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bulunmaz bir imkândı. Aslında eğitimde materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl
daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor. Yarışmamız, eğitim ortamlarımızdaki materyaller hakkında düşünmeyi sağlarken geleceğin öğrenme biçimlerini de gündemimize dâhil etti.
Hiç şüphesiz bunu sürekli kıldığımızda, yenilikçi eğitim materyalleri tasarımının yolu
da her zaman açık kalacaktır. Zira bu ikisi birbirinden ayrılamayacak iki temel unsurdur. Bu bağlamda yarışmamız sinerji ile, eğitim ortamlarımızın yenilenmesini de kapsayan daha geniş bir koro hareketi oluşturmaya katkı sundu.
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Değerli Meslektaşlarım;
Günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular üzerinde çokça düşünülüyor. Ayrıca 2023 Eğitim Vizyon Belgemizin de
altını çizdiği üzere, kalkınmadan teknolojiye, ekonomiden kültür ve sanata kadar birçok alanda tasarım öne çıkmış durumda. Israrla altını çizmek gerekir ki; geleceği, tasarım odaklı yöntem ve araçları etkin bir şekilde uygulamaya koyanlar şekillendirecek.
Öğrenmeyi, öğretmeyi ve tasarımı farklı bakış açılarıyla gündeme getiren Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamızı başarılı bir şekilde
tamamladık. Yarışmada ödül alan projelerin yer aldığı elinizdeki katalog vesilesiyle
birkaç hususun altını çizmenin yararlı olacağını düşünüyorum.
Hepimizin bildiği üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkililiği öğretim materyallerinin
özgünlüğüyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenci düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun araçlar eğitim süreçlerini heyecanlı bir o kadar da keyifli kılar. Bu bakımdan, öğretmenlerimizin
her zaman yenilikçi öğretim materyalleri üzerinde düşünmeleri değişen, dönüşen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biri olmak durumundadır.
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi perspektifiyle bütünlüklü öğrenmeyi esas alan pek çok proje ve etkinliği hayata geçirdi. “Mutlu Çocuklar
Güçlü Yarınlar” ilkesi etrafında şekillenen projelerimizden biri eğitimde materyal tasarımına odaklandı.
Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamız, eğitim
materyallerin nasıl farklı olabileceği sorusunun cevabını hep beraber aramamız için

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamızın tüm süreçlerini yürütmek için disiplinlerarası, çoklu ve kapsamlı iş birliklerini hayata geçirdik.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital kategori olmak üzere beş kategori
hâlinde düzenlediğimiz yarışmamızda pek çok akademisyenimiz de görev aldı. Materyal değerlendirme kurulu, beş kategori bazında hazırlanan materyalleri değerlendirdi.
Her kademeden materyaller sahada değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç
materyal, toplamda ise 20 materyal ödüllendirildi.
Unutmayalım ki, eğitimde materyal tasarım kültürünü içselleştirmek ve eğitim ortamlarını iyileştirecek çözümleri tasarımla aramak, eğitimin geleceği için de büyük önem
taşıyor. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamızla,
eğitim materyallerinin sınırlı değil, kapsayıcı olabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Zaman akıp giderken yaratıcı düşünceler için fırsat sunan yarışmamız umutlarımıza ve hayallerimize güç katacak bir perspektife sahip oluğunu gösterdi.
Bu vesileyle Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Düzenlediğimiz yarışmaya gösterilen ilgi ülkemizin güçlü ve mutlu yarınları bakımından oldukça önemliydi.
Millet ödevimizin yerine getirilmesi süreçlerine destek veren akademisyenlerimize, öğretmenlerimize ve eğitim liderlerimize müteşekkirim. Yarışmamıza başvuru ve katılımlarıyla paydaşımız olan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu yenilikçi yolculuğu
önümüzdeki yıl beraber yürümek temennisiyle.
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neticesinde, 70 ilimizden 210 materyal tasarımı sergiye davet edildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’ndeki sergimizde alanında uzman 15 farklı
akademisyenlerimiz ve 6 yetkin öğretmenimizden oluşan 7 ayrı kurulumuz materyalleri
değerlendirerek nihai sonuçları belirledi. Hâl böyle olunca da ortaya çıkan bu güzel
serginin kataloğunun hazırlanmasının yarışma sürecinin süreklilik arz etmesi ve görünürlük bakımından gerekli olduğunu düşündük.
Öğrencilere yönelik yaratıcı materyal ve etkinliklerin oluşturulmasında, önemli katkılar
sunan projemize destek olan okul liderlerimize, öğretmenlerimize, akademisyenlerimize ve değerli mesai arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.
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kuyan, düşünen, araştıran, tartışan ve bir ürün ortaya koyabilme becerisine
sahip bireylerle örülü toplumların dünyaya yön verdiğini biliyoruz. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerini gerçekleştirebilme yolculuğunda
attığımız her adıma akıl ve tasarım katmaya devam etmemiz gerekiyor. İlimizin de bu
süreçte üstüne düşen rolü yerine getirebilmesinin, yerel çaba ve potansiyeli harekete
geçirmeyi zorunlu kıldığının farkındayız.
Tasarım her şeyden önce öğretim sürecinde azmi, sabrı, merakı ve yaratıcılığı yansıtıyor. Eğitimde yenilikçi materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri
Tasarım Yarışması, eğitim ortamlarımızda yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların
yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi. Yarışmamız, tasarımla eğitim ekosisteminin
nasıl topyekûn yenilenebileceğine dair de güzel bir örneklik teşkil etti.
Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamıza iki aylık
zaman diliminde beş ayrı kategoride tüm Türkiye’den 4.681 başvuru yapıldı. Yenilikçi ve yetkin projemize yapılan başvuruların ayrıca gurur ve mutluluk verici olduğunu
belirtmek isterim. Yarışmamıza katılan projeler, iki haftalık sürede alanında uzman 50
öğretmenimiz tarafından iki aşamalı olarak değerlendirildi.
Merakı ve bakış açılarında değişimleri teşvik eden yeni tasarımların değerlendirilmesi
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İLLERİN SERGİYE
DAVET EDİLEN PROJE
SAYILARI

MATERYAL BAŞVURUSU
YAPAN İLLERİN DAĞILIMI
İL

SAYI

Bartın

1

-

Bayburt

1

-

Bilecik

1

1

Karabük

1

1

Kars

1

-

Siirt

1

1

Sinop

1

-

Aksaray

2

-

Bolu

2

1

Düzce

2

1

Yarışmamıza kılavuzda belirtilen 2 aylık sürede beş ayrı
kategoride tüm Türkiye’den 78 ilden 4681 başvuru sağlanmıştır. İki haftalık sürede
alanında uzman 50 kişilik öğretmenlerimiz tarafından ön değerlendirme ve değerlendirme şeklinde iki aşamalı bir online değerlendirme süreci sağlanmıştır. Bu süreç
sonunda 70 ilimizden farklı kategorilerden 210 materyal sergi ve nihai değerlendirmeye davet edilmiştir. Sergi ve nihai değerlendirme 2 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri Salonunda, alanında uzman 15 farklı akademisyenimizden, 4 maarif müfettişimizden ve 6 yetkin öğretmenimizden oluşan 25 kişilik
7 ayrı kurullarımız tarafından sergi alanında materyalleri kılavuzda belirtilen ölçeklere
göre barkod sistemiyle değerlendirerek nihai sonuçları belirlenmiştir.
Sonuçta 5 ayrı kategoriden birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere 15 öğretmenimiz
ödüllendirilmiştir.

Gümüşhane

2

1

Hakkâri

2

1

Karaman

2

1

Tunceli

2

-

Şırnak

2

1

Burdur

3

1

Iğdır

3

1

Muş

3

1

Niğde

3

1

Amasya

4

1

Bitlis

4

1

Edirne

4

1

								

Kırklareli

4

1

Çanakkale

4

1

Çorum

4

1

Artvin

5

1

Erzincan

5

1

Erzurum

5

1

Kırşehir

5

1

Nevşehir

5

1

Bingöl

6

1

Elâzığ

6

1

Kilis

6

1

Kırıkkale

6

1

Mardin

6

2

Muğla

6

1

Batman

7

1

Isparta

7

1

Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal
ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal
ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi,
paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
tarafından Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması düzenlenmiştir.
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Kayseri

7

1

Kütahya

7

1

Yozgat

7

2

Afyonkarahisar

8

1

Ağrı

8

2

Denizli

8

2

Kastamonu

8

1

Yalova

8

1

Malatya

9

1

Uşak

9

1

Kocaeli

10

1

Sivas

10

1

Trabzon

10

2

Ordu

11

1

Gaziantep

13

1

Giresun

13

1

Van

14

2

Şanlıurfa

14

1

Antalya

15

1

Rize

16

1

Sakarya

16

1

Aydın

17

1

Samsun

17

1

Tekirdağ

17

1

Balıkesir

18

1

Manisa

18

1

Zonguldak

18

1

Eskişehir

19

1

Kahramanmaraş

20

1

Adıyaman

21

2

Bursa

23

2

Konya

26

2

Ankara

33

4

Adana

38

2

Mersin

39

3

Hatay

40

3

İzmir

80

6

Tokat

144

9

Diyarbakır

188

10

İstanbul

3551

100

Kategori
Okul
Öncesi
2
3
1
1

2
1
11
1
37
2
1
4
7
1
1
1
2
15
1
18
794
15

İlkokul

Ortaokul

Ortaöğretim

12
6

21
8
2
1

2
1

1

2
1
2
2
1
1
1
23
2

11

1
3
1
49

2
1
2
3

2
4
4
69
1
1
2
1
5
2
2

2

4

1

14
1
18
1283
11

5
1

2
4
1
494
13

2
3
3

824
21
1
2
3
3

1
1

3

3

Dijital
materyal

1
1
6
1

14
11
1
2

2
2
1

1
7
1
1
1
1
1
1
1

1
2
384
11

1

Kategori Toplamı
28
18
4
3
2
3
20
4
4
19
8
185
4
6
5
5
17
13
7
2
8
2
37
7
39
3466
71
1
8
7
2
8

Şehir

Adana
Balıkesir
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çorum
Adıyaman
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Afyon
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Ağrı

Kategori
Okul
Öncesi
3
2
2
2
3
2
3
1
1

İlkokul

1
7
1
8
8
2
1
2

Ortaokul

Ortaöğretim

1
2
12
2
4
1
6
1
2

1
2
3
1
2

2
2
1
1
2

1
11
1
9
34
1
3
1
2
2

2

Kategori
Dijital
materyal

3
1
1
2
2
1

1

1

3
1
3
6
3
1

5
2
30
1
3
1
5
2
16

5
3
2

1
1
12
11
4

3
7
13
9
1

1
3
6
1

6
5
5
1
3
3
4
52
5
2
2
6
4
3
13

3
2
1
2

1
1

Kategori Toplamı
5
10
25
7
6
14
20
6
5
3
4
5
3
11
13
14
12
1
1
7
17
31
131
9
2
12
9
13
6
13

Şehir

Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa

Okul
Öncesi

Ortaokul

Ortaöğretim

2
2
6
2

5

1
5

1
2

3
2

1

13

1
1

1
1

1
1
1039

4
4
1
4
1560

1
2
1
1
1
16
1176

1
665

Kahramanmaraş

Mardin
Muğla
Muş
Amasya
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Ankara
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

İlkokul

Dijital
materyal

1

1

5

2
477

Kategori Toplamı
2
1
14
2
6
6
2
1
3
7
1
6
5
2
14
4681

Şehir

Aksaray
Bayburt
Antalya
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Artvin
Düzce
Aydın

Ahtapotikle Eğlenceli Sayılar
Üçgen Bilmece
Anlat-Çık
Karga Yumurtası
Dijital Olmayan Akıllı Tahtam
Küçük Parmaklar Büyük Beceriler Panosu
Dokun-Hi̇sset-Kavra
Kavram Masam
Renk Saçar
Bi̇r Dünya Oyun
Çemberimde Gül Oyna
Çark Çıldırmış Olmalı!
Cuf Cuf
Çark-ı Dil
Çoklu Kazanım Tablası- Oyun Yolu
Akıllı Fasülyeler
Acil Durum Çarkı
Kahraman Kuklalarım
Artık Materyallerden Bilişsel Materyale
Kodyol
Huffle Puff Oyun Matı
Çekmecemde Matematik var
Minikod
Ben Bulurum
Bul-Eşleştir-Oyna
Adım Adım Türkiye
Pusbas
Saklambaç Oynayan Yıldızlar
Çok Amaçlı Çark
Çok Amaçlı Götürgeç Halısı
Bilgi Çarkı
Eğlenerek Öğreniyorum
Mevsim Ağacım
Duyan Gözler
Ses Hazneleri
Eğlenceli Grafik
4N 1K
Masal Döngüsü Küpü
Eğlenerek Öğreniyorum
Renkmatik
Çiftlik İşleri
5’’li Perküsyon
Say Say
Bul-Tak Işığı Yak
Oyun Dünyası
Farklılıklar Yarat Bilgiyle Donat
Uğurlu Eğlence

25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117

Türkiyem! Vatanım
Bambutar
Bajun
Hayallerini Hikayelerle Canlandır
Güne Başlama Panosu
Çoklu Zeka Çarkı
Acil Durum Numaraları
Şişelerle Satranç
Eğlen Öğren Şehri
Bul Bakalım
Küpleri Birleştir Hikayeyi Tamamla
Atmadık Ürettik-Matematikle Eğlendik

119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141

İpucu Penceresi
Zihinden Toplama Yapıyorum
Besin Yoncası
Çarpım Çarkı
Afacan Ali Tek Ve Çift Sayıları Öğreniyor
Zıp Zıp Kurbağa
Öğrenme Adası
Çarkı Söyle
Eş-Zıt Anlamı Terazide Öğreniyorum
Sihirli Kızıl Elma
Mavi Işık
Yakın Onluğum Tahterevallide
Doğanın Sesleri
Akıllı Kalem ile Sınırsız Etkinlik
Etkileşimli Haritalarla Türkiye’m
Çözdüm, Çevirdim, Ben Seni Yendim
Sihirli Masa
Eğlenceli Yol
Saatleri Keşfediyorum
Kimler Buldu?
Top’lama
Çıkarma Kaydırağı
Kelimatik
Çevir Çevir Oyna
Sayı Basamakları Takvimi
Oyna Oyna Matematiğe Doyma
Alfabetör 1

145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197

Çark-ı Namaz
Mitoz Bölünme Oyunu
Üçgende Yükseklik Materyali

201
203
205

Bir Ülke Bin Ürün
Çizgen
Ritim Blokları
Eyvah Asal
Notamatik
Kodlamaca
İnovasyon Kutusu
Döndür Türet Kelime Üret
Mıknatıslı Kelimeler / Mıknatıslı İngilizce kelimeler
4/4’lük Oyun
Tam Gölge Düzeneği
Zaman Dümeni ( Tıme Rudder )
OBEB - OKEK Değirmeni
Yazım Yanlışı Kutusu
Cebirsel Karolar
Bilen Çark
Asal Sayılar Ve Çarpanlar Katlar Tablosu
Resim Sözlük
Hareketli Dik Koordinat Sistemi
Eşleştir Doğru Elementi Bul
Siberil 1 Kalıtım
Geomath
Boşaltım Sisitemi
Yalnış Geçemez
Bukalemun Ayna
Fotografik Hafıza İle Hücre Organelleri
Kalbimin İçi
Let’s Find the Rings
Çevir Türet
Bul Buluştur
Uzunluk Ölçüleri Dönüştürücü
Bir Demet Sözcük
Çok Yönlü Eğim Bulmaca

Modüler Eğitim Seti Ve Tamamlayıcı Problem Oyunu
Edebiyat Hazinesi
Fay-21
Elektronların Bilye Modeli ile Katmanlara Dağılımı
İki Boyutlu Manyetik DNA,RNA,ATP
Karekod ile Desteklenmiş Hücre Modeli
Gemilerde Talim, Bahriyeli Alim! Gel, Gör, Duy ve Öğren...
Huxley Hipotezi (Kayan iplikler hipotezi)
Mantıkmatik
Yerçekimi İvmesinin Ölçülmesi
Enfekte Çark
Bebeğimin Dünyası

207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259
261
263
265
267
269
271

275
277
279
281
283
285
287
289
291
293
295
297

Eserlerle Yazarlar ve Şairler Evi
Deprem simülasyonu
Nöron Artırılmış Gerçeklik Uygulaması
Trigonom
Soyağacı
Denklematik
Forbik
Bana Fonksiyon Anlat
Asal Sayılar
Çok Amaçlı Sesli Harita
Periyodik Tablo/Bil Bakalım
Geri Dönüşümden Elektrikli Araç Yapımı
Çark-ı Periyot
Pascal’ın Evreni
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Ölçü Küpü
3 Boyutlu Coğrafya
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Çanakkale Savaşı...
Kızma Trigonometri
İman Çarkı
Görme ve İşitsel Engellilere Renkler ve Seslerle Müzik Öğretimi
Oyunlarla Atom Modelleri
Konuşan Tablolar
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MATERYALİN ADI

Ahtapotikle Eğlenceli Sayılar

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Kazanımlar:
Nesneleri sayar.
Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Motor Gelişim Kazanım:
Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bilindiği üzere matematik ve sayılar her çocuğun korkarak baktığı bir alan bu korkularını
yenebilmeleri için onları çağıran ve eğlendiren bir materyal; bu amacı her daim canlı tutacaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin kapsamı okuma yazmaya hazırlık, matematik ve günlük yaşam becerileridir.
Matematiği somutlaştırarak çocukların daha eğlenceli ve basit bir şekilde öğrenmelerini
sağlayıp ilköğretime hazırlanmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Kumaş kullanılarak üretilmiştir.

Damla CERAN
Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu
bitlis
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MATERYALİN ADI
Üçgen Bilmece

MATERYALİN ALANI

Türkçe Etkinliği, Oyun Etkinliği ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.
Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Kazanım 4: Nesne veya varlıkları gözlemler.
Kazanım 5: Sözcük dağarcığını geliştirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir.

MATERYALİN KAPSAMI

“Üçgen Bilmece” adlı materyalimiz Türkçe etkinliğinde, okuma yazmaya hazırlık etkinliğinde ve oyun etkinliğinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çocukların bilmecenin cevabını
bulmaya çalışırken daha önceden öğrendikleri bilgileri de hatırlamalarına ve karşılaştıkları
yeni durumlarda kullanmalarına olanak verilmektedir. Türkçeyi düzgün ve doğru kullanma,
problem çözme, dikkatini toplama, neden- sonuç ilişkisi kurma becerileri geliştirmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Kavanoz kapakları, akrilik plastik sulu boya süngeri ve renkli fon kartonları kullanılmıştır.

Seçkin TABAR
Zehra Semahat Erişen İlkokulu
izmir
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MATERYALİN ADI
Anlat-Çık

MATERYALİN ALANI

Bilişsel, Dil, Sosyal, Motor Gelişim Alanları

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Matematik; renkleri tanıma, sayma becerisi, eşleştirme, mekansal konum
İletişim; farklı ifade türleriyle iletişim kurma becerisi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Kazanımı: Nesne, durum ve olaya dikkatini verir, odaklanır. Tahminde bulunur. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Nesneleri sayar. Nesne ya da varlıkları gözlemler, rengini söyler. Nesne ve varlıkları ayırt eder, renklerine
göre eşleştirir. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Problem durumlarına çözüm üretir.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklarda çok yönlü düşünme ve kendini ifade edebilme konusundaki eksikliklerden hareketle; çocukların ifade yöntemlerinin çeşitliliğini fark etmelerini ve bu yolla empati kurmalarını sağlamak, farklı ifade yöntemlerini kullanarak iletişim becerilerini geliştirmek, hızlı
düşünme ve zaman yönetimi becerilerini desteklemek, doğada bulunan renklerin bilincine
varmalarını sağlayıp öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla üretilen bir materyaldir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal, tümden gelim ve tüme varım yöntemlerinin kullanılabilmesi, farklı duyularla ifade
edilebilme ve algılanabilme imkanı tanıması, mekânsal konum, sayma, ve renkleri tanıma
becerilerini desteklemesi ve öğrenmeyi keyifli hale getirir.

CANAN UÇUNGAN - Rabia Kübra SEÇKİN
Toki Mimar Sinan Anaokulu
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap; atıl olan yapboz tahtaları silikon ile yapıştırılarak boyanmış ve üzerine atıl olan boya
kapakları ve raptiyeler takılarak oyun tahtası hazırlanmıştır.
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MATERYALİN ADI
Karga Yumurtası

MATERYALİN ALANI
Bilişsel ve psikomotor alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Renkleri tanıma, sayma, eşleştirme, karşılaştırma, mekânsal konum

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Kazanımı: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme, olay
ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırma, dikkatini toplayabilme, dikkatini nesne, durum
ve olay üzerinde yoğunlaştırma, algıladıklarını hatırlayabilme, varlıkların rengini söyleme,
varlıkların sayısını söyleme, varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirme, varlıkları renklerine
göre eşleştirme, nesneleri sayılarına göre eşleştirme, nesneleri ve nesne gruplarını uygun
rakamla eşleştirme.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Teknoloji bağımlılığını azaltmak, çocukları oyun oynamaya teşvik etmek, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi güçlendirmek, matematik ve mantıksal beceriler kazandırmak, konsantrasyon sağlamak, dikkat geliştirmek, hafızayı güçlendirmek, renk ve sayıları tanıma
farkındalığı kazandırmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Oyun üç kişi ile oynanır. Bir ahşap zeminde kargalar ve yuvalarına gizlenmiş farklı sayılarda
ve farklı renklerde yumurtalar bulunmaktadır. Oyun 3 etaptan oluşmaktadır. Ayrı bir ahşap
mekanizmada oyun çarkı bulunmaktadır Bu çarkta 3 farklı kart sıralaması mevcuttur ve üç
bölmede üç oyuncuya ait 15 adet pul bulunmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER
Rabia Kübra SEÇKİN
TOKİ MİMAR SİNAN ANAOKULU
İSTANBUL

Ahşap; atıl olan yapboz tahtası boyanmış ve üzerine atıl olan plastik boncuk kutuları yapıştırılarak oyun tahtası hazırlanmıştır. Boncuk kutularının kapaklarının etrafı hasır ip ile
sarılarak kuş yuvası haline getirilmiş ve yumurtalar için kullanılan ponponlar renk ve sayı
eşleşmelerini sağlayacak şekilde üst üste yapıştırılmıştır.

31

MATERYALİN ADI

Dijital Olmayan Akıllı Tahtam

MATERYALİN ALANI

1-Bilişsel alan 2- Okuma yazmaya hazırlık 3-Matematik 4- Psikomotor alan 5- Dil alanı
6-Akıl zeka oyunu 7-Sosyal duygusal alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Bilgisayarsız kodlama

İLGİLİ KAZANIMLAR

1- Nesneleri sayar. 2- Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, miktarını söyler.
3- Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. 4- Nesne/varlıkları sıralar. 5- Geometrik şekilleri tanır,
ismini söyler, özelliklerini söyler. 6- Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır, söyler. 7Nesnelerle örüntü oluşturur. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler. 8- Parça-bütün ilişkisini kavrar. Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara böler. Bir örüntüde
eksik bırakılan öğeyi tamamlar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Eğitim öğretim ortamında kaynaştırma eğitimi alan ve yaşıtlarına göre normal gelişim gösteren çocuklar arasındaki farkları en aza indirebilecek iki grubun da birlikte oluşturup, sıkılmadan bütünleştirilmiş tek bir materyalle öğrenip, kendilerinin uygulayabileceği, zekâ
oyunları oynayabileceği bir alan yaratmak istedim.

MATERYALİN KAPSAMI

Bilgisayarın arka planı gibi pinpon toplarını o günün kavram ve kazanımına uygun yerleştirerek dikkat çekme ve yapılacak etkinliklerin başlangıç basamağını vermek için düzenlemek istedim. Ayrıca yeni yeni etkinliklerimize katılan kodlama çalışmalarını da sürükle bırak
mantığıyla bilgisayar görselinde çalışıyormuş gibi hissedilmesini istedim.

LEYLA KATMERLİKAYA
YEŞİLYURT ANAOKULU
izmir

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap kontrplak, çadır kumaşlarının sarıldığı âtıl kalın rulo masuralar, pinpon topu plastik,
dil çubukları (abesleng), atık kağıtlar, kağıt hamuru malzemeleri.
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MATERYALİN ADI

Küçük Parmaklar Büyük Beceriler Panosu

MATERYALİN ALANI
Özel Eğitim

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Özel eğitim alanı ve destek eğitim odası için düzenlenmiştir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

KAVRAMLAR • Büyük-küçük • Şişman-zayıf • Uzun-kısa • Dolu-boş • Parça-bütün • Altında-üstünde • Güzel-çirkin • Sert-yumuşak • Eski-yeni • Hızlı-yavaş • Kirli-temiz • Açık-kapalı • İçinde-dışında • Ön-arka • Gece-gündüz • Eşleştirme • Geometrik şekiller • Taşıtlar •
Renkler • Basit toplama-çıkarma • Sayılar • Cinsiyet ve kıyafetler
EL BECERİLERİ • Fermuar çekme • Çıt çıt takma • Cırt cırt yapıştırma • Mıknatıs yapıştırma
• Kilit açma • Labirent oyunu • Düğme ilikleme • Mandal takma • Bağcık bağlama
İŞİTSEL AKTİVİTELER • Zil • Çan • Korna

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Eğitici oyuncağımız ortopedik, zihinsel yetersizliği olan, otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin eğitiminde faydalanabileceğiniz materyaller kullanılarak ve
kazanımlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap, kağıt kumaş, plastik

PINAR TEMEL
TOKİ FULYA ANAOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Dokun-Hi̇sset-Kavra

MATERYALİN ALANI
Bilişsel Alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Bilişsel

İLGİLİ KAZANIMLAR

Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir. Eş nesnelere örnek verir. Varlıkları dokunsal
özelliklerine göre gruplar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme. Okul öncesi çağındaki çocukların öğrenmelerinde dokunmanın ve oyunun önemli bir
rolü olduğu gerçektir. Bu bağlamda materyalimiz öğrencilere dokunarak varlıkların özelliklerini ayırt edebilmelerini, aynı varlıkları eşleştirmeyi ve gruplandırabilmeyi hedeflemektedir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz özellikle bilişsel alana hizmet etmektedir. Bu alanda kullanılması, çocukların
daha kolay, pratik, eğlenerek ve yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân sağlamaktadır.
Materyalimiz; 3 büyük hayvan modeli (kaplumbağa, fil, balık) üzerinde farklı dokulara ait
bölümlerden oluşmaktadır. Her modelin üzerinde en az 10 çeşit farklı doku vardır.Ayrıca bu
modellerle ilişkilendirilmiş olarak hazırlanan yine hayvan figürlerinin farklı dokularla gösterildiği bir kitap yer almaktadır. Kitapta bulunan hayvanların vücut bölümlerinden belirgin olan
kısımları çıkarılarak dokunarak öğrenmeye yönelik parçalar yerleştirilmiştir.

KULLANILAN MALZEMELER
HATİCE ÖZLEM MAZAK - ÖZGE KARAKAYA
güzelyurt turgut akdevelioğlu ilkokulu
nevşehir

Mukavva, pamuk, keçe, pipet, tüy, polar, deri, boncuk, kibrit çöpü, sünger, çekirdek, kürdan, makarna, cd parçaları, ip, kozalak parçaları, alüminyum folyo, kağıt, farklı dokularda
kumaş parçaları, deniz kabuğu, taş, şişe kapakları, plastik ve ahşap dokular...
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MATERYALİN ADI
Kavram Masam

MATERYALİN ALANI
Okul Öncesi Gelişim

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Kavramlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.Başkalarının duygularını ifade eder. 2.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 3.Görsel materyalleri inceler. 4.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 5.Varlıkların rengini, şeklini, sayısını söyler. 6.Nesneleri sayılarına göre eşleştirir. 7.Nesneleri ve nesne gruplarını
uygun rakamla eşleştirir. 8.Söylenen sayı kadar nesne gösterir. 9.Sayıca 10’dan az olan bir
gruptaki nesnelerin sayısını söyler. 10.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
11.Gösterilen sembolün anlamını söyler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Kavram masası oyunumuzu çocukların çeşitli alanlardaki kazanımlarını tek bir oyunda toplayarak, eğlenerek, oynayarak birden çok kavramı öğrenmesini ve tekrar etmesini sağlamak amacıyla tasarladık.

MATERYALİN KAPSAMI

Eğitim materyalimizi tasarlarken bir alana bağlı kalmayıp çocuğun eğitimin merkezine alarak bütün alanlara hitap etmesini sağladık. Matematik, Türkçe dil, psiko-motor ve bilişsel alanları kapsamasına önem gösterdik. Çocuklarla sınıfta uygularken eksik alanlarımızı
görerek materyalimizi geliştirdik, yeni alanlar ve oyunlar ekledik. Geliştirilebilir olması için
çocukların ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate alarak tasarımını bir çerçeveye kısıtlı kalmadan
esnek hatlarla tasarladık.

Elif BİLDİRİCİ BÖGE - Muzaffer BÖGE
75.Yıl Anaokulu
içel

KULLANILAN MALZEMELER

Atıl durumda bulunan nesnelerden (küp, sepet vb.) oluşmaktadır. Materyalimizin malzemeleri: Plastik ameliyat eldiveni, keçe ve eva , karton, kağıt- ahşap legolar, ceviz, fındık, masa
örtüsü (sade renkte), kumdan oluşmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Renk Saçar

MATERYALİN ALANI
Renk Öğretimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Okul öncesinde renk öğretimi ana ve ara renkler birden fazla ünitede yer
aldığından tek tek her ünitenin adı yazılmamıştır.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Ana renkleri ayırt eder. Ara renkleri ayırt eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi öğrencilerine ana ve ara renklerin öğretimi için tasarlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

“Renk Saçar” materyali renk öğretimi alanında kullanılacaktır. Okul öncesinde renk öğretimi belli bir üniteyi değil birden çok üniteyi kapsar. Öğrencilere önce ana renkler öğretilir,
sonrasında ara renkler verilir. Bu materyal tek bir düzenekte hem ana hem ara renkleri
sunduğu için önemlidir. Ayrıca hangi iki ana rengin birleşiminden hangi ara renk oluşur,
öğrenciye bunu da açık ve net şekilde göstermektedir

KULLANILAN MALZEMELER

Boş karton kutu, resim kağıdı, mukavva, renkli asetat kağıdı, fener.

ÖZNUR MAKAL GÜNER
MUŞ REHBERLİK ARAŞTIRMA merkezi
muş
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MATERYALİN ADI
Bi̇r Dünya Oyun

MATERYALİN ALANI

Bilişsel Gelişim ve Sosyal-Duygusal Gelişim Alanları

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Farklı Kültürleri Tanıma

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Kazanımı:
Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Sosyal-Duygusal Gelişim Kazanımı:
Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Farklı ülkelerin kültürlerine ait çocuk oyunlarının öğrenilmesi. Oyun dilinin ortak olduğunu
göstermek ve sınıf içinde ve bahçede oynanabilecek eğlenceli, farklı oyunları çocukların
dikkatini çekecek bir şekilde seçmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Bilişsel Gelişim: Birebir eşleştirme kazanımını eğlenceli bir şekilde vermek.
Sosyal- Duygusal Gelişim: Farklı kültürlerin öğretilmesini oyunla pekiştirmek.
Motor Gelişim: Büyük kas ve küçük kas gelişiminin sağlanması

KULLANILAN MALZEMELER
Materyal kağıttan yapılmıştır.

Sinem ÖZTÜRK- Alihan ÖZTÜRK
125. YIL ANAOKULU
Giresun
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MATERYALİN ADI
Çemberimde Gül Oyna

MATERYALİN ALANI

Okul Öncesi Eğitim -Öğretim Ortamları

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal - Duygusal Gelişimi, Motor Gelişimlerinin ve öz bakım becerilerinin gelişmesini sağlayıcı uygulamalar,

İLGİLİ KAZANIMLAR

1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 3: Algıladıklarını hatırlar. 4: Nesneleri sayar. 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. 6: Nesne ya da
varlıkları gözlemler. 7: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 8: Mekanda konumla
ilgili yönergeleri uygular. 9: Geometrik şekilleri tanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi sınıf ve kurumlarda bizlerin gözlemlediği en büyük sorunların başında öğrencilerimizin ailelerinden ilk kez ayrılmalarıyla birlikte çocuklarımızda oluşan duygusal boşluklar
ve bunun yanı sıra okul ortamının oyundan ayrı düşünüldüğü ortamlar olmasıdır. Oysaki
ana sınıfları ve okul öncesi kurumları, çocukların gelişim evrelerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için oyunun merkeze alındığı, yaparak yaşayarak ve çoklu zekaya hitap
edebilen oyunların bu dönemde oldukça etkili olmasıdır.

MATERYALİN KAPSAMI

ÖZGE ARSLAN - AYŞE KUNDAKÇI
Maltepe Atatürk İlkokulu
İSTANBUL

Çocuklar oyun içerisinde sorumluluk alırlar, rollerini yerine getirirler, problem çözmeyi, ara
bulmayı, işbirlikçi davranmayı öğrenirler, kendilerini ifade etme becerileri gelişir hatta ve
hatta çocuklar gerçek hayatta yaşadıkları problemlerle oyun sayesinde de baş edebilir.
Çocuklar oyun içerisinde öğrendiği bilgileri gerçek hayata transfer edip kullanırlar.Bu da
hayata uyumlarını olumlu etkiler. Hayal güçlerini geliştirir, yaratıcı düşünme becerileri artar.
Çocukların gelişim alanları dil gelişimi, bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, psiko-motor gelişim ve fiziksel gelişimine büyük katkı sağlar.

KULLANILAN MALZEMELER

Branda malzemesinin üzerine renkli baskı şeklinde tasarlanmıştır. Oyunumuzda yün, pamuk, karton, renkli evalar ve çeşitli boya malzemeleri, çıkartmalar kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Çark Çıldırmış Olmalı!

MATERYALİN ALANI

Psiko-motor, sosyal-duygusal dil, Bilişsel, Öz Bakım Becerileri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Kodlama, hayvanlar, örüntü, hedef, lego, spor, sesler, renkler, dikkat, motor
beceri, şekiller, matematik, beyin fırtınasi, hikaye, engeller beyinde, değerler.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel alan kazanımları, dil gelişim alanı kazanımları, sosyal gelişim alanı kazanımları, psikomotor beceri alanı kazanımları, öz bakım beceri kazanımları.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

1-Çocukların konsantrasyon ve dikkat becerilerini arttırmak.
2-Matematik ve problem çözme becerilerini geliştirmek.
3-Sosyalleşmelerini sağlamak ve iletişim becerilerini geliştirmek.
4-Empati yapabilmelerini sağlamak.
5-Sınıf ortamını keyifli ve eğlenceli hale getirmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Okuma yazma becerileri ile çocuklar görüp izlediklerini, dinlediklerini, düşündüklerini anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanarak Türkçe’yi doğru kullanabilmektedir. Matematik becerileri ile çocuklar basit toplama çıkarma işlemleri yaparak, geometrik şekilleri tanıyabilmektedir. Akıl yürütme, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap,plastik, renkli bilgisayar çıktıları, karton-şeffaf bardak, kum saati, mandal, ip bobini,
mukavva, deri kumaş, keçe, dil çubukları, lego, PVC kağıdı, renkli boncuklar, sürpriz yumurtalardan çıkan küçük oyuncaklardır.

münüre burcu çölkesen - hatice imren demiroğlu
gelincik anaokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Cuf Cuf

MATERYALİN ALANI
Kavramlar

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Kavramlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Nesne/durum/olaya dikkatini verir. -Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. -Nesneleri
sayar. -Nesne ya da varlıkları gözlemler. -Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. -Nesne ya da
varlıkları özelliklerine göre gruplar. -Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. -Nesne/varlıkları
yapıldığı malzemeye göre gruplar. -Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplar. -Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular. -Nesnenin mekândaki konumunu söyler. -Geometrik şekilleri tanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bilişsel, Motor Gelişimi, Sosyal- Duygusal alanlara katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Bilişsel, Motor Gelişimi, Sosyal- Duygusal alanlara katkı sağlamak amacıyla yaptığımız materyalimizin bu alanlarda kullanılması çocuğun gelişiminde önemli yeri olan oyunun kazanımların pekiştirilmesine katkı sağladığı ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiği için önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Siyah bant, kalın mukavva, karton kutu, küçük mandal, ip, renkli karton, keçe, su şişesi
kapağı, yapıştırıcı.

CANSU ÖZDEMİR - Gamze ERGEN
kaletepe şehit nurettin öztürk anaokulu
Kırıkkale
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MATERYALİN ADI
Çark-ı Dil

MATERYALİN ALANI

Dil gelişimi, sosyal gelişim ve ince motor gelişim alanlarına yöneliktir.

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Tüm gelişim alanlarını hedef alan “gelişimsel” bir program olup; sarmal ve
eklektik yapıdadır. Programda üniteler bulunmamakta olup, temalar/ konular amaç değil,
araç olarak ele alınmaktadır.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Çocukların bilişsel, dil ve motor gelişimlerini desteklemektedir. Dil ve iletişim becerilerine
yönelik olan bu materyal; yetişkin-çocuk ve çocuk-çocuk arasındaki sözel ve sözel olmayan dil becerilerini güçlendirmekte olup yaparak-yaşayarak öğrenmeyi destekleyecek
niteliktedir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Dil, insanların birbiriyle etkileşimlerini sağlayan bir araçtır. Ülkemizde erken yaşta çocuklara
verilen yabancı dil eğitimi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Dil bilimciler ve eğitimcilere göre erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal çocukların farklı dillerdeki iletişim becerilerini geliştirmeye hizmet etmektedir. Yabancı dil öğrenmek, beyindeki nöron bağlantılarının hızlı bir şekilde artmasını sağladığından, zihinsel gelişim açısından çocuklara önemli faydalar sağlar.

KULLANILAN MALZEMELER

Yeliz APAYDIN- Seliha BAŞDAĞ
Ahmet Ermiş Anaokulu
İSTANBUL

Gövdesi ahşaptan, ayağı demir profilden yapılmış olan bir materyaldir. Çarkın üzeri 20 eşit
parçaya bölünmüş olup, her alanda artık materyallerden (ip, kibrit, dil çubuğu, düğme, atık
karton, kulak çubuğu, şönil, çivi, vida, ağaç parçası, keçe, ceviz kabuğu, pamuk, grapon
kağıdı, cırt cırt) oluşturulmuş olan farklı hayvan, sayı, aile bireyleri, meslek, renk, meyve,
eşya resimleri bulunmaktadır. Resimler çarkın üzerine cırt cırt ile monte edilmiş olup yer
değiştirmeye uygun dizayn edilmiştir.
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MATERYALİN ADI

Çoklu Kazanım Tablası- Oyun Yolu

MATERYALİN ALANI
Bilişsel Gelişim

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Anasınıflarında ünite olmadığından kazanımlar üzerinden gidilmiştir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişimsel Kazanımları:
1- Nesneleri sayar. 2-Nesne ya da varlıkları gözlemler. 3- Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir. 4- Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. 5- Nesne ya da varlıkları
özelliklerine göre sıralar. 6- Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 7- Günlük yaşamda
kullanılan sembolleri tanır. 8-Basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Psiko-motor Gelişim Kazanımları:
1- Nesne ya da varlıkları uygun yerlerden hareket ettirir. 2- Çubuklara halkalar geçirir.
3- Kutu vb. objeleri doldurur boşaltır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

1-Kazanımların oyun olarak eğlenceli bir şekilde öğretilmesini sağlamak. 2- Çok sayıdaki
kazanımın öğretimini tek bir materyal üzerinde toplamak, gerçekleştirmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik ve psiko-motor gelisimde: Soyut kavramların bir oyun alanı üzerinde somutlaştırılarak öğrenilmesi öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirerek hızlandıracaktır. Ayrıca bir çok
dağınık materyal yerine düzenli yekpare bir oyun alanı olduğu için çocuğun dikkat dağılımını azaltıp odaklanmayı arttıracaktır.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap kullanılarak üretilmiştir.

SELİM YİĞİT
Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu
zonguldak
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MATERYALİN ADI
Akıllı Fasülyeler

MATERYALİN ALANI

Okuma yazma, matematik, öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, iletişim becerileri.

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Basit Matematiksel İşlemler
İLGİLİ KAZANIMLAR
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne
grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Nesne/varlıkları
miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlığın
miktarını söyler. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Somut işlemler döneminde olan okul öncesi dönemi öğrencileri için, matematiksel işlemleri
materyaller ve nesneler yardımıyla hem eğlenerek hem de kolaylaştırarak öğretmektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Hizmet ettiği alan matematiktir. Çünkü matematik, özellikle okul öncesi öğrencileri için kavraması ve uygulaması zor bir konudur. Bunu materyallerle kolaylaştırıp, matematik temelini
sağlam atmak, öğrencinin bütün eğitim hayatını olumlu yönde etkileyecektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Plastik dosya, eva , renkli kağıt , ponpon ve fasulyeden yapılmıstır.

ŞEYMA ÇETİN
Hantepe ilkokulu
diyarbakır
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MATERYALİN ADI
Acil Durum Çarkı

MATERYALİN ALANI
Kaza Durumları

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Okul öncesi dönemi çocuklarında sıklıkla görülen kazalar.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanımları: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Problem durumlarına çözüm üretir.)
Dil Alanı Kazanımları: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri okur.
Psiko-motor Alanı Kazanımı: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Öz Bakım Alanı Kazanımı: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocukların materyalde ele alınan kaza durumlarını ( kanamalar, yaralanmalar, kırıklar, kan
şekeri düşmesi, vücuda yabancı cisim kaçması, solunum yolu tıkanması, zehirlenme, yanık) anlamalarını sağlamak ve bu durumların ilk müdahalelerinin (tedavilerinin) nasıl yapılacağını pekiştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

bilişsel alanda eşleştirme, problem durumuna çözüm üretme, düşünme gibi becerilerin
pekişmesine olanak sağlar. Öz bakım becerileri kapsamında çocuğun kendini tehlikelerden
koruyabilmesi ve yetişkin olmadığı durumlarda nasıl davranması gerektiğinin öğrenilmesini
sağlar.

KULLANILAN MALZEMELER
PVC kullanılarak üretilmiştir.

Merve Menekşe DEMİREL - Asya TUNA
ATATÜRK ANAOKULU
hakkari
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MATERYALİN ADI
Kahraman Kuklalarım

MATERYALİN ALANI
Değerler Eğitimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Milli Kahramanlarımızı Tanıyalım

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bedensel, sosyal - duygusal ve dil kazanımlarına yönelik hazırlanmıştır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklarımızın kendi kültürümüze ait milli ve gerçek kahramanları tanıyıp kendilerine örnek
almalarını sağlamak amacıyla tasarlanıp geliştirilmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal Türkçe dil ve serbest zaman etkinliklerinde uygulana bilinir. Okul öncesi dönemde çocuğun etkin katılımını sağlamak, öğrendiği bilgileri somutlaştırmak çok önemlidir.
Kahramanların (Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Piri Reis, Evliya Çelebi, Seyit Onbaşı, Mehmet Akif Ersoy, Barış Manço, Hezarfen Ahmet Çelebi) hikayesini kuklalar
aracılığıyla çocuğa sunmak, kahramanları somutlaştırır. Türkçe dil etkinliklerinde kuklalar
çocukların tüm duyularına hitap eder böylelikle kahramanları ve özelliklerini çocuklara anlatmak kolaylaşır. Serbest zaman etkinliklerinde ise çocuklar kahraman kuklaları oynatırken
kendisini o kahramanın kimliğine sokar, onun gibi düşünüp hisseder. Kuklalar çocuklara
kendi kendine öğrenme sorumluluğu kazandırır.

KULLANILAN MALZEMELER

Keçe, artık kumaşlar ve boncuk elyaflarla yapılmıştır.

Ayşe Pınar DÜZYOL
Hayme Hatun Anaokulu
yalova
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MATERYALİN ADI

Artık Materyallerden Bilişsel Materyale

MATERYALİN ALANI
Bilişsel Gelişim

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Kazanımları: Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Kazanım 2: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eleştirir.
Motor Gelişim Kazanımı: Kazanım 1: Küçük kas kullanımını gerektiren hareketleri yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocukların serbest oyun zamanlarında kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek, ince motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak.

MATERYALİN KAPSAMI

“Artık Materyallerden Bilişsel Materyale” etkinliğinin günlük yaşam becerilerinde analitik
düşünme, tahmin yürütme, olası sonuçları söyleme ve deneme-yanılma yönteminin etkin
kullanılmasına yardımcı olması açısından etkililiği gözlemlenmiştir.

KULLANILAN MALZEMELER
Karton kullanılarak yapılmıştır.

Ayşe Uğurtay
Dargeçit Mevlana Anaokulu
mardin
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MATERYALİN ADI
Kodyol

MATERYALİN ALANI

Motor Gelişim ve Bilişsel Gelişim

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Kodlama Eğitimi İle Tanışma

İLGİLİ KAZANIMLAR

Motor Gelişim Kazanımı ve Göstergesi: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesleri açar/kapar.
Bilişsel Gelişim Kazanımı ve Göstergeleri: Nesne,durum, olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat eilmesi gereken nesne, durum, olaya dikkat eder. Kazanım 10: Mekâna konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru
yere yerleştirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklar okul öncesi dönemi itibariyle kodlama eğitimi almaya uygundurlar. Oyuncaklar ve
mobil oyunlar sayesinde kodlamayla tanışan çocuklar, ortalama 10 yaşından sonra yazılım
dili kullanarak kodlama yapma konusunda yeterliliğe ulaşmaktadırlar. Özel olarak tasarlanan materyallerle basit komutlar verilerek kodlamanın öğrenilmesi sağlanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

“Kod Yol” oyunu çocuğun problem çözme ve mantık yürütmesini desteklemekle birlikte
açma kapama hareketleri ile küçük kas gelişimini de desteklemektedir. Yönerge kartlarında bulunan zorluk seviyeleri sayesinde her çocuk oyunu zorlanmadan oynayabilmektedir
ve böylelikle hedeflenen kazanım ve göstergelere ulaşabilmektedir. Kartlarda bulanan son
seviye olan kendi yolunu bulma, çocuklarda akıl yürütme ve muhakeme yetilerini desteklemektedir.

Gülçınar Serençelik
Ali Nihad Tarlan İlkokulu
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap zemin, laminasyon kaplı yönerge kartları, plastik pet şişe ve kapakları.
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MATERYALİN ADI
Huffle Puff Oyun Matı

MATERYALİN ALANI

Bilişsel Zekâ (Akıl ve Zekâ Oyunları)

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / 1 )Parçadan Bütün Elde Etme 2)Görsel Algıyı Geliştirme 3)Görsel Algı ve
Küçük Kasları Geliştirme 4)Nesne Yerleştirme ve Eşleştirme

İLGİLİ KAZANIMLAR

Nesne/durum/olaya dikkatini verir. -Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. -Algıladıklarını hatırlar. -Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. -Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir. -Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir. -Geometrik şekilleri tanır. -Nesnelerle örüntü oluşturur. -Parça - bütün ilişkisini kavrar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Planlı hareket etme becerisi kazandırır. Öngörüyü güçlendirir. Yeni yetenekler edinmeyi sağlar. Unutkanlığa iyi gelir. Konsantrasyonu
yükseltir. Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir. Yeteneklerin sınırını
tanımayı sağlar. Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırır. Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretir. Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar. Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır.

MATERYALİN KAPSAMI

Merve Murteza
Özel Arımaya Anaokulu
İSTANBUL

Sabır ve sebat gerektiren oyunlar sabretme yeteneğini güçlendirerek gerçek hayatta bireyin sağlıklı karar vermesini sağlamaktadır. Öngörüyü güçlendirmesi ve sistemli düşünmeyi
geliştirmesi ile gerçek hayatta oldukça faydalı yetenekler kazanılmasını sağlamakta, oyuncuların kendine güvenen ve başarılı bireyler olmasına katkıda bulunmaktadır. Neden- sonuç ilişkisini kavrayan ve problem çözme yeteneği kazanan çocuklar gerçek hayatta daha
başarılı olarak hayatlarına devam etmektedir. Ezbercilikten uzaklaşan ve araştırmacı olan
çocuk, okul hayatında daha başarılı olmakta ve yeteneklerinin sınırlarını zorlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Keçe, karton, eva, dil çubuğu, yarım misket, lastik, raptiye, çıt çıtlı dosyalar, kedi dili.
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MATERYALİN ADI

Çekmecemde Matematik var

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Alanına Yönelik Kazanımlar: Algıladıklarını hatırlar, nesneleri sayar, nesne
veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir, nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar,
nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Dil Gelişimi Alanına Yönelik Kazanım: Görsel materyalleri okur.
Sosyal-Duygusal Gelişim Alanına Yönelik Kazanımlar: Bir işi veya görevi başarmak için
kendini güdüler, sorumluluklarını yerine getirir.
Motor Gelişim Alanına Yönelik Kazanım: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyalde birden çok çekmecede farklı el işleri kullanılarak çocukların matematiğin farklı
alanlarını, eğlenerek öğrenmeleri planlanmıştır. Çocukların aynı zamanda matematiksel konuları somut bir ortamda dokunarak ve görerek öğrenmeleri esas alınmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal, okul öncesi çocuğun bilişsel gelişim alanında matematiksel becerileri kavrama ve
günlük yaşam becerilerini geliştirmesine hizmet eder.

KULLANILAN MALZEMELER

Merve Aydın - Zeynep Özli Özdemir
Çekmeköy Anaokulu
İSTANBUL

Materyal ana malzemesi ahşap olan çekmeceli bir sistemden oluşmaktadır. Çekmece içlerinde farklı türde pek çok materyal kullanılmıştır. Şişe kapağı, ıslak mendil kapağı gibi
artık materyaller, raptiye, lastik gibi kırtasiye malzemeleri, taş, mıknatıs, ahşap boncuk,
pvclenmiş kağıt gibi pek çok farklı malzeme kullanılarak zengin bir materyal çeşitliliği oluşturulmuştur.
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MATERYALİN ADI
Minikod

MATERYALİN ALANI
Kodlama - Zeka

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Bilişsel Gelişim - Zeka Geliştirici Oyunlar.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Problem çözme becerisi - Oyun kurma - Soyut düşünebilme - Rakamları öğrenme - Renkleri tanıma - Yön kavramları - Büyük küçük kavramları - Satranç taşlarını kullanarak satranç
öğrenmeye temel oluşturma - Materyali oluştururken ve kullanırken küçük el kasları gelişimine faydası ile fiziksel kazanım - Toplu oynamada sosyalleşme ve ortak düşünce yürütme
yetisi

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okuma yazma becerisine sahip olmayan fakat birçok beceriyi ilk defa kazanabilmesi için
yeterli seviyeye gelişimsel olarak ulaşan ” 7 yaş çok geç “ sloganının taşıdığı anlamı da
göz önünde bulundurarak, okul öncesi öğrenci grupları ile dokunarak, yaşayarak kodlama
eğitimi alabilmeleri amaçlanmaktadır. Okuma ve yazma becerisine sahip öğrencilerin kodlama eğitimi alabilecekleri birçok dijital ve dijital olmayan materyaller geliştirilmiştir. Mevcut
materyalleri okul öncesi gruplarında uygulamak, sahip oldukları hazır bulunurluk seviyesi
nedeniyle zor olmaktadır. Geliştirilen materyal ile her öğrenci ve öğretmenin (satranç takımı, kağıt vb.) elindeki imkanlarla kodlama temel mantığını oyun oynayarak okul öncesi
bireyler ve gruplara çok kolaylıkla verebilmesi amaçlanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirilen materyalin özellikleriyle elde ettiği becerileri iki şekilde ele alabiliriz: Birincisi
kodlama altyapısı becerisini kazandırması, diğeri ise uygulama esnasındaki matematik, iletişim vb. elde ettiği beceri alanlarıdır.

KENAN İPEK - ADEM ÖZEL
NECLA ERGUN ABALIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
denizli

KULLANILAN MALZEMELER

Minikod ile kodlama yapabilmek için öncelikle temel malzeme kâğıttan oluşmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Ben Bulurum

MATERYALİN ALANI

Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi , Sosyal ve Duygusal Gelişimi Alanı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / 1- Bilişsel gelişim 2- Dil gelişimi 3- Sosyal ve duygusal gelişim

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim İle İlgili Kazanımlar:
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. Kazanım 4: Nesne veya varlıkları gözlemler. Kazanım 5: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Kazanım 6: Nesne veya
varlıkları özelliklerine göre gruplar. Kazanım 7: Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Kazanım 8: Geometrik şekilleri tanır. Kazanım 9: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Dil Gelişimiyle İle ilgili Kazanımlar:
Kazanım 1: Dili iletişim amacıyla kullanır. Kazanım 2: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını
kavrar. Kazanım 3: Görsel materyalleri okur.
Sosyal ve Duygusal Gelişimle İle İlgili Kazanımlar:
Kazanım 1: Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. Kazanım 2: Sorumluluklarını
yerine getirir. Kazanım 3: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Kazanım 4: Kendine güvenir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi öğrencilerin bildiklerini doğru şekilde ifade edebilmelerini, farklı özelliklere sahip nesneyi-taşıtı-şekli özelliklerinden yola çıkarak bulabilmeyi böylece “bilişsel gelişimini”,
“dil gelişimini” ve “sosyal ve duygusal gelişimini” desteklemeyi amaçlar.

MATERYALİN KAPSAMI

Mehmet AKYER
Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kastamonu

Okul öncesi öğrencilerin bildiklerini doğru şekilde ifade edebilmelerini, farklı özelliklere sahip nesneyi-taşıtı-şekli özelliklerinden yola çıkarak bulabilmeyi böylece “bilişsel gelişimini”,
“dil gelişimini” ve “sosyal ve duygusal gelişimini” desteklemeyi amaçlar.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal ahşap malzemeden yapılmıştır. Hareketi sağlamak için de menteşe kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Bul-Eşleştir-Oyna

MATERYALİN ALANI
Bilişsel-psiko-motor

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Bilişsel Gelişime Katkı Sağlama Psiko-motor Gelişime Katkı Sağlama

İLGİLİ KAZANIMLAR

Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesneleri
sayar. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Geometrik şekilleri tanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklara sayıları,şekilleri,renkleri görsel bir şekilde öğrenmesi- sayı ve sayı kadar nesneyi
eşleştirebilmesi-şekil ve nesne ilişkisini kavraması.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik, günlük yaşam becerileri, sayıları, nesneleri ve şekilleri oyun yöntemiyle
kavramasıdır.

KULLANILAN MALZEMELER
Kağıt kullanılarak üretilmiştir.

Sultan günel
Dargeçit Zübeyde hanım anaokulu
mardin
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MATERYALİN ADI
Adım Adım Türkiye

MATERYALİN ALANI

Eğitsel Oyuncak/ Masa Oyunu/ Akıl Oyunu

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Evrensel, kültürel, tarihsel, coğrafi değerleri içerir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

• Farklı kültürel özellikleri açıklaması, kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söylemesi sağlanır. • Yer değiştirme hareketleri yapar. • Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. • Mekânda konum alır. • Harita ve krokiyi kullanır. • Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler. • Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. • Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır. • Benlik kontrolü ve ahlaki gelişim sağlanacak • Konsantrasyon, odaklanma becerileri artacak • Dürüst, azimli, sorumluluk sahibi, cesaretli, öz denetime sahip, iç kontrollü,
iç disiplinli, sevecen, bağımsız, kendine güvenen, nazik, özellikleri kazanacak • Çocukların
dikkatini toplatarak, grup çalışması ile birlikte sosyal davranışlarını ortaya çıkaracaktır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ülkemizin farklı bölgelerini ve bu bölgelere ait belli başlı kültürel öğeleri oyun yoluyla tanıtmak, çocuklarda merak uyandırarak eğlenceli ve kalıcı öğrenme gerçekleştirmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Kültürel ögeleri tanıma yönünde seçilmiş olmakla birlikte yer değiştirme ve küçük kas becerisi gerektiren hareketleri yapma, motor becerilerini, günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanıma, mekânda konumla ilgili yönergeleri uygulama, algıladıklarını hatırlama, bilişsel
becerilerini, sesini uygun kullanma dil becerisini de alt kazanım olarak verebilmek amaçlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Emine ÖZTÜRK - Mine BEYDAĞ
Sincan Lale Anaokulu
ankara

Branda bezi üzerine renkli baskı oyun matı, pvc kaplı yönerge kartları, bez torba içinde
kürdan, eva süngeri, misket vb. yönergelere uygun küçük materyaller.
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MATERYALİN ADI
Pusbas

MATERYALİN ALANI

Okul Öncesinde Kavram Öğretimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Okul öncesinde sağ-sol, ileri- geri kavramlarının öğrenilmesi.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur. Kazanım 3: Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular. Kazanım 4: Dinlediklerinin ve izlediklerinin anlamını kavrar. Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Sağ- sol, ileri- geri kavramlarını okul öncesindeki öğrencinin teknolojiyi kullanarak müzik ve
hareketle oynayarak ve eğlenerek öğrenilmesini sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu materyal çocukların bilişsel alanda kavramları öğrenmelerini daha kolay verimli ve etkili
kılmak, öğrenmeyi daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Buluş kiti (makey makey), kağıt.

Hayriye Güner
Selim Sırrı Tarcan İlkOkulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Saklambaç Oynayan Yıldızlar

MATERYALİN ALANI

Özbakım Becerileri, Bilişsel Alan, Sosyal-Duygusal Alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Okul öncesi eğitimde ünite bulunmamaktadır. Materyal, özbakım becerilerinden diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaya yönelik sağlığımız konusuyla ilgilidir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Özbakım Becerileri Kazanımları ve Göstergeleri:
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. Kazanım 2: Günlük yaşam becerileri
için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 3: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Bilişsel Alan Kazanımları ve Göstergeleri:
Kazanım 1: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Kazanım 2: Neden- sonuç ilişkisi kurar
Kazanım 3: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Sosyal-Duygusal Alan Kazanımları ve Göstergeleri:
Kazanım 1: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Kazanım 2: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Saklambaç Oynayan Yıldızlar” materyali ile çocuklar için diş fırçalamayı daha cazip hale
getirmek ve zamanla çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak hedeflenmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI

VİLDAN YILMAZ
ESATPAŞA ANAOKULU
İSTANBUL

Özbakım becerileri deyince, çocukların kendi bakımı ve yaşamını başka kişilerin yardımına
ihtiyaç duymadan sürdürebilmesini sağlayan kişisel bakım becerileri aklımıza gelir. Özbakım becerilerini kazanmak çocukların bağımsız, yeterli ve kendine güvenen kişiler olmasında önemli rol oynar. Sosyal- duygusal alanda, çocuğun bir yetişkinin yönlendirmesi olmadan diş fırçalaması gerektiğini düşünmesi ve bir hafta boyunca sürecek olan aktiviteyi
başarılı bir şekilde bitirme çabası açısından önemlidir. Bilişsel gelişim, okul öncesi dönemde geniş yer bulan bir alandır. Çünkü çocuğun düşünme, karar verme, akıl yürütme becerileri bu alanla ilgilidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Kalın keçe, renkli kağıtlar, şal askısı, renkli tel, pvc kaplanmış renkli resimler
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MATERYALİN ADI
Çok Amaçlı Çark

MATERYALİN ALANI

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları (dikkat, algı, matematik çalışmaları)

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Dikkat Geliştirici Oyun

İLGİLİ KAZANIMLAR

1- Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler. 2- Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır. 3-Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. 4- Nesneleri sayılarına göre eşleştirir.
5-Eş nesnelere örnek verir. 6- 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. 7-Söylenilen
sayı kadar nesneyi gösterir. 8-Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 9- Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur. 10- Yarım
ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. 11-Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler...

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu materyal tasarlanırken; okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin zihinsel gelişimlerini
desteklemek, okuma yazmaya hazırlık, matematik becerilerini geliştirmek, öğrenme-uyaran ortamını zenginleştirmek, öğrenmeyi oyunlaştırmak, somutlaştırmak, öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak ve atık malzemeleri de değerlendirmek amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Öğretmen tarafından pekiştirilmesi amaçlanan kavramlara ait kartların arkası cırt cırtlı yapıştırıcı ile kaplanır ve çok amaçlı çarkın bölümlerine yapıştırılır. İlişki kurulması istenen
diğer cırt cırtlı kartlarda atık malzemelerden hazırlanmış (tahta, ıslak mendil kapakları) ağzı
açık ıslak mendil kutusu kapaklarından oluşan kapakların üst tarafına yapıştırılır. Çocuklar
çarkı çevirir, gelen kavram kartı çarktan çıkarılır ve ilişki kurması gereken kartı sonuç panosunda bulur ve alt kapağa yapıştırarak eşleştirmeyi sağlar.

Şaver YILMAZ PINAR - Nurgül BEKTAŞ ÖZDEMİR
Fahriye Vandemir Anaokulu
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

Mukavva, karton koli, plastik kapaklar, ıslak mendil kapakları, çay markası, tahta vb. atık
malzemelerden elde edilmiştir.
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MATERYALİN ADI

Çok Amaçlı Götürgeç Halısı

MATERYALİN ALANI

Bilişsel alan - Motor alanı - Sosyal - Duyusal alan - Dil alanı - Özbakım alanı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Günlük Yaşam

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanımları:
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Kazanım 3: Nesneleri sayar. Kazanım
Dil Gelişimi Alanı Kazanımları:
Kazanım 1: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Kazanım 2: Dinledikleri/izlediklerini
çeşitli yollarla ifade eder. Kazanım 3: Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Motor Gelişim Alanı Kazanımları:
Kazanım 1: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Özbakım Becerileri Kazanımı:
Kazanım 1: Giyinme ile ilgili işleri yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi ve özel eğitim alanında var olan materyallerin çok fazla alana hitap etmemesi,
diğer alanlara da hitap eden materyallerin temini durumunda hem maddi yönden zarara
uğratması hem de karışıklık, dikkat dağınıklığı gibi olumsuzluk teşkil etmesi; bunun üzerine
tasarladığımız bu materyalle bütün gelişim alanlarını sadece bir materyalde toplayarak bu
olumsuzluğun önüne geçilmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI
GÜLÜZAR SÜRMEN - HÜLYA DEMİR
Aşağı Aksu İlkokulu
trabzon

Günlük yaşam becerileri - öz bakım becerileri - duyu eğitimi - iletişim becerileri - parça
bütün kavramı - ilişki bağlantı kurma - renk kavramı - zıt kavramlar - saat zaman kavramı
-hava durumu - mekanda konum kavramı

KULLANILAN MALZEMELER

Keçeler , polar kumaş, cırt cırt, çıt çıt, fermuar, düğme gibi günlük yaşam becerilerine yönelik materyaller vb. malzemelerden oluşmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Bilgi Çarkı

MATERYALİN ALANI
Okul Öncesi
SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanımları:
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Kazanım 2: Nesneleri sayar. Kazanım 3:
Nesne ya da varlıkları gözlemler. Kazanım 4: Geometrik şekilleri tanır. Kazanım
Dil Alanı Kazanımları:
Kazanım 1: Sesini uygun kullanır. Kazanım 2: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Kazanım 3: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Motor Gelişim Alanı Kazanımları:
Kazanım 1: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Sosyal- Duygusal Gelişim Alanı Kazanımları:
Kazanım 1: Kendine güvenir. Kazanım 2: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar...

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi dönemde öğretilen kavramların oyun yoluyla eğlenerek tekrarının yapılarak
görsellerle kalıcılığının sağlanması.

MATERYALİN KAPSAMI

AYŞE KEYFLİ
KULP ANAOKULU
diyarbakır

Materyalimiz; Türkçe - müzik - matematik - okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine, bilişsel-sosyal duygusal-dil-motor-özbakım gelişimlerine hizmet etmektedir. Öğretimler sırasında çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun, dikkat çekici, hareketli, somut, görsellerden yararlanılmalıdır. Bu materyal çocukların ilk gördükleri anda ilgilerini çekerek,
dikkatlerini yoğunlaştırıp, etkinliğin bitimine kadar dikkatleri dağılmadan öğrenilen kavramları eğlenerek tekrar etmelerini sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Plastik, ahşap, karton kullanılarak üretilmiştir.
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MATERYALİN ADI
Eğlenerek Öğreniyorum

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Matematik çalışmaları

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Kazanım 4: Nesneleri sayar. Göstergeleri: İleriye/geriye doğru
birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane
olduğunu söyler. Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın
sesini söyler. Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne grubundan belirtilen
sayı kadar nesneyi ayırır. Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi öğrencilerinin oyun yoluyla sayıları tanımasını ve kavramasını, basit toplama ve
çıkarma işlemlerini öğrenmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak. Ayrıca hayvanlar ve onların
besinleri arasındaki ilişkiyi kurarak, hayvanların seslerini, yürüyüşlerini taklit etme yoluyla
eğlenmelerini ve öğrenmelerini sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik günlük yaşam becerileri, ilişki kurma becerileri bu yaş grubunda oyun yoluyla
daha kalıcı ve daha kolay öğrenme sağlandığı için hazırlamış olduğumuz bu materyal (EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM) davranış ve kazanımların çocuklar tarafından daha kolay ve
eğlenceli bir şekilde kazanmalarını sağlayacaktır.

SEMA KIR - Betül tunçer
Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

Strafor, kullanılmış şişe ağız kısımları ve kapakları, boş ayakkabı kutusu, kurdale, renkli
bant, karton bardak, mıknatıs, pvc kaplanmış görseller, tahta dil çubukları, eva, 2 adet
hortum.
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MATERYALİN ADI
Mevsim Ağacım

MATERYALİN ALANI
Fen öğretimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Mevsimler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Mevsimlerin oluşumu ve çevremizde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi sahibi
olmak

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Görsel materyallerle zenginleştirilmiş eğitim materyallerinin daha kalıcı öğrenme sağladığını varsayarak çocuklara mevsimleri model üzerinde anlatarak göstermek

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal öncelikle çocuklara günlük yaşam becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
4 farklı ahşap kutu içinde bulunan mevsimlerle ilgili nesneler çocuklarla birlikte modelin
üzerinde uygun yerlere monte edilir.ilkbahar kutusunun içinden çıkan kiraz çiçekleri mevsim ağacının üzerine monte edilir. Mantarlar strafor zemin üzerine yerleştirilir. Yine ilkbaharı
temsil eden keçi yavruları çimlerin üzerine yerleştirilir.İlkbahar mevsimi sunumu bitince materyaller kutusuna yerleştirilir. Yaz mevsimi için ağaca kirazlar monte edilir. Zemine küçük
kırmızı meyveler monte edilir. Mayolu bebek sahildeki banka oturtulur. Yaz mevsimi ile ilgili
sunum bitince materyaller kutusuna yerleştirilir. Sonbahar mevsimi için ağaca ve zemine
sarı yapraklar yerleştirilir. Sonbahar mevsimi ile ilgili sunum bitince materyaller kutusuna
yerleştirilir. Kış mevsimi sunumunda kutudaki strafor parçaları (köpükler) zemine dağıtılır.

KULLANILAN MALZEMELER
NURAY KADI
SİYAVUŞPAŞA İLKOKULU
İSTANBUL

Materyalde strafor zemin üzerine doğal çim kullanılmıştır. Çim ve denizi ayıran bölümde
çakıl taşları kullanılmıştır. Ağaç, mevsim kutuları ve banklar ahşaptır. Kutu içlerinde köpükten mantarlar, plastik bebek, plastik hayvanlar, plastik çiçek ve yapraklar, sttafor parçaları,
kağıttan çiçekler, çiçek teli
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MATERYALİN ADI
Duyan Gözler

MATERYALİN ALANI

Konuşma, işitme engelli çocukların eğitiminde Türkçe Dil Etkinlikleri kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla
açıklar.
Dil Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve
mimiklerini kullanır.
Motor Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri
yapar. Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Sosyal Duygusal Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri
tanıtır. Göstergeleri: Adını/ soyadını söyler. Yaşını söyler. Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri
tanıtır. Göstergeleri: Telefon numarasını söyler...

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi dönemde öğrenciler henüz somut düşünme döneminde oldukları için materyallerin tüm duyulara hitap etmesi öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve kalıcı hale getirmektedir.

MATERYALİN KAPSAMI
ÖZGÜL ÖZER
Sardunya Anaokulu
İSTANBUL

Materyalimiz işitme ve konuşma engelli çocukların işaret dili ile sözlü iletişim çabalarını
desteklerken diğer çocuklarla da iletişime geçmelerine katkı sağlayacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal atıl durumdaki karton kutudan oluşturulmuştur.
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MATERYALİN ADI
Ses Hazneleri

MATERYALİN ALANI
Bilişsel Alan, Dil Alanı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur. Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. Kazanım 6: Nesne
veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Kazanım 7: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre
gruplar. Kazanım 8: Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Dil Alanı: Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklarda duyusal becerilerini, işitsel duyu ve işitsel algı gelişimlerini desteklemek ve artık
materyalleri değerlendirmek için bu materyali tasarlamayı amaçladık.

MATERYALİN KAPSAMI

Duyusal oyun ile çocuğun duyuları harekete geçirildiğinde çocuğun bilişsel gelişimi, dil
gelişimi, duygusal- sosyal gelişimi desteklenir. Algısal gelişim, zihinsel gelişimin en can
alıcı sürecidir. Bu nedenle duyusal gelişim de zihinsel gelişimle aynı platformda incelenmektedir. Materyalimiz, çocuklarda duyusal becerilerden biri olan işitsel duyu ve işitsel algı
becerilerinin ve doğal olarak da zihinsel gelişime katkı sağlayacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Müzeyyen Kardaş Koçak - Mohammad Yousef Zadeh
TOKİ NİLÜFER ANAOKULU
İSTANBUL

Kavanoz kapakları, eva, bant, bakliyat
Materyalimiz sıfır maliyetle tamamen atık malzemelerden yapılmıştır. Kutusu biten bir çikolata kutusu, kavanoz kapakları, etkinliklerden kalan eva parçaları, okul mutfağındaki baklagillerden ve köpük malzemeden oluşmuştur.
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MATERYALİN ADI
Eğlenceli Grafik

MATERYALİN ALANI
Matematik, oyun

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Matematik

İLGİLİ KAZANIMLAR

Nesneleri sayar. -Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. -Geometrik şekilleri
tanır. -Nesneleri kullanarak basit toplama- çıkarma işlemlerini yapar. -Nesne ve sembollerle grafik hazırlar. -Görsel materyalleri okur. -Bir işi ya da görevi başarmak için kendini
güdüler. -Sorumluluklarını yerine getirir. -Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Eğlenceli Grafik” materyalimiz, okul öncesi öğrencileri için sayıları, geometrik şekilleri ve
renkleri tanıma, nesne sayma ve basit toplama, çıkarma işlemlerini somut olarak geliştirme
amacıyla hazırlanmıştır. Aynı zamanda öğrenci buy olla grafik oluşturma ve okumayı öğrenecektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal matematik, okuma yazma ve oyun alanlarına hizmet etmektedir. Çocukların görsel zekalarını kullanarak Montessori yöntemiyle düşünme becerilerini geliştirip eşleme yapmaları için kullanımı önemlidir. Soru cevap yöntemi kullanılarak nesne sayma, toplama ve
çıkarma becerisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Geometrik şekiller ve rakamların öğretiminde de kullanılır.

KULLANILAN MALZEMELER
MERVE BAŞ
GEYVE ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU
sakarya

Materyal polar kumaş ve keçeden yapılmıştır. Geometrik şekillerin içi elyafla doldurulup üç
boyutlu görüntü sağlanmıştır. Materyalin taban kısmının yüzeyine ve geometrik şekillerin
arkasına cırt cırtlar yapıştırılıp takmalı çıkarmalı bir yapı kazandırılmıştır. Materyal doğal,
çocukların sağlığına zararlı olmayacak ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
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MATERYALİN ADI
4N 1K

MATERYALİN ALANI

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Duygular, Zaman Kavramı (Saat, Mevsim, Gün, Ay, Yıl, Hafta) Günlük Akış

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan: Kazanım1: Nesne, durum ve olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne, durum ve olaya
yönelik sorular sorar.
Sosyal ve Duygusal Alan: Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Kazanım 4: Bir olay veya durumla
ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Dil Gelişimi: Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Konuşurken ve şarkı söylerken nefesini
doğru kullanır. Konuşurken ve şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
Özbakım Becerileri: Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. Göstergeleri:
Elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklara durumlara odaklanma, durumların nedenleri, sonuçları ve birbirleriyle ilişkilerinin
farkına varma ve bunları uygun olarak ifade etme gibi düşünme becerileri kazandırmak,
sorumluluk alma ve bunu yerine getirme, başladığı işi bitirme ve ifade etme becerilerini
kazandırmak.

MATERYALİN KAPSAMI

BÜŞRA ÖZDEN
NENE HATUN ANAOKULU
İSTANBUL

Bu materyal birden fazla alana ve amaca hizmet etmektedir. Öğrencinin günü planlamasında aktif olabileceği somut materyal olarak tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. •
Çember zamanı • Yoklama • Takvim • Hava durumu • Mevsimler • Bugün ne günü • Haftanın günleri • Sınıf kuralları • Bugün ne hissettim • Sınıf liderleri • Bugün neler yapacağız
• Öğrenme merkezleri • 1. Materyal; erken okuma-yazma ve temel matematik becerilerini
destekler...

KULLANILAN MALZEMELER

Panonun ana zemini için magnet pano kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Masal Döngüsü Küpü

MATERYALİN ALANI

Fen ( Her alana uyarlanabilir. )

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Tavuğun Yaşam Döngüsü, Fasulyenin Yaşam Döngüsü, Mevsimler (Mevsim
Döngüsü), Hava Durumları

İLGİLİ KAZANIMLAR

Duruma dikkatini vermesini sağlar. Materyali doğru şekilde eşleştirebilir ve gruplar sıralama
yapar. Resimlerle örüntü oluşturur. Olay sıralaması yapar. Zamanla ilgili kavramları açıklar,
öğrenir. Sesleri ayırt eder. Taklit eder. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Kendini yaratıcı yollarla ifade edebilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ayrıca günlük hayatlarında mevsimleri, ayları, günleri öğrenmek, mevsim geçişlerinde ne
gibi değişiklikler oluyor bunu öğretmek biraz soyut kalabiliyor ya da unutabiliyorlar. Materyaldeki yaz mevsiminde meyvelerin çıktığını, ilkbaharda çiçeklerin açtığını, kışın kar yağdığını, sonbaharda yaprakların döküldüğünü çocuklara kalıcı olarak öğretebileceğimize inanıyorum.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu materyal her alanda kullanılabilir. Ben 4 küpün dört yüzeyini fen bilgilerine gore uyarladım. Çocuklara fen alanından konuları anlatırken (işlerken) soyut kalmaması için dokunarak, hissederek, görerek öğrenmeleri için önem arz eden bir materyal olduğunu düşünüyorum. Böylece öğrenmeleri de kalıcı hale geliyor...

KULLANILAN MALZEMELER
kübra bostancı
yenidoğu okulları
İSTANBUL

Ahşap. Topacından çubuğuna, boyasından çiziminden küplerine her şeyini kendim yaptım.
Küplerden topaçlarımı oluşturdum, akrilik boyayla da boyamasını yaptım.
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MATERYALİN ADI
Eğlenerek Öğreniyorum

MATERYALİN ALANI
Bilişsel Alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kazanım 1: Nesne / durum / olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/ durum/ olaya odaklanır. Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Kazanım 2: Nesneleri sayar. Göstergeleri: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Kazanım 3: Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesneleri
bir araya getirerek geometrik şekiller oluşturur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

1- Çocuklarda yaparak, yaşayarak ve eğlenerek kalıcı öğrenmeyi, 2- Çocukların görsel ve
dikkat becerilerini geliştirmeyi, 3- Bilişsel alanda birçok kazanım ve göstergeyi tek materyal
ile kazanmayı hedefledik.

MATERYALİN KAPSAMI

1- Okuma yazma becerileri 2- Matematik 3- Günlük yaşam becerileri Önemi: Eğlenerek
öğrenmeyi kalıcı hale getirmek.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap ve geri dönüşüm malzemeleri.

ZEYNEP ÇEVİK - SALİHA BALTACI
İSMETPAŞA İLKOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Renkmatik

MATERYALİN ALANI
Bilişsel Alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Ana ve ara renkleri öğretmek için tasarlanmıştır.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanımları: Kazanım1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. • Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/ durum/
olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Dil Gelişimi Kazanımları: Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. • Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişim Kzanımları: Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Yapılan materyal fen ve doğa etkinliğini kapsadığı için kazanım olarak sıvı ve gazların akışkanlığını, gazların bulunduğu kaba basınç
uyguladığını, sıvıların üzerine uyguladığı bir basıncı bulunduğunu ve bunu kabın her tarafına
ilettiği kazanımlarından faydalanarak ara renk öğretiminin sağlanması.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi eğitimde çocukların gelişim özellikleri dikkate alındığında yaparak ve yaşayarak öğrenmeden yola çıkılarak daha çok duyuya hitap edilmesi amacıyla ana ve ara renk
öğretimini kolaylaştırmak ayrıca bunu öğretirken fizik kanunlarından da faydalanarak öğretim süreçlerini güçlendirmek ve öğrenmeyi kalıcı hale getirebilmek amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

FATMA YENİCELİ SEYHAN - emre seyhan
ÜNYE ANAOKULU
ordu

Okul öncesi eğitim için hazırlanan materyal fen ve doğa etkinliği kapsamında kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bu alanda kullanılmasının önemi ara ve ana renkleri öğretirken öğrencinin dikkatini çekerek, daha etkili bir öğrenme ortamında yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Karton koli, pet şişe, atıl serum hortumu ve huniden oluşmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Çiftlik İşleri

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Nesneleri Kullanarak Grafik Oluşturma.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim: Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek
durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 4: Nesneleri sayar. Göstergeleri: İleriye/ geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Motor Gelişim: Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri:
Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste dizer...

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocukların motor ve bilişsel gelişimlerini destekleyip çocuklara problem çözme becerisi ile
el göz koordinasyonunu kullanarak materyalleri çeşitli özelliklerine göre (renk, sayı) gruplayabilme ve nesneleri kullanarak grafik oluşturup yorumlayabilme becerisini kazandırmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik: Materyalde somut nesneler olması, hikayeleştirilmiş ve oyunlaştırılmış olması
ve birden çok beceriyi (eşleştirme, gruplama, grafik okuma) bir arada deneyimleme fırsatı
verdiği için materyal matematik alanında kullanıma uygundur. Çocukların ilköğretime hazırlık sürecinde yapılan materyal ile matematik alanında desteklenmesi amaçlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Büşra Elif Yörük
Abdülkadir Öztemir Anaokulu
İSTANBUL

Materyalde yumurtalar badem şekerleri boyanarak elde edilmiştir. Grafik mukavvadan,
grafik küpleri keçe ve mukavvadan, tavuklar keçeden yapılmıştır. Ayrıca yumurtaları koymak için kraft kağıdından samanlar, sepet ve plastik bardaklar kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
5’’li Perküsyon

MATERYALİN ALANI
Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Motor Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket
eder. Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim
çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Dil Gelişimi Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Göstergeleri:
Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 8: Dinledikleri/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade
eder. Göstergeleri: Dinledikleri/ izlediklerini müzik yoluyla sergiler.
Sosyal- Duygusal Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 3: Kendini yaratıcı
yollarla ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

İnsanoğlunun daha anne karnındayken tanıştığı ritim duygusunun, küçük yaşlarda kazanılmasını sağlamakla birlikte, müzikal yeteneklerinin geliştirilmesi bu materyalin amacıdır. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarındaki alışılmış bahçe materyalleri dışına çıkarak çocukların
müzik- ritim duygularını ortaya çıkaracak materyal geliştirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Ana alanı müzik olmakla birlikte çoklu zeka kuramının 8 alanına da hizmet ettiği düşünülmektedir.

Şevki FAKIOĞLU
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
hatay

KULLANILAN MALZEMELER

Geliştirdiğim ‘’Çoklu Perküsyon’’ materyalini, eko okul kapsamındaki okul çalışmalarımızdan dolayı dönüşüm sondaj su boruları olan plastik malzemeden oluşturduk.
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MATERYALİN ADI
Say Say

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişssel Gelişim: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat
edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Kazanım 4: Nesneleri sayar. Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra
bildiren sayıyı söyler.
Motor Gelişim: Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri:
Nesneleri üst üste dizer. Nesneleri yan yana dizer. Nesneleri takar. Nesneleri çıkarır. Nesneleri ipe vb. dizer. Materyalin hizmet ettiği kavramlar: Sayılar, basit toplama işlemi.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocukların Sayılar Üzerinde Çalışmasını Sağlamak Çocukların Basit Toplama İşlemini Yapabilmelerini Sağlamak Çocukların El Göz Koordinasyonunun Gelişmesini Sağlamaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

YEŞİM ÖZEN
KADIRGA İLKOKULU
İSTANBUL

Matematik etkinliklerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Materyal bilişsel ve motor gelişim için hizmet etmektedir. Matematik etkinliklerinin yanlış anlaşıldığını görmekteyim. Çocuklara fotokopi sayfasında sayıların yazılı olduğu bir çalışma kağıdı vermekle çocuklara
matematik etkinliği yaptırmış olmuyoruz. Bununla ilgili yanlış bir algı var. Matematik etkinliklerinde çocukların daha aktif olabileceği, üzerinde düşünebileceği, heyecan ve haz duydukları çalışmalar, çocukların daha hızlı öğrenmesini ve öğrendiklerinin daha kalıcı olmasını
sağlamaktadır. Tasarladığım materyali çocuklarla denedik. Çocukların henüz toplama işlemiyle ilgili hiçbir bilgisi olmamasına karşın denemelerim sonucunda çocukların konuyu kalıcı bir şekilde öğrendiklerini ve öğrendiklerini de birkaç gün sonra hatırladıklarını gördüm.
Aynı zamanda daha önce öğrendikleri sayıları alıştırmalar sayesinde tekrar ettiler.

KULLANILAN MALZEMELER

Abaküsün boncuklarını, tahtalarını kullanarak bu materyali geliştirdim.
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MATERYALİN ADI
Bul-Tak Işığı Yak

MATERYALİN ALANI
Matematik, türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Kavram öğrenimi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kavram eğitimi, geometri, bilişsel beceriler, eşleme becerisi, psikomotor beceriler, parça-bütün ilişkisi, görsel algı

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Dikkat ve algı becerilerini geliştirmek, parça-bütün ilişkisini geliştirmek, kavram öğrenimi
sağlamak (zıt kavram- geometrik şekiller), eşleme becerisi geliştirmek, deneme-yanılma
yoluyla öğrenim sağlama, el-göz koordinasyonu sağlamaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik, geometrik şekillerin öğrenilmesi ve çevremizde gördüğümüz nesneleri geometrik şekillerle öğrenmek Türkçe, zıt kavram öğrenimini deneme yanılma yoluyla öğrenmek.
Parça- bütün ilişkisi kurmak ve eşleme becerilerini geliştirmede önemlidir. Ayrıca dikkatalgı becerisini geliştirmede önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap, mukavva kullanılmıştır.

Belkıs Çelebi
Pervin Zülfikari Özel Eğitim Anaokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Oyun Dünyası

MATERYALİN ALANI
Bilişsel Alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Bilişsel alanda; Eşleştirme/ Gruplama/ Karşılaştırma/ Toplama-Çıkarma

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. K4 Nesneleri sayar. K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler. K6 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. K7 Nesne ya da varlıkları
özelliklerine göre gruplar. K8 Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. K10 Mekânda
konumla ilgili yönergeleri uygular. K16 Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okulöncesi dönemde dahi çocukların matematik becerileri öğrenimine dair ön yargıları
materyali oluşturmamı sağladı. Çocuklara bilişsel beceriler kazandırmada oyunun önemi
yapılan birçok akademik çalışma ile ortaya konmuştur. Özellikle de okulöncesi dönemde
kavramların öğretimi ve bilişsel kazanımlar oyunlaştırılarak öğretildiğinde öğrenme hızlı ve
kalıcı bir şekilde gerçekleşir. Böylece çocuklarda var olan önyargıları yıkarak, zevk duyabileceği, oynayarak öğrenebileceği ve öğrenmenin kalıcı hale gelebileceği bu materyali
tasarladım.

MATERYALİN KAPSAMI

Elif KAHREMAN
Seniye Hüseyin Özalp Anaokulu
İSTANBUL

Materyalimin KAPSAMI matematik, motor gelişim ve dil gelişim alanlarıdır. Materyalim temel olarak matematiksel becerilerin öğrenilmesini ve pekiştirilmesini sağlar. Bilişsel becerileri aşamalı olarak kazandırmayı hedeflediğinden oynayan öğrenciyi sıkmayacağı için
dikkat ve konsantrasyonu sağlar. Bunun yanında aşamaları uygularken motor gelişim alanlarından küçük kas becerilerini fazlasıyla kullanır ve bu durum öğrencinin motor gelişimini
ilerletecektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap Plastik Keçe Atıl Malzeme( şişe kapağı,karton,kutu,kırılmış abaküs) kullanılarak
oluşturulmuştur.
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MATERYALİN ADI

Farklılıklar Yarat Bilgiyle Donat

MATERYALİN ALANI

Matematik, fen-doğa, Türkçe, sanat, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanım Ve Göstergeleri: Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde
bulunur. Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.
Dil Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 7: Dinledikleri/ izlediklerinin anlamını
kavrar. Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/ izlediklerini açıklar. Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar.
Motor Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri takar. Nesneleri çıkarır. Kalem
kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal- Duygusal Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar somut düşünür, soyut düşünmez, muhakeme yapamazlar. Her şey gördükleri gibidir. Evde ve okulda çevrelerinden edindikleri tecrübelerle
büyürler. Bütün duyularını kullanarak öğrenirler. En çok da izlerler. Bakar, hareket eder,
etraflarında ne olup bittiğini öğrenmek isterler. Bu sebeple materyalimizle çocuklarımıza
soyut kavramları/ bilgileri somutlaştırarak öğretmek amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI
seçil emre - emine erdoğan
Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu
İSTANBUL

Materyalimiz, rakamları yazma, şekil çizme, toplama- çıkarma yapma, çizgi çalışmaları,
resim yapma vb. çalışmaları aynı anda birden fazla öğrencinin yapabileceği bir imkan sunmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Atık lastik, dergi, kitap, boya vb. gibi çeşitli malzemeler değerlendirilmiştir.
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MATERYALİN ADI
Uğurlu Eğlence

MATERYALİN ALANI

bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişimi ve sosyal- duygusal gelişim alanları”na hitap
etmektedir.

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar. İleriye/ geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Dil Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar. Düz cümle, olumsuz
cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.
Sosyal Duygusal Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Motor Gelişim Alanına Ait Kazanımlar: Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak sıçrayarak
belirli mesafede ilerler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Düşünen, üretici, özgür ve çevreyle uyumlu, içsel zenginlikleri yansıtabilen çocukların yetişmesinde önemli bir yer tutan okul öncesi eğitimin yaratıcılık üzerindeki etkilerini ortaya
koyabilmek amacıyla bu materyal planlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

YASEMİN ŞİRİN
Sardunya Anaokulu
İSTANBUL

Yapılan materyalimiz okuma yazmaya hazırlık, matematik, dil gelişimi, iletişim becerileri,
hayal gücü, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılabilir. Çocukların anlama, dinleme, hayal etme, birbirleriyle ilişkilendirme, olaylar hakkında bağlantı kurma gibi
bilişsel alan becerilerini geliştirmek okul öncesi dönemde önemli hedefler arasındadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Fotoblok üzerine sıvama baskı yöntemi ile yapılmıştır. Uygulama kartları A4 kağıdına renkli
çıktı alınıp laminasyon makinesinden geçirilerek hazırlanmıştır. Ahşap blok, küp renkli keçeler ile kaplanarak yapılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Türkiyem! Vatanım

MATERYALİN ALANI

Fen - doğa, Türkçe, bilişsel gelişim, sosyal - duygusal gelişim, motor gelişimi, dil gelişimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan: Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/ varlığın
adını söyler.
Dil Gelişimi: Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni
olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Kazanım 7: Dinledikleri/ izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Kazanım 8: Dinledikleri/
izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Motor Gelişim: Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri:
Nesneleri takar.
Sosyal Duygusal Gelişim: Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri: Kendi
ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyalimizle çocuklarımıza soyut kavramları/ bilgileri somutlaştırarak öğretmek amaçlanmıştır. Materyalimiz aracılığı ile çocuğun zihninde oluşturamadığı olayların, durumların ve
imgelerin somutlaştırılarak öğrenmesi ve pekiştirmesi kolaylaştırılabilir.

MATERYALİN KAPSAMI

asuman ayşe çam
Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu
İSTANBUL

Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. “Kendine
güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,
bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı
olur. Ezberci eğitimden uzaklaştırır, Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve
sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz foreks kullanılarak yapılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Bambutar

MATERYALİN ALANI
Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Motor Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket
eder. Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim
çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Dil Gelişimi Kazanımları Ve Göstergeleri Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 8: Dinledikleri/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade
eder. Göstergeleri: Dinledikleri/ izlediklerini müzik yoluyla sergiler.
Sosyal- Duygusal Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

İnsanoğlunun daha anne karnındayken tanıştığı ritim duygusunun, küçük yaşlarda kazanılmasını sağlamakla birlikte, müzikal yeteneklerinin geliştirilmesi bu materyalin amacıdır.

MATERYALİN KAPSAMI

Ana alanı müzik olmakla birlikte çoklu zeka kuramının 8 alanına da hizmet ettiği düşünülmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Geliştirdiğim ‘’Bambutar’’ materyalini, bambu ve ahşaptan oluşturduk.

Güliz ASLANYÜREK - Şevki FAKIOĞLU
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
hatay
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MATERYALİN ADI
Bajun

MATERYALİN ALANI
Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Motor Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket
eder. Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim
çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Dil Gelişimi Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Göstergeleri:
Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 8: Dinledikleri/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade
eder. Göstergeleri: Dinledikleri/ izlediklerini müzik yoluyla sergiler.
Sosyal- Duygusal Gelişim Kazanımları Ve Göstergeleri: Kazanım 3: Kendini yaratıcı
yollarla ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

İnsanoğlunun daha anne karnındayken tanıştığı ritim duygusunun, küçük yaşlarda kazanılmasını sağlamakla birlikte, müzikal yeteneklerinin geliştirilmesi, bu materyalin amacıdır.

MATERYALİN KAPSAMI

Ana alanı müzik olmakla birlikte çoklu zeka kuramının 8 alanına da hizmet ettiği düşünülmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Geliştirdiğim ‘’Bajun’’ materyalini, ahşap ve metal malzemeden oluşturduk.

Müge AKAR - Semire ÇOLAK
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
hatay
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MATERYALİN ADI

Hayallerini Hikayelerle Canlandır

MATERYALİN ALANI
Dil Gelişim Alanı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim Kazanımları: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Gösterge 1:
Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları
gözlemler.
Dil Gelişim Kazanımları: Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Gösterge 1: Konuşurken/ şarkı
söylerken nefesini doğru kullanır. Gösterge 2: Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu
ayarlar.
Öz Bakım Becerileri İle İlgili Kazanımlar: Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Gösterge 1: Ev/ okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Gösterge 2: Ev/
okuldaki eşyaları toplar. Gösterge 5: Ev/ okuldaki eşyaları yerleştirir. KAVRAMLAR: Yön,
Mekan, Konum: Yukarı-Aşağı, Altında-Üstünde Zaman: Önce-Şimdi-Sonra Zıt: İçinde-Dışında, Büyük-Küçük

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Erken çocukluk dönemi çocukların düşünme becerilerinin, hayal gücünün ve sözcük dağarcığının geliştiği, sosyal etkileşimin arttığı, ifade gücünün zenginleştiği, ana dil yapılarının
kazanıldığı bir süreçtir.

MATERYALİN KAPSAMI

ECE TANER
NURTEN YILDIRIM SANCAK ANAOKULU
İSTANBUL

Materyalimiz çocukların hayal dünyalarından yola çıkarak düşüncelerini dile getirmelerini
gerektiren hikaye tamamlama ve hikaye oluşturma üzerine tasarlandığı için öncelikle iletişim becerilerini, Türkçe dil becerilerini desteklemektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Masaüstü şövale üzerinde sabitlenen 50- 50 boyutlarında bir manyetik levha kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Güne Başlama Panosu

MATERYALİN ALANI

Okul Öncesi Eğitim Bilişsel Gelişim Alanı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Güne Başlama zamanı etkinlikleri kapsamında Haftanın günleri, Hava Durumu, Duygu Durumu konuları

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanımı Ve Göstergeleri: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla
açıklar.
Sosyal- Duygusal Alan Kazanımı Ve Göstergeleri: Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla
ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklar güne başlama süreci konusunda deneyim kazandıkça onları konuşma konusu
belirlemeleri için cesaretlendirmeye özen gösterilmelidir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler sınıfa geldiklerinde ‘Güne Başlama’ etkinliklerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Özellikle çocukların ilk defa ayrıldıkları aile ortamından okul ortamına geçişinde uyum sürecini kolaylaştırır. İletişim becerilerine hitap ettiği kadar duygularını ifade etmesi, duygu
durumunun yönetimi , zaman kavramlarıyla hava tahmin becerilerini geliştirmeye yönelik
bir materyaldir.

KULLANILAN MALZEMELER

Eski bir çerçeve , pano, keçe kumaşları, eva , yüz ifadeleri çıkartmaları

F. Selcen KOLAY
Erguvan Anaokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Çoklu Zeka Çarkı

MATERYALİN ALANI

Matematik, öz bakım, sosyal- duygusal, sözel- dilsel, okuma yazma, motor beceriler, iletişim becerileri, öz bakım becerileri, görsel okuma, müzik- ses becerisi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanımzları: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Kazanım 2:
Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur. Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Dil Gelişimi Kazanımları: Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına
göre cümle kurar. Kazanım 4: Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Motor Gelişim Kazanımları: Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Kazanım 3:
Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Gardner’in ‘Çoklu Zeka Kuramı’nı esas alarakçocukların zeka alanlarını geliştirecek, farklı
ihtiyaçlara sahip çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, farklı zeka türlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak onların topluma uyum sağlamış mutlu bireyler olmaları yönünde ilerlemelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Tasarlanan yenilikçi öğretim materyali birçok alana hitap ve hizmet etmektedir. Bunlar matematik, öz bakım, sosyal-duygusal. sözel-dilsel, okuma yazma, motor beceriler, iletişim
becerileri, öz bakım becerileri, görsel okuma, müzik- ses becerisidir.

Tuğçe Karaarslan
Yağmur Anaokulu
batman

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalin büyük kısmı kartondan oluşturulmuştur.
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MATERYALİN ADI
Acil Durum Numaraları

MATERYALİN ALANI
Bilişsel ve Psikomotor Alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Semboller

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim: Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler. Kazanım 15: Parçabütün ilişkisini kavrar. Göstergeleri: Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Motor Gelişim: Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri takar. Nesneleri çıkarır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocukların günlük yaşamda önem arz eden araç numaralarını deneme yanılma yolu ile
yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak. Aynı zamanda düşünme becerisini geliştirerek
parça bütün ilişkisi kurmasına fırsat vermek.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal parça bütün ilişkisinden oluşarak çocuğun parçadan bütüne akıl yürütmesini bu
doğrultuda çocuğun motor becerilerini destekleyerek, geliştirerek aynı zamanda bilişsel
gelişimine de katkı sağlamaktadır. Çocuklar bu materyal ile öğrenmiş oldukları rakamlardan oluşan günlük hayatta kendileri için önem arz eden sembolleri parça bütün ilişkisi
kurarak pekiştirme ve kazanma imkanı bulacaktır.

Havva ŞEKER
Sevgi Anaokulu
şanlıurfa

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalin bazı bölümleri ahşap, bazı bölümleri ise mika adı verilen sert plastikten yapılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Şişelerle Satranç

MATERYALİN ALANI
Zeka Oyunları

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Oyun, spor

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Alan Kazanım: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi
gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. Çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım : Nesne ya da varlıkları
gözlemler. Göstergeleri: Nesne/ varlığın adını söyler. Nesne/ varlığın rengini söyler. Nasıl
hareket ettiğini söyler Kazanım : Neden- sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: Bir olayın olası
nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Grupta eğitim gören çocukların satranca olan ilgisini ve çocukların yakın çevrelerindeki
materyalleri nitelikli eğitim materyaline çevirme fikriyle yola çıkıldı.

MATERYALİN KAPSAMI

Okuma yazma, matematik, iletişim becerileri. Çocukların çevrelerindeki atık materyallerin
eğitim aracına dönüştürüldüğünde dikkatlerini daha çok yoğunlaştırdığı gözlemlenmiştir.
Ayrıca çocuklarda farklı düşünme, sayma, karşılaştırma, birlikte karar verme davranışlarını
geliştirdiği gözlemlenmiştir.

KULLANILAN MALZEMELER

Karton ve atık şişeler kullanılarak yapılmıştır.

Derbil İNCİ
Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu
elazığ
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MATERYALİN ADI
Eğlen Öğren Şehri

MATERYALİN ALANI

Matematik-Okuma Yazmaya Hazırlık- Oyun- Türkçe- Günlük Yaşam Becerileri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / “Kroki- Kod- Ölçme- Mekanda Konum” konuları temel alınarak oluşturulan
materyal; çok amaçlı olup her bir obje materyalde istenildiği şekilde konumlandırabilir ayrıca materyalin ergonomik olmasından kaynaklı bir çok konu- tema ve ünitede kullanılabilir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/ durum/ olaya odaklanır. Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3: Algıladıklarını
hatırlar. Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklarda algoritmik, yaratıcı ve sezgisel düşünme, tahminde bulunma, temel kodlama,
varlıkları özelliklerine göre karşılaştırma, seri tamamlama, bir niteliğe göre ayırt etme, eşleme, sıralama, gruplama, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmenin yanı sıra
hem görsel algılarına hem de zihinsel algılarına hitap eden bir materyal oluşturarak eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmak

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal matematik, Türkçe, İngilizce, oyun, okuma yazmaya hazırlık, temel kodlama ve
günlük yaşam becerileri alanlarına hizmet etmektedir.

TUĞÇE YENİÇERİ
ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ ANAOKULU
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal geri dönüştürülebilir ve artık malzemeler kullanılarak yapılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Bul Bakalım

MATERYALİN ALANI

Bilişsel gelişim alanı-Motor gelişim alanı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Kavramlar,motor beceriler, matematik

İLGİLİ KAZANIMLAR

Ana ve ara renkleri tanıma, el- göz koordinasyonu gerektiren becerileri yapabilme, sorulan
soruya uygun cevabı bulabilme, 1’den 10’a kadar rakamları tanıyabilme ve sayabilme, zıt
kavramların anlamlarını bilme

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Hepimizin evinde bulunan artık materyallerin değerlendirilmesi ve eğitim öğretime katkı
sağlaması amacıyla geliştirildi. 3 farklı oyun, sıfır maliyet ile 3- 6 yaş arası, büyük ve küçük
gruplarla rahatça, çocukların dikkati dağılmadan, zevk alarak oynayacakları bir materyale
dönüştürülmesi amaçlandı.

MATERYALİN KAPSAMI

Oyunumuzda 1 adet zar, 6 adet hayvan, hayvanların üzerine yapıştırılmış hayvanların çeşitli
özelliklerini taşıyan farklı dokulardaki şişeler, 24 adet farklı kartlarda yönergeler, değişik
renkte ponponlar ve çeşitli bakliyatlardan oluşan bir tabağımız var. Oyunumuz 1 kişi ile
de oynanabilir, büyük ve küçük gruplar şeklinde de oynanabilir. Yönergelerimizin olduğu
kartlar kapalı şekilde düz zemine yerleştirilir. Materyalimiz oyuncunun önündedir. Oyuncu
zarı atar ve zarın üzerindeki sayının (noktanın) aynısının olduğu kartlardan bir tanesini açar.
Kartta yazan yönerge okunur ve oyuncu yönergedeki ipucu verilen hayvanı bulup üzerindeki şişenin kapağını açıp yönergeyi uygulamaya çalışır.

KULLANILAN MALZEMELER
KADER DENIZ YILDIRIM
erguvan anaokulu
İSTANBUL

Mukavva, 5 litrelik kapaklı ped şişe, 500 ml’lik kapaklı ped şişe, küçük boy kapaklı cam
kavanoz, küçük boy kapaklı saklama kabı, küçük boy kalın plastikten kapaklı ilaç şişesi,
renkli ponponlar, fasulye, nohut, pirinç, mercimek, renkli elişi kağıtları, renkli kurdele, akrilik
boya, sprey boya, renkli düğmeler, gazlı kalem.
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MATERYALİN ADI

Küpleri Birleştir Hikayeyi Tamamla

MATERYALİN ALANI

Dil Gelişimi/ Bilişsel Gelişim/ Sosyal- Duygusal Gelişim

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Türkçe Dil Eğitimi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim: Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/ Varlığın
adını söyler.
Dil Gelişimi: Kazanım 5: Dili iletişim amacı ile kullanır. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri
inceler. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay,
öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
Sosyal Duygusal Gelişim: Kazanım 3 : Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur. Kazanım 15: Kendine güvenir. Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklarda görsel materyalleri okuyup hayal gücüyle yoğurarak yaratıcılığı geliştirmek,
görselleri okuyup hayal gücünü kullanarak yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koymak, çocukların grup önünde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

GÜLSER AKDAĞ ÖZTORUN
ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU
adıyaman

Hayal gücünü geliştirme, Görseli okuyabilme, Hikaye oluşturabilme, İletişim Becerileri Çocuklara öğretilmek istenen her konu yeni küpler oluşturularak anlatılabilir. Örneğin; duygular küpü oluşturulurken her yüzeye öğretilecek kavramlardan birinin resmi yapıştırılarak,
o kavram cümle içinde kullanılarak daha iyi pekiştirilmiş olur. Bu uygulamayı öğretmek
istediğiniz her konuda yeni bir küp oluşturarak yenileyebilir ve geliştirebilirsiniz. Taşıtlar,
hayvanlar, hava durumu, sayılar şahıslar vb

KULLANILAN MALZEMELER

Mukavva, kağıt, atıl durumdaki boş küp şeklinde kutular kullanılarak hazırlanmıştır.

139

MATERYALİN ADI

Atmadık Ürettik-Matematikle Eğlendik

MATERYALİN ALANI
Matematik - Sanat Etkinliği

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Sayıları Tanıma, Nesnelerle Toplama Çalışması, Atık Malzemeler ile Ürün
Oluşturma

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişimle İlgili Kazanımlar: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/
durum/ olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Dil Gelişimiyle İlgili Kazanımlar: Kazanım 1: Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Sosyal Ve Duygusal Gelişimle İlgili Kazanımlar: Kazanım 1: Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

İlkokula hazırlık sürecinde matematiğe karşı olumlu algı oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.
Materyal, çocukların toplama yapma becerilerinin desteklemesinin yanı sıra “Sıfır Atık” projesi de önemsenerek atık malzemelerden üretilmiş olup destekleyici ve atıkların çöp olmadığı geri dönüştürülebileceği açısından da önleyici boyutları olan çok yönlü bir materyaldir.

MATERYALİN KAPSAMI

Nurcan DOĞAN
Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu
İSTANBUL

Okul öncesi programının sarmal olma özelliğinden yola çıkarak kazanım ve göstergelerin
süreç boyunca, ihtiyaç duyulduğu durumlarda farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar ele
alınması bu materyalin okul öncesi alanındaki önemini arttırmaktadır. Bu materyal ile öğrenilen çalışmaların pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması mümkün olacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimizin ana gövdesi karton oyuncak kutusundan yapılmıştır.
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MATERYALİN ADI
İpucu Penceresi

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi/ Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimi Bulma

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen ve çıkanı bulur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrenciye çıkarma işleminde verilmeyen terimi bulmasında ipucu vererek yardımcı olması
hedeflenmiştir

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin hizmet ettiği alan: Matematik: Dört işlem becerisi- Çıkarma işlemi- Çıkarma işleminde 3 terim (Eksilen sayı, çıkan sayı ve fark) bulunur. Ürünün üzerinde bu terimleri yazacağımız 3 pencere vardır. Ürün üzerine bir çıkarma işlemi yazılır, eksilen veya çıkan terim
verilmez. Öğrenciden verilmeyen terimi bulması istenir. Öğrenci işlemi yapmakta zorlanırsa
pencereyi kaydırıp ipucu verebiliriz. İpucu alan öğrenci, çıkarma işleminde verilmeyen terimi rahatlıkla bulacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal, mukavva ve kartondan yapılmıştır.

Veysel Garani İÇCEN
Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı İlkokulu
Yozgat
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MATERYALİN ADI

Zihinden Toplama Yapıyorum

MATERYALİN ALANI

Matematik/ Sayılar ve İşlemler Öğrenme Alanı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Doğal Sayılar- Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Toplamları 20’ yi geçmeyen doğal sayılarla zihinden toplama işlemi yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Zihinden toplama yapmak demek, bir seferde hızlıca sonucu, kağıt kalem kullanmadan
söylemek demek değildir. Kâğıt kalem kullansak dahi bunun pratik bir yolunu bulmak gerekir. Mantığa yerleşen bu pratik yol, zihinden daha kolay işlem yapmaya yarar. Bu da toplama işleminin öğrenimini kolaylaştırır ve eğlenceli hale getirir. Çocuklar dokunmadan ve
görmeden yaptıkları çalışmalarda zorlanmaktadırlar. Özellikle zihinden yapılan bu işlemlerde çok zorlanıyorlardı. Bu materyal, çocukların hem zihinden anlatıp hem de parmaklarıyla
geliştirdikleri yöntemleri, dokunarak öğrenecekleri bir öğrenme aracına çevirmek amacıyla
yapılmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin kullanım alanı matematik dersinde, doğal sayılarla zihinden toplama işlemidir.
Toplama işleminin daha basit bir yöntemle kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarımını sağlar. Zihinden yapılan toplama işlemi soyut olmasına rağmen bu materyalle dokunarak yaptığı için işlem somutlaşacaktır. Günlük yaşamda sık kullanılan ve işe yarayan bir
konu olan zihinden toplama, bu materyalle çocuğun bu yöntemi öğrenmesinin kolay ve
pratik bir yolu haline gelecektir.

Rüveyda ARSLAN
Konuralp İlkokulu
düzce

KULLANILAN MALZEMELER

Bu materyalin tabanı için renkli mukavva, çerçevesi ve toplama işareti için siyah elektrik
bandı, yaz sil şeklinde olması için yapışkanlı jelatin, mıknatıs, gazoz (soda) kapakları ve
tahta kalemi kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Besin Yoncası

MATERYALİN ALANI

Hayat Bilgisi/ Sağlıklı Hayat; Fen Bilimleri/ Dengeli Beslenme

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / 1.Sağlıklı Hayat 2. Dengeli Beslenme

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.SINIF: HAYAT BİLGİSİ 3.ÜNİTE: SAĞLIKLI HAYAT KONU: Sağlıklı beslenme. Sağlıklı
olmak için hangi besinleri tüketmeliyiz? Bitkisel ve Hayvansal Besinler. 2. SINIF ÜNİTE:
SAĞLIKLI HAYAT Sağlıklı Yaşam İçin Sağlıklı Besleniyorum. Mevsimine Göre Beslenme. 3.
SINIF: SAĞLIKLI HAYAT: Dengeli ve Düzenli Beslenme. Çölyak, besin alerjisi, obezite diyabet hastalıklarına karşı farkındalık oluşturma, öğrencileri bilinçlendirme. 4.SINIF: Besinlerimiz A. Besinler ve İçerikleri a. Besin İçerikleri b. Dengeli Beslenme ve Dengeli Beslenmenin
Önemi 4. Sınıf Kazanımlar 1. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi eşleştirir. 2. Canlı yaşamı
ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve
sağlığının önemini araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilere sağlıklı hayat ve dengeli beslenme konularındaki kazanımları kavratmakta farkındalık oluşturmak. Ülkemizde artan obeziteye karşı öğrencilerimizi bilinçlendirmek. Dengeli ve sağlıklı beslenmeyi materyal kullanarak kavratmak. Besin guruplarını, besinlerimizi
göstererek öğretmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Sağlığını koruma, sağlıklı beslenme, doğru gıda tüketimi, besin içerikleri, besin guruplarını
tanıma, dengeli beslenme ve dengeli beslenmenin önemi, “Çölyak, besin alerjisi, obezite,
diyabet hastalıklarına karşı farkındalık oluşturma, mevsimlere göre beslenme.

MEVLÜDE ŞAHİN - AHMET DEMİR
ERZURUM TATBİKAT İLKOKULU
erzurum
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MATERYALİN ADI
Çarpım Çarkı

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. Üç doğal sayı ile yapılan
çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyalin geliştirilme amacı çarpım tablosu öğrenimini zevkli hale getirip kalıcı öğrenmeyi
sağlamaktır. Öğrencilerin hem çarpım tablosunu kolay şekilde öğrenmeleri hem de eğlenmeleri hedeflenmiştir. Bilinen çarpım tablolarından farklı olarak hazırlanan bir materyal ile
çarpım tablosunu öğrenmeyi zevkli hale getirmektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal matematik alanına hizmet etmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER
Kalın mukavvadan yapılmıştır.

SENEM KALAÇ
TEV-İFAKAT YAVUZ ORTAOKULU
van
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MATERYALİN ADI

Afacan Ali Tek Ve Çift Sayıları Öğreniyor

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Doğal Sayılar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Üç basamaklı doğal sayıları okur, yazar. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyalim ile 3.sınıf öğrencilerimin en fazla üç basamaklı olarak verilen sayıların tek sayı
mı çift sayı mı olduğunu hem somut hem de eğlenceli bir biçimde, kalıcı olarak öğrenmelerini amaçladım. Öğrencilerim yaşları gereği oyun çağı çocukları oldukları, oyuncak ve tekerleme ile süslenen bir öğretim materyaliyle konuya çok daha fazla ilgi gösterecekleri için bu
materyal ile hem çocukların dikkatlerini çekebilmeyi hem de somut şekilde, eğlenerek öğrenmelerini istedim. Öğretmen öğrencisinden istediği üç basamaklı sayıyı, hazırlanan eva
kartlardaki rakamlarla yazmasını isteyeceğinden öğrencinin üç basamaklı sayıları yazma ve
okumadaki başarısı da ölçülmüş olacaktır. Ayrıca materyalde kullanılan tekerlemeyle öğrencilerin başarısızlıklar yaşayabileceği ancak çalışma ve gayretle başarıya ulaşılabileceği
vurgulanarak değerler eğitiminin verilmesine de katkı sağlamak hedeflenir.

MATERYALİN KAPSAMI

Nilsun ÖZBİLEN
Mimar Kemal İlkokulu
adana

1 afacan Ali 3- 5 acı biber 7 Ağzı yandı kavruldu 9 tur koşturdu Afacan Ali yazılıdan 0 aldı 2
gözü iki çeşme ağladı 4 elle derslerine sarıldı 6 üstü biraz gayretli olmalıydı 8. sınıf başarıyla
tamamlandı Tekerlemeler görselleriyle birlikte hazırlanıp öğrenci sayısınca çoğaltılır. Afacan
Ali’yi temsil eden bir oyuncak çocuğun beresine, keçeden hazırlanan “Ali” kelimesi ve bir
rakamı; karnına ise 7 rakamı hazırlanılarak yapıştırılır. Yeşil keçeden 3 yeşil biber şekli hazırlanarak üzerine 3 rakamı, kırmızı keçeden 5 kırmızı biber hazırlanarak üzerine 5 rakamı
yapıştırılır.

KULLANILAN MALZEMELER
Keçe ve eva kullanılmıştır
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MATERYALİN ADI
Zıp Zıp Kurbağa

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Sayılar ve İşlemler Ölçme

İLGİLİ KAZANIMLAR

M.1.1.2.1. Toplama İşleminin Anlamını Kavrar. M.1.1.2.2. Toplamları 20’ye Kadar (20 dahil)
olan Doğal Sayılarla Toplama İşlemini Yapar. M.1.1.3.1. Çıkarma İşleminin Anlamını Kavrar. M.1.1.3.2. 20’ye Kadar (20 dahil) olan Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Yapar. M.1.1.2.6.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemini Gerektiren Problemleri Çözer. M.1.1.3.4. Doğal Sayılarla
Çıkarma İşlemini Gerektiren Problemleri Çözer.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bireyin sosyal yaşam koşulları ve düşüncesine yönelik pozitif davranış ve tutumlarını arttırma, negatifleri ise azaltmayı içeren bir süreci kapsamaktadır. Eğitim sürecinde öğrenciye
kazandırılan pozitif davranış ve tutumlarla öğrencinin öğrenme istek ve kararlılığında süreklilik sağlanabilir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal, matematik dersine hizmet etmektedir. Öğrenci matematikteki ilgili kazanımları
gerçekleştirirken aynı zamanda psikomotor, bilişsel ve sözel vb. becerilerini de geliştirebilmektedir. Öğrencilerin matematiği sevmesi, kalıcı öğrenmelerinin gerçekleşmesi için materyal önemlidir. Öğrenme ortamlarında öğretim materyallerinin kullanımı; öğrenciyi merkeze almakta, daha zengin öğrenme fırsatları sunmakta, matematik yapmayı ve sevmeyi
sağlamakta, matematik öğretimini eğlenceli hale getirmekte, matematiğin yazılmasına ve
tartışılmasına fırsat vermektedir.

Selma TOPALAK
Örfi Çetinkaya İlkokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Öğrenme Adası

MATERYALİN ALANI

Öğrenmeye Hazırlık, Matematik, Okuma Yazma, Türkçe,Hayat Bilgisi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Geliştirilen oyun materyali aşağıda yer alan 1.,2.,3. ve 4 sınıf matematik ünitelerini
kapsamaktadır. 1., 2., 3. ve 4. Sınıf Türkçe ünitelerinde aşağıdaki başlıklar üzerinde durulmuştur. DİNLEME/ İZLEME/ KONUŞMA/ OKUMA/ YAZMA 1.,2.,3. ve 4. Sınıf Hayat Bilgisi
ünitelerinde aşağıdaki başlıklar üzerinde dolaylı olarak durulmuştur. Okulda Hayat Sağlıklı
Hayat Ülkemizde Hayat Doğada Hayat

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrenmeye Hazırlık Modülü Kazanımlar: 1. Metinde istenen şekli bulur. 2. Benzer şekilleri eşleştirir. 3. Farklı şekilleri ayırt eder. Okuma Yazma, Türkçe Kazanımlar: Yazı araçgereçlerini tanır. Yazı araç-gereçlerini kurallarına uygun kullanır. Temel çizgiler çizer. Bilmecelerin anlamlarını bilir. Matematik Kazanımlar: Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun
terim kullanır. Rakamları okur ve yazar. Hayat Bilgisi Kazanımlar: Oyunlara katılmaya ve
oyun oynamaya istekli olur. Ülkemizin genel özelliklerini tanır. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyali kullanmadaki temel amaç “Öğrenmeye Hazırlık, Okuma-Yazma ve Matematik”
dersi kazanımlarının gerçekleşmesine katkı sağlamaktır

MATERYALİN KAPSAMI

OĞUZHAN YAVUZ
İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ
İSTANBUL

Öğrencilerin “öğrenmeye hazırlık, okuma yazma, Türkçe ve matematik becerileri gelişecektir. Etkileşimli bir grup oyunu olduğundan sosyal beceriler ve iletişim becerileri gelişecektir. Öğrencilerin özellikle de özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların okuma-yazma
ve matematik etkinliklerine yönelik geliştirdikleri öğrenilmiş çaresizlik düşüncesi olumlu ve
işlevsel düşüncelere yerini bırakacaktır.
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MATERYALİN ADI
Çarkı Söyle

MATERYALİN ALANI
Okuma- Yazma

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Okuma-Yazma Öğretimi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Bütün ses grupları tanır, okur ve yazar. İki ve daha fazla sesi birleştirir. Sesleri doğru bir
şekilde birleştirmeyi öğrenir. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler oluşturulur. Okuma
yazma hızını arttırır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okuma-yazma eylemini keyifli hale getirmek, matematik ile ilişkilendirerek iki kazanımı bir
arada öğretmek, bunu yaparken Türkçe kazanımlarını edindirmek, birinci sınıf öğrencilerini
okula alıştırmayı ve okulu sevdirmeyi sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Öğrenciler ilkokula başladıklarında uzun süre karşı karşıya kalacakları en önemli konu okuma- yazma süreci olacaktır, bu süreçte çocukları okula bağlamak ve onların okula keyifli
bir şekilde gelmesini sağlamak atılacak en önemli adımlardan biridir. Bu bakımdan “Çarkısöyle” oyunu çocukların hem hızlı öğrenmesine, hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal hafif ahşap ve keçeden yapılmıştır.

Garip Ömer ATLAN
ORUÇ REİS İLKOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Eş-Zıt Anlamı Terazide Öğreniyorum

MATERYALİN ALANI
Türkçe / Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / 1. ve 2. sınıflar Türkçe ders kitapları çoğu üniteleri kapsamaktadır.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Eş anlamlı ve zıt anlamlık kelimeleri somut olarak kavrar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Özellikle 1. ve 2. sınıf düzeylerde ki öğrencilerin somut dönemde olmalarından Türkçe
derslerinde dil bilgisi anlatımını somutlaştırma, konunun kavranması ve öğrenilmesi daha
kalıcılaştırır. Öğrencilerin aynı zamanda oyun oynayarak öğrenmesi de öğrenmenin kalıcılaştırılmasında çok büyük role sahiptir.

MATERYALİN KAPSAMI

Okuma ve yazma becerisi, matematik becerisi öncelikle olmak üzere, günlük yaşam ve
iletişim becerilerinde öğrencilere faydalı olacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap kullanılmıştır.

Özkan GÜNDÜZ
Kahta Hürriyet İlkokulu	
adıyaman
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MATERYALİN ADI
Sihirli Kızıl Elma

MATERYALİN ALANI

Matematik ( Bütün, Yarım, Çeyrek- Saat- Kesirler)

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Saat ve Kesirler.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kesirler: Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar. Zamanı Ölçme: Tam ve yarım saatleri okur. Kesirler: Bütün ve yarımı uygun modeller ile
gösterir, bütün ve yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Zamanı Ölçme: Tam ve yarım
ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyalin geliştirilme amacı: Bireylerin günlük hayatlarını planlayabilmeleri için zamanı
kontrol altında tutmaları gerekmektedir. Hazırlanan materyalde sadece saat kavramı değil,
materyalde birbiriyle ilişkili birbirinin ön koşulu olabilecek; Bütün, Yarım, Çeyrek-Saat-kesir
kavramlarının öğretilmesi planlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal matematik alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal tamamen ahşap bir malzemeden yapılmıştır. Materyalin parçalı olan kısmı için
harita çivisi kullanılmıştır. Ayrıca materyalin üzerinin kaplaması için dijital baskı tercih edilmiştir.

Meltem ÖZCAN - Mehmet ÖZCAN
Kilis Rehberlik ve Araştıma Merkezi
kilis
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MATERYALİN ADI
Mavi Işık

MATERYALİN ALANI
Türkçe ve Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Okuma yazma. Harfleri öğreniyorum, noktalama işaretlerini öğreniyorum. Matematik dersi; rakam sayı ve 4 işlem işaretlerini öğreniyorum.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Harfleri öğreniyorum. Rakamları öğreniyorum. Noktalama işaretlerini öğreniyorum. 4 işlem
işaretleri.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Hafif Düzey Zihinsel yetersizlik ve özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde: Harf rakam ve
noktalama işaretlerinin öğrenimini görsel olarak pekiştirmek. Okuma ve yazma becerisini
daha kolay kazandırmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik okuma ve yazma. Bu alanda kullanılacak olan ürünümüz hem dokunsal hem
görsel olarak öğrenmeyi destekleyecektir. Ayrıca öğrencini dikkatini daha iyi çekecektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap plastik ve elektrik devresi LED ampul strafor küpler.

Cemil Sarıışık
Afyonkarahisar Rehberlik Araştırma Merkezi	
Afyon
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MATERYALİN ADI

Yakın Onluğum Tahterevallide

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Doğal Sayılar

İLGİLİ KAZANIMLAR

2.Sınıf Kazanımı=100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa yakın olduğunu belirler. 3.Sınıf Kazanımı=En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
4.Sınıf Kazanımı=Doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi anlayabilmeleri için sınıf ortamında materyal kullanımı
önem taşımaktadır. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için daha çok duyu organına hitap
eden materyallerin kullanılması uygun olur. Öğrenme ortamlarında öğretim materyallerinin
kullanımı; öğrenciyi merkeze almakta, matematik yapmayı ve sevmeyi sağlamakta, matematik öğretimini eğlenceli hale getirmektedir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal matematik alanına hizmet etmektedir. Öğrencilere matematik dersinde çıkarma
ve toplama işlemlerinin sonucunu tahmin etme kazanımını, kazandırmak için “Sayıların
hangi onluğa yakın olduğunu belirler.” kazanımını çok iyi kavratmak gerekmektedir. Bu
nedenle bu kazanım verilirken materyallerle desteklenmeli ve öğrencilerin aktif olarak katılacağı etkinlikler yapılmalıdır.

KULLANILAN MALZEMELER
Duygu BAYBÖRÜ
Örfi Çetinkaya İlkokulu	
İSTANBUL

Materyal oluşturulmadan önce mukavva karton üzerine materyalin kesilerek hazırlanması
için çizim yapıldı. Yapılan çizim kesildikten sonra uygun yerlerinden yapıştırılarak materyalin kaba yapısı oluşturuldu.
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MATERYALİN ADI
Doğanın Sesleri

MATERYALİN ALANI
Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Çocuğun duygusal, bilişsel, dil ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlama. El-göz
koordinasyonu, büyük ve küçük kasları gelişimine destek olma. -Sesleri tanıma, ayırt etme.
-Beş duyuya hitap ederek öğrenmeyi kolaylaştırma. -Ses ve müzik üretme.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Dil Gelişimi: Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Bilişsel gelişim: Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Sosyal Ve Duygusal Gelişim: Kazanım 3. Kendini yaratıcı
yollarla ifade eder. Motor Gelişim: Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan Tasarım Beceri Atölyelerinden sınıfımızda kurduğumuz “Doğal Materyal Atölyesi”nde kendi müzik aletimizi üretmek. Çocuklarımızın öğretmeni ve aileleriyle yaptıkları doğa keşif gezilerinde doğadan materyaller toplaması, böylece
çocukta çevre bilinci geliştirme.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz müzik alanında hazırlanmış olup, gezi, gözlem, günlük yaşam becerileri, doğa
sevgisi gibi farklı amaçlara ve bilişsel gelişim, sosyal gelişim, dil gelişimi, psikomotor gelişim gibi farklı alanlara hizmet etmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal, ağaç dallarından yapılan iskelet üzerine çoğunlukla doğal materyaller olan midye
kabukları, kozalaklar, deniz kabukları, dal parçaları, gazoz kapakları, doğal ipler, su kabakları, taşlar, cevizler, meşe palamutları kullanılarak yapılmıştır.

Meltem Yanıkoğlu Ayaz
Hamidiye Anaokulu	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Akıllı Kalem ile Sınırsız Etkinlik

MATERYALİN ALANI

Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, İngilizce

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / HAYAT BİLGİSİ: 2. ve 3. üniteler. TÜRKÇE: 3.ünite MATEMATİK: 1. , 2. ve 3. üniteler. İNGİLİZCE: 4. , 5. ve 8. üniteler

İLGİLİ KAZANIMLAR

HAYAT BİLGİSİ HB.2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler. TÜRKÇE
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin
eder. MATEMATİK M.2.1.1.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak
onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. İNGİLİZCE E2.4.S1. Students will be able
to express the correct names of the classroom objects.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin ilgili kazanımlardaki konuları öğrenmelerine, bir öğretmen veya ebeveynin
kontrolüne gerek duymaksızın öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, İngilizce alanlarında kullanılıyor.
Bu materyal, şimdiye kadar yapılmış birçok eşleştirme materyalinin (Elektronik olarak doğru eşleştirme de ışık yakan, ses çıkaran materyaller) yaptığı görevi tek başına yapabilmektedir. Özel eğitim, okul öncesi ve ilkokul seviyelerindeki birçok kazanıma uyarlanabilir.

Ali Tekin - Zehra Tekin
Çarıksaraylar Şehit Bekir Aksöz İlkokulu	
ısparta
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MATERYALİN ADI

Etkileşimli Haritalarla Türkiye’m

MATERYALİN ALANI
Sosyal Bilgiler

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Fen bilimleri: İnsan ve çevre, aydınlatma ve ses teknolojileri, yer kabuğu ve dünyamız, besinlerimiz türkçe: milli kültürümüz, milli mücadele ve atatürk, doğa ve evren sosyal
bilgiler: kültür ve miras, insanlar, yerler, çevreler, etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Hayat Bilgisi- Sosyal Bilgiler: Ülkemizdeki illeri ve coğrafi bölgeleri tanır. Milli Mücadele
Dönemi’ni kronolojik olarak anlatır. Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle
Milli Mücadele’ nin önemini kavrar. Fen Bilimleri: Ülkemizde bulunan madenleri bilir. Yaşadığı çevreyi tanır. Türkçe: Görsellerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklar. Sınıf içindeki
tartışma ve konuşmalara katılır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ders kazanımlarının öğrencilere soyut gelmesi, yaşayarak, dokunarak öğrenmenin gerçekleşmesi, öğrencinin bilgilenirken derse aktif katılması, oyunlaştırarak ve yapboz biçimindeki
haritaları birleştirirken eğlenceli bir ders işleyişinin gerçekleşmesi.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin KAPSAMI, günlük yaşam becerileri, iletişim becerileri, görsel okuma ve yorumlama becerileri, sunum yapma ve topluluk önünde konuşma becerileri, grupla iletişim becerileri, grupla bir işi yürütme becerileridir.

KULLANILAN MALZEMELER
MERİÇ AYDIN
YÜZBAŞI ŞERAFETTİN İLKOKULU
izmir

Zeminler İçin: Keçe İller Ve Bölgeler Haritası İçin: Sınıfımızdaki etkinliklerden artan, renkli
atıl keçeler. Tarım Ürünleri Ve Hayvancılık Haritası İçin: Evde nişasta ve tutkal ile yaptığım seramik hamurları, pirinç, mercimek ve seramik kareleri boyamak için akrilik boyalar,
cırt cırt, silikon Turizm Haritası İçin: Mukavva, mıknatıs, LED ışıklar Deprem Haritası İçin:
Mukavva, artık yün ipler kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI

Çözdüm, Çevirdim, Ben Seni Yendim

MATERYALİN ALANI
Matematikte 4 İşlem

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / 1. Sınıf Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1. Sınıf Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 2.
Sınıf Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2. Sınıf Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 2. Sınıf Doğal
Sayılarla Çarpma İşlemi 2. Sınıf Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 3. Sınıf Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3. Sınıf Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. Sınıf Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 3.
Sınıf Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Sınıf: Toplama işleminin anlamını kavrar. 2. Sınıf: Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan
doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Zihinden toplama işlemi yapar. 3.
Sınıf: En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Zihinden toplama işlemi yapar. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Oyun, Çocuğun En Ciddi İşidir.” (Maria Montessori) Öğrenciler, öğrenme sürecine en aktif
ve etkili şekilde oyunlarla dahil olmaktadırlar. Bu sebeplerle öğrencilerin hem oyun oynayıp
yarışma yapacak hem de istenilen kazanımları kazandıracak bir materyal tasarlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirilen materyal, matematikte 4 işlem alanında kullanılmaktadır. Matematikte öğrenciler 4 işlem becerilerini bol tekrar ve alıştırma ile oldukça geliştirebilmektedir.

UĞUR BALKIR - SEMRA BALKIR
DR. İSMET BİRGÜL İLKOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Sihirli Masa

MATERYALİN ALANI
Matematik, Hayat Bilgisi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / -Doğal Sayılar -Doğal Sayılarla Toplama İşlemi -Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
-Kesirler -Geometrik Cisimler ve Şekiller -Uzunluk Ölçme -Paralarımız -Zaman Ölçme -Geometride Temel Kavramlar -Doğa ve Çevre

İLGİLİ KAZANIMLAR

Matematik: 1. Rakamları okur. 2.Tek ve çift doğal sayıları kavrar. 3. Toplama işleminin
anlamını kavrar. 4.Zihinden toplama işlemi yapar. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 6. Çıkarma işleminin anlamını kavrar. 2. 20’ye kadar (20 dâhil)
olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 7. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren
problemleri çözer. 8. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki
ilişkiyi açıklar.
Hayat Bilgisi: 1. Mevsimleri ve mevsimlere göre doğadaki değişiklikleri kavrar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Fonksiyonel olan ve çoklu öğretime hizmet edeceğimi düşünerek ilkokul matematik konularının büyük bir kısmını kapsayacak bir materyal hazırlamak istedim ve yanına da hayat
bilgisinden de kazanımlar alarak materyali çeşitlendirdim. Kullanılan malzemelere bakıldığında doğal sağlığa zararı olmayan bir materyal , öğrenirken eğlenebilecekleri bir materyal.

MATERYALİN KAPSAMI

FERHAT EROĞLU
AHMET EDİP ÖNDER ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU
İSTANBUL

Materyal matematik alanına hizmet etmektedir ancak hayat bilgisi alanından da örnekler
sunmaya çalıştım. Öğrenciler ilkokulda somut işlemler döneminde olup dokunarak görerek
yaşayarak öğrenmek zorundalar. matematik tamamen soyut bir kavram olarak anlatılırsa
öğrenme gecikecek buda çok büyük kayıplara neden olacaktır. Tasarladığım bu materyali
soyut kavramları somutlaştırması açısından bu alanda gerekli ve önemli görüyorum.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal tamamen ahşap malzemeden yapılmış olup boya ve vernik olarak su bazlı özellikte sağlığa zarar vermeyen malzemeler kullanılmıştır. Bazı kazanım öğretimlerinde (paralar
konusu) çok azda olsa pvc kaplama ve keçede kullanılmıştır
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MATERYALİN ADI
Eğlenceli Yol

MATERYALİN ALANI
Türkçe- Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Toplama işlemi, çıkarma işlemi, birer ikişer üçer dörder beşer ileriye ve geriye doğru ritmik sayma, çarpma işlemi, zıt anlamlı kelimeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Eldesiz toplama işlemini yapar. Onluk bozmadan çıkarma işlemini yapar. Birer ikişer üçer
dörder beşer ileriye ve geriye doğru ritmik sayar. 2-3-4-5 rakamlarıyla çarpma işlemi yapar.
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Konuları somutlaştırma, oyunlaştırma yoluyla öğretim yapmak. Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak. Eğlenirken öğrenmeyi sağlamak. Zihinsel ve psikomotor, duyusal gelişimi sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik ve Türkçe alanlarıyla ilgilidir.Amaç konuları somutlaştırarak oyun yoluyla kalıcı
öğrenmeler sağlamak. Matematiği korkulan bir ders olmaktan çıkarıp eğlenirken öğrenmeyi sağlamak. Ayrıca psikomotor, duyuşsal ve zihinsel becerilerin gelişimine olumlu katkılar
sağlayarak çok yönlü gelişimi desteklemektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap, plastik malzemeler kullanılmıştır. Araba yapımında pil, plastik kapak ve mandal
kullanılmıştır.

Ahmet şireci
Yukarıdarlı ilkokulu	
diyarbakır
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MATERYALİN ADI
Saatleri Keşfediyorum

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / 1. Sınıf -5. Ünite Saatleri Kullanıyorum Konusu 2.Sınıf -5.Ünite Tam, Yarım, Çeyrek
Saatler Konusu -5. Ünite Dakika, Saat Ve Gün Arasındaki İlişkiler Konusu 3.Sınıf -4. Ünite
Zamanı Okuyalım Ve Yazalım Konusu -4. Ünite Zaman Ölçü Birimi Arasındaki İlişkiler Konusu 4.Sınıf -4. Ünite Saat-Dakika Ve Dakika-Saniye Arasındaki Dönüştürmeler Konusu -4.
Ünite Zaman Ölçme İle İlgili Problemler Konusu

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.SINIF -Tam ve yarım saatleri okur. 2.SINIF -Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir. - Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. - Zaman ölçme birimleriyle ilgili
problemleri çözer. 3.SINIF -Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. -Zaman
ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. -Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri
çözer. 4.SINIF -Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. -Zaman ölçme birimlerinin
kullanıldığı problemleri çözer.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Zaman kavramı; küçük yaştaki çocuklarda daha genel kavramlar aracılığıyla aktarılmalı,
çocukların yaşları ilerledikçe daha özel kavramlara doğru gidilmelidir. Yani küçük bir çocuk
için sabah ve akşam oluşu konusunda farkındalık uyandırma ile başlanırken, bu farkındalık
çocuğun yaşı ilerledikçe saati bilme, söylenilen zaman biriminin büyüklüğü konusunda fikir
sahibi olmaya doğru gider.

MATERYALİN KAPSAMI
Güldeniz ÇATAL - İsmet ÇATAL
ALAÇAM İLKOKULU
içel

Saatleri Keşfediyorum materyali matematik alanında, zaman ölçme konusuna hizmet eden
bir materyaldir. Materyalimiz çocuklara saatleri çok basit ve kalıcı şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Maliyeti ucuzdur ve her okulun kendi imkânlarıyla kolay bir şekilde yapabilmesi
amaç edinilerek yapılmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER

Atıl vaziyette bulunan sert kontrplak -Bir adet vida ve somun, Yapışkanlı rakam, 3 adet
küçük mıknatıs
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MATERYALİN ADI
Kimler Buldu?

MATERYALİN ALANI

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / İngilizce 1-2-3-4-5-6 Ünite Matematik 5. Ünite Fen Bilimleri 1-2-3-4-5 Türkçe Tüm
Üniteler Zıt Anlamlı Kelimeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

İngilizce Dersi: Naming numbers Asking about and introducing family members Naming colors Türkçe Dersi: T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. Matematik Dersi:
M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir. Fen Bilimleri Dersi: F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların
yer aldığını kavrar. F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu
açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Oluşturduğum “ikiz Cevaplı Yaratıcı Eğitsel Oyun” materyali aşağıda bulunan amaçlara da
hizmet etmektedir. a) İlkokul çağı çocuklarında değerlendirme etkinliklerinin öğrencilerin
sıkılmasına neden olması. b) Klasik değerlendirme araçlarına (yazılı sorular veya sözlü sorular, kitap üzerindeki bireysel etkinlikler ve testler...) karşı çocuğun ilgisinin olmaması veya
istenilen seviye de bulunmaması. c) Gelişen teknolojiyle ve oyun alanlarının daralmasıyla
öğrencilerin oyun isteklerini bilgisayar tablet gibi alanlara kaydırmaları. Bu alanlarda bulunan MAVİ BALİNA, MOMO gibi zararlı oyunlarla karşılaşma risklerinin yüksek olması. Oyun
isteklerinin okulda katılabilecekleri aktif eğitim oyunları ile giderilmesi gerekliliği. Bu sayede
zararlı oyunlara ulaşma riskinin azaltılması...

MATERYALİN KAPSAMI
MELİH YÜN
İBRAHİM ÖZAYDIN İLKOKULU
İSTANBUL

Karmaşık seçimler sonucunda kararlar verebilme, verdiği kararın sonucunu kabullenebilme, yeni ve farklı bakış açılarını oluşturabilme, ortak bir amaca ulaşmak için işbirliği yapma,
farklı gruplara uyum sağlama, sözsüz iletişim becerilerini geliştirme, birlikte ve uyum içinde
hareket etme, sorumluluk alma.
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MATERYALİN ADI
Top’lama

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Doğal Sayılar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Zihinden toplama işlemine hazırlık, somuttan soyuta öğrenmenin kolaylaşmasıdır. Bu materyal bu geçişi destekler ve kazanıma ulaşmayı sağlar.

MATERYALİN KAPSAMI

Görsel, dokunsal ve işitsel temsil sistemine hitap ederek matematiği eğlenceli ve anlamlı
hâle getirmek önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap, plastik, kağıt kullanılarak yapılmıştır.

Didem SELİMOĞLU
il milli eğitim müdürlüğü	
şırnak
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MATERYALİN ADI
Çıkarma Kaydırağı

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar. 2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma
işlemi yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyali geliştirirken en önemli amacım dersi ve konuyu ilgi çekici hale getirmekti. Öğrencilerin zihinsel anlamda konuyu daha iyi kavramaları, psikolojik açıdan konuyu keyif alarak
dinlemesi, motor becerilerinin gelişimi bakımından da derste aktif hale gelmesini göz önünde bulundurduğum için bu materyali yaptım.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal öncelikle matematik alanında yapılmış olsa da öğrenciye günlük yaşamda yardımcı olan aynı zamanda iletişim becerilerini de destekleyen uygulamalar içermektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalde kullanılan toplar hariç tüm malzemeler, atıl araç gereçlerden yapılmıştır. Materyalimiz ahşap, plastik ve metalden yapılmıştır.

Mehmet Şirin Pehlivan
Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	
diyarbakır
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MATERYALİN ADI
Kelimatik

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Okuma

İLGİLİ KAZANIMLAR

T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Seslerin birleştirilerek okunmasını kolay ve eğlenceli kılmak.

MATERYALİN KAPSAMI
Okuma yazma.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap+PVC+Asetatlı kalem kullanılmıştır.

Ertuğrul ASLANCI
15 Temmuz Şehitleri İlkokulu	
ağrı
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MATERYALİN ADI
Çevir Çevir Oyna

MATERYALİN ALANI
Tüm Dersler

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / doğal sayılar, renkler,trafik kuralları,doğal sayılar,problem çözme vb.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Ön yüz: 1- Matematik , Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri vb. derslerde ünite sonu değerlendirme çalışması yapar. 2- Matematik , Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri vb. derslerde
dönem sonu ders tekrarı yapar.3-Gurup dayanışması , yardımlaşma ve iletişim sağlanır.
4-Oyun yoluyla işlenen derslerin öğretilmesi eğlenceli hale gelir. Arka Yüz: 1-Trafikle ilgili
temel kavramları açıklar.2-Trafik işaret ve levhalarını tanır. 3-Sürücü olarak trafikte uyması
gereken kuralları bilir.4-Yaya olarak trafikte uyması gereken kuralları bilir. 5-Trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın gerekliliğini sorgular.6-Trafik kurallarının etkin bir şekilde
uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocukların oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

ÇİĞDEM BÜTÜNAY - MUHAMMET GÖKÇE
ALAÇAM İLKOKULU
içel

1.Yüz : Öğrenciler sınıf mevcuduna göre iki gruba ayrılır. Her grup ilerleme hareketi için
kendisine bir materyal seçer. (Küp veya üçgen prizma) Ayrıca sorulara cevap vermesi için
bir sözcü seçer. Sürenin başlamasıyla birlikte gurup sözcüsü soruyu sesli ve anlaşılır bir
şekilde okur. Sorunun cevabı gurubun ortak kararıyla süre içerisinde sözcü tarafından söylenir. Cevap doğru ise iki numaralı karta geçilir. Cevap yanlış ise soruyu bilemeyen guruba
bir hak daha verilerek soru kartının arka yüzünde yer alan atasözünün süre içerisinde anlamını açıklaması istenir. Doğru cevap verilirse gurup ilerleme hareketiyle oyuna devam eder.
Yanlış cevap verilirse oyun oynama sırası diğer guruba geçer. Bu şekilde 32 soruluk oyun
kısmını ilk bitiren takım oyunu kazanmış ve başarılı olmuş olur.
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MATERYALİN ADI

Sayı Basamakları Takvimi

MATERYALİN ALANI
Matematik , Hayat Bilgisi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Doğal Sayılar, Yılın Bölümleri

İLGİLİ KAZANIMLAR

İki, üç ve dört basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. İki, üç ve dört basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler. En çok
dört basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. Yılın bölümlerini günleri, haftaları, ayları, mevsimleri söyler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

İlkokul ve özel eğitim öğrencilerinin iki, üç, dört basamaklı sayıları üç boyutlu materyal
sayesinde daha hızlı okuyup yapabilmelerini ve yılın bölümlerini fark etmelerini sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal matematik ve hayat bilgisi alanında kullanılabilir. Öğrencilerin sayı basamaklarını
üç boyutlu materyal sayesinde daha çabuk kavraması, yılın bölümlerini fark etmesi için
önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER
Materyal pleksiden yapılmıştır.

Gülcan Bebek
Vala Gedik özel eğitim ortaokulu	
uşak
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MATERYALİN ADI

Oyna Oyna Matematiğe Doyma

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / M.4.1. Sayılar ve İşlemler

İLGİLİ KAZANIMLAR

M.4.1.1. Doğal Sayılar Terimler veya kavramlar: Bölük M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal
sayıları okur ve yazar. M.4.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi M.4.1.3. Doğal Sayılarla
Çıkarma İşlemi M.4.1.4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi M.4.1.5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi M.4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. M.4.1.5.7. Aralarında eşitlik
durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Oyna Oyna Matematiğe Doyma” projesinde amacımız; çocukların matematik kaygısını
azaltmalarına ve matematik öğrenmede öz yeterliliklerini, motivasyonlarını ve başarılarını
artırmalarına yardımcı olmak matematiksel bir oyun temelli öğrenme ortamı oluşturarak
matematik sevgisini besleyecek beceriler kazandırmaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Oyunlarla, matematiği sevdirmenin ve öğretmenin daha etkili olacağı düşüncesi projemizin
çıkış noktasıdır. Aynı zamanda okulunuzdaki teneffüs zamanının niteliğini geliştirmek de istiyorduk. Oynadıkları oyunlar sayesinde matematiğin düzenli, planlı ve sabırlı bir çalışma ile
anlaşılabileceğini gören çocuklar soruları çözerken çağrışımlara, benzerliklere ve yorumlara
yer vererek oyun yoluyla hayatını kolaylaştırdığını görmesini hedefledik.

GÖNÜL GENÇYILMAZ
FATİH İSKENDERPAŞA İLKOKULU
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

Plastik deterjan kapları, araba lastikleri, keseler, top, ayran şişeleri, yağlı boya, ahşap geometrik şekiller, kukalar kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Alfabetör 1

MATERYALİN ALANI

Türkçe okuma yazma - Eğlen öğren

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Okuma Yazma Dönemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır. 2.Harfi tanır ve seslendirir. 3.Hece ve kelimeleri okur. 4.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 5.Vurgu, tonlama ve telaffuza
dikkat ederek okur. 6.Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 7.Farklı
yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 8.Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 9.Okuma stratejilerini uygular. 10.Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 11.Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 12.Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. 13.Rakamları okur ve yazar. 14.Toplama işleminin anlamını kavrar. 15.Zihinden toplama işlemi yapar. 16.Çıkarma
işleminin anlamını kavrar. 15.Zihinden çıkarma işlemi yapar. 17.Çarpma işleminin anlamını
kavrar. 18.Zihinden çarpma işlemi yapar. 19.Bölme işleminin anlamını kavrar. 20.Zihinden
bölme işlemi yapar. 21.Noktalama işaretlerini öğrenir ve kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Özellikle türkçe ve matematik derslerinde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz ve ALFABETÖR
ismini verdiğimiz materyalimiz, öğrencinin yaparak yaşayarak, dokunarak, oynayarak yani
eğlenerek kullanacağı bir materyaldir. 1. sınıf öğrencileri için tamamen mekanik olarak üretilmiş ve her harf dönemi için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Bu materyalin esas amacı okuma
yazma döneminde 1. sınıf öğrencilerinin kendilerine ait bir materyal ile istedikleri zaman ve
istedikleri yerde eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olmak ve süreci daha sağlıklı ve sıkıcı
olmaktan uzaklaştırmaktır. oyun çağında olan 1. sınıf öğrencilerinin oynayarak öğrenmeleri
hedeflenmiştir.

ABDULLAH ESEN
HACI SÜLEYMAN BEY İLKOKULU
İSTANBUL

MATERYALİN KAPSAMI

ALFABETÖR 1 Okuma Yazma dönemi ve matematik alanında uygulanabilmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER
Plastik malzeme kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Çark-ı Namaz

MATERYALİN ALANI
Namaz

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Namaz

İLGİLİ KAZANIMLAR

6.2.1.İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 6.2.2.Namazları çeşitlerine göre sınıflandırır. 6.2.3.Namazın kılınışına örnekler verir. 6.2.3.Namazın
kılınışına örnekler verir. 6.2.3.Namazın kılınışına örnekler verir. 6.2.4.Hz. Zekeriya’nın (a.s.)
hayatını ana hatlarıyla tanır. 6.2.5.Fil suresini okur, anlamını söyler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Namazı görsel olarak kolay ve sevdirerek öğretmek.

MATERYALİN KAPSAMI

“Çark-ı Namaz” ile öğrenci sıkılmadan oyun oynar gibi öğrenecek. Teorik olarak öğretmede
kolaylık sağlayacak.
“Çark-ı Namaz” 8 daire şeklinde parçadan oluşmaktadır. Her daireye namazın kılınışı farklı
renklerde yazılmıştır. En üstte ve en küçük dairenin üstünde namazların adı ve rengi belirtilmiş. Örneğin daireleri döndürerek turuncu renkleri bir araya getiren öğrenci iki rekatlık
namazın kılınış şeklini görmüş olacak.

KULLANILAN MALZEMELER
Karton kullanılarak yapılmıştır.

ALİ TEKELİOĞLU
ERBAKIR FEN LİSESİ
denizli
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MATERYALİN ADI
Mitoz Bölünme Oyunu

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Hücre ve Bölünmeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar.
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

- Mitoz bölünme konusunu daha eğlenceli hale getirerek öğrenimi kolaylaştırmak.
- Öğrenciler arasında grup içi işbirliğini geliştirmek
- Öğrencinin öz güveninin artması
- Görsel ve İşitsel zekayı geliştirmek
- Derse katılımı zayıf olan öğrencilerin derse katılımını sağlamak

MATERYALİN KAPSAMI

Okuma yazma, iletişim becerileri, grup içi olumlu etkileşim, sosyal zeka. Materyalin bu
alanlarda kullanılması özellikle öğrenciler üzerinde olumlu etki yapacaktır. Derse katılımı
zayıf olan öğrenci, derse katılımı yüksek olan öğrenci ve klasik ders işleme metodundan
sıkılan öğrenciler için harika bir materyal olacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz ahşaptan yapılmıştır. Fakat okulda hem pratik hem de ekonomik olması için
kalın a3 kağıdına renkli çıktı alarak kullandık.

ERSİN BAKİOĞLU
İlisuluk Şehit Yalçın Gürbüz Ortaokulu	
malatya
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MATERYALİN ADI

Üçgende Yükseklik Materyali

MATERYALİN ALANI
Geometri ve Ölçme

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Geometri ve Ölçme

İLGİLİ KAZANIMLAR

Açılarına göre üçgenlerde bir kenara ait yüksekliği bulur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Açılarına göre üçgenlerde bir kenara ait yüksekliğin dar açılı üçgende, dik açılı üçgende
ve geniş açılı üçgendeki farklı durumlarını tek materyal üzerinde somut halini görerek kazanımın daha kısa sürede, pratik ve masrafsız bir şekilde yaparak yaşayarak öğrenilmesini
sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik, geometri ve ölçme alanlarında soyuttan somuta geçiş için geliştirdiğim bir materyaldir. Öğrenci soyut bir kavram olan yüksekliğin somut halini ve ķöşe ile karşı kenar
arasındaki dik uzaklık olduğunu yaparak yaşayarak öğrenir, defalarca tekrarlayabilir.

KULLANILAN MALZEMELER

Çubuk veya pipet, halka veya askı, ip veya zincir.

Hatice Özer
Cumhuriyet Ortaokulu	
diyarbakır
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MATERYALİN ADI
Bir Ülke Bin Ürün

MATERYALİN ALANI
Sosyal Bilgiler

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / üretim, dağıtım ve tüketim

İLGİLİ KAZANIMLAR

Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. Çevresindeki ekonomik
faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. Temel ihtiyaçları karşılamaya
yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ülkemizdeki farklı tarımsal ürünlerin bölgelere göre dağılımını göstermek. Kendi yaşadığı
bölgeyi harita üzerinde bularak diğer bölgelerle karşılaştırma yaptırmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal sosyal bilgiler dersi alanına yönelik olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin yaşadığı
bölgedeki tarım ürünlerini görerek güdülenmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler kendi bölgelerindeki ve diğer bölgelerdeki tarım ürünlerini karşılaştırır. Böylelikle kalıcı öğrenmelerin
olması amaçlanmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER
Karton ve Kağıt kullanılarak üretilmiştir.

İsmail Hakkı DANIŞ
Şirvan Halk eğitim müdürlüğü	
siirt
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MATERYALİN ADI
Çizgen

MATERYALİN ALANI
Geometri ve Ölçme

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Çember ve Daire, Çokgenler

İLGİLİ KAZANIMLAR

M.5.2.1.4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir
açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını
tanır. M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme
yaparak belirler. M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. M.7.3.2.2.
Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri
toplamını hesaplar. 7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Tek bir materyal ile istenilen boyutta, eşkenar üçgen, kare, düzgün altıgen vs., daire çizebilmek, açı ve kenar ilişkilerini, çokgenin özelliklerini kavratmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz, eğitim öğretim ortamında geometri ve ölçme konularında sıklıkla kullanılabilir. Çember, düzgün çokgen çizmek istediğimizde bunları hemen hemen her okulda var
olan akıllı tahta programında tek bir dokunuş ile oluşturabiliyoruz. Öğrencilerimizin bunları
defterlerine çizmesi, çizerken şeklin özelliklerini, kenar, açı ilişkilerini kavraması açısından
oldukça önem arz etmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER
Zeki HAN - Kamil ALCAN
Yavuz Selim Ortaokulu	
artvin

Materyalimiz plastikten yapılmıştır. Materyal geliştirilirse birçok maddeden yapılıp daha da
kullanışlı hale getirilebilir.
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MATERYALİN ADI
Ritim Blokları

MATERYALİN ALANI
Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / 5.Sınıflarda; 2.Ünite konusu “Ritim Oluşturalım” 6.Sınıflarda; 5.Ünite
“Ezgiye Ritim Oluşturma” 7.Sınıflarda; 2.Ünite “Benim Ritmim” 8.Sınıflarda; 3.Ünite “Benim
Ritmim”

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrendiği ve bildiği ezgilere beden müziğini kullanarak (Bady Percussion) ritim eşliği yazmaktan hoşlanır.Farklı ve tekrarlanan bölümlerden oluşan ritim kalıpları yazma becerisi kazanır. Bireysel veya grup halinde iş yapma ve uyum içinde hareket edebilmeyi öğrenir.
Ritim kalıplarını bedenini kullanarak ezgiye dönüştürebilme özelliği kazanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

öğrencinin görsel hafızasını ön plana çıkararak el göz koordinasyonu sağlayarak beden
müziği yapma becerisi kazandırmaktır. 40 dk. derste bedenini bir enstrüman gibi kullanarak
müzik yapabildiğini görmesi daha verimli ve eğlenceli zaman geçiren öğrencilerin ritmin
pozitif enerji ile aktif bir ders yapma deneyimi elde etmelerini sağlamaktadır. Ritim blokları
ile oluşturduğu kalıpları arkadaşları veya bireysel olarak çalma becerisi kazanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Hayatının bir parçası olan ritmin farkına vararak matematik derslerinden tutun da günlük
yaşam becerileri, sosyalleşme, kendini ifade edebilme, grupla işbirliği yaparak sunum hazırlayabilme becerileri gibi pek çok alanda öğrencilere faydası olmaktadır. Öğrenciler tenefüslerde bile bu blokların karşısına geçerek kolayca ritim üretebilmektedirler.Her küp bir
vuruşluk notayı ifade etmektedir,ritmik sayma yaparak gördüğü şekilleri bedenini kullanarak çalabilir.

Meltem GÖÇER
Fethiye İmam Hatip Ortaokulu	
muğla

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal ahşap malzemeden yapılmıştır. 9x9 kare blokların üzerine elle çizilmiş geometrik
şekil ve sembollerden oluşmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Eyvah Asal

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Çarpanlar ve Katlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Asal sayıları özellikleriyle belirler. Eratosthenes (Eratosten) kalburu yardımıyla 100’e kadar
olan asal sayılar bulunur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

• Matematiğin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak. • Öğrencilerdeki asal sayılar konusuna
yönelik olumsuz endişe, kaygı ve ön yargıları azaltmak. • Özgün matematik oyunlarının kullanımını yaygınlaştırmak. • Bilimsel tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Öğrenme ortamına uygulanması: Bu çalışma da 6.sınıf Çarpanlar ve Katlar konusunun Asal
sayıları özellikleriyle belirler kazanımına yönelik, eğitsel bir matematik oyunu oluşturulmuş,
ders içi katkı sağlayıcı materyal olarak kullanılmıştır. Öğrenmeye sağladığı katkı oyun öncesi ve oyun sonrası uygulanan asal sayılar testi ile ölçülmüştür.

KULLANILAN MALZEMELER

Sunta plaka, karton şablon, matkap, akrilik boya.

Bahriye Eda YAĞMUR
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi	
bursa
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MATERYALİN ADI
Notamatik

MATERYALİN ALANI
Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / 5. Sınıf Müzik ders kitabında 1. ünitede yer alan “Müzikte Notalar ve Süreler”
konusunun öğretiminde kullanılabilir. 6. Sınıf Müzik ders kitabında 1. ünitede yer alan “Nota
Çalışması ve Do Notası”, 2. ünitede yer alan “Si ve İnce Do Notası” konusunun öğretiminde kullanılabilir. 7. Sınıf Müzik ders kitabında 1. ünitede yer alan “Müziği Öğreniyorum” ve
“Müziği Çözümlüyorum” konularının öğretiminde kullanılabilir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

5. SINIFLARDA “NOTAMATİK” 5. Sınıflarda yer alan “Müzikteki ses yüksekliklerini dizek
üzerinde gösterir.” kazanımıyla doğrudan ilgilidir ve en çok bu kazanıma hizmet eder. Müzik Dersi için “Temel müzik yazı ve öğelerini kullanır” kazanımı 5, 6 ve 7. sınıflarda ortaktır
ancak kazanımın içeriği farklıdır. “Notamatik” bu kazanımların bir çoğunda kullanılabilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Müzik dersinin temel ve en önemli konularından bir tanesi porte (dizek) üzerinde nota yerlerinin öğrencilere öğretilmesidir. Bu konuyu eğlenceli bir duruma getirmek için “Notamatik”
adını verdiğim müzik dersi materyalini tasarladım. “Notamatik” sadece belirtmiş olduğum
ünite ve kazanımlarda değil porte üzerindeki notaları isimlendirmede sıkıntı yaşayan her
öğrencinin bu durumu düzeltebilmesi için kullanılabilecek bir materyaldir.

MATERYALİN KAPSAMI

“NOTAMATİK” müzik dersi için tasarlanmış bir materyaldir. “Notamatik” in kullanımı kolaydır, içinde yer alan mekanizma sayesinde Porte (Dizek) üzerinde yer alan nota imleci hangi
nota hizasına kaydırılır ise, materyalin sol tarafında yer alan ekranda o notanın ismi ve blok
flüt ile nasıl çalınacağı yer alır. Bu da öğrencide öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir.

Arif KARAKAYA
Sungur Ortaokulu
diyarbakır

KULLANILAN MALZEMELER

Notamatik genel olarak ahşap malzemeden yapılmış olup, yapımında pek çok malzeme
kullanılmıştır. Bunlardan birkaçı; İp, İp makarası, süpürge sapı, pamuk şeker çubuğu, Rulman, Mika (plastik cam), Led ampül, pil, kablo vb.
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MATERYALİN ADI
Kodlamaca

MATERYALİN ALANI
Bilişim Teknolojileri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Problem Çözme ve Programlama

İLGİLİ KAZANIMLAR

Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bilgisayar, tablet, etkileşimli tahta, projeksiyon vb. donanımlara sahip olmayan okullarda
blok tabanlı kodlama becerisini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal öğrencilerin öncelikle problem çözme, matematiksel ve soyut düşünme becerilerini kazandırmaktadır. Bununla beraber iki kişilik oynanabilen bir materyal olduğundan
öğrencilerin işbirlikli öğrenmelerine ve aktif öğrenmelerine imkan sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Bloklar ve robot kullanılmayan, atıl durumda olan klavye tuşları, işlemci, ram bellek, IDE
kablosu gibi malzemelerden; problem alanı ve çözüm alanı karton kutudan; oyunda kullanılan engeller plastik oyuncaklardan yapılmıştır.

suzan toprak
esenkent ortaokulu	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
İnovasyon Kutusu

MATERYALİN ALANI
Teknoloji ve Tasarım

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / 8. A. Teknoloji ve Tasarımın Temelleri 8. A. 1. İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi
ve Fikirlerin Korunması

İLGİLİ KAZANIMLAR

TT. 8. A. 1. 1. İnovasyon (yenilik) kavramını açıklar. İcat, keşif ve inovasyon (yenilik) kavramları ile ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon türlerine değinilir. TT. 8. A. 1. 2. İnsan
hayatını kolaylaştıracak inovatif bir fikir geliştirir. TT. 8. A. 1. 3. Geliştirdiği inovatif fikri
değerlendirir. TT. 8. A. 1. 4. Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden geliştirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.
Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti
daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir.

MATERYALİN KAPSAMI

İNOVASYON KUTUSU 1-Beyin fırtınası için, farklı ve değişik fikirleri toplayıp değerlendirmek için kullanılan en iyi yöntemlerden birisidir. Bir toplantı şeklinde yapılır ve bu toplantıya
katılan öğrenciler, kişiler ortaya konan sorunla ilgili akıllarına gelen herhangi bir çözümü
önerirler. Önerilen bu fikirler, katılımcılarda daha başka fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.
Böylece herkesin yeni fikir üretmesini ve soruna çözüm ararken yaratıcı düşünmesini sağlar.
2-Ekip çalışmasını ve işbirliği yapmasını öğretir. 3-İş fikrini hayata geçirmek ve bu amaçla
kendi işini kurmak için harekete geçen girişimci ruha sahip bireyler yetişmesini sağlar.

ARZU ÖZDEMİR
MERKEZ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
çorum

KULLANILAN MALZEMELER

İnovasyon kutusu, dikdörtgen şeklinde ahşap malzemeden yapıldı. Ahşap, kumaş ile
kaplandı.
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MATERYALİN ADI

Döndür Türet Kelime Üret

MATERYALİN ALANI
Türkçe Öğretimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Söz Varlığı

İLGİLİ KAZANIMLAR

Sözcüğün kökünü ayırt eder. Yapım eklerini ayırt eder. Çekim eklerinin işlevini ayırt eder.
Sözcük türetir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Sınıf ortamında güvenle kullanılabilecek pek çok kazanıma hizmet eden maliyeti çok düşük
yer kaplamayan sağlıklı bir materyal ile öğrencilerimin daha kolay öğrenmesini amaçladım.
Materyalle somutlaştırarak öğrencilerimin sezgisel, bilişsel, görsel algılarını harekete geçirerek daha kısa sürede kazanım edinmelerini amaçladım.

MATERYALİN KAPSAMI

Türkçe öğretimi Ana Dili kullanma Becerisi- Söz Varlığını Zenginleştirme- Kavram İlişkilendirme- Çıkarım Yapma. Bu materyal oyunlaştırarak ve somutlaştırarak çocukların sözcüğün kök ek ilişkisini kavramasını kolaylaştırır. Sözcük türetmeyi kavratır. Yapım ve çekim
eklerinin işlevlerinin öğretilmesini sağlar.

KULLANILAN MALZEMELER

Ana gövde ham ahşap olup kazanıma uygun etiketle reklamcıda kaplatılmıştır. (Meslek
Lisemizin verdiği destekle elektronik sayaç maliyetsiz olarak eklenmiştir.)

Necla Kavlak
Çağrıbey Ortaokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Mıknatıslı Kelimeler / Mıknatıslı İngilizce kelimeler

MATERYALİN ALANI
İngilizce

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Ünite 2 Teen Life (Mastermind Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul İngilizce 8 Ders
Kitabı)

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kelimeler tahtada kullanıldıkça; her öğrenci eğitim döneminin sonunda kelimeleri uygular,
kendisince değerlendirir, (sayısal derslerde) hesaplar, değiştirir, seçer, tanımlar, düzenler,
gösterir, geliştirir, keşfeder, dramatize eder, çalıştırır, inceler, dener, bulur, örnekler, yorumlar, değişiklik yapar, işler, organize eder, pratik yapar, tahmin eder, hazırlar, üretir, bağlantı kurar, çözer, çevirir, kullanır hale gelir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Takdir edersiniz bir yabancı dil dört beceri üzerinden öğrenilir, okuma, yazma, konuşma ve
dinleme. Bu dört beceriyi de besleyen ana kaynak o dilin kelimeleridir. Kelimeleri öğrenen
öğrenci o dilin kelimelerini doğru okuyarak okuduğu metni anlar. Veya öğrendiği kelime ve
kelimeleri kullanarak anlamlı cümlecikler kurarak o dili konuşmayı dener. Sonuç itibariyle
İngilizce dilinde kelime / kelimeler üzerinden dil öğrenimi yaşamımızda önemli bir yer tutmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

M. Erkin YILDIRIM
Nesibe Aydın Ortaokulu	
ankara

Hazırladığım mıknatıslı kelimeler dil öğretimini çeşitlendirerek dört beceri üzerinden, okuma, dinleme, yazma ve konuşmada kullanılabilmektir. Dolayısıyla öğrenmenin tümünü
kapsamaktadır. Hem zamandan kazanmış oluyorum hem de ilgisi az olan öğrencilerimin
dikkatini derse tekrardan çekme şansı yakalıyorum. Her yıl kelimelerin kullanımını meslektaşlarım ile paylaştım. Onlardan da geliştirici fikirler alıp kullanım özelliklerini çeşitlendirdim.
Sınıf sınıf bazı öğrencilerde mıknatıslı kelime kullanımının öğrencilerim tarafından da geliştirildiğini gördüm.

KULLANILAN MALZEMELER

Ana materyalim esnek alaşımlı bir mıknatıs olup üzerine öğretmeyi hedeflediğim kelimeleri
mıknatısın üzerine soğuk pres yaparak yapıştırmaktayım.
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MATERYALİN ADI
4/4’lük Oyun

MATERYALİN ALANI
Özel Eğitim - Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Özel Eğitimde Müziksel Algı ve Bilgilenme

İLGİLİ KAZANIMLAR

Görme engelli, az gören öğrencilerin oyun yolu ile Braille müzik alfabesini okuyabilmeleri,
yazabilmeleri, çalabilmeleric.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Görme engelli ve az gören öğrencilerin oyun yolu ile Braille müzik alfabesini okuyabilmeleri, yazabilmeleri, çalabilmeleri, öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırması için tasarlanmıştır.
Amaç, öğrencinin müzik derslerinde nota okuma, çalma söyleme korkusunu yenip, eğlenerek kaygısızca öğrenmesidir.

MATERYALİN KAPSAMI

Duyusal alanlar olarak dokunsal, bilişsel, kinestetik, işitsel alanlar. Braille nota yazma,
okuma, çalma, söyleme. İletişim becerileri. Müzik derslerinde didaktik olarak nota okuma,
yazma, çalma ve söyleme öğrenciler için zor ve sıkıcı gelmektedir. Çünkü öğrenci aktif değil pasif, edilgen pozisyondadır. Bu durumda da etkili bir öğrenme gerçekleşmemektedir.
Oyun yolu ile öğrenimde, öğrenciler aktif ve etken olduğundan daha anlamlı olmaktadır.c

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap, renkli kartonlar, boncuk boya, klave (ritim çubukları), sayı küpü.

DEVRİM ADEM
Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Tam Gölge Düzeneği

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / F.5.5.4. Tam Gölge Konu / Kavramlar: Tam gölge, tam gölgeyi etkileyen değişkenler

İLGİLİ KAZANIMLAR

F.5.5.4.1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. Yarı
gölge konusuna girilmez. F.5.5.4.2. Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu
deneyerek keşfeder. a. Tam gölge oluşumunda sadece cismin ve ışık kaynağının konumları
ile gölgenin büyüklüğün arasındaki ilişki üzerinde durulur. b. Gölge oyunlarına değinilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Eğitim- öğretim ortamını daha etkin hale getirmek. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu somutlaştırmak ve modellemek. Tam gölgeyi etkileyen değişkenleri düzenek sayesinde de deneyerek keşfetmesini sağlamak. Bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol edilebilen
değişken kavramlarını düzenekte örneklendirmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Öğrenciler tam gölge düzeneği sayesinde tam gölgenin oluşumu ve tam gölgeyi etkileyen
değişkenleri deneyerek keşfetme imkânı bulmaktadır. Materyal konunun somutlaştırılması
ve günlük yaşama yakınlık ilkesine uygun olarak düzenlenmiştir. Düzenek aynı zaman da
bilimsel süreç becerileri kapsamında bağımlı değişken, bağımsız değişken gibi kavramların
öğretimine de uygundur.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap düzenek, ışık kaynağı, opak cisim (küçük oyuncak)

İbrahim KIRBAÇ
İSTANBUL ARNAVUTKÖY MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
İSTANBUL

227

MATERYALİN ADI

Zaman Dümeni ( Time Rudder )

MATERYALİN ALANI
İngilizce

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Tüm ünitelerde kullanılabilir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrenciler günlük yaşamını ve alışkanlıklarını anlatabilir. Geçmişte yaşanmış bir olayı veya
hikayeyi anlatabilir. Konuşma anında gerçekleşen olayları anlatabilir. Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Fiillerin zaman çekimlerini kavrar. Yakın geçmişte gerçekleşen olayları anlatabilir. Cümle ve paragraf oluşturabilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Amacımız öğrencilere günlük dilde kullanılan fiillerin zamanlara göre çekimlerini ve anlamlarını daha kolay, etkili ve eğlenceli bir araçla öğretmektir. Öğrencilerin öğrendikleri fiilleri
cümle içerisinde kullanmalarını özendirerek iletişim becerilerini geliştirmektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz okuma yazma ve iletişim becerilerini geliştirme alanlarına hizmet etmek için
üretilmiştir. Bilindiği gibi yabancı dili öğrenme sebebi iletişim kurabilmektir. Bu materyal
sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri dili iletişimsel amaçlı, sıkılmadan, eğlenceli bir ortamda kullanma fırsatı bulmaktadırlar. Bu materyali kullanmak öğrencilerin dildeki iletişimsel
becerilerini geliştirmek için önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal ahşap ve demir malzemelerden yapılmıştır. Bu malzemeler atıl halde iken değerlendirilmiştir. Materyal çift yönlü kullanıma uygundur.

AYLA YAŞAR SÖZER - AYŞE BAYDOĞAN
100. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
balıkesir	
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MATERYALİN ADI

OBEB - OKEK Değirmeni

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Çarpanlar ve Katlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ebob - Ekok konusunu ve hesaplamalarını öğrencilerin eğlenceli bir şekilde yapabilmesini
sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalim matematik dersinde Ebob- Ekok konusunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hazırlanan materyalle öğrencilerin sıkılmadan eğlenceli bir şekilde çok sayıda pratik yapabilmeleri sağlanmış oldu.

KULLANILAN MALZEMELER
Materyal ahşaptan yapılmıştır.

ZEHRA ULAŞ
MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Yazım Yanlışı Kutusu

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Yazım Yanlışları

İLGİLİ KAZANIMLAR

Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Yazdıklarını yazım kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Yazım kurallarını öğrencilere kalıcı ve etkin bir şekilde kavratmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal okuma yazma alanlarında kelimeleri doğru kullanmak ve sağlıklı iletişim kurabilmek için oldukça etkilidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalde ahşap ve plastik malzeme kullanılmıştır.

Ali ÇOĞALMIŞ
ANAFARTALAR ORTAOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Cebirsel Karolar

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Harfli İfadeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

1-Basit Cebirsel İfadelerin Anlamını Açıklar 2-Harfli İfadelerin Toplanmasını Sağlar

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin 6.Sınıfta ilk defa karşılaştığı “harfli ifadeler” konusunun; öğrencilerin zihninde
daha kalıcı hale gelmesi ve öğrenmelerini günlük hayatta kullanabilmesi için tasarlanan
materyal ile konunun hem somutlaştırılması hem de öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsat yaratmak amacı ile geliştirilmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin hizmet ettiği alan: ilköğretim matematik materyal; 1-soyut olan bir konunun somutlaştırılarak öğrencilerin zihninde yer edinmesine imkân tanıması. 2-Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi fırsat vermesi. 3- Dersin eğlenceli hale getirilerek matematik dersi
fobisinin ortadan kaldırılması. 4-Öğrencinin derse katılımında istekliliklerinin artırılması için
önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Mukavva, makas, yapıştırıcı, renkli fon kartonu, eva kağıtları

Zümrete TANTEKİN - ERHAN KILIÇ
BAYIR ORTAOKULU
diyarbakır
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MATERYALİN ADI
Bilen Çark

MATERYALİN ALANI
Türkçe Eğitimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / 5. Sınıf: çocuk dünyası, milli mücadele, erdemler 6. Sınıf: erdemler, milli kültür,
milli mücadele 7. Sınıf: erdemler, milli kültür, milli mücadele ve atatürk 8. Sınıf: kişisel gelişim, milli mücadele ve atatürk, birey ve toplum

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kelimelerin olumsuz biçimlerini bulur. Eş sesli sözcükleri ayırt eder. Kelimelerin eş ve zıt
anlamlarını bulur. Kelimelerin sözcük türünü ayırt eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sözcükte anlam ve sözcük türleri kazanımlarının tam olarak öğretilebilmesi ve öğrencinin bu kazanımlara kendisinin ulaşabilmesi amacıyla bu materyal tasarlanmıştır. Materyal sayesinde öğrencilerin: 1- Sözcüğün olumsuzunu bulabilme, 2- Kelimenin zıddını bulabilme, 3- Kelimenin sözcük türünü tespit edebilme, 4- Kelimenin sesteşini
bulabilme yeteneğine ulaşabilmeleri amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz; okuma, anlama, bulma, önceden öğrendikleri ile yeni bilgileri birleştirebilme
alanlarına hizmet etmektedir. Özellikle diğer derslere göre daha soyut olan Türkçe dersinin somutlaştırılması için öğrencilerin dokunabilecekleri, kendileri yapıp değiştirebilecekleri
materyallere ihtiyaç vardır.

KULLANILAN MALZEMELER
MEVLÜT DUYAR - NEVRA DUYAR
15 TEMMUZ ŞEHİT BİROL YAVUZ ORTAOKULU
tokat

Materyalin iskeletini mobilya parçaları oluşturmaktadır. Kopmuş dişli araba kayışı çarkın
dönmesini sağlamaktadır. Zemine entegre edilen çarklar birbiriyle eş güdüm içinde dönmektedir. Renkli A4 kağıtlarından başlıklar oluşturulmuş ve kelimeler dönen çarklara yapıştırılmıştır. En alttaki çarkın dönmesiyle bütün çarklar kazanımlara göre döner.

237

MATERYALİN ADI

Asal Sayılar Ve Çarpanlar Katlar Tablosu

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Doğal Sayılar, Asal Sayılar ve Çarpanlar, Katlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

6.1.2.1 doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 6.1.2.2 2-3-4-5-6-9 kalansız bölünebilme ( bir sayının çarpanları o sayının aynı zamanda bölenleri olduğunu öğrenir.) 6.1.2.3
asal sayıları özellikleriyle belirler. 6.1.2.4 doğal sayıların asla çarpanlarını belirler. 8.1.1.1
verilen pozitif sayının asal çarpanlarını bulur. Verilen pozitif tam sayıların pozitif çarpanlarını
bulur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Soyut olan matematik konusunu görsel hale (somut) getirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak.
Matematik dersini oyun haline getirerek öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmek.

MATERYALİN KAPSAMI

İZZET VOLKAN ÖZŞEN
ATATÜRK ORTAOKULU
İSTANBUL

-Tablodaki asal sayılar kırmızı led lambalar ile diğer sayılar sarı led lambalarıyla aydınlatılmaktadır. - öğrenci resimde de görüldüğü üzere 10 numaralı tuşa bastığında yanan led
1-2-5-10 numaralı ledlerdir. 2 ve 5 kırmızı ledlerle aydınlatılması 10 sayının çarpanlarından
iki tanesinin asal olduğunu göstermekte; 1 ve 10 numaralar sarı led ile aydınlatılmış buda
10 sayısının çarpanlarından iki tanesinin de asal olmadığını göstermektedir. 10 sayının 4
tane pozitif çarpanı olduğunu da öğrenciler görmüş olacaktır. - öğrenci resimde de görüldüğü üzere 17 numaralı tuşa bastığında 17 ve 1 numaraları aydınlanmış olacaktır. Burada
birden ve kendisinden başka böleni (çarpanı ) olmayan sayılara asal sayılar denir. - öğrenci
bu tabloda ayrıca 2 sayının en küçük asal sayı olduğunu - 2 den başka çift asal sayı olmadığını diğer asal sayıların tek olduğu görerek öğrenecektir. -1 sayısının bütün sayıların
çarpanı ( böleni ) olduğunu ; - herhangi bir sayının çarpanlarının sadece asal olmadığını
asal olmayan bölenleri (çarpanları) olduğunu; -20 sayısına kadar olan sayma sayılarının 8
tanesınin asal olduğunu öğrenmiş olacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Maket karton, buton, led diyod, kablo veya zil teli, 9v luk pil
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MATERYALİN ADI
Resim Sözlük

MATERYALİN ALANI
İngilizce

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / 5.sınıf Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) My Daily Routines ( Günlük
İşler) Health ( Sağlık) Movies (Filmler) The Animal Shelter (Hayvan Barınağı) 6.sınıf Yummy
Breakfast (Nefis Kahvaltı) Weather and Emotions ( Hava ve Duygular) Occupations ( Meslekler) Holiday Aktivities ( Tatil Aktiviteleri) 8.sınıf In The Kitchen (Mutfakta) On The Phone
(Telefonda) The Internet (İnternet) Adventures (Maceralar) Science (Bilim)

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrenciler sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son
derece yalın ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir. Öğrencilerin geçmiş ve şimdi hakkında,
meslekler, yiyecekler, kişisel beğeniler, günlük yaşantılar ve hava durumu gibi konularda dil
işlevlerini kullanarak iletişim kurarlar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin İngilizce kelime dağarcıklarının gelişmesini sağlamak. İngilizce öğrenimine
karşı önyargılarını kırarak öğrencilerin İngilizce öğrenimine ilgi duymalarını sağlamak. Öğrencinin dil öğrenme sürecinde aktif katılımını sağlamak. Öğrencilerin İngilizce konuşma
becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak kelimeleri kendilerinin resmetmesiyle akılda kalmasını sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

ŞEYMA BALTÜRK
İnönü Ortaokulu	
İSTANBUL

Materyal, öğrencinin İngilizce öğrenimi ve buna bağlı olarak İngilizce iletişim kurma becerilerini arttırmaya yönelik hazırlanmıştır. Öğrencilerin oluşturmuş oldukları sözlükte hem
kendilerinin çizim yaptıkları kelimeyi hafızalarında tutma imkanı artacak hem de diğer arkadaşlarının eğlenceli çizimlerini inceleyerek daha fazla kelimenin anlamını öğrenme şansları
bulunacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal yapımında atık malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Öğrencilerin kağıtlara çizmiş oldukları resimler pvc ile kaplandıktan sonra sözlük kapağının yapımında
mukavva, çuval bezi, keçe, düğme, plastik kapak, bant ve ipler kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI

Hareketli Dik Koordinat Sistemi

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Dönüşüm Geometrisi

İLGİLİ KAZANIMLAR

8. SINIF M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. Kareli veya noktalı kağıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır. M.8.3.2.2.
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. Kareli veya noktalı kağıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır. M.8.3.2.3. Çokgenlerin
öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. En çok iki ardışık
öteleme veya yansımaya yer verilir...

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencileri dik koordinat sistemi üzerindeki bir noktanın veya bir şeklin referans noktalarının koordinatlarını koordinat sistemi üzerindeki doğruların kesişim noktalarından hareketle
üç boyutlu modelleme tekniği ile görsel olarak bulmasını ve koordinatları oluşturan ikililerin
dizilimlerini kavramasını sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

MURAT BOSTANCI
ÜMRANİYE ŞEHİT EROL OLÇOK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
İSTANBUL

8 sınıfın 6. ünitesinde geçen dönüşüm geometrisi konusu içerisinde işlenmekte olan nokta
ve şekillerin dik koordinat sistemi üzerindeki yerlerinin gösteriminde yaşanan en büyük
sorunun öğrencilerin koordinatları oluşturan sıralı ikililer deki apsis ve ordinatların yerlerini karıştırmaları olduğu gözlemlenmiştir. Bu sorunun temel sebepleri arasında kullanılan
basılı materyaller ile inter aktif uygulamaların sınır kaldığı, bu sebeple öğrencilerin yapılan
işlemleri ezbersel olarak gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Modelimiz üzerinde bulunan iki
hareketli şeffaf çıta noktaların apsis ve ordinatları üzerine çekilerek dik koordinat sistemi
üzerindeki noktaların yerleri model üzerinde gösterilebilmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Şeffaf pleksi (sert plastik) malzeme ile çelik bilyeler den oluşturdum.
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MATERYALİN ADI

Eşleştir Doğru Elementi Bul

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Madde ve Doğa Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yeri

İLGİLİ KAZANIMLAR

F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. F.8.4.1.2.
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çocuklara periyodik sistemde yer alan elementleri eğlenceli bir şekilde öğretmek, kalıcı izli
öğrenme sağlamak, öğrencilerin derse katılım ve derse karşı bakış açısını değiştirmeleri ve
soyut kavramları daha oyun şeklinde kolayca öğretebilmek amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu materyal öğrencilerin hem görsel hem de mantıksal zekalarına ve bilişsel süreç becerilerine hitap etmektedir. Elementleri periyodik sistemde öğrenmek, özellikle yerlerini bilmek
önemli olduğu kadar kolayda değildir. Öğrencilerin sıkılmadan ve eğlenerek öğrenmelerini
sağlayacaktır. Bu anlamda önemli bir materyal olmuştur.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal mdf üzerine tasarlanmıştır. Kablolar ve led ışık kullanılmıştır. Güç kaynağına ihtiyacı vardır.

Özlem GÜNEŞ
ÇÖL CANAYDIN ORTAOKULU
diyarbakır
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MATERYALİN ADI
Siberil 1 Kalıtım

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / DNA ve Genetik Kod

İLGİLİ KAZANIMLAR

F.8.2.2. Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler; F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
F.8.2.2. Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler; F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Üç boyutlu fasikül oluşturarak öğrenciyi merkeze alan bireysel öğrenmeyi etkinleştirip grup
içerisinde de eğlenceli ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, eğitim öğretime daha önceden benzeri olmayan özgün bir materyal kazandırmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz yedi adet tabletten oluşmaktadır. Öğrencinin birçok problemin cevabını grafiksel olarak görerek analiz ve sentez yaparak problem çözme basamağında davranış sergilemesi hedeflenmiştir. Materyalimiz grup çalışmalarına olanak sağlayarak işbirliği ve iletişim becerilerine hizmet etmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

3mm MDF-LED- Arduino -Islak Mendil Kapağı- Dekota- Fleksi- iletken tel- lehim-Adaptör-Anahtar-Sıralı LED-Plastik Şeffaf Hortum

İLHAN GEZER - SİNEM ÖZTÜRK
Kaya ismet Özden Yatılı Bölge Ortaokulu
tokat
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MATERYALİN ADI
Geomath

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Geometri ve Ölçme

İLGİLİ KAZANIMLAR

M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir
kesenin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler,
oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler, ilgili problemleri çözer. M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç
ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenebilmeleri için tamamlayıcı bir öğretim etkinliğiyle daha
iyi öğrenmeleri amaçlanmıştır. Kendi öğrenmelerinden sorumlu olmayı ve kendi davranışlarını kontrol edebilmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Derste etkin katılım ile aynı anda hepsinin aktif olabilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Grup içerisinde yardımlaşarak bilgi alışverişi
yapmalarını sağlamaktır...

MATERYALİN KAPSAMI

Öğrenme ortamı, ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme de o kadar çok kalıcı
izli olur. Hazırlanan öğretim materyali öğrenme sürecinde öğrencilerin dikkatini çekerek
güdülenmelerini, motive olmalarına ve anlamlı öğrenmelerine fayda sağlamaktadır. Eğitici
matematik oyunu, öğrenciye uygulama ve alıştırma imkânı sunarak ve kullanımlarına uygun
olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan eğitici oyun materyali, bilgilerin pekiştirilmesini,
eski bilgilerle bağlantı kurarak, farklılıkları karşılaştırarak, problem çözümüne götürecek
yolu sezdirerek ve aynı zamanda öğrencilerin estetik duygularını da geliştirebilmektedir.

BÜŞRA DOĞAN - Mehmet Kumcu
HAKKI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

5 paket geometri çubukları, 20 tane iletki (360 derecelik), 1 paket Patafix renkli hamur yapıştırıcı, Eğitici matematik oyun malzemeleri ( 5 tane oyun zemini; soru, tekrar ve uygulama
kartları), piyonlar, oyuncak plastik altın, işlem kağıtları
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MATERYALİN ADI
Boşaltım Sisitemi

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Vücudumuzdaki Sistemler

İLGİLİ KAZANIMLAR

7.1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 5.1.3.1. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 5.1.3.2. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına
atılması gerektiği çıkarımını yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Boşaltım sisteminin yapı ve organları, boşaltıma yardımcı yapı ve organlar, bu yapıların
vücuttaki görevlerini gösterip yaptırma, deneme yanılma, grafik yorumlama yöntemleriyle
kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlayan materyal hazırlamak amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

BERNA BASUT - SİNEM ÖZTÜRK
KAYA İSMET ÖZDEN YATILI BÖLGE ORTAOKULU
tokat

Materyalimizin 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım boşaltım sistemi yapı ve organlarını tanıtan üç boyutlu, böbrek iç yapısının da gösterildiği silikonlu ledlerden oluşturulmuş,
elektrikli çalışma prensibine dayalı ünitedir. Bu ünite atardamar ve toplardamarların farklı
ledlerle temsil edildiği kanın böbreklerdeki dolaşımının somutlaştırıldığı kısımdır. Ünitemiz
bu özellikleri ile bilişsel alandaki kazanımları en üst düzeyde öğrenmeye imkân sağlamaktadır. İkinci kısım kandaki madde miktarlarının böbreklerde zamanla değişimini gösteren 4
grafikten oluşmaktadır. Bu bölümde öğrenci grafik yorumlayabilme, analiz ve sentez yapabilme becerilerini kazanmaktadır. Üçüncü kısım vücutta boşaltım yapan diğer yapılarla
boşaltım maddelerinin eşleştirilmesinin yapıldığı elektrikli tablo düzeneğidir. Bu tabloda öğrenci vücuttaki hangi atık maddelerin hangi organlar tarafında uzaklaştırıldığını tahta kalemiyle işaretleyerek gösterir.

KULLANILAN MALZEMELER

Sunta- led lambalar- anahtarlar- silikon- lehim tabancası-lehim- metal profiller- tekerlekçekmece sürgüsü
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MATERYALİN ADI
Yalnış Geçemez

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Yazımı Karıştırılan Sözcükler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazımını bilir. Yazılarında yazımı karıştırılan sözcükleri
doğru yazar. Yazımı karıştırılan sözcükleri doğru telaffuz eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Türkçede yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazımını kavratmak; öğrencilerin yaparak,
yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazılması ve öğrenmenin kalıcı olması amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Bazı sözcükleri yazarken zorluk çekeriz, nasıl yazıldığından emin olamayız ve ne yazık ki
hatalar yaparız. Dilimiz, her yaşta ve hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir iletişim aracıdır. Hazırladığımız materyal, okuma yazma alanında kullanılmaktadır.Türkçenin
doğru kullanılması ve yazım yanlışları yapılmaması için gerekli ve önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Atık ahşap malzeme, pvc, havya (ahşap kalemi)

BUKET DURAN
YEŞİLBAĞ ORTAOKULU
tokat
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MATERYALİN ADI
Bukalemun Ayna

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Işığın Madde ile Etkileşimi

İLGİLİ KAZANIMLAR

F.7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. F.7.5.2.2. Düz,
çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Meslek hayatımda 13.yılım. Çalıştığım okulların hiçbirinin laboratuvarında ayna çeşitleri
yoktu. Bu konuyu soyut olarak işlemek öğrencilerin çukur ve tümsek aynaların şeklini ve bu
aynalara gelen paralel ışınların yansıma şekillerini birbirine karıştırmalarına sebep oluyordu.
Bu yüzden ucuz ve basit bir materyal tasarlayarak tüm ayna çeşitlerini tek bir materyalde
göstermek istedim.

MATERYALİN KAPSAMI

Aynalar konusunu sadece tahtaya şekil çizerek veya videolarını izleterek işlediğim dönemlere göre daha iyi anlaşıldığını gördüm. Hem aynaların şekillerinin hem aynalarda ışığın
yansımasının öğrencilerde daha kalıcı olduğunu soru çözümlerindeki başarıdan anladım.

KULLANILAN MALZEMELER

Koli parçası (yumuşak bir karton), Alüminyum folyo, siyah karton, beyaz etiket, yapıştırıcı.

Kezban DOĞANOĞLU
60.YIL Orta Okulu
konya	
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MATERYALİN ADI

Fotografik Hafıza İle Hücre Organelleri

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Hücre ve Bölünmeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Hücre organellerinin isimlerinin ve görevlerinin öğrenciler tarafından akılda tutulması hep
güç olmuştur. Ünite bittikten sonraki aylarda ise bu bilgi tamamen kaybolmaktadır. Fotografik hafıza yöntemi ile hazırlanmış kartlar sayesinde artık bu terimlerin unutulması neredeyse imkânsız hale gelmektedir.

MATERYALİN KAPSAMI

Biyoloji veya farklı bilimsel kavramların akılda tutulmasının farklı yöntemlerle çok daha kolay olabileceği düşüncesi çocuklarda ortaya çıkacaktır ve öğrencileri daha kolay öğrenme
yöntemlerinin varlığı hakkında bilinçlendirecektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Plastik türü bir malzemeye bilgisayarlı resim baskısı yapılmıştır. Arka yüzeyi mıknatıslı olup
etkileşimli tahtada kullanılabilmektedir.

MESUT DUMAN
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
sivas
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MATERYALİN ADI
Kalbimin İçi

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Vücudumuzdaki Sistemler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Dolaşım sistemi organı olan kalbin yapısını ve görevini, alışılmış kalp modeli ya da (incelerken hijyen koşulları yeterince sağlanamayacağı endişesiyle) gerçek bir hayvan kalbi üzerinden değil de biraz sanatsal bir model üzerinden öğrencilere kavratmaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Vücudumuzu oluşturan sistemleri ve organları tanımak o organları koruma becerimizi artırır.
Bu bağlamda iç organlarımızı daha iyi tanıma konusunda model çok gereklidir. Hazırlanan
kalp modeli derinliğiyle ve gizemiyle adeta soyuttan somutlaşan bir sanatsal çalışmadır.
Yani materyalin hizmet ettiği alan, merak ve keşif duygusunu artırarak günlük hayatta işe
yarayacak bilgi ve becerilere erişmektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Yalıtımda kullanılan strafor (A3 kâğıt boyutunda 5 adet), kalp resimleri ve bilgi içerikli renkli
kağıtlar, yapıştırıcı, kürdan, mıknatıs parçaları, metal vidalar.

ÇİĞDEM GÜNAL KILINÇ
YEŞİLBAĞ ORTAOKULU
tokat
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MATERYALİN ADI
Let’s Find the Rings

MATERYALİN ALANI
İngilizce

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Unit 2-Yummy Breakfast, Unit 4-Weather and Emotions Unit 9-Saving Planet

İLGİLİ KAZANIMLAR

Meyve ve sebze, hava durumu ve hayvanlar ile ilgili kelimelerin İngilizcelerinin öğrenilmesi,
kelimelerin İngilizce tanımlamalarını yapabilme ve kavrayabilme.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyali geliştirme amacımız; İngilizce öğrenmeye ya da öğretmeye yönelik olumsuz duygu ve düşünceleri olumluya çevirebilmek, İngilizceyi daha kolay, eğlenceli ve dikkat çekici
etkinlik ya da oyunlarla öğrenebilmek ve öğretebilmektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin KAPSAMI okuma, konuşma, anlama ve kavrama, iletişim becerileri, kelime bilgisi artırma, doğa ve hayvan sevgisi aşılama, sorun çözme becerileridir. Bu alanda kullanılmasının sebebi İngilizcei günlük hayatta kullanabilmek, İngilizce kolay ve eğlenceli pratik
yapabilmek, görsel ve dokunsal materyallerle İngilizceyi ön plana çıkarmaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Keçe, kumaş, mıknatıs ve kağıt kullanılmıştır.

Emel SERT
Fatma Temel Turhan Ortaokulu
yozgat

261

MATERYALİN ADI
Çevir Türet

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / 5. Sınıf: Milli Kültürümüz - Anadolu Sevgisi 6. Sınıf: Milli Kültürümüz - Kara Tren

İLGİLİ KAZANIMLAR

Söz Varlığı T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını
tahmin eder. T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder. T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik
ekleri ve soru eki) üzerinde durulur. T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

2023 hedefleri arasında öğrencilerin oyunla öğrenmesi önemli biçimde yer aldığı ve aktiviteyle ders işlenmesi açısından ve öğrencilerin oyunlarla işlenen derslere zevkle katıldıkları
gözlemlendiğinden böyle bir materyal hazırlanmıştır. Öğrenciler için dersin kazanımlarına
daha pratik ve etkili bir yolla ulaşılmıştır. Bu materyalin basit biçimleri öğrenciler tarafından
da oluşturulmuştur. Sınıfta etkin kullanılabilen ve malzemeleri artık veya atık malzemelerden de oluşturulabilecek bir materyaldir. Kullanışlı ve ulaşılabilirdir. Ayrıca elektrik ya da
internet gerektirmeden farklı seçeneklerle çocuklara hem bireysel hem de birlikte öğrenme
imkanı sunmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal Türkçe derslerinde ek ve kök konusunun daha iyi anlaşılması için tasarlanmış
olup Türkçe dersi sözcük edinimi alanına ve dil bilgisi kazanımlarının kazanılmasına destek
olmaktadır. Yapım eklerinin sözcük kök ve gövdelerine gelerek yeni anlamlar oluşturup
yeni sözcükler türetmesini öğrencilerin somut olarak görmesi ve oyun eşliğinde kavraması
amacıyla böyle bir materyal tasarlanmıştır.

ESRA BİLGİN OKSAV
ESKİPAZAR ORTAOKULU
karabük

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal ahşap malzemeden hazırlanmış ve üzerine kağıtlara yazılan ekler ve sözcükler
materyalin renkli bir biçime gelmesi için yapıştırılmıştır. Zemin kol ve döner kısımdan olan
çarktan oluşmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Bul Buluştur

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / türkçe dersinin her ünitesinde en az bir kazanım yazma ve okuma becerisiyle
ilgili olduğu için her ünite kapsam dahilindedir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
4. Standart Türkçe ile yazar. 5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerimizdeki yazma hevesini kamçılamak ve öz güvenlerini yükseltmek, onların da
aslında bir yazar adayı olduğunu hissettirmek, güzel dilimizin tarihten gelen zenginliğini fark
ettirmek için bu projeyi geliştirmeye karar verdim.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu projemiz hemen hemen her alanda uygulanabilir. Özellikle Türkçede, yazma ve yazarlık
dersinde okuma ve yazma alanında olmazsa olmazdır. Bu projenin uygulandığı andan itibaren faydası olacağı da kısa sürede gözlemlenecektir. Ayrıca yazmaya heveslenen çocuklar
günlük hayatta hissettiklerini günlüklere ve yazdığı şiirlere işleyecektir. Böylelikle günlük
hayatta hislerini aktarmayı becerip çekingenliklerini aza indirecektir.

KULLANILAN MALZEMELER
MUSTAFA GÖKENCİ
ALEMDAĞ EMLAK KONUT ORTAOKUL
iSTANBUl

Materyalimde artık malzemelerden faydalanmaya çalıştım. Başta ahşap (mdf, dolap yapımından artan suntalar) olmak üzere metal (kapı kolları, çıkma menteşeler, dolap kolu, artık
vidalar), plastik (bant, çıkartma) gibi malzemeler kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI

Uzunluk Ölçüleri Dönüştürücü

MATERYALİN ALANI

Matematik (Geometri ve Ölçme)

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul /Uzunluk ve Zaman Ölçme

İLGİLİ KAZANIMLAR

Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre- kilometre, metre- desimetre- santimetre- milimetre
birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Uzunluk ölçme birimlerinin birbirine dönüştürülmesini öğretirken tahtaya mutlaka bir merdiven çizeriz. Amaç; uzunluk ölçü birimlerinin birbirleriyle dönüşümünü somutlaştırmak ve
öğrencilerin yaparak yaşayarak sürece dahil edilmesidir.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik derslerinde öğrencileri öğrenme sürecine dahil edebilmek için oluşturulan merdiven maketinde, hazırlanan kartlar basamaklar arasında hareket ettirilir ve uzunluk ölçü
birimleri arasında dönüşüm gerçekleşir. Soyut olan bilgileri somutlaştırmak ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığı için bu materyal kullanışlı ve eğlenceli. Öğrenciler bu materyali kullanarak hem eğlenir hem öğrenir ve ayrıca öğrencilerin görsel zekalarına da hitap
ettiği için kalıcı öğrenmeyi sağlar.

KULLANILAN MALZEMELER

Kartonlardan elde ettim. Ahşap ve plastikten de elde edilirse çok daha dayanıklı olabilir.

DİLEK DEMİR SUYABATMAZ
19 MAYIS ORTAOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Bir Demet Sözcük

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Sözcük Türleri

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. İsimlerin cümledeki işlevlerini fark eder, isimleri işlevlerine uygun kullanır. Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine
uygun kullanır. Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun kullanır.
İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Sözcük türlerinin daha kolay ve eğlenceli şekilde öğrenilmesi ve birbirinden ayırt edilmesi.
Aynı sözcüğün kullanım yeri ve amacına göre farklı görev ve sözcük türünde yer alabileceğini göstermek. Türkçenin zenginliğini fark ettirmek. Yaparak yaşayarak öğrenme ile kalıcı
bir öğrenme hedeflenmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI

Soyut bir kavram alanına sahip dil bilgisi konularının materyal yardımıyla somutlaştırılarak
öğretilmesi. Bu dönemde kalıcı öğrenmeleri için daha somut materyallere ihtiyaç vardır.
Sözcük türleri de soyut bir konu olduğu için öğrencilerimize geliştirdiğimiz materyalle sözcük türleri konusunu somutlaştırdık. Böylece konuyu daha kolay öğrendiler.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz; yuvarlak köpük, üzeri kumaş kaplı tel, tahta çubuklar, el işi kağıtları, kürdan,
mukavva, yapıştırıcı

PINAR ODABAŞ
ŞEHİT HÜSEYİN KISA ORTAOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Çok Yönlü Eğim Bulmaca

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Denklemler ve Eşitsizlikler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. a) Eğimin işaretinin ve büyüklüğünün anlamı üzerinde durulur. b) Günlük hayatla ilişkili
modellemeler de eğimin dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğu dikkate alınarak
işareti üzerinde durulmaz. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin eğim konusunu zihin haritalarında kalıcı hale getirmek ve konunun tam manasıyla anlaşılmasını sağlamak amacıyla materyalimiz hazırlanmıştır. Materyal öğrencilerce
karıştırılan kavramların ispatını görmelerini sağlayacaktır. Materyal öğrencilerin dikkatlerini
derse çekecektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz matematikte eğim konusunun görsel ve işitsel olarak anlaşılmasına hizmet
etmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Plastik atık kablo kanalı, sanayide atık durumunda olan mdf parçası, tahta 5x5, artık kalas;
hurdacıdan temin edilen alüminyum kanal ve ince boru; matematik malzemelerinden oluşturulan sarı plastik çubuk 2 adet oyuncak araba 2 adet zil plastik gönye, 1adet metal cetvel
ve 1 adet mezura.

Özkan ÖZTÜRK - Levent BECENOĞLU
KAYA İSMET ÖZDEN YATILI BÖLGE ORTAOKULU
tokat
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MATERYALİN ADI

Modüler Eğitim Seti Ve Tamamlayıcı Problem Oyunu

MATERYALİN ALANI
Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Dünyanın Şekli ve Hareketleri dışında tüm TYT ünitelerini kapsamaktadır.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrenci coğrafyanın insana, insanın coğrafyaya etkisini yeni ilişkiler üretecek şekilde kavrar. Öğrenci Türkiye coğrafyasında, hangi ticari faaliyetin nerelerde gerçekleştiğini ve nedenlerini kavrayarak ülkenin avantajlarının ve dezavantajlarını; hangi tarım ürünlerinin nerelerde gerçekleştiğini ve nedenlerini kavrayarak ülkenin avantajlarının ve dezavantajlarını;
hangi madenlerin nerelerde bulunduğunu ve nedenlerini kavrayarak ülkenin avantajlarının
ve dezavantajlarını; Türkiye coğrafyasının jeopolitik konumunu ve bunun ülkeye sağladığı
avantajları ve de dezavantajları kavrar

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çalışmanın amacı coğrafya dersi öğrenim sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra ilişkisel bir
öğrenme süreci sağlayarak kavrama ve analiz düzeyinde öğrenme imkanı sunmaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Coğrafya, ilişkisel öğrenme, neden sonuç ilişkisi kurma, öğrenilenleri yeni durumlara aktarma...

KULLANILAN MALZEMELER

Kil hamuru, branda kağıdı ve karton kağıt.

kübra koç şen - ömer şen
ipekyolu imkb fen lisesi	
van
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MATERYALİN ADI
Edebiyat Hazinesi

MATERYALİN ALANI
Türk Dili ve Edebiyatı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 10. SINIF 1/2/3/4/5/6 11. SINIF 2/3/4/5/6/7 12. SINIF 2/3/4/5

İLGİLİ KAZANIMLAR

A.1. 7. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri
belirler. A.1. A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. A.3.
10. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
A.4. 14. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Türk dili ve edebiyatı dersini oyunlaştırma yöntemiyle daha zevkli hale getirerek kalıcı öğrenmeyi sağlamak materyalin geliştirilmesinin başlıca amacıdır.

MATERYALİN KAPSAMI

“Edebiyat Hazinesi” adlı materyalimiz Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders sonu değerlendirme ve geri dönüt almada oyunlaştırma yöntemi kullanılarak kalıcı öğrenme sağlanmaya çalışılmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz artık ahşap bir parça üzerine tasarladığımız kağıt oyun şablonunun yerleşmesinden oluşmaktadır. Her oyuncu için farklı renklerde ahşap piyonlar bulunmaktadır. Soru
kartlarının çıktıları alınarak daha uzun ömürlü olmaları için pvc ile kaplanmıştır.

SANİYE DEVECİ
KAMAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
kırşehir
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MATERYALİN ADI
Fay-21

MATERYALİN ALANI
Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Doğal Sistemler - Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci

İLGİLİ KAZANIMLAR

1- İç kuvvetlerin, yer şekillerinin oluşum sürecine etkilerini açıklar. 2- Kayaçların özelliklerinin yeryüzünün şekillenmesindeki etkisini açıklar. 3- Dış kuvvetlerin kayaç yapısına bağlı
olarak yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Temel amacımız; etkili bir öğretim ortamı sağlamak, öğrencinin dikkatini ve merakını mümkün olabildiğince diri tutarak, bahsi geçen oluşum ve kavramların 3 boyutlu olarak arazide
nasıl görüldüğünü öğrenciye gösterebilmektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz 3 boyutlu olup, görselliğin ön planda olduğu, söz konusu coğrafi oluşumların
gerçeğe yakın tasviridir. Dolayısıyla öğrenciye zor gelen kavram ve kelimeleri öğrenmenin
daha kolay ve kalıcı olmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyim.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz bina yalıtım malzemesi olan XPS ( Ekstrüde Polistren Köpük ) sert köpük /
strafordan yapılmıştır.

Abdullah Yüzbek
Özel Fener Rum Lisesi
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Elektronların Bilye Modeli ile Katmanlara Dağılımı

MATERYALİN ALANI
Kimya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Atom ve Periyodik sistem

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.2.5. Atomların katman- elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki
ilişki açıklanır. İlk 20 element esas olup diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına
girilmez. 9.2.7. Periyodik özelliklerden atom yarıçapı, elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramları açıklanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Elektronların, elektron bulutunda (katmanında) dağılımı ile atom hacmindeki değişimin nasıl
olduğunu, bir katmandan diğer katmana elektron geçişi ve elektron alışverişlerinde nötr bir
atomun hangi özelliklerinin değiştiğini basit bir düzenek üzerinde misketlerle gösterebilmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Yaparak yaşayarak öğrenme, görsellik, deney-gözlem gibi alanlara hitap ediyor. Periyodik
cetvelde ezbere dayalı bilgi olarak verilen, solsan sağa doğru gidildikçe atom hacminin
azaldığı ve yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom çapının arttığı bilgilerini değişik bir
model ile yaparak yaşayarak anlatabildik.

KULLANILAN MALZEMELER

Sunta, kontrplak, cam, bilye, yapıştırıcı gibi geri dönüşüm malzemeleri kullandık.

İsmail Karaca - Remziye Kuğu Karaca
TEKELİ ORTAOKULU
antalya
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MATERYALİN ADI

İki Boyutlu Manyetik DNA,RNA,ATP

MATERYALİN ALANI

Biyoloji eğitimi, Stem, İnovasyon

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 9.1. Yaşam Bilimi Biyoloji 12.1.Genden Proteine

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 12.1.1.2.Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 12.1.1.3. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 12.1.1.4. DNA’ nın kendini eşlemesini açıklar.
12.1.2.1. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“İki Boyutlu Manyetik DNA,RNA,ATP” ortaöğretim çağındaki öğrencilerin algılamakta güçlük çektiği, DNA, RNA ve ATP moleküllerinin yapısının kavranmasını kolaylaştırmak, kavramlardaki ön yargıları ortadan kaldırmak, canlı yapısında bu moleküllerin işleyişinin nasıl
gerçekleştiğini daha kısa sürede ders içerisinde anlatmak ve konu ile ilgili kazanımların pekişmesini ve öğrencilerin bu konuda biyoloji okur yazarı olmalarını kolaylaştırmak amacıyla
tasarlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

“İki Boyutlu Manyetik DNA, RNA, ATP öğrencilerin biyoloji derslerinde eksikliğini hissettikleri Stem tarzı bir eğitim imkanı sağlamaktadır. Manyetik kısmı sayesinde sınıflardaki
etkileşimli tahta üzerinde kolaylıkla uygulama imkanı vermektedir. Materyal kısa bir zaman
içerisinde öğrencilerin konu ile ilgili kazanımlarının artmasına imkan sağlamakta ve işlem
kolaylığı imkanı sunmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER
MEHMET EMİN EREN
KARAMAN İBN-İ SİNA MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
karaman	

Geri dönüşümlü ahşap, kağıt, plastik ve magnet ile akrilik boya kullanılarak tasarlanmıştır.
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MATERYALİN ADI

Karekod ile Desteklenmiş Hücre Modeli

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Hücre

İLGİLİ KAZANIMLAR

Hücrenin bölümlerini kavrar. Organellerin yapı ve görevlerini kavrar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin hücreyi ve organelleri 3 boyutlu olarak kavramasını sağlamak Organellerin
görevi ve şeklinin daha iyi kavranmasını sağlamak. Bilgisayar programları ile biyoloji dersi
bilgisinin ortak nasıl kullanılabileceğini örneklemek. İlginç ve ilgi çekici bir model ile kavrayış düzeyini artırmaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Görsel açıdan dikkat çekici olduğu için öğrenmeyi arttıracaktır. Farklı disiplinlerin nasıl kullanılacağını göstermesi açısından örnek olacaktır. (biyoloji ve bilgisayar derslerinin bilgileri
ortak kullanımı)

KULLANILAN MALZEMELER

Plastik, organellerin aydınlatılması için led lamba, organeller için hamur, elektrik anahtarı.

Özlem Çakır
Adile Mermerci Anadolu Lisesi
istanbul

285

MATERYALİN ADI

Gemilerde Talim, Bahriyeli Alim! Gel, Gör, Duy ve Öğren...

MATERYALİN ALANI
Tarih - Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 9. Sınıf Coğrafya: 3. Ünite, Küresel Ortam, Bölgeler ve Ülkeler 10. Sınıf Tarih:
3. Ünite, Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 11. Sınıf Tarih : 1. Ünite, Değişen
Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595- 1774) 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya
Tarihi: 2.Ünite, Hakimiyet Teorileri 12. Sınıf Coğrafya: 3. Ünite, Küresel Ortam, Bölgeler ve
Ülkeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Tarih ve Coğrafya ders anlatımlarını ezberci ve sıkıcı soyut anlatımdan kurtararak tek materyal üzerinde oyun mantığında eğlenceli, somut ve kalıcı öğrenmeye dönüştürmeyi sağlar. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda Tarih ve Coğrafya dersinde ilgili ünitelerin işlenişinde sarmal
öğrenme modeline uygun çoklu öğrenme ortamları sağlar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Dünyanın en önemli su yolları üzerinde hakimiyet kurmuş olan Osmanlı’da, Kara Ordusu
Teşkilatı’nın gölgesinde kalan Osmanlı Deniz Gücüne vurgu yapmak. 9, 10, 11 ve 12. sınıf
müfredatında zaman zaman yüzeysel olarak ele alınan Osmanlı Bahriye Teşkilatı’na gereken derinlikli ve kalıcı öğrenimi kazandırmak. Dünyada değişen hakimiyet teorileri kapsamında Osmanlıdan günümüze denizciliğin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin öğrencilerde
bütüncül bir bakış açısı oluşturmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Pemila AYYILDIZ- Arife KARAKOL
Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
ağrı	

10. 11. sınıf Tarih derslerinde yeni müfredat kapsamında ele alınan Osmanlı Bahriye Teşkilatı askeri konular içerisinde Osmanlı Kara Ordusunun gölgesinde oldukça yüzeysel ve dar
kapsamlı olarak ele alınmıştır. Ayrıca söz konusu materyal sadece 9. 10. 11. 12. sınıf Tarih
derslerinde ve Bahriye Teşkilatı konusunda değil 9. 10. 11. 12. sınıf Coğrafya derslerinde
de materyale uyarlanabilecek özelliğe sahiptir.

KULLANILAN MALZEMELER

Kompozit parça, mdf, Led ampül pet bardak, bluetooth cihaz, ip kullanılmıştır
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MATERYALİN ADI

Huxley Hipotezi (Kayan iplikler hipotezi)

MATERYALİN ALANI
Dijital Materyal

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Destek ve Hareket

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kasılma mekanizmasını kavrar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Değişen dünyada her gün yeni teknolojik gelişmeler olmaktadır. Öğrencilerimizin büyük bir
kısmı sosyal medya ve teknolojik gelişmeleri akıllı telefonlardan öğrenmektedir. Bu çalışma
öğrencinin sosyal medya ve teknolojiyi iyi yönde kullanabilmek ve soyut anlatımlı Huxley
Hipotezi’ni animasyon şeklinde görerek ve izleyerek kazanımları daha kolay anlaması amacıyla yapılmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI
İletişim becerilerinin gelişmesi.

KULLANILAN MALZEMELER
Elektronik materyal.

VEYSEL AKSU
Gerede Fen Lisesi	
bolu
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MATERYALİN ADI
Mantıkmatik

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / 9.1 Mantık

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.1.1.2-Bileşik önermeyi örneklerle açıklar. ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik
önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. Üstteki kazanıma ek olarak Fen Liselerinde ve/ veya bağlaçlarının anlamları elektrik devrelerinden örneklerle gösterilir. 9.1.1.3-Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“MANTIKMATİK” mantık konusundaki ve, veya, ya da bağlaçlarını, koşullu önermeyi ve iki
yönlü koşullu önermeyi öğretmek ve bunların doğruluk değerlerini deneme yoluyla, görsel
ve duyusal olarak, etkili bir biçimde kavratmayı amaçlar.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik dersinin, mantık konusunun kavranması ve daha sonraki matematik konularının
veya sorularının içindeki matematiksel ifadeleri okuyup doğru anlayabilmesi, ayrıca bireylerin günlük yaşam içerisinde de doğru iletişim kurmaları bakımından önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Özgür Sezgin
Kut’ül Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi
ığdır

Materyal 40x55 cm ahşap platform üstünde; üç kalem pil (4.5 volt) ile çalışan, elektrik
anahtarları (6 adet normal anahtar, 4 adet vaviyen anahtar, 5 adet kapı zili anahtarı), 5 adet
röle, 30 adet 220 ohm direnç, 5 adet dijital ekran, 5 adet buzzer ve bağlantı kablolarından
yapılmıştır. Dijital ekranlar led diyot ile çalıştığı için pillerin ömrü oldukça uzundur. 600 mA
gücündeki bu kalem piller ile 30 mA akım çeken bu devre ile yaklaşık 20.000 adet doğruluk
kontrolü yapılabilir.
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MATERYALİN ADI

Yerçekimi İvmesinin Ölçülmesi

MATERYALİN ALANI
Fizik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Kuvvet, hareket

İLGİLİ KAZANIMLAR

11.1.4.3 Hava direncinin ihmal edildiği ortamlarda düşen cisimlerin hareketlerini analiz
eder. İlk hızsız bırakılan cisimler için hareket denklemleri, konum zaman, hız zaman ve ivme
zaman grafikleri verilerek matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır. 11.1.4.4 Düşen
cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. Öğrencilerin değişkenleri deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak belirlemeleri sağlanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Serbest düşmeye bırakılan cisimlerde üzerine etki eden hava miktarının azaltılarak ölçülecek yer çekim kuvvetine etkisinin incelenmesi.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalim öğrencinin Fizik, Arduino ve Kodlama alanında yeterliliklerinin artırılmasına yönelik bir çalışmadır. Bu deney düzeneği ile öğrenci hava miktarı azaltılarak yer çekimi ivmesini gerçek değerine en yakın ölçüm yapmış olacaktır. Hava miktarı değiştirilip değişim
grafiksel olarak düzenlenebilmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Düzeneğimiz plexi malzemeden yapılmış olup ardunio sistemiyle desteklenmiş hava boşaltma sistemi ile istenilen sonuçlar elde edilmiştir.

İLHAN ERİŞTİ
İstem Eğitim Kurumları
kayseri
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MATERYALİN ADI
Enfekte Çark

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Mantar ve Parazit Hastalıkları

İLGİLİ KAZANIMLAR

Mantarların neden olduğu hastalıkları ve korunma yollarını ayırt edebilir. Parazitlerin neden
olduğu enfeksiyonları ve korunma yollarını ayırt edebilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Projemiz sayesinde sınıf içi etkileşimi artırma, farklı ilgi alanları olan öğrencileri derse dahil
etme ve daha kalıcı, zevk veren bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Kalıcı öğrenmenin sağlanması hedeflenmektedir. Tüm sınıfın bireysel veya gruplar halinde oyunlara
katılımı sağlanabilir.

MATERYALİN KAPSAMI

Grup şeklinde oynandığı için iletişim becerisine katkısı bulunmaktadır. Ders içeriğinin kalıcı
hale gelmesini sağlamaktadır. Oyunların öğrenmeyi özendirici, anlaşılır, farklı yetenek ve
ilgi alanlarını kullanmaya yönelik olmasına özen gösterilmiştir. Kinestetik aktivite gerektirmesi öğrencilerin stres düzeylerini azaltmaya yardımcı olmaktadır

FATMA ER
ÜSKÜDAR BÜLENT AKARCALI ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Bebeğimin Dünyası

MATERYALİN ALANI

Bilişsel alan, Sosyal-duygusal alan

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Gebelik dönemini açıklar. Gelişim ile ilgili temel kavramları ayırt eder.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Gebeliği tanımlar. Gebelik dönemini açıklar. Gebelik belirtilerini açıklar. Gelişimle ilgili temel
kavramları ayırt eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu materyal sayesinde bebeğin hangi ayda, hangi oranda annenin karnında yer teşkil ettiğini, hangi ayda hangi gelişimi gösterdiğini eğlenerek öğreneceklerdir. Ayrıca çocuk gelişimine giriş dersinde de kullanılarak gelişimle ilgili kavramları öğrenmede ve bunları ayırt
etmede de de kullanabilir.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu tarz videolar zaten var. Bu videolarda bebeğin gelişim aşamaları görsel olarak verilmektedir. Fakat hangi dönemde ne olduğunu, hangi gelişim gösterdiği sözel olarak bebeğin
ağzından duymak ve bunu TV şeridi ile yapmak çocukların ilgisini çekmektedir. İzlerken bebeğin ne söyleyeceğini merak etmekte ve daha iyi odaklanmaktadır. Görsel ve işitsel olarak
dersi dinlemek ve bunu sinemadaymış gibi seyretmek onların bu konuları daha eğlenceli ve
istekli öğrenmelerini sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap kullanılmış olup, film şeridi kısmında aydınger kağıdı kullanılmıştır. Aydınger kağıdının arkasında kullanılmak üzere lamba kullanılmış olup, ayrıca bebeğin ses kayıtlarının
olduğu flash ve ses bombası kullanılmıştır.

Neslihan güner
Pazar Kız Kulesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	
rize
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MATERYALİN ADI

Eserlerle Yazarlar ve Şairler Evi

MATERYALİN ALANI
Edebiyat

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / cumhuriyet döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinler (şiir)

İLGİLİ KAZANIMLAR

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’ndaki çeşitli şiir topluluklarına dahil olan sanatçıların
eserlerini öğrenir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bilgiyi ezberlemeden araştırıp sorgulayarak öğrenme çağında öğrencilerimizin AYT sınavında da sıkça karşısına çıkan yazar ve eser sorularını ezberlemeden görsel zeka ile kodlayarak öğrenmelerini sağlamak ve daha yapıcı, kalıcı öğrenmeler elde etmek amacıyla ilgili
proje oluşturulmuştur. Yazarlarımızın eserlerinin akılda tutulması zor olduğundan ilgili yazar
ve şairlerin her bir eseri ona ait olarak tasarlanmış bir odaya yerleştirilmesi amacıyla proje
oluşturulmuştur.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin hizmet ettiği alan edebiyattır. Ayrıca sadece sınav ve ders odaklı öğrenci yetiştirmemek amacıyla sanattan, şiirden, kültürden anlayan ve manevi değerlerimiz olan edebi
şahsiyetlerimizin eserlerini öğrenerek hayata çok yönlü bakabilen, genel kültürü olan nesiller yetiştirmek gayesiyle ilgili bu proje, gençler için önemli ve dikkat çekicidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Yazarlara ait dört odalı bir ev ve şairlere ait dört odalı bir ev ahşaptan yapılmış, içindeki
eşyalar ise kumaş, ahşap, metal vs. karışık malzemelerden tasarlanmıştır.

Sırma Durmaz
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Deprem simülasyonu

MATERYALİN ALANI
Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Türkiye’de Tektonizma Depremler Türkiye’nin Şekillenmesinde İç Kuvvetlerin
Rolü. Afetler Afetlerin Etkileri Doğal Afetler ve Türkiye İçin Riskleri Afetlerden Korunma

İLGİLİ KAZANIMLAR

10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 10.1.3. İç
kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 10.1.5. Türkiye’deki
yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 10.4.3.
Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Depremlerin oluşturacağı hasarları en aza indirmenin etkin iki yolu, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplumu deprem konusunda bilinçlendirmektir. Yapılması gereken en
önemli önlem, depremin özelliklerini çok iyi tanıyıp gerekli tedbirleri zamanında almaktır. Bu
durum dikkate alınarak deprem ile yaşamak zorunda olduğumuzu, depremin her an yaşanabileceği, depremin öldürmeyeceği çürük binaların ve sabitlenmemiş eşyaların öldürdüğü
bilinmeli ayrıca deprem ile ilgili soyut kavramların öğrencilere nasıl daha anlaşılır, kalıcı,
somut ve eğlenceli öğretilebileceği düşüncesiyle bu çalışma ortaya çıkmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Hakan Gürlek
Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi	
kahramanmaraş

Coğrafyada pek çok konu doğada mevcut, öğrenciler bunları görerek dokunarak öğrenebilirler ama deprem gibi konuları öğrenmek için materyal olması, öğrencilerin yaşama
becerilerini geliştirmeye, daha önceden hazırlıklı olmalarına, deprem anında telaş etmeden,
paniğe kapılmadan ne yapacaklarını bilmelerini sağlayacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Çamaşır makinesi motoru, dimmerli anahtar, elektrik kablosu, su borusu, plastik kelepçe,
strafor, tekerlek, kalem, ip, oyuncak ev ve eşyalar.
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MATERYALİN ADI

Nöron Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

MATERYALİN ALANI

Biyoloji Dersi (Normal ve Fen Lisesi)

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / İnsan Fizyolojisi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Eğitimde kullanılan son teknolojilerden artırılmış gerçeklik ile yapılmış olan bu uygulama
öğrencilerin ilgilerini çekerek derse görsel, işitsel ve bedensel olarak katılımlarını sağlamaktır. Bu uygulama sayesinde öğrenciler konuyu 3 boyutlu model ile görerek, uygulamadaki
etkileşimli etiketler ile hem duyarak hem de görerek, 3 boyutlu modeli istedikleri şekilde
(döndürme, taşıma ve büyütme) inceleme yaparak kolayca öğrenebileceklerdir. Öğrenilen
konunun pekiştirilmesi sağlanacaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirdiğim bu uygulamadaki model ile öğrenciler kitaptaki görseli direkt 3 boyutlu olarak
görebileceklerdir. Bu uygulama iki platforma uyumlu olarak geliştirilmiş. Bunlar Windows
ve Android işletim sistemleridir. Hem etkileşimli tahtalarda (Windows) web kamerasını 11.
sınıf Biyoloji ders kitabının 16. sayfasına tutmaları ile uygulama çalışmaktadır. Aynı şekilde
Android işletim sistemine sahip cihazların kameralarını ilgili sayfaya tutarak öğrenciler uygulamayı istedikleri yerde internet olmaksızın kullanabileceklerdir.

KULLANILAN MALZEMELER

Bu içerik uygulaması 3ds Max ve Unity yazılımları kullanarak yapılmıştır.

Mesut KURAL
Bergama Zübeyde Hanım Ortaokulu	
izmir
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MATERYALİN ADI
Trigonom

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Geometri Alt Öğrenme Alanı : 9.4 : Üçgenler T.D.11.2 : Üçgenler 11.1 : Trigonometri Konu: 9.4.1 : Üçgenlerde Temel Kavramlar 9.4.2 : Üçgenlerde eşlik ve benzerlik
9.4.4 : Dik Üçgen ve Trigonometri T.D.11.2.1 : Dik üçgen 11.1.2 : Trigonometrik Fonksiyonlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.4.1.1 : Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 9.4.1.2 : Üçgenin kenar uzunlukları
ile kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 9.4.2.1 : İki üçgenin eş olması için
gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 9.4.4.1 : Dik üçgende Pisagor teoremini elde
ederek problemler çözer. 9.4.4.3 : Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. (Öklid bağıntıları ve alan hesabına yardımcı olur.)

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Orta öğretim matematik ve geometri derslerinde, üçgen çizimleri ve açılarının hesaplanmasıyla trigonometri konularında, öğrencilerin soyut kavramları zihninde kalıcı hale getirmek için tasarlanmıştır. Öğrencileri ezbere eğitimden uzaklaştırmak, matematik konularına
merak uyandırmak, formüle edilmiş ölçümleri sınıf içi aktif katılım ile ispatlamak, teorik
kavramları üç-boyutlu somut materyal ile uygulamalı olarak anlatmak için kullanılmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik derslerinde hesaplamaları kolaylaştırmıştır, zamandan kazanç sağlamış, dersi
ilgi çekici hale getirmiş, ezbere eğitimden uzaklaştırmış, soyut kavramları üç boyutlu materyal ile somut hale getirerek akılda kalıcılığı kolaylaştırdığı görülmüştür.

Elif Albayrak
Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi	
İSTANBUL

KULLANILAN MALZEMELER

Tasarım sürecinde saydam ve kolay işlenebilen, hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde kullanım
kolaylığı sağlayan pleksiglas malzemeyle kelebek bakalit vidalar kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI
Soyağacı

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Kalıtımın Genel İlkeleri Konu: Kalıtımın genel ilkeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kalıtımın genel esaslarını açıklanır. Soyağacı örneklerle açıklanır. Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma olasılıkları hesaplanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin konuyu anlamalarına yardımcı olmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Sınıf ortamında çok rahat uygulanabilen bir materyal olup öğrencilerin derse katılma derecesini arttırır. Bu sayede başarı seviyesi arttırılmış olur. Doğru materyal ve iletişim kanalı ile
öğrenciye ulaşmış oluruz.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap oyma, renkli ampuller ve bakır tellerden yapılmıştır.

İdris ÖZÇELİK
Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lİsesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Denklematik

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Alt Öğrenme Alanı: Cebirsel İfadeler 1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Alt Öğrenme Alanı: Eşitlik ve Denklem
1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve
verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

a. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir. b. Öğrencilerin ilgisini çeker. c. Öğrenmeyi güçlendirir. d.
Anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar. e. Öğretimde zaman kazandırır. f. Öğrenmede uyarıcı etki yapar. g. Düşüncenin devamlılığını sağlar. h. Öğretim süreçlerini güçlendirir
ve etkin kılar. I. Matematiği eğlenceli bir hale getirir. l. Sporla matematiği buluşturur.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik ve günlük yaşam becerileri olarak sayabiliriz. Denklemler sayılardan sonra matematiğin temelini oluşturan bir yapıtaşıdır. Öğrenci denklemleri ne kadar iyi kavrarsa temeli de o kadar sağlam olur. Bu materyal özellikle matematikten korkan öğrenciler için
düşünülmüştür. Öğrenciler tatarfından eğlenceli olduğu hakkında bir dönüt alınmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER

5 mm’lik kalın mukavva kartondan yapılmıştır.

MURAT KARAKÖSE
KAĞITHANE İTO MESLEKİ VE TENİK ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Forbik

MATERYALİN ALANI
Fizik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Elektrik ve Manyetizma, Basınç, Dalgalar, Optik.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Elektrik ünitesine ait bir kısım formüller. Basınç ünitesine ait katı basıncı formülleri. Dalgalar
ünitesine ait bir kısım formüller. Optik ünitesine ait bir kısım formüllerin öğrenimi.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Forbik” materyaliyle hem keyif alarak yapacakları bir etkinlik olması hem ellerinin altında
bulunabilmesi, kolay ulaşılabilen bir materyal olması hem zihinsel aktiviteleri gelişmesi hem
de asıl amacım doğrultusunda bu formülleri öğrenebilmelerini istedim. Çünkü keyif alarak
ve zevkle yapılan her bir etkinlik hep akılda kalmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Fizik dersindeki formüllerin zihinsel aktivite formunda öğrenilmesi.

KULLANILAN MALZEMELER
Plastik malzemeden yapılmıştır.

Simge Çıvgın
Süleyman Şah Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Bana Fonksiyon Anlat

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Fonksiyonlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Matematikteki fonksiyonlar konusu, fonksiyonları henüz yeni öğrenmiş olan 10. sınıflar için
anlatılması ve akılda canlandırılması zor bir konudur. Biz de geliştirdiğimiz makine ile fonksiyonları, hem ters hem de doğrusal olarak modelleyerek fonksiyonlar konusunu daha somut ve anlaşılır hale getirmeyi amaçladık.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirdiğimiz makine matematik alanına hizmet etmektedir. Bu makinenin geliştirilmesi ile
fonksiyonlar konusu somutlaştırılmış ve akılda kalıcılığı artırılmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER

Raspberry pi 3B sensor misket kablo kutusu, servo motor, mukavva, fonksiyonel kablo

KENAN KAFKAS
TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Asal Sayılar

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / 1. Ünite 2. Bölüm

İLGİLİ KAZANIMLAR
Asal sayıların ortak katları

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Asal sayıların görsel materyal ile kalıcılığının sağlanması.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik alanında kullanılır, matematik dersinde görsel hafızaya yansıtılarak öğrenmenin
kalıcılığı sağlanır.

KULLANILAN MALZEMELER
Karton ve renkli kağıtlar kullanılmıştır.

DİLEK YANIKTEPE
AYGÜN ORTAOKULU
diyarbakır
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MATERYALİN ADI
Çok Amaçlı Sesli Harita

MATERYALİN ALANI
Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Uluslararası ulaşım hatlarından biri olan deniz ulaşımında “Kanallar ve Boğazlar” kısmının
harita üzerinde uygulamalı olarak öğrenilmesi.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz öğrencilerin coğrafi bilgilerine ve genel kültür gelişimine katkı sağlayacak, çok
amaçlı ve çok yönlü bir araçtır. Materyal sayesinde deniz ulaşımı ile kanallar ve boğazlar
konusu işlenirken öğrenci görerek, duyarak ve dokunarak konuyu daha etkin bir şekilde
öğrenecektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz atıl karton ve strafordan yapılmıştır. Alt kısmı ahşap malzeme ile
sabitlenmiştir.

ÖZLEM KARADAŞ
Çobançeşme Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Periyodik Tablo/Bil Bakalım

MATERYALİN ALANI
Kimya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Periyodik Tablo

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını kavrar. 2.Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin zihinsel, sanatsal ve estetik niteliklerine katkı sağlayarak aktif öğrenmeyi kalıcı
hale getirmek amaçlanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal zihinsel becerileri artırarak eğitsel oyunla grup çalışması yaparlar.

KULLANILAN MALZEMELER

Cırt- cırt, sunta, karton, kum saati ve renkli kalem kullanılarak hazırlanmıştır.

Yasemin Çelikbaş
Özel Bayrampaşa Okyanus Anadolu Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Geri Dönüşümden Elektrikli Araç Yapımı

MATERYALİN ALANI
Fizik - Kimya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Hareket, elektrik, dinamik, manyetizma, elektro kimya, sıvı çözeltiler, hayatımızdaki kimya (polimer, boya vb.), geometri bilgisi.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Hareket, elektrik, dinamik, manyetizma, elektro kimya, sıvı çözeltiler, hayatımızdaki kimya(polimer), geometri terimlerini öğrenir, derslerinde ve günlük hayatta kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Orta öğretimdeki Fizik, Kimya ve Matematik derslerinin tüm sınıflar için ortak kullanılabileceği eğitim materyali tasarlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Okuma yazma, matematik, öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Projenin hazırlanması aşamalarında öğrenciler gruplara
ayrılıp iş bölümü ile iletişim becerilerini ve etkili çalışmayı geliştirdiler, günlük yaşamda
araştırma yapmayı, kaynak taramayı, proje dosyası oluşturmayı, maliyet hesaplama ve
malzeme temininin nasıl yapılması gerektiğini, iş güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususları, alet- edevatların (kesici, delici ve birleştirici aletlerin) nasıl kullanılması gerektiğini
uyguladılar.

KULLANILAN MALZEMELER

Çelik, plastik, karton, asit çözeltisi, kompozit (fiber glass) malzeme, polyester reçine.

osman kılıçer
Özel Surp Haç Ermeni Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Çark-ı Periyot

MATERYALİN ALANI
Kimya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Modern Atom Teorisi

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2.
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3. Elementlerin periyodik
sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ortaöğretim öğrencileri arasında periyodik cetveli görsel olarak oluşturma ve oluşturulan
görseli eğlenceli hale getirerek konunun pekiştirilmesini sağlamak

MATERYALİN KAPSAMI

Okuma/ yazma, günlük yaşam becerileri, 3 boyutta düşünme. Genellikle okullarda öğretilen
periyodik cetvel ünitesi zihinde canlandırma üzerine kurulmuştur. Bu materyal ile öğrenciler
üniteyi gerçek yaşamda nasıl kullanacaklarını bilecekler ve eğitim hayatlarında uygulama
fırsatı bulacaklardır.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap, demir ve kartondan yapılmıştır.

Yadigar Köroğlu - Serdar Türkmen
Abdulkadir Aksu Anadolu lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Pascal’ın Evreni

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 10.1 SAYMA VE OLASILIK 10.1.1 Sıralama ve Seçme

İLGİLİ KAZANIMLAR

10.1.1.6 Pascal üçgenini açıklar. 10.1.1.7 Binom açılımını yapar. a) Binom açılımı ile pascal
üçgenini ilişkilendirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin yüksek mertebeden ikili terimlerin açılımını yaparken ifadenin katsayılarını bu
materyal ile kolayca görebilecek ve katsayılar arasındaki düzeni anlayabilecektir. Farklı sayı
dizilerini bir arada görebilecektir.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu materyal matematik derslerinde pascal üçgeni ve binom açılımı konularına girişte verilebilir. Öğrenciler oluşan bu sayılarla kümelerin alt küme sayısını, üçgensel sayı dizisini,
merseinne asalları ve fibonacci dizisi gibi konularla bağlantı kurması mümkün olabilecektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal ahşap malzemeden ve panolardan oluşmaktadır.

Tayfun BAYOĞLU - Koray Yener GÖLBAŞI
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

MATERYALİN ALANI
Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / 11.Sınıf/2.Ünite

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını öğrenir. 2.Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan etkisini değerlendirir. 3.Gelecek nesillere nasıl bir enerji kaynağı bırakmamız gerektiğini kavrar. 4. Güneş enerjisi, rüzgar panali ve piozza elektrikten üretilen
enerji kaynaklarını öğrenir. 5. Yağmur sularının günlük hayattaki geri dönüşümünü kavrar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin yenilebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını öğrenmelerini sağlamak ve
yeni enerji kaynağı üretebilmeyi öğrenmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Günlük hayatımızda yenilebilir enerji kaynaklarının nasıl kullanılabileceğini kavratmak.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap ve plastik vb. malzemeler.

TÜLÜN ESEN
Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Ölçü Küpü

MATERYALİN ALANI

Görsel Sanatlar Biçimlendirme

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Desen Çalışmaları

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini inceler. 2.Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü
kompozisyon yapar. 3.İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varır. 4.Kompozisyonlarda mekan-figür ilişkisini kurar

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Desen çalışmalarında ölçü, oran-orantıyı kolay çözümleme amacıyla oluşturulmuştur.

MATERYALİN KAPSAMI

Görsel beceri ve çizim becerisi alanlarına hizmet etmektedir. Bu alanlarda desen bilgisi
konusunda ölçü oluşturmada zorlanan öğrencileri kazanmada önemli bir yardımcı materyaldir.

KULLANILAN MALZEMELER

Ölçü küpü malzemesi ahşap çıtalardan oluşturulmuş dikdörtgen prizmadır. Ölçülendirme
kısmında ise ipler kullanılmıştır. Akıllı çerçeve de ise yine ahşap çıtalar ve asetat ya da cam
kullanılabilmektedir.

Cennet Doğaroğlu
Tekirdağ Namık Kemal Lisesi	
Tekirdağ
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MATERYALİN ADI
3 Boyutlu Coğrafya

MATERYALİN ALANI
Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Doğal Sistemler - Dünya’nın Yapısı ve Oluşum Süreci

İLGİLİ KAZANIMLAR

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Türkiye’deki yer
şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Coğrafya dersinde görselliği arttırarak öğrencilerin dikkatini çekebilmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Coğrafya dersi görselliğin ön planda tutulduğu bir ders olmasından hazırladığımız materyalle öğrencilerin duyularına hitap etmek istenmiştir.

KULLANILAN MALZEMELER

Akıllı tahtaya uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Dijital ortamda hazırlanmıştır. Yazıcıdan
çıktı alınabilir.

Ulaş ŞEKER - Gönül Çağlar ŞEKER
İbrahim Kafesoğlu Anadolu Lisesi
burdur
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MATERYALİN ADI

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Çanakkale Savaşı Son Tanıklarının Anıları

MATERYALİN ALANI
Tarih

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 1. Ünite 1.3. Birinci Dünya Savaşı 1.3.3. Cephelerde Osmanlı Devleti
Çanakkale Cephesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Çanakkale Savaşı’nda bulunmuş son tanıkların anılarını artırılmış gerçeklik teknolojisi ile
tanır. Çanakkale Savaşı’na yönelik bir empati kurar. Böylece öğrencilerin içinde bulunamayacağımız tarihteki bu Çanakkale Savaşları olgusunu sanki yaşıyormuş gibi hissetmeleri
sağlanmış olur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Tarih eğitiminde artırılmış geçeklik teknolojisinin kullanımına yönelik herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Buradan yola çıkarak, geliştirilen bu materyal ile Çanakkale Savaşları’nda
bulunmuş gazilerimizin ve diğer devletlerden bazı askerlerin savaş anılarının artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak vatan sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan bir öğretim materyali
tasarlamak amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirilen materyal, öğrencilerin Çanakkale Savaşları’nı ve tarihimizdeki önemini kavramalarına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, geliştirilen öğretim materyali ile öğrencilerin,
tarihi, günümüzün yeni teknolojisi olarak kabul edilebilecek artırılmış gerçeklik teknolojisi
ile öğrenmelerine olanak tanınmaktadır. Yapılan pek çok araştırmada, eğitimde teknoloji
kullanımın öğrenmeyi ve motivasyonu artırıcı yönleri olduğu da vurgulanmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER
HAKAN CEVAHİR
Merkez Mehmet Akif ERSOY Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	
Çanakkale

Geliştirilen öğretim materyali bir artırılmış gerçeklik android uygulaması ve kağıt tabanlı
materyal olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Kızma Trigonometri

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Trigonometri

İLGİLİ KAZANIMLAR

Trigonometri konusunu eğlenceli şekilde anlar. Karmaşık zannedilen konunun anlaşılması.
Soru çeşitlerini çözer.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

İş birlikli öğrenme, sosyalleşmeyi geliştirme, başarı hissini tatma, eksik öğrenmeyi tamamlama.

MATERYALİN KAPSAMI

Konu tekrar ve özetinin sağlanması. Kurallara uyma ve uygulama sağlamak. Analiz etme
becerisi.

KULLANILAN MALZEMELER

Karton üzerine renkli kağıt kullanarak yapılmıştır. İki piyon ile bir tane zar kullanılmıştır.

Şaziye Aksuoğlu - İlayda Tüfekçi
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
İman Çarkı

MATERYALİN ALANI
Tüm Dersler

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / M.E.B müfredatına uygun olarak tüm konular için düzenlenebilir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Yıllık plandaki tüm kazanımlara uyarlanabilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini sevdirerek eğlenceli şekilde tekrar ettirmek.
Öğrenilen bilgilerin günlük yaşama uygulanabilirliğini göstermek.

MATERYALİN KAPSAMI

Alışılmışın dışında olan materyal ile çocukların dikkatini çekmek. Eğlenerek öğrenmek. Öğrenme sürecine dahil olan öğrencinin öğrenmesinin kalıcı olması bakımından önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap, pleksiglas.

Merve Payır
Güngören Anadolu Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Görme ve İşitsel Engellilere Renkler ve Seslerle Müzik Öğretimi

MATERYALİN ALANI
Müzik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim

İLGİLİ KAZANIMLAR

Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

İşitme ve görme engellilerin notalarla müzik öğretimlerini kolaylaştırmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Görme engellilere sesler aracılığıyla, işitsel engellilere ise renkler ve görsel ögeler aracılığıyla notaları öğretip bu alanda işlerini kolaylaştırmak.

KULLANILAN MALZEMELER
Sert plastik.

ERSİN ÖZBALTACI
ARTOVA ANADOLU LİSESİ
tokat
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MATERYALİN ADI

Oyunlarla Atom Modelleri

MATERYALİN ALANI
Kimya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Atom ve Periyodik Sistem

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrenci, atom modelleri ve yetersizlikleri hakkında ders dinletisi yaptıktan sonra ön bilgileri
hatırlayarak eğlenceli bir şekilde öğrendiklerini pekiştirecek. Kare barkod uygulaması sayesinde yanlış cevapladığı soruların açıklamalı doğru yanıtlarını ve ilgili konu anlatımını tekrar
dinleyerek eksiklerini tamamlayacak.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrenmeyi kolaylaştırma ve akılda kalıcılığı sağlamaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin hizmet ettiği alan iletişim becerileridir. Uygulanan oyun sayesinde hem öğrenme
ve akılda kalıcılığı daha hızlı oluşturulacak hem de öğrencilerin aralarındaki iletişim becerileri işbirliği içerisinde gelişecektir.

KULLANILAN MALZEMELER

Aslı ERSOY
Adile Mermerci Anadolu Lisesi	
İSTANBUL

Materyalin atom modeli kısmı tamamen demirden yapılmış olup, etrafı led ışık ile çevrilerek
yine demir bir plakaya kaynaklanmıştır. Materyal tasarımında turuncu ve beyaz olmak üzere (beyaz olanların bir kısmı mavi renkli guaj boya ile boyanarak elektronları temsil etmesi
için demir çember plakaya silikonlanmıştır) iki farklı renkte pinpon topu proton ve nötronları
temsil etmek sureti ile atom modelinin ortasına silikonlanmıştır. Ayrıca çember plakalar yine
beyaz guaj boya yardımı ile boyanmıştır. Oyunun tabanı ve oyun kartları mukavva ve renkli
kartonlardan yapılmış olup oyun kartlarının üzerine soru ve cevap analizi için kare barkod
uygulaması tanımlanmıştır.
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MATERYALİN ADI
Konuşan Tablolar

MATERYALİN ALANI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 9. Sınıf 1. Ünite: “Bilgi ve İnanç” 10. Sınıf 1. Ünite: “Allah İnsan İlişkisi” 11.
Sınıf 3. Ünite: “Kur’an’da Bazı Kavramlar” 11. Sınıf 4. Ünite: “İnançla İlgili Meseleler” 12.
Sınıf 1. Ünite: “İslam ve Bilim”

İLGİLİ KAZANIMLAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde anlatılan konuların kalıcılığını artırma, dersi ilgi çekici
kılma hatta özenebilir hale getirme amacıyla kullandığımız metotlardan biri de konu bağlantılı resim tablolarıyla zenginleştirmedir. Kullanılan öğretim materyaliyle öğrenci anlatılan
konu hakkında kabullenmiş tavrını bırakıp zihinsel kabiliyetlerini daha aktif hale getirip isabetli karar vermektedir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Şartların ve ihtiyaçlarının değişmesi, kaçınılmaz olarak din öğretiminin amaçlarında da kendisini hissettirmektedir. Şimdiye kadarki tecrübelerimiz göstermiştir ki, öğrenciye çok şey
ezberletmek ve çok nasihat etmekten ziyade, onları düşünmeye alıştırmak daha elzem ve
sonuç olarak daha verimlidir. Karşımızda duran sorun, çağın getirdiği soru ve sorunlarla
mücadele etmeye çalışan, cevap bulamadıkça dinle arasına bariyerler koyan fakat kültürel
kodlama ve fıtratın devreye girmesiyle kopamayan bu gençliğe hangi argüman ve dille cevap vermemiz gerektiğidir. İşte bu çerçevede öğrencinin dinle ilişkisinde yeni dil ve öğretim
materyali sunma gayretine gidilmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI
ATİLLA KUTLU
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi	
İSTANBUL

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ifadesinden bu derste kullanılacak öğretim materyalinin
de “dini” kelimesiyle öznelleştiği görülmüştür. Birçok farklı konu ve materyallerle öğrencilerimizin dünyasına girebilir, onların ruhlarına yeni bir din diliyle hitap edebiliriz. Buraya yazılmayan diğer materyallerin yanında asıl vurgulamak istediğimiz materyal “Konuşan
Tablolar”dır.
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MATERYALİN ADI

Işıklı Cephelerle Kurtuluş Savaşı Haritası

MATERYALİN ALANI
Tarih

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Kurtuluş Savaşı

İLGİLİ KAZANIMLAR

İşgalleri ve işgallere karşı milletin tüm cephelerde, aynı zamanda taarruza geçip vatanın
bütünlük ve istiklalini nasıl kazandığını anlar ve öğrenirler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Savaş ve cepheleri, işgalcilerin nasıl bilfiil yurdu dört bir yandan işgal ettiklerini ve buna
karşı milletin farklı farklı cephelerde vatan müdafaası yaptıklarının anlaşılması.

MATERYALİN KAPSAMI

Liselerde tarih öğreniminde harita kullanma becerisi, geçmişle gelecek arasında bağ kurabilme becerisi, ülkesini ve ülkenin jeopolitik mahiyetini, işgal edilmek ve bölünmek istenen, vatandan koparılmak istenen bölgeleri ve günümüzdeki durumu kıyaslamak açısından
önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Mdf (ahşap) platformda ledlerin arduino ile desteklenmesi ile oluşturulan bir materyaldir.

Gülsüm Tabak İsa - Fatmagül Asarkaya
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Yaprak Kromotografisi

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 2.ÜNİTE F.7.2. Hücre ve Bölünmeler 5.ÜNİTE F.7.5. Işığın Madde ile Etkileşimi 6.ÜNİTE F.7.6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

İLGİLİ KAZANIMLAR

F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle
ilişkilendirerek tartışır. F.7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından
soğurulabileceğini keşfeder. F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

1-)Yapraklarda bulunan renk sadece yeşil midir gözlemlemek. 2-)Yaprakta bulunan diğer
renklerin de gözlenmesini sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Bitkilerin yaprakları farklı renkte pigmentler içerir. Yapraklar en fazla klorofil pigmenti içerdikleri için yeşil renkte gözükürler. Ancak diğer renklere de sahiptirler, sonbaharda yaprakların sararması gibi. Sonbaharda ve kış aylarında yeterli ışık ve su olmadığı için klorofil
seviyesi azalır, diğer renk pigmentleri ortaya çıkar. Yapraklara sarı rengi veren ksantofil,
turuncu rengi veren karotin ve kırmızı rengi veren antosiyanindir. Yapraklardaki gizli turuncu ve sarı rengi görmek için kullanılan kromotografi tekniğinde en az çözünen maddeler ilk
olarak filtre kâğıdı sütununa düşerken en çok çözünen kâğıtta en uzağa gider.

Jülide Orman
Şehit Öğretmenler Ortaokulu	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Pisagor Ağacı

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Denklem ve eşitsizlikler. Üçgenler.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilere Pisagor teoreminin özelliklerini görsel olarak göstermek aynı zamanda asıl
amacımız olan köklü sayılardaki kök dışına çıkamayan sayıların küsuratlarının bile geometrik şekil oluştururken ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak kök dışına çıkamayan
sayıların hangi tamsayılar arasında olduğunu öğrenciye kavratmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimizi oluştururken hem matematik becerilerimizi hem de psikomotor becerilerimizi
kullanmak zorundayız. Buluş yöntemi ile öğrenciler hangi matematiksel araç gereçleri kullanacağını fark eder. (45 derecelik cetvel gibi.)

KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap atıklardan yapılmıştır.Üzeri yağlı boya ile boyanarak temizlenmiştir.Ayrıca her bir
kare öğrencinin kolay koparmaması için arkasından vidalanıp sabitlenmiştir.Duvara toplamda 8 vida ile sabitlenmiştir.

Ebru ÖN
Bahçelievler Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Edebiyattan Coğrafyaya Açılan Kapı

MATERYALİN ALANI
Edebiyat, coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Bilgi Okuryazarlığı • Eleştirel Düşünme • Görsel Okuryazarlık • İletişim ve İş
birliği • Medya Okuryazarlığı • Yaratıcı Düşünme

İLGİLİ KAZANIMLAR

Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavrar. • Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi
tanır. • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanır.
• Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirir ve okuma
alışkanlığı kazanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çalışmamızın amacı başta lise düzeyindeki öğrencilerimiz olmak üzere ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize de edebiyatçı, şair, yazar, ozanlarımızı en etkili ve kalıcı bir şekilde
tanıtmaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

HÜLYA ÖZYÜREK
İSTANBUL ataşehir BİLİM VE SANAT MERKEZİ
İSTANBUL

Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna, daha da önemlisi hayata hazırlama işlevini gören okullarımızda verilen eğitimin niteliği, genelde öğrencilerin temel dil becerilerini kazanarak etkin
bir biçimde kullanabilir olmalarına, özelde ise, bu becerileri etkin kılan aktif kelime dağarcığının zenginliğiyle ortaya çıkmaktadır. O hâlde öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleştirilmesi ve öğrenme-öğretme sürecinde kelime öğretimi uygulamaları büyük önem arz
etmektedir. Çalışma kapsamında yazar, şair ve ozanlarımıza ait 20 biyografi kartı, 20 bilgi
kartı, 20 küp örüntü kartı, 20 yapboz kartı hazırlanmıştır. Çalışmamızın amacı başta lise düzeyindeki öğrencilerimiz olmak üzere ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize de edebiyatçı,
şair, yazar, ozanlarımızı en etkili ve kalıcı bir şekilde tanıtmaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Çalışma kapsamında yazar, şair ve ozanlarımıza ait 20 biyografi kartı, 20 bilgi kartı, 20 küp
örüntü kartı, 20 yapboz kartı hazırlanmıştır.
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MATERYALİN ADI
Analitik Paralel Kenar

MATERYALİN ALANI

Matematik - Analitik Geometri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. a) Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları buldurulur. Alt kazanım bir paralelkenarın karşılıklı köşe koordinatlarının apsisleri toplamının birbirine eşit ve
ordinatları toplamının birbirine eşit olduğunun buldurulması. Paralelkenarın köşegenlerinin
kesim noktasının buldurulması.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin vidalarla köşelerinden tutturulmuş açıları değiştirilebilen birbirinden farklı paralelkenarları koordinat düzlemi üzerinde köşeleri noktalara denk gelecek şekilde yerleştirerek karşılıklı köşelerin apsisleri ve ordinatları arasındaki ilişkiyi, köşegenlerin birbirini
ortaladığını denemeler yaparak buldurulması amaçlanıyor. Bu sayede bilginin kalıcı olması
hedefleniyor.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik, analitik geometri alanında hizmet ediyor. Öğrencilerin soyut bir bilgiyi yaparak
yaşayarak duyularını kullanarak somutlaştırması sağlanması amaçlanmıştır. Öğrenmenin
de kalıcı olacağı düşünülmüştür.

KULLANILAN MALZEMELER
Tahta ,çıta ,vida, lastik.

Aslıhan Demir
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi	
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Fonkey

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Fonksiyonlar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Fonksiyonlarda Görüntü Bulma

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Fonksiyonlarda görüntü bulma işlemlerini somutlaştırmak. Bu esnada dört işlem becerisini
de kullanarak öğrenciyi süreçte aktif kılmak.

MATERYALİN KAPSAMI

Matematik alanına hizmet eden materyalin kullanımının öğrenilmesi oldukça basittir. Ayrıca
öğrencilerin öğrenmesini bir oyun havası içerisinde sağladığı için matematiğin görünmeyen
sıcak yüzünü de hissettirmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap ve sert plastikten yapılmıştır.

EMRAH KARCI
RABİA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
3 Boyutlu Tıpkı Model

MATERYALİN ALANI
Biyoloji, Görsel Sanatlar

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 9. Sınıf Ünite: Yaşam Bilimi Biyoloji, Ünite: Hücre, Ünite: Canlılar Dünyası
11. Sınıf Ünite: Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Ünite: İnsan Fizyolojisi 12. Sınıf Ünite: Bitki
Fizyolojisi

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.sınıf Ünite: Yaşam Bilimi Biyoloji Kazanım: 9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar. Ünite: Hücre Kazanım: 9.2.1.2. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. Ünite: Canlılar Dünyası Kazanım: 9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 11.sınıf Ünite: Canlılarda Enerji
Dönüşümleri Kazanım: 11.1.2.2. Fotosentez reaksiyonlarını kavrar, ürün ve süreç açısından
karşılaştırır. Ünite: İnsan Fizyolojisi Kazanım: 11.2.3.1. Destek ve hareket sistemi elemanlarının yapısını ve işleyişini kavrar. 12.sınıf Ünite: Bitki Fizyolojisi Kazanım: 12.3.1.1. Çiçekli
bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin canlılar hakkındaki bilgileri öğrenmesini kalıcı hale getirmek için ders konusu
canlıların 3 boyutlu tıpkı modellerini görerek, dokunarak parça bütün ilişkilerini kavrayarak
farklı açılardan inceleme fırsatı bulmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca materyallerin sadece
öğretmen tarafından değil öğretmen eşliğinde öğrenciler tarafından da üretilebilecek olması hem resim ve biyoloji gibi disiplinler arası çalışma olanağı sağlarken aynı zamanda
öğrencinin el becerilerinin geliştirilmesi ve atık materyallerin ( ambalaj straforu vb. ) değerlendirilmesi konusunda uygulamalı deneyim sahibi olmaları da amaçlanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI
Halil Osman Can Demir - Efe Güntürkün
Ted Adana Koleji	
adana

Öğrencilerin başta biyoloji olmak üzere görsel sanatlar bilişim teknolojileri alanlarında edinecekleri kazanımlara hizmet eder. Ünite konularını oluşturan 3 boyutlu şekillerin incelenmesi için en kullanışlı yolu geliştirir. Bu süreçte el becerileri iletişim yetenekleri, ekip çalışması ve disiplinler arası etkileşim becerileri kazanır.

KULLANILAN MALZEMELER
Atık ambalaj straforu
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MATERYALİN ADI

Üç Boyutlu Konuşan Hücre Modeli

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Hücre Yapısı ve Organeller

İLGİLİ KAZANIMLAR

1.Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. *Organellerin hücrede aldıkları görevler bakımından incelenmesi sağlanır. *Organellerin şeklini ve hücredeki yerlerini görebilir. *Bitki ve hayvan hücresi arasında karşılaştırma yapabilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Hücre yapısı ve organeller adlı ünitenin kazanımlarına uygun görsel sesli ve ışık efektli bir
hücre modeli tasarlamak. Ayrıca hücre modeli 3d yazıcı çıktısı olup arduıno bağlantısı içermektedir. Bu yüzden gelişen teknolojiye uygun bir materyalin öğrenciler tarafından daha
da dikkat çekeceği kanaatindeyim. Pek çok duyu organına hitap etmesi ve görselliği ilgiyi
artırmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimizin ders içinde uygulanması daha kısa sürede kalıcı bir öğrenme ortamı sağlayıp öğretmenin yükünü hafifletmektedir. Ayrıca gerektiğinde kendi kendine öğrenme ihtiyacını da giderebilmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

3d yazıcı çıktısı (fılamen), arduıno, renklı ledler, bağlantı kabloları.

Tuğba ARSLANTÜRK Bingöl
Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara Fen_Anadolu Lisesi
ankara
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MATERYALİN ADI
Arya’nın Hazinesi

MATERYALİN ALANI

Elektronik Tablet Uygulaması

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / 4. sınıf Türkçe, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar ve İngilizce derslerinde geçen 38
farklı ders kazanımının öğrencilere daha etkili bir şekilde kazandırılması için geliştirilmiş bir
uygulamadır.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Türkçe Dinleme/İzleme 1- T.4.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği
metnin konusunu tahmin eder. Sosyal Bilgiler 23- SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip
diğer bireylerin yerine koyar. Görsel Sanatlar 32- G.4.1.4. İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturur. İngilizce 37- Identifying countries and nationalities 38- Talking about
locations of cities

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Teknolojik bir aletle öğrencilerin dikkatini çekip öğrencilerimize kitap okumayı sevdirmek.
Teknolojik aletlerin olumlu yönde de kullanılabileceğini velilere göstermek. Çoklu zeka kuramında yer alan sözel, sosyal, içsel, görsel zeka alanlarını etkin bir şekilde kullanarak
öğrencilerin Türkçe, Görsel Sanatlar, İngilizce, Sosyal Bilgiler derslerinde geçen 38 farklı
kazanımı daha etkili bir şekilde kavramaları hedeflenmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI

Serhan ÖZBİLEN
Şehit Er Müslüm Zengin İlkokulu
İSTANBUL

Projenin Uygulama Aşamaları 1- Veli Seminerleri: Pilot olarak seçilen iki farklı okulda 4. sınıf
velilerine (ekte yer alan sunum kullanılarak) seminer düzenlendi. Velilere ön test uygulandı.
2- Öğrenci Seminerleri: Velilere yapılan sunumun ardından öğrencilere tablet uygulamasının tanıtımı yapıldı. 3- Uygulamaların indirilip kitapların okunması, soruların çözülmesi,
etkinliklerin tamamlanması için herkese iki haftalık bir zaman verildi. 4- Verilen sürenin sonunda velilere ve öğrencilere son testler uygulandı. Ön test ve son test sonuçlarını eklenen
grafiklerde görebilirsiniz.

KULLANILAN MALZEMELER

Bu proje, tamamen dijital ortamda geliştirilmiş bir materyaldir.
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MATERYALİN ADI
Özkütlemetre

MATERYALİN ALANI
Fizik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Madde ve Özellikleri

İLGİLİ KAZANIMLAR

Kütle ve hacim kavramlarını anlar ve ölçer. Öz kütle kavramanı ölçer. Kütle, hacim ve öz
kütle arasındaki ilişkiyi kavrar. Robotik ve yazılım bilgisi gelişir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Türkiye’de, fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin anlamada en çok zorlandığı ve kavram
yanılgıların yoğun olarak yaşandığı kavramlardan birkaçı da “kütle, hacim ve öz kütle” kavramlarıdır. Tasarımızda; robotik teknolojileri kullanarak, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz
için, özellikle fen ve teknoloji dersinde, öğrencilerimizin “kütle, hacim ve öz kütle” kavramlarını etkin bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacak, kütle, hacim ve öz kütle ölçen, robotik ders materyali geliştirmeyi amaçladık.

MATERYALİN KAPSAMI

Çeşitli disiplinlerle de entegrasyonu sağlanan “Robotik” denilen bu teknolojik yenilik, dünyada bilim ve mühendislik eğitimi başta olmak üzere Fen ve Teknoloji eğitim sürecinin
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Robotik teknolojisinin, derslerde ve özellikle fen
ve teknoloji dersinde kullanımı, öğrencilere yaparak, yaşayarak, gözlemleyerek, eğlenerek
daha hızlı ve kolay öğrenecekleri etkin öğrenme ortamları oluşturulacaktır. Ayrıca, bu teknoloji ile üretilen ders materyallerinin kullanımı, ezberci eğitimin yol açtığı kavram yanılgılarını ortadan kaldıracaktır.

KULLANILAN MALZEMELER
Metin DERİNKAYA
MANİSA ŞEHZADELER BİLİM VE SANAT MERKEZİ
manisa

2 adet (15,5 cmx15,5 cmx15,5 cm) boyutlarında plexiglass kutu, 1 adet arduino UNO R3
elektronik geliştirme kartı, 1 adet 200L/h ve 26 Watt gücünde devirdaim motoru(su için), 1
adet 5V 1Kanal Röle Kartı, 1 adet kütle sensörü, 1 adet ultrasonik mesafe sensörü, 1 adet
16x2 LCD ekran, 1 adet elektronik zil(buzzer), 1adet iğnesiz şırınga, 1 adet mini vana, yeterince uzun plastik hortum ve mekanik bağlantı parçaları kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI

Motorların Sınıflandırılması

MATERYALİN ALANI
Motorlu Araç Teknolojisi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 10. Sınıf Araç Teknolojisi Dersi İçten Yanmalı Motorlar Ünitesi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğretmen, sınıfta akılı tahtada konuyu internet adresinden açıp anlatırken aynı anda öğrenciler de tabletlerini kullanarak öğretmenin gönderdiği linkten girip veya karekodu okutup
açılan sayfayla dersi takip ederler.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrenmeyi zevkli hale getirmek ve öğrencinin bilgiye kolay erişiminin sağlanması. Öğrenimde yazılı bilgilerden daha ziyade öğrencinin duyu organlarına hitap eden video, hareketli resim, grafik gibi öğrenim materyalleri ile kalıcı ve tam öğrenmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Öğretmen sınıfta akılı tahtada konuyu internet adresinden açıp anlatırken aynı anda öğrencilerde tabletlerini öğretmenin gönderdiği linkten girip veya karekodu okutup ders materyalini açıp dersi takip ederler. Öğretmen konu anlatımında istediği resim veya video
üzerine tıkladığında daha büyük bir pencerede o video veya resim açılıyor. Öğretmen konu
anlatımında grafik, video ve hareketli (gif) resimlerle konunun tam anlaşılmasını sağlayarak
öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcılığını sağlamış olur.

Resul ÇİFTÇİ
KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Argümantasyon Temelli Kavramsal Değişim Animasyonu

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Kuvvet ve Enerji

İLGİLİ KAZANIMLAR

Konu / Kavramlar: Kütle, ağırlık, yer çekimi, kütle çekimi F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer
çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
F.7.3.1.3. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Geliştirilen bu materyalin temel amacı öğrencilerde bulunan yerçekimi kuvveti ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesini sağlamaktır. Geliştirilen bu animasyon hikâyelerin bağlam
olarak kullanıldığı, kavramsal değişim modeline dayalı, diyalektik argümantasyon yaklaşımının sistematik olarak kullanıldığı kavramsal değişimi amaçlayan bir öğretim materyalidir.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirilen materyal öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesini amaçlamaktadır. 1970’li
yıllardan bu yana yapılan çalışmaların ortaya koymuş oldukları bulgular, kavram yanılgılarının anlamlı öğrenmeyi engelleyen önemli faktörlerden biri olduğunu göstermektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Animasyon geliştirilmeden önce kuramsal çerçevesi hazırlanmış ve bu kuramsal çerçeveye
bağlı olarak senaryo yazılmıştır. Ardından hazırlanan senaryo seslendirilerek ve canlandırılarak animasyona dönüştürülmüştür. Seslendirmeler beş yedinci sınıf öğrencisi tarafından
yapılmıştır. Animasyon crayz talk animator, adobe CS5, paket programlar kullanılarak yapılmıştır.

Yunus Küçüköner	
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
bingöl

369

MATERYALİN ADI

Dik Temel Harfleri Yazma Oyunu

MATERYALİN ALANI
İlkokul

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
İlkokul / Çocuk Dünyası

İLGİLİ KAZANIMLAR

3.2. Harfi tanır ve seslendirir. 4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. 4.2. Harfleri tekniğine
uygun yazar. 4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu çalışmada ana sınıfı ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin harfleri ve rakamları tanımasını, yazılış yönüne uygun olarak yazmasını ve okumasını sağlamak amaçlanmıştır. Dijital materyalimiz okuma yazma konusunda belirgin olan bir eksikliği kapamıştır. Zaten kısa bir süre
içinde 100Bin+ olması ise bu durumun bir kanıtı olarak görülebilir.

MATERYALİN KAPSAMI

Dijital materyalimiz okuma yazma alanına hizmet etmektedir. Materyalimiz okuma yazma
sürecini kolay ve eğlenceli hale getirmektedir. Çalışmamız özellikle bir oyun formatında tasarlanmıştır. Çalışmamız eğitim ve oyun ikilisini bir araya getirip çocuklarımıza eğitimi daha
cazip hale getirmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz dijital bir materyaldir. Adobe Flash Builder ile kodlanmıştır. Grafikler bir çoğu
CCO (Public Domain) lisansına yani telifsiz kullanımı olan görsellerden ve https://www.
freepik.com sitesinde satın alınan görsellerle yapılmıştır.

Nurşen ÖZEL ERİLLİ - Mustafa ERİLLİ
Celal Yardımcı İlkokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Blok Tabanlı Kodlama ile Bitki ve Hayvan Hücresi

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Hücre ve bölünmeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

Hayvan ve bitki hücrelerini temel kısımları açısından karşılaştırır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Görsel ve uygulama açısından blok tabanlı kodlamadan yararlanılarak öğrencilerde bitki ve
hayvan hücresi arasındaki farkların ve benzerliklerin bilgi düzeyindeki kalıcılığını arttırmaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Fen bilimleri. Öğrencilerde bilginin eğlenceli şekilde kalıcılığını sağlamaktır.

KULLANILAN MALZEMELER
Dijital olarak hazırlanmıştır.

mehmet kırış - ismail ipekçi	
Atatürk Ortaokulu
amasya
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MATERYALİN ADI
Nim Oyunları

MATERYALİN ALANI

Matematik ve Mantık Oyunu

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlköğretim - Ortaöğretim / Sayma, Saymanın Temel İlkesi, Bölme Algoritması, Geometri,
Simetri

İLGİLİ KAZANIMLAR
Sayma

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Muhakeme yeteneğini, satranç ve go gibi karmaşık strateji oyunlarından önce basit strateji
kurmayı, saymayı, bölme algoritmasını, ezberleyerek değil oynayarak öğrenmeyi, en az
materyalle en çok oyunu oynamayı ve üretmeyi geliştirme amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Öncelikle matematik ve mantık alanında öğrencinin her yaşta, konuya oyun oynayarak giriş
yapması ve en temel stratejileri kurmaya çalışması genel olarak matematiğin amaçlarına
hizmet etmektedir. Nim oyunları, geliştirilebilir olmasıyla da öğrencinin bir adım ileriye giderek üretime katılmasını, bu minvalde özgüvenini, farkındalığını, sorumluluk ve sahiplenme
bilincini artırmayı hedeflemektedir. Oyunlar her ne kadar dijital ortamda görünse de karşılıklı oynanmasıyla doğal yollarla sosyalleşmeyi de hedeflemektedir

KULLANILAN MALZEMELER

Dijital ortamda fakat oyun için çakıl taşları vb. basit materyaller kullanılabilir.

Gamze Demirkol Özdağ
Cengizhan Anadolu Lisesi
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Tarih Tüneli

MATERYALİN ALANI
Tarih

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Tüm tarih dersleri (Tarih1- Tarih2- TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) müfredatlarında belirtilen üniteleri ve çağdaş Türk ve dünya tarihi bilgilerini içermektedir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Tüm tarih dersleri (Tarih1- Tarih2- TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) müfredatlarında belirtilen üniteleri ve çağdaş Türk ve dünya tarihi bilgilerinin kazanımlarını kapsamaktadır. Bunların yanında tarihe merak ve ilginin görsellikle bütünleştirildiği öğrenciye tüm kazanımları
sağladığı tespit edilmiştir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Tarih Tüneli” uygulaması gelişmiş versiyonu ile her kesimden kişide tarihi süreçte meydana gelen olaylar, kültürler ya da uygarlıklar hakkındaki merakı gidermeyi, tarih bilincinin
uyandırılmasını ve okul müfredatı dikkate alınarak tüm sınavlara (TYT, AYT, KPSS, v.s)
hazırlıkta “Fatih Projesi” kapsamında tarih konusundaki ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal Tarih alanı ile bütünleştirilen edebiyat, ilk sanat ve spor gelişmeleri hakkında da
kronolojik bir bilgi merakını görselleştirerek sunmaktadır. Tüm dünya tarihini her yönüyle
ele alarak okuyucunun kültür sahibi olması gerekir. Öğrencilerin MEB programlarına uygun
şekilde yetişmeleri ve sınavlara hazırlıkta bir kaynak oluşturmak amacı dışında tarihi ilginç
ve zevkli hale getirmek hedeflenmiştir. Bu yapılırken etkinliklere de önem verilmiştir.

KULLANILAN MALZEMELER
BİROL HACIEFENDİOĞLU		
AFFAN KİTAPÇIOĞLU ANADOLU LİSESİ
trabzon

Dijital ortamda tasarlandı.
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MATERYALİN ADI
Body Parts

MATERYALİN ALANI

İngilizce- Dijital Ders Materyali

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Health

İLGİLİ KAZANIMLAR

Expressing illnesses, needs and feelings

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ders esnasında etkileşimli tahtadan etkin bir şekilde faydalanmak adına hazırlanmıştır. Öğrencilerin dikkatlerini çekmek, derse olan ilgilerini artırmak ve daha çok duyu organına
hitap ederek öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal İngilizce dersinde öğrencilerin konuyu zevkle ve etkileşimli tahta yardımıyla öğrenmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca materyal sayesinde öğrencilerin Bilişim Teknolojilerine
olan farkındalığı artırılmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal bilgisayarda Adobe Flash programı kullanılarak hazırlanmıştır.

BERKAN MERAL - ŞERİFE MERAL
MENDERES ORTAOKULU
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Doğrusu Ne

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Yazım Kuralları (yazımı karıştırılan sözcükler) (Milli Mücadele ve Atatürk temasında)

İLGİLİ KAZANIMLAR

Yazım kurallarını kavrama. Yazım kurallarını uygulama. Yazım yanlışı yapmadan yazabilme.
Yazımı karıştırılan kelimeleri kavrama.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyali geliştirmedeki amaçlarımız: Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek. Doğru bildiğimiz yanlışlıkların farkına varmak. Eğlenerek öğrenmek. Etkinlikle pratiğimizi artırmak. Türkçeye olan güveni artırmak. Bilginin kalıcı olmasını sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal, Türkçede yazımı karıştırılan kelimelerin doğrusunu öğrenmede kolaylığa sahiptir.
Ayrıca öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayarak, bilgilerinin kalıcı olmasını sağlaması
açısından gayet etkilidir. Sadece okul ortamında değil günlük yaşamda herkes (esnaf, reklamcı, yazar, vs. doğru yazmak isteyen herkes) tarafından kolaylıkla bas konuş yöntemiyle
öğrenme olanağı sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Bu materyal Android ortamda (dijital ortamda) hazırlanmış bir kodlama örneğidir. Cep telefonlarında ve tabletlerde rahatlıkla kullanılabilir.

ÖMER VARAN
VALİ METİN İLYAS AKSOY ORTAOKULu
erzincan
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MATERYALİN ADI

Etkileşimli Dört İşlem Etkinlikleri

MATERYALİN ALANI
Matematik Dört İşlem

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi. Doğal Sayılarla
Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini
yapar. -İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur . -100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. -Çarpma işleminin
tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar. -Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. -Bölme
işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Matematik dersinin soyut bir şekilde anlatılması öğrencilerin matematik dersine karşı olumsuz bir tavır geliştirmesine neden olmaktadır. Oysaki matematik hayatımızda zaten vardır.
Matematik dersindeki konular somut bir şekilde gösterildiğinde, günlük hayatla ilişkilendirildiğinde daha kolay ve daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşecektir. Fakat ilkokulda matematik dersine yönelik etkileşimli etkinlikler yok denecek kadar azdır.

MATERYALİN KAPSAMI

2. Sınıf matematik dersi dört işlem hedeflerine yönelik geliştirilen etkinlikler ile öğrencilerin
dört işlemi daha kolay, daha kalıcı öğrenmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerin öğrenirken hem
somut ögelerle ilişkilendirme yapmaları, hem de eğlenmeleri amaçlanmıştır. Tüm işlemler
için şekiller, nesneler kullanılmıştır. Etkinlikler oyunlarla desteklenerek öğrencilerin hem öğrenmeleri hem de öğrenirken keyif almaları amaçlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Ferudun Vural
Prof. Dr. Ömer Dinçer İlkokulu
İSTANBUL

Materyal bilgisayar ortamında html, javascript ve css kullanılarak geliştirilmiştir. Ayrıca etkinlikler içinde resim ve ses dosyaları mevcuttur. İçerik oluşturulurken herhangi ücretli bir
program kullanılmamıştır. Ücretsiz kod editör programı, yine tamamen ücretsiz resim düzenleyici program kullanılmıştır.
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MATERYALİN ADI

Birleşik mi Ayrı mı? Öğretici Oyun Uygulaması (Android)

MATERYALİN ALANI
Türk Dili ve Edebiyatı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Dil Bilgisi Çalışmaları,Yazım Kuralları

İLGİLİ KAZANIMLAR

Türkçe birleşik sözcüklerin doğru yazım kurallarını öğrenir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Çalışmanın temel amacı; Türkçe birleşik sözcüklerin doğru yazımı ile ilgili kuralların daha
kalıcı öğrenilmesini sağlamaktır. Türkçemizin doğru ve düzenli ifade edilebilmesi, bu dili
konuşan insanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri, dil varlığının ve zenginliğinin korunması,
dilde birlik beraberliğin sürdürülmesi için dil unsurları olan sözcüklerin özellikle yazı dilinde
doğru yazılması ve telaffuz edilmesi.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin hizmet ettiği alan/alanlar: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazarlık ve Yazma Becerileri. -Bir toplumu meydana getiren en önemli iletişim vasıtası dildir. Yazı dili ve konuşma
dili olmak üzere iki uygulama alanı bulunan Türkçemizin doğru ve düzenli ifade edilebilmesi, bu dili konuşan insanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri, dil varlığının ve zenginliğinin
korunması, dilde birlik beraberliğin sürdürülmesi için dil unsurları olan sözcüklerin özellikle
yazı dilinde doğru yazılması ve telaffuz edilmesi önemlidir.

Necati ÖZCAN
Büyükçiğli Anadolu Lisesi
izmir
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MATERYALİN ADI

Bilgece İngilizce Ders İçerikleri

MATERYALİN ALANI
İngilizce

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / İlkokul 2., 3.,4. sınıflar İngilizce dersinde bütün üniteler için hazırlamış olduğum
dijital materyaller.

İLGİLİ KAZANIMLAR

İlkokul 2, 3,4. sınıflar bütün üniteler için müfredatta belirtilen bütün kazanımlar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Dersine girdiğim öğrencilerime daha faydalı olabilmek, dersleri daha eğlenceli hale getirmek, haftalık 2 saat olan İngilizce dersimizle sınırlı olan İngilizce eğitimini daha da genişletmek amacıyla çocukların evlerinde de kullanabilmeleri için velilerimden de gelen talep ve
ihtiyaçları göz önüne alarak ders içeriklerimi hazırlamaya başladım.

MATERYALİN KAPSAMI

İngilizce eğitiminde dört temel becerinin geliştirilmesi esastır. Okuma, yazma, dinleme ve
konuşma. Bu becerilerin çocuğun yaş grubuna göre gelişmesi için çocuğun hedef dile
mümkün olduğunca fazla maruz kalması gerekir. Yabancı dil eğitiminde de çocuk o dille ne
kadar çok zaman geçirirse o kadar fazla kazanım elde eder. Aynı zamanda kullanılan eğitim
materyalinin çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olması çok önemlidir. Benim hazırlamış
olduğum dijital ders içerikleri tüm bunları göz önüne alarak çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyallerim dijital olup bilgisayarlarda, akıllı tahtalarda ya da diğer uygun cihazlarda kullanılmaktadır. Dokümanlarım ise çıktı alınıp kullanılabilir.

Bilge Bağcı
Sincan İlkokulu
ankara
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MATERYALİN ADI
Anarid Tarih

MATERYALİN ALANI
Sosyal Bilgiler

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Bilim, Teknoloji ve toplum

İLGİLİ KAZANIMLAR

SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği
inceler. SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine
katkılarını tartışır. SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder. SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bilim, teknoloji ve toplum ünitesinin özellikle Türk İslam Medeniyeti’nde yetişen bilginlerin
daha iyi tanınması, özümseyerek öğrenilmesi, ünitenin değerlendirmesinin etkileşimli olarak yapılması ve dolayısıyla öğrencide kalıcı öğrenmenin sağlanması amaçlamıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Hazırladığımız materyal kazanımlar ile ilgili ders anlatımında ve kazanım değerlendirmede
kullanılmaktadır. Sınıfta öğrencilerin bireysel, grup olarak veya sınıfın tümü kullanılabileceği için öğrencilerin sosyalleşme, grup çalışması yapma, oyun oynayarak öğrenme ortamı
sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

MEHMET ÖZEL - ESRA ÖZEL
NİĞDE AKŞEMSEDDİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
niğde

Anaraid Tarih materyalimizin yapımında 3d yazıcı ile kutusu ve isimliği yapılmıştır. İçinde bir
adet Rfid kart okuyucu, 11 adet Rfid kart, 1 adet HC05 bluetooth sensör, 1 adet arduino
kart kullanılmıştır. Uygulama dosyasının kullanılması için bir adet android işletim sistemine
sahip tablet gerekmektedir.
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MATERYALİN ADI

Sanal Gerçekliğin Edebiyata Uygulanması

MATERYALİN ALANI
Türk Dili ve Edebiyatı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Kitap uyarlaması (Tante Rosa)

İLGİLİ KAZANIMLAR

Geleneksel öğretim yöntemlerine bir tamamlayıcılık sunar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin yaratıcı olmaları ve geleceğe hazırlanmalarını sağlamak. Hayal güçlerini ortaya
çıkararak 3D araçları ile mevcut öğeleri kullanarak bir ürün yaratmak. Teknolojiyi amaç olmaktan çıkarıp edebiyat ya da başka bir ders için araç olarak kullanımı sağlamak. Tüketen
değil üreten bireyler yetiştirmek.

MATERYALİN KAPSAMI

Bilgisayar okuryazarı olmak. Kod yazma becerisi kazanmak. Türk Dili ve Edebiyatı dersi içerisinde kitap okumak ve yorumlamak. İletişim becerilerini geliştirmek. Teknolojiyi
amaç olmaktan çıkarıp araç olarak kullanmak. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin Cospaces
Edu programı aracılığıyla sanal gerçeklikle buluştuğu bu projede, lise düzeyinde öğrenciler
Sevgi Soysal’ın “Tante Rosa” adlı romanını yeniden yorumlarken kod yazma becerilerini de
geliştirme imkânı buldular.

Zerrin Dinga	
Marmara Eğitim Kurumları
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Kültür Klavyesi

MATERYALİN ALANI

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul-Ortaokul / Bilgisayarımda Gördüklerim, Görmediklerim

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Klavyeyi doğru ve hızlı bir şekilde kullanır. 2. Sosyal Bilgiler dersinde öğrenilen coğrafi
özellikleri, tarihi yerleri ve milli kültürümüzü oluşturan ögeleri tekrar ederek pekiştirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Klavyede bulunan tuşların yerlerini oyun oynarken öğretmek ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin de konusu olan tarihi yerler ve milli kültürümüz hakkında görsellerle ve metinlerle
öğrencilerde farkındalık yaratmak.

MATERYALİN KAPSAMI

1. Bilgi ve İletişim Becerileri: Günümüz teknolojisinde sürekli kullanılan bilgisayarı daha hızlı
kullanabilmek için gerekli klavye becerisinin kazandırılmasını sağlar. 2. Kültürel Değerlere
Önem Verme: Öğrencilerin kendi kültürünü, milli değerlerini bilen ve bu değerlere sahip
çıkan bireyler olmasına katkı sağlar.

KULLANILAN MALZEMELER

“Kültür Klavyesi” materyali, c# programlama dili kullanılarak oluşturulan bir yazılımdır.

Bilgin Nur GÜZELOCAK - Derya ZARİÇ KÖKÇÜ
Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
izmir
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MATERYALİN ADI

Sanal Gerçeklik Gözlükleriyle Sanal Arazi Gezisi

MATERYALİN ALANI
Coğrafya

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Tüm sınıfların “Doğal Sistemler” üniteleri başta olmak üzere hemen hemen
tüm üniteleri kapsamaktadır.

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.1.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 9.1.12. Yeryüzündeki farklı
iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 9.1.13. Türkiye’de
görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Okulların yapmakta zorlandığı ancak coğrafya dersinin kalıcı bir biçimde öğrenilmesinde
hayati rol oynayan arazi gezilerinin sanal gerçeklik gözlükleriyle yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca çoğu öğrenci için sıkıcı ve ezbere dayalı bir ders olan coğrafyanın daha eğlenceli
hale getirilip derste verilen teorik bilginin kalıcı öğretilmesi amaçlanmaktadır. Materyalin
geliştirilmesinde bir diğer amaç ise öğrenicinin sanal gerçeklik teknolojisini tanımasıdır.

MATERYALİN KAPSAMI

Sanal arazi gezileriyle öğrencilerin sınıflarından çıkmadan sadece şehir içi ya da ülke içi
geziler değil yurt dışı, kıtalar arası, okyanus aşırı gezileri yapması mümkündür. Bu sayede
öğrencilerin teorik olarak derste edindikleri bilgiyi arazide de görerek pekiştirmesi mümkün
olmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Maliyet açısından sanal gerçeklik gözlükleri karton ve mukavvadan yapılmıştır.

Tolga Eldurmaz	
Özel Beylikdüzü Bilnet Anadolu Lisesi
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Araç Göstergesinden Arıza Tespiti

MATERYALİN ALANI

Mesleki ve Teknik Eğitim Motorlu Araçlar Teknolojisi Ders Materyali

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Araç Yönetim Sistemleri. Motor İşletim Sistemleri. Araç Gösterge ve Güvenlik Sistemleri.

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Hava debimetresinin görevini bilir. Motora etkilerini açıklar. 2. Lambda sensörünün çalışmasını bilir 3. Mutlak basınç sensörünü bilir 4. Gaz pedal konum sensörünün çalışmasını
bilir 5. Gaz kelebeği konum sensörünün çalışmasını bilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Araç göstergesinde arıza durumunda yanan lambaları simüle ederek teorik bilgilerin somut
yansımasını göstermektir. Materyal meslek liselerinde kullanılabileceği gibi mesleki eğitim
merkezleri ve sürücü kurslarının da ihtiyacını karşılaması beklenmektedir. Arıza durumunda
meydana gelen görsel ve işitsel değişimlerin araç üzerinde canlandırması zorluğu, materyalin tasarımında etkili olmuştur. Ayrıca öğrencilerin dijital araç simülasyon ilgisinin yüksek
olması da uygulamada başarı göstermesini sağlamıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalin dijital olması öğrencinin ilgisini artırmaktadır. Cep telefonuna entegrasyonu çok
kolay yapılabilir. Motorun arızalı çalışmasındaki sesler ve yanan ışıklar, duyusal ve görsel
algıyı artırmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER
Erman Yaman
Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
edirne

Materyal bilgisayarda flash programı ile objeleri tek tek çizilmiş ve AS3.0 ile kodlanmıştır.
Derleme aşamasında html, exe ve app çıktıları oluşturularak her ortamda çalışması düşünülmüştür. Programın ileri sürümlerinde materyale başka araç markaları ve göstergeleri
ilavesi düşünülmüştür.

397

MATERYALİN ADI

Servo Motorlu Atış Kontrol Deney Seti

MATERYALİN ALANI

Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı/ Endüstriyel Kontrol Sistemleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Deney setimizin ders materyali olarak kullanılacağı ünite konuları ; -Temel
PLC Sistemleri -PLC Programlama Teknikleri -PLC İle Motor Kontrolü -PLC İle Ünite Kontrolü -Servo Motor Ve Sürücüleri

İLGİLİ KAZANIMLAR

Deney setimiz ile öğrencinin elde edeceği kazanımlar; 1. PLC ve giriş- çıkış elemanlarını
seçerek bağlantısını yapmak. 2. PLC ile kontrol edilecek sisteme göre programı yaparak
PLC’ ye yüklemek. 3. Ünitelerin PLC ile kontrolünü yapmak. 4. PLC ile dijital veri için program yaparak devresini kurmak. 5. Servo motor ve sürücülerin bağlantısını ve kontrolünü
yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Deney setinin geliştirilmesindeki öncelikli hedef; yukarıda bahsi geçen ders konularında
öğrencilerin uygulamalı eğitim yaparak işledikleri konuların daha iyi anlaşılması ve ders
kazanımlarının tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

MATERYALİN KAPSAMI

Deney setimiz; Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarında anlatılmakta olan PLC Programlama ile Servo
Motor ve Sürücüleri konularında ders materyali olarak kullanılabilir. Deney setimiz öğrencilerinin kullanımına yönelik basit ve sade bir biçimde tasarlanmıştır. Deney setinde yer alan
materyallerin yerleşimi ve ana bağlantılarının yapılması ile öğrencilerin deneylerini haberleşme kablosu hariç herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan deneylerini yapabilecek hale
getirilmiştir.

ALİ KEMAL SATANER - AYDIN KANTARCI
TOKAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
tokat

KULLANILAN MALZEMELER

Deney setimizde, PLC (Programlanabilir Kontrol Sistemleri) ünitesi, Servo motor, Servo
Motor Sürücü Devresi ve Enkoder yer almaktadır. Deney setimizin iskelet yapısı metaldir.
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MATERYALİN ADI

İnteraktif Tarih Şeridi Oluşturma Aracı

MATERYALİN ALANI
Tarih

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Orta Çağ’da Dünya

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.
a) Orta Çağ’daki başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir. Verilen kronolojik
sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan
olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Klasik eğitim yöntemleri ve ders materyalleri ile işlenen dersler öğrencilerin ilgisini çekmemekte ve bilgiye erişimlerini zorlaştırmaktadır. İnternet ve akıllı telefonların özellikle öğrenciler arasında çok yaygın olarak kullanıldığı günümüzde derslerde interaktif ve online
materyallerin kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI

Tarih şeridinde interaktif bir yapı olduğundan öğrenciler, konu ile ilgili videoları seyrederek
ya da resimlerin yanındaki açıklamaları okuyarak bilgi sahibi olabilir. Kağıt üstündeki tarih
şeridinden farklı olarak konu ile ilgili verilebilecek linklere tıklayarak konular hakkında çok
daha fazla bilgi edinebilirler. Bu sayede materyalimiz, öğrencilerin araştırma, teknolojiyi
doğru kullanabilme, okuma dinleme vb. becerilerine katkı sağlayacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER
Bahtiyar Tandoğdu
Eti Sosyal Bilimler Lisesi
eskişehir

Materyal PHP yazılım dilli ile kodlanmış Mysql veritabanı veri depolanması sağlanmıştır.
Ekran görüntülerinde görülebileceği üzere (1) numaralı ana panelden yeni tarih şeridi eklenmesi ya da mevcut olanların görülebilmesi (2) numaraları panelden Tarih şeridinin isminin
girilmesi (3) numaralı panelden ise mevcut tarih şeritlerinin görülebilmesi, ön izlenebilmesi,
silinebilmesi sağlanmıştır. (4) numaralı panelden ise tarih şeridinin içindeki olayların eklenebilmesini sağlayan form görülmektedir.
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MATERYALİN ADI
Kodla Topla

MATERYALİN ALANI

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ve Matematik Dersleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Matematik Dersi 1. Sınıflar: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2. Sınıflar: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1- 4. Sınıflar: 5. Tema Problem Çözme
ve Programlama

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Sınıflar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi M.1.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi M.1.1.2.1.
Toplama işleminin anlamını kavrar. 2. Sınıflar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi M.2.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Terimler veya kavramlar: elde, eldeli toplama M.2.1.2.1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1- 4. Sınıflar 5. Tema Problem Çözme ve Programlama
BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin durumlar için basit işlem akışları tasarlar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Kodla Topla” eğitim materyali ile ilkokul öğrencilerinin kodlama eğitimini mobil cihazlarda
ve kişisel bilgisayarlarında oyun oynayarak uygulamalarını amaçladık. Kodlama uygulamasını yaparken matematiği de materyalimizin içine katarak öğrencilerin ekran karşısında
geçirdikleri süreyi daha verimli getirmeyi hedefledik.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyalimiz matematik ve kodlama eğitimi alanlarında kullanılmaktadır. Günümüzde ilkokulda verilmeye başlanan kodlama eğitimi çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirir. Materyalimiz ile öğrenciler toplama işleminin sonucuna kodlama yaparak
ulaşmaktadır. Böylece hem toplama işlemi eğlenceli hale gelir hem de algoritmik düşünme
becerileri gelişir.

Dilek AKIN
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolo Lisesi
Kocaeli

KULLANILAN MALZEMELER

Materyalimiz dijital ortamda geliştirilmiştir. “Kodla Topla” uygulamasını programlarken
Unity oyun geliştirme platformunu kullandık.
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MATERYALİN ADI

Fen ve Teknoloji 8 İşletim Sistemi

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod, Basınç, Madde ve Endstri, Basit Makineler, Enerji Dönüşümleri, Elektrik Yükleri.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom
kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. Topraklamayı açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Fen ve Teknoloji 8 İşletim Sistemi” akıllı tahtada ilgili konu işlenirken konuya destek amaçlı
öğrencilerin ilgilerini artırma amaçlı kullanılmaktadır. Konu tekrarı amaçlı olmaktadır. Yetiştirme kursları esnasında öğrencilerin yanlışlarıyla ilgili konuları tekrar amaçlı kısa öz etkili
kullanılmaktadır. Kısaca ders konularını anlatmak için materyal olarak kullanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

“Fen ve Teknoloji 8 İşletim Sistemi”, Windows işletim sitemi gibi olup Fen Bilimleri 8 ders
konularına ve ünitelerine masa üstünde simgelerle ulaşımını kısa sürede sağlamaktadır.
Basit ve uygulaması kolaydır. Aynı konuyla ilgili uygulamayı aynı sayfada açarak karşılaştırma yapmayı da sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER
BURHAN AYDIN
BAĞARASI KEMALPAŞA ORTAOKULU
aydın

Bilgisayar ortamında Flash CS4 programında Action Scrip2 programlama dili kullanılarak
geliştirilmiştir.
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MATERYALİN ADI

Müzik Aletlerini Tanıyalım

MATERYALİN ALANI
Müzik Eğitimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Okul Öncesi / Müzik Etkinliği

İLGİLİ KAZANIMLAR

Motor Gelişimi : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.(Göstergeleri; Bedenini,
nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.) Bilişsel Gelişim Kazanım 1:
Nesne/durum olaya dikkatini verir. (Göstergeleri; Dikkat edilmesi gereken nesne/durum
olaya odaklanır.) Dil Gelişimi: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin kaynağının
ne olduğunu söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.)

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Erken çocukluk döneminde müzik eğitiminin amacı; çocuğun duygusal, bilişsel, dil ve psikomotor gelişimlerine yardımcı olmak başka bir deyişle çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmesini, müzik kültürü ile tanışmasını ve müzik
sevgisini kazanmasını sağlamaktır. Bu sebeple okul öncesi dönem öğrencilerimize müzik
aletlerini eğlenceli bir şekilde tanıtabilmek ve müzikal- ritmik zekâ alanının gelişimine katkı
sağlamak amacıyla Macromedia Flash programıyla interaktif bir uygulama hazırlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Müziksel - ritmik zekâ alanına hizmet etmektedir, Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı
sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine
karşı duyarlı olabilme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

KULLANILAN MALZEMELER
Materyal dijital ortamda geliştirilmiştir.

MERVE AKYOL KILIÇ - SELVİ CANİK
YUNUS EMRE ANAOKULU
İSTANBUL

407

MATERYALİN ADI
Fabrikacell

MATERYALİN ALANI
Fen Bilimleri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Hücre ve Bölünmeler

İLGİLİ KAZANIMLAR

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
Hücrenin temel kısımlarına ve hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim
ve görevlerine değinilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

“Fabrikacell” isimli dijital materyal ile öğrencilerin tamamen soyut bir konu olan ‘Hücre’
konusunu analoji yöntemiyle bir fabrikaya benzetmesi ve hücrenin temel kısımlarının ve
organellerinin daha kalıcı bir şekilde öğrenciler tarafından öğrenilmesi amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Hazırlanan bu dijital materyalin başında öğrenci bir problemle karşılaştırılacak ve bu problemin çözümü için kendisinden destek istenecektir. Öğrenci uygulamadaki bir karaktere
yardım ederek günlük yaşamda günden güne kaybolan yardımseverlik duygusunu pekiştirecektir. Hatta bu uygulama, öğrencinin kendisini bir fabrika içinde kaybolmuş karakter
yerine koymasıyla empati becerisinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca dijital materyalin başından sonuna kadar öğrenci yalnız bir şekilde günümüzün iletişim aracı bilgisayarı kullanarak temel bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik gerekli birçok
işlem yapacaktır.

KULLANILAN MALZEMELER

Dijital materyal Actionscript kodları kullanılarak Flash programında yapılmıştır.

Tuncay Karaçelebi	
Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu
İSTANBUL

409

MATERYALİN ADI
Problemi Anlıyorum

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojisi ile geliştirilmiş, mobil uygulama yardımıyla düzenlenen bir eğitim ortamının öğrencilerin performansına etkisinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu materyalin hizmet ettiği alan matematik ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir.
Problem çözme becerilerinde öğrenciler arasında en yaygın yapılan hataların soruyu yanlış
okumak olduğu veya sorunun ne sorduğunu tam olarak anlamamalarından kaynaklandığı
görülmüştür. Bu durumu takip eden diğer bir hatanın ise öğrencilerin yönergeye uygun
olarak cevaplarını çalışma kâğıdına yazmamaları olduğu görülmüştür. Uygulamadan sonra
öğrencilerin problem çözme konusunda daha istekli oldukları, problem çözme becerilerinde daha yüksek performans gösterdikleri ve bu zaman içerisinde eğlenerek öğrendikleri
gözlemlenmiştir.

KULLANILAN MALZEMELER

Geliştirmiş olduğum dijital materyal, bir mobil uygulama olup android sistemlerde kullanılmak üzere .apk dosyası şeklinde oluşturulmuştur.

Ahmet Atasayar - Özkan ÖZGÜMÜŞ
Uludağ İlkokulu
bursa
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MATERYALİN ADI
Tarihmatik

MATERYALİN ALANI
Tarih

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Tarih 9, Tarih 10, Tarih 11, Seçmeli Türk Kültür Tarihi 11, Seçmeli T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük 12, Seçmeli Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi dersleri üniteleri

İLGİLİ KAZANIMLAR

Tarih 9,Tarih 10,Tarih 11,Seçmeli T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12,Seçmeli Çağdaş
Türk Ve Dünya Tarihi dersleri ünite kazanımları ayrıca; aktif ders ortamı oluşturarak, güçlü
hafıza geliştirmeyi, interaktif ders atmosferi yaratarak, dijital kodlama mantığıyla ve oyunla
tarih öğretmek.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ön yargılardan arınmış, korkulan ders kalıbından ve ezbercilikten çıkararak eğlenceli bir yarışma atmosferi oluşturduk. Öğrenme stillerine göre bireyselleştirilmiş tarih ile derste aktif
rol alıp yaparak, yasayarak öğrenmenin hazzını, oyunla öğrenmenin kolay ve eğlenceli yönünü, dijital platform vasıtasıyla da daha çok kişiye daha hızlı ve daha kolay tarih öğretmenin mümkün olduğunu göstermeyi hedefledik. Bu uygulama ve projenin asıl amacı budur.

MATERYALİN KAPSAMI

Okuma, yazma, iletişim becerileri.

KULLANILAN MALZEMELER

Bu materyal dijital (Windows işletim sistemi kullanılarak hazırlanmış, telifli bir yazılım) bir
ürün olup hem de basılı masaüstü ürünü olarak kullanılmaktadır.

MEVLÜT ALGAN - MUTEMET BİNGÜL
ÖZEL ÜSKÜDAR BAĞLARBAŞI ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Dijital Uzay

MATERYALİN ALANI

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ile Fen Bilimleri harmanlanarak scratch programında hazırlanmış bir eğitim materyali

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Fen bilimleri 7. Sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
5, 6 .Sınıf Scratch’i Keşfediyorum.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrencilerin içinde yaşadığımız evreni çok daha akılda kalıcı bir şekilde öğrenebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda güneş sistemi dijital ortama aktarılmış; eğlenerek, yaparak,
yaşayarak, öğrenme ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin Fen Bilimleri dersindeki ön yargılarını kırmak, dersin daha eğlenceli geçmesini
sağlamak aynı zamanda kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan dijital bir
üründür. Aynı zamanda fen bilimlerini öğrenirken Scratch programıyla öğrencilere programlama yapma olanağı da sunulmuştur.

MATERYALİN KAPSAMI

Programlama, öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine, ders etkinliklerini somutlaştırmalarına
olanak sağlamaktadır. Bilgisayar ortamında yapılan bu çalışma öğrencilere dijital ortamda
çalışma fırsatı sunarken diğer dersleri de daha iyi öğrenebilmelerine olanak sunmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım kapsamında Scratch programı kullanılarak hazırlanmış bir
materyaldir.

Berker kuni
Mehmetçik Ortaokulu
diyarbakır
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MATERYALİN ADI

Elektronik Devrelerde Ölçü Aleti Kullanımı

MATERYALİN ALANI

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Elektrik Elektronik ve Ölçme dersi Ölçü aleti kullanımı modülü.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Ölçü aletini kullanmayı kavrar. Ölçü aleti ile direnç, voltaj ve akım ölçmeyi hatasız bir şekilde yapar. Ölçü aletiyle direnç, kondansatör, bobin, transistör gibi malzemelerin sağlamlık
kontrolünü yapar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Ölçü aleti kullanımının öğrenci tarafından keşfedilmesi için animasyon ve simülasyonlar
vasıtasıyla öğrenciye uygulama becerisi kazandırma, öğretimin kolaylaştırılması, gerçek
uygulama esnasında hatasız ve ölçü aletini bozmadan ölçme işlemini gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Yapılan animasyon ve simülasyonlarla öğrencilerin ölçü aleti kullanımın bilgisayar üzerinde denenmesi sağlanacak, yanlış bağlantı yaptığı anda uyarılar verilerek gerçek uygulama
esnasında en az hatayla öğrencinin beceriyi kazanması amaçlanmıştır. Ölçü aletinin daha
kolay öğrenilmesi, malzemelerin bozulması, maliyetinin en aza indirgenmesi açısından animasyon ve simülasyonlar önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal bilgisayar destekli animasyon ve simülasyonla yapılmıştır. Kullanılan Flash programı vasıtasıyla animasyon ve simülasyonlar oluşturulmuştur.

TURGAY YAMAN
AKDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
samsun
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MATERYALİN ADI

Eğitimin Kelimelerini Anlat

MATERYALİN ALANI

Tüm Kültür ve Meslek alanlarında uygulanabilir.

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Materyal Bilişim Teknolojileri Temelleri, Mesleki İngilizce, Biyoloji, Edebiyat,
Coğrafya dersi ortaöğretim üniteleri temel alınarak tasarlanmış olup, Talim ve Terbiye Kurulu’nun kabul ettiği Milli Eğitim Bakanlığı’nda okutulan tüm derslerin ünitelerine uyarlanabilir niteliktedir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Materyali kullanan eğitimcinin kendi dersi ile ilgili edindirmek istediği kazanımların deneysel
olmayanlarının tamamını kavratabilir. Özellikle her branş bazında kavram öğretimi ve öğrenileni sözel ifadeyle aktarabilme kazanımına uygundur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu materyalin geliştirilme amacı ilk olarak yalnızca bilişim derslerindeki kavramların yazımını, anlamını, çalışmasını öğrenmekte zorlanan öğrencilere hem bu kelimelerin tekrarının
eğlenceli bir hale getirmek hem de ünite sonlarında kavratılmak istenen konunun bütün
noktalarını onların birbirlerine anlatmaları ile kalıcılığı sağlamaktı.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal kullanıldığı takdirde kavratılacak içerik ve kazanım öğrenci merkezli öğrenme sağlaması dışında okuma, jest, mimik ve sözlü iletişim becerileri, grup çalışması ve işbirlikli
öğrenme, zaman-süreç yönetimi, temel bilgisayar kullanımı gibi becerilerini de geliştirmeye
yöneliktir.

KULLANILAN MALZEMELER
Hasan Uğur KAVAZ
Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İSTANBUL

Materyalimiz bilgisayar ortamında Visual Studio C# ve Access veri tabanı programları kullanılarak üretilen bir yazılım ürünüdür. Herhangi bir bilgisayarda çalışabilecek niteliktedir.
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MATERYALİN ADI
Ne Çıkarsa Bahtıma

MATERYALİN ALANI
Türk Dili ve Edebiyatı

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / ŞİİR ÜNİTESİ: Halk Edebiyatında Şiir. Divan Edebiyatında Şiir. Tanzimat Dönemi’nde Şiir. Servet-i Fünun Dönemi’nde Şiir. Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir. Cumhuriyet
Dönemi’nde Şiir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/ unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü
tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını
değerlendirir. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/ varlık arasındaki ilişkiyi belirler. Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bizim bu çalışmadaki amacımız öğrencilerin edebiyat dersine olan ilgilerini canlı tutmak
adına onların beğenebileceği dijital bir materyal tasarlamaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Tasarladığımız dijital materyal öğrencilerin problem çözme, iletişim becerilerini, grupla
çalışma tekniklerinin ve estetik zevklerinin (edebi zevk) geliştirilmesi açısından önemlidir.
Çoklu zekâ kuramı dikkate alındığında öğrencilerin görsel materyaller üzerinden yaparak
yaşayarak öğrenmesinin çok daha etkili olacağı düşünülmektedir.

ÖZLEM GÖÇER - LOKMAN ATEŞOĞLU
Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Companions Of The Prophet-Digital Material

MATERYALİN ALANI

İngilizce/Din Kültürü ve Ahlak Bilgis/Bilişim Teknolojileri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Herhangi bir ünite dahilinde olmayıp müfredata ek olarak uygulanan speaking- konuşma etkinliği materyali olarak düzenlenmiştir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Hz. Peygamber (sav) ve sahabesine dair basit seviyede konuşabilme. Dini literatürde kullanılan kelimelere temel seviyede hakim olabilme. Web2 araçlarını kullanarak sunu, video
hazırlayabilme.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyali hazırlayan öğrencilerin araştırma yaparak bu alandaki kelime literatürüne temel
düzeyde hakim olmasını ve bunu kullanabilmelerini, öğrencilerimizin hazır materyallerden
ziyade kendi yaptıkları materyalleri kullanıp yaparak yaşayarak öğrenmelerini, kendi araştırmalarını yaparak dijital dünyada doğru bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğrenmelerini, öğrencilerimizin konuşma becerilerine katkıda bulunmayı, teknoloji çağı olarak adlandırdığımız
bu dönemde öğrencilerimizin web2 araçlarını kullanmalarını sağlayarak onları en son çıkan
uygulamalardan haberdar etmeyi, her an kolaylıkla ulaşılabilir olan teknolojiden iyi şekilde
faydalanmalarını, kendi ürünlerini oluşturarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve okul web sitemizde oluşturduğumuz materyal havuzu ile hazırlanan materyallerin sürdürülebilirliğini ve
yaygınlaştırmasını amaçladık.

MATERYALİN KAPSAMI

Müzeyyen Aykut
Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL
konya

Düzenlenen etkinliklerin, kullanılan materyallerin öğrencilerimizin ilgi alanlarına hitap etmesi, onda kendi yaşantılarına dair bir şeyler bulmaları son derece önem arz etmektedir.
Kizoa, emaze, powtoon, genially gibi farklı web2 araçlarını kullanarak hazırladıkları bu materyallerle dijital dünyada kendilerini her an güncelleyip, ‘Teknolojiden daha iyi nasıl faydalanabilirim?’ sorusuna cevap bulabilmektedirler.

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal dijital bir materyaldir, web2 araçları kullanılarak oluşturulmuştur.
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MATERYALİN ADI

Oynuyorum Öğreniyorum ( Akılı Hücre Örneği )

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / 9.2.1. Hücre

İLGİLİ KAZANIMLAR

9.2.1.1. Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar. 9.2.1.2. Hücresel yapıları ve görevlerini
açıklar. a. Prokaryot hücrelerin kısımları gösterilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Teknolojinin olumsuz etkilerine karşın eğitimde teknolojinin olumlu etkilerinden yola çıkarak “Akıllı Hücre Oyunu” oluşturulmuştur. Geleneksel öğretim metotlarına göre teknoloji
destekli, öğrenci merkezli eğitimin öğretici kısmında yer alan görsel öğrenme ortamlarının
öğrenme üzerine etkisini ortaya koyarak öğrenmenin daha kalıcı ve eğlenceli bir şekil alması hedeflenmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI

Okul yönetiminden gerekli onay alındıktan sonra Akılı Hücre oyunu Java programlama dili
kullanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin kavramlar hakkındaki anlamaları uygulama öncesinde ve sonrasında testlerde yer alan her bir soruya verdikleri cevaplar incelenmiştir. Uygulama öncesinde öğrencilerin ön bilgi düzeyleri ve kavram yanılgıları açısından büyük
farklılıklara sahip olmadıkları görülmektedir. Uygulamalar sonrasında testlerin ortaya çıkardığı kavram yanılgılarını gösteren oranlar incelendiğinde öğrencilerin uygulama öncesinde
var olan kavram yanılgılarının uygulama öncesine göre azaldığı görülmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Akılı Hücre oyunu Java programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır.

MEHMET ŞAH ÇELİK
GÜMÜŞHANE TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ
GÜMÜŞHANE
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MATERYALİN ADI
Akıllı Göz

MATERYALİN ALANI
Teknolojik Tasarım

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Tüm okul kademelerinde ve tüm ünitelerde uygulanabilir.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Çalışılan alanda öğrencilerin kazanımlara hızlı bir biçimde ulaşmasını sağlar. “Akıllı Göz”
aracılığıyla yansıtılan materyallerin (oyun, ders kitabı, öğrenci çalışmaları vb.) herkes tarafından görünebilmesine yardımcı olur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyal ilk olarak öğrencilere akıl oyunlarının öğretilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Akıllı Göz
kamera sistemi ile akıllı tahta veya projeksiyon bulunun sınıflarda, konferans salonlarında
daha kalabalık gruplara daha nitelikli eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Çalıştığımız bu materyallerin akıllı tahtaya veya projeksiyonun bağlı olduğu bilgisayara aktarılması sınıf ortamında uzun sürebilirken (tarama yöntemi, fotoğrafının çekilip bluetooth ya da mail yoluyla
aktarımının yapılması vb.) bu materyal ile çok hızlı bir şekilde yansıtılması amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Materyal görsellik içeren tüm alanlarda kullanılabilir. Materyali önemli kılan nokta ise video
gibi önceden kayıt edilmiş bir dersin/uygulamanın gösteriminden ziyade canlı yayın şeklinde öğrenme/ öğretme ortamında aktif bir rol almasıdır. Bu sistemin avantajı materyalin
yapıldığı masa lambasının hareketli olmasından dolayı kamerayı ilgili ders materyaline çabuk ve kolay bir şekilde yakınlaştırma veya farklı açılardan gösterme sağlanabilmektedir.

KULLANILAN MALZEMELER
Gökhan ATEŞ
İTO Bilim ve Sanat Merkezi
İSTANBUL

Materyal masaya sabitleme aparatı olan bir masa lambasından ve bilgisayar kamerasından
yapılmıştır
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MATERYALİN ADI
Otomatik Kontrol

MATERYALİN ALANI
Elektrik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Otomatik Kumanda Devreleri

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrenci kumanda devrelerini kurup uygulayabilecektir. Bu sayede öğrencilerin psikomotor
becerileri gelişir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Materyal öğrenme ortamını düzeye göre basitleştirip uygulamanın daha iyi anlaşılabilmesi
için geliştirilmiştir. Bu şekilde öğrenciler daha kolay öğrenip zamandan da kazanç sağlanmış olacaktır.

MATERYALİN KAPSAMI

Öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine katkıda bulunur Elektrik- Elektronik Bölümü el becerisi gerektiren bir bölüm olduğu için psikomotor alanda gelişim önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER
Ahşap

Deniz KILIÇ
MEHMET AKİF ERSOY ÇPAL
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Eğlenceli Matematik

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Ünite Adı: M.5.2. Geometri ve Ölçme Ünitesi. Konular: M.5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar M.5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler M.5.2.3. Uzunluk Ölçme M.5.2.4. Alan Ölçme
M.5.2.5. Geometrik Cisimler

İLGİLİ KAZANIMLAR

M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. M.5.2.2.2. Açılarına
ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun
temel elemanlarını belirler ve çizer.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Kapsamlı bir eğitim yazılımı geliştirerek öğrencilere faydalı olmak amaçlanmıştır. Öğretmenin ders anlatımının yanı sıra destekleyici uygulamalar kapsamında kullanılabilen bu yazılım
sayesinde öğrenciler için matematiği eğlenceli hale getirmiştir. Ayrıca dijital platformlarda
kullanılarak öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi amaçlanmaktadır.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirmiş olduğum bu yazılım okuma yazma, dinleme, matematik, bilgisayar kullanımı,
iletişim becerileri gibi alanlara hizmet etmektedir. Yazılım öğrencilerin düzeyine ve kazanımlara uygun olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin konuları somutlaştırarak ve pekiştirerek
öğrenmesi için bu yazılımı kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca imkan verildiği takdirde bu
tür yazılımlar başka dersler için de tasarlanabilir.

KULLANILAN MALZEMELER
Hülya ALTINTOP
Toki Seyitnizam Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu
İSTANBUL

Materyali dijital platformda tasarladığım için malzeme olarak bilgisayar ve çeşitli programlardan faydalandım. Kullandığım programlar : Crazy Talk Wondershare QuizCreator Adobe
Flash Professional CS 5.5 VDownloader Adobe Fireworks Mp3 Çevirme Programları Adobe İndesign CS 5.5
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MATERYALİN ADI

Protein Sentezleyen Yazılım

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / 12.1 Genden Proteine

İLGİLİ KAZANIMLAR

1- Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 2- Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 3- DNA’ nın kendini eşlemesini açıklar. 4- Protein
sentezinin mekanizmasını açıklar.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bizim bu materyalle amacımız ezbere dayalı anlatımdan çok interaktif yollarla anlatımı kolaylaştırarak kalıcı bir şekilde öğrencilere protein sentezi konusunu aktarabilmektir. Bu projede JavaScript yazılım diliyle konunun daha kolay ve daha hızlı öğrenilmesini amaçladık.

MATERYALİN KAPSAMI

Biyoloji bilimi içerisinde bir çok alan bulunur. Öğrenciler tarafından öğrenilmesi en zor konulardan biri protein sentezi konusudur. Protein sentezi konusu lise 4. Sınıf öğrencileri
tarafından işlenmektedir. Fakat bu konu ezberlenerek yapıldığı için elde somut veriler olmadığından öğrenilmesi zor bir konudur. Biz de bu konunun daha rahat öğrenilebilmesi
için yeni bir yöntem aradık ve bu yöntemi şu an sıkça kullanılan yazılım dili olan javascrıpt
ile geliştirdik.

KULLANILAN MALZEMELER
Javascript yazılım dili

EYLEM ÖLMEZ
TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

SESMA - Seslendirme Makinesi

MATERYALİN ALANI
Türkçe - İngilizce

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / İlkokul 1.sınıflardaki Türkçe dersinin okuma alanında; 2, 3 ve 4. sınıfların İngilizce
derslerindeki seslendirme ve konuşma üniteleri.

İLGİLİ KAZANIMLAR

Hazırlanan materyal Türkçe dersinde Okuma alanındaki kazanımların öğrenilmesini ve
kalıcı hale getirilmesini sağlamaktadır. İngilizce dersinde Words, Numbers, Colors, Body
Parts, Pets gibi kelime öğrenme ve telaffuz etme ünitelerindeki kazanımların öğrenilmesini
ve kalıcı hale getirilmesini sağlamaktadır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerimizin gerek ilkokul 1. sınıfta Türkçe dersindeki okuma alanlarında öğretimlerini
kolaylaştırmak ve pekiştirmek gerek ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda İngilizce dersinde bilgi, kelime ve kavram öğretimlerinde telaffuz becerilerini geliştirmek amacıyla kendilerine yardımcı
olabilmesi için bu materyal geliştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi ve yaparak-yaşayarak kazanım elde edebilmesi projenin en temel amaçlarındandır.

MATERYALİN KAPSAMI

“SESMA - Seslendirme Makinesi” materyal tasarımı; öğrencilerin harf, hece, kelime, cümle
okuma ve dinleyip yorumlayabilme becerilerini, telaffuz edebilme ve telaffuzları ayırt edebilme yeteneklerini geliştirmektedir. Öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve öğrendiklerini
pekiştirme sürecinde kendilerine yardımcı olabilmesi adına bu materyal tasarlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER
Emre Özden - Beytullah Çayıroğlu
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
İSTANBUL

SESMA - Seslendirme Makinesi materyal tasarımı bilgisayar destekli olarak çalışan dijital
bir materyaldir. Materyalin çalışması için bilgisayar, kamera (WebCam), kamera görüntüsünü doğru almayı sağlayacak bir kutu, ses sistemi ve yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır.
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MATERYALİN ADI
Neşeli Dört İşlem

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

İlkokul / İlkokul 1. Sınıf 3. Ünite: SAYILAR VE İŞLEMLER (Toplama ve Çıkarma İşlemi) İlkokul 2. Sınıf 4. Ünite: SAYILAR VE İŞLEMLER (Çarpma ve Bölme İşlemi) İlkokul 3. Sınıf 3.
Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Toplama işleminin anlamını kavrar. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde
toplamın değişmediğini fark eder. Çıkarma işleminin anlamını kavrar. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. Çarpım tablosunu oluşturur.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin en çok zorlandığı derslerin başında gelen matematik dersinin temelinde bulunan dört işlem becerisini teknoloji yardımıyla eğlenerek öğretmeyi hedeflemektedir.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirdiğimiz bu materyal ile ilkokul çağındaki öğrencilerin matematik dersine yardımcı
olunması amaçlanmıştır. Teknoloji çağında bulunmamız ve öğrenci merkezli eğitim içerisinde olmamız sebebiyle materyalimiz matematik dersinde öğrencilerin hem teknolojiyi
kullanmalarına hem de birden fazla duyu organı ile eğitime katılarak daha kalıcı öğrenme
sağlaması açısından önemlidir.

KULLANILAN MALZEMELER

Mikro denetleyici, Liquid Crystal ekran, ledler, butonlar,anahtar, bağlantı kabloları, mdf.

Ümit DURAN - Yalçın Burak YILDIRIM
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Astro’nun Yolu

MATERYALİN ALANI
Türkçe

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / Sözcükte anlam- Atasözü ve Deyimler

İLGİLİ KAZANIMLAR

1. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını bilir. 2. Atasözleri ve deyimleri birbirinden ayırır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu konu, içerisinde çok fazla ezberlenmesi gereken atasözü ve deyim barındırmaktadır.
Ezberleme olayı ise 21. yüzyıl çocuklarına sıkıcı gelmektedir. Bu eğitlenceyle öğrenciler
konuyu ezber yapmadan eğlenerek öğrenebilirler.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu eğitlence öğrencilerin okuduğunu anlama, bilişimsel düşünme, teknoloji, sınıflama ve
eşleme becerilerine hitap etmekte ve konuyu pekiştirme açısından önem taşımaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Eğitlence Adobe Photoshop CS6 ve Adobe Flash CS6 programlarından destek alınarak
tasarlanmıştır

BÜŞRA BAŞLANTI
ÇAĞLA KOLEJİ
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Dokunmatik Elif-Ba

MATERYALİN ALANI
Kur’an-ı Kerim Öğretimi

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul öncesi, İlkokul, Özel Eğitim / Harf Öğretimi

İLGİLİ KAZANIMLAR

Harflerin şeklini ve sesini tanır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu materyali geliştirmemizdeki amaç, öncelikle görme engelli çocuklar ve bireylerdir. Fakat
bu materyalin okul öncesinde ve ilkokul seviyesindeki çocuklar için de uygun olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca klasik eğitim- öğretim faaliyetleri dışında çocukları da işin içine katarak
onları teşvik etmek de amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Bu materyal Kur’an-ı Kerim öğretiminde uygulanmak için oluşturulmuştur. Öncelikle görme
engelli bireylerin/ çocukların öğrenimini kolaylaştırıcı olması ve okul öncesi, ilkokul seviyesindeki çocukların da öğretimine farklılık katmaktadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Photoblok, makey makey, alimünyum folyo, bant ve silikon ile yapılmıştır.

Melike YILMAZ - Ayşegül KARAEVLİ
Yenidoğu Eğitim Kurumları
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Güvenli İnternet

MATERYALİN ALANI
Bilişim Teknolojileri

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaokul / Etik ve Güvenlik

İLGİLİ KAZANIMLAR

6.2.1.3. Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır. 6.2.2.1. Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder. 6.2.3.1.
Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Öğrencilerin interneti güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için akılda kalıcı bir uygulama geliştirerek bunu günlük yaşamlarına uygulamaları amaçlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Geliştirmiş olduğum bu yazılım okuma, dinleme, bilgisayar kullanımı, iletişim becerileri gibi
alanlara hizmet etmektedir. Konu anlatımı sesle ve görüntüyle desteklenmiştir. Öğrenciye
dönüt verilerek öğrencinin doğru cevabı bulması için yönlendirilmiştir. Öğrencilerin konuları
somutlaştırarak ve pekiştirerek öğrenmesi için bu yazılımı kullanmaları faydalı olacaktır.
Yazılım öğrencilerin düzeyine ve kazanımlara uygun olarak tasarlanmıştır.

KULLANILAN MALZEMELER

Crazy Talk Adobe Fireworks Mp3 Çevirme Programları Adobe İndesign CS 5.5

Elif SEÇGİN
Abdurrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI

Arıtırlmış Gerçeklik Uygulamasıyla İnsan Anatomisi

MATERYALİN ALANI

Fen Bilimleri Dersi ve Sağlık Alanları

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaokul / İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Ünite (Vücudumuzdaki Sistemler) Meslek
Liseleri Sağlık Alanı 10. Sınıf Anatomi ve Fizyoloji Dersi 1. Modül (Vücudun Temel Yapısı) 2.
Modül (Hareket Sistemi) 7. Modül (Dolaşım Sistemi) 8. Modül (Solunum Sistemi) 9. Modül
(Sindirim Sistemi) 10. Modül (Üriner Sistem)

İLGİLİ KAZANIMLAR

6. Sınıf Fen Bilimler Dersi 2. Ünite Kazanımları; F.6.2.1. Destek ve Hareket Sistemi Önerilen
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak
açıklar. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. Meslek Liseleri Sağlık Alanı 10. Sınıf Anatomi ve Fizyoloji Dersi; Kazanım 1: Vücudun
temel yapısını ayırt eder.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu materyal, artırılmış gerçekliğin eğitim sektöründe kullanımlarına bir örnek oluşturmaktadır. Geliştirdiğim artırılmış gerçeklik uygulamasının amacı; soyut ve anlaşılması zor konuları
somutlaştırarak öğrenme ortamını daha renkli ve eğlenceli hale getirmektir. Ayrıca bu uygulama pahalı olabilecek veya dezavantajlı bölgeler açısından zor ulaşılabilecek modelleri
ücretsiz, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunuyor.

MATERYALİN KAPSAMI

Yaptığım çalışmanın amacı, soyut ve karmaşık konuların somutlaştırılması ve öğrencilerin
pahalı olan gerçek modeller yerine gerçeğe yakın dijital modellerle çalışma yapabilmesidir.
Uygulama, bilişsel alan basamaklarındaki kazanımların yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca uygulama öğrenme ortamını daha renkli ve etkileşimli hale getirmektedir.

Tuncay AÇIKBAŞ
Gaziantep Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gaziantep

KULLANILAN MALZEMELER

Materyal tamamen Unity ve 3dsMax programı kullanılarak bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. Modeller 3dsMax ve Zbrush programlarıyla oluşturulmuştur. Oluşturulan bu modeller Unity oyun motoruyla derlenerek uygulama haline getirilmiştir.
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MATERYALİN ADI

Lise 10. Sınıf Matematik Eğitiminde Gerçekci Matematik Eğitim Modeli kullanılarak tasarlanmış ders ortamında, artırılmış gerçeklik materyali kullanımı

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Ortaöğretim / Katı Cisimler Terimler ve Kavramlar: Dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban
alanı, yüzey alanı, yanal alan, hacim.

İLGİLİ KAZANIMLAR

a) Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. b) Üçgen,
dörtgen ve altıgen dik prizma/piramit ile sınırlandırılır. c) Gerçek hayat problemlerine yer
verilir. d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu çalışmada,3D teknikleri ve teknolojileri kullanılarak, gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımına göre matematik ders içeriklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Tasarlanan bu eğitim
ortamlarının öğrencilerin matematik tutumuna olan etkisinin gerekçeleriyle ortaya konulması planlanmıştır.

MATERYALİN KAPSAMI

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra matematik dersine olan bakış açılarındaki
olumlu etkinin büyük olduğu, matematik dersi gibi somut materyal hazırlamanın zor olduğu
bir derste AR teknikleri ile gerçekçi matematik eğitim yapılabileceği görülmüştür.

KULLANILAN MALZEMELER

Ahmet ARPACI- Zafer ÇON
Yılmaz Kayalar Fen Lisesi
tokat

Öncelikle GME ortamı için tercih edilen Fen Lisesi 10. Sınıf Matematik Dersi katı cisimler
konusundaki şekiller Fusion 360 uygulaması ile 3 boyutlu olarak çizildi. Bu objeler, Unity
uygulaması ile Vuforia Eklentisinin beraber kullanılması ile AR uygulamasına dönüştürüldü.
Uygulama Android Studio ve Unity kullanırak apk formatında tablete aktarıldı ve yüklendi.
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MATERYALİN ADI

Tamtamın Matematik Diyarı

MATERYALİN ALANI
Matematik

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE

Okul Öncesi / Sayılar Toplama İşlemleri Azlık- Çokluk Büyüklük- Küçüklük Farklılıklar
(Uzun- Kısa ve Yüksek- Alçak)

İLGİLİ KAZANIMLAR

Özellikle çocukların zihinsel gelişimlerine büyük katkısı olan temel kavramlar ve matematik
ile hayal güçlerinin gelişimini ve düşünebilme becerileri kazanmasını bu eğitim oyunu ile
sağlamayı hedefledik.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Bu materyal, 4- 8 yaş grubundaki çocuklara matematiği sevdirip keyifli hale getirerek matematiği kolaylıkla açıklayabilmek ve küçük yaştaki çocuk gruplarının okula başlamadan
önce matematiği ve temel kavramları kolayca anlaması için üretilmiştir.

MATERYALİN KAPSAMI
Matematik ve temel kavramlar

KULLANILAN MALZEMELER
Dijital ortamda hazırlanmıştır.

Yusuf Sezikli
özel esenyurt gökkuşağı ortaokulu
İSTANBUL
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MATERYALİN ADI
Konuşan Organeller

MATERYALİN ALANI
Biyoloji

SINIF SEVİYESİ / ÜNİTE
Ortaöğretim / Canlılar

İLGİLİ KAZANIMLAR

Öğrenciler hücre çeşitlerini ve hücre organellerinin görevlerini bilir.

MATERYALİN GELİŞTİRME AMACI

Görme engelli öğrencilerin dokunma ve işitme duygularına hitap ederek hücre yapısını ve
organellerini öğrenmelerini sağlamak.

MATERYALİN KAPSAMI

Biyoloji. Eğitim öğretim alanında. Görsel ve işitsel bir materyal olması nedeniyle dikkat çekici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve hafızada kalıcılığı artırıcı özelliktedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Plastik, seramik hamuru, elektronik devre elemanları.

Nilgün Gürler
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
kütahya
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