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ATATÜRK’ÜN YEŞİL DÜNYASI 

 

 

İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi 5.Sınıf 

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünitesi İçin Öğrenme Ve Öğretme Modülü 

ÖZET 

 Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencileri karar verme becerilerini geliştirmek için 

tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde 

kazandırılmasını sağlamaktadır. 

1. Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. 

2. Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir. 

Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak 

sosyo bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikler içermektedir. 

Bu modülde yer alan kısımlar: 

   

1 
ÖĞRENCİ 

ETKİNLİKLERİ 
Bu Kısım Senaryo Ve Öğrencilerin Sınıfta Yapacakları Etkinlikleri Detaylı Bir 

Şekilde Tanımlar 

2 
ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 
Bu Kısım Öğretim Yöntemleri Konusunda Öğretmene Tavsiyeler Sunar 

3 DEĞERLENDİRME Bu Kısım Değerlendirme Stratejileri Konusunda Tavsiyeler Sunar. 

4 
ÖĞRETMEN 

NOTLARI 
Bu Kısım Öğretmenin İhtiyaç Duyduğu Bilimsel Bilgileri İçerir. 

 

Geliştiren: Bekir ERDEM 
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Öğretim programı içeriği: Atatürk’ün doğa sevgisi, ormanların korunması, canlıların 

doğal yaşam alanlarının korunması, çevre ve doğal yaşamın önemi 

Etkinlik çeşitleri: Bu modülde ülkemizde bulunan çorak ve kullanılmayan arazilerin 

önemi, bu tür yerlerin doğaya tekrar kazandırılmasının önemi ve doğa sevgisinin 

öğrencilere aşılanması amaçlanır. Çorak toprakların ilk hali ve doğaya kazandırılmasından 

sonraki muhteşem görüntüleri arasındaki farkı slayt gösterisiyle anlamaları sağlanır. 

Öngürelen ders süresi: 3 ders saati 

Ders 1: Senaryo okuma, tartışma ve etkinliklerin yapılması 

Ders 2: Etkinliklerin yapılmasına devam 

Ders 3: Grup tartışması, karar verme ve değerlendirme 

 Bu özgün öğrenme öğretme materyali, 4 alanda- zihinsel gelişim, süreç 

ve bilimin doğası, kişisel ve sosyal gelişim- öğrenmeyi tanımlayarak 

öğrencilerin bilimsel okur yazarlıklarını geliştirme konusunda 

öğretmenlere rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Özgünlüğü, ilgili ve 

popüler olması için tasarlanan bir yaklaşımı fen derslerine sunmasından 

kaynaklanmaktadır. Bunun için yaklaşım, özellikle öğrencilerin öğrenme 

ihtiyaçlarını karşılamak için toplumdan bilime kasıtlıdır. Bu özgünlük 

özellikle: 

1. Toplumla ilgili ve konuya dayalı başlık (Öğrenci kılavuzundasenaryo 

tarafından desteklenmiş) 

2. Bir dizi eğitimsel ve bilimsel amaçları kapsayan, bilimsel problem 

çözümüne öğrenci merkezli vurgu 

3. Sorumlu vatandaş olmak için toplumsal ihtiyaçları elde eden bilimle 

ilgili sosyo- bilimsel karar vermeyi içerme 


