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    Bir zamanlar ormanın derinliklerinde bir şirin köyü varmış. Şirin köyünde de küçük mavi 

ve sevimli şirinler yaşarmış. Şirin köyünün temsilcisi şirin babaymış. Şirin baba tüm şirinlerin 

sorunlarıyla ilgilenen en bilgiç ve yetkili şirinmiş. Şirinlerin isimleri ise karakterleriyle 

isimlendirilmiş. Mesela yemeğe düşkün olan aşçı şirin, güzelliğine düşkün süslü şirin, sürekli 

okuyan ve araştıran gözlüklü şirin, kuvvetiyle her şeyin üstesinden gelebilen güçlü şirin…vb. 

ayrıca şirinlerin en büyük düşmanı olan gargamel ve onun kedisi azman. Gargamelin tek 

amacı ise şirinlerin köyünü bulup onları ele geçirmekmiş….  

             Şimdi sizlere bu şirinler hakkında küçük bir hikaye anlatmak istiyoruz: 

Günlerden bir gün şirinler bir şeylerin yanlış gittiğini düşünür.Birbirlerini her zaman çok 

seven şirinler artık birbirlerini çekemez durumdadır.Akşam olup şirinler küçük mantar 

evlerine çekildiğinde olanlar olur ve her biri komşusundan şikayet eder.Çıkan gürültüyü 

duyan şirin baba bunun sebebini bir türlü şirinleyememektedir.Olup biteni anlamak için bütün 

şirinleri mantar kürsüsünün önüne toplar ve sorar. 

            -Ne oldu size şirinlerim neden böyle oldunuz ?  

             Her bir ağızdan ses çıktığını 

gören  şirin baba tek tek konuşmalarını 

ister. Öncelikle uykucu şirin öne çıkar 

ve şirinenin  saçlarına fön çekerken 

duyduğu sesten uyuyamadığını 

söyler.Bunun üzerine şirine hemen lafa 

karışır .Ben de titiz şirinden 

şikayetçiyim.Titiz şirin banyoda 

yıkanırken sürekli şarkı söylüyor ve 

ben bu sese dayanamıyorum der. 

Gözlüklü şirin geceleri müzisyen        

şirinin gürültüsünden kitaplarını 

okuyamadığından yakınır .Sonra tek 

tek diğer şirinler de sıkıntılarını dile 

getirir .Hemen hemen hepsinin 

söylediği şey aynıdır. Bunun üzerine 

şirin baba sorunları çözmek için bütün 

kitaplarının bulunduğu kütüphanesine 

gider. 

             Ertesi gün şirin baba hala bu 

soruna bir çare bulmazken ;mucit şirin 

bir uzay aracı yapıp şirin babaya söylemeden uzaya şirinler.Zaman geçip mucit şirinin 

dönmediğini gören şirinler soluğu şirin babanın evinde alırlar.Şirin baba olayı öğrenince 

şirinlerle el birliği yapıp bir uzay gemisi yapar.Uzaya gidip mucit şirini bulurlar ama seslerini 

uzay gemisinden mucit şirine duyuramazlar. Uzay gemisinin camından mucit şirinin de 

kendisiyle konuşmaya çalıştığını gören şirin baba neden sesini duyamadığını bir türlü 

anlamaz. 

             Uzun uğraşlar sonunda şirin babanın hazırladığı sihir tozuyla dünyaya dönen şirinler 

mutlu bir şekilde evlerine dağılırlar.Ama şirin babanın içi hiç rahat değildir bütün bu sorular 

kafasını karıştırır.Kütüphanesine dönen şirin baba kitapları karıştırırken ‘buldum !’diye çığlık 
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atarak şirinlerini köyün meydanına toplar.Mantar kürsüsüne çıkan şirin baba bütün soruları 

tek tek açıklamaya başlar. 

              
 

 

 

Sevgili şirinler sizin sorununuz aslında sesin etkisinden kaynaklanan sorunlar.Sahip 

olduğumuz evler ses yalıtımı olmadığı için bu sorunları yaşıyorsunuz.Mantar evlerimiz 

pürüzsüz bir yapıda olduğu için ses dalgaları daha kuvvetli yayılıyor ve etkisini daha çok 

gösteriyor.Kimi şirin evlerine gürültünün ulaşmamasının sebebi ise mesafeden 

kaynaklanıyor.Çünkü ses dalgaları enerjisini giderek daha geniş alana yayılması ve bu 

yayılma sonucu yolu üzerindeki maddeler ile etkileşmesi sonucu kaybediyor. 

              Bu sırada gözlüklü şirin öne çıkarak: 

             -Şirin baba madem ses yayılıyor diyorsun senin kütüphanenin bu kadar sessiz 

olmasını bana açıklayabilir misin ? 

              Şirin baba bu sorunun üstüne kütüphanesinde bulunan rafların girintili         çıkıntılı  

şekilde dizildiği için sesin direkt olarak yayılmasını önlediğini söyleyerek bu durumu da 

açıklar.Bu sırada mucit şirin de: 

             -Peki şirinler aşkına ;ses yayılıyorsa neden uzayda sesimizi duyuramadık birbirimize 

? 

              Şirin baba bunun sorulacağını bildiği için buna da hazırlıklıydı ve konuşmasına şöyle 

devam etti.Sesin yayılabilmesi için ortamda maddeyi oluşturan taneciklerin olması 

gerekiyor.Ses boşlukta yayılmıyor. Bu yüzden uzayda konuşamamızın sebebi sesin ancak 

maddesel ortamda yayılmasıdır .Köyümüzdeki bu gürültü sorununa ise evlerimizi mucit 

şirinin de yardımıyla pürüzlü yüzeylerle döşeyerek çözeceğiz benim küçük şirinlerim. Şirinler 

edindikleri bilgi sayesinde şirin babaya teşekkür edip, şirin babanın verdiği tavsiyeye 

uyacaklarını belirtirler. 

              Şirinler evlerine pürüzlü yüzeyler yerleştirerek bir daha bu sorunla 

karşılaşmazlar.Mutlu bir şekilde yaşamaya kaldıkları yerden devam ederler. 

            Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin belki  

gargamelin çığlıklarını duyabilirsiniz.Eğer uslu bir çocuk olursanız belki şirinleri bile 

görebilirsiniz. 

              Sizde uslu çocuk olup fen ve teknoloji öğretmeni olursanız belki bir gün sizde 

şirinleri görebilirsiniz. 
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Öğrenci çalışma yaprağı 2 

 

Etkinlik adı :Güneş Sesini Bize Neden Duyuramıyor? 

Etkinliğin türü :  Sınıf İçi Etkinlik 

 İlgili olduğu kazanımlar:Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama gerek 

olduğunu,ortamın tanecikli yapısıyla açıklar. 

Kazandırılacak Özellikler:Yorum yapabilme yeteneğini geliştirme 

Önerilen Süre :7-8 dakika 

 

 

                Güneş ışığı dünyamıza ulaşabiliyor ancak,Güneş’te meydana gelen patlamalarda 

ortaya çıkan sesler Dünyamıza ulaşmamaktadır.Neden ? 
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