kılması açısından da önemlidir. Bunlara
ek olarak, modelleme etkinlikleri gerçek yaşam problemlerine dayandığı için disiplinler
arası ilişkilendirmeler gerektirmektedir. Her ne kadar geliştirilen model matematiksel
semboller ve gösterimlerle ifade edilse de, fen bilgisi, coğrafya ve bilişim teknolojileri
gibi

birçok

disiplinden

gelen

bilgilerin

değerlendirilmesini,

işlenmesini

ve

harmanlanmasını gerektirmektedir. Seçilen modelleme etkinlikleriyle, modellemenin
disiplinler arası bir yaklaşım oluşunun öğrencilere hissettirilmesi ve farklı disiplinlerin
bilgilerinin model oluşturmadaki rolünün vurgulanması önemlidir.
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ALGODOO İLE DİSİPLİNLERARASI SORGULAMAYA
DAYALI EĞİTİM
Dr. Gökhan KAYA, Kastamonu Üniversitesi
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
Sorgulama dayalı öğrenme yaklaşımı, fikir olarak çok daha eskilere dayanmasına
rağmen ilk olarak 1960’larda Joseph Schwab tarafından ABD’deki sınıflarda fen
öğretimi için kullanılmıştır. Bu fikir, Dewey, Bruner, Postman ve Weingarten’ın eğitim
üzerindeki düşünceleri üzerinde görülmekte olup onların felsefi görüşlerinden temel
almıştır. Örneğin, Dewey’e göre sorgulama öğrencinin hatırlama becerilerini
kullanmadan eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesinde kullanılan bir yaklaşımdır.
Bu yönüyle sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı sadece fen kavramlarının
öğretilmesi için değil aynı zamanda özellikle günümüzde popüler olan 21.yy
becerilerinin öğretilmesi için de bir araçtır
Sorgulama kavramı ile ilgili alanyazında birçok tanıma rastlamak mümkündür.
Windschitl (2002)’e göre sorgulama bir dizi düşünsel etkinlikler, hipotez test etme,
pratik problem çözme modellemesi, bazı örnekler üzerinde sokratik diyaloglar
(düşünceler ve temel felsefi problemlerle için diyaloglar) kurma işidir. Crawford (2007)
ve National Research Council (NRC) (1996)’e göre, sorgulama sadece soru sormak
değil aynı zamanda bilim insanlarının doğal dünyayı araştırma süreçlerini anlamak için
yapılan araştırma sürecini de içermektedir.
Bu tanımlamalardan yola çıkarak sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilerin bilim
insanlarının doğal dünyayı araştırmak için kullandıkları süreçleri kullanarak araştırma
soruları geliştirdikleri ve çeşitli yöntemler (gözlem, doküman incelemesi, açık veya
kapalı uçlu deneyler, grup tartışmaları vb.) kullanarak sorulara çözümler getirdikleri ve
tartıştıkları bir süreç olarak tanımlanabilir. Sorgulama ile ilgili teorik açıklamanın
yanında sınıftaki uygulamalarının neler olduğu da alanyazında önemli ölçüde
tartışılmaktadır. NRC (2000) sınıflarda uygulanan sorgulamaya dayalı öğrenme
etkinliklerinin beş temel özelliğinin olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu özellikler:
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1. Bilimsel odaklı ilgi çekici bir soru
2. Delillere öncelik vererek soruyu açıklayabilmek için açıklamalar geliştirmek ve
değerlendirmek
3. Delillerden yola çıkarak bilimsel odaklı soruya cevap verecek açıklamaları
formüle etmek
4. Alternatif açıklamalar ışığında bilimsel anlamları değerlendirmek
5. Elde edilen açıklamaların anlatılması ve savunulması/gerekçelendirilmesi
Soru Oluşturma

Paylaşma

Planlama

Değerlendirme

Verileri Toplama

Sonuç Çıkartma

Veriyi Analiz
Etme

Şekil 4. Sorgulama Döngüsü
Sorgulamaya dayalı öğrenme etkinliklerinin özellikleri ve sorgulamaya döngüsü (Şekil
4) dikkate alındığında dersin kendi içerisinde farklı bölümlere ayrıldığı ve her bölümün
birbirinden farklı özellikler taşıdığı görülmektedir (Kaya ve Yılmaz, 2016). Sorgulamaya
dayalı öğrenmeye uygun bir fen dersi; (i) sorgulamaya başlama; öğrencilerin dikkatini
konu veya araştırma üzerine yoğunlaştıracak bir giriş ve araştırma sorusunun
oluşturulma süreci, (ii) araştırmaya odaklanma; araştırma sorusuna cevap verecek
şekilde veri toplamanın yürütülme süreci, (iii) anlamayı paylaşma; elde edilen
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sonuçların paylaşılması ve delile dayalı olarak bilimsel tartışmalar yürütme süreci
olarak üç farklı bölüme ayrılmaktadır.

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Uygulamalarının Düzeyleri
Tablo 1’de görüldüğü gibi sorgulamanın düzeyleri öğretmen ve öğrenci arasındaki
rollerinin paylaşımına göre değişmektedir. Bu rollerin değişmesi özellikle öğretmenin
sınıf için uygulamalarını planlaması ve yürütmesi açısından önemlidir. Öğretmen
planladığını bir etkinliği öğrencilerinin mevcut düzeylerini ve sorgulama becerilerini de
dikkate alarak bu düzeylerden herhangi birine göre uygulamasını yürütebilmektedir.
Tablo 1. Sorgulamanın düzeyleri ve öğrenciye verdikleri bilgiler
Sorgulama Düzeyleri

Problem Süreç Çözüm

1- Doğrulayıcı Sorgulama
Sonuçları bilinen düzeye ulaştırma etkinliği ile öğrenci bir ✔
ilkeyi doğrular

✔

✔

2- Yapılandırılmış Sorgulama
Öğrencilerin öğretmen tarafından verilmiş olan soruyu ve ✔
süreci kullanması

✔

3- Yönlendirmeli/Rehberli Sorgulama
Öğrencilerin öğretmen tarafından verilmiş olan soruyu ve ✔
kendi süreçlerini kullanmaları
4- Açık Sorgulama
Öğrencilerin araştırma için soru oluşturmaları ve süreç
tasarlamaları

Algodoo
Algodoo (www.algodoo.com) fizik konuları için geliştirilmiş iki boyutlu ücretsiz ve
kullanıcı dostu ara yüzüne sahip eğitsel bir yazılımdır. Algodoo ile kod yazmaya gerek
kalmadan, sürükle-bırak yöntemiyle mobil araçlarda ve bilgisayarda kolay bir şekilde
simülasyon oluşturabilmek mümkündür. Bu sayede fen bilimleri derslerinde PhET
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(https://phet.colorado.edu/tr/) gibi profesyonel olarak geliştirilmiş hazır simülasyonlara
benzer simülasyonlar hazırlama imkânı verir.
Özellikle arayüzünde bulunan araçlar ve fonksiyonları dikkate alındığında kuvvet ve
hareket ve optik gibi ünitelerdeki kavramların öğretilmesinde, öğrencilerin çoğunlukla
kavram yanılgılarına sahip olduğu yerçekimi ve sürtünme kuvveti konularında
kullanılmaktadır. Literatürde de yapılan çalışmalar fizik konularındaki kavramların
öğretimi ve özellikle kavram yanılgılarını gidermede faydalı olduğunu göstermektedir
(Özer, Canbazoğlu-Bilici ve Karahan, 2015).
Soyut kavramları somutlaştırması ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunması ve
öğrencilerin yaratıcılığını, yeteneklerini geliştirmesi ve fizik konularına karşı
motivasyonlarını yükseltmesi bu eğitsel yazılımın önemli avantajlarından bazılarıdır
(da Silva, Junior, da Silva, Viana, & Leal, 2014). Bu bağlamda öğrencilerin Algodoo ile
simülasyon geliştirilirken yaratıcılıklarının ön plana çıkacağı ve günümüzde sıkça
vurgulanan tasarım becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı açısından incelendiğinde öğrencilerin gerçek
hayatta yapamayacağı veya zaman ve maliyet gerektiren modellemeleri yapması
nedeniyle birçok araştırılamaz soruyu araştırabilir hale getirmesi, veri toplama
aşamasında deney düzeneklerinin kurulması, elde edilen verilen tablo ve/veya grafiğe
dönüştürülmesi, elde edilen sonuçların görselleştirilmesi ve sunulması açısından
oldukça faydalı bir etkinliktir. Özetle bir önceki bölümde anlatılan dersin üç farklı
aşamasında da kullanılabilecek yani aslında dersin bağlamını üzerine kurabilecek bir
eğitsel yazılım olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle Algodoo yazılımı ile simülasyon
tasarlama çalışmaları disiplinler arası bir çalışma yapılmasını teşvik etmekte ve
desteklemektedir.
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Örnek Bir Etkinlik
Bu etkinlik öğrencilerin fen ve fizik derslerinde sıklıkla karşılaştıkları eğik düzlemler ile
ilgili bir sorgulamaya dayalı öğrenme etkinliğidir. Bu etkinliğin yönlendirmeli bir
sorgulama etkinliği olarak kullanılması önerilmektedir. Öğrencilere Şekil 5’te verilmiş
olan eğik düzlemler gösterilir.
Bu eğik düzlemlerin dikey kenar uzunlukları (a) ile yatay kenar uzunluklarının (b) ile
gösterildiği ve her 3 eğik düzlem içinde aynı olduğu ifade edilir. Öğrencilerin bu
etkinlikteki görevi bu 3 farklı eğik düzlemin tepe noktasından aynı anda bırakılan
misketlerin alacağı yol ve düzenekten ayrılış hızlarını Algodoo üzerinde simülasyon
aracılığı ile araştırmak ve göstermektir. Elde edilen verilerin yine Algodoo üzerinde
grafiksel ve matematiksel olarak gösterilmesi görevler arasındadır.

a

a

a

b

b

b

Şekil 5. Dikey ve yatay kenarları birbirine eşit farklı eğik düzlemler
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5E ÖĞRENME MODELİ VE DERS PLANLARI
Dr. Bahadır YILDIZ, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Filiz MUMCU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Nilüfer ATMAN USLU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ve
Değerli Öğretmenler, MEB
Bu bölümde, 5E öğrenme modelinin yanı sıra projeye katılan 40 öğretmen tarafından
hazırlanan ders planları yer almaktadır.

5E Öğrenme Modeli
5E Öğrenme Modeli yapılandırmacı yaklaşımın temel aşamalarından birisi olan,
öğrencilerin aktif katılımını ve bu süreçte kendi kavramlarını oluşturmalarını
hedefleyen 5 aşamalı bir modeldir. İngilizce karşılıkları E harfi ile başlayan, Giriş
(Enter/Engage), Keşfetme (Exploration), Açıklama (Explanation), Derinleştirme
(Eloboration),

Değerlendirme

(Evaluation)

adımları

nedeniyle

5E

olarak

isimlendirilmektedir.
5E döngüsel bir model olduğu için tüm aşamaları ve ilişkileri aşağıdaki şekilde
özetlenebilmektedir:

Şekil 6. 5-E Modeli aşamaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
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1. Giriş (Enter/Engage) Aşaması
Bu aşamada öğrencilerin ön bilgilerinin ortaya çıkarılması ve ilgilerinin yeni konuya
çekilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğretmen bir problem durumu ortaya koyarak
öğrencilerin görüşlerini alır. Bu süreçte öğrencilere öğrenecekleri konuya ilişkin bilgi
verilmez. Öğrencilerden doğru cevabı vermeleri beklenmez, aksine düşünmeleri ve
ilgilerini konuya yöneltmeleri ve farklı fikirler ortaya koymaları beklenir. Bu nedenle
seçilecek problem durumu bu amaca yönelik olmalıdır, öğrencilerin fikirlerini özgürce
sunacakları, sorular soracakları bir ortam sağlanması önemlidir. Öğrencilerin teşvik
edilmesi gerekecektir. Örneğin: bir olaya, bir duruma ilişkin iki farklı görsel vermek ve
ardından görseller hakkında yorum yapmalarını sağlamak; görselleri karşılaştırarak
benzerlik ve farklarını ortaya koymalarını istemek.
2. Keşfetme (Exploration) Aşaması
Bu aşama öğrencilerin ilgilerinin çekildiği problem durumuna ilişkin fikirlerini
araştırmaları için zaman ve olanak sağlanan aşamadır. Bu amaçla öğrencilerin
aktarılmak istenen kavramları ya da kazandırılması planlanan becerileri keşfetmelerine
yardımcı olacak etkinlikler tasarlanmalıdır. Öğrencilerin en aktif olduğu aşamadır, bu
nedenle öğrenciler veri toplama, deney yapma, araştırma, sorgulama yapma, birlikte
çalışma konularında cesaretlendirilmelidir. Bu aşamada öğretmen rehber rolündedir,
etkinliği başlatır ancak sürdürülmesi öğrencilere bağlıdır.
3. Açıklama (Explanation) Aşaması
Açıklama, önceki aşamalarda elde edilen bilgi, beceri ve tecrübelerin akademik olarak
doğru şekilde sunulduğu, bilimsel açıklamaların yapıldığı, dersin içeriğinin öğrenciye
aktarıldığı aşamadır. Bu aşamanın ilk adımı öğrencilerin önceki aşamalardaki
kazanımlarını kendi cümleleri ile ifade etmelerini istemektir. Böylece öğrenciler
çalışmaları ve emeklerinin karşılık bulduğunu görecek ve değer gördüğünü
hissedeceklerdir. Ardından eksik kalan kazanımların tamamlanması için öğretmen
içerik aktarımını yapar ve eksikleri giderir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta
öğrencilerin çalışmaları ile ilişkili şekilde ve etkileşim sağlanarak içeriğin aktarılmasıdır.
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4. Derinleştirme (Elaboration) Aşaması
Derinleştirme, kazanılan bilgi ve tecrübelerin kullanılacağı yeni problem durumlarına
çözüm üretildiği aşamadır. Bu aşamada iyi tanımlanmış, ancak çözüm yolu açıkça
görülmeyen, çözme isteği uyandıran, zorlayıcı ancak sonuca ulaşabilecekleri problem
durumları kullanılmalıdır. Öğrenciler hem keşfettikleri hem de açıklama aşamasında
formal olarak kazandıkları becerilerini burada ilk kez karşılaştıkları problemde
kullanma fırsatı bulurlar.
Bu aşamanın yeni keşifler ve öğrenmeler için de destekleyici olması sağlanabilir.
Problemin çözümü sürecinde de sürpriz yöntemler, teknikler ya da ilgi çekici bilgiler
kullanılabilir. Öğretmen bu süreçte de rehber ve kolaylaştırıcı rolü üstlenmelidir.
Derinleştirici

ve

ufuk

açıcı

sorular

sorarak

öğrencilerin

bakış

açılarını

zenginleştirmelerine katkı sağlayabilir.
5. Değerlendirme (Evaluation) Aşaması
Değerlendirme ayrı bir aşama olarak isimlendirilmesine rağmen modelde görüldüğü
gibi her aşamanın içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle yalnızca ders sonu
değerlendirmesini değil süreç içerisinde her adıma yapılan değerlendirmeleri
kapsamaktadır. Her aşamada yapılması beklenen işlemler aynı zamanda öğretmen
tarafından gözlem yapılarak ya da açık uçlu sorular sorularak değerlendirilmelidir. Ek
olarak değerlendirme için akran değerlendirmesi, grup içi değerlendirme ve öz
değerlendirme araçlarından da faydalanılabilir. Böylece öğrenciler hem kendilerini hem
birlikte çalıştıkları arkadaşlarını hem de diğer grupları değerlendirebilir ve kendi
eksiklerinin farkına varabilmektedir.
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Tablo 2. 5E Öğrenme Modeline göre hazırlanmış ders planı şablonu
Sınıf Düzeyi:

Öğrenme Alanı:

Matematik

Alt

Öğrenme

Alanı:

Kazanımları:

Öğrenme Alanı:

Fen
Bilimleri

Alt

Öğrenme

Alanı:

Kazanımları:

Öğrenme Alanı:
Bilişim
Teknolojileri

Alt

Öğrenme

Alanı:

Kazanımları:

Hazırlayanlar:

Kullanılacak Araç Gereç:

Alınacak Önlemler:

Ön Hazırlık
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5E Adımları
GİRİŞ

KEŞFETME
AÇIKLAMA

DERİNLEŞTİRME

DEĞERLENDİRME
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GRUP 1 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

7. Sınıf

Öğrenme Alanı:

Veri İşleme

Alt Öğrenme Alanı:

Veri Toplama ve Değerlendirme

M.6.1.7.3.Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun oranını belirler.
Matematik

M.6.4.1.2.-İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile
gösterir.
Kazanımları:

M.7.4.1.2.-Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini
bulur.
M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun dönüşümü yapar.

Öğrenme Alanı:

Canlılar ve Yaşam / Fiziksel Olaylar

Alt Öğrenme Alanı:

Besinlerimiz / Kuvvet ve Enerji

Fen
Bilimleri

F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
Kazanımları:

F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

Problem Çözme ve Programlama
Öğrenme Alanı:

Bilişim

Alt Öğrenme Alanı:

Teknolojileri

BT.6.5.1.3.-Bir problemi alt problemlere böler.
BT.6.5.1.5.-Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
Kazanımları:

BT.6.5.2.9.-Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.11.-Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.
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Hazırlayanlar:

Emre UYKUN emre.uykun@gmail.com
Esra ALKAN ogr.ealkan@gmail.com
Lütfiye AYAŞLI lutfiyeerturkayasli@gmail.com
Belma KARANLIK TUNA belmakt@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:

İnternet, Mblock, Arduino Uno, Breadboard, Ultrasonic Sensor, Buzzer,
Lcd Ekran, RFID kartı, kırmızı ve yeşil led, 12 adet erkek-erkek jumper,
4 adet dişi-erkek jumper, Ara Kablo, Bilgisayar, baskül, metre.

Alınacak Önlemler:

Öğrencilerin kendi vücut kütle indeksi sonuçlarına göre birbirlerine akran
zorbalığında bulunmaması konusunda önlem alınır.

Ön Hazırlık

●

Öğrencilerin sahip olması beklenen Ön Bilgiler nelerdir?
o

Sadeleştirme ve genişletmenin bir kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk
kesirler oluşturur.





o

Paydası 10,100,1000 olan kesirleri ondalık gösterimle ifade eder.

o

Ölçü birimlerini birbirine çevirebilir.

o

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

o

İnsan sağlığı ve dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.

o

Canlı yaşamı ve besinler arasındaki ilişkiyi açıklar.

o

Algoritma oluşturur. Scratch programında kodların ne işe yaradığını bilir.

o

Arduino malzemelerini ve kodlarını bilir.,

Öğrencilerin muhtemel kavram yanılgıları nelerdir?
o

Öğrenciler oranı gerçek miktar gibi düşünebilirler.

o

Ağırlık ve kütle kavramlarını ayırt edemeyebilir ve yanlış kullanabilir.

o

Veri ve bilgi kavramlarını birbirinin yerine kullanabilirler.

İlgili konuda alanyazında hangi muhtemel hata ve kavram yanılgılarından bahsedilmektedir?
o

Yapılan gözlem ve literatür taramasında kütle - ağırlık kavramları ile veri - bilgi kavramlarının
yanlış kullanıldığı ve muhtemel kavram yanılgısı oluştuğu belirlenmiştir.

●

Kazanımlar

arasındaki

ilişkilendirmeyi

nasıl

bütünleştireceğinizi kısaca açıklayınız.
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yapacağınızı,

kazanımları

ve

içerikleri

nasıl

Öğrencilerin bilişim kazanımlarından algoritma oluşturma kazanımını sürecinde, fen bilimleri ve
matematik

dersi

kazanımlarına

uygun

olarak

kütle

ölçümü,

uzunluk

ölçümü

ve

kütle/(uzunluk*uzunluk) oranı verileri kullanması gerekecektir.
Ardından ortaya çıkan ürünün çalışması ve yorumlanması için, yine fen bilimleri kazanımlarından
kütle ölçümü ve matematik kazanımlarından oranın hesaplanmasına ihtiyaç duyulacaktır.
Bilgi işlemsel düşünme modelindeki soyutlama, algoritmalar ve prosedürler basamaklarında
öğrenciler aynı formül üzerinden hesaplama yapacaktır (Vücut kitle indeksinin hesaplanması).
Böylelikle kazanımlar arası ilişkilendirme yapılacak ve içerikler bütünleştirilecek.
5E Adımları
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GİRİŞ

o

“Çevrenizde en çok rastladığınız hastalıklar nelerdir?” sorusu yöneltilir.

o

Verilen cevaplar tahtaya yazdırılır. Ardından “Tüm bu hastalıkların temel sebebi ne
olabilir?” diye sorulur.

o

Obezite cevabına ulaşana kadar cevaplar alınır, obezite ile ilgili fotoğraflar gösterilir.
Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında konuşulur.
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KEŞFETME



Vücut kitle indeksi değerinin hesaplanabilmesi için boy uzunluğunun ve vücut kütlesinin
bilinmesinin gerektiğinin öğrenci tarafından fark edilmesi amaçlanır.



“Bir insanın obez olup olmadığına nasıl karar verilir?” sorusu yöneltilir.



“Kilogram nedir? Neyin birimidir?” soruları ile ağırlık ve kütle kavramlarına ait kavram
yanılgısı olup olmadığı belirlenir.



Öğrencilerin sınıf içerisinde boy ve kilo ölçmeleri istenir. Toplanan veriler, excelde
tablolaştırılır.



“Topladığımız boy ve kilo verilerini obezite tespitinde nasıl kullanabiliriz?” diye sorulur.
Öğrencilere internetten obezite, boy, kilo ilişkisini araştırmaları için süre tanınır.



Öğrenciler Vücut Kitle Indeksi =


vücut kütlesi
boy uzunluğu .boy uzunluğu

formülüne ulaşırlar.

Burada öğrencilerin oran konusu ile ilgili kavram yanılgıları olup olmadığı kontrol
edilmeli, oranın gerçek değer olarak alınmasının önüne geçilmelidir.



*Ayrıca kütle-ağırlık konuları ile ilgili kavram yanılgıları olup olmadığı kontrol edilmeli.
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AÇIKLAMA

 Grup içerisinde 2 öğrenci vücut
kitle indekslerini hesaplayabilmek
için,

Scratch

programında

program tasarlar. Bu programda
kullanıcıdan boy ve kütlesi istenir.
Hesaplama sonucundaki değere
göre kullanıcıya hangi aralıkta
olduğu geri bildirimi verilir.

 Grup üyelerinden 2 tanesi de bu
hesabı, bilgisayar kullanmadan el
ile yapar.

 Çıkan

sonuçlar

karşılaştırılır.

Böylelikle Scratch’taki programın
algoritması denetlenmiş olur.
 Bu esnada gruplar dolaşılarak,
değişken olarak kütle mi yoksa
ağırlık mı kullanılmış kontrol edilir.
Kavram yanılgısına düşen gruplar
varsa düzeltilir.

 Scratch’ta

boy

uzunluğunu

santimetreden

metreye

dönüştürmeyen

gruplara

DERİNLEŞTİRME

uyarılarda bulunulur.



Öğretmen öğrencilere vücut kitle endeksi değerlerindeki tehlike gruplarının tüketmesi
gereken kalori miktarlarını verir. Tehlike altındaki öğrencilerin durumunun önlenmesi için kart
okuma sistemi geliştirilmesi amaçlanır.



Bu sistem ile çocuğun vücut kitle endeksine göre günlük tüketmesi gereken kalori miktarı
üzerinden, o gün alabileceği kalori miktarını geri bildirim olarak veren sistemin tasarlanması
istenir.



Böylelikle okul kantininde alışveriş yapan öğrencilerde obezite durumunun kontrol altına
alınmasının ya da engellenmesinin çözüme kavuşturulması beklenir.
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DEĞERLENDİRME

Her gruba 10 dk süre verilerek scratch’taki programlarını ve ürünlerini ve sunmaları beklenir. Ürünler
test edilir. Daha sonra öğrencilerden kendilerini ve grup arkadaşlarını değerlendirmeleri istenir.
Grup İçi Değerlendirme:
Değerlendiren öğrencinin,

Adı soyadı:

Sınıfı:

1. Arkadaşımın adı soyadı:
2. Arkadaşımın adı soyadı:
3. Arkadaşımın adı soyadı:
Size ayrılan son sütunda da kendinizi değerlendiriniz. Sorulara cevabınız “evet” ise E, “bazen” ise B,
“hayır” ise H harfi yazınız.
1.

2.

3.

Kendime

Arkadaşıma

Arkadaşıma

Arkadaşıma

Göre Ben

göre ben

göre ben

göre ben

Çalışmalara gönüllü katılma
Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşma
Gerektiğinde

arkadaşlarına

yardım

zamanında

yerine

etme
Aldığı

görevi

getirme
Gruplar Arası Değerlendirme
Grupları 1 ve 3 Puan arasında değerlendirin.
1. GRUP

Yaratıcı bir ürün tasarlanmış.
Ürün günlük hayatta kullanılabilir.
Sunumda açık, net ve akıcı bir dil kullanılmıştır.
Sunum süresini verimli kullanmıştır.
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2. GRUP

3. GRUP

4.GRUP

GRUP

1

Bilgi

İşlemsel

Düşünmenin

Ana

Bileşenlerinin

Disiplinlerarası İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Veri Toplama

İnternetten VKİ hesaplama
formülü araştırılır.

Matematik

Öğrencilerin

Veri Analizi

Veri Gösterimi

Veriler Excel’e aktarılır.

VKİ hesaplamak için akış
şeması hazırlanır

ve

kiloları

boy

ve

kiloları

birimle gösterilir. Uygun birim
dönüşümleri yapılır.

Öğrencilerin kütlesi ölçülür.

Verilerin

uygun

birimlerle

ifade edilmesi sağlanır.

Ölçüm sonuçları sıklık tablosu

Ölçüm sonuçları sıklık tablosu

ile gösterilir.

ile gösterilir.

VKİ

Problemin
ayrıştırılması

boy

ölçülür.

Öğrencilerin
VKİ formülü analiz edilir.
Değişkenler belirlenir.

Fen Bilimleri

değerleri

zayıf-normal-

kiloulu-1.-2.-3. Dereceden obez

VKİ değerleri zayıf-normal-

olarak sınıflandırılır.

kiloulu-1.-2.-3.

Formül cebirsel olarak ifade

obez olarak sınıflandırılır.

Dereceden

edilir.

Soyutlama

Scratch ile yapılan
animasyon ile etkinlik
görselleştirilir.

Sınıflandırılmış

verilere

Algoritmalar
ve prosedürler

Otomasyon

Paralelleştirme

Arduino ve gerekli olan
devre ekipmanları
birleştirilerek hazırlanan
yazılım yüklenir ve test
edilir.
Ölçüm sonuçları RFID
kartına yüklenir. Sisteme
tanıtılır. E-okul sistemin
entegre edilir.

Sınıflandırılmış

verilere

ait

değerler Arduino tasarımı için

değerler Aurduino tasarımı

seçilir.

için seçilir.

Toplanan
Hazırlanacak devre
prototipinin Aurduino
yazılımı hazırlanır.

ait

verilerden

Toplanan

verilerden

yararlanarak VKİ hesaplanır.

yararlanarak VKİ hesaplanır.

Elde edilen sonuçlar Scratch’ta

Elde

hazırlanan programın verileri ile

Scratch’ta

karşılaştırılır.

program ile karşılaştırılır.

Risk

altındaki

bireylerin
kalori

gruba

tüketmesi

miktarları

ait

Risk

sonuçlar

edilen

altındaki

hazırlanan

gruba

ait

gereken

bireylerin tüketmesi gereken

belirlenerek

kalori miktarları belirlenerek

Arduino programına yüklenir.

Arduino programına yüklenir.

Öğrencilerin

kiloları

Öğrencilerin boy ve kiloları

düzenli aralıklar ile ölçülerek

düzenli aralıklar ile ölçülerek

tablo haline getirilir.

tablo haline getirilir.
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boy

ve

BİD Bileşeni

Benzetim

Bilgi İşlem

Matematik

Bir model tasarlanır çalışıp çalışmadığı kontrol edilir
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Fen Bilimleri

GRUP 2 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

6-7-8.SINIF

Doğal Sayılarla İşlemler
Öğrenme Alanı:

Veri İşleme
Oran ve Orantı
Ondalık

Alt Öğrenme Alanı:

Gösterim

Veri

Analizi

Cebirsel İfadeler
M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.
M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
Matematik

M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
M.6.1.6.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu
tahmin eder.
Kazanımları:

M.6.1.6.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer.
M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın
birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını
belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve
verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir
durum yazar.
M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı
değerleri için hesaplar.

Öğrenme Alanı:

Fiziksel Olaylar

Alt Öğrenme Alanı:

Elektrik Yükleri Ve Elektrik Enerjisi/ Enerji Tasarrufu

Fen
Bilimleri
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F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve
ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
a. Enerji verimliliği konusunda ülkemizdeki resmî kurumlar ve sivil toplum
kuruluşları tarafındanyapılan çalışmalar ve elektrik enerjisi kullanımı
Kazanımları:

bakımından yapılması gerekenler belirtilir.
b. Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine verdiği zarar vurgulanır.
F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.
Öğrencilerden elektrik faturasını azaltmaya yönelik uzun süreli çalışmalar
yapmaları istenir, süreç izlenir

Öğrenme Alanı:

Blok Tabanlı Programlama

Alt Öğrenme Alanı:

BT.5.5.1.13.Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
BT.5.5.1.16.Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.
BT.5.5.1.15.Bir algoritma için akış şeması çizer.

Bilişim

BT.5.5.2.3. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere

Teknolojileri

ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
Kazanımları:

BT.5.5.2.4.Doğrusal mantık yapısını açıklar.
BT.5.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.6.Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.
BT.5.5.2.7.Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.8.Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.
BT.5.5.2.9.Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.

Hazırlayanlar:

Pınar GÜN (pinargun2003@hotmail.com)
Serkan ÖZKAN, (sozkan_1984@hotmail.com)
Gülay ÖZTÜRE, (gulayozture@gmail.com)
Mehmet TOPTAŞ (meh4423@hotmail.com)

Kullanılacak Araç Gereç:

Arduino UNO, 2 Adet LED (Yeşil, Beyaz), 2 Adet Buton, 1 Adet Ultrasonik
Sensör, (İsteğe göre 1 Adet Hareket Sensörü), Karton, Mukavva, Cetvel,
Makas, Yapıştırıcı
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Alınacak Önlemler:

Karton ve Mukavvayı keserken öğrencilerin öğretmenlerinden yardım
almaları konusunda uyarılır. Her ne kadar küçük voltajlı elektik akımı ile
bu etkinlik yapılacak olsa da öğrencilere böyle bir etkinliği evlerinde
kullandıkları alternatif akım ile denememeleri gerektiği konusunda
uyarılır.

Ön Hazırlık

●

Öğrencilerin sahip olması beklenen Ön Bilgiler nelerdir?
Öğrencilerden bu konuda enerji kavramı, farklı enerji türleri olduğu ve bu enerji türlerinin birbirine
dönüşebileceğini, elektik enerjisinin nasıl üretildiği gibi ön bilgilere sahip olması beklenir ve
öğrencilere aşağıdaki görsel verilerek görseli incelemeleri istenir. Daha sonra görselle ilgili öğrencilere
aşağıdaki sorular yöneltilir.

*Günlük yaşamımızda elektrikli aletlerin üzerinde yukarıdaki gibi etiketler olduğunu görmüşsünüzdür.
*Sizce bu etiketler ne ifade etmektedir?
*Bu etiketlerde yer alan değer veya semboller neyi ifade etmektedir?
* Evinize elektrikli alet alacak olsanız elektrik tüketimi açısından nasıl bir özelliğe sahip olmasını
isterseniz ve bu anlamda neye dikkat edersiniz. Neden?
*Sınıfınızdaki elektrikli aletlerin ne kadar enerji tükettiklerini hiç merak ettiniz mi?
o
●

Önceki ilişkili kazanımlar ve önceki sınıflar göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğrencilerin muhtemel kavram yanılgıları nelerdir?
o

İlgili konuda alanyazında hangi muhtemel hata ve kavram yanılgılarından bahsedilmektedir?

o

İçeriğinizi hazırlarken bu hata ve kavram yanılgılarını kullanmayı unutmayınız.

[40]

GİRİŞ

5E Adımları

https://www.youtube.com/watch?v=NjIoSk-lRP8

Video izlendikten sonra Öğretmen : "Okulumuzun gelirlerini düzenli olarak harcadığı önemli bir
giderimiz elektrik faturasıdır. Harcanan paranın dışında bir de harcanan elektrik enerjisinin oldukça
yüksek olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilere

yandaki

görsel, sadece elektik
tüketiminin

ailelerine,

okullarına,

ülkelerine

ekonomik anlamda nasıl
bir yük olduğunu fark
etmeleri

amacıyla

inceletilir.

Öğretmen: "Milli servetlerimizden olan elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak amacıyla sınıfımızda
alabileceğimiz tedbirler var mıdır? "
Öğrenciler beyin fırtınası yaparak fikirlerini paylaşırlar ve tüm öneriler tahtaya yazılır.
Öğretmen: " Bu önerilerin hangilerini düzenli şekilde hayata geçirebiliriz?"
Bu aşamada öğrenciler kolayca yapamayacakları, bireysel çabaları ve unutmamalarına bağlı olan
fikirleri ayrıştırmaya yönlendirilir
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KEŞFETME

●

Unutmamayı ya da bireysel öğrenci görevlendirmeyi gerektiren 3 önlem olarak projeksiyon,
klima ve lambaların açık unutulması durumu belirlenir.

●

Bu 3 aletin neden açık kaldıkları ve ne zaman açık unutuldukları hakkında konuşulur.
(Öğretmen, bu konuşmayı, sınıf dışında gerçekleşen ders saatlerinde aletlerin açık unutulup
kapatılmadıklarını fark ettirecek şekilde yönetir.)

●

Bu aletlerin çalışırken ne kadar elektrik enerjisi tükettikleri hakkında tahminde bulunmaları
istenir. (Öğrenciler çok yüksek sayılar ile tahminler yapabilir. Bu tahminleri makul düzeylere
getirebilmek için şu etkinlikle farkındalık oluşturulabilir.)
Öğrencilere aşağıdaki görsel verilerek incelemeleri istenir ve sonrasında aşağıdaki sorular
yöneltilir.

1) Görselde verilen tüm aletlerin evinizde olduğunu ve bu aletlerin hepsinin ortalama günde 4 saat
çalıştığını varsayarak günlük enerji tüketiminin ne olacağını tahmin edebilir misiniz?
Bu soruyu öğrencilere görseldeki verileri yorumlamaları sağlamak için sorarız. Buradan hareketle
öğrencilerin elektrikli aletlerin günlük toplam tüketim değerlerini bulmalarını sağlarız.
2) Görselde yer alan "kw/saat" biriminin neyi ifade ettiğini sorarız. Bu soruyu ise öğrencilere bir
elektrikli aletin enerji tüketim miktarının aletin gücü ve kullanım süresi ile orantılı olduğunu fark
etmelerini sağlamak amacıyla sorarız.
(Yaklaşık tahmin olarak klima, projeksiyon ve lambaların 1 saatte toplam 1,5 veya 2 kwh enerji
tükettikleri kabul edilebilir.)
●

Sınıfın günlük ders programı tahtaya yansıtılır ve sınıf dışında olunan zaman dilimleri belirlenir.
Bu sürelerde bu aletlerin kapatılıp kapatılmadığı üzerinde tartışılır.

[42]

●

Günde kaç ders saati gereksiz yere açık kaldıkları öğrencilere buldurulur.

●

Öğretmen: "Gereksiz açık kalan cihazların bu süre içinde ne kadar elektrik enerjisi harcadığını
tahmin edebilir misiniz?"
Öğrenciler önce tahminlerde bulunurlar, gerçek değerleri bulabilmek için ne yapılması gerek?
sorusunu sorarlar.

●

Veri toplamaları gerektiğini fark edene kadar öğrencilere tahminlerini neye göre yaptıkları
sorulur.
"Evde hangi ürün ne kadar elektrik tüketiyor?" ve "Enerji Sınıfı Bilgisi" görselleri tekrar gösterilir.
Sınıfta kullanılan cihazların marka ve modeline göre enerji tüketiminin değişip değişmeyeceği
irdelenir. Örneğin klimanın markası ve modeli ile 1 saatte harcayacağı enerji miktarı internetten
bulunabilir. Bu veri ile 40 dakikalık süreye dönüşüm yapılıp günlük, haftalık ve aylık tasarruf
miktarları hesaplanabilir.
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AÇIKLAMA

●

Öğrenciler: "Sınıfta kullandığımız klima ……….. markanın ………modelidir. Bu cihaz için………
markanın internet sitesinden 1 saatte tüketeceği enerji miktarını yaklaşık olarak öğrenebilirz.
Daha sonra da bu değerin bizim ders süremiz olan 40 dakikaya karşılık ne kadar olacağını
belirleyebiriz. Aynı sistemle projeksiyon ve lambalarımız için de kesin bilgiler elde edebilir ve
bunları ders programımızı dikkate alarak aylık hesaplamaya dönüştürebiliriz. "
Şeklinde vardıkları sonucu ifade ederler.

●

İnternette yapılan araştırma sürecinden sonra 1 saat = 60 dakika için
Klima: 0,8 kwh
Projeksiyon: 0,358 kwh
Lamba: 0,18 kwh (10 adet) enerji tüketir sonuçlarına ulaşır. Bu sonuçları örnekteki gibi bir tablo
ile gösterirler.

●

Bu aletlerin 1 ders boyunca sürekli açık kalmaları durumunda ne kadar enerji tüketecekleri
sorulur.
Öğrenciler bir ders saati olarak kullandıkları süre biriminin internetten derledikleri enerji
harcama verilerindeki süre birimiyle uyuşmadığını fark eder ve
1 saat = 60 dakika için olan enerji miktarlarını
1 ders = 40 dakika için belirlerler.
Bu verileri de içeren örnekteki gibi yeni bir tablo oluştururlar.

1 ders süresi içinde çalışan projeksiyon = p
Klima = k
Lamba = f kwh elektrik harcıyorsa
Açık unutulan ders saati sayısı = d olmak üzere bir günlük ders programına göre sınıfın
tamamen boş olduğu sürelerde açık kalmaları durumunda ne kadar elektrik enerjisinin boşa
harcanacağı hesaplatılır.
(p x d) + (k x d) + (f x d) formülü ile her gün için ayrı ayrı israf edilen enerji miktarı bulunur.
●

Sonuçlar

örnekteki

gibi
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bir

tablo

haline

getirilir.

●

Gereksiz yere açık unutulan bu 3 cihazın bir tek sınıf için ne kadar enerji israfına sebep olduğu
hakkında sohbet ortamı oluşturulur.

●

Tablodaki verilerin üzerinde sohbet edilerek israf edilen enerji miktarının kişisel hatalardan
kaynaklandığı hatırlatılır. Öğrenciler, kapatmayı unutma sorununun çözümü hakkında beyin
fırtınasına teşvik edilir.

●

Sonuçta, unutulan 3 aletin kapanmasını otomatik olarak gerçekleştirecek bir düzenek hazırlama

DERİNLEŞTİRME

kararı alınır.

●

Öğrenciler klima, projeksiyon ve lambaların isteğe göre, cihazların kumanda veya açma
düğmelerine basılarak açılması ancak sınıfta hiçbir hareket olmadığı zaman belli bir süre sonra
( 3 dakika gibi) her üç elektronik cihazın da kapanmasını sağlayacak bir sistem geliştirir.

●

Geliştirilen sistemde odada hareket, ses ya da mesafeyi algılayan sensörlerle sınıfın boş olup
olmadığı kontrol edilir. Eğer belirlenen süre zarfında sınıfta herhangi bir hareket
gerçekleşmezse klima, projeksiyon ve lambalar otomatik olarak sistem tarafından kapatılır.

●

Sınıfta hareket olduğu sürece elektronik cihazların kapatılıp kapatılmaması kullanıcı kontrolüyle
sağlanır.
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DEĞERLENDİRME

●

Öğrencilerden, birden fazla sınıf ve hatta okul için bu israfın miktarını hesaplamayı sağlayan bir
yöntem bulmaya çalışılır. Burada öğrencinin bir hafta için gün gün hesap yapmak yerine sınıf
dışında yapılan ders saati sayısı toplamını haftalık olarak kullanmasının yeterli olduğunu
bulmalı ve kullanmalıdır.

●

Beden Eğitimi : 2 ders
Resim: 1 ders
Teknoloji ve Tasarım : 2 ders
Müzik : 1 ders
Haftada toplam 6 ders saati sınıf dışında olunmaktadır. (Bu sonucun tüm sınıflar için aynı
olduğunu da fark etmiş olmalıdır.)
[ (p x d) + (k x d) + (f x d) ] formülünde d=6 kullanması beklenir. Ardından bir ayda 4 hafta
olduğundan sonucunu 4 ile çarpması beklenir.
Elde edilen sonuçlar örnekteki gibi bir tablo haline getirilir.
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●

Sınıfta öğrenci olmadığında projeksiyon, klima ve lambaları otomatik olarak kapatan bir Arduino
düzeneğini maket üzerinde simüle eden bir düzenek yapıp kodunu yazar.

●

Tüm çalışmalarını birleştirdiği bir poster hazırlar. Slogan ve kısa bilgiler içeren afiş tasarımı
yapar. Sunum yapar.
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Grup 2 Bilgi İşlemsel Düşünmenin Ana Bileşenlerinin Disiplinlerarası
İlişkileri
BİD Bileşeni
Veri Toplama

Bilgi İşlem
Tasarruf

edilebilecek

durumların belirlenmesi

Matematik

Fen Bilimleri

Günlük ders çizelgesine göre 1

Klima, projeksiyon ve lambaların

ders, 1 gün, 1 ay için harcanan

1’er

elektrik miktarları belirlenir.

miktarları araştırılır

tükettikleri

saatte

enerji

Bir hafta içerisinde sınıfta ve sınıf
dışında işlenen dersler, teneffüs
saatleri,

okula

giriş

çıkış

saatlerinin belirlenmesi
Veri Analizi

Verilerin excel ortamında

Bir ay içerisinde sınıfta kullanılan

Bir önceki ay içerisinde harcanan

formülize

enerjinin ve enerji maliyetinin

enerji miktarının hesaplanması

edilmesi

ve

hesaplanması

analiz edilmesi

Bir ay içerisinde sınıfın kullanım
Bir ay içerisinde sınıfın kullanım
saatlerine
gereken

göre

harcanması

enerji

maliyetinin

saatlerine

göre

harcanması

gereken

enerji

miktarının

hesaplanması

hesaplanması
Veri Gösterimi

Verilerin

grafiklerle

gösterilmesi

Tablolama yöntemi ile verileri

Verilerin grafiklerle gösterilmesi

gösterme

(Excel, powerpoint)
Problemin
ayrıştırılması

cihazların

Elektronik
kullanım

ömürlerinin

tartışılması

Elektronik

atıklar

gereksiz

yere açık kalmasının ne kadar
maliyet

Elektronik

cihazların
kaybına

neden

olduğunun tartışılması

Ders programına göre gereksiz

bağlı

açık kalan zamanlarda açık kalan

yerine

komutların

getiren

cihazların

enerji

miktarlarını

kümelenerek blok tabanlı

belirleme ve formülize etme

programlamada

(p x d) + (k x d) + (f x d) formülü

edilmesi

(koşul

açık

kalması

ifade

enerji

verimliliği, manyetik kirlilik ve
küresel

ısıtmaya

etkilerinin tartışılması

Tekrar eden ya da koşula
işlemleri

yere

gereksiz

etkilerinin

tartışılması, ülke ekonomisine

konusunun tartışılması

Soyutlama

cihazların

Elektronik

ve

döngüler)
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BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Algoritmalar ve

Programın akış şemasını

Elektronik

prosedürler

ve algoritmasını oluşturma

yere

Matematik

açık

cihazların
kalmasıyla

Fen Bilimleri
gereksiz
oluşan

maliyet kaybının hesaplanması

sistemin

Ortamda hareket ve ses gibi
veriler olmadığı zaman klima
lamba ve projeksiyonu otomatik

Arduino ile kontrol edilen
bu

Gereken malzemeleri belirleme

olarak

çalışma

kapatan

ancak

kullanılacağı zaman kullanıcının

prensibini yazma

açıp kapayabileceği bir sistem
tasarlamak

Otomasyon

Arduino ile kontrol edilen

Formül farklı sınıflar ve tüm okul

Formül farklı sınıflar ve tüm okul

farklı sınıflardaki benzer

için

için kullanılabilecek bir sistem

sistemlerin

düzenlenir.

kullanılabilecek

şekilde

tasarlamak

programlanması
Paralelleştirme

Sınıflarda

bulunan

projeksiyon, klima, lamba
yüksek
gibi

enerji

elektronik

kapatan

bir

harcayan
cihazları
düzenek

hazırlama.
Benzetim

Başka
başka

büyüklüklerde,
elektrik

harcayan
benzer

enerjisi

sınıflarda

da

sistemin

Başka

büyüklüklerde,

elektrik

enerjisi

başka
kullanan

sınıflarda da benzer verilerin
tablo ve grafiklerde gösterilmesi

programlanabilmesi
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Maketi hazırlama

GRUP 3 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

8

Öğrenme Alanı:

Cebir

Alt Öğrenme Alanı:

Doğrusal Denklemler

M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Matematik

M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin
diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
Kazanımları:

M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem,
tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

Öğrenme Alanı:

Madde ve Değişim

Alt Öğrenme Alanı:

Madde ve Doğası

F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü
Fen

uygulamalara örnekler verir.

Bilimleri

F.8.7.3.2. Elektrik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü
Kazanımları:

temel alan bir model tasarlar.
F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve
ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.

Donanım
Öğrenme Alanı:

Yazılım
Bilişim
Teknolojileri

Bütünleşik Devreler
Alt Öğrenme Alanı:

Mantıksal Karşılaştırma

BT.5.5.2.4. Doğrusal mantık yapısını açıklar.
Kazanımları:

BT.5.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
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BT.5.5.2.6. Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.
BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu
yordayarak hatalarını ayıklar

Hazırlayanlar:

Behiye DİNÇER, behiyedincer@gmail.com
Ahmet Nusret ÖZALP, anozalp@gmail.com
Ata BERK, ataberkin@gmail.com
Gülsüm Yasemin Uz, yaseminsahinturk@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:

Arduino Bütünleşik devresi (nano, Isı ölçüm sensörü, LCD Ekran, Mikro
fan, kablo, breadboard, pil. Bağlantı kabloları. Lehim havyası, lehim
pastası, lehim. Kağıt, kalem

Alınacak Önlemler:

Kullanılmadığı zaman havyalar ve sıcak ütüler özel tutucularda
tutulmalıdır.
Lehimlenmiş

yüzeyler

işin

tamamlanmasından

hemen

sonra

dokunulmamalıdır.
Uzun süre kullanılmayacaksa havya veya herhangi bir cihaz takılmalıdır.
Laboratuvarlar

havalandırılmalıdır.

iyi

Lehim dumanı aspiratörleri gibi hava emiş veya nokta emme cihazları
kullanılmalıdır.
Uygun

olduğunda

duman

emici

maskeler

kullanılır.

Lehim sırasında mont, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Yiyecek ve içecek tüketmeden önce eller düzgün yıkanmalıdır.
Prize takılan elektrikli aletlerin öğretmen kontrolünde kullanılması.

Ön Hazırlık



Matematik: Verilen veriyi uygun grafikle ifade etme. Denklem kurma.



Fen Bilimleri: Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları, Enerjinin başka enerji türlerine dönüşümü



Bilişim Teknolojileri: Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirmek. Verilen bir
problemi uygun adımları kullanarak çözmek. Bir problemi çözmek için farklı çözüm yollarının
tasarlanabileceği vurgulamak. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini
açıklamak.
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Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark etmek. Verilen bir problemi analiz etmek.
Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri anlamak. Problem çözümünde kullanılabilecek
operatörlere örnek vermek. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek vermek. Problem çözümünde işlem
önceliğine örnek vermek. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanmak. Verilen bir problemde ifade
ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretmek. Algoritma kavramını açıklamak. Bir problemin çözümü için algoritma
geliştirmek. Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklamak. Bir algoritma için akış şeması çizmek. Akış
şemasının elektronik ortamdaki çizimi için kelime işlemci programları veya diğer çizim programları kullanmak.
Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklamak. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit etmek.
Programlama yapabilmek. Programlamayla ilgili temel kavramları açıklamak. Program, program yazmanın
amacı, programlama dili bilmek. Blok tabanlı programlama aracının ara yüzünü ve özelliklerini tanımak. Blok
tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturmak.

5E Adımları

[53]

GİRİŞ

Öğrencilere ofis içerisindeki çalışanların durumunu gösteren resimler gösterilip, ne gördüklerini
gözlemden bir çıkarım yapmaları amacıyla sorulur, not etmeleri istenir. Bunlardan hangilerinin
verilen senaryoda problem durumunu yansıttığı sorulur.
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KEŞFETME

Aşağıdaki soru/sorular sorularak çocuklarda araştırma, sorgulama ve süreci keşfetme amaçlanır.
Öğrenciler internet, kitap, arkadaşı ile fikir alışverişi vb. gibi kaynakları süreçte kullanabilirler.
Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir;






Sıcaklığın insan sağlığına etkisi nedir?
İdeal oda sıcaklığı kaç Co dir?
Çalışma koşullarında sıcaklık iş yeri verimi nasıl etkiler?
Çalışma koşullarında, yaz aylarında sıcaklığın rahatsız edici etkileri nelerdir, nasıl giderilir?
Bu sorularla ilgili araştırma yapmak istenirse hangi kaynaklara başvurulabilir?

"İş yerini soğutmada kullanılan cihazların seçiminde neler etkilidir?”
“Tüm gün klimayla soğutulan bir alan insan yaşamını nasıl etkiler, maliyeti nasıl
bulabiliriz ? ”
Bu problemleri çözmek için öğrencilerin BTU (British Thermal Unit), Birim zamanda tüketilen elektrik
miktarı, elektrik maliyet hesaplama becerilerini işe koşmaları gerekir.
Seçilen sorular bu bilgilerini ortaya çıkarma amaçlı sorulmuştur. Bu sorular ışığında veri araştırması
başlatılır.
Öğrencilerden ortam sıcaklığı ölçümü yapmaları ve not almaları istenir. Bu veriler üzerinden en
sıcak saat aralıklarını saptamaları istenir.
Ardından kullanılacak alanın metrekare ölçümünü ve coğrafi bölgenin seçimi yapılması ve bu
değişkenlere göre tablo (veya grafik) dönüştürülmesi istenir.
**verilen tablolar öğretmene örnek niteliğindedir. Öğrencileri yukarıda belirtilen sorular ve
araştırmalar ile bu tabloları oluşturmalarını sağlayabilirsiniz**
Seçilen ortam (sınıf, atölye, koridor …)
Zaman
Sıcaklık (Co)
Tüketilen Elektrik Miktarı: Elektrikli Aracın Gücü x Kullanıldığı Süre

Elektrikli Aracın Gücü
Watt
Kilowatt

Kullanıldığı Süre
Saniye
Saat

Tüketilen Elektrik miktarı
Watt x saniye (Ws)
Kilowatt x saat (kWh)

(1kW = 1000W)

Verilerinizi örnek tablo üzerinde doldurabilirsiniz.
Elektrikli Aracın Gücü
Kullanıldığı Süre

Birim zamanda Tüketilen
Elektrik miktarı

Tüketim (kWh) x Birim fiyat (TL/kWh) = Tüketim tutarı (TL)
Tüketim (kWh)
Birim Fiyat (TL/kWh)

Tüketim Tutarı (TL)

BTU/h = (Bölge Katsayısı x Soğutulacak alanın m2) + [(odada bulunacak kişi sayısı - 1) x
600]
Seçilen
katsayısı

bölge

Soğutulacak alan m2

Kişi sayısı

BTU/h

Bu sorunun çözümünde kullanılacak kodlama ve bütünleşik kart sistemlerinin belirlenmesi istenir.
Bunun ışığında kullanılacak verilerin değişkenlere çevrilmesi türlerinin belirlenmesi istenir.
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AÇIKLAMA

Öğrencilere BTU’ nun ne olduğu açıklanır. (1 kW , BTU ) gibi birim dönüşümleri üzerinde durulur.
Ardından öğrencilerin termometre ile yaptığı ölçülen sıcaklık değerlerinin ısı dan farkının ne olduğu
açıklanır. Bu aşamada ısı ve sıcaklık arasındaki farklar net bir şekilde öğretmen tarafından belirtilir.
Öğrencilerin araştırarak buldukları ve tablo yaptıkları veriler üzerinden aşağıdaki sorulara cevaplar
aranarak açıklamalar yapılır.






Bulunan veriler ışığında tablolardan bakıldığında BTU ile hangi değişkeni ilişkilendirmek
istersiniz?
Seçtiğiniz değişken ile BTU arasında nasıl bir ilişki vardır?
Seçilen BTU’ da saatte harcanacak elektrik miktarına bağlı maliyet denklemi nasıl
oluşturulur?
Tabloya bakıldığında BTU ile birim zamanda harcanan elektrik enerjisi miktarı arasında
nasıl bir ilişki vardır?
Klimanın gücü nedeniyle birim saatte tüketilen elektrik enerjisinin denklemi nasıldır?

Seçilen sorularla BTU, ekonomik verilerle değişkenlerin belirlenmesi, aralarındaki sayısal ilişkiyi
yorumlama, BTU ile birim zamanda harcanan elektrik enerjisi miktarının yorumlanması istenir.
Öğrenci seçilen değişkenlerle saatlik harcanan paranın denklemini ve harcanan elektrik enerjisinin
miktarının formülünü oluşturmuş olur. Formüller açık ve net bir şekilde sınıf ile paylaşılır.
Bu sorunu çözmede yazılacak kod için;







Bu makinenin yapımı için gerekli donanım elemanlarını nelerdir?
Bu donanımı çalıştırmada ne tür bir algoritma gereklidir?
Bu algoritma içerisinde kullanılacak değişkenler nelerdir?
Değişkenlerin türleri (analog/dijital) nelerdir?
Isı verisi hangi tür değişkende tutunur?
Isı
verisi
mantıksal
karşılaştırma
algoritması
nedir?.
gibi sorular sorularak uygun değişken ve hesaplamaların seçilmesi, bunlara uygun
algoritmaları ve devre elemanları belirlemek hedeflenir. Isı verisini mantıksal sınamadan
geçirip, sonuca göre (açık/kapalı) çıktısı vermiş olur.
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DERİNLEŞTİRME

Problem durumunu derinleştirmek adına;





Oluşan denklemleriniz ulaştığınız verileri sağlıyor mu? (BTU- Maliyet, BTU- Elektrik
Sarfiyatı)
Bir günde harcanan elektrik miktarının maliyeti kaç TL olur?
Bu verileri klimanın çalışması ile maliyet ilişkisinin grafiği geogebrada çizdiğimizde nasıl
bir grafik ortaya çıkar?
Excelde klimanın çalıştığı saatlerde tüketilen enerji miktarları tablosu nasıl hesaplanır?

Oluşan denklemleri çözme, harcanan elektrik enerjisinin hesaplanması, bir günde klima çalıştırarak
harcanan paranın geogebrada grafiğini gözletme, ayrıştırma aşamasında seçilmeyen bir coğrafi
bölgeyle ilgili harcanacak parayla ilgili genellemeye varma, ayrıştırma aşamasında seçilmeyen bir
coğrafi bölgeyle ilgili elektrik tüketiminde genellemeye varma amacıyla sorulmuştur.
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Ayrıca bu sorular excel tablosuyla klimanın çalıştığı saatlere ait enerji miktarlarının hesaplanması
hedeflerine katkı sunar.

[58]

Bunlardan sonra;





Proje için hangi devre elemanlarını kullanırsın?
Projenin devre şemasını çiziniz.
Verilen süre içerisinde devreyi tamamlayınız.
Devrede, devre elemanlarını değiştirdiğinizde nasıl sonuçlar elde edersiniz? Soru ve
yönergeleriyle devre elemanlarına uygun algoritmaları yazma, arduino ve devre
elemanlarını kullanarak devreyi oluşturma, programı yükleme, farklı sensörleri kullanarak
devreden farklı sonuçlar gözleme, son ürünü karar kılınan programı kullanarak çalıştırmayı
ve sonuçları incelemeyi geliştirme hedeflenir.
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DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, süreç ve ürün odaklı yapılacaktır. Süreçte aşağıda verilen kontrol listesi dahilinde
puanlama yapılabilir.
Veri Toplama (2’şer puan)
Bilgi İşlem İnsan vücudunun sıcaklığı, oda sıcaklığı, BTU arasındaki ilişkilerle ilgili verileri elde etme
Matematik BTU nedir, Soğutma ihtiyacı nasıl hesaplanır? Bölge katsayıları, alanın BTU ile ilişkisi,
saate göre ödenen elektrik ve maliyet ilişkisi fiyatlarını araştırma
Fen Bilimleri Sıcaklığın insan sağlığına etkisi, oda sıcaklığı ölçümü, ideal oda sıcaklığını araştırma,
araçların elektriksel güç değerlerini araştırma.
Veri Analizi (2’şer puan)
Bilgi İşlem Elde edilen veri türlerini sayısal- sözel vb sınıflamalar yapma, bunlar için değişkenler
oluşturma
Matematik Kullanılacak alan ve bölgenin seçimi, En ekonomik verilerin tercih etme
Fen Bilimleri Oda sıcaklığının en fazla olduğu saatleri tespit etme. Isı ve sıcaklık değerlerini ayırt
etme.
Veri Gösterimi (2’şer puan)
Bilgi İşlem Oluşturulacak verilerin grafik türünü seçme, uygun grafikleri oluşturacak programlar
belirleme
Matematik

Seçilecek

BTU,

kişi

sayısı,

ekonomik

giderleri

tablolaştırma
Fen Bilimleri Oda sıcaklığı değerlerini tablo ve grafikle gösterme. Elektriksel güç ve maliyet
değerlerini belirleme.
Problemin ayrıştırılması (2’şer puan)
Bilgi İşlem Uygun değişken ve hesaplamaların seçilmesi, bunlara uygun algoritmaları ve devre
elemanları belirleme
Matematik Seçilen BTU, ekonomik verilerle değişkenlerin belirlenmesi, aralarındaki sayısal ilişkiyi
yorumlama
Fen Bilimleri BTU ile birim zamanda harcanan elektrik enerjisi miktarının yorumlama.
Soyutlama (3’er puan)
Bilgi İşlem Isı verisini mantıksal sınamadan geçirme, sonuca göre açık/kapalı çıktısı
verme
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Seçilen

Matematik

değişkenlerle

saatlik

paranın

harcanan

denklemini

yazma
Fen Bilimleri Harcanan elektrik enerjisinin miktarının formülünü bulma
Algoritmalar ve Prosedürler (3’er puan))
İşlem

Bilgi

elemanlarına

Devre

uygun

algoritmaları

yazma

Matematik Oluşan denklemleri çözme
Fen Bilimleri Harcanan elektrik enerjisini ve maliyeti hesaplama
Otomasyon (3’er puan))
Bilgi İşlem Arduino ve devre elemanlarını kullanarak devreyi oluştur. Programı yükleme
Matematik

Bir

günde

klima

çalıştırarak

harcanan

paranın

geogebra’da

grafiğini

gözlemleme
Fen Bilimleri Excel tablosuyla klimanın çalıştığı saatlere ait enerji miktarlarını hesaplama
Paralelleştirme (4’er puan)
Bilgi

İşlem

Farklı

sensörleri

kullanarak

devreden

farklı

sonuçlar

gözlemleme
Matematik Ayrıştırma aşamasında seçilmeyen bir coğrafi bölgeyle ilgili harcanacak parayla ilgili
genellemeye varma
Fen Bilimleri Ayrıştırma aşamasında seçilmeyen bir coğrafi bölgeyle ilgili elektrik tüketimi
genellemesine varma
Benzetim (4’er puan)
Bilgi

İşlem

Son

ürünü

ve

programı

inceleme
Matematik Programda çıkan ürünleri yorumlama
Fen Bilimleri Sıcaklığa ait değeri LCD ekranda gösterme
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kullanarak

çalıştır,

sonuçları

Ders sonu ortaya çıkan ürün de aşağıdaki kontrol listesi maddeleriyle değerlendirilebilir.

ÜRÜN DEĞERLENDİRME FORMU
Donanım değerlendirmesi
Devre elmanları dogrumu seçilmiş
Devre elemanları sağlam
Devre elmanları düzgün bağlanmış
Devrede ısınma ve kısadevre yok

2
2
2
2

Yazılım değerlendirme
Değişkenler , prosedür ve fonksiyonlar belirlenmiş
Akış şeması çizilmiş
Algoritma yazılmış
Kodlama ve programlama arçları doğru seçilmiş
Program hatlardan arındırılmış
Kodlar temiz ve öz

2
2
2
2
2
2

Uygulama değerlendirme
Program düzgün şekilde donanıma yüklenmiş
Donamın ve program uyumlu ( Redetmiyor)
Devre elemanları doğru değerler okuyormu
Devre elemanları doğru çıktılar veriyor
Değişik koşullarda program ve devre uyumlu çalışıyor

1
1
1
1
1

[62]

Grup 3 Bilgi İşlemsel Düşünmenin Ana Bileşenlerinin Disiplinler
Arası İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Veri Toplama

İnsan vücudu sıcaklığı, oda
sıcaklığı, BTU arasındaki
ilişkilerle ilgili verileri elde edin

BTU nedir, Soğutma ihtiyacı nasıl
hesaplanır?
Bölge
katsayıları,
alanın BTU ile ilişkisi, saate göre
ödenen elektrik ve maliyet ilişkisi
fiyatlarını araştır

Sıcaklığın
insan
sağlığına etkisi, oda
sıcaklığı
ölçümü,
ideal oda sıcaklığını
araştır.

Veri Analizi

Elde edilen veri türlerini
sayısal- sözel vb sınıflamalar
yapın, bunlar için değişkenler
oluşturun.

Kullanılacak
seçimi,

Oda sıcaklığının en
fazla olduğu saatleri
tespit edin.

Veri Gösterimi

Oluşturulacak verilerin grafik
türünü seçin, uygun grafikleri
oluşturacak
programlar
belirleyin.

Seçilecek
BTU,
kişi
sayısı,
ekonomik giderleri tablolaştır.

Oda
sıcaklığı
değerlerini tablo ve
grafikle gösterilmesi

Problemin
ayrıştırılması

Uygun
değişken
ve
hesaplamaların
seçilmesi,
bunlara uygun algoritmaları
ve devre elemanları belirle.

Seçilen BTU, ekonomik verilerle
değişkenlerin
belirlenmesi,
aralarındaki sayısal ilişkiyi yorumla.

BTU
ile
birim
zamanda harcanan
elektrik
enerjisi
miktarının
yorumlanması

Soyutlama

Isı
verisini
mantıksal
sınamadan geçir, sonuca
göre açık/kapalı çıktısı ver.

Seçilen
harcanan
yazma

Harcanan
elektrik
enerjisinin miktarının
formülünün
bulunması

Devre elemanlarına
algoritmaları yaz.

Oluşan denklemleri çözün

Harcanan
elektrik
enerjisinin
hesaplanması

Algoritmalar ve
prosedürler

uygun

alan

ve

bölgenin

En ekonomik verilerin tercih edin

değişkenlerle
saatlik
paranın
denklemini

Otomasyon

Arduino ve devreyi kullanarak
devre elemanlarını oluştur.
Programı yükle.

Bir
günde
klima
harcanan paranın
grafiğini gözler.

çalıştırarak
geogebrada

Excel
tablosuyla
klimanın
çalıştığı
saatlere ait enerji
miktarlarının
hesaplanması

Paralelleştirme

Farklı sensörleri kullanarak
devreden farklı sonuçlar gözle

Ayrıştırma aşamasında seçilmeyen
bir coğrafi bölgeyle ilgili harcanacak
parayla ilgili genellemeye varma

Ayrıştırma
aşamasında
seçilmeyen
bir
coğrafi bölgeyle ilgili
elektrik
tüketimi
genellemesine
varma

Benzetim

Son ürünü ve programı
kullanarak çalıştır, sonuçları
incele

Programda çıkan ürünleri yorumla

Sıcaklığa ait değeri
LCD
ekranda
gösterme
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GRUP 4 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

5-8 Sınıflar Ders Dışı Kurs

Verilerin Grafikle Gösterimi
Öğrenme Alanı:

Denklemler ve eşitsizlikler

Alt Öğrenme Alanı:

M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve
tahminler yapar.
M.4.4.1.2. Sütun grafiğini oluşturur. Sütun grafiği oluşturulmadan

Matematik

önce veriler nesne veya şekil grafiği yardımıyla düzenlenir. Çetele
ve sıklık tabloları da kullanılabilir. İlk yapılan çalışmalarda kareli
Kazanımları:

kâğıt ve renkli birim kareler kullanılabilir.
M.4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler
kullanır.
M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen
bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. Problem
kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

Öğrenme Alanı:

Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler

Alt Öğrenme Alanı:

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.

Fen
Bilimleri

Vitamin çeşitlerine girilmez.
Kazanımları:

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.
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Öğrenme Alanı:

Programlamanın temelleri

Alt Öğrenme Alanı:

BT.6.1.2.3. Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır. Verimlilik,
uyumluluk, açık kaynak kodlu yazılım gibi özellikler üzerinde
durulur.
BT.6.4.1.3. Oluşturduğu tablo üzerinde hesaplama işlemleri
Bilişim

yapar. Farklı formülleri kullanarak hesaplama yapılması sağlanır.

Teknolojileri

BT.6.4.1.4. Tablodaki verilere filtre uygular. Sıralama, farklı
özelliklere göre filtreleme vb. uygulamalar yaptırılır.
Kazanımları:

BT.6.4.1.5. Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi
görselleştirir. BT.6.4.1.6. Farklı tablolama programlarını keşfeder.
BT.6.5.2.1. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve
özelliklerini tanır. Açık kaynak kodlu veya ücretsiz erişilebilen
programlama platformları kullanılabilir.
BT.6.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir
programın işlevlerini açıklar.

Hazırlayanlar:

Özcan KIR, sirius.akildiz@gmail.com
Ünsal BERK, unsalberk78@gmail.com
Melih GÜMÜŞ, melgumus@gmail.com
Abdulhalim BATU batu1190@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:



Bu dersten 3 hafta önce başlanarak öğrencilerden o gün için taze
olarak gördükleri meyve getirmeleri istenir. Bu işlem her hafta tekrar
edilir.



Arduino ana kart



Analog değer okuyan nem sensörü.



Çeşitli Meyve ve sebzeler ( portakal, elma, domates vb)



Bilgisayar



Eldiven



Laboratuvar Önlüğü



Laboratuvar Gözlüğü



Statik Bileklik
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Alınacak Önlemler:



Eldiven kullanımı şart koşulacak.



Laboratuvar önlüğü ve laboratuvar gözlüğü mutlaka kullanılmalı.



Statik Bileklik Kullanılmalı.



Projede kullanılan elektronik elemanların- sensörler hariç- sıvı
temasından korunması gerekli.

Ön Hazırlık



Öğrencilerin sahip olması beklenen Ön Bilgiler nelerdir?
o

Taze meyvenin sağlığa yararlı bayat meyvenin sağlığa zararlı olduğunu bilir.

o

Besinlerin son kullanma zamanı hakkında bilgi sahibidir.

o

Sayısal Verileri analiz etmesini bilir.

o

Temel kodlama dillerini isim olarak bilir.

o

Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır. (Verimlilik, uyumluluk, açık kaynak kodlu yazılım gibi
özellikler)



Öğrencilerin muhtemel kavram yanılgıları nelerdir?
o



Meyve ve tohum arasındaki ayrımı sağlıklı yapamama.

Kazanımlar

arasındaki

ilişkilendirmeyi

nasıl

yapacağınızı,

kazanımları

ve

içerikleri

nasıl

bütünleştireceğinizi kısaca açıklayınız.
o

Yapılan fen deneyi sonucunda ortaya çıkan matematiksel verileri bilişim teknolojileri
programları ve elektronik setleri ile görselleştirip öğrencilere öğretilir.

o

Bilişim teknolojileri dersinde öğrendikleri blok temelli kodlama kullanılır.

o

Açık

kaynak

kodlu

yazılımlar

5E Adımları
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ile

bilişim

dersine

ilişkilendirilir.

GİRİŞ

●

Öğrencileri derse güdülemek için taze meyve ile ilgili bir soru sorulur?
Örneğin: Bayatlamış besinlerin sağlığa ne gibi zararları vardır? sorusu yöneltilip öğrencilerden
gelen bütün cevaplar dinlenir. Konuyu meyve ve sebzelere bağlamak için aşağıdaki sorular
sırayla sorulur.

●

Taze ve bayat meyvelerin sağlığa etkisi var mıdır?
Bu soruya da yukarıdaki sorunun cevaplarına benzer cevaplar gelecektir. Örneğin: hasta eder,
zehirlenmeler olabilir vb.

●

Meyvelerin taze olup olmadığını anlayabilir miyiz? Anlayabilirsek eğer nasıl anlarız?
Bu soruya farklı cevaplar gelecektir. Ancak çoğunlukla evet yanıtı verenler olacaktır. Bundan
sonra nasıl anlarız sorusuna değişik cevaplar verilecektir. Örneğin: Kabuğuna bakarak, şekline
bakarak, parlaklığına bakarak gibi cevaplar verilecektir.



Sebzelerin taze olup olmadığını nasıl anlarız?
Bu soruda yine genellikle dış görüntüye (buruşukluk, parlaklık vb.) bakılarak cevaplar gelecektir.

●

Meyvenin veya sebzenin taze veya bayat olduğunu tespit edebilmek için daha farklı ne
yapabiliriz? Teknolojiyi kullanabilir miyiz?
Bu soruda öğrencinin bilmediği bir ölçme yöntemi daha olduğunu düşünmesini sağlarız. Ve
kendisinin bilmediği bu yeni yöntemi mantıkla bulması gerektiğini kavrar. Bilişim dersinde
gördükleri yazılımlar ve sensör kavramını da işin içine dahil etmeleri istenir.
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KEŞFETME

●

Meyvelerde ve sebzelerde hangi maddeler bulunur? Sorusu sorulur. Örn: su , mineral ,vitamin
vb.
Öğrenciler konuyu daha önceki sınıf düzeylerinden bildikleri için meyvelerde su (nem) ve mineral
bulunduğunu söyleyecektir.



Bu aşamada öğretmen meyve ve sebzelerdeki su miktarı ile bayatlık tazelik arasında nasıl bir
ilişki olduğunu sorar. Muhtemel cevaplar alındıktan sonra bayat meyvelerin ve sebzelerin
buruşma nedeni olarak içlerindeki suyun yani nemin kaybolması olduğunu belirtir. Yani
bayatlayan meyve suyunun bir bölümünü kaybeder ifadesini kullanır.



Daha sonra öğrencilere şu soru yöneltir: O zaman biz bir meyvenin ya da sebzenin içindeki su
(nem) miktarını değişik zamanlarda ölçersek o meyvenin bayatlamış olup olmadığını anlayabilir
miyiz?
Bu soruya sınıfın çoğunluğu evet şeklinde cevap verip nedenini açıklarsa bir sonraki adıma
geçebiliriz. Ancak sınıfın çoğunluğu hayır derse veya evet deyip nedenini açıklayamazsa tekrar
bayatlık tazelik ve meyvedeki su miktarı arasındaki ilişki anlatılır.



Daha sonra meyvelerin nem oranını ölçmek için kullanacağımız arduino ana kartının işlevi
anlatılır. Örneğin: Açık kaynak kodlu olduğunu (bunu bilişim dersinde daha önce gördüler),
ücretsiz erişilebildiğini, Yine bilişim dersindeki blok tabanlı programlama ile ilişkilendirerek
kodlanabildiği vb.



Kullanılacak nem sensörünün nasıl ölçüm yaptığı ve hangi değeler arasında ölçüm yaptığı
anlatılır. Nem sensörü minimum değeri yani nem yok iken 0(sıfır) maksimum değeri ise 1024
ölçer. Yani ölçülen bir yerde tamamen su varsa 1024 değeri gösterir. Bu durumda bizim
meyvelerimizin ölçüm aralığı 0 ile 1024 sayıları arasında bir değer görünecektir.
o

Örneğin A meyvesi 550, B meyvesi 850 değerini gösteriyorsa B meyvesi daha tazedir.

Bu aşamadan sonra deney düzeneğine geçilir. Düzenek şu şekilde hazırlanır.

Öğretmen öğrencilerin her hafta getirdiği meyveleri gruplandırarak onlara 1. Hafta, 2. Hafta,3. Hafta
gibi grup ismi verir. En önce gelen meyvelere 1. hafta, daha sonra gelen meyvelere 2.hafta ve son
hafta gelen meyvelere 3. hafta şeklinde olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken konu 1. Hafta
meyveleri daha çok bekleyeceği için fazla su kaybı olacaktır.


Bu deneyde örnek meyve olarak portakal seçmek avantajlı olacaktır. Çünkü portakalın su kaybı
kısa zamanda hem gözle görülebilir hem de hızlı olacaktır.



Bu meyve grupları içinden aynı türde, şekilleri birbirine yakın büyüklükte dörder adet meyve
seçilir. (Örneğin, her üç gruptan da yaklaşık aynı boyutlarda dört adet portakal seçilebilir.)
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Alınan örneklerdeki nem oranını ölçebilmek için arduino ve blok temelli yazılım kullanılarak aşağıdaki
gibi bir program yazılır.

Resim-1: Programda kırmızı kare içine alınan bölüme ölçülen verilerin grafiğini çizen kodlar.
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Resim-2: Programda okunan verileri her bir meyve için hafızaya alan ve meyvelerin üzerinde
gösteren kodlar.

Daha sonra seçilen meyve numunelerinin her birine





Hafta 1, Meyve 1



Hafta 2, Meyve 2



Hafta 2, Meyve 3… gibi isimler verilir.

Program yazıldıktan sonra arduino kartımıza bağlı olan (1,5 x 4 cm boyutlarında olan) sensörü
meyvenin içine sokarız ve programdan meyvenin su ( yani nem) değerini görürüz. Bu işlemi
bütün meyvelere için tekrarlarız. Programımız bütün meyveler için değerleri ayrı ayrı hafızasına
alır ve grafik için yazdığımız kodu kullanarak sütun grafiği haline getirir.
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AÇIKLAMA



Öğrencilerden elde edilen aşağıdakine benzer sütun grafikleri matematik dersinden edindikleri
grafik yorumlama yöntemleri ile yorumlamaları istenir.



Grafik okumada dikkat edilecek nokta sensörün ölçüm aralığıdır. Bu aralık 0 ile 1024 arası bir
değerdir. Bu değer aralığı sensörün arduino yazılımı için ürettiği sanal bir değerdir. Bu
programda analog sensörlerin minimum 0 maksimum değer olarak 1024 okuduğu öğrenciye
dikkatlice ve detaylıca anlatılmalıdır.
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Bu grafiklerden hareketle öğrencilerden hangi meyvelerin taze hangilerinin beklemiş olduğunu
tahmin etmelerini ister. Daha önceden hangi meyvelerin taze olduğu hangilerinin beklemiş
olduğu gurup ismi verilerek kayıt edildiği için tahminlerin doğruluğu test edilir. Grafikten elde
edilen sonuçlar ile gerçek kayıtlar karşılaştırılır.
Ulaşılan verilere göre bir meyvenin taze iken elde edilen sensör verisi (0 ile 1024 arasında
değerlendirilir) daha yüksek iken bekledikçe bu değerin düştüğü görülür. Bu da bekleme ile su
kaybının orantılı olduğunu gösterir.



Su kaybı bizim için neden önemli biz neden su kaybını yani nem kaybını ölçüyoruz? Su kaybı
ile besin değerinin ilgisi nedir? sorusu öğrencilere sorulur



Bu soruya verilen doğru veya yanlış çeşitli cevaplar dinlenir ve en sonunda şu açıklama yapılır:
Bir meyvenin uygun olmayan şartlarda bekletildiğinde bayatladığını ve besin değerinin
düştüğünü daha önceki derslerimizden ve yapılan birçok araştırmadan biliyoruz. O halde bu
meyvenin beklemiş olduğunu kanıtlarsam aynı zamanda besin değerinin de düştüğünü
kanıtlarım. Bunun için en iyi yöntem meyve veya sebzenin nem oranını bir sensör (nem
sensörü) ile ölçmektir. Bir meyvede nem değerinin 1024 olması olanaksızdır çünkü tamamı su
değildir. O halde 512 (yani maksimum değerin yarısı) baz alınabilir. 512’den fazla çıkarsa veya
az çıkarsa diye. Tabii ki referans aldığımız bu değer meyvenin cinsine, yetiştiği yerin sulak
olmasına, iklim ve yağmur koşulları gibi pek çok etkiye göre değişebilir.

Bu durumda en iyi yöntem en az iki aynı tür meyveyi birbiri ile kıyaslamak olacaktır ki kesin olarak

DERİNLEŞTİRME

biri diğerinden daha taze denilebilsin.
●

Öğrenciler deneyi portakal ile yaptıkları için öğretmen şu soruyu yöneltir: Bu deney sadece
portakal meyvesi ile mi yapılır?
Muhtemel cevaplar geldikten sonra konuyu derinleştirmek için farklı meyveler ile de bu deney
tekrarlanabilir (örneğin: elma, domates vb.) şeklinde açıklama yapar.



Öğrencilere bu deney sadece meyvelerde mi geçerli olur sebzelerde olmaz mı? sorusunu
yöneltir.
Bu soruya çeşitli cevaplar verilecektir. Gelen öğrenci cevaplarından sonra sebzelerinde ezilerek
suyunun bir deney tüpüne alınıp ölçüm yapılacağı anlatılır. Bekleyen sebzelerin su kaybederek
buruştuğu ve bozulduğu anlatılır.



Derinleştirmede dikkat edilecek husus usulüne göre kurutulmuş sebze ve meyveler ile bekleyip
bozulmuş meyve ve sebzelerin farkıdır. Bekleyip bozulan sebze ve meyveler içindeki besin
değerleri çok fazla miktarda yok olurken usulüne göre kurutulanlarda bu kayıp göz ardı edilecek
kadar az olur.
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DEĞERLENDİRME

●



Aşağıdakine benzer açık uçlu sorular sorulur:
1.

Meyvenin tazeliği ve su (nem) oranı arasında ilişki var mıdır?

2.

Sebzelerde bu deney nasıl yapılır?

3.

Arduino kullanarak blok temelli yazılım ile başka meyvelerinde tazeliği ölçülebilir mi?

Aşağıdaki öz değerlendirme formunu kullanarak değerlendirme yapılır.

Öz Değerlendirme Formu
Öğrencinin Adı Soyadı :
Etkinlik Adı :

Bu öz değerlendirme formu sizin “…………” etkinliğindeki performansınızı değerlendirmeye yönelik
hazırlanmıştır. Görüşlerinizi aşağıdaki soruları cevaplayarak belirtiniz.

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Bu etkinlik benim için en kolay, en zor, en çok zevk aldığım ve hiç hoşlanmadığım bölümler nelerdir?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Bu etkinliği kendim tekrar yapsaydım, neleri farklı yapardım?
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Bu etkinlikte neler öğrendim?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Bu etkinlikte öğrendiklerimi nerede ve nasıl kullanacağım?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Grup 4 Bilgi İşlemsel Düşünmenin Ana Bileşenlerinin Disiplinlerarası
İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Veri Toplama

Problem için bir veri kaynağı
bulun

Problem için bir veri kaynağı bulun;
örneğin zar atmak ya da yazı tura
atmak gibi

Bir deney sonucunda
veri toplayın

Veri Analizi

Temel istatistik hesaplamaları
yapmak için bir program yazın

Zar ya da para atışı sonucundaki
durumları sayın

Deneyden
elde
edilen verileri analiz
edin

Veri Gösterimi

Grafikler, diziler, yığınlar,
tablolar gibi veri yapıları
kullanın

Veri gösterimi için histogram, daire
grafiği, çubuk grafiği, listeler vb
kullanın.

Deneyden
edilen
özetleyin

Problemin
ayrıştırılması

Programa ilişkin nesneleri ve
yöntemleri
tanımlayın;
programın ana akışını ve
fonksiyonlarını tanımlayın

Bir ifadedeki işlem sırasını uygulayın

Tür sınıflandırması
yapın

Soyutlama

Tekrar eden ya da koşula
bağlı işlemleri yerine getiren
komutları kümeleyerek özel
ifadeleri kullanın: döngüler,
koşul ifadeleri vb

Cebirde
değişkenler
kullanın.
Kelime
problemlerini
programlamadaki
fonksiyonlara
benzer şekilde tanımlayın. Problem
çözümünde yinelemeler kullanın.

Fiziksel bir yapının bir
modelini oluşturun

Algoritmalar
ve prosedürler

Klasik algoritmaları inceleyin,
probleminiz için bir algoritma
uygulayın

Matematiksel işlemleri kısaltmadan,
uzun yoldan yapın.

Bir deney uygulaması
yapın

Otomasyon

Geometers Skechpad, Star
logo ya da python gibi araçlar
kullanın.

Sorgu programı kullanın

Excel kullanın

Paralelleştirme

İşleri ve görevleri paralel
şekilde yürüyecek parçalara
bölün

Doğrusal sistemleri çözün, matrix
çarpımı yapın

Deneyleri aynı anda
farklı parametrelerle
paralel
olarak
çalıştırın

Algoritma benzetimi yapın

Kartezyen düzlemde bir doğru
grafiği çizin ve parametreleri
değiştirin

Güneş
sisteminin
benzetimini yapın

Benzetim
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elde
verileri

GRUP 5 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

5-8. Sınıf Kulüp Çalışması

Öğrenme Alanı:

Veri Toplama ve İşleme- Zaman Ölçme

Alt Öğrenme Alanı:

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
Matematik

5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin veri toplar.
Kazanımları:

5.2.3.3. Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür.
7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve gerçek
yaşam durumlarına uygun denklem kurar.
7.4.1.2. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.

Öğrenme Alanı:

Boşaltım Sistemi

Alt Öğrenme Alanı:

Sistemlerin Sağlığı

Fen
Bilimleri

6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde
gösterir.
Kazanımları:

6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırır, verilere
dayalı olarak tartışır.

Öğrenme Alanı:

Problem Çözme

Alt Öğrenme Alanı:

Algoritma

BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri

Bilişim

getirir.

Teknolojileri

BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
Kazanımları:

BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları
fark eder.
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
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BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
BT.5.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini
tanır.
BT.5.5.2.3. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere
ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
BT.5.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.7. Karar yapılarını içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu
yordayarak hatalarını ayıklar.
BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu
yordayarak hatalarını ayıklar.
BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu
yordayarak hatalarını ayıklar.

Hazırlayanlar:

Elif Pınar KUZZU, kuzzuelif@gmail.com
Hilal GÜZEL ERGÜN, hilalguzelergun@gmail.com
İdris YAKUT, yakut2094@gmail.com
Semra KOŞAR, smrkosar@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:

Arduino kart, jumper kablolar, breadboard, led, buzzer, nem sensörü, 3m
kurdele

Alınacak Önlemler:

Arduino programı kurulurken öğretmen kontrolünde olacaktır.
Elektronik aletler sıvıdan uzak tutulacaktır.
Laboratuar önlüğü ve gerekli malzemeler kullanılacaktır.
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Ön Hazırlık

●

●

Öğrencilerin sahip olması beklenen Ön Bilgiler
o

Boşaltım Sistemi Yapı-Organları ve Özellikleri

o

Sinir Sistemi Hastalıkları

o

Blok tabanlı kodlama

o

Elektrik devresi ve elemanları

o

Arduino kart ve sensörleri

Öğrencilerin muhtemel kavram yanılgıları nelerdir?
o

USB’ den gelecek voltajın yüksek olacağını düşünmeleri.

o

Bireyler arasında yapı ve organ farklılıkları

o

İdrar oluşumunun mevsimsel farklılığı

o

Grafikleri yanlış yorumlama

Günlük hayat problemlerine, geçmiş öğrenmelerini kullanarak, model oluştururken öğrenme sağlanacaktır.

GİRİŞ

5E Adımları

“Yaşamsal faaliyetlerimiz nelerdir?” sorusu yaşamsal faaliyetler hakkında bildiklerini meydana
çıkarmak amaçlı sınıfa sorulur.
Sınıftan gönüllü bir öğrenci seçilerek tahtaya kaldırılır.
“acıkınca ne yaparsın? Tuvaletin gelince ne yaparsın?” gibi sorular sorulur. Cevabın ardından empati
kurması amaçlı öğrenci sıraya yatırılır ve elleri ayakları sabitlenir. Felçli bir hasta olarak tek başına
bir odada yattığını hayal etmesi istenir. Daha önce sorulan sorular (Acıkınca ne yaparsın? Tuvaletin
gelince ne yaparsın?) tekrarlanır. Ve bu durumda ne yapacağı ne hissedeceği gözlemlenir.
Gözlemler sonucunda;
-Bu durumda olan tanıdığınız bir hasta var mı?
-Bu durumda olan bir hasta yaşamsal faaliyetlerini nasıl gerçekleştirebilir?
-Bu durumda olan hasta kendini psikolojik ve fiziksel olarak nasıl hisseder? Soruları sınıfa sorulur.
Beyin fırtınası sonucunda mevcut durum için öğrencilerin oluşturduğu farklı çözüm önerileri
değerlendirilir.

[77]

KEŞFETME

Beyin fırtınası sonucu, öğrencilerin çıkarımlarından boşaltım konusuna ve sinir sistemi hastalıklarına
ilişkin ön bilgilerine ulaşılır.
Felçli hastaların boşaltım sorunu ve bu durumun oluşturduğu psikolojik ve fiziksel sorunlar üzerine
yoğunlaşır.
Boşaltımın artımına sebep olabilecek ne gibi etkenler olabilir sorusuyla parametreler belirlenerek
tablolaştırılır.
Öğrencilerin empati kurarak “Hasta, hasta bakıcı-yardımcının yaklaşımına karşı ne hissediyor
olabilir?” sorusuna cevap vermeleri beklenir. Gelen cevaplardan, sık sık bezinin kontrol edilmesinden
ya da kontrol edilmemesinden rahatsızlık duyabileceği noktasına yoğunlaşılır.
Bu problem durumuna hangi teknolojilerden yararlanarak, ne gibi çözümler üretebilecekleri beyin

AÇIKLAMA

fırtınası yöntemiyle ortaya çıkartılır.

Öğrencilerin eksik olduğu belirlenen konular ve yetersiz olan düşüncelerinin de doğru olanları ile
değiştirmelerine yardımcı olunur. Boşaltım sistemi yapı-organları, sinir sistemi hastalıkları, arduino
ve sensörler hakkında gerekli ipuçları verilerek ve geri bildirimlerde bulunularak rehberlik edilir.
Alt kazanım olarak değerler eğitiminden empati ve saygı gibi değerler pekiştirilir.
Sınıf mevcuduna göre öğrenciler gruplandırılır.

[78]

DERİNLEŞTİRME

Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra varılan ortak çözümün modellemesini gruplar seçtikleri
parametrelere (cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, mevsimler) göre yapar. Modelleme esnasında
arduino kart, nem sensörü, LED ve buzzer kullanılacaktır. Malzemelerden oluşacak olan maliyetin
hesaplanması yapılacaktır. Hasta bakıcı tarafından temasla kontrol edilen bezin, oluşturulan
modelle, sensörler sayesinde hasta bakıcıya iletilmesi sağlanarak hastanın psikolojik olarak rahatsız
olması, fiziksel olarak zarar görmesi engellenecektir.
Tutar =T Gün Sayısı= g
Bez Sayısı= x Aylık Maliyet= A
Yıllık Maliyet=Y Sensör Sayıs= s
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DEĞERLENDİRME

Gruplar halinde modellerini hazırlayan öğrencilerden yansıma yazısı istenerek değerlendirme
yapılabileceği gibi öz değerlendirme formu ile de değerlendirme yapılabilir.

Sorular;
-Felç hangi sistemsel bir hastalıktır?
-Bu hastalarda oluşabilecek fiziksel ve psikolojik hastalıklar nelerdir?
-Nem sensörü başka hangi ortamlarda kullanılabilir?
-Boy-kilo, yaş, mevsim ve cinsiyet oluşan idrar miktarını nasıl etkiler?

[80]

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Etkinlik

: 5-8. Sınıf Kulüp Çalışması Akıllı Bez sistemi

Öğrenci

: _________________________________

Sınıfı

: _________________________________

Numarası

: _________________________________

1. Bu etkinlikte ne öğrendim?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Neyi iyi yaptım? Neden?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Hangi konuda zorlandım? Neden?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Nerede yardıma ihtiyacım oldu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

7. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Grup 5 Bilgi İşlemsel Düşünmenin Ana Bileşenlerinin Disiplinlerarası
İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Veri Toplama

İstenen
değişkenlerin
verilerini TÜİK’in hastane
ve
hasta
bakım
evlerinden elde ettiği
verilerden çeker.

Vücut kitle indeksinin hesaplanması,
kişilerin hangi miktarda ve ne sıklıkta
boşaltım
ihtiyacı
olduğunu
belirlemek için önemlidir. Mevsim
değişkeni
projede
sıcaklıkların
artmasına ya da azalmasına bağlı
olarak vücudun boşaltım ihtiyacını
belirlemek için önemlidir. Cinsiyet
değişkeni cinsiyetlere göre boşaltım
miktarının ve süresinin araştırılması
için gereklidir. Yaş değişkeni
bireylerin yaşlarına bağlı olarak
hangi sıklıkta ve hangi miktarda
boşaltım ihtiyacının belirlenmesi için
gereklidir.

Bu proje için cinsiyet,
vücut
kitle
indeksi,
mevsim
ve
yaş
değişkenler
kullanılmalıdır.

Veri Analizi

Veriler Excel programına
analiz edilmek üzere
aktarılarak gruplandırıldı.
Karşılaştırmak
üzere
tablolaştırıldı.

Yaşlılar ortalama günde sekiz kere
ve 15 sn gençler günde dört kere 6
sn, erkekler ortalama 400 ml kadınlar
200 ml boşaltım ihtiyacı hissediyor.
Yazın günde ortalama 600 ml kışın
800 ml boşaltım ihtiyacı hisseder.

Yaşlılar ortalama günde
sekiz kere ve 15 sn
gençler günde dört kere 6
sn, erkekler ortalama 400
ml kadınlar 200 ml
boşaltım
ihtiyacı
hissediyor. Yazın günde
ortalama 600 ml kışın 800
ml
boşaltım
ihtiyacı
hisseder.

Veri Gösterimi

Veri
sonuç
tabloları
grafiklerle gösterilir.

Değişkenlere göre ayrı ayrı daire ve
sütun grafiği yapılır.

Erkekler kadınlara göre
daha çok idrar yapar. Yaş
arttıkça daha sık idrar
yapılır ve uzun sürer.
Yazın daha az idrar
miktarı oluşur. Vücut kitle
indeksi fazla olan daha
fazla ve daha uzun idrar
yapar.

Problemin
ayrıştırılması

Cinsiyete mevsimlere ve
vücut kitle indeksine göre
sensör
veri
aralığı
değişiklik göstermeli mi?

Kullanılacak
malzemeye
göre
maliyet ne şekilde değişim gösterir?

Mevsimlere,
cinsiyete,
yaş
ve
vücut
kitle
indeksine göre bireyin
idrar kapasitesi değişiklik
gösterir mi?

Cinsiyete mevsimlere ve
vücut kitle indeksine göre
sensör
veri
aralığı
kodlama
da
nasıl
düzenlenecek?

Cinsiyete göre günde kaç bez
ihtiyacımız olduğu ve buna bağlı
olarak kaç sensörün gerektiği
hesaplanır ve haftalık aylık yıllık ek
maliyetler hesaplanır.
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BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Soyutlama

Başla

Matematik

Fen Bilimleri

Tutar =T Gün Sayısı= g

Pamuklu dokuların cilde
daha
az
tahriş
yarattığından
bu
tür
dokular kullanılması

Bez Sayısı= x Aylık Maliyet= A

Hayır

Evet

Yıllık Maliyet=Y Sensör Sayısı= s

Ort>=325

Lambayı

Lambayı
Bitir

Yakma

Yak

İdrara çıkma sıklığına
göre sıvı düzeneğinin
oluşturulması

Algoritmalar
ve prosedürler

Otomasyon

Arduino, mblock

Paralelleştirme

Arduino kodları
devre kurulması

Benzetim

Excel
yazılıp

Modelin oluşturulması

Excel

Sensördeki
okunması

nem

Modelin oluşturulması
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verilerinin

Yaş, cinsiyet, mevsim
durumlarına göre değişen
sıvı miktarı kullanılarak
sistemin çalıştırılması
Modelin oluşturulması

GRUP 6 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

5. Sınıf

Öğrenme Alanı:

M.5.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME

Alt Öğrenme Alanı:

M.5.2.4. Alan Ölçme

Matematik

M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve
metrekareyi kullanır.
Kazanımları:

M.5.2.4.4.

Dikdörtgenin

alanını

hesaplamayı

gerektiren

problemleri çözer.

Öğrenme Alanı:

F.5.6. İnsan ve Çevre

Alt Öğrenme Alanı:

F.5.6.1 Canlılar ve Yaşam

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
Ülkemizde ve Dünya,da nesli tükenen veya tükenme tehlikesi ile
Fen

karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.

Bilimleri

F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine
Kazanımları:

dayalı olarak tartışır. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini
sorgular.Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen veya tükenme
tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.

Öğrenme Alanı:

Bilişim

BT.5.5 PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

BT.5.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
Alt Öğrenme Alanı:

Teknolojileri

BT.5.5.2. Programlama

BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer
Kazanımları:

BT.5.5.1.13. Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
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BT.5.5.2.3.

tabanlı

Blok

programlama

ortamında sunulan

hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.

Hazırlayanlar:

Esin DAYI, esindayi82@gmail.com
Hasan GÜRER, hasan.gurer@gmail.com
Mustafa ALTUNTAŞ, altuntas2012@gmail.com
Burcu AĞTAŞ, burcuagtas@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:

Cetvel, Arduino seti, karton, kalem, bilgisayar, ahşap çubuk,
silikon tabancası

Alınacak Önlemler:

Silikon tabancası kullanım anında ve sonrasında sıcak olabileceği
için

yanmamak

için

gerekli

önlemler

alınmalıdır

kullanılmalıdır.

Ön Hazırlık

●

Öğrenciler geometrik şekilleri bilir ve dört işlem becerisine sahip olmalıdır.

●

Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini bilir.

●

Arduino ile kodlama yapmayı bilir.
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dikkatli

GİRİŞ

5E Adımları

●

Öğrencilere caretta carettaların neslinin devamı ile ilgili görseller sunulur ve video
izletilir.

●

https://www.youtube.com/watch?v=aq2_WFf7flQ

●

Ardından caretta carettalar ile ilgili basında çıkan haberler gösterilir.

●

https://www.cnnturk.com/yasam/yavru-caretta-carettalar-isik-nedeniyle-yolunu-sasiripyola-cikiyor?page=1

●

http://www.milliyet.com.tr/caretta-caretta-yavrulari-yuvalarindan-mugla-yerelhaber2138711/

●

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/yolunu-kaybeden-yavru-carettacarettalara-yardim-eli/

●

https://www.iha.com.tr/haber-yavru-caretta-carettalar-denize-ulasamadan-oldu382922/

●

https://www.amerikaninsesi.com/a/a-17-a-2004-08-03-3-1-87963997/831363.html

●

https://www.youtube.com/watch?v=UPW15b9JOnI

●

Bu sayede caretta carettaların yavrularının yaşamlarının tehlikede olduğunu fark eder.
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KEŞFETME

●

Caretta carettalar ile ilgili yaşamsal tehlikelerin neler olabileceği sorulan sorular ve
alınan cevaplarla ortaya çıkarılır.
o

Caretta carettalar ne ile besleniyor?

o

Caretta carettalar neden ölüyor?

o

Denizlerin kirliliğine neler sebep oluyor?

o

Küresel ısınmanın caretta carettalar üzerinde etkisi nedir?

Oluşacak listede yapılan tarama sonrası aşağıdakilerin olması beklenmektedir:
●

Deniz kirliliği

●

İnsan atığı olan poşetleri deniz anası sanıp yemeleri

●

Küresel ısınma ile deniz suyu sıcaklığının artması ve dolayısıyla kaplumbağaların
üreme alışkanlıklarının değişmesi

●

Balıkçı ağlarına takılmaları

●

Tekne ve gemilerin pervanelerine takılmaları

●

Beslenme amaçlı yumurtaların insanlar tarafından alınması

●

İnsanların yuvalama alanlarına zarar vermesi

●

Kaplumbağaların doğrudan besin olarak tüketilmeleri

●

Kabuğunun süs eşyası, dersinin ayakkabı, çanta yapımında kullanılması

●

Deniz dolguları ve dalgakıranların akıntı yönünü etkilemesi

●

Yapay ışık kaynaklarının kaplumbağaların hareket yönlerini tayinde etkili olmaya
başlaması





Bu tehlikelerden ışığın etkisi sorulan sorularla tartışılır.
o

Caretta caretta yavruları yumurtadan çıkınca denize nasıl yöneliyorlar?

o

Yapay ışık kaynakları caretta caretta yavrularını nasıl etkiliyor?

Yapay ışık kaynaklarını caretta carettalar için avantajlı hale getirebilir miyiz?
o

Problem, yapay ışık kaynaklarının yumurtadan çıkan kaplumbağa
yavrularını kendine çekerek denizden ya da okyanustan uzaklaştırması
olarak belirlenir. Dolayısıyla denize ya da okyanusa ulaşamayan
kaplumbağa

yavruları

yönlerini

kaybeder

ve

bir

çok

tehlike

ile

karşılaşabilirler.
Öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılır. Her grup kendi arasında belirlenen problemin
çözümüne yönelik öneriler sunar.

[87]

AÇIKLAMA

●

Her grup düşündüğü çözüm önerisiyle ilgili poster hazırlar.

●

Hazırlanan materyal ile birlikte her grup sunum yapar.

●

Sunum sırasında diğer gruplar çözüm önerisiyle ilgili sorular sorar. Tartışma ortamı
oluşturulması sağlanır.

●

Öğretmen canlılarda biyoçeşitliliğe ilişkin gerekli kavramları açıklar.

A-Biyoçeşitliliğin önemi nedir
●

Biyoçeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır.

●

Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir.

●

Biyoçeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi alanında katkı sağlar.

●

Biyoçeşitlilik doğa turizmini katkı sağlar.

●

Biyolojik çeşitlilik ile ekosistemler dengede kalır.

●

Biyoçeşitlilik sağlığımızı destekler.

●

Ülkemiz biyoçeşitlilik yönünden zengindir.

B-Biyoçeşitliliğe etki eden faktörler

İklim:

1.

Bitki

ve

hayvanlar

her

iklimde

yaşayamaz.

2.Yeryüzü şekilleri: Arazide dağ, ova, vadi gibi yeryüzü şekilleri biyolojik çeşitliliğe neden
olur.
3.Coğrafi konum: Bulunan yerin dünya üzerindeki coğrafi konumu da önemlidir.
4.Toprağın yapısı: Toprakta bulunan mineraller biyolojik çeşitliliği etkiler.
C-Biyoçeşitliliğin etkilediği alanlar
1. Tarım: Beslenme sorunları çözülür, farklı ürünler elde edilir.
2. Tıp ve eczacılık: Bitkisel ürünler ile yeni ilaçlar üretilir.
3. Ormancılık: Kağıt, kauçuk, kereste üretimi sağlanır.
4. Balıkçılık: Denizlerde elde edeceğimiz ürünler besin olarak tüketilir.
5. Hayvancılık: Et, süt ve hayvansal ürünlerin elde edilmesini sağlar.
6. Endüstri: Çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesi için gerekli ham madde ihtiyacını
sağlar.
D-Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler
●

Aşırı nüfus artışı
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●

Çevre kirliliği

●

Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması.

●

Erozyonla toprağın yok olması

●

Tarımda zirai ilaç kullanımı

●

Sulak alanların kurutulması

●

Doğal afetler

●

Ormanların tahrip edilmesi

●

Orman yangınları

●

Küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişikliği

●

Kaçak ve aşırı avlanma

●

Turizm faaliyetlerinin artması

●

Ev ve sanayi atıkları

●

Maden ocaklarının doğayı tahrip etmesi

●

Nükleer patlamalar

●

Asit yağmurları

●

GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) biyoçeşitliliği tehdit etmektedir.

Canlıların nesillerinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.
Ülkemiz endemik tür bakımından çok zengindir.
Ülkemizde 500'den fazla özel yaşam alanı vardır.
10.000'den fazla bitki, 400'den fazla kuş, 500'den fazla balık, 100.000'den fazla omurgasız

DERİNLEŞTİRME

hayvan bulunmaktadır.
●

Sorulan sorular ve alınan cevaplarla biyoçeşitliliğin devamı için neler yapılabileceği
konuşulur.
o

Biyoçeşitlilikte yaşamsal tehlikeler nelerdir?

o

Hangisi canlılığın devamı için daha ciddi bir sorun teşkil eder? Tehlikelerden
hangisi ya da hangileri insan kaynaklıdır?

o

Yapay ışık kaynaklarını caretta carettalar için avantajlı hale getirebilir miyiz?

Her grubun belirlenen çözüm önerisini öğrendikleri algoritma mantığını kullanarak bilgisayar
ortamında oluşturdukları kod bloğunu arduino setler ile oluşturdukları modele aktarıp
sorunun çözülmesi için ürün ortaya koyması beklenir.
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Oluşturulan model öğretmen tarafından disiplinlerarası yaklaşıma uygun olacak şekilde
rubrik form ile değerlendirilir.

●

Ayrıca öğrenciler tarafından oluşturulan modeller, akran değerlendirme formu ile
değerlendirilir.

SİZE GÖRE EN İYİ MODEL
GRUP NO

AVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI
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ÖNERİLER

TOPLAM

Zaman Yönetimi (10 puan)

puan)

puan)

Sorulara cevap verebilme (10

(10
Çözümü

puan)

açıklayabilme

(10
Problemi açıklayabilme

puan)

Doğaya zarar vermemesi (10

(10
çalışması
puan)

ı

Sistemlerin

Soyad

Özgün olması (20 puan)

ci Adı

puan)

Öğren

Farklı kaynaklar kullanma (10

RUBRİK DEĞERLENDİRME FORMU

Plan yapma (10 puan)

DEĞERLENDİRME

●

Grup 6 Bilgi İşlemsel Düşünmenin Ana Bileşenlerinin Disiplinlerarası
İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Veri Toplama

Diğer disiplinler için gerekli bilgilere
ulaşma yolları araştırılır.

Hareket sensörlerinin etki
alanları yapılan ölçümlerle
belirlendi.

Caretta
caretta
yavrularının yaşamlarını
sürdürebilmeleri
için
gerekli yaşam koşulları
belirlenir.

Problemin çözümünde kullanılabilecek
yazılım ve donanımlar araştırılır.

Yuvaların kapladığı toplam
alan hesaplanır.

Veri Analizi

Problemin çözümüne yönelik en uygun
teknolojik aletler seçilir. Belirli donanım
ve yazılımlara karar verilir.

Uygun
alana
kullanılacak sensör
belirlenir.

göre
sayısı

Caretta
caretttaların
yumurtlama
ve
yumurtadan
çıkma
dönemlerinin
hangi
tarihlerde
olduğu
belirlenir.

Veri Gösterimi

Çözüme yönelik olarak belirlenen
donanım ve yazılımlar ile hazırlanacak
modelin
planı
çizim
yapılarak
hazırlanır.

Alana
göre
kullanılacak
sensör miktarı grafik ile
gösterilir.

Yumurtlama dönemleri
aylara göre tablo ile
gösterilir.

Problemin
ayrıştırılması

Problemin çözümü donanımsal ve
yazılımsal olmak üzere iki bölüme
ayrılır.
Donanım
aşamasında
parçaların
nasıl
yerleştirileceği
belirlenerek
tasarım
oluşturulur.
Yazılım
bölümünde
belirlenen
programla kodlar oluşturulur.

Belirlenen
alana
yerleştirilecek
sensörlerin
yerleri belirlenir.

Belirlenen
yaşam
koşullarına göre canlının
yaşamını
etkileyen
birden
fazla
faktör
içinden en önemlisi olan
ışık faktörüne odaklanılır.

Soyutlama

Hareket = hrk (hareket sensöründen
gelen bilgi) “hrk” değerine göre ışık
belirli süre açılıp kapatılır.

Belirlenen
alanda
kullanılacak olan sensörler
sayısının yüzdelik oranları
belirlenir.

Işık
ve
sensörlerin
yerleştirileceği
konumların belirlendiği
bir model oluşturulur.

Algoritmalar
ve prosedürler

Gerekli
olan
malzemelerle
oluşturulmuş sistemin bilgisayarda
uygun programda oluşturulan yazılımla
uyumlu çalışıp çalışmadığı kontrol
edildi.

Belirlenen
alana
yerleştirilecek
sensörlerin
yerleri
hesaplanarak
belirlenir.

Canlının ışığa yönelmesi
gözlenir.

Otomasyon

Kurulan sistemin sürekli çalışması aşırı
enerji tüketimi getirir. Dolayısıyla
sistem, çalışmanın en başında
belirlenen tarih ve zaman aralıklarında
çalıştırılır. Bu aralıklarda da hareket
sensörü sistemle birlikte 3 dakikada bir
1 dakika çalışıp tekrar duracak şekilde
ayarlanır.

Hesap makinesi kullanılır.

Sorgulamaya
dayalı
öğretim ve modelleme
teknikleri kullanılır.
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BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Paralelleştirme

Projede sürekli döngü içerisindeki
kodlarla, hareket sensörü herhangi bir
hareketi araştırırken, ışık kapalı bir
şekilde bekler. Hareket algılandıktan
sonra denizin içine kurulan ışık açılır ve
yeterli bir süre boyunca kapanmaz. Bu
sırada sensör aralıklarla hareketi
araştırmaya devam eder. Hareket
bitene kadar ışık kapanmaz.

Maksimum alana minimum
sensör kullanılarak en uygun
yerleştirme hesaplanır.

Işıklı
ve
ışıksız
ortamlardaki
canlı
davranışları gözlemlenir.

Benzetim

Kurulan düzenek gerçeğe uyarlanabilir
şekilde tasarlanır. Sahile ve deniz içine
kurulacak sistemler ayrı ayrı tasarlanır.
Aradaki bağlantıya,
mesafe ve
maliyete göre kablolu veya kablosuz
olarak karar verilir.

Belirlenen
dikdörtgensel
alanın kısa ve uzun kenar
uzunluğuna bağlı olarak
sensörlerin
kapsama
alanlarını
içeren
matematiksel
model
belirlenir.

Canlının
hazırlanan
düzenek ve yazılımla
doğru olan yönü bulması
sağlanır.

Işık
kaynağının
şiddeti
belirlenerek en uzaktaki
yavrunun da daha iyi görmesi
sağlanır.
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GRUP 7 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

7. Sınıf

Öğrenme Alanı:

Veri işleme öğrenme

Alt Öğrenme Alanı:

Veri toplama ve değerlendirme

Matematik

Kazanımları:

Öğrenme Alanı:

İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve
uygun verileri elde eder.

Fiziksel olaylar

Elektrik yükleri
Alt Öğrenme Alanı:

Ve Elektrik enerjisi

F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek
elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Fen

F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.

Bilimleri

F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik
tasarım yapar.
Kazanımları:

F.5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.
F.6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar.
F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar.
F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve
ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

Bilişim

Öğrenme Alanı:

Problem Çözme ve Programlama

Alt Öğrenme Alanı:

Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları Programlama

Teknolojileri

BT.7.3.1.2 Bir problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.
Kazanımları:

BT.7.3.1.3 Belirli bir problemi çözmek üzere geliştirdiği algoritmayı
hatasız bir programa dönüştürür.
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Hazırlayanlar:

N. Burcu YI,LDIRAN, burcuyildiran@gmail.com
Seda AKSU sedaaslann@hotmail.com
Mehmet MUTLU, mehmetmutlu_1@hotmail.com
Yusuf İslam BÜLBÜL, yusufislambulbul@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:

LED lambalar, hareket sensörü, karton, makas, silikon tabancası,
mukavva, arduino uno, jumper kablo, bağlantı kablolar, direnç, 9V pil,
anahtar,

Alınacak Önlemler:

Kabloların birbirine teması ile oluşacak ısınmanın yaratacağı tehlikeye
dair ön bilgilendirme yapılır.

Ön Hazırlık



Algoritma ve akış şeması kavramları, arduino programlamak içim mblock programını biliyor olmalıdır.



Elektrik devreleri elemanları konusunda bilgi sahibi olmalıdır.



Bir veri grubuna ait verileri okuma yorumlama becerisine sahip olmalıdır.



Matematiksel becerilerini kullanarak elde ettiği verilerin sonuçlarını fen becerilerini kullanarak yorumlar
sebeplerini ve etkilerini araştırır. Ulaştığı sonuçlar ışığında elde ettiği çözümü bilgi işlemsel düşnme ve
mühendislik becerilerini kullanarak tasarıma dönüştürür.
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GİRİŞ

5E Adımları

●

“Daha önce apartman dairesinde oturan Emir Bey 3 ay önce müstakil bahçeli bir eve taşındı.
Bu üç ayda apartman dairesindeki evine göre yeni taşındığı müstakil evde elektrik faturalarının
çok daha fazla geldiğini fark etti.”

●

Bu cümlelerle derse başlanır. Emir Beyin eski ve yeni evinin fotoğrafları öğrencilere gösterilir.
“Ancak bu durumda bir tuhaflık vardı. Çünkü Emir Beyin evindeki hiçbir elektrik aleti ve kullanım
şekli değişmemişti. Isınma ise doğal gaz ile sağlanıyordu.”

KEŞFETME

Öğrencilere bunun nedeni ne olabilir diye sorulur?

●

“Sizce elektrik nelerde kullanır? Öğrencilerden gelen cevaplar tahtaya yazılır.

●

Bunun üzerine “Sizce elektrik faturasının artmasının nedeni neydi?” sorusu sorulur.

●

Eski ve yeni ev görselleri öğrencilere gösterilir.

Öğrencilere evde elektrik harcayan hiçbir ev eşyasının ve bu eşyaların kullanım şeklinin değişmediği
tekrar söylenir. Evde yaşayan kişi sayısının da aynı olduğu belirtilir. Öğrencilere yeniden sizce
elektrik faturasının artmasının nedeni neydi?” sorusu sorulur.
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AÇIKLAMA

●

Gelen cevaplar ışığında öğrencilerle iki ev için gelen elektrik faturası incelenir. Sabah ve öğlen
saatlerinde harcanan elektriğin hemen hemen aynı olduğu, ama akşam elektrik harcamasının
apartman dairesine göre çok daha fazla olduğu fark ettirilir.

●

“Sizce buna neler neden olabilir? Sorusu sorulur.

●

İki evin resimleri tekrar gösterilip öğrencilerin bahçedeki aydınlatmalara yönelmesi sağlanır.

●

Sizce bahçe aydınlatması için harcanan elektrik nasıl azaltılır sorusu sorulur?

●

Gelen cevaplar ışığında bir zihin haritası oluşturulur.
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DERİNLEŞTİRME

o

Öğrencilerden resimdeki bahçedeki aydınlatma lambalarını incelemeleri istenir.

o

Bahçede kaç ampül yanıyor? Sorusu sorulur.

o

Bir ampul saatte kaç watt elektrik harcıyor?

o

Daha az elektrik harcayan ampul türleri var mıdır?

o

Tasarruflu ampuller saatte kaç watt elektrik harcar?

o

Bu sorularla cevaplar aranır.

o

Öğrencilerden iki ampul arasındaki güç farkı hesaplamaları istenir.

o

Sizce bu bahçede hangi durumlarda ne kadar süreyle aydınlatmaya ihtiyaç duyulur?

o

Gelen cevaplarla sizce Emir Bey’in bahçesine en tasarruflu ve verimli aydınlatma sistemi
nasıl kurulur? sorusu sorulur.
Öğrenciler başlangıçta tasarruflu lambaların çok enerji harcayan eski tip floresan lambalara
göre avantajını fark eder. Daha sonra günümüz modern teknolojisine uygun hareket sensörlü
lamba ile daha fazla enerji tasarrufunda bulunulacağı çıkarımını yapar.

o

Bunu tasarlamaları istenir.

o

Öğretmen arduino malzemelerini ve diğer araç gereçleri verir.
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DERİNLEŞTİRME

o

Öğrencilerden arduinoda hareket sensörü bu tasarımı yapmaları istenir.

o

Mblock programında kodların yazılması ve arduinoya yüklenmesi istenir.

DEĞERLENDİRME

Projelerini tamamlayan öğrencilerin poster hazırlayarak sunmaları istenir.
●

Projenin tasarım sürecini gösteren akış şeması oluşturulmuş mu?

●

Projenin elemanları doğru şekilde çalışıyor mu?

●

Sistem verimlilik sağlıyor mu?

●

Sistem tasarruf sağlıyor mu?

●

Projeler öğretmen tarafından değerlendirilecek.
Kriterler;
Kaç tane sensörlü lamba kullanılmış?
Kullanılan lambalar ne kadar tasarruflu?
Yeteri kadar aydınlatma sağlanıyor mu?
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Grup 7 Bilgi İşlemsel Düşünmenin Ana Bileşenlerinin Disiplinlerarası
İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Veri Toplama

Problem için bir veri kaynağı
bulun

Problem için bir veri kaynağı bulun;
örneğin zar atmak ya da yazı tura
atmak gibi

Bir deney sonucunda
veri toplayın

Veri Analizi

Temel istatistik hesaplamaları
yapmak için bir program yazın

Zar ya da para atışı sonucundaki
durumları sayın

Deneyden
elde
edilen verileri analiz
edin

Veri Gösterimi

Grafikler, diziler, yığınlar,
tablolar gibi veri yapıları
kullanın

Veri gösterimi için histogram, daire
grafiği, çubuk grafiği, listeler vb
kullanın.

Deneyden
edilen
özetleyin

Problemin
ayrıştırılması

Programa ilişkin nesneleri ve
yöntemleri
tanımlayın;
programın ana akışını ve
fonksiyonlarını tanımlayın

Bir ifadedeki işlem sırasını uygulayın

Tür sınıflandırması
yapın

Soyutlama

Tekrar eden ya da koşula
bağlı işlemleri yerine getiren
komutları kümeleyerek özel
ifadeleri kullanın: döngüler,
koşul ifadeleri vb

Cebirde
değişkenler
kullanın.
Kelime
problemlerini
programlamadaki
fonksiyonlara
benzer şekilde tanımlayın. Problem
çözümünde yinelemeler kullanın.

Fiziksel bir yapının bir
modelini oluşturun

Algoritmalar
ve prosedürler

Klasik algoritmaları inceleyin,
probleminiz için bir algoritma
uygulayın

Matematiksel işlemleri kısaltmadan,
uzun yoldan yapın.

Bir deney uygulaması
yapın

Otomasyon

Geometers Skechpad, Star
logo ya da python gibi araçlar
kullanın.

Sorgu programı kullanın

Excel kullanın

Paralelleştirme

İşleri ve görevleri paralel
şekilde yürüyecek parçalara
bölün

Doğrusal sistemleri çözün, matrix
çarpımı yapın

Deneyleri aynı anda
farklı parametrelerle
paralel
olarak
çalıştırın

Algoritma benzetimi yapın

Kartezyen düzlemde bir doğru
grafiği çizin ve parametreleri
değiştirin

Güneş
sisteminin
benzetimini yapın

Benzetim
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elde
verileri

GRUP 8 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

8. Sınıf

M.8.2. CEBİR
Öğrenme Alanı:

M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
M.8.4. VERİ İŞLEME

M.8.2.2. Doğrusal Denklemler
Matematik

Alt Öğrenme Alanı:

M.8.3.4. Geometrik Cisimler
M.8.4.1. Veri Analizi

M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini
yorumlar.
Kazanımları:

M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

Öğrenme Alanı:

F.8.7. ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ / FİZİKSEL
OLAYLAR

Alt Öğrenme Alanı:

F.8.7.3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine
dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
Fen

a. Güvenlik açısından elektrik sigortasının önemi üzerinde

Bilimleri

durulur.
Kazanımları:

b. Robotların, elektrik enerjisinin, hareket enerjisine dönüşümü
temel alınarak geliştirildiği vurgulanır.
F.8.7.3.2. Elektrik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine
dönüşümü temel alan bir model tasarlar.
Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. Şartlar
uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.
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SBT.8.1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Öğrenme Alanı:

SBT.8.3. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

SBT.8.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
Alt Öğrenme Alanı:

SBT.8.3.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
SBT.8.3.2. Programlama

SBT.8.1.1.1.

Teknolojinin

engelli

bireylerin

hayatında

oynayabileceği rolü açıklar.
SBT.8.3.1.1. Belirlenen problem için oluşturduğu çözüm önerisini
ve yaklaşımını sunar.
SBT.8.3.1.2. Belirlenen problemin çözümünü sağlayan farklı
algoritmalar hakkında tartışır.
SBT.8.3.1.3.
Bilişim

Geliştirdiği

stratejilerin,

belirlenen

problemin

çözümündeki etkisini tartışır.

Teknolojileri

SBT.8.3.1.4. Belirlenen problemin çözümü için doğru algoritmayı
oluşturur.
SBT.8.3.2.1. Programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini
Kazanımları:

tanır. Metin tabanlı programlama araçları kullanılır.
SBT.8.3.2.2. Belirli bir problemi çözmek üzere geliştirdiği
algoritmayı uygun yapıları kullanarak hatasız bir programa
dönüştürür.
SBT.8.3.2.3. Yerel ve global değişkeni açıklar.
SBT.8.3.2.4. Karar ve döngü yapılarını en uygun şekilde seçerek
program oluşturur.
SBT.8.3.2.5. Parametreleri kullanır.
SBT.8.3.2.7. Yazılan bir programın hatalarını tespit eder.
SBT. 8.3.2.9. Yazılım geliştirme sürecini açıklar.
SBT. 8.3.2.10. Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir
yazılım projesi oluşturur.

Hazırlayanlar:

Aycan KAVAKLI, aycankavakli@gmail.com
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Cemil ŞAHİN, c_sahin55@hotmail.com
Filiz SEÇKİN, filiz.seckin567@gmail.com
Seda BAŞOĞLU, sedabasoglu16@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:

Arduino proje seti, karton mukavva, karton kağıt, yapıştırıcı, bant,
makas, silikon tabancası, renkli boyalar, cetvel, etkileşimli tahta
(ya da projeksiyon)

Alınacak Önlemler:

Silikon tabancası kullanırken kazaları önlemek için eldiven
kullanılır.

Ön Hazırlık

●

Öğrencilerin sahip olması beklenen Ön Bilgiler nelerdir?
o

BTY- Öğrencilerin mblock programını kullanmayı bilmesi gerekmektedir.

o

Matematik - Alan ve açı hesaplamalarını yapmayı bilmesi gerekmektedir.

o

Fen Bilimleri –4. Sınıf : Elektrik bir enerji çeşididir. 5.sınıf: Enerji, Güneş, ısı ve
yanma enerjisi ile ilişkilendirilir 8.sınıf: Elektrik enerjisinin, üretimi, nakli, dağılımı,
dönüşümü.

●

Öğrencilerin muhtemel kavram yanılgıları nelerdir?
o

BTY- Bilgi ve veri arasındaki farkı ayırt edememek.

o

Fen Bilimleri – Enerji denilince öğrencilerin aklına ilk gelen kuvvet, Isı , Işık, Güneş
ve Elektrik gibi kavramlardır. Biyoloji ve Kimyadaki Enerji kavramının farklı olduğu
düşünülmektedir.

o

Matematik : Açı konusunda farklı yönelimdeki dik açıları tespit edememek
,gözlemcilerin göremeyeceği alanlardaki açıların yanlış tespit edilmesi.

●

Kazanımlar arasındaki ilişkilendirmeyi nasıl yapacağınızı, kazanımları ve içerikleri nasıl
bütünleştireceğinizi kısaca açıklayınız.

Modelleme ve düzenek oluşturma sırasında kazanımlarla içerik bütünleştirilecektir.
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GİRİŞ

5E Adımları

Öğrencilere


Tatile giderken neleri yanınızda götürürsünüz? sorusu sorulur. Gelen cevaplar
üzerine aşağıdaki soru yöneltilir.



Tatile giderken evde hangi çalışan aletleri bırakıyorsunuz? Sorularda “balık,
akvaryum” cevapları

beklenmektedir. Öğrencilerden cevap gelmediyse

Keşfetme bölümündeki hikayeyle giriş yapılabilir.


1.resimdeki odanın Ayşe’nin odası olduğundan bahsedilir, daha sonra 2.resim
gösterilerek Ayşe tatile giderken, bu odadan neleri yanına almak isteyebilir?
Neleri bırakmak zorunda kalır? sorularıyla beklenen “akvaryum, balık”
cevaplarının alınması sağlanır.

Balık ve/veya akvaryum cevabı alındıktan sonra


Hiç akvaryum gördünüz mü?



Sınıfta kaç kişi balık besliyor?

Akvaryumun içinde neler bulunur? Soruları öğrencilerin canlı özellikleri, akvaryum
ekosistemi, elektrik konularında ön bilgilerini ortaya çıkarmak için sorulur.
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KEŞFETME

Öğrenciler 4’erli gruplara ayrılır. Aşağıdaki örnek olay öğrencilere verilir.

“Ayşe okullar kapanınca tatile çıkacaktır. Çok sevdiği Japon balığı Memo’yu yanında
götüremeyeceği için arkadaşı Filiz’e balığına bakması için rica etmiştir. Ancak Filiz o
tarihlerde evde olamayacağını ve eğitim için Manisa’ya gideceğini söylemiştir.”

“Bu durumda Ayşe’nin problemi nedir?” sorusu sorulur. Ulaşılmak istenen problem balık
Memo’nun evde kalmak zorunda olması ve yemini verecek kimsenin olmamasıdır.
Öğrencilerden istenen cevaplar gelmediği durumda “Balık Memo tek başına evde kalabilir
mi?”, “Balık Memo kendi yemeğini hazırlayabilir mi?” “Ayşe tatilden dönene kadar balık
Memo yem yemeden yaşayabilir mi?” sorularıyla öğrencilerin problem durumuna
ulaşmaları sağlanır.

Örnek olayın verildiği 4’erli gruplara bu konu üzerinde grup içinde beyin fırtınası yapmaları
için 5 dk. süre verilir. Süre bitiminde gruplardan buldukları çözüm önerilerini diğer
gruplarla paylaşmaları istenir. Tüm gruplar çözüm önerilerini sınıf içinde sırayla
paylaştıktan sonra, 5dk. daha süre verilir. Her grubun kendi içinde çözüm önerilerini tekrar
tartışmaları sağlanır. Burada amaç daha fazla yeni fikrin üretilmesiyle birlikte yeterince
çözüm önerisi bulamamış grupların paylaşımlar sonucunda yeni fikirler geliştirmesini
sağlamaktır.

Öğrencilerden gelen cevaplar tahtaya yazılır.

Evde yokken balıkların beslenebildiği bir otomatik yemleme sistemi geliştirmek gibi.

“Problemin çözülmesi için hangi bilgilere ihtiyaç vardır?” sorusu sorulur. Gruplardan gelen
cevaplar tahtaya yazılır. “Bu bilgilere hangi kaynaklardan ulaşabiliriz?” sorusu sorulur.
(Pet shoplar, balık besleyenler, internet gelen cevaplar arasında olacaktır.) Öğrencilerden
bu kaynaklara ulaşarak elde edecekleri verileri tablolaştırarak paylaşmaları söylenir.
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Örnek:
Kaynak

Yem Miktarı

Yemleme Süresi

Pet Shop
Balık Besleyenler

AÇIKLAMA

İnternet

Öğrencilerin paylaştıkları veriler tahtaya yazılır. Ayşe’nin balık problemini çözmek için
gerekli bilgiler yazılanlar arasından öğrencilerle birlikte seçilerek “Balığa hangi zaman
aralığında ne kadar yem vermeliyiz?” araştırma sorusuna ulaşıncaya kadar sorgulama
yapılır.

Öğrencilerden, ellerindeki verilere göre Japon balıklarına günde kaç kez, kaç saatte bir
ve ne miktarda yem verilmesi gerektiğini belirlemeleri ve yazmaları istenir.
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DERİNLEŞTİRME

Her gruba arduino seti, karton mukavva, karton kağıt, yapıştırıcı, bant, makas, silikon
tabancası, renkli boyalar, cetvel dağıtılır. Öğrencilerden ölçekli bir model tasarlamaları
istenir. Arduino düzeneğini oluşturarak mBlock programında kodlamaları belirtilir.
Topladıkları veriler sonucunda belirledikleri uygun yem miktarını ve yemleme süresini
tasarımları ve düzenekleri üzerinde test edecekleri ve gerekli revizeleri yapmaları
gerektiği açıklanır. Yem için küçük kağıt parçaları, bilye ya da nohut gibi yuvarlak cisimler
kullanılabilir.

Gruplardan tasarladıkları ölçekli akvaryum modeli ve otomatik yemleme düzeneklerinin
çizimlerini, tasarım süreçlerini gösteren akış şemasını ve diğer verilerini içeren bir poster
hazırlayıp sunmaları istenir.
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Bu çalışma için 4 ders saati olacağı bilgisi verilir. Yukarıdaki devrenin mBlock’taki kodları
aşağıdaki şekildedir.

Not: Servo motorun dönüş açıları ve bekleme süreleri tasarıma göre değişiklik
göstermektedir.
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DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki kriterleri içeren bir grup değerlendirme formu gruplara dağıtılır.



Düzenek hatasız çalışıyor mu?



Verilerden elde edilen değer programa doğru aktarıldı mı?



Tasarım sürecini gösteren akış şeması oluşturulmuş mu?



Akvaryum ve düzenek çizimleri doğru veriler kullanılarak oluşturulmuş mu?

Aşağıdaki “Değerlendirme Ölçeği” öğrencilere uygulanır.

Sunumlar bittikten sonra öğrencilere tasarladıkları bu düzeneği başka hangi hayvanları
beslemek için kullanabilecekleri sorularak tasarımlarını başka problemlere transfer
etmeleri sağlanır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Toplanan verilerden elde edilen yemleme zaman aralığının çözüme yönelik ve
doğru olmasına dikkat edilmiştir.
Toplanan verilerden elde edilen yem miktarının çözüme yönelik ve doğru
olmasına dikkat edilmiştir.
Tasarım sürecini gösteren akış şeması oluşturulmuştur.
Tasarımda kullanılan bileşenlerin ölçekli çizimleri yapılmıştır.
Düzenek problemin çözümüne uygun şekilde tasarlanmıştır.
Toplanan verilerden çözüme yönelik oluşturulan yemleme zaman aralığı
programa doğru aktarılmıştır.
Toplanan verilerden çözüme yönelik oluşturulan yem miktarı için motorun
hesaplanan dönüş süresi programa doğru aktarılmıştır.
Tasarım açıklayıcı bir şekilde görsellerle destekleyerek sunmuştur.
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✔

GRUP

8

Bilgi

İşlemsel

Düşünmenin

Ana

Bileşenlerinin

Disiplinlerarası İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Veri Toplama

Verilen örnek olay üzerinden problemin
çözüme yönelik gerekli bilgileri web
kaynaklarından toplar.

Japon
balığının
beslenme
alışkanlıkları yediği yem türü ve
kütlesi ,periyodik olarak ne kadar
sürede bir besleneceğine dair
veriler toplanır.

Araştırma
yaparak
çözüm yolları için bilgi
toplar

yem kütlesi periyodik beslenme
alışkanlıkları
hakkında
bilgi
toplanır. Birden fazla balık olması
durumunda balık sayısı ve yem
miktarının orantısı kurulur..
Veri Analizi

Toplanan veriler Excel programında
analiz edilir.

Toplanan
veriler
ışığında
akvaryumda yer alan balıkların
ihtiyacı
ve
yem
haznesine
konulacak yem miktarı belirlenir.

Elde edilen bilgileri
çözüme
uygunluğu
açısından analiz eder .

Problemin çözümüne yönelik bir
tek değer bulmaları istenir
Veri Gösterimi

Analiz sonuçları tabloyla gösterilir.

Toplanan verileri tablolaştırır.

Elde edilen
tablolaştırılır.

Problemin
ayrıştırılması

Belirlenen zaman aralığında belirlenen
miktar kadar yem verilmesi için
kullanacağı tek bir değeri tablodan
belirler.

Sistemin
çalışma
sürecinde
gereken süre ve yem miktarı,
sistemin kaç gün çalışacağının,
yem deposunun haznesinin ne
kadar olacağının tespit edilmesi

Problemin çözümü için
elde edilecek değerler
tek
değer
olacak
şekilde çözüme yönelik
ayrıştırır.

Soyutlama

Bulunan değerlerin programlamaya
aktarılması için gerekli akış şeması
hazırlanır.

Sistemin
çalışma
sürecinde
gereken süre ve yem miktarı,
sistemin kaç gün çalışacağının,
yem deposunun haznesinin ne
kadar olacağı motorun dönme
süresi matematiksel ifadelerle ve
sembollerle ifade edilir.

Akvaryumun
ve
otomatik
yemleme
sisteminin
modellenmesi yapılır

Algoritmalar ve
prosedürler

Otomatik yemleme düzeneği için
tasarımının taslağını çizer. Arduino ve
servo motor kullanarak düzenek
devresini oluşturur.

Motorun
belirlenen
açıyla
dönerken
dönme
süresinin
hesaplaması yapılır

Algoritmaya
model test edilir

Otomasyon

Servo motorun belirlen dereceyle
belirlenen sürede dönmesini sağlayan
program mBlock kullanılarak yazılır.

Servo motorun ne kadar döneceği
kullanılacak ek parçanın genişliği
ve özelliklerinin, üzerine açılacak
delik
miktarının
çapının
hesaplanması çalışmaları yapılır

Excelle
deney
sonuçları aktarılır
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bilgiler

göre

BİD Bileşeni

Paralelleştirme

Benzetim

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Motorun belirlenen açıyla dönerken dönme süresinin hesaplanması

Elde edilen değerlere
göre model çalıştırılır.

Servo motorun ucuna takılan karton
levhanın belirlenen sürede ve belirlenen
derecede dönmesiyle yem kutusundaki
yemin kontrollü olarak akvaryuma
düşmesi sağlanır.

3 farklı öğrenci 3 farklı
parametrelerle
deneylerini
gerçekleştirir

Çeyrek daire yapıldı, servo
motorun 80 derecelik açı ile
dönecek sekilde sietem tasarımı
yapıldı ,açılıp kapanma süresi
hesaplanarak ilk konumu 90
derece olan servo mootun yem
çıkan yer ve akvayuma yem düşen
delik ile çakışması için 80 derece
düşürülüp 10 derece olarak
hesaplanmıştır.12 saatte bir süreç
tekrarlanıyor ve günde 2 defa bu
olay yenileniyor 0,15 sn bir yemin
düşme
süresi
olduğu
hesaplanmıştır.
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GRUP 9 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

8. Sınıf

Öğrenme Alanı:

Alt Öğrenme Alanı:

Geometri ve Ölçme



Çember ve Daire



Oran ve Orantı

7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin
alacağı değeri belirler.
Matematik

7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
7.1.4.3.Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup
olmadığına karar verir.
Kazanımları:

7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı
olup olmadığına karar verir.
7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer

Öğrenme Alanı:

Madde ve Endüstri-Maddenin Doğası

Alt Öğrenme Alanı:

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları

Fen

gözlemleyerek açıklar.

Bilimleri

F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
Kazanımları:

Kimyasal tepkime denklemlerine formüller kullanılarak girilmez.
F.8.4.5.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı
alışverişini ilişkilendirir.
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
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F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını
tartışır.

Öğrenme Alanı:

Ürün Oluşturma

Alt Öğrenme Alanı:

3 Boyutlu Ürün Tasarlama
8.5.1.1. Üç boyutlu tasarıma yönelik temel kavramları açıklar. Boyut,
derinlik vb. kavramlara değinilir.

Bilişim

8.5.1.2. Kullanılan üç boyutlu tasarım programının arayüzünü ve

Teknolojileri

özelliklerini tanır. Açık kaynak kodlu veya ücretsiz erişilebilen görsel
işleme programları tercih edilebilir.
Kazanımları:

8.5.1.3. Basit düzeyde üç boyutlu çizimler yapar.
8.5.1.4. Model tasarımı yapar.
8.5.1.5. Belirli bir amaca yönelik özgün tasarım ürünü geliştirir.
8.5.1.6. Üç boyutlu yazıcıları ve üç boyutlu yazıcıların kullanıldığı alanları
açıklar.
8.5.1.7. İş birlikli çalışma ortamlarını kullanarak geliştirdiği ürünü paylaşır.

Hazırlayanlar:

Ümmü Özlem Aşık Ünal, ozlemasik07@gmail.com
Serdar Yazıcı, azade08@gmail.com
Süleyman Güneş, slymn_gns@hotmail.com
İsmail Hakkı TURAN, xozato@yahoo.com

Kullanılacak Araç Gereç:

Arduino, Duman Sensörü, Buzzer, Breadboard, jumper Kablolar,bunzen
beki, doğadan toplan farklı ağaç yaprağı ve odun parçaları,kronometre,
metre,beherglass,termometre,3 ayak, amyant tel

Alınacak Önlemler:

Deney esnasında ateş kullanılacağı için çevre izolasyonunun sağlanması
ve dumana karşı havalandırmanın sağlanması

Ön Hazırlık

●

Öğrenciler arduino ile devre tasarımını bilirler.

●

Karar ve döngü yapılarını en uygun şekilde seçerek program oluşturur.

●

Verileri sütun grafiği daire grafiği veya çiğiz grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun
dönüşümleri yapar.

●

Birimli birimsiz oranı bilir
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●

Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

●

Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.

●

Atom, bileşik ve molekül kavramını bilir ve ismi meşhur moleküllerin ismini bilir.

●

Tepkime türlerini özellikle yanma tepkimesi olayını bilir.

.


Özellikle öğrencilerin önceki öğrenme ve şemalarıyla taşıdığı bazı kavram karmaşası ve yanılgıları olabilir.
Özellikle fen bilimleri için ısı ve sıcaklık kavramları, uzunluk-alan kavramları arasında kavram hatalarını
gidermek noktasında öğretmen çok dikkatli olmalıdır. Sensör değerlerini doğru okumak için dijital pin ya
da analog pin kullanım karışıklıklarına dikkat edilmelidir.

Yapılması beklenen çalışmada belirlenen orman alanındaki ağaç türlerinin duman yayılım miktarından yola
çıkıp çember ve daire hesaplamaları kullanarak belirlenecek sensör menzili ile orman alanında kullanılacak
ürünümüzün miktarı tespiti yapılacaktır.

5E Adımları
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GİRİŞ

Öğrencilere iki farklı resim gösterilir, resmin birinde daha kurak bir alan vardır. Diğerinde ise çam
ormanı vardır.

Öğrencilere
1)Bu iki görselde neler görüyorsunuz? Sorusu sorularak öğrencilerin iki görsel hakkında düşünceleri
toplanır.

Yaşadığınız yerin hangi görseldeki gibi olmasını istersiniz neden ? diye sorularak resim 2’yi Çünkü
canlı yaşamının devamını sağlayacak besin, oksijen, su vb tüm faktörlerin ideal anlamda en fazla
ve en sık rastlanan ekosistem veya çevresel ortam olduğu için seçmelerini ve ormanların önemini
açıklamalarını amaçlarız. (resim 1 in kurak bir görüntü olmasından kaynaklı seçilmesi
öngörülmemektedir. Olası seçim durumlarında kurak resimde yaşama elverişsizlikten bahsedilerek
diğer resmin seçilmesi sağlanır.
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KEŞFETME



Ülkemizde ne kadar ormanlık alan olduğunu OGM’den araştırın.



Bölge bölge ağaç çeşitlerini listeleyin.



Yaşadığınız çevrede Resim 2 ye uygun alan var mıdır? Varsa neresidir? Diye sorarak
Öğrencilerin Türkiye’nin ormanlık bölgelerindeki çam ormanları cevabını vermeleri beklenir?
Çeşitli destek sorularla istenen cevaba gidilir.



Haydi bir beyin fırtınası yapalım etkinliği yapılır.



Ormanlarımızı neler tahrip eder yok eder sorusunu sorar öğretmen öğrencilerden alakalı ve
alakasız gelen tüm cevapları ya tahtaya yada mindmiester ,trello, onenote tarzı web 2.0
araçlarıyla cevaplardan sonra cevaplardan hangilerinin en fazla tahribatı yaptığına karar verilir.
En büyük zararın yangınların yol açtıkları açıklanır.



Ülkemizde yangından kaynaklı olarak yılda ne kadar ormanlık alanın zarar gördüğü araştırması

AÇIKLAMA

istenir.

●

OGM’den alınan bilgiler öğrencilere sunularak onların sundukları bilgileri desteklenir.
https://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/OrmanYanginlari.aspx

●

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Istatistikler/Forms/AllItems.aspx

●

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

●

https://www.ormancilardernegi.org/dosyalar/files/revize_rapor7%20web.pdf

●

https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/yangin/

(ülkemizdeki ormanlık alan miktarı, yıl içerisinde tahrip olan ormanlık alan verileri, ülkemizdeki
ormanlık alanlarda hangi tür araçların bulunduğu, ormanlık alanların yaşamımızı nasıl etkilediği
bilgileri verilir.)
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DERİNLEŞTİRME

●

Okulda çıkabilecek bir yangın durumunda neler yapılabilir? Okul içerisinde bulunan önlemler
nelerdir? Alınan önlemler yeterli midir? Siz hangi önlemleri alırdınız? Soruları sorularak
öğrencilerin yangın tespitinin önemi konusunda bilinçlenmesi sağlanır.

●

Yangın başladığının tespiti nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Diye sorularak öğrencilerin yanma
olayı, nasıl bir tepkimenin geliştiğini, bu yanma olayında çıkan gazların türlerini ve yoğunluğu
bilgilerini gibi cevaplar vermesi beklenir. Bu cevaplar üzerine öğrencilerle yanma deneyi
yapılarak yanma hakkındaki verileri toplaması sağlanır.

●

Bu yaptığımız deneylerden elde ettiğimiz verileri kullanarak Yangın olayının ormanlarımıza
vereceği zararı azaltmak için neler yapabiliriz? Diye sorularak öğrencilerin çıkan yangını gaz
yoğunluğunu ölçen sensörler ile kısa sürede itfaiye ye haber verecek sistem yapılabileceği
cevabının verilmesi beklenir. Cevaba ulaşana kadar destek sorular sorulabilir.

●

Sensörlerin gaz yoğunluğunu ne kadar mesafede algıladığı ve taban değerlerinin ölçümü için
aşağıdaki hikaye öğrencilerle paylaşılır ve devamındaki deney yapılır.

Köyde Yangın
Ekim ayı sonları. Hava açık, gökyüzü masmavi, güneşli bir ikindi vakti. Hemen yanı başımızdaki
yüce dağlarımızın dorukları çoğu kez bulutlarla kaplı olur. Bugün gökte bulut yok. Yeşilin en nadide
örneğine sahip doğası, mavinin en temiz ve parlak gözlendiği; gökyüzüne yakın köyümde, bir
dostumun ziyaretindeyim Köy bir dağ köyü. Kara Deniz Bölgemizin uç noktalarında, dağların
yamaçlarında kurulmuş köyümüz. Ne zaman kurulduğu, kimler tarafından kurulduğu, sağlam
kaynaklara dayanarak açıklayan yok. Yakın bir akraba ziyaretindeyiz.
Balkonda oturmuş çay içiyoruz. Dostumun evi köyün kenar bir mahallesinde. Hafif bir yamaca
oturtulmuş. Yakınlarında başka evler, samanlıklar da var. İki katlı, çoğu, ayvanları saksılarla süslü,
ahşap evleriyle mahallelerimiz karşımızda. Yeni yapılan, dış cepheleri gayet tatlı renklerle boyalı
yeni modern binalarda hayli fazla köyümüzde. Eski-yeni her evin, samanlığın etrafı meyve
ağaçlarıyla bezeli. Çevresinde meyve ağacı olmayan hiçbir bina yok. Adeta yerleşim alanına
konutlar değil, meyve bahçeleri hâkim.
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Çaylarımızı içerken, ilkokul ve ilk gençlik yıllarımızı yaşadığımız yerleri seyredip ara ara anılarımıza
dönüyoruz. Eski bayramları, düğünleri anlatıyoruz. Oturduğumuz balkondan karşımızda, doğudan
batıya kadar uzanan tüm manzaraları seyredebiliyoruz. Köyün ilerisinde yamaçlarda, yeşilin en
güzel tonlarının barındığı meralar ve daha çok iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlar
uzanıyor. Güneş arkamızdan altın ışıklarının tüm tonlarını yansıtıyor ormanlara. Ormanlarda oluşan
renk armonisi tanımsız güzel. Tam doğumuzda komşu iki köyün binaları minyatür evler kadar
gözüküyor. O uzaktaki iki köyün yukarlarında, azıcık havalar soğuduğunda daha ekim ayı içinde
beyaz karlara bürünen sıra dağların görünümü de ikindi güneşi altında bir farklı güzel gözüküyor.
Hoş-beşimiz devam ede dursun, ani bir silah sesiyle irkiliyoruz. Ses yakınımızdan geldi. Nedir? Ne
demeye kalmadı. Telaşlı sesler duymaya başladık. Köyde yıllarca barış içinde yaşadık. Bu yaz,
ülke olarak yaşadığımız darbe girişimiyle ilgili köyümüzde olumsuz bir haber duymadık. Sesler
gitgide artmaya başladık
'Yangın var! Mahallede yangın var! Koşun komşular!
Apar topar dışarı çıktık. Hemen yakınımızdaki meyve ağaçlarının arkasındaki evlerden dumanlar
yükseliyordu. Telaş ve endişe içinde yangın yerine vardık bir koşu. Bir samanlık yanıyordu. Artık
köyde ekin ekilmiyor, tarlalar çayırlaştı. Samanlıklara balyalanmış otlar konuyor. Çatısı galvanizli
sacla örtülü içi balyalanmış ot dolu samanlık tutuşmuş yanıyordu. Kısa sürede köyde bulunan
yediden- yetmişe, kadın-erkek yangın yerinde toplandık. Bahçe sulaması için temin edilen
hortumlarla su sıkıyoruz. Bir taraftan eline geçirdiği kaplarla kadın-erkek hepimiz yangını söndürme
çabası içine girdik. Yangını söndürmek hiç olası değil. Kısa sürede, saç kaplı çatısından
yükselemeyen alevler, samanlığın kapısından masallarda anlatılan ağzından püskürten ejderha
alevleri benzeri büyük bir hızla ve korkunç biçimde dışarı uzanmaya başladı. Alevlerin şiddeti geçen
saniyeler içinde daha da arttı...
İbrahim Yılmaz https://www.edebiyatla.com/oykuler/koyde-yangin-281500 sayfasından alınmıştır.
Metin de neler yaşandığı hikâyede geçen ana fikrin ne olduğu sorulur.
Yangın cevabı beklenir.
Yangının başladığının bu metinde nasıl anlatıldığı sorularak konuya giriş yapılır.
Geçmiş yıllarda bir yerde yangın olduğunu insanların nasıl anladıklarını kestirmeleri ve siz bundan
100 200 yıl öncesinde yaşasaydınız yangını nasıl far kederdiniz gibi sorular yönelterek cevap
vermeleri beklenir.
Günümüzde yangın hadisesinin nasıl tespit edildiği ve edilebileceği üzerine sorular sorulur.
Daha sonra yanma ve yangın olaylarının nasıl meydana gelebileceği sorusu sorularak öğrencilerin
ön bilgileri yoklanır.
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Öğrencilerden
Yanma Ürünleri ve Yanmanın Unsurları:
Yanma olayının gerçekleşmesi için üç temel unsura gerek vardır.


Isı



Oksijen



Yanıcı Madde gibi net kavramları fark etmeleri ve öğrenmelerini sağlayacak deneyler
yaptırılır.

Örneğin 5 grup düzenek hazırlatılır.
1. düzenekte ağzı kapalı kap ve ısı kaynağı konulan kap
2. düzenekte ağzı açık içinde herhangi bir malzeme olmayan kap
3. düzenekte içinde yanıcı madde olan ağzı kapalı kap
4. düzenekte ağzı açık yanıcı madde bulunan kap
5. düzenekte ağzı açık içinde yanıcı madde ve ısı kaynağı bulunan kap.
Deney düzenekleri hazırlatılırken güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Bu düzeneklerde hangisinde yanma olayının görüldüğü hangisinde yangının çıkma ve büyümesinin
yaşanabileceği öğrencilere gözlemleri ve elde ettikleri veriler sonucunda tartışmaları istenir. Daha
sonra öğrencilere basit bir yangın düzenekleri hazırlatılarak farklı duyu organlarıyla yangını nasıl
farkedebileceklerine, kadar sürede tespit edebilecekleri test ettirilir ve bu konuda faydalı bir tespitin
yapılıp yapılmayacağı kendi aralarında tartışmaları istenir. En son olarak teknoloji yardımıyla
yanma ve yangın olaylarının tespit edilip edilmeyeceği, bunun nasıl çalışması gerekir sorusu
sorulur.
Bu konu ile ilgili sensörler konusuna giriş yapılması ve bazı mikrodenetleyici ve işlemcilerden nasıl
veriler alınacağı konuşulur ve bir yangın algılama işleminin yapacak bir elektronik düzenek
hazırlamaları istenir.
Bu bağlamda yaptıkları prototipin yangını en uygun mesafede ve en kısa sürede algılaması
gerektiği belirtilir. Yapılan düzenekler denenerek test edilir.
Öğrencilerden öğrenilen bilgileri kullanarak Sensörler yardımıyla havadaki karbonmonoksit
yoğunluğunu algılayıp en yakın itfaiye birimine uyarı gönderen yangın alarm sistemi yapılması
istenir.
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DEĞERLENDİRME

GRUP DEĞERLENDİRME
GRUP NO

PROJENİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Hazırlanan model ne kadar kullanılabilirdir?
Çeşitliliği olan ormanlarda nasıl çözüm geliştirirsiniz?
Ekte bulunan form değerlendirme için kullanılacaktır.
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PROJENİN ZAYIF YÖNLERİ

EK 1
KENDİNİ VE GRUP ARAKADAŞLARINI DEĞERLENDİRME FORMU
Konu:
Değerlendirenin Adı Soyadı:
Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına
(X) işareti koyunuz.
DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR
AD-

KENDİNİZ

Planlı
çalışma
ya özen
gösterdi(
m)
Çalışmal
ar
sırasınd
a
planımız
a uygun
hareket
etti(m).
Çalışmal
ar
sırasınd
a
zamanı
akıllıca
kullandı(
m)
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Hiçbir zaman

Bazen

Her zaman

Hiçbir zaman

Bazen

Her zaman

Hiçbir zaman

Bazen

Her zaman

Hiçbir zaman

Bazen

Her zaman

Hiçbir zaman

ELER

Bazen

DEREC

Her zaman

SOYAD

Sorumlu
luklarını
tam
anlamıyl
a yerine
getirdi(m
)
Çalışma
sırasınd
a
benden
fazla
çalıştı
Çalışma
sırasınd
a benim
kadar
çalıştı
Çalışma
sırasınd
a
benden
az çalıştı

100
puan
üzerinde
n
değerlen
diriniz
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Grup 9 Bilgi İşlemsel Düşünmenin Ana Bileşenlerinin Disiplinlerarası
İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

sensörlerin
hakkında

Orman Bakanlığından alınan
verilere göre hangi aylarda ne
sıklıkla veri gönderilebileceği
hesaplandı. Ağaç türlerine göre
hangi
aralıklarla
sensör
yerleştirileceği hesaplandı.

Çeşitli ağaçlar için duman
algılama
mesafeleri
ölçüldü.

Veri Analizi

Duman sensöründen alınan
karbonmonoksit
değerinin
800 ppm üzerinde olması
durumunda
yangın
durumunun ortaya çıktığı
belirlendi.

Yaz aylarında saatte bir veri
gönderilmesi diğer aylarda 3
saatte
veri
gönderilmesi
gerektiği tespit edildi.

Ağaç türlerinin duman
yoğunluklarının kapladığı
alan ölçümleri çıkartıldı.

Veri Gösterimi

Aylara göre ölçülen CO
değerlerini gösteren bir tablo
hazırlanır.

Aylara göre CO değerlerini
gösteren çizgi grafiği çizilir.

Optimum nem miktarının
altında canlılık kaybı,
üstünde canlılık devamı

Problemin
ayrıştırılması

Program duman ölçerken
gelen bilgiye göre alarm
mesajını
gönderilmesine
karar verir

Duman miktarının 800 ppm in
üstüne
çıkıp
çıkmadığını
hesaplar.

Orman bölgesindeki ağaç
türüne göre yangının
yayılım hızı tespit edilir.

Soyutlama

Duman sensörlerinden alınan
değer belirlenen aralıklarda
sürekli ölçülecek.

VCO=birim
yoğunluğu

Yangın olayını temsil
eden
gösterim
laboratuvar
malzemeleriyle
oluşturulup yapıldı

Veri Toplama

Hangi
kullanılabileceği
bilgi toplandı.
Duman Sensörü
Sms Modülü

hacimdeki

CO

VCO>=800 ise Alarm Mesajı
gönder
VCO<800 uykuya geç

Algoritmalar ve
prosedürler

1. başla,
2. vco=sensör okuma değeri,
4. sensorno=1

Gerekli matematiksel işlemler
yapılarak
örneğin
Orantı
kurularak CO miktarı değişimi
belirlenir

Sanal
simülasyon
ortamında elde edilen
veriler ve ayrıca güvenli
ortamda yapılan küçük
istasyon deneyleri ile elde
edilen veriler toplandı.

Excel programında bilgiler
girilerek grafik yorumlanır

Excele ölçülen veriler
girilerek tablo oluşturulur.

3. eğer vco>=800 ise 5 e git
4. Değilse 7 ye git
5. “yangın var” sensorno sms
modülü ile gönder
6. saat modülünü çalıştır.
7. Başa dön
8. Bitir
Otomasyon

Arduino editöründe
kodlama yapılır

uygun
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BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Paralelleştirme

- Sürekli duman miktarı ölçen
sistem

Sensörün algıladığı alana sığan
ağaç sayısı = [ * (Ağaç
türünün
yaydığı
duman
miktarını karşılayan uzaklık)2] /
ağacın kapladığı alan

Farklı yangın senaryoları
kontrollü
deneyler
vasıtasıyla denendi.

Farklı ağaç türlerine göre
duman yayılım alanı ölçülür.

Farklı senaryolar sanal
fen
lab.
ortamında
düzenlenerek
sistemin
revize
getirecek
durumları belirlendi.

- sistem içine entegre sms
gönderme sistemi.
Benzetim

Ağaca
duman
sensörü
devresi kuş yuvası içerisinde
yerleştirilir. Yazılan programla
duman sensöründen gelen
bilgiye göre sms modülü
çalıştırılır.
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GRUP 10 Ders Planı
Sınıf Düzeyi:

8.Sınıf

Geometri ve Ölçme
Öğrenme Alanı:

Sayılar ve İşlemler

Alan Ölçme
Alt Öğrenme Alanı:

Oran ve Orantı
Matematik

M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır.
M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimleri ile standart alan ölçme birimlerini
Kazanımları:

ilişkilendirir.
M.7.1.4.3.Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup
olmadığına karar verir.

Öğrenme Alanı:

Madde ve Endüstri

Alt Öğrenme Alanı:

Asitler ve Bazlar

F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.

Fen
Bilimleri

F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini
kullanarak çıkarımda bulunur.
Kazanımları:

F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli malzemeler üzerindeki etkilerini
gözlemler.
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.

Bilişim

Öğrenme Alanı:

Ürün Oluşturma

Alt Öğrenme Alanı:

Problem Çözme ve Programlama

Teknolojileri
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BT.6.1.2.2. Elektronik malzemelerin isimlerin ve görevlerini tanımlar.
BT.5.5.1.13. Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
Kazanımları:

BT.5.1.3.1.Elektronik kart (arduino) kullanarak bir görev birimi tasarlar.
BT.5.5.1.15. Tasarladığı görev biriminin akış şemasını kodlar.
BT.6.5.1.9.Problemin çözümünü benzer problemler için geneller

Hazırlayanlar:

Selman ÜLKER, ulkerselman1@gmail.com
Işılay PALANDÖKEN, isilaypal@hotmail.com
Seniha BOZER, bozerseniha@gmail.com
Eyüp SUCU, eyupsucu@gmail.com

Kullanılacak Araç Gereç:

Bilgisayar, Arduino, Dc Motor, Renk Sensörü, Lehim, Turnusol kağıdı,
Cetvel, Yağlı kağıt, Makas, Silikon Tabancası, Silikon, Asit

Alınacak Önlemler:

Kullanılan silikon tabancası ve lehim tabancasının vücuda temas
etmemesi için gerekli uyarılarda bulunulur

Ön Hazırlık

Ön Bilgiler
Öğretmen derse gelirken ekolojik sorunlarla ilgili gazete küpürü, broşür gibi görseller getirerek, “ bu görseller
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltir.

Bu şekilde öğrencilerin ekolojik sorunlar hakkında farkındalık oluşturması sağlanır. Öğrencilerin hava kirliliği
ve bu kirliliğin neden olduğu ekolojik sorunlar hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları beklenmektedir. Asit
yağmurlarına neden olan etkenlerin neler olabileceği sorularak hazırbulunuşluk seviyeleri ölçülür.
Matematik dersi kapsamında öğrencilerin sahip olması beklenen ön bilgiler; cisimlerin yüksekliğini belirleme,
araştırma sorularına ilişkin veri toplayıp sütun grafiği ve daire grafiği ile gösterme ve dikdörtgenin alanını
hesaplamadır.
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Bilişim teknolojileri dersi kapsamında öğrencilerin Arduino programı ve Arduino devre elemanları hakkında
yeterli bilgiye sahip oldukları, daha önceki yıllarda kodlama ile ilgili dersler aldıkları kabul edilmiştir.

Muhtemel Kavram Yanılgıları

Asit-baz kavramlarının pH değerlerini karıştırabilir.
Dikdörtgenin alanını karenin alanını bulur gibi hesaplayabilir.
Motor hızının kontrol edildiği portların karıştırılması.

5E Adımları
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GİRİŞ

Yukarıdaki resim gösterilerek bu duruma neyin etkili olduğu sorulur. Bu şekilde öğrencilerin dikkati
çekilir.
“Ahmet’in amcasının kiraz bahçeleri vardır. Sanayi kuruluşlarının olduğu bir bölgede olan bahçenin
veriminin yıldan yıla düştüğü görülmektedir. Bu verim düşüşünün nedenlerinden bir tanesinin,
havaya karışan zararlı gazların tekrar farklı bir şekilde yeryüzüne geldiğini düşünmektedir.”
senaryosu verilerek öğrencilerin dikkati çekilir. Bu verim düşüşünün zararlı gazların etkisiyle nasıl
oluşabileceği konusundaki öğrenci görüşleri beyin fırtınası tekniği ile alınır ve gelen fikirler tahtaya
yazılır. Gelen görüşlerin içinden asit yağmurları ile ilgili olanlar seçilerek konu üzerine yoğunlaşılır.
Bu görüşün gelmemesi durumunda “Havadaki zehirli gazlar nelerdir? Bu gazların havadaki su
buharı ile etkileşebilir mi?” soruları sorularak öğrencilere yol gösterici olunur. “Fabrika ve binaların
bacalarından çıkan zehirli gazlar, araçların egzozlarından çıkan gazların çevreye etkileri ne
yöndedir? – Bu gazların olumsuz etkilerinden korunmak için ne gibi önlemler alınmalıdır?” gibi
sorularla asit yağmurlarının neden oluştuğu ve zararları konusunda tartışma ortamı oluşturularak
problem ile ilgili farkındalık oluşturulur.
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KEŞFETME

Öğrencilerin birlikte çalışmaları sağlanması için gruplar oluşturmaları istenir. Öğrenci grupları 4’er kişilik
olmalı ve gruplar oluşturulurken öğrencilerin belli alanlardaki yetenekleri de göz önünde
bulundurulmalıdır. Gruplardaki öğrencilerin birbirini tamamlar nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
Özellikle tasarım aşamasında öğrencilerin sıkıntı yaşamasının önüne geçmek için öğrencilerin
birbirini tamamlar nitelikte olmalarına özen gösterilmelidir. Öğrencileri etkileşim halinde olmaları
için cesaretlendirir. Öğrenci gruplarını gözlemleyerek dinlenir. Gerekli durumlarda sorular sorulur:



Hava kirliliğinin neden olduğu çevresel sorunlar nelerdir?



Sera gazları nelerdir? Bu gazların olumsuz etkileri var mıdır?



Asit yağmurları nasıl oluşur?



Asit yağmurlarının etkileri nelerdir?



Asit yağmurlarının zararlarından nasıl korunabilir?



Yaşadığımız bölgenin sanayi bölgesi olmasının asit yağmurları ile bir ilişkisi var mıdır?



Tarım ürünlerini asit yağmurlarının etkilerinden korumak mümkün olabilir mi?

Sorulan bu sorulara gerekli yanıtları vermelerinin ardından yukarıdaki günlük yaşam problemine çözüm
düşünmeleri için süre verilir.
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AÇIKLAMA

Asit yağmurları problemi ile ilgili öğrencilerin asit yağmurlarının nasıl oluştukları, doğal dengenin
bozulma nedenleri ve çevreye ve ürünlere nasıl zararlar verecekleri konularında “Asit yağmurları
bitkilere zarar vererek, ürün verimini düşürür. Asit yağmurları asitin etkisinden dolayı yapılara da zarar
verebilir, örneğin tarihi eserlere.” gibi açıklamalar yapmaları beklenir. Yapılan açıklamalar esnasında
sonda sorular ile daha ayrıntılı cevaplar alınabilir.
Toplanan verileri daha iyi yorumlayabilmek için sütun ve daire grafikleri çizmeleri istenir.

50
40
30
20
10
0

Fabrika
Seri1

Konut
Araç
Diğer

Asit yağmurlarından ilgili bir video izlettirilir (https://www.youtube.com/watch?v=rW7zO8wlJXY).
Öğrencilerden asit yağmurlarını kendi ifadeleriyle tanımlamaları istenir.
Öğrencilerin araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri bir araya getirmelerinde, sonuçlarını
açıklamalarında ve yeni kavramlar oluşturmalarında yardımcı olunur. Bu yeni kavramlar;
Asit yağmurlarının nedenleri,
Asit yağmurlarının olumsuz etkileri,
Asit yağmurlarına karşı alınacak önlemler,
Asit yağmurlarından korunmak için geliştirilebilecek mekanizmalar,
Teknolojik gelişmeler ile asit yağmurlarına karşı teknolojik bir ürün tavsiyeleri olabilir.
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Öğrencilerin eksik veya yanlış anlaşılan bilgilerini tanımlamak için formal bilgiler verilir.

Formal bilgiler:
“Asit yağmuru, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne
düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarının kimyasal
dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur.
Fosil yakıtlar, egzoz dumanları ve fabrika bacalarından çıkan CO2(karbon dioksit), SO2(kükürt
dioksit) ve NO2(azot dioksit) gibi gazlar atmosfere yayılmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan bu
gazlar atmosferdeki su (H2O) ile tepkimeye girerler. Sonuçta H2SO4(sülfürik asit), HNO3(karbonik
asit) gibi asidik özellikteki bileşikler oluşur. Bu tür gazların yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne
yağması asit yağmuru olarak adlandırılır.
Zararları:



Ormanların azalmasına, bitkilerin ölmesine ve yok olmasına neden olurlar.



Ozon tabakasının incelmesi ve bununla beraber küresel ısınmaya neden olur.



Toprağın içindeki mineralleri etkisini yok edip çölleşmeye neden olur.



Doğal güzellikler ve tarihi eserlere zarar verir.



Havaya karışan zararlı gazlar neticesinde solunum yolları rahatsızlıklarına neden olurlar.



Toprağa karışan zararlı maddelerle, orada yetişen meyveler sebzeler zararlı olmaya başlar.



İnsanın bağışıklık sistemini zayıflatırlar.”

şeklindedir.
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DERİNLEŞTİRME

Girişte verilen senaryoya geri dönülerek, Ahmet’in probleminin günlük yaşam problemi olduğu ve
bunu çözmek için öğrencilerden bir tasarım geliştirmeleri istenir. Gerekli malzemeler gruplara
dağıtılır. Bu malzemeleri kullanarak bölgelerinde bulunan kiraz bahçelerini asit yağmurlarından
koruyarak ürün veriminin düşmesini engellemeleri istenir.
Oluşturacakları ürünün modelini tasarlarken şu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği
vurgulanır:
Asit yağmuru yağdığında bahçenin üzerini örtecek şekilde bir branda oluşturmaları,
Belirledikleri kiraz bahçesi ile modelleri arasında belirli bir oran olması gerektiği,
Oluşturulan modelin uygulanabilir düzeyde olması gerektiği,
Oluşturulan modelin belirli bir alanı koruması gerektiği.
Öğrenciler tasarımlarını oluşturma aşamalarında şu soru sorulur:
Branda sistemini kurduğunuz panelin yüksekliği nedir ve bu yüksekliği neye göre belirlediniz?
Modelinizde gösterdiğiniz bahçenin alanı nedir?
Aynı branda düzeneğini bölgedeki tüm bahçelerin üzerini örtecek şekilde düşünürsek ne kadar

DEĞERLENDİRME

brandaya ihtiyacımız vardır?
Açık uçlu sorular:

1.

Hazırladığınız bu model, günlük hayatınızda başka nerelerde kullanılır?

2.

Hazırladığınız bu model ile başka hangi problemlere çözüm üretebilirsiniz?

Aşağıda verilen formlar değerlendirme için kullanılacaktır.



Öz değerlendirme formu (EK-1)



Akran değerlendirme formu(EK-2)



Grup değerlendirme formu (EK-3)
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Ek-1 ÖĞRENCİLERİN ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe
(x) işareti koyunuz.
Öğrencinin
Adı ve Soyadı :

:
DERECELER

Her zaman

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRECEĞİ DAVRANIŞLAR

zaman

Numarası

Hiçbir

:

Bazen

Sınıfı

1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.
2. Yönergeyi izledim.
3. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.
4. Ödevlerimi tamamladım.
5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum.
6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.
7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım.
8. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım.

9. Bu etkinlikten neler öğrendim?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
11. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Ek-2 AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU
Etkinlik :

Tarih:

Adı ve soyadı :
No :
Sınıfı :
AÇIKLAMA: Bu form, yukarıda adı ve soyadını belirteceğiniz arkadaşınızı yaptığı çalışmalarda
değerlendirmek içindir.

Etkinliğe katılımda gönüllüdür.
Görevini zamanında yerine getirir.
Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar.
Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.
Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır.
İş birliği hâlinde çalışmayı sever.
Arkadaşlarından görüş toplamaya çabalar.
Çözüme ulaşmak için farklı alternatifleri göz önünde bulundurur.
Malzemeleri kullanırken israf etmez.
Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir.
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zaman

Hiçbir

Bazen

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Her zaman

Dereceler

Ek-3
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Grup

10

Bilgi

İşlemsel

Düşünmenin

Ana

Bileşenlerinin

Disiplinlerarası İlişkileri
BİD Bileşeni

Bilgi İşlem

Matematik

Fen Bilimleri

Veri Toplama

Problem için bir veri kaynağı
bulun

Problem için bir veri kaynağı bulun;
örneğin zar atmak ya da yazı tura
atmak gibi

Bir deney sonucunda
veri toplayın

Veri Analizi

Temel istatistik hesaplamaları
yapmak için bir program yazın

Zar ya da para atışı sonucundaki
durumları sayın

Deneyden elde edilen
verileri analiz edin

yığınlar,
yapıları

Veri gösterimi için histogram, daire
grafiği, çubuk grafiği, listeler vb
kullanın.

Deneyden elde edilen
verileri özetleyin

Veri Gösterimi

Grafikler,
diziler,
tablolar gibi veri
kullanın

Problemin
ayrıştırılması

Programa ilişkin nesneleri ve
yöntemleri
tanımlayın;
programın ana akışını ve
fonksiyonlarını tanımlayın

Bir ifadedeki işlem sırasını uygulayın

Tür
sınıflandırması
yapın

Soyutlama

Tekrar eden ya da koşula bağlı
işlemleri
yerine
getiren
komutları kümeleyerek özel
ifadeleri kullanın: döngüler,
koşul ifadeleri vb

Cebirde değişkenler kullanın. Kelime
problemlerini
programlamadaki
fonksiyonlara
benzer
şekilde
tanımlayın. Problem çözümünde
yinelemeler kullanın.

Fiziksel bir yapının bir
modelini oluşturun

Algoritmalar ve
prosedürler

Klasik algoritmaları inceleyin,
probleminiz için bir algoritma
uygulayın

Matematiksel işlemleri kısaltmadan,
uzun yoldan yapın.

Bir deney uygulaması
yapın

Otomasyon

Geometers Sketchpad, Star
logo ya da python gibi araçlar
kullanın.

Sorgu programı kullanın

Excel kullanın

Paralelleştirme

İşleri ve görevleri paralel
şekilde yürüyecek parçalara
bölün

Doğrusal sistemleri çözün, matrix
çarpımı yapın

Deneyleri aynı anda
farklı parametrelerle
paralel
olarak
çalıştırın

Algoritma benzetimi yapın

Kartezyen düzlemde bir doğru grafiği
çizin ve parametreleri değiştirin

Güneş
sisteminin
benzetimini yapın

Benzetim
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