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Tavanın sapı elimizi neden yakar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6.sınıf 

Madde ve Isı Ünitesi için Öğrenme ve Öğretme Modülü 

ÖZET: Bu öğreneme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini 

geliştirmek için tasarlanmıştır ve bu modül aşağıda verilen kazanımları öğrencilere iyi 

bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır. 

Kazanım:2.1Katılarda ısı iletimini deneyle gösterir (BSB-17, 18). 

Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyo-

bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir. 

Bu modülde yer alan kısımlar 

1 Öğrenci etkinlikleri Bu kısım senaryo ve öğrencilerin sınıfta yapacakları 

etkinlikleri detaylı bir şekilde tanımlar 

2 Öğretim yöntemleri Bu kısım öğretim yöntemleri konusunda öğretmenlere 

tavsiyeler sunar 

3 Değerlendirme Bu kısım değerlendirme stratejileri konusunda öğretmene 

tavsiyeler sunar. 

4 Öğretmen notları Bu kısım öğretmenin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgileri 

içerir. 
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Geliştiren: Didem Eker 

Öğretim Programı İçeriği: İletim, ısı, katılar, molekül, titreşim 

Etkinlik çeşitleri: Bu etkinlikte öğrenciler bilimsel süreç becerilerini kullanarak senaryoda ki 

sosyo-bilimsel problem durumuna ilişkin çözüm yolları sunulur. Grup içinde senaryo 

durumunu tartışmaları ile etkili iletişim becerileri geliştirilir. Gösteri deneyi ile öğrenciler 

dağıtılan çalışma yapraklarına tahminlerini yazarak hipotetik düşünme becerileri geliştirilir. 

Deneyi dikkatlice gözlemledikten sonra sonuçlarını kaydederler ve sonuçlarının bekledikleri 

ile tutarlı olup olmadığını kontrol ederler. Daha sonra ilk verilen problem durumu ile analitik 

düşünme becerilerini kullanarak ilişkilendirme yaparlar. Etkinlikler sonucunda öğrencilerden 

günlük yaşamdan örnek vermeleri istenerek de yaratıcı düşünme becerileri geliştirilmiş olur. 

Öngörülen 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 kılavuzunda senaryo 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 


