
   
 

Geliştirenler: 
Bülent Çavaş, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Jack Holbrook, International Council of Association for Science Education (ICASE) 

 

PROFILES Konsorsiyumu tarafından EC FP7 projesi kapsamında geliştirilen öğretme-öğrenme materyali (266589) 

 
 

Trafik Kazaları Robotlar Tarafından Önlenebilir mi? 
 

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf 
Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanı – Işık ve Ses Ünitesi için Öğrenme-Öğretme Modülü 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Özet 
Bu modül, trafik kazalarını azaltma yolları ile ilgili bir karar verme etkinliğine öncülük etmektedir. Temel bilim 
alt yapısını 7. sınıf ışığın yansıması konusunun olacağı bu etkinlikte robotlar (Lego Mindstorms NXT 2.0) 
kullanılmaktadır.  
 
Etkinlik, ışık sensörü kullanarak ışığın farklı dalgaboylarını okuyabilen robot inşa etmeyi içermektedir. 
Oluşturulan robotlara çeşitli sensörler eklenebilir ve trafik kazalarının önlenmesindeki yolları araştırmak için 
deneyler uygulanabilir. Öğrenciler, ülkelerin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarının önlenmesi 
konusunda önemli fikirler geliştireceklerdir. Ayrıca, farklı renkteki yollarda hareket eden robotlarının hızlarını 
test etmek/ control etmek için öğrencilere fırsat sağlayacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

Ekli Dosyalar 

1. Öğrenci etkinlikleri Öğrencilerin yapmaları gereken görevleri ve ayrıntılı senaryoyu tanımlar. 
2. Öğretim kılavuzu Bir öğretim yaklaşımı önerir. 
3. Değerlendirme Önerilen süreç değerlendirme stratejilerini verir. 
4. Öğretmen Notları Öğrencilerin yapacakları hesaplamaların sonuçları hakkında bilgi verir. 

 

GİRİŞ 



   
 

Geliştirenler: 
Bülent Çavaş, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Jack Holbrook, International Council of Association for Science Education (ICASE) 

 

Modülün Genel Amaçları 
Öğrencilerden: 

 Yol kazalarının sayısını azaltmada, robotların uygulanabilir bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağına 
gerekçeli karar vermeleri 

 Farklı renkteki yollara gore arabanın hızını arttırıp azaltmak için ışık sensörü tarafından kontrol edilen 
bir robot oluşturması ve sonuçları tablo ya da diyagramlar şeklinde sunması 

 Arabanın hızını kontrol etmek için NXT 2.1 programını kullanarak uygun bilgisayar programı hazırlaması 

 Robot kullanımıyla ilgili problemleri çözmek için  bilgisayar programı hazırlayarak uygun etkinlikler 
tasarlamada ve uygulamada grubun bir üyesi olarak işbirlikli çalışması 

 Hem beyaz hem renkli ışık için transfer edilen, soğurulan, yansıyan ışığı ve farklı renkteki yollardaki 
yansıma saflığını açıklaması 

 Elektromanyetik spectrum kapsamında ışığın dalga boyunu ve ışık sensörünün işlevini açıklaması 
beklenir. 

 
Modülün Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Öğrenme Kazanımları 
 
1. Işığın soğurulması ile ilgili olarak öğrenciler; 
1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda soğurulabileceğini fark eder. 
1.2. Işıkla etkilesen maddelerin ısındığını gözlemler. 
1.3. Yaptığı gözlemlere dayanarak maddelerin ışığı soğurduğu çıkarımını yapar (BSB-8). 
1.4. Koyu renkli cisimlerin ışığı, acık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu keşfeder (BSB-2, 6). 
 
BSB-2(GÖZLEM): Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler. 
BSB-6(KARŞILAŞTIRMA-SINIFLAMA): Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar 
yapar. 
BSB-8(ÇIKARIM YAPMA): Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar. 

 
Öğretim Programı İçeriği:  
Işığın iletimi ve yansıması, elktromanyetik spektrumun bir parçası olarak ışık. 
Etkinlik Türleri: Lego Mindstorms NXT 2.0 kullanarak bir robot oluşturma; ışık sensörüyle ilgili uygun bilgisayar 
yazılımı kullanarak robot arabanın hızını kontrol etme; farklı renkteki yüzeylerle ilgili robot arabanın hız 
kontrolünün etkililiğini belirlemek için ek deneylerüstlenme; tarfik kazalarının sayısını azaltmak için ışık sensörü 
kullanımının mümkün olabileceği gerçekçi yolları (Kabul edilebilir, fiyat etkisi, güvenli) belirlemek için gerekçeli 
bir karar vermek amacıyla bir grup tartışması üstlenme. 

 
Öngörülen zaman: 4 ders 

- Ders 1: Senaryoyu tartışma; robot arabaları oluşturma 
- Ders 2: Işık sensörünü adapte etme; bilgisayar programı hazırlama 
- Ders 3: Robot arabayı test etme; iletilen/soğurulan/yansıyan ışığı açıklama 
- Ders 4: Grup tartışması, robot arabanın etkililiği üzerine gerekçeli verilen kararın raporunu yazma 
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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 
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Trafik Kazaları Robotlar Tarafından Önlenebilir mi? 

 

 
Senaryo 
Yollarda gerçekleşen kazalar Türkiye’de birçok kişinin ölümüne neden olmaktadır. Buna sebep olan birçok 
neden vardır. Bunlardan en önemlisi, özellikle geç saatlerde araba kullanırken sürücülerin dikkatsizliğidir. Türk 
sürücülerin birçoğu, hız sınırıyla ilgili trafik işaretlerini takip etmemektedirler. Son on yılda trafik kazalarında 
artış gözlenmektedir. Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; 2008’de 4236, 2009’da 4324 ve 2010’da 
ise 4045 kişi trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybetmiştir. 

Trafik kazalarının azaltılabilmesi için robotları ve sensörleri kullanarak bir hız azaltma sistemi geliştirmeye ne 
dersiniz? Bu modül ile bir robot araba oluşturmanız ve ışık sensörü kullanarak trafik kazalarının en aza 
indirgenmesini sağlayınız. 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 1 Adı: 

Soyadı: 

Sınıfı: 
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Bu Bölümde Yapacaklarınız: 

Tüm sınıf 

Ders 1 

Beyin fırtınası yaparak senaryoyu tartışınız ve çözüm önerileri sununuz. 

Öğretmeninizden robot ve ışık sensörü hakkında bilgi alınız. 

Işık sensörünü NXT ye entegre ederek yüzeylerin yansıma miktarını belirleyiniz ve çalışma yaprağı 2 
içerisinde yer alan tabloyu doldurunuz. 

Grup halinde 

Ders 2 

Lego Mindstorms NXT 2.0 kullanarak ve çalışma yaprağı 3 te verilen komutları takip ederek bir 
robot araba tasarlayınız. 

Robot arabanın hızını test etmek amacıyla renkli kartonlardan bir yol hazırlayınız. 

Ders 3 
Çalışma yaprağı 4 teki adımları takip ederek robot arabaya uygun bir bilgisayar programı yazınız. 

Farklı renkteki yollardan geçerken robot arabanızın hızını test ediniz. 

Tüm sınıf 

Ders 4 

Grup olarak sonuçlarınızı tüm sınıfa sununuz ve sonuçlarınızı diğer grupların sonuçlarıyla 
karşılaştırınız. 

Arabaların hızlarını arttırıp azaltmanın nasıl mümkün olabileceği sonucuna ulaşınız. 

Tüm araçlara ışık sensörü entegre etmenin ekonomiklik ve gerçekçilik açısından uygulanabilirliğini 
tartışınız.  

Arabaların hızlarını sınırlandırmak için yolların renklendirilmesinin uygulanabilirliğini ve yol bakım 
sorunlarının neler olabileceğini tartışınız.  
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1. NXT 2.0 kullanarak bir ışık sensörünün çalışma prensibini anlamaya çalışınız. Işık sensörü hakkındaki bazı 
teknik detayları Figür 1 de bulabilirsiniz. 

 

Figür 1: Işık sensörünün teknik detayları 

2. Işık sensörünü kullanarak ışığın yansıma yüzdelerini bulunuz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

 

 

 

 

 

 

3. Işık sensörü tarafından en çok ve en az soğurulan iki renge karar veriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartonların renkleri Yansıma Yüzdeleri 

Kırmızı  

Sarı  

Mavi  

Yeşil  

Beyaz  

Siyah  

Öğrenci çalışma yaprağı 2 
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1. Lego Mindstorms NXT ve blokları kullanarak bir robot araba yapınız. Ekte robot araba inşa etmek için 
bir örnek bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci çalışma yaprağı 3 

MALZEME 1 

ADIM 1 

ADIM 2 
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MALZEME 2 

ADIM 3 

MALZEME 3 
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ADIM 4 

MALZEME 4 
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ADIM 5 

ADIM 6 
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ADIM 7 

MALZEME 5 
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ADIM 8-a 

ADIM 8-b 
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ADIM 9 

MALZEME 6 
5 
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ADIM 10 

ADIM 11 
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ADIM 12 

MALZEME 7 
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ADIM 14 

ADIM 13 
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ADIM 15-b 

ADIM 15-a 
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ADIM 16-a 

MALZEME 8 



   
 

Geliştirenler: 
Bülent Çavaş, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Jack Holbrook, International Council of Association for Science Education (ICASE) 

 

ADIM 16-b 
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ADIM 16-c 

MALZEME 9 
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ADIM 17 



 

ROBOT PROGRAMLAMA MENUSU ACIKLAMALARI 

 

PROGRAMLAMA ADIMLARI 

1. Sol menüde yer alan “Move” seçeneğine tıklayarak hareket simgesini program tablanıza 

ekleyin. 

 Hareket simgesi ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Port” bölümünden motorların bağlı olduğu girişleri (B ve C) işaretleyiniz. 

- “Direction” bölümünden ileri hareket seçeneğini işaretleyiniz. 

- “Power” bölümünden motor gücünü 75 olarak ayarlayınız. 

- Duration bolumunu “unlimited” olarak degistiriniz 
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2. Sol menüde yer alan kum saati işaretinin içerisinden “Light” seçeneğini yani ışık sensörünü 

seçiniz. 

 Işık sensörü ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Control” seçeneğinin “Sensor” olarak, 

- “Sensor” seçeneğinin “Light sensor” olarak ayarlı olması gerekmektedir. 

- Ayrıca, “Port” bölümünden sensörün bağlı olduğu girişi (1) işaretleyiniz. 

- “Until” bölümünden “Light” seçeneğini < 30 olarak ayarlayınız. 

- “Function” bölümünde “Generate light” seçeneği işaretli olmalıdır. 

 

 

 

3. Sol menüde yer alan “Move” seçeneğine tıklayarak hareket simgesini program tablanıza 

ekleyin. 

 Hareket simgesi ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Port” bölümünden motorların bağlı olduğu girişleri (B ve C) işaretleyiniz. 

- “Direction” bölümünden ileri hareket seçeneğini işaretleyiniz. 

- “Power” bölümünden motor gücünü 25 olarak ayarlayınız. 

- “Duration” bölümünü 5 Seconds olarak ayarlayınız. 

- “Next Action” bölümünü “Brake” olarak işaretleyiniz. 
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4. Sol menüde yer alan kum saati işaretinin içerisinden “Light” seçeneğini yani ışık sensörünü 

seçiniz. 

 Işık sensörü ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Control” seçeneğinin “Sensor” olarak, 

- “Sensor” seçeneğinin “Light sensor” olarak ayarlı olması gerekmektedir. 

- Ayrıca, “Port” bölümünden sensörün bağlı olduğu girişi (1) işaretleyiniz. 

- “Until” bölümünden “Light” seçeneğini > 30 olarak ayarlayınız. 

- “Function” bölümünde “Generate light” seçeneği işaretli olmalıdır. 

 

 

 

5. Sol menüde yer alan “Move” seçeneğine tıklayarak hareket simgesini program tablanıza 

ekleyin. 

 Hareket simgesi ile ilgili olarak aşağıda çıkan seçeneklerde: 

- “Port” bölümünden motorların bağlı olduğu girişleri (B ve C) işaretleyiniz. 

- “Direction” bölümünden ileri hareket seçeneğini işaretleyiniz. 

- “Power” bölümünden motor gücünü 75 olarak ayarlayınız. 

- “Duration” bölümünü 10 Seconds olarak ayarlayınız. 

- “Next Action” bölümünü “Brake” olarak işaretleyiniz. 
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6. Daha sonra NXT nizi bilgisayarınıza bağlayarak programınızın sağ alt köşesindeki bulunan 

“Download” seçeneğine tıklayarak yazdığınız programı NXT nize yükleyiniz. 

 

 
 

 

7. Size verilen kartonlari kullanarak asagidaki yolu zemine yapistiriniz. Beyaz kartonlarin uzunlugu 

istediginiz kadar olabilir. Ancak siyah kartonun uzunlugunu “40 cm” olarak hazirlayiniz. 

 

 
 

 

8. Robotunuzu sekilde gosterilen sekilde yerlestiriniz ve NXT uzerinde yer alan “run” butonuna 

basarak robotunuzu calistiriniz. 
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2.  USB kablo kullanarak NXT programını robot arabaya yükleyiniz. 

3. İki farklı renkle renklendirilmiş yolda robot arabanızı test ediniz. 

 
(Bu bir örnektir, renkleri istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz) 

 Arabanızın siyah yoldan geçerken hızını azaltacağı, sarı yoldan geçerken hızını arttıracağınız not 

ediniz. Bunu yapabilmek için NXT nin iki motorunun gücünü değiştirmek zorundasınız. 
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Trafik Kazaları Robotlar Tarafından Önlenebilir mi? 

Etkinlik: 

 Farklı yüzeylerde ışığın yansımasını keşfetme 

 Farklı yüzeylerde ışığın soğurulmasını anlama 

 Işık sensörünün işlevini anlama 

 Işık kavramını tanıtma ile ilgilidir. 

Ders Sonu Kazanımları 

Ders 1 

Bu ders sonunda öğrencilerden: 

- Senaryo içerisindeki sosyo-bilimsel sorunu anlamaları ve çözüm önermeleri  
- Işığın en az ve en fazla soğurulduğu renkleri belirlemeleri beklenir 

Ders 2 

Bu ders sonunda öğrencilerden: 

- Işık sensörünün çalışma prensibini anlamaları 
- Robot arabalarına ışık sensörünü entegre etmeleri 
- Robot arabayı test etmek için farklı renkteki kartonlardan bir yol hazırlamaları beklenir. 

Ders 3 

Bu ders sonunda öğrencilerden: 

- Işığın ile madde etkileşiminin sonunda madde tarafından soğurulduğunu fark etmeleri 
- Robot arabanın hızını test etmek için neden farklı renkteki kartonların kullanıldığını bilmesi beklenir. 

Ders 4 

Bu ders sonunda öğrencilerden: 

- Işığın yansımasını anlaması 
- Işığın soğurulmasını anlaması  
- Işığı daha fazla soğuran renkleri belirlemesi beklenir. 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN KILAVUZU 
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Önerilen Öğretim Yaklaşımı 

1. Ders öğrencilerin senaryo içerisindeki sosyo-bilimsel sorunu ortaya çıkarmasıyla başlar. 
2. Öğretmen bu sorunun giderilmesinde robotlar ve ışık sensörünün rolünü açıklar ve bu konuda bilgi 

verir. 
3. Öğrenciler NXT ve ışık sensörünü kullanarak ışığın bir objeye çarptığında yansımasıyla elde edilen 

değeri okur ve kayıt ederler. 
4. Öğrencileri gruplara ayrılarak (maksimum 5 kişi) Lego Mindstorm NXT 2.0 kitlerini kullanarak robot 

tasarımı yaparlar ve ışık sensörünü robot arabaya entegre ederler. 
5. Değişik renkteki kartonlardan oluşturulan yolda robot arabanın hızının arttırılması ve azaltılması için 

NXT 2.1 de programlama yapıp bunu robot araba üzerinde denerler. 
6. Elde ettikleri sonuçları tartışırlar. 
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Trafik Kazaları Robotlar Tarafından Önlenebilir mi? 

Lego Mindstorms NXT 2.0 ile ilgili olarak: 

 Öğrenciler, Lego Mindstorms NXT 2.0 ve çalışma prensibi hakkında bilgiye sahip olmalıdır. 

 Öğrencileriniz yeterli bilgiye sahip değilse onlara Lego Mindstormları öğretmek bir ders saatinizi 
alacaktır. 

 Detaylı bilgi Lego Mindstorms web sayfasında bulunabilir: 
www.mindstorms.lego.com 

Fen ve Teknoloji Öğretim Programıyla ilgili olarak: 

 Işık sensörü bulunduran bir kaç farklı alet göstermek yararlı olabilir. 

 Trafik kazaları hakkında birkaç video ve trafik kazaları istatistiklerini göstermek yararlı olabilir. 

 Işık, ışığın yansıması hakkında bir kaç video göstermek yararlı olabilir. 

 

TEORİK BİLGİ 

Işık 

Işık foton adı verilen bir milyon küçük parçacıktan meydana gelmiştir. Bu fotonlar bir yerden başka bir yere 
dalgalar şeklinde hareket ederler. Görünür ışık, görebildiğimiz bir dalga boyunda hareket eden fotonların alt 
kümesidir. Görünür ışık içindeki farklı fotonlar arasında, dalgaboyu en uzun olanlar kırmızı, dalgaboyu en kısa 
olanlar mavi renkte görünürler. Tüm renkler ışığın farklı dalga boylarından gelirler. 

 

Işığın Yansıması 

Işık bir maddeye çarpıp geri geldiğinde yansıma oluşur. Ne kadar yansıma olduğu ise yüzeye bağlıdır. Eğer yüzey 
pürüzlü ise, ışık dağılır. Yüzey düz ve pürüzsüz ise, ışık aynı açıyla geri yansır. Bu düz aynadanyansıyan cisimlerin 
neden daha iyi benzerlik gösterdiğinin sebebidir.  

Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Işık ışınlarının yüzeyden geliş açılarına dikkat ediniz. 

ÖĞRETMEN İÇİN NOTLAR 

http://www.mindstorms.lego.com/
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Işık sensörü 

Bu sensörün bir ışık yayıcı (IR veya LED) ve bir ışık toplayıcı parçası vardır. Işık yayıcı ve ışık toplayıcı parçalar 
aralarına bir engel konularak yan yana monte edilirler. Bu sisteme bir nesne yaklaştığında, ışık yayıcı tarafın 
yaydığı ışığın nesneye çarpıp geri yansıyarak ışık toplayıcı parçaya gelmesi prensibiyle çalışır. Bu parçalardan 
birisinin gönderdiği ışığın, öteki tarafından toplanma yüzdesi sensörün çıktı sinyalini verir. Yansıma sensörleri 
düz bir zemindeki renk çeşitlerini algılamada kullanılırlar. LED zemine sürekli ışın yayar. Eğer Led beyaz zemin 
üstündeyse beyaz  ışığı yansıtacağından alıcı sensore  ışın gider. Eğer Led siyah zeminin üzerindeyse ışınlar siyah 
zemin tarafından emileceğinden herhangi bir ışın geri yansıyıp sensorün alıcı kısmına gitmez. Işık sensörünün en 
uygun algılama mesafesi 4 – 5 mm dir. Mesafe değiştikçe, algılama performansı değişir, bozulur. 

Işık sensörünü yapılandırma 

 

1. Işık sensörünü takacağınız bağlantı noktasını seçiniz. Varsayılan olarak, bir ışık sensörü için blok, bağlantı 
noktası 3 e ayarlanacaktır. Gerekirse, bu seçimi değiştirebilirsiniz. 

2. Tetikleyici değerini belirlemek için kaydırıcıyı kullanınız ya da direkt olarak giriş kutusuna bir değer yazınız. 
Bloğun başlatıcı değerden daha yüksek değerdeki ışık seviyeleriyle başlatılmasını isterseniz, kaydırıcıyı sağa 
doğru ilerletiniz. Bloğun başlatıcı değerden daha düşük değerdeki ışık seviyeleriyle başlatılmasını isterseniz, 
kaydırıcıyı sola doğru seçiniz. Kaydırıcıyı doğru bölüme ayarlamak için açılır menüyü de kullanabilirsiniz. 

3. Eğer “Işık Üret” onay kutusunu işaretlerseniz, ışık sensörü kendi küçük ışık kaynağına dönecek ve yansıyan 
ışık ona gelirse bu ışığı belirleyecektir. 

4. Geribildirim kutusu, güncel ışık okumayı gösterir (0-%100). Bunu farklı başlatıcı değerleri denemek için 
kullanabilirsiniz. 

Renkler ve Işığın Soğurulması 

Koyu renkler ışığı tam olarak soğurmazlar ancak ışığı daha yüksek bir oranda ısıya dönüştürebilirler. Güneşte 
dışarıya çıktığınızda koyu renkli bir gömleğin ısındığını, açık renkli gömleğin ise diğeri kadar sıcak olmadığını 
farkedersiniz. Bu renk tarafından soğrulan ışık miktarı ile ilgilidir.Açık renkler görünür ışık aralığında daha az 
soğrulur ve daha az ısıya dönüştürülür. 

Siyah renkli cisimler tüm görünür ışığı soğururken, beyaz renkli cisimler tüm görünür ışığı yansıtırlar. Bu aynı 
zamanda koyu renkli cisimler dememizin de nedenidir. 
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Renkler ışığın soğrulmasında bir etkendir ancak tek neden değildir. Direkt güneş ışığı altına bırakılan bazı koyu 
enkli cisimlerin daha aaçık renkli olan cisimlerden daha serin kaldığını bulabilirsiniz.  Bu başka faktörlerin de rol 
oynadığı gerçeğinden kaynaklıdır. Belki de bir madde daha az yalıtkan olabilir ya da koyu renkli cisim daha fazla 
ışığın yansımasına sebep olabilecek bir parlaklığa sahip olabilir.  

Kaynaklar: 

http://www.historyforkids.org/scienceforkids/physics/light/ 

http://wiki.answers.com/Q/Why_does_a_dark_colour_absorb_more_heat_than_white 

http://users.sch.gr/gkevasi/nxt/light_sensor_block.htm 

http://www.myschoolhouse.com/courses/O/1/36.asp 

http://www.historyforkids.org/scienceforkids/physics/light/
http://wiki.answers.com/Q/Why_does_a_dark_colour_absorb_more_heat_than_white
http://users.sch.gr/gkevasi/nxt/light_sensor_block.htm
http://www.myschoolhouse.com/courses/O/1/36.asp
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PROFILES Konsorsiyumu tarafından EC FP7 projesi kapsamında geliştirilen öğretme-öğrenme materyali (266589) 

 

Trafik Kazaları Robotlar Tarafından Önlenebilir mi? 

Değerlendirme 

Bu kılavuz, değerlendirme stratejileri için farklı bakış açılarından ileri sürülmektedir. Birinci bölümdeki 
değerlendirme, öğrencide geliştirilecek becerilere dayalıdır. İkinci bölümdeki değerlendirme ise her derste 
kullanılabilecek değerlendirme stratejilerine dayalıdır ve gözlem yapma gibi öğretmenin süreç değerlendirmesi 
yapabilmesini örneklemektedir. 

1. Bölüm: Becerilere Dayalı Değerlendirme 

BECERİLER Dereceler 

Düşük 
(1) 

Kabul edilebilir 
(2) 

Orta 
(3) 

İyi 
(4) 

Çok iyi 
(5) 

Toplumsal Değerler 

Görevleri grup içinde paylaşabilir      

Takım çalışmasını yerine getirebilir      

Tartışmalara anlamlı katkıda bulunabilir      

Kişisel Beceriler 

Etkinliği yapmaya isteklidir      

Kritik düşünebilir      

Yaratıcı olabilir      

Konuyu ilgi çekici bir şekilde sunabilir      

Sunu boyunca özgüvene sahiptir      

Konuyu sınıfa sunmaya isteklidir      

Sorulduğunda fikrini söyleyebilir      

Bilimsel Yöntemi Kullanma 

Bilgi edinmek için farklı kaynaklara 
başvurabilir 

     

Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapabilir      

Etkinliğin amacını belirleyebilir      

Etkinlik için uygun bir çalışma planı yapabilir      

Toplanan verileri analiz edebilir      

Sonuç çıkarabilir      

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
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2. Bölüm: Derse Bağlı Değerlendirme 

 
Değerlendirme Kriteri Verilen 

not/puan 

Ders 1 

Öğrenci senaryoyu anlar ve sınıfa çözüm önerileri sunar   

Öğretmenin robotlar ve sensörler hakkında anlattıklarını kavrar  

Öğrenci çalışma yaprağı 2 yi doldurur  

Ders 2 

Çalışma yaprağı 3te verilen adımlara uygun robotlar tasarlar  

Robotu inşa etmek için uygun parçaları kullanır  

Robota ışık sensörünü entegre eder.  

Ders 3 
NXT programını kullanarak uygun komutlar oluşturur ve bunu robota yükler  

Farklı renklerdeki yollarda robotu test eder  

Ders 4 
Robotla ilgili uygun sonuçlar çıkarır  

Trafik kazaları sayısının robotlarla azaltılabileceğine yönelik fikrini açıklar  

 


