S. Yasemin ÖZGÜN
Ezgi ORAL
İzmir, 2018

YAZARLAR;
S. Yasemin ÖZGÜN
Ezgi ORAL
İlgi ŞEMİN
Betül ÖZKUL CURA
Kardem ULAŞ
Alihan BULGURCU
Esra FEYZİOĞLU DEMİR
Hasan DURMUŞ
Türkan ALKAN ÖZBAY
Seçkin EROĞLU
Mürvet BAKIR
Tasarım ve Sayfa Düzeni: Duygu KOCABAŞ ATILGAN
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ADRES: Sakarya Caddesi NO. 156 35330 Balçova-İzmir/TÜRKİYE
TEL: (+90) 232 488 82 43 - 232 488 85 52
http://duslerlebilim.ieu.edu.tr/
IEU Yayın No: 62
ISBN: 978-975-8789-60-3
10.08.2018
Basım Yeri: Şener Ofset Matbaacılık
Adres: 1202/2 Sokak No:99 Z.06 Yenişehir/İzmir
Tel: 0232 449 00 02
Ofisser Digital Baskı Hizmetleri
Adres: 180/1 Sokak No:1/B
Bornova/İzmir
Tel: 0232 339 81 56
Bu kitapçığın bütün hakları TÜBİTAK 4004 118B279 numaralı Düşlerle Bilim
Projesi'ne aittir.
Kitapçığın isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı kitapçık içindeki tüm
dokümanlara ait hakları saklıdır. Aksi belirtilmediği sürece, kitapçıktaki
hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin
alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet
üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

ÖNSÖZ
Sevgili Anne-Babalar ve Bilim Severler,
“Düşlerle Bilim” erken çocukluk dönemindeki bireylerin bilimle tanışmasını,
yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinden yararlanarak bilimsel
düşünme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan TÜBİTAK tarafından
desteklenen bir doğa eğitimi ve bilim okulları projesidir.
Yaratıcı düşünen, sorgulayan ve merak eden çocuklar bilişsel olarak daha
iyi duruma gelmektedir. Bilim çocukta bu becerilerin desteklenmesi için
çok önemli bir araçtır. Bu nedenle bu projede bilim ile yaratıcılığı geliştiren
etkinlikler bütünleştirilerek bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bilim
içeren çeşitli konuların (su, hava, toprak, canlılar, elektro-manyetik alan)
yürütülmesi için; sanat etkinlikleri, oyun etkinlikleri, drama etkinlikleri,
gözlem, grup çalışmaları, deney vb. öğrenme ve öğretme yöntemleriyle
çocukların etkin katılımına yönelik etkinlikler planlanmıştır.
Yaşamın ilk yılları bilginin özümlendiği ve yeni öğrenmelerin gerçekleştiği
dönemi kapsamı açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle okul öncesi
dönemi ve ilkokulun ilk yılları çocukların yeni bilişsel şemalar oluşturduğu,
yaratıcı düşünme becerilerini edindiği ve aktif merak duygularının geliştiği
en yoğun dönemdir. Bu dönemde çocuklara verilecek eğitimin bilgi odaklı
olmaktan ziyade çocukların gelişimlerini destekleyici, merak uyandırıcı,
aktif katılımını ve yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini kolaylaştırıcı olması
önemlidir.
Bu proje iki etkinlik döneminde, 10 gün süreli gerçekleştirilmiştir. Projeye
katılan her çocuğumuz 5 gün boyunca eğitimcileriyle birlikte farklı
konularda eğlenerek yeni bilgiler öğrenme fırsatı yakalamıştır.
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TEŞEKKÜR
Başta projemizi destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu’na (TÜBİTAK),
Projemize katılan 160 çocuğumuza ve ailelerine,
Projemizin gerçekleşmesi için gerekli maddi ve manevi desteği sağlayan
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetine ve Rektörümüz Prof. Dr.Can
ŞIMGA MUGAN’a
Projemizi anlattığımız ilk günden beri bizlerle tecrübelerini paylaşan ve
zorlandığımız her noktada bize destek veren Rektör Yardımcımız Sayın
Prof. Dr. Murat AŞKAR’a,
Projemizde destekçi olarak yer alan ve projemizin gerçekleşmesinde
desteklerini esirgemeyen Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
Mürvet BAKIR’a ve İZELMAN A.Ş. Anaokulları Müdürü Özlem BULSU’ya,
Üniversitemizin değerli çalışanlarından afiş ve logo tasarımlarımızı yapan
Gizem UZKAL’a ve WEB sayfamızın tasarımını yapan Meriç KORKMAZ’a,
Fotoğraf çekimlerimizi yapan Ersan ÇELİKTAŞ’a,
Düşlerle Bilim kitapçığımızın tasarımlarını ve sayfa düzenlemelerini yapan
Duygu KOCABAŞ ATILGAN’a
Yaşadığımız küçük kazalarda bize destek olan Sayın Doktor Necmi
DURMAZ’a ve Hemşire Nurhan İPEK’e
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Desteğe ihtiyaç duyduğumuz her konuda bize destek veren İzmir Ekonomi
Üniversitesi ailesinin değerli idari kadrosuna,
Etkinlikler sırasında çocuklarla birebir
yürütülmesinde görev alan rehberlerimize,

ilgilenen

ve

etkinliklerin

Sadece proje içerisinde yer alan derslerinde değil proje ile ilgili ihtiyaç
duyduğumuz her konuda bize destek olan ve dersleri dışında da yaptığımız
bütün etkinliklerde bizlerle olan, bizimle birlikte yorulan projemizin değerli
eğitmen kadrosuna da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Proje Ekibi Adına
Öğr. Gör. Ezgi ORAL
Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. İlgi ŞEMİN
Proje Uzmanı
Öğr. Gör. S. Yasemin ÖZGÜN
Proje Uzmanı
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EKİBİMİZ
ÖĞR. GÖR. Ezgi ORAL
(Proje Yürütücüsü)
İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı.
Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Okul Öncesi
Öğretmenliği Ana Bilim Dalında lisans eğitimi
aldı. İstanbul’da üç yıl boyunca farklı gelişen
çocuklara bireysel ve grup eğitimi verdi.
Ardından İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi Programında öğretim görevliliği
ve program başkanlığı görevlerini yürüttü.
Engelsiz Üniversiteler Platformunda görev aldı.
Farklı gelişen (özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluğu ve zihin
engeli olan) bireylerle çalışmalarına devam etti. 2017 yılında Okul Öncesi
Öğretmenliği alanında yüksek lisansını tamamlayarak Okul Öncesi Eğitim
alanında bilim uzmanı oldu.
İlgi alanları farklı gelişen çocuklar, eğitim materyalleri tasarımları, çocuk ve
sanat, çocuk ve bilim gibi konulardır.
2015 yılından itibaren de İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev
yapmaktadır.
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PROF. DR. MAKBULE İLGİ ŞEMİN
(Proje Uzmanı)
İlk ve orta öğrenimini Adana Ayas Koleji’nde
tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. İki
yıl Bolu Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağında zorunlu
hizmetini yaptıktan sonra kısa süre İzmir
Karabağlar Sağlık ocağında çalıştı. 1985 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı,
1988 yılında tamamladı. 1993 yılında doçent,
1999 yılında profesör oldu. Eğitim Bilimlerinde
doktora yeterliliğini tamamladı. Tıp Fakültesi
aktif eğitim çalışmalarında yer aldı.
1994 – 1997 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yardımcısı; 2000-2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı başkanı; 2003-2006 yılları arasında
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği; 2005-2011
yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulu Müdürü; 2012-2013 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü olarak görev
yaptı. 2013 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Tıp
Fakültesi öğretim üyesidir.
İlgi alanları, spor fizyolojisi, nörofizyoloji, öğrenme ve eğitimdir.
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EKİBİMİZ

ÖĞR. GÖR. Songül Yasemin ÖZGÜN
(Proje Uzmanı)
2010 yılında Çukurova Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında lisans
derecesini tamamladı. 2010-2015 yılları arasında
Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul ve Ortaokul
kurumlarında okul psikolojik danışmanı olarak
görev yaptı. 2017 yılında Mersin Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri
Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana
Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2015 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev
yapmaktadır.

DR. ÖĞR. ÜYESİ Seçkin EROĞLU
(Eğitmen)
1985 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Fen
Lisesi mezunudur. ODTÜ Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü’nde lisans eğitimi aldı.
Doktora çalışmalarını moleküler bitki fizyolojisi
alanında Almanya’daki Leibniz Enstitüsü’nde
gerçekleştirdi.
Bitki beslemede keşfettiği
genetik mekanizmalar sayesinde uluslararası
burs ve ödüller kazandı. Farklı toplumsal
kesimlere bilimsel bilginin ulaşması için popüler
bilim dergilerinde yazarlık ve editörlük yaptı.
Evrim kuramını anlatan ‘Bilbi ile evrimi öğreniyorum’ isimli bir çocuk kitabı
yayımladı. 2016 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve
Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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EKİBİMİZ

ÖĞR. GÖR. Kardem ULAŞ
(Eğitmen)
1989 yılında Kıbrıs’ta doğdu. 2006 yılında
Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde lise eğitimini
tamamladı. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda
lisans eğitimini tamamladı. 2010-2013 Dokuz
Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Muskuloskeletal Rehabilitasyon Ana Bilim
Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2014-halen
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ortez-Protez Ana Bilimn Dalında doktorasını
sürdürmektedir. 2016 yılından itibaren İzmir
Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

ÖĞR. GÖR. Betül ÖZKUL CURA
(Eğitmen)
2010 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim
Dalında lisans derecesini tamamladı. Ardından
2015 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim
Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde, öğretim
görevliliği ve kurucu bölüm başkanlığı görevlerini
yürüttü. 2015- Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk
Gelişimi programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
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EKİBİMİZ

ÖĞR. GÖR. Türkan ALKAN ÖZBAY
(Eğitmen)
Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu. İlk, orta ve
lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lisans eğitimini
2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Fizik Bölümünde birincilikle tamamladı. 2010-2011
yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde Pedagolojik Formasyon eğitimi
aldı. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Medikal Fizik Ana Bilim Dalında
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans
tez döneminde, İstanbul Aydın Üniversitesi SHMYO
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı.
Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

ÖĞR. GÖR. Hasan DURMUŞ
(Eğitmen)
İlköğretimini Hacı Şakir Eczacıbaşı İlköğretim
Okulunda, lise eğitimini Vali Vecdi Gönül
Lisesinde tamamladı. 2008 yılında Süleyman
Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik
Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi içerisinde
6 ay süre ile Siauliai University Fizik Bölümünde
eğitim aldı. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümünde yüksek
lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimine halen
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Fizik Bölümünde devam etmektedir.
2013-2015 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak
çalıştı. Bu süre boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Ortopedik Protez ve Ortez Program
Başkanlığı yaptı.
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EKİBİMİZ

ÖĞR. GÖR. Alihan BULGURCU
(Eğitmen)
Lise eğitimini Adana Seyhan Rotary Anadolu
Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini 2010
yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik
Bölümü’nde bölüm ikincisi olarak tamamladı.
Lisans eğitimi boyunca endüstriyel mikrobiyoloji
alanında birçok projelere katıldı. Yüksek lisans
eğitimini 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı.
Yüksek lisans eğitimi boyunca TÜBİTAK-2228
bursu tarafından desteklendi. 2016 yılında İzmir
Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nda öğretim görevlisi
olarak görev almaya başladı.
2007 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nda gönüllü
faaliyetlerine başladı. Sağlığı Geliştirme Projesi, Eğlen Öğren Hijyen,
Düşünebilen Çocuklar, Kendime Yolculuk gibi birçok eğitim programında
etkinlik gönüllüsü olarak çocuklarla birebir etkinlikler yaptı. 2008 yılında
Sağlığı Geliştirme Projesi (SAGEP)’nin en genç gönüllü eğitmenlerinden
biri olarak görevlendirildi. Daha sonraki yıllarda birçok eğitim programının
gönüllü eğitmeni olarak eğitimler verdi. TEGV’ de Matematik Fen Eğlenerek
Öğren Eğitim Programı’nın gönüllü eğitmenliğine ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.’ da doktora eğitimine devam etmektedir.
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EKİBİMİZ

ÖĞR. GÖR. Esra FEYZİOĞLU DEMİR
(Eğitmen)
Lise eğitimini 2007 yılında Tuzla Behiye Dr. Nevhiz
Işıl Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini
2011 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyokimya Bölümü’nde tamamladı. TÜBİTAK 2209
Üniversite Öğrencilerini Yurt içi/Yurt Dışı Araştırma
Projelerini Destekleme Programı’nda “Yeni Nesil
Moleküler Baskılanmış Nano-Taşıyıcı Sentezi,
Karakterizasyonu ve in vitro Fe3+ Gideriminde
Kullanılabilirliğinin Araştırılması” adlı projenin
yürütücüğünü yaptı ve 2010 yılında 1.Ege Ar-ge
ve Teknoloji Günleri’nde Mansiyon Ödülü kazandı.
Yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı’nda “Hormon Salımı için Polimerik Membran Sistemleri”
başlıklı tezini başarıyla 2013 yılında tamamladı. Doktora eğitimine halen Ege
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı’nda “Göğüs
Hastalıklarının Tedavisinde Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım: Polimerik NanoMalzemelerin İnhaler Yolla Kullanımının Araştırılması” başlıklı tez çalışmasıyla
devam etmekte ve TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik Doktora Bursiyeri olarak
desteklenmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış birçok çalışmaları, ulusal ve
uluslararası kongrelerde yayınlanmış birçok bildirileri bulunmaktadır.

REHBERLERİMİZ
Beyza TETİK

2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı’nı kazanmıştır.
Halen Çocuk Gelişimi Programı’nda eğitim görmeye devam etmektedir.

Zeynep Meriç AKYÜZ

2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı’ndan mezun olmuştur.

Nur SEVİNÇ

2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı’ndan mezun olmuştur.

Zeynep Sude CAN

2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı’ndan mezun olmuştur.

Emre KALAYCI

2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel
Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur.
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Türkiye’de Bilim ve Sanat Eğitimi Merkezleri
Her insan hayata birçok yetenekle donatılarak başlar. Bu yetenekler ülkemizde
zamanla ve tesadüflerle keşfedilir. Ülkemizde bu açığı kapatmak amacıyla
Bilsemler kurulmuştur ve bu doğrultuda üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini
hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Bilsem nedir?
İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim
kurumlarıdır.
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda
sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki
eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını
sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını
sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.
Türkiye genelinde her ilde bir Bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre
büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

Kayıtları yapılan öğrencilere nasıl bir eğitim verilir?
Kayıtları yapılan öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim
ve Sanat Merkezlerinde;
a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2)
Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme
Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8)
Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri
Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim
programlarına alınırlar.
Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci
programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program
aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı
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olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar
öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını,
sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik
dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.
Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem
ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Okullarında
öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken,
Bilsem’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine
süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin
istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.
Sevgili Anneler ve Babalar,
Çocuklarınızın yeteneklerini keşfetme serüveninde onların en büyük yol
göstericisi olduğunuzu unutmayın! Her çocuk özeldir. Çocuğunuzun faydalı
ve mutlu bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için yeteneklerini
keşfetmesine olanak tanıyın.
Mürvet BAKIR
Karşıyaka RAM Müdürü
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Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek İçin Ebeveynlere Tavsiyeler
Ebeveynleri olarak, çocuklarınızın yaratıcı zihinlerini sürdürmelerini ve
büyütmelerini sağlamak için birçok şey yapabilirsiniz.

1. Düzeltme, nedenini sor!
Çocuğunuzun davranışlarını ya da yanlışlarını düzeltmek yerine nedenini sorun
ve açıklamasına fırsat verin.

2. Açık uçlu oyuncaklar tercih edin.
Yapıp çıkarılabilen, işlevsel farklı materyallerle kullanılabilen, takıp sökülebilen
oyuncaklara yer verin.

3. Problem çözme sürecine çocuğu katın!
Evde yaşadığınız ufak problemlerde çocuğa söz hakkı vermek ve çözümün bir
parçası haline getirmek iş birliği açısından önemli.

4. Birlikte yanıt bulun!
Çocuğunuz büyüdükçe yanıtlayamayacağınız sorularda artacak, çocuğunuzun
merakını canlı tutarken emin olmadığınız ya da bilmediğiniz bir konu hakkında
birlikte okumayı, deney yapmayı ya da bir bilim çalışmasına yer vermeyi
deneyebilirsiniz.

5. Sağlıklı ve dengeli beslenin!
Sağlıklı bir zihin ve beden daha iyi hisseder, daha fazla enerji sağlar ve daha iyi
düşünür. Erken yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmek
yaratıcılık bağlamında düşünce gücünü geliştirmeye yardımcı olacaktır.
Öğr. Gör. Betül ÖZKUL CURA
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Sırtımızdaki̇ Yük: Okul Çantaları
Sırt çantalarının yanlış seçimi ve bilinçsiz kullanımı
nedeniyle öğrencilerin %30’unda kas-iskelet sistemi
problemleri görülmektedir. Bu problemlerin başında
ağrı gelmektedir. Omuz, boyun, sırt ve bel bölgelerinde
hissedilen ağrılar dinlenmek ile geçebilirken, eşlik eden elde
ve kolda karıncalanma ve uyuşma gibi semptomlar daha
ciddi sorunlara, duruş bozuklukları ve omurga eğriliklerine
neden olabilmektedir. Çocuğun bütün bu karşılaştıkları
sorunlar okula gitme isteğini kırabilmekte ve okul başarısını
etkileyebilmektedir. Bu nedenle, bu problemlerin yok
edilebilmesi için çanta seçiminin doğru yapılması önemlilik
arz etmektedir.

Sırt Çantası Seçimi:
1. Geniş (omuzdan taşmayacak ve boyunu rahatsız
etmeyecek şekilde), yumuşak askılı ve yükü
azaltacak askı peti olan çantalar seçiniz.
2. Tek taraflı çanta kullanıyorsanız çapraz
takılmasına özen gösteriniz.
3. Çift askılı çantaların her iki askısını da omuza
geçirerek kullanınız.
4. Bel kayış bağlantısı olan çantalar tercih ediniz.
5. Kendi boş ağırlığı daha hafif olan çantalar tercih
ediniz.
6. Özellikle çok ağır yük taşıyan çocuklar için altında
tekerlek olan çantalar tercih ediniz
7. TSE, CE damgası olan çantalar seçmeye özen
gösteriniz.
8. Ağırlığın eşit dağılımı için bol gözlü çantalar
seçiniz.
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Tavsiyeler:
1. Çanta ağırlığı çocuğun kilosunun maksimum %15’i kadar olmalı, ortalama
çanta ağırlığı 12 yaşından küçük çocuklar için 4 kg, 12-15 yaş arası çocuklar için
5 kg, daha üst yaşlarda 8 kg olmalıdır.
2. Çantaya her yük ilave edildiğinde askı ayarları tekrar kontrol edilmelidir.
3. Çanta vücuda yaklaşacak şekilde askıları sıkıştırılmalıdır.
4. Çantanın askıları belin 5 cm üzerinde tutacak şekilde ayarlanmalıdır.
5. Çanta sırtta iken öne eğilmekten kaçınılmalı, yerden bir şey alınması
gerekirse dizleri kırarak ve çömelerek alınmalıdır.
6. Anne ve babalar çocukların çantalarını belirli aralıklarla kontrol etmeli,
gerekmeyen eşyaların çantalardan çıkarıldığı gözlemlenmeli, zaman zaman
çocuklarına omuz, boyun, sırt ve bel bölgelerinde ağrı ve/veya başka bir
şikâyeti olup olmadığı sorulmalıdır.
keşfetmesine olanak tanıyın.

Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Kardem ULAŞ
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Eller Ne Zaman Yıkanmalı
1- Muhakkak her tuvaletten çıktıktan sonra
2- Yemek yemeden ve yemek hazırlamadan önce, yemek yedikten sonra
3- Kirli gıdalara, et, tavuk, balık, sebze, meyvelere dokunduktan sonra
4- Hayvanları sevdikten sonra, kedi kumu değişimi, kuş kafesi temizliği vb.
sonrası
5- Hasta bireylere dokunduktan sonra, hasta biriyle el tokalaştıktan sonra
6- Dışardan eve geldikten sonra
7- Ele hapşırdıktan, öksürdükten, burun, kulak karıştırdıktan sonra
8- Vücudunuzun herhangi bir kirli bölgesine dokunduktan sonra
9- Vücudunuzdaki kesik veya yaralara dokunduktan sonra
10- Kontak lens takıp çıkarmadan önce
11- Para saydıktan ve çöplere dokunduktan sonra
12- Ellerinizi çok kirli görürseniz hemen

Etkili El Yıkama Basamakları
1- Eller bileklere kadar su ile ıslatılır.
2- Avuca yeterli miktarda sabun alınır ve köpürtülür.
3- Eller bileklerden itibaren ovalanarak yıkanır
4- Bir elin avuç içi diğer elin sırtına koyularak eller ovalanır. Bu işlem her iki el
için de yapılır.
5- Sağ elin tırnakları diğer elin içine sürtülerek temizlenir. Aynı işlem diğer el
için de yapılır.
6- Yıkama işlemi bittikten sonra ellerinizi durulayın.
7- Kağıt havlu ile elleri parmak uçlarından bileklere doğru kurulayın.
8- Kağıt havlu ile musluğu kapatın.
Öğr. Gör. Alihan BULGURCU
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1. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Mikroplar
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartondan el maketi ve mikrop maketleri
Bos sprey şişesi
Farklı renklerde sim
4 dilimli fırın ekmeği
Çıtçıtlı saklama torbası
Balon
Küçük boy şeffaf bir leğen
Bulaşık deterjanı

Etkinliğin Uygulanışı

Kartondan oluşturulan el maketi ile maketin içinden çıkan mikrop kuklalarla
kısa bir hikaye anlatılır.
Çocuğa “Şimdi sizinle mikropları tanıştıracağım. Onları gözle göremeyiz,
seslerini duyamayız. Ama milyonlarcasıyla birlikte yaşarız, ama kendimize iyi
bakarsak, hiç karşılaşmayız. Hadi onlarla tanışalım.” denir. Sırasıyla bakteri,
virüs, mantar ve parazit kuklaları konuşturulur.

Bakteri Kuklası:

“Benim adım bakteri. Seni hasta eden geniş bir aileyim.
Peki ben nerde miyim? Sizce nerelerdeyim? (Cevap olarak: musluklar, kapı
kolları, klozetler, mutfak yüzeyleri, kesme tahtaları, pazar poşetleri vs.). Evet
doğru bildiniz. Özellikle kirli yüzeyler, iyi pişmemiş yiyecekler ve nemli ve kirli
bezlerde bol bol bulunurum. Ateşler içinde yatmak istemiyorsan temizliğe
önem göster.”
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Virus Kuklası:

“Benim adım virus. Grip yapmak benim görevim. Öksüren,
hapşıran insanların damlacıklarıdır uçaklarım. Hapşıran biri mendille ya da
dirseğinin iç yüzeyiyle kapatmazsa ağzını, hop giriveririm sizin burnunuzdan.
Konduğum yüzeylerde de bir süre ellerinize bulaşmak ve sizi hasta etmek için
beklerim. Sizce nerelerdeyim? (Cevap olarak: her türlü yüzeyler, düğmeler,
lambalar vs.)”

Mantar Kuklası: “Benim adım mantar. Evinizde en çok nerelerde bulunurum

sizce? (Cevap olarak: Banyolar, tuvaletler, temizlik kovaları ve her türlü nemli
yüzeyler). En sevdiğim yerdir nemli yüzeyler, sıcak ve nemli vücut kıvrımları,
nemli saçlar, ayaklar ve parmak araları. Yıkayıp güzelce kurulamazsan
ayaklarını düzenli olarak, kaşındırırım seni çok fazla. İstemezsen benimle
karşılaşmak, kendini de evini de temiz ve kuru tut.”
Parazit Kuklası: “Benim adım parazit. Sizce nerelerde bulunurum? (Cevap
olarak, iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerde, sokak ve ev hayvanlarında,
tuvalet atığı karışmış içme sularında, iyi pişmemiş etlerde ve tuvaletten sonra
yıkanmamış ellerde vs.) Ben en çok hasta insanların dışkısında bulunurum.
Tuvaletten sonra yıkamazsan etkili olarak ellerini, sana da geçerim. İshal
yapmak en sevdiğim iştir benim. Hayvanlarda da bulunabilirim. Bu yüzden
ellerini çok iyi yıkamalısın.”
Tüm mikrop kuklaları konuşturulduktan sonra çocuğa mikropların nerden
bulaştığı sorularak cevaplamaları istenir (Özellikle solunum yoluyla
burnumuzdan ve dokunarak ellerimizden ve ağzımızdan mikropların
bulaştığı cevaplarını almaya çalışın).

Giriş Etkinliği-1

Boş bir sprey şişesine su ve sim koyulur. Çocuklara hapşırınca ağızdan
binlerce su damlacığının çıktığı anlatılır. Ayrıca birçok mikrobun bu
damlacıklara tutunduğu, böylece hapşırınca ağızdan ortama salındığı
aktarılır. Mikropların özellikleri anlatılarak hastalıkla ilişkisi ne olduğu çocuğa
aktarılır. Daha sonra sprey şişesi çocuğun göremeyeceği yanak tarafına
dayanır ve çocuğa hapşıracağı yönergesi verilir. Hapşırma efekti ile sprey
fısfısına basılır ve sprey şişesinden çıkan su damlacıklarının çocuk tarafından
görmesi sağlanır. Böylece vücudumuzdan çıkan bu mikropları ya soluyarak
ya da bu damlacıkların düştüğü yüzeye dokunarak aldığımız aktarılır.
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Daha sonra boş sprey şişesi etkinliği çocuğa uygulatılır. Ağız önce ellerle,
sonra mendille ve son olarak dirseklerin iç yüzeyi ya da omuzlar ile kapatılır.
Ağzı ellerle kapatmanın yanlış olduğu, çünkü ellerin gün içinde göz, ağız,
burun gibi mikrop giriş kapılarına götürüldüğü hatırlatılır. Hapşırırken ağzın
mendille ya da dirseğin iç yüzeyi/omuz başlarıyla kapatılması çocuğa
alışkanlık haline getirilir.

Giriş Etkinliği-2

Çocuğa mikropların bulaşma yolları anlatılır. Mikropların temas yoluyla
da bulaştığı ve temas ettiğimiz her yüzeyden ellerimize mikropların
geçebileceği anlatılır. Bir balon şişirilir ve balonun elden ele gezdirilmesi
sağlanır. Çocuğa ellerine bakması söylenir ve geri bildirimler alınır. Daha
sonra çocuktan gözlerini kapaması istenir ve çocuğun göremeyeceği şekilde
balona sim dökülür. Balon tekrar elden ele dolaştırılır ve çocuğun gözlerini
açması istenir. Daha sonra çocuğun eline bakması istenir. Çocuğa ellerine
bulaşan bu simlerin mikroplar olduğu söylenir. Etkinlik süresince çocuğun
elleri yıkatılmaz ve rutin olarak etraftaki nesnelere dokunmasına müdahale
edilmez. Böylece gün içerisinde mikroplarla olan temasa (alışverişe) yönelik
farkındalık kazandırılmış olur.

Ana Etkinlik-1

Amaç: Deterjanların/sabunların mikroorganizmaların uzaklaştırılması
üzerindeki etkileri
Küçük boy şeffaf bir leğen alınır. Leğen suyla doldurulur. Leğene biraz da
sim serpilir ve simler mikroplar etkinliğiyle bağdaştırılır. Tam ortaya 1 damla
bulaşık deterjanı damlatılır. Simlerin kenara kaçıştığı gözlenir. Her çocuğun
bunu uygulaması sağlanır. Böylece, etkili el yıkamada akan su ve sabunun
önemi kavratılmış olur.

Ana Etkinlik-2

Amaç: Hijyenik el yıkamanın mikropların kontrolünde etkisini kavrayabilme
Öncelikle poşetler kirli, temiz ve kontrol grubu olarak etiketlenir. Kirli olarak
etiketlenen poşete konan ekmek dilimine tüm çocukların dokunmaları istenir.
Kirli poşetteki ekmek dilimine dokunan herkesin ellerini hijyenik el yıkama
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usulüne uygun yıkaması ve daha sonra diğer bir ekmek dilimine dokunması
sağlanır (Hijyenik el yıkama basamakları notlar kısmında yer almaktadır).
Dokunulan ekmek dilimi temiz olarak etiketlenen poşete koyulur. Son kalan
ekmek dilimi ise kimseye dokundurulmadan kontrol olarak etiketlenen
poşete koyulur. Hazırlanan bu paketler serin ve kuru bir yerde muhafaza
edilir. Üç ayrı poşete koyulan bu ekmek dilimleri günlük olarak kontrol
edilerek ekmek dilimlerinde oluşan küfün yoğunluğu gözlemlenir. Bu deney
sonrasındaki gözlem sonucunda çocuklara el yıkamanın neden çok önemli
olduğu aktarılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI
•
•
•
•
•
•
•

Kaç çeşit mikrop vardır?
Mikroplar insanlara nasıl bulaşır?
Mikroplarla bulaşan hastalıklardan korunmanın en kolay yolu nedir?
Etkili el nasıl yıkanır?
Hijyenik el yıkama neden çok önemlidir?
Nasıl doğru hapşırılır?
Ellerimizin mikropların yayılmasındaki rolü nedir?
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2. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Mikroplar Gidiyor
Malzemeler:

• Atıklardan oluşturulmuş bazı çöpler
• Kartondan mikrop kostümleri
• Kutular

Etkinliğin Uygulanışı

Çocuklardan çember olmaları ve 1’den 4’e kadar sayarak 4 grup oluşturmaları
istenir. Her gruba aşağıda yer alan bir önceki etkinlikte konuşulan görseller
gösterilir. Gruplar resimlerde neler gördüklerini arkadaşlarıyla tartışırlar.
Ardından da bu görsellerle ilgili bir hikâye oluşturup canlandırırlar.
Ev maketi ya da görseli üzerinden farklı ev bölümlerinde (tuvalet, banyo,
mutfak, salon ve yatak odası) mikropların nerelerde olabileceği konuşulur.
Böylece evde bulunan mikropların farkındalığı yaratılır.
Hijyenik el yıkama dramasıyla her çocuk ellerini yıkar ve etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI
• Evlerimizde mikroplar en çok nerelerde bulunur?
• Evlerimizdeki mikropların bizi hasta etmemesi için neler yapabiliriz?
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3. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Deniz Kirliliğinin Temizlenmesi
Etkinliğin Amacı

• Çevre kirliliğinin nedenlerine ve sonuçlarına dikkat çekilmesi
• Deniz kirliliğinin çevrenin uzun vadeli zararlarının tartışılması

Malzemeler:
•
•
•
•
•

Plastik kap/leğen
Çeşitli ambalaj atıkları (plastik, kuru yemiş atıkları v.b.)
Sıvı yağ
Gıda boyası
Süzgeç

Etkinliğin Uygulanışı

Çocuklara “temiz” ve “kirli” deniz resimleri gösterilir. Aşağıdaki sorularla
deniz kirliliği ile ilgili beyin fırtınası yapılması sağlanır:
• Hangi denizde (temiz-kirli) yüzmek istersiniz?
• Kirli denizde neden yüzmek istemeyiz?
• Kirli denizin sağlığımıza zararları ne olabilir?
• Denizde yaşayan canlılar deniz kirliliğinden nasıl etkilenir?
Çocuklarla yapılan beyin fırtınasının ardından deniz kirliliğine ilişkin
deney uygulanır. Önce plastik kaplar içerisine su konulur. Daha sonra atık
malzemelerle (çeşitli boyutlarda ambalaj atıkları, sıvı atık olarak sıvı yağ
gibi atık malzemeler) suyun kirletilmesi sağlanır. Çocuklardan kirlenen suyu
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süzgeçlerle temizlemeleri istenir. Kaba atıkların rahatlıkla uzaklaştırıldığı
görülürken, sıvı ve küçük atıkların ise uzaklaştırılmasının zor olduğu
gözlemlenir. Çevre kirliliği, özellikle deniz kirliliğin zararlarından ve sağlığımıza
etkilerinden bahsedilir. Kirli denizde yüzüldüğünde mikropların vücudumuza
nasıl bulaştığı anlatılır. Daha sonra deniz temizliğinin ne kadar zor olduğu
hakkında sohbet edilerek etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI
•
•
•
•

Denizlere çöp atma hakkında ne düşünüyorsunuz?
Denize çöp atan birisini gördüğünüzde nasıl karşılık verirsiniz?
Deniz kirliliği nasıl temizlenir?
Denizdeki kirli sudan vücudumuza mikroplar nasıl bulaşır?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ellere bulaşan mikroorganizmalar eller üzerinde 2-60 dakika canlı
kalabilmektedir.
Hastalıkların yayılmasının engellenmesinde en kolay yöntem etkili el
yıkamadır.
Cep telefonları tuvaletlerden daha fazla miktarda mikrop barındırmaktadır.
1 gram dışkıda 100 milyon bakteri vardır.
Çocuklar tuvalet kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerini
yıkadıklarında ishale yakalanma riski yüzde 40’tan fazla azalmaktadır.
Etkin el yıkama süresi en az 20 saniyedir.
El yıkadıktan sonra ellerin kurulanmaması, mantar gibi enfeksiyonların
gelişme riskini artırır.
Mikroorganizmalar, bize bulaşarak bizi hasta ederler. Mikrop bulunan
bir yüzey ellenip, eller göze, buruna, bıyık ve sakallara değdirilmesi
mikropların vücudumuza geçmesi için yeterlidir.
Ellerimizde oldukça yüksek sayıda mikroorganizma vardır.
Vücudumuzdaki yayılım oranları; ellerde %40, koltuk altında %15-25, bel
altı %30-39’dur.
Hapşırmak ev öksürmek mikropların uzak mesafelere yayılması için en
kolay yoldur. Hapşırma ile 4500-1 milyon, öksürme ile 3500, konuşma
ile 500-1000 partikül ve buna bağlı olarak mikroplar havaya yayılır. Bu
sebeple hapşırıken ve öksürürken ağız ve burun, dirseklerin iç yüzeyi ya
da omuz başlarıyla kapatılmalıdır. Kesinlikle ellerle kapatılmamalıdır.

HAVA VE
ELEKTRİKLENME
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1. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Daha Uzağa Uçabilir Misin?
Etkinliğin Amacı:

• Ağırlık kavramını açıklayabilme
• Uçabilen nesnelerin bu fiili nasıl gerçekleştirdiğini kavrayabilme

Malzemeler
•
•
•
•

1 paket A4 kâğıdı
Saç kurutma makinası
25 adet masa tenisi topu
Uçak pisti için 1 boy aydınger kâğıdı

Etkinliğin Uygulanışı

Farklı ağırlıklara sahip rastgele nesneler (kalem, su şişesi, top v.s.) seçilir.
Seçilen bu nesneler aynı yükseklikten aynı anda yere serbest bırakılır.
Nesnelerin yere düşme ve havada kalma sürelerinin çocuklar tarafından
gözlemlenmesi sağlanır. Çocuğa “Cisimlere aşağı yönde hareket etmeye
zorlayan etki nedir?” diye sorulur. Alınan cevaplardan sonra çocuklara
aşağıdaki açıklama yapılır:
“Cisimler yukarı atılsa dahi bir süre sonra aşağı düşme eğilimindedir.
Yerçekimi etkisi, yaşadığımız gezegenin her noktasında hissedebileceğimiz
bir gerçektir. Ancak bir takım yöntemlerle cismin üzerindeki yerçekimi
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etkisi azaltılabilir. Örneğin bir masa tenisi topu serbest bırakıldığında yere
düşer. Yukarı yönde çalışmakta olan bir saç kurutma makinasının üzerine
tutulduğunda ise yere düşmez havada asılı kalır. Sıcak hava dalgası ile
cisim üzerindeki yerçekimi etkisi birbirine eşit olur. Saç kurutma makinası
kapatıldığında bu etki ortadan kalkar ve masa tenisi topu tekrar yere düşer.”
Bu açıklamadan sonra masa tenisi topundan başka hangi maddelerin saç
kurutma makinesi ile havada tutulabilir? sorusu sorulur (Meyve, masa, futbol
topu v.b yanıtlar alınır.)
Çocuklardan alınan cevaplardan sonra, yüksek hızları nedeniyle ulaşımda
hayatımızı oldukça kolaylaştıran uçakların masa tenisi topunun kütlesinden
çok daha büyük bir değere sahip olduğu söylenir. Daha sonra uçakların
havadaki hareketi ile ilgili şu açıklama yapılır: “Cisimlerin kütleleri büyüdükçe
üzerindeki yerçekimi etkisi de artar. Masa tenisi topunu havada tutan sıcak
hava dalgası etkisi uçaklarda motorlar yardımıyla sağlanır. Ayrıca motorlara
ek olarak uçağın havada durmasını sağlayan kanatlarıdır. Yerçekimi etkisi
uçağın gövdesine olduğu gibi kanatlarına da etkir. Ancak hızlanan uçak, özel
yapısı sayesinde kanatların üst kısmındaki kuvveti azaltır. Kanadın alt kısmında
daha fazla kuvvet olduğu için uçağı havada tutar ve motorlar yardımıyla
uçağın ilerlemesi sağlanır. Hızı azalan veya motoru duran uçak hava akımına
(rüzgara) kapılarak dengesini kaybedebilir ve sonunda düşebilir.”
Çocuklara “Şimdi kendi uçaklarımızı oluşturalım” denir. Her çocuğa A4
kağıdı dağıtılır. Kağıt katlama ile elde edilen uçaklarda motor olmadan kısa
uzaklıklarda uçuşu gerçekleştirmek için kanatlara gerekli önemin verilmesi
gerektiği açıklanır. Oldukça hafif olan kağıdın kanatlar yardımıyla belirli bir
mesafeyi havada geçirdiği söylenir. Kanatların rüzgara uygun olması ve kağıt
uçağın ilk atış hızının çok büyük olmaması, ayrıca kağıt uçağın yere paralel
şekilde atılması gerektiği belirtilir. Daha sonra aşağıdaki görseldeki aşamalara
göre çocukların kendi kağıt uçaklarını oluşturması sağlanır.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 33

HAVA VE ELEKTRİKLENME

1

2

3

4
34

5

HAVA VE ELEKTRİKLENME

7

6

8

9

10
1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 35

HAVA VE ELEKTRİKLENME

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Uçağı havada tutan etki nedir?
• Uçağı daha ileri nasıl ulaştırabilirsin?
• Başka türde bir kağıt veya karton ile hazırlanan uçaklar da bu şekilde
uçabilir mi?

SON ETKİNLİK

Hayalinizdeki uçağı çiziniz. Bu uçak ne kadar büyük olabilir? Ne kadar renkli
olabilir?
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2. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Dans Eden Sevimli Kelebek
Etkinliğin Amacı
•
•
•
•

Durgun (statik) elektriklenmenin nasıl oluştuğunun kavranması
Cisimlerin sürtünme ile durgun elektriklendiğinin gözlemlenmesi
Yüklü cisimlerin yüksüz cisimleri çekebildiğinin gözlemlenmesi
Elektrikle yüklü cisimlerin birbirine etkisinin kavranması

Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balon
Buzdolabı poşeti
Makas
Yün kumaş veya ip
Keçeli kalem
Krapon kâğıdı veya kâğıt mendil
Renkli fon karton
Tarak
İpek kumaş
Bant  
Plastik veya ebonit çubuk

Etkinliğin Uygulanışı

Kağıt mendil veya krapon kağıdı kullanarak kelebek kanatları çizilir ve
kesilmesi sağlanır (Kelebeğin kanatlarına çocuklar isterlerse boyama ve
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çizim yapabilir). Eğer iki katlı bir kâğıt mendil ise olabildiğince ince yapmak
için her bir katı birbirinden ayrılır. Daha sonra renkli kartondan kelebeğin
gövde kısmı kesilir. Sert kartonun üzerine kanatlar ve gövde ince şerit
halinde yapıştırılır. Kanatların uç kısımlarının kartona yapıştırılmamasına
dikkat edilir.
Kağıttan oluşturulan kelebekler yapıldıktan sonra, çocuklara;
• İki cisim birbirine sürtüldüğünde nasıl bir etki oluşur?
• Yün kazağınızı çıkardığınızda hiç ses (çıtırtı) duydunuz mu?
• Bu ses neden oluşuyor?
• Saçınız kuru iken taradığınızda tel tel ayrıldığını ve tarağa yapıştığını
gördünüz mü? gibi sorularla statik elektriklenmeye dikkat çekilir.
Daha sonra bir balon şişirilerek ucu bağlanır ve yün kumaşa ya da saça
sürtülür. Bu olayın, statik elektrik oluşmasına bir başka deyişle balonun
yüklenmesine yol açacağı açıklanır. Balon yavaşça kelebeğin kanadına
yaklaştırılarak onun balona doğru süzülmesi sağlanır. Aynı deney bu sefer
balon ve buzdolabı poşeti kullanarak yapılır. Buzdolabı poşeti halka şeklinde
kesilir. Yünlü kumaşa balon ve buzdolabı poşeti sürtülür. Buzdolabı poşeti
havaya fırlatılır ve balon altında tutularak onun havada asılı kalması sağlanır.
Daha sonrası şu açıklama; “Farklı yüklerle (artı ve eksi) yüklenmiş olan
cisimler birbirini çeker. Aynı yük ile yüklenenler ise birbirini iter. Bu nedenle
yün kumaşa sürtülen balon ve buzdolabı poşeti birbirini ittiği için poşet
havada asılı kalır” yapılarak etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Balonu yüne sürttüğümüzde neler oldu?
• Kelebeğin kanatlarını havalandıran nedir?
• Buzdolabı poşeti nasıl oldu da havada yere düşmeden uçabildi?
• Kazağımızı çıkarırken saçımızı havalandıran şey ile kelebeğin uçmasını
sağlayan şey aynı olabilir mi?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
•
•
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Havayolu ulaşımı diğer ulaşım türlerine göre daha güvenlidir.
Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek
objelerden uzak durulmalıdır.

IŞIK VE GÖLGE
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1. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Kaleydoskop Yapalım
Etkinliğin Amacı:

• Yansıma oluşumunun kavranması
• Birbirine göre farklı açılarda yerleştirilen aynalarda oluşan görüntünün
gözlemlenmesi

Malzemeler
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapaklı karton boru (50 cm uzunluğunda 6 cm çapında)
1 adet asetat kağıdı
3 adet 4x40 cm uzunluğunda ayna
Farklı türde boncuk ve pul
Bir miktar sünger veya strafor köpük
A4 boyutunda 1 adet aydınger kâğıdı
Renkli paket lastiği
Farklı renklerde parmak boyası

Etkinliğin Uygulanışı

İlk olarak kartonun kapağı ve gövdesi birbirinden ayrılır. Kapağın yüzeyi
yerinden çıkarılır ve aynı ölçülerde kesilen asetat kâğıdı ile kapatılır. Karton
borunun gövdesinin kapalı kısmına tam ortadan (merkezinden) yardımcı bir
aletle (matkap, tornavida v.b) 1 cm çapında delik açılır. Daha sonra aynalar
eşkenar üçgen ve yansıtıcı yüzeyleri iç kısımda olacak şekilde birbirine bantla
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yapıştırılır. Hazırlanan bu ayna düzlemi karton borunun gövdesinin içerisine
yerleştirilir. 1 cm’lik deliği ayna düzleminin tam ortasına getirmek ve bu
düzlemi sabitlemek için borunun üç tarafına süngerler yerleştirilir.
Karıştırılan boncuk ve pullar kapakta bulunan asetat kâğıdının dış yüzeyine
yerleştirilir ve üzeri aydınger kâğıdı ile saracak şekilde kapatılır. Renkli
lastikler yardımıyla aydınger kâğıdının konumu sabitlenir. Kapak ile gövde
birleştirilerek kaleydoskop (çiçek dürbünü) tamamlanır. Kapak ışığa gelecek
şekilde yönlendirilen kaleideskobun deliğinden bakılması sağlanır. Kapak
saat yönünde döndürülerek desenlerin oluşması sağlanır. Daha sonra farklı
parmak boyalarıyla kaleydoskop renklendirilerek etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Gördüğün şekiller neye benziyor?
• Sence bu şekiller nasıl oluşmuş olabilir?
NOT: Etkinliğin sonunda çocuktan gördüğü şekillerin resmini çizmesi
istenebilir.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
•
•
•

Işık havada suyun içinde olduğundan daha hızlı yayılır. En hızlı ise
boşlukta yayılır.
Işık hızı evrende ulaşabilecek en yüksek hızdır. Bu nedenle yıldırımın
önce ışığı görülür, sonra sesi duyulur.
Birbirine paralel aynalarda sonsuz görüntü oluşur.
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1. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Batanik
Etkinliğin Amacı:

• Sıvıların kaldırma kuvvetinin ölçülmesi
• Cisimlerin yüzme ve batma sebebinin gözlemlenmesi
• Sıvıların yoğunluğu değiştiğinde kaldırma kuvvetinin de değişeceğinin
gözlemlenmesi

Malzemeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamometre (kantar)
Beher veya 1.5 litrelik su şisesi
Taş
Su  
Misina veya ip
Etil Alkol veya kolonya
Zeytin Yağı
Tuz
Yumurta

Etkinliğin Uygulanışı

Cam beherlere veya plastik su şişelerine (şişeler tabanından su bardağından
daha büyük olacak şekilde kesilir) su, etil alkol/kolonya ve yağ ayrı ayrı
eklenir. Daha sonra bir taş (yumurta büyüklüğünde) ip ile bağlanarak
dinamometrenin çengeline takılır ve çocukların taşın ağırlığını not etmesi
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sağlanır. Aynı şekilde cisim su, etil alkol/kolonya ve yağın içerisine batırılarak
tartılır ve bu değerler de not edilir. Çocuklardan taşın havadaki ağırlığı ile
sıvılardaki ağırlığının karşılaştırılması istenir. Bu farklılığın nedenleri üzerine
tartışılır. Suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, cismin hafiflemesine
neden olmuştur şeklinde bir açıklama yapılır. Bu nedenle cismin havadaki
ağırlığı ile sıvılar içindeki ağırlığı birbirinden farklıdır, denir.

“Kaldırma kuvveti = Cismin havadaki ağırlığı - Cismin sıvıdaki ağırlığı”

ifadesi kullanılarak farklı sıvıların kaldırma kuvvetleri hesaplanır ve kaldırma
kuvvetinin nelere bağlı olduğu tartışılır. Bir sonraki aşamada su ile dolu olan
cam kap veya plastik şişe içine bir yumurta yavaşça bırakılır. Yumurtanın dibe
battığının gözlenmesi sağlanır. Yumurta kaptan çıkarılır. Suyun içerisine, 2-3
yemek kaşığı tuz atılır ve iyice karıştırılır. Yumurta, yeniden cam kaba yavaşça
bırakılır. Yumurtanın batmadığının gözlemlenmesi sağlanır (Hala batıyorsa
bir miktar daha tuz eklenir). Suyun yoğunluğu tuz ile artırıldığından, yumurta
suda batmayacaktır, açıklaması yapılarak etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI
•
•
•
•

Bir cismin ağırlığı havada mı, suda mı daha fazladır?
Suyun yoğunluğunu nasıl arttırabiliriz?
Su, etil alkol/kolonya ve yağdan hangisi daha yoğundur?
Denizde yüzmek mi, gölde yüzmek mi daha kolaydır? Neden?
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2. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Renkli Kule
Etkinliğin Amacı:

• Maddenin yoğunluğu kavranması
• Sıvıların yoğunluk farkı nedeniyle karışmadığının gözlemlenmesi
• Sıvıların kaldırma kuvvetinin farklılığının gözlemlenmesi

Malzemeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boş kavanoz veya su bardağı
Su bardağı/Çay bardağı
Bal
Nar ekşisi
Deterjan
Su
Sıvı yağ
Kolonya
Pinpon topu/ plastik kapak
Boncuk/Taş parçaları

Etkinliğin Uygulanışı

İlk aşamada çocuklara;
• Madde nedir?
• Maddenin halleri nelerdir? (Cevaplar alındıktan sonra katı-sıvı ve gaz
resimleri gösterilir) diye sorulur.
Sonraki aşamada boyutları aynı olan iki buzdolabı poşetine birine 4, diğerine
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8 pinpon topu konularak hangisinin daha ağır olduğu sorulur. Çocuklardan
alınan cevaplardan sonra içinde 8 pinpon topunun olduğu poşetin daha ağır
olduğu, bir başka ifadeyle yoğunluğunun (özkütle) daha ağır olduğu ve her
maddenin yoğunluğunun farklı olduğu açıklanır.
Sıvılarının yoğunluğunun farklılığı ile ilgili aşağıdaki deney uygulatılır:
Bir kavanoz veya su bardağı içerisine yavaşça sırasıyla bal, nar ekşisi, deterjan,
su, sıvı yağ ve kolonya eklenir. Her bir sıvının birbirine karışmadığının ve
yoğunluğu fazla olan madde en altta kaldığının gözlemlenmesi sağlanır.
Daha sonra kavanozun/bardağın içine taş parçası/boncuk ve plastik kapak
atılarak sıvı içerisindeki hareketleri incelenir. Sıvıların kaldırma kuvveti her
bir sıvının yoğunluğuna göre değişecektir. Taş parçası dibe battığı plastik
kapağın ise yüzdüğü gözlemlenecektir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Sıvılar neden karışmadı?
• Sıvı yoğunluğu ile batmaları arasında nasıl bir ilişki vardır?
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3. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Dev Papatya
Etkinliğin Amacı:

• Çiçeğin renklenmesindeki aşamaları gözlemleme

Malzemeler
•
•
•
•

Canlı beyaz renkli bir çiçek (papatya, gül v.b.)
Kavanoz/Şeffaf vazo
Gıda boyası/parmak boyası
Su

Etkinliğin Uygulanışı

Kavanoza/şeffaf vazoya bir miktar su konulur. Daha sonra istenilen renkte
gıda boyaları ya da parmak boyası ile kavanoza/vazoya konulan su
renklendirilir (Koyu renkler gözlem için daha net sonuçlar verebilir). Sonra
da her bir kavanoz/vazo içine beyaz çiçek yerleştirilerek beklemeye bırakılır.
Deneyin sonuçlanma süresini seçilen çiçek, çiçeğin bulunduğu ortam
şartları gibi faktörler etkileyebilmektedir. Bu yüzden bu süre 2 saat ile 2 gün
arasında değişebilir. Su moleküllerinin birbirini çekmesi ve çiçek gövdesinin
iletim boruları aracılığıyla renkli suyun bitkinin en tepesine taşınmış olduğu
gözlemlenir. Böylelikle çiçeklerdeki renk değişimi kolaylıkla sağlanabilecektir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Ne görüyorsun?
• Çiçeğin rengi nasıl değişmiş olabilir?
• Sence farklı boyalarla aynı sonucu elde etmek mümkün mü?
NOT: Etkinliğin sonunda çocuktan gördüğü şekillerin resmini çizmesi
istenebilir.
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4. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Suyun Sesini Duydun Mu?
Etkinliğin Amacı

• Grubun tanışıp, kaynaşmasını sağlanması
• Yapılacak etkinlikler için ön hazırlık yapılması

Malzemeler:
•
•
•
•

Bardak
Su
Gıda boyası
Çay kaşığı

Etkinliğin Uygulanışı

Evdeki mevcut kişiler bir çember oluşturur. Bu kişilerden bir lider seçilir. Lider,
“Şimdi hep birlikte su dolu bir deniz olduğunu hayal edelim. Hadi atlayalım
bakalım neler göreceğiz?” der. Herkes atlamış gibi yaptıktan sonra lider
“Benim adım Ezgi ben suyun içinde yosunlar gördüm” der. Daha sonra lider
çembere katılan kişilere de “Şimdi herkes önce adını sonra suyun içinde ne
gördüğünü söylesin” der. Böylece bütün grup birbirlerinin isimlerini öğrenmiş
ve su ile ilgili yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak etkinliğe giriş yapmış
olur.
Lider, su hakkında sohbet eder. Ardından hazırlanan bardaklara farklı
miktarlarda renkli sıvılar koyulur. Renkli sıvılar bardakların içerisinde
karıştırılarak hem farklı renkler elde edilir hem de vurarak çıkan farklı sesler
dinlenir ve incelenir. Farklı renk ve ses oluşumunun sebepleri hakkında
tartışılarak etkinlik sonlandırılır.
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SU

DEĞERLENDİRME SORULARI
•
•
•

•
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Bir litre okyanus suyu yaklaşık 35 gram yani altı çay kaşığı tuz içerir.
Denizlerdeki yaşam karada olduğu gibi büyük oranda bitkilere
bağlıdır. Denizlerdeki başlıca besin kaynağı “bitkisel plankton” denilen
mikroskobik bitkilerdir ve bunlar fotosentez yaparak oksijen üretir.
Dünyada her yıl yaklaşık 4 milyon ton petrol ürünü denizlere
dökülmektedir. Denize yayılan petrol tabakası da Güneş’ten gelen
ışığı kestiği için canlıların fotosentez yapmasını engeller ve bu yüzden
denizdeki besin zincirinin bozulmasına sebep olur.
Bal, çürümeyen ve bozulmayan tek gıdadır. O yüzden balı 3000 yıl
boyunca saklayabilirsiniz.

TOPRAK

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 51

TOPRAK

1. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Solucan Gözlem Atölyesi
Etkinliğin Amacı:

• Solucanların topraktaki yaşamlarını gözlemleme
• Solucanların beslenmeleri gözlemleme

Malzemeler
•
•
•
•

Toprak
Solucan
Fanus/kap
Yiyecek atıkları

Etkinliğin Uygulanışı

Solucanlar, hem toprağı iyileştiren ve besleyen, hem de mutfak artıklarının
üzerinde oluşan bakterilerden beslenerek toprağa fayda sağlayan canlılardır.
Cam bir fanus ya da herhangi bir kapta hava alabilecek bir düzeneğinin içine
nemli toprak konur. Nemli topraklarda yaşamayı seven solucanlar düzeneğe
yerleştirilir. Ardından fanusa/kaba konulabilecek meyve-sebze artıkları,
ufalanmış yumurta kabukları, çay poşetleri gibi artıklar çocukla birlikte
yerleştirilir. Solucanların ortamının aşırı ıslak ve havasız olmamasına dikkat
edilerek camın ötesinde solucanların nasıl yaşadıklarına dair çocuklarla
sohbet edilir. Bu inceleme etkinliği sırasında doğal ortamdan ayrılan
canlıların yaşamlarında dikkat edilmesi gereken durumlar tartışılarak etkinlik
sonlandırılır.
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TOPRAK

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Soluncanları bu kadar yakından gördüğünüzde ne hissettiniz?
• Evdeki gıda artıkların değerlenmesi adına başka neler yapılabilir?
• Sokak hayvanları konusunda ne düşünüyorsunuz?
• Canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için insanlara ne gibi görevler
düşmektedir?

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 53

TOPRAK

2. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Erozyon
Etkinliğin Amacı:

• Erozyon kavramının öğrenilmesi
• Toprağı korumanın öneminin kavranması

Malzemeler
•
•
•
•
•

3 adet plastik şişe
Orkide toprağı
Çim
Toprak
Saç kurutma makinesi

Etkinliğin Uygulanışı

3 farklı şişe yan taraflarından kesilerek açılır. Birinci şişeye çimli toprak, ikinci
şişeye toprağın üzerine konulmuş kuru yaprak örtüsü (orkide toprağı) konulur.
Üçüncü şişeye ise; sadece toprak eklenir. Şişelerin ağzının ucuna iple bağlanan
su toplama kapları asılır. Önce rüzgâr erozyonunun etkisini göstermek üzere
saç kurutma makinesiyle rüzgâr oluşturulur. Çıplak toprağın rüzgârla ekili
veya örtülmüş toprağa göre daha kolay yer değiştirdiği gözlemlenir.
İkinci deneyde su erozyonunun etkisini göstermek için kaplara üstten
su dökülür, şişe ağızlarından akan su toplanır ve suların bulanıklıkları
karşılaştırılır. Daha sonra erozyon ve etkileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalar
yapılarak etkinlik sonlandırılır:
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“Yeryüzünde tarım yapmaya elverişli toprak miktarı sınırlıdır. En verimli, en
çok ürün aldığımız tarlalarda bile biraz derinlere inildiğinde toprağın verimi
düşer. Aynı arazide daha derinlerde bulunan toprakta ise hemen hemen
hiçbir şey yetişmez. Daha derinde ise toprak biter, ekim yapmaya bile olanak
tanımayan kaya tabakası yer alır. Dolayısıyla, tarım yalnız toprağın en üst
kısmında yapılabilir.”
“Toprakta farklı katmanlarda verimin farklı olmasının nedeni toprağın
içeriğiyle ilgilidir. En üst katman hayvan ve bitki gibi canlı kalıntılarını bol
miktarda içerdiği için yeni gelişen bitkilerin ihtiyacı olan besine sahiptir.
Derinlerdeki toprak ise bu besin maddelerince zengin olmadığı gibi aksine
bitki büyümesini engelleyen zehirli ağır metaller içerir. İşte erozyon toprağın
en değerli üst kısmının kabıdır. Erozyon sonucunda verimli toprak akarsu, göl
ve denize düşerek kaybolur. Erozyona uğrayan bölgelerden ürün alamayız,
bu bölgelerde bitki neredeyse hiç yetişmez.”

DEĞERLENDİRME SORULARI
• Toprak ne işe yarar?
• Toprak olmasa ne olur?
• Toprak yok olabilir mi?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gübre yapımında kullanılan solucanların ağırlıkları 1-2 gramdır.
Solucanlar çok uzun süre (yaklaşık bir saat) ışığa maruz kalırlarsa felç
geçirirler.
Solucanların %82’si proteinden oluşur.
Solucanlar toprağı yeniler ve gübre yapımında kullanılırlar.
Solucanlar yaklaşık 10 yıl yaşar.
Bir solucan kuyruğundan kesilirse kendisini yenileyerek yeni bir kuyruk
geliştirir.
Çimler kimyasal maddelere karşı süzgeç görevini görür.
Çimler toprak erozyonunu önler.
Erozyonun en çok görüldüğü bölge Karadeniz’dir. Bunun sebebi
yamaçların daha dik ve yağışın daha fazla olmasıdır.

•
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İNSAN VÜCUDU
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İNSAN VÜCUDU

1. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: Vücudumuzun Ritmi
Etkinliğin Amacı:

• Grubun tanışıp, kaynaşmasını sağlanması
• Yapılacak etkinlikler için ön hazırlık yapılması

Etkinliğin Uygulanışı

Evdeki mevcut kişiler bir çember oluşturur. Lider bir kişi seçilir. Lider,
vücudunun farklı bölümlerine vurarak çeşitli ritimler oluşturmaya başlar,
diğer grup üyeleri de lideri taklit eder. Grup üyeleri liderin komutuyla kendi
isimlerini farklı ritimler oluşturarak söyler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Vücudumuzda hangi bölgeler var?
• Bu nokta-kısım (vücut bölümü işaret edilerek) vücudumuzda nerede
bulunuyor?
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2. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: MecMan İle Doğru Duruş
Etkinliğin Amacı

• Doğru duruşun nasıl olması gerektiğinin gösterilmesi
• Doğru duruşun sağlanamadığı durumlarda kas-iskelet yapısında ne gibi
değişiklikler olduğunun saptanması
• Doğru duruşta ağırlık merkezinin yerinin öğrenilmesi
• Çantaların duruş ve ağırlık merkezi üzerine olan etkilerinin incelenmesi

Malzemeler:

• Çanta
• Ağırlık (0,5 kg, 1 kg)

Etkinliğin Uygulanışı

Evde bulunan bir çantanın içine farklı ağırlıklar konulur, Çanta ilk önce arkaya
iki omuza asılır, daha sonra sırasıyla tek omuz, çapraz sağ ve sol tek el ile bir
iki adım taşınır. Her seferinde çantayı taşıyan kişinin arkasında bir gözlemci
bulundurularak çanta taşıma sırasında duruş ve ağırlık merkezindeki
değişimlerin gözlenmesi istenir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Çanta içerisinde bulunan ağırlık düzeyi arttıkça duruşta ve ağırlık
merkezinde ne gibi değişimler gözlemlenir?
• Her bir taşıma şeklinde duruş ve ağırlık merkezinde gerçekleşen
gözlemlediğiniz değişimler nelerdir?
• Çantamızı nasıl taşımamız gerekir?
• Doğru şekilde taşınmayan çantanın sağlığımızın üzerinde ne gibi olumsuz
etkileri vardır?
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3. ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: X Adam
Etkinliğin Amacı:

• Yaratıcılık becerilerini geliştirme
• İnce motor becerilerini geliştirme
• Doğru duruşun pekiştirilmesini sağlama

Malzemeler:
•
•
•
•
•
•

Kraft kağıdı
Boyalar
Karton
Yapıştırıcı
Makaslar
Artık malzemeler (ip, kumaş v.b)

Etkinliğin Uygulanışı

EÇocuklarla birlikte kraft kâğıdından bir adam oluşturulur. Sınıf 3 gruba
bölünür ve kraft kâğıdının üzerine bir çocuk yatırılır. Çocuğun vücudu kâğıda
çizilir ve kesilir. Ardından çocuklardan kendi X adamlarını oluşturmaları
istenir. Çocuklara artık materyaller verilir ve diledikleri gibi bir insan figürü
tasarlamaları sağlanır. Sonrasında çocuklara oluşturdukları adam ile ilgili
sorular (bu adam kim, adı ne, kaç yaşında, nereye gidiyor vb.) yöneltilir. Daha
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sonra aşağıdaki sorular sorularak etkinlik sonlandırılır:

DEĞERLENDİRME SORULARI

• Bu adam çantasını nasıl takmalı?
• Doğru duruş nasıl olur (X adamı çeşitli pozisyonlara sokulur)
• Bugün sizi en çok ne şaşırttı?
• En çok nerede eğlendiniz?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
•
•
•

Sırt çantalarının yanlış seçimi ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocukların
%30’unda kas-iskelet sistemi problemleri görülür.
Bu problemlerden en önemlisinin Skolyoz yani omurga eğriliğidir ve eğer
doğru zamanda teşhis ve tedavi edilmezse kalıcı olur.
En iyi çanta seçimi, tekerlekli arkadan taşınan veya çift askılı arkadan çift
omuzda taşınan çantalardır.
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM

70

FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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FOTOĞRAFLARLA DÜŞLERLE BİLİM
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3D TASARIMLARIMIZ
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3D TASARIMLARIMIZ
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3D TASARIMLARIMIZ
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3D TASARIMLARIMIZ
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3D TASARIMLARIMIZ
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MEDYADA DÜŞLERLE BİLİM
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MEDYADA DÜŞLERLE BİLİM
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DESTEKLEYENLER
Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
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