
1. Uygulama: YER ÇEKİMİ LABİRENTİ



Kazanımlar: 

BİLİŞSEL SÜREÇ KAZANIMLARI 

MÜHENDİSLİK 
1. Öğrenci, tasarım sürecinin adımlarını sıralar ve her bir kısımda yapılan aktiviteleri açıklar.
2. Tasarım sürecini yürütürken detaylara odaklanmanın önemini fark eder.
3. Tasarımın prensiplerini ve unsurlarını soruşturur ve kullanımını tasarım sürecinde gösterir.
4. Tasarım sürecindeki fikirleri geliştirme, problemleri çözme ve aradaki bağıntıları anlama
amacıyla resim
eskizleri hazırlar.
5. Alternatif çözümlerin performansını, güvenilirliğini ve başarısızlık durumlarını tahmin eder.
6. Problemi analiz ederken farklı matematiksel kavramları ve yöntemleri kullanır.
7. Bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, prototip oluşturma,
tasarım, yürütme,
kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar.
8. Proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün
gerektirdiği
çalışmaları başarıyla tamamlar.
9. Proje çalışması sırasında kullandığı malzemelere ve çevreye özen göstererek çalışır.
Tehlikeli malzemeleri
güvenli bir şekilde kullanarak ve atıkları uygun şekilde yok etmeyi başarır.
10. Görsel ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve bulgularını profesyonel
hedef kitleye açık ve
tutarlı olarak ifade eder ve tartışır.

DİĞER STEM DİSİPLİNLERİNE AİT KAZANIMLAR 

TEKNOLOJİ 
Problemlerin ifadelerinde, yapılarında ve verilerinde görsel sunumlar kullanır. (Örn: grafikler, 
tablolar, ağ gelişim 
grafikleri, kavram haritaları ve akış diyagramı) 
MATEMATİK 
Açıyı oluşturan kenarları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 
Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 
Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur. 
Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar. 
Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçü birimiyle tahmin eder ve 
tahminini ölçme 
yaparak kontrol eder. 

FEN BİLİMLERİ 
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik 
deneyler yapar. 
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder. 
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 



Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 

SOSYAL ÜRÜN KAZANIMLARI 
Öğrenci görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve bulgularını 
profesyonel hedef kitleye açık ve tutarlı 
olarak ifade eder ve tartışır. 
Paylaşmayı öğrenir. 
Grup çalışması yapar. Grup içi sorumluluklarının farkına varır. 
Yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır. 

Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP): 

1. BTHP:

Gamification oyun şirketi Ar-Ge bölümünde makine mühendisi olarak 

çalışmaktasınız. Şirketiniz yer çekimi labirenti üretmek üzere yeni bir iş teklifi 

aldı ve bu iş için sizi görevlendirdi. Şirketiniz sizden verilen sınırlamalar 

doğrultusunda ürününüzü tasarlamanızı ve hedef kitleyi göz önüne alarak 

sunumunu yapmanızı istemiştir. Hazırsanız, başlayalım. 

2. Sınırlamalar:

• İçinde en az 8 delik bulunan bir labirent yapılmalıdır.

• Amaç bir topu labirentin bir köşesinden karşı köşesine en az süre ile götürmek

olmalıdır.

• Delikler, top yanından geçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

3. Öğrenci Meslekleri:

Her grup üyesi aşağıda belirtilen mesleklerden birini seçer. Birden fazla kişi aynı mesleği 

seçebilir ama hiçbir mesleğin boşta kalmamasına dikkat edilmelidir. Öğretmen isteğine göre 

tasarımla ilgili farklı mesleklerde ekleyebilir.

- OYUN MÜHENDİSİ

- MALZEME UZMANI

- AR-GE UZMANI

- FEN BİLİMCİ

- MATEMATİKÇİ



1. DERS (Derse Giriş / BTHP ve Sınırlamaların Sunumu):

1.1. Öğretmenin yapması gereken Ön Hazırlık 

• Öğretmen derse girmeden önce öğrencilerin gruplara ayırır ve sınıf düzeninin 
yapılmasını ister.

• BTHP çıktısı ve dokümanların çıktısı alınır.

• Uygulama için gerekli malzemelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

• Ders sırasında izletilmesi gereken videolar indirilir.
Sey Kampüs web sitesi ve OneDrive dokümanına yüklenen haftalık dosyalarda yer alan 
videolar öğrencilerle izlenmesi gerekmektedir. Videolar üzerinde sorular ile 
yorumlama yapmalarını isteyebilirsiniz.

• Videoları izlemek için web sitesine giriş yapabilirsiniz.

• https://www.youtube.com/watch?v=XT_9pxiGXMU

• https://www.youtube.com/watch?v=9TB1OAasIPA

• https://www.youtube.com/watch?v=vXsi30yup_Y

• https://www.youtube.com/watch?v=YMaJUzvcCF0

1.2. Öğrencilere BTHP’yi açıklayın: 

• BTHP’yi gerçekleştirmek için uyulması gereken sınırlamalar öğrencilere tek tek açıklanır

ve videolar izletilerek öğrencilerin konu hakkında bilgi edinmesi ve fikir oluşturulması

sağlanır.

• Öğrenciler BTHP’yi gerçekleştirmek için sınıf mevcuduna göre 3 ya da 4’er kişilik

gruplara ayrılır.

• Grup üyelerine öğrencilerin istek ve yeteneklerine göre meslek ve sorumluluklar

dağıtılır. (Öneri meslekler: OYUN MÜHENDİSİ,MALZEME UZMANI,AR-GE UZMANI,FEN

BİLİMCİ,MATEMATİKÇİ)

• Öğretmen öğrencilerden kendi meslek ve sorumluluklarının yapması gerekenleri

araştırıp gelmelerini ister.

2. DERS (Bilgi Edinme )

2.1.Bilgi Edinme 

2.1.1. Ön Hazırlık: 

Öğretmen, öğrenci ödevlerini değerlendirmek ve onlara destek olmak amacıyla, 

meslekler ve sorumlulukları hakkında derse hazırlıklı gelir. 

- OYUN MÜHENDİSİ: Aracın tasarımıyla ilgilenecek ve yaş düzeyine öncülük eden kişidir.

- MALZEME UZMANI: Tasarımı yapılacak aracın malzemelerini belirleyen kişidir.

- AR-GE UZMANI: Tasarlanmış aracın kullanılabilirliğini denetleyen kişidir.

https://www.youtube.com/watch?v=YMaJUzvcCF0


- FEN BİLİMCİ: Konu ile ilgili araştırma yapacak kişidir.

- MATEMATİKÇİ: Modelin ölçümü ile ilgilenecek kişidir.

2.1.2. Ders Akışı: 
• Öğrenciler gruplarına ayrılır.

• Öğretmen meslek ve sorumlulukları açıkladıktan sonra STEM Uygulama Kitabı’nda

bulunan "Bilgi Edinme" kısımlarının doldurulmasını sağlar.

• Ders sırasında izletilmesi gereken videolar indirilir.
Sey Kampüs web sitesi ve OneDrive dokümanına yüklenen haftalık dosyalarda yer alan
videolar öğrencilerle izlenmesi gerekmektedir. Videolar üzerinde sorular ile
yorumlama yapmalarını isteyebilirsiniz.

• Öğretmen defterdeki her bir soru için ayrı zaman vererek tüm soruların

cevaplanmasını sağlar ve süreçte grupları takip eder.

• Bilgi Edinme kısmı tamamlandıktan sonra öğretmen gruplardan sorular için cevapları

alır ve değerlendirir. Varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

• 1) Yerçekimi nedir?

• 2) Yer çekimi Dünya'nın her yerinde aynı mı etki ediyor?
• 3) Tüm gezegenlerde yerçekimi var mıdır? Gezegenlerin yerçekimi kuvvetleri aynı mıdır?

• 4) Bir cismin ağırlığı yere düşme hızında etkili midir?

3. DERS (FİKİR GELİŞTİRME )

2.2.Fikir Geliştirme 
• Öğretmen öğrencilere aşağıdaki videoları izleterek fikir geliştirmelerine yardımcı 

olarak,fikir üretmeleri konusunda yol gösterilebilir. Videoların ders öncesinde 
bilgisayara indirilmiş olması gerekmektedir. Öğrenci etkinlik kitabından "Fikir 
Geliştirme" bölümlerinin öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

• Ders sırasında izletilmesi gereken videolar indirilir.
Sey Kampüs web sitesi ve OneDrive dokümanına yüklenen haftalık dosyalarda yer alan 
videolar öğrencilerle izlenmesi gerekmektedir. Videolar üzerinde sorular ile 
yorumlama yapmalarını isteyebilirsiniz.

• Sizlere yardımcı olabilecek videoları izlemek için web sitesine giriş yapabilirsiniz.

• https://www.youtube.com/watch?v=DMbOz7L22r0

• https://www.youtube.com/watch?v=DckD53C6COs

3.2.1. Malzemeler: 

• Karton Kağıtlar

• Yapıştırıcı

• Küçük top veya bilye

• Makas

• Ayakkabı kutusu veya boş bir karton kutu

• Silikon tabancısı



 4 ve 5. Ders (Ürün Geliştirme): 

Ders Akışı: 

• Öğrencilerin geçen hafta geliştirdikleri fikirleri tekrar hatırlamaları sağlanır.

• Ders sırasında izletilmesi gereken videolar indirilir.
Sey Kampüs web sitesi ve OneDrive dokümanına yüklenen haftalık dosyalarda yer alan videolar
öğrencilerle izlenmesi gerekmektedir. Videolar üzerinde sorular ile yorumlama yapmalarını
isteyebilirsiniz.

• BTHP sınıfa hatırlatılır ve sınırlandırmalar tekrar edilir.

• Arge mühendisinin ve oyun mühendisinin yaptığı çizime göre, gruptaki malzeme uzmanı gerekli

malzeme seçimlerini yapar. Seçilen malzemeler doğrultusunda gruptaki öğrenciler birlikte

tasarlayacakları yer çekimi labirentini ile ilgili bilgi alışverişinde bulunarak sistemi oluştururlar.

Daha sonra matematikçi ilgili ölçümleri alır. Topun boyutu ve delikler hesaplanır.

• Taslak çizimi yapılmadan malzeme seçimi yapılamaz.

• Malzemeler her gruptan seçilen Malzeme uzmanı tarafından teslim alınır ve öğrencilerin

ürünlerini geliştirmeleri için fırsat verilir.

• Öğrenciler ürünlerini geliştirirken gruplar tek tek dolaşılarak sınıf düzeni sağlanır. Öğrencilere

sorular yöneltilerek ürün geliştirmelerine rehberlik edilebilir ancak öğrencilere tasarımı nasıl

yapacakları konusunda bilgi verilmez.

•

6. DERS (Test Etme)

Ön Hazırlık: 

• Öğrencilerin gruplarına ayrılmaları ve tasarımlarını masalarına yerleştirmeleri istenir.

• Öğretmen öğrencilerden STEM kitaplarındaki Test Etme kısmında yer alan soruları

cevaplamaları için süre verir.

• Her gruptan sırayla ürünlerinin test edilmesi istenir. Gruplar içerisinde

görevlendirilen ar-ge uzmanı, tasarlanan oyun labirentini test eder.

• Her gruptan tasarladıkları ürünlerin çalışma durumlarına göre değerlendirmesi ve bu

değerlendirmeleri ilgili alana kaydedilmesi istenir.

7. Ders (Paylaşma-Yansıtma / Öz Değerlendirme)

Sunum ve Paylaşım  

Öğrenciler/Gruplar yaptıkları ürünlerin dijital veya somut araçlarla arkadaşlarına, öğretmenine 

veya çevresindeki kişilere sunumlarını gerçekleştirirler. 

Öğrenci etkinlik kitabından test etme bölümü yapılır.

Öğrenci etkinlik kitabından ürün geliştirme bölümü yapılır.




