
                                 STEM+A ETKİNLİK KILAVUZ KİTABI  

 

 

Kazanımlar  

Matematik 

• Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin 

yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.  

• Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini 

açıklar.  

Fen Bilimleri 

• İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.  

• İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini 

gözlemleyerek kuvveti tanımlar. 

Teknoloji  

• Problemlerin ifadelerinde, yapılarında ve verilerinde görsel sunumlar kullanır. (Örn: 

grafikler, tablolar, ağ gelişim grafikleri, kavram haritaları ve akış diyagramı) 

Mühendislik 

• Öğrenci, tasarım sürecinin adımlarını sıralar ve her bir kısımda yapılan aktiviteleri 

açıklar.  

• Tasarım sürecini yürütürken detaylara odaklanmanın önemini fark eder.  

• Tasarımın prensiplerini ve unsurlarını soruşturur ve kullanımını tasarım sürecinde 

gösterir.  

• Tasarım sürecindeki fikirleri geliştirme, problemleri çözme ve aradaki bağıntıları 

anlama amacıyla resim eskizleri hazırlar. 

 

 



 

 

Malzemeler 

Kukla Yapımı İçin Geri Dönüşüm Materyalleri;  

• Pet Şişe, Kağıt Bardak ,Karton , İp , Küçük, (kol ve ayakları oynayabilen bir kukla yapımı için 

gereken geri dönüşüm malzemelerini kullanabilirsiniz.) 

 Kukla Mekanizması (Automata) için Gereken Materyaller 

 • 1 Paket Çöp Şiş • 1 Paket Pipet • Ahşap Yuvarlak Çubuk (Küçük) 

• Yapıştırıcı 

 

 

1.Hafta (1Ders)  

BTHP(Bilgi Temelli Hayat Problemi) 

GameTown adlı oyun şirketinin araştırma ve geliştirme departmanında çalışmak için  iş 

başvurusunda bulundunuz.Mülakatta size verilen malzemelerle hareket edebilen bir kukla ve 

mekanizmasının tasarımını yapmanız istendi. 

 

  

Sınırlamalar 
1.Yapılacak oyuncağın bir kol çevrildiğinde hareket eden bir mekanizması olmalı. 
2. Bu oyuncak geri dönüşüm materyalleriyle yapılmalı. 
3. Makineni öyle tasarlamalısın ki, tek bir kolu çevirdiğinde kukla en az bir hareket türünü 
yapabilmeli. 
 
 
Meslekler 

Makine Mühendisi : Kukla için gereken mekanizmanın kurulumunda görev alır. 
Çarkların işleyiş sistemini anlatır. 
 
Matematikçi : Mekanizmadaki çarkların şekillerinin hareketi nasıl etkilediğini 
fark eder. Çarkların yapımında görev alır. Farklı geometrik 
şekillere değen dairelerin farklı hareketler ortaya koyduğunu 
anlatır. Uzun aralıklarla inip kalkan bir kukla için hangi şeklin 
kullanılacağını, kısa aralıklarla inip kalkan bir kukla eli için hangi 
şekle ihtiyaç olduğunu keşfeder. 
 
 



 
Gösteri Sanatçısı : Bir kuklanın nasıl hareket edeceğini anlatır. Kuklanın yapım 
aşamasında görev alır. Kuklayı oynatmak için gerekenleri sıralar. 
 
Fen Bilimci : Hareketin nasıl başladığını anlatır. Mekanizmadaki hareketin 
yönünü açıklar. Kuklanın kendi başına hareket edemeyişindeki 
temel sebebi anlatır. Canlı- cansız farkına değinir. 

Öğretmene Not: Öğrencilerden meslekleri incelemeleri ve kendilerini hangi mesleğe daha 

uygun olduğunu belirlemeleri istenir. Ürünlerini tasarlarken bu bakış açısıyla hareket 

etmeleri söylenir. 

Ders Akışı 

Öğrencilerle etkinlik dökümanında BTHP paylaşılır ve öğrencilere “Kuğu Kukla” videosu 

izletilir. 

Kuklanın yapımı sırasında “Hareket nedir?”, “Kuklanın hareket etmesi için neye 
ihtiyacı vardır?”, “Kaç türlü hareket mümkün olabilir?” gibi sorularla öğrencinin konuya 
kavramsal olarak hazırlanması sağlanır. 
 

2.Hafta ( 1 Ders) 

Bilgi Edinme 

Ders Akışı 

• Hareket nedir? Hareket kaç yönlüdür? Sorularıyla giriş yapılır. 
Grubun gösteri sanatçısına soralım; 

• Bir kukla nasıl hareket eder? Kuklayı hareket ettiren şey nedir? 
Grubun fen bilimcisine soralım; 

• Bir oyuncak arabayı ileri götürmek için ne tarafa doğru kuvvet uygulamam 
gerekir? 
 
Yukarıdaki sorular öğrencilere sorulur. 
 
Etkinlik kitabındaki Bilgi Edinme soruları öğrenciler tarafından araştırılarak cevaplanır. 
 
 
Hatırlatma! 
Kuvvet, bir şeyin şeklini/yerini değiştirmek, hareket ettirmek/durdurmak amacıyla 
uygulanan etkiye (tepkiye) verilen addır. 

• Önümdeki kalemi kendime doğru çekmek için ne tarafa güç uygulamalıyım? 

• Cansız varlıklar hareket eder mi? 

• Bazı varlıkların özel hareketleri vardır? Bunlara örnek verebilir misiniz? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Öğretmene Not :  
Bir cismin, duran bir noktaya göre durumunun ya da yerinin değişmesine hareket 
denir. 
Doğrusal Hareket: Düz bir doğrultu üzerinde konum değiştiren cismin hareketidir. 
Arabalar gibi. 
Eğik Atış Hareketi: Eğik bir yörüngede cisimlerin yaptığı harekettir. Basket 
topunun potaya atılışı gibi. 
Dairesel Hareket: Bir daire üzerindeymiş gibi yol izleyen cisimlerin hareketidir. 
Saat üzerindeki akreple yelkovan gibi. 

 

 

3.Hafta (1 Ders)  

Fikir  Geliştirme  

Bu haftanın ilgili videoları Sey Kampüs bölümünden seçilerek izletilir. 

Etkinlik kitabındaki Fikir Geliştirme soruları öğrenciler tarafından tartışılarak cevaplanır. 
 

Ders Akışı  

Etkinlikler 

Hareket türlerinden bir tanesinin örneği olarak topacın nasıl oynandığı gösterilir. Topacın ipin 

hareketine bağlı olarak döndüğü anlatılır.  

Öğrencilerden ellerinde bulunan herhangi bir eşyayı dik olarak yukarıya atmaları istenir          

(Yukarı-Aşağı hareket) 

 

Öğrencilerden bir topu veya yuvarlak bir nesneyi  yerde yuvarlayarak itmeleri istenir. 

(Dönme, sağa sola hareket) 

“Bir nesne aynı anda birden fazla hareket yapabilir mi?” sorusuna öğrencilerden örnek 

vermeleri istenir. 

Öğrencilerden bir topu veya yuvarlak bir nesneyi  yerde yuvarlayarak itmeleri istenir. 

(Dönme, sağa sola hareket) 

Öğrenciler/gruplar kendi tasarlayacakları kuklalar için hangi hareket tiplerini kullanacaklarını 

seçerler ve ürünü tasarlamaya geçerler. 

 



4.Hafta (1 Ders)  

Ürün Geliştirme  

Modellerin yapımı için gereken materyaller seçilir ve hazırlanır. 

Ayakkabı kutusu ya da kendileri yapacaksa kalın mukavva, karton, pipet,çöp şiş, ahşap 

yuvarlak çubuk,daire şeklinde eş kartonlar kesilebilir ve küçük silindirler yapılabilir. 

Sey Kampüs web sayfasından  ilgili haftanın örnek videoları gösterilir ve öğrencilerin model 

alarak kendi tasarımlarını oluşturmaları beklenir. 

 

Ders Akışı 

Örnek videolar incelendikten sonra gruplar kuklalarına yaptıracakları hareketlerin çizimine 

başlar.Taslaklar hazırlanır, hareket türleri ve sayısı belirlenir.   

 

5.Hafta (1 Ders)  

Ürün Geliştirme  

Ders Akışı 

Sey Kampüs web sitesindeki ilgili haftanın videoları izletilir. 

Öğrenciler/Gruplar önceki haftadan kalan çalışmalarına devam ederler.  

Daha önce gösterilen  örnek modellere bakarak ilham alabilecekleri hatırlatılır. Çizdikleri 

model üzerinde değişiklik yapabilecekleri, ürüne yenilikler  katabilecekleri hatırlatılır.  

 

6.Hafta (1 Ders)  

Ürün Geliştirme ve Test Etme 

Ders Akışı 

Öğrenciler/Gruplar önceki haftadan kalan çalışmalarına devam ederler.  

Çark döndürme durumu konuşulur ilgili videolar izlenir.  

Öğrencilerin oluşturdukları makinedeki dişli/daire şeklindeki mekanizmaların birbirine hafifçe 

temas edecek şekilde yerleştirilir.  



Yapılan makinenin istenilen hareketleri yapıp yapmadığı kontrol edilir. Eğer hareketler 

çalışmıyorsa makinenin yapısı tekrar gözden geçirilir gerekirse değişiklikler yapılır. 

Eğer ürün çalışıyorsa öğrencilerin  bunu nasıl geliştirilebilecekleri sorulur. 

7.Hafta (1 Ders) 

Sunum-Paylaşma ve Özdeğerlendirme 

Öğrenciler/Gruplar yaptıkları ürünlerin dijital veya somut araçlarla 

arkadaşlarına,öğretmenine veya çevresindeki kişilere sunumlarını gerçekleştirirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


