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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!  

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;  

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;  

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,  

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:  

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.  

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,  

Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,  

Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!  

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;  

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk

Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te-

mel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazi-

neden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların ola-

caktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin im-

kân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok na-

müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir ga-

libiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bü-

tün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün or-

duları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş

olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üze-

re, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve

hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî

menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde

dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç

olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa KemalATATÜRK 3
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Fikret ÇERKEZOĞLU

İl Millî Eğitim Müdürü

SUNUŞ

Sevgili Meslektaşlarım,

Sürekli gelişen ülkemizde eğitim öğretimin, okul/sınıf gibi kapalı mekanların dışına çıkarak, müzeler, bilim 

merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete 

açık endüstriyel kuruluşlar gibi okul dışı mekanlarda yapılarak her yerde ve  zaman kısıtlaması olmadan aktif 

öğrenmenin sağlanabileceği hususunda farkındalık gelişmiştir. Muhakkak ki en iyi öğrenmenin; öğrencinin yaparak 

yaşayarak öğrendiği; kazanımları çevresiyle, öğrenmenin gerçek hayatla ilişkilendirildiği, öğrenme süreçlerine dahil 

olabildiği bir anlayışla hareket edilerek başarıya ulaşılabileceği gerçeği anlaşılmıştır.

Bu öğrenme şeklinin kalıcı öğrenmeyi sağlayan en önemli faktörlerden biri olduğu benimsenmektedir. Okul Dışı 

Öğrenme ile aynı zamanda öğrencilerimizin içinde yaşadıkları çevrenin doğal, tarihî ve kültürel mekanlarını tanımaları, 

gözetmeleri ve geleceğe taşıma hususunda bilinçlenmeleri amaçlanmaktadır. Bakanlığımız “2023 Eğitim Vizyonu”nun

hedefleri doğrultusunda, ilimizdeki okul dışı öğrenme ortamlarının daha etkili kullanılması amacıyla Bakanlığımızca 

hazırlanması gerekli görülen “Okul Dışı Öğrenme Kılavuzu” ile öğretmenlerimize, bu etkinlerde kullanabilecekleri 

ortam ve mekanlar konusunda bir nebze olsun yol göstermeyi amaçladık. 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ‘’Okulumuz Ardahan’’ öğretmenlerimizin ders-kazanım tablolarından 

yararlanarak, öğrencilerin dersleri özümseyerek anlamaları sağlanmalıdır. Bu kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen 

bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çalışmalarınızda yol gösterici olması ümidiyle iyi çalışmalar dilerim.



 Ardahan Tarihçe

 Ardahan ilinin yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi vardır. M.S. 628 yılında 
Hazar Türkleri'nin bir kolu olan Arda Türkleri’nin eline geçerek 
Ardahan adını almıştır. M.S. 1068 yılında Ardahan, Alparslan tarafından 
fethedilerek Selçukluların egemenliğine geçmiştir. 29 Mayıs 1555 
tarihinde imzalanan Amasya anlaşması ile Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından Osmanlı İmparatorluğuna dâhil edilmiştir. Ardahan 29 Mayıs 
1555 tarihinde imzalanan Amasya Anlaşması ile Osmanlı 
İmparatorluğuna dahil olmuştur. Şimdilerde Ardahan’ın bir ilçesi olan 
Çıldır Osmanlı Devletinin eyaletlerinden biri olmuştur. 1800 yılında Çar 
Paul’ ün Gürcistan’ı işgal etmesiyle birlikte Ruslar Osmanlılar’ a komşu 
olmuşlardır.

 Milli Şura Hükümeti ile birlikte Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa 
komutasındaki ordumuz tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde Ardahan 
düşman işgalinden kurtarılmıştır. Ardahan anavatana katıldıktan sonra 
7 Temmuz 1921’ de Mutasarrıflık haline getirilmiştir. Ardahan tam 66 
yıl boyunca Kars iline bağlı bir ilçe olarak yer almış ve 27 Mayıs 1992 
tarih ve 3806 sayılı kanun ile il statüsü kazanmıştır.

5



T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İmtiyaz Sahibi 

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Fikret ÇERKEZOĞLU

İl Milli Eğitim Müdürü

Yayın Koordinatörleri Gökhan 

Soner AYDIN

İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Grafik Tasarım & 

İllüstrasyon

Haydar BAYRAM

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Çalışma Ekibi

Haydar BAYRAM

6



O
K
U
LU

M
U
Z
A
R
D
A
H
A
N

Okul Dışı Öğrenme Ortamı Çalışma Ekibi

BAŞLARKEN

7



A
R
D
A
H
A
N

O
K
U
LU

M
U
Z

On Adımda Gezi...................................................................................................2

Örnek Etkinlikler ................................................................................................... 11

GEZİ PLANI

Okul Öncesi……………………………………………………………………………………………………………………15

1.   Sınıf ..........................................................................................................................................................21

2. Sınıf .........................................................................................................................................................30

3. Sınıf .........................................................................................................................................................39

4. Sınıf .........................................................................................................................................................49

Ortaokul……….………………………………………………………………………………………………….………………….64

Ortaöğretim……………………………………………………………………………………………………………………......172

KAZANIM MEKÂN
TABLOLARI

İÇİNDEKİLER

Okul Dışı Öğrenme 

Ortamları……………………………………………………………….….………………………….…..246

İletişim………………………………………………………….……………………………………………….....260

OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMLARI

........................................................................................................................ 267EKLER

......................................................................................................................... 272KAYNAKÇA

8



OKULUMUZ
ARDAHAN

GEZİ PLANI
On Adımda Gezi  

Örnek Etkinlikler

9



On Ad ımda Gezi

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM

Kılavuzda yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu”nu inceleyiniz. Ders 

kazanımları- nızla ilgili okul dışı öğrenme ortamlarının listesini

oluşturunuz.

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 6. ADIM

Gezi Planınızı ve Veli İzin Belgenizi okul müdürlüğüne en az yedi (7) 

gün önce  teslim ediniz. (bk. EK 1, EK 2 )

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 2. ADIM

Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek okul dışı 

öğrenme or- tamlarını yıllık ders planınıza dâhil ediniz.

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 3. ADIM

Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde ve okul 

müdürlüğünün onayı  ile düzenlenebileceğini unutmayınız!

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 4. ADIM

Okul gezilerinde bir (1) kafile başkanı, 40 öğrenciye kadar en az 1, en

fazla 2 öğretmen görevlendirilmesi gerektiğini ve gezi araçlarının

sorumluluğunun okul müdürlüklerine ait olduğunu unutmayınız!

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 7. ADIM

Okul dışı öğrenme ortamında yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ( Örnek Et-

kinlikler: Ara-Bul • Nesne Çizimi • Tartışma vb.) ve bunlara uygun anketleri ve

çalışma kâğıtlarını hazırlayınız. (bk. EK 3, EK 4)

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 8. ADIM

Geziden önce öğrencilerinizi okul dışı öğrenme ortamı hakkında bilgilendiriniz

ve öğrencilerinize gezi kurallarını hatırlatınız. “Ön Anket”i sınıfta uygulayınız.

(bk. EK 3 )

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 9. ADIM

Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız. Okul dışı öğrenme or-

tamında yapılacak çalışmada her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz. “Çalış-

ma Kâğıtları”nı öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız.

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM

Gezi sonrası “Son Anket”i sınıfta uygulayınız (bk. EK 4). Gezinizle ilgili değer-

lendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız. Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Ça-

lışmaları • Hikâye Yazma • Anketlerin Karşılaştırılması

GEZİ ÖNCESİ GEZİ ÖNCESİ 5. ADIM

Gezi düzenleyeceğiniz okul dışı öğrenme ortamını mümkünse önceden ziyaret

ediniz. Okul dışı öğrenme ortamındaki görevlilere gezinizin amacını anlatınız.

Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak görevlilerden randevu alınız.
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DİJİTAL GEZGİNLER

Öğrencilerin fotoğraf makinası, video kamera, tablet, kameralı cep telefonu gibi kayıt

yapabilen dijital bir gereç temin etmeleri sağlanır. Öğrencilerden gezgin karakteri-

ne bürünmelerini ve gezi esnasında dijital kayıtlar tutmaları istenir. Gezi sonrasında

öğrencilerden dijital ortamda hazırlanmış kayıtlarının sunumlarını yapmaları istenir.

SEN SOR?

Gezi öncesi öğrenciler 3 gruba ayrılır. Her grup kendine bir isim bulur ve her öğrenci

gezi mekânını kendi grubuyla inceleyerek mekân ile ilgili 7 adet soru hazırlar. Gezi

dönüşü gruplar diğer gruplara hazırladıkları soruları sorarlar. Her soru 1 puan değe-

rindedir ve kazanan grubun adı gezi mekânının yıldızı ilan edilerek sınıf veya okul gezi

panosunda yayımlanır.

BİLİRKİŞİ

Gezi mekânıyla ile ilgili bilirkişi bilgi kartı gezi esnasında öğrenciler tarafından “bilirki-

şi” sıfatıyla doldurulur. Gezi sonrası bilirkişi kartındaki her bölüm için farklı bir öğren-

ciye, cam kısmı boş olan renkli bir gözlük çerçevesi verilir. Öğrenci gözlüğü taktıktan

sonra bilirkişi karakterine bürünerek kendisine verilen bölümü kendi doldurduğu bi-

lirkişi kartından anlatır( Ek-7).

ŞEKİL AVCISI

Öğrencilere şekil avcısı kartları dağıtılır. Öğrenciler karttaki şekilleri gezi mekânında-

ki nesnelerle eşleştirerek şekil avcısı kartındaki bilgileri doldururlar. Öğrencilerin 3

boyutlu nesneleri fark edebilmeleri için öğretmen tarafından rehberlik edilir(EK-8).

ORYANTİRİNG VE HAZİNE AVI

Öğrenciler 3 takıma ayrılır ve her takıma farklı renk verilir. Her takım kendi rengiyle

anılır. Yarışma esnasında oluşabilecek kargaşayı önlemek adına her takım için başlan-

gıç noktası farklı 3 adet gezi mekânı haritası hazırlanır. Harita üzerinde beş alan be-

lirlenerek bu beş alana, içinde işlenen konuya ilişkin soruların bulunduğu her takım

için ayrı hazırlanmış ve takımlara ait renklerde olan zarflar (3 farklı renk) bırakılır. Öğ-

renciler takımlara ayrıldıktan sonra, daha önceden hazırlanmış haritalar verilir. Ha-

ritalarda işaretli yerleri bularak kendi takım rengindeki zarfların içindeki soruları alır

ve soruları çözerek öğretmenlerinin yanına giderler. Soruların yanıtları öğretmenleri

tarafından kontrol edilir doğru ise sonraki haritada işaretli ikinci hedeflerine giderler.

Yanlış ise yedek hazırlanmış sorular doğru cevap verilene kadar sorulur. Yarışmayı en

erken bitiren takım kazanır.

BOTANİK SEPETİM

Öğrencilerden sepet veya derin bir kap edinmeleri istenir. Doğa gezisi esnasında öğ-

rencilerden çevrede birer örnek bitki türü, bitki ürünü ve yaprak çeşidi aramaları ve

birer örnek alarak botanik sepetlerine koymaları istenir. Toplama etkinliği bittikten

sonra tüm öğrenciler öğretmenleri ile toplu bir şekilde buldukları ürünleri gösterip

özellikleri anlatılır. Dijital ortamda bulunabilecek bitki tanımlama uygulaması ile sa-

dece bitkilerin resimlerini çekerek bitki hakkında anında bilgi edinilebilir veya bitki-

lerle ilgili yazılı bir kaynağı gezide yanınızda bulundurabilirsiniz. Gezi sonrası öğrenci-

ler topladıkları ürünleri bir defter üzerine yapıştırıp kısa bir bilgi ile tanıtır. Hazırlanan

defterler sınıfta veya okulda sergilenir.

ÖRN EK ETK İN L İ K L E R
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SERAMİK VE OYUN HAMURU ÇALIŞMA TEKNİĞİ

“Okul Dışı Öğrenme Ortamları” etkinlikleri ile eğitim süresince okul dışı öğrenme or-

tamındaki nesnelerin birer kopyası kil veya oyun hamuru vasıtasıyla yaptırılır. Okul

ortamında okul dışı öğrenme ortamındaki objelerin kopyası sergilenir.

TAKI TASARIMI

Takı tasarımı, yarı değerli ya da değerli taş, boncuk, pul, ip, pens vb. malzemeleri

orijinal bir biçimde birleştirerek bir takı ortaya çıkarma sürecidir. Okul dışı öğrenme

ortamı koleksiyonundaki takı örneklerinden yola çıkarak takı malzemeleriyle özgün

bir tasarım yapılır.

ZAMAN KAPSÜLÜ ÇALIŞMASI

Öğretmen, öğrencilere bazı nesneleri gelecek kuşaklara aktarmak için bir zaman kap-

sülü hazırlanacağını söyler. Kısa bir tartışmanın ardından öğretmen, öğrencilere farklı

tarihlere ait çeşitli nesneler gösterir. Bu nesnelerin kullanım alanları, hangi amaçla ve

ne zaman kullanılmış olabilecekleri grupça tartışılır, tartışmanın sonunda öğretmen,

öğrencilerden zaman kapsülüne yerleştirmek için bu nesnelerden 3 tanesini seçme-

lerini ve bu nesneyi neden seçtiklerine ilişkin gerekçelerini “Dün – Bugün -Yarın” adlı

çizelgeye yazmalarını ister. (EK 5)

ARA-BUL

Önceden hazırlanan Ara-Bul kâğıtları dağıtılır. Öğrencilerin dağıtılan kâğıtlarda resim-

leri bulunan nesneleri mekân içinde arayıp bulmaları ve kağıttaki bilgileri doldurma-

ları istenir. Çalışma tamamlandıktan sonra “Ara- Bul “ kâğıtları üzerine tartışılabilir.

(EK 6)

MEKÂN KURALLARI HAKKINDA BEYİN FIRTINASI

Öğrencilerin, demokratik bir eğitim ortamında fikirlerine sınırlama getirmeden dü-

şüncelerini ortaya koymalarına beyin fırtınası denir. Gezilecek okul dışı öğrenme or-

tamı kuralları gereği beyin fırtınası çalışması okul dışı öğrenme ortamı gezisi tamam-

landıktan sonra yapılmalıdır. Beyin fırtınası boyunca öğrenciler gezilecek okul dışı

öğrenme ortamında uyulması gereken kuralların neler olması gerektiği konusunda

önerilerde bulunurlar. Bu öneriler tahtaya yazılır, tespit edilen kurallar doğrultusun-

da bir okul dışı öğrenme ortamı gezisi canlandırılır. İyi bir okul dışı öğrenme ortamı

gezisinin nasıl organize edilmesi gerektiği tartışılır.

GEZİ MEKÂNINDA ÖYKÜ BULMA ÇALIŞMASI

Okul dışı öğrenme ortamında sergilenen nesnelerin ait oldukları dönemlere, uygar-

lıklara ilişkin tarihî belgelere ya da efsanelere dayanan bir konu belirlenir. Belirlenen

konuya ilişkin iki karakter seçilerek, olayın geçtiği yer, zaman ve olaya başlama anı rol

kartlarına yazılarak öğrencilere verilir. Öğrenciler rol kartlarını inceleyerek ken-

dilerine verilen yönergeye ilişkin bir canlandırma tasarlar ve rol oynama yöntemiyle

canlandırmalar yapılır.
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OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMINDA AFİŞ/PANO ÇALIŞMASI

Afiş çalışması, ortam nesnesini ya da ortamdan seçilecek herhangi bir temayı ta-

nıtmak, duyurmak için yazılı ve görsel duvar ilanı hazırlama çalışmasıdır. Çalışmada

öğrenciler 3 ana gruba ayrılır, gruplardan her birine konu olarak okul dışı öğrenme

ortamındaki temalardan biri verilir. Gruplar ortam uzmanlarından da yardım alarak

okul dışı öğrenme ortamı gezilerini tamamladıktan sonra, kendilerine verilen temayı

öğrenme ortamı içinde araştırır ve gözlemler. İnceledikleri temanın özelliklerini yan-

sıtan bir tanıtım afişi hazırlarlar.

ANKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Geziden sonra müzede ya da sınıfta son anketler cevaplandırılır. Öğretmen, öğrenci-

lerin ön ankete ve son ankete verdikleri cevapları inceler. Anketler sonucunda eksik

veya yanlış edinilmiş bilgiler, soru ve cevaplarla tamamlanarak düzeltilmeye çalışılır.

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI BROŞÜRÜ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

Okul dışı öğrenme ortamı broşürü, okul dışı öğrenme ortamı hakkında ayrıntılı bilgi

vermek için elde taşınabilir boyutlarda hazırlanan görsel ve yazılı bir yayındır. Broşü-

rü çalışmasında öğrenciler 3 gruba ayrılır. Bu gruplardan her birine konu olarak okul

dışı öğrenme ortamı temalarından biri verilir. Gruplar, okul dışı öğrenme ortamındaki

nesneleri gözlemleyerek ve bu nesneleri inceleyerek temsil ettikleri tema hakkında

ayrıntılı bilgiye sahip olurlar. Daha sonra gruplara fon kartonları boyama kalemle- ri

verilir. Gruplardan okul dışı öğrenme ortamı hakkında ve kendilerine konu olarak

verilen tema hakkında bir broşür hazırlamaları ve bu broşürü resmetmeleri istenir.

NESNE ÇİZİMİ

Okul dışı öğrenme ortamı ziyareti sırasında, sergilenen eserlerden öğrencinin ilgisini

en çok çeken birini seçip çizmesi istenir. Bir başka seçenek, seçilen bir eserin, ya- rım

bırakılmış çiziminin öğrenciler tarafından okul dışı öğrenme ortamında asıllarına

göre resimlenmesidir. Her iki uygulama sonrasında da bu çizimlerden yola çıkarak

kendi eserlerini oluşturmaları ve daha sonra onları sergilemeleri gerektiği belirtilir.

Özellikle sanat müzelerinde yapılan eğitim sonrasında mutlaka öğrencilere uygulama

yaptırılmalıdır.

TARTIŞMA

Drama: Bir Canlının Bölümleri

Çocuklar 6-7 kişilik gruplara ayrılır. Her gruptan kendilerine bir hayvan seçmeleri iste-

nir. Daha sonra her birinden seçtikleri hayvanın bir bölümü olmaları istenir. Çocuklar-

dan biri bacağı, biri kuyruğu, diğeri de hayvanın başı olabilir. Sonra, çocuklardan bir

araya gelip seçtikleri hayvan gibi hareket etmeleri istenir. Bu sırada diğer gruplar da

arkadaşlarının taklidini yaptıkları hayvanı tanımaya çalışırlar.

HİKÂYE YAZMA

Müze ziyareti sonrasında öğrencilere müzede en çok beğendikleri eserin ne olduğu

sorulur. Öğrencilerden düşüncelerini nedenleriyle birlikte yazmaları istenir. Bu et-

kinlik çocukların duyuşsal yönlerini saptamak aynı zamanda da dil becerilerini geliş-

tirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. Yazılanlar daha sonra sınıf ortamında paylaşılıp

tartışılabilir.
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OKULUMUZ
ARDAHAN

KAZANIM  

MEKÂN  

TABLOLARI

1. Sınıf 5.Sınıf 9.Sınıf Anasınıfı

2. Sınıf 6.Sınıf 10.Sınıf

3. Sınıf 7.Sınıf 11.Sınıf

4. Sınıf 8.Sınıf 12.Sınıf

14



Okul Öncesi

4

-

6

Y

a

ş

BİLİŞSEL ALAN SOSYAL  

DUYGUSAL ALAN

BA18: Zamanla ilgili kavramları  

açıklar.

BA5: Nesne ve varlıkları gözlemler.

BA10: Mekanda konumla  

ilgili yönergeleri uygular.

SDA9: Farklı kültürel özellikleri  

açıklar.

Tarihi Ve Tarihi 

Mekanlar
Ardahan’ın tarihten bu zamana değişimini gözlemler.Kendi  

yaşadığı şehri tanımasına fırsat verir.

SOSYAL DUYGUSAL  

GELİŞİM

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki  

kurallara uyar.

Tarihi Ve Tarihi 

Mekanlar
Yakın tarihimize ve kültürümüze ait öğelerin sergilendiği  

mekânları gezerek geçmişe dair bilgi edinir.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

K.9: Farklı kültürel özellikler  

açıklar.

K.14: Sanat eserlerinin değerlerini  

fark eder.

Kongre Binası
Kendi ve farklı kültürdeki insanları ve geçmişte kullanılan araç  

gereçleri tanır, inceler.
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

BİLİŞŞEL ALAN

KAZANIM.2: Nesne/durum/  

olayla ilgili tahminde bulunur.  

KAZANIM.17: Neden sonuç ilişkisi  

kurar.

BA20.Nesne sembollerle grafik  

hazırlar.

Meteroloji Bölge

Müdürlüğü

Hava tahminlerinin nasıl yapıldığını anlar. Hava durumu  

ölçümlerinin nasıl yapıldığını görür. Hava durumdaki sembolleri  

tanır ve anlamlarını söyler.

BİLİŞŞEL ALAN
K17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.  

K5 Nesne ve varlıkları gözlemler.

Orman Müdürlükleri
Kağıdın nasıl oluştuğunu yaparak yaşayarak öğrenir.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN  

BİLİŞSEL ALAN

SDA. Kazanım 3. Kendini yaratıcı  

yollarla ifade eder.

BA. Kazanım 5. Nesne ya da  

varlıkları gözlemler.

ARÜ

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  

Nesne veya varlığın adını, şeklini, dokusunu, miktarını ve  

kullanım amaçlarını söyler.

BİLİŞSEL ALAN

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

BA.K.1: Nesne, durum, olaya  

dikkatini verir.

SDA.K.10: Sorumluluklarını yerine  

getirir.

BA5: Nesne ve varlıkları gözlemler.  

BA8: Nesne ve varlıkların  

özelliklerini karşılaştırır.

Belediyeler Deniz canlılarının çeşitliliği ve yaşam koşulları hakkında bilgi  

sahibi olur.

BİLİŞŞEL ALAN

BA K8: Nesne varlıların özeliklerini  

karşılaştırır.

K5: Nesne ve varlıkları gözlemler.  

K17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Orman Müdürlükleri Bitkilerin çeşitliliğini bakım koşullarını öğrenir. Mikroskop ile  

çiçeğin yapısını inceler.

Okul Öncesi
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

BİLİŞSEL ALAN  

DİL ALANI :

SOSYAL –DUYGUSAL  

ALAN

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya  

dikkatini verir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin  

izlediklerinin anlamını kavrar.  

SDAKazanım 12. Değişik  

ortamlardaki kurallara uyar.

Bir olay veya durumla ilgili olarak  

başkalarının duygularını açıklar.

Halk Eğitim 

Merkezleri ve 

Gençlik Merkezleri

Kendilerini yaratıcı yollarla ifade edebilmeyi öğrenir.  

Tiyatronun ne olduğu ile ilgili fikir sahibi olur.

Empati duygusunu geliştirir.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

Sosyal Duygusal Alan Kazanım 12:  

Değişik ortamlardaki kurallara  

uyar.

Kazanım 14: Sanat eserlerinin  

değerini fark eder.

Halk Eğitim 

Merkezleri ve 

Gençlik Merkezleri

Farklı sanat dalları hakkında bilgi sahibi olur. Nesne ve resimlere  

sanatsal açıdan bakabilmeyi öğrenirler.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN  

PİSİKOMOTOR ALAN

K.13 Nesne veya varlıkları  

gözlemler.

K 14: Sanat eserlerinin değerlerini  

fark eder.

K 4 :Küçük kas kulanımı gerektiren  

hareketleri yapar.

Halk eğitim merkezleri
Değişik sanat çalışmalarını inceler ve deneyimler(ebru, yağlı  

boya ve seramik vb.).

Okul Öncesi
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

K.9: Farklı kültürel özellikler açıklar.

K 14 : Sanat eserlerinin değerlerini fark  

eder.

Tarihi ve Kültürel Mekanlar

Kendi ve farklı kültürdeki insanları ve geçmişte  

kullanılan araç gereçleri tanır, inceler.

BİLİŞSEL ALAN

SOSYAL DUYGUSAL ALAN  

DİL ALANI

SDA Kazanım 14: Sanat eserlerinin

değerini fark eder.

BA.Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

DA Kazanım 7:Dinlediklerinin/izlediklerinin

anlamını kavrar.

SDAKazanım 9: Farklı kültürel özellikleri

açıklar.

Halk Eğitim Merkezleri ve Gençlik 
Merkezleri

El sanatlarını inceler ve gözlem yapar.  

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/  

izledikleri hakkında yorum yapar. Kendi ülkesinin  

kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin  

kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı  

özelliklerini söyler.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN  

BİLİŞSSEL ALAN

SDA K9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.

K12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

K14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.

BA 11: Geometrik şekilleri tanır.

Camiler

Kendi kültürdeki değerleri fark eder. Camide  

nasıl davranması gerektiğini öğrenir ve caminin  

işleme ve çinilerini inceleyerek sanatsal yönünü  

farkeder. İşlemelerde bulunan geometrik  

şekilleri farkeder.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

K12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.  

K9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.

K13: Estetik değerleri korur.

Tarihi ve Kültürel 

Mekanlar

Yakın çevresinde yaşayan tarihi bir kişi 

hakkında bilgi verilerek kendi  kültüründe 

bulunan değerleri tanımasına fırsat  verilir. 

Vadideki güzellikleri koruma hakkında  sohbet 

edilir ve sorumluluklar verilir.

Okul Öncesi
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

SOSYAL DUYGUSAL ALAN  

DİL ALANI

DA 10: Görsel materyalleri okur.  

SDA 12: Değişik ortamdaki  

kurallara uyar.

DA11: Okuma farkındalığı gösterir.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Nesne durum olayla ilgili tahminini söyler.

Görsel materyalleri incelerek kendi duygu ve düşüncelerini

söyler. Toplu ortamlarda uyulması gereken kuralları farkına

vararak, doğru davranışları öğrenir.

Kitabın nasıl kullanılması ve kütüphanede nasıl davranılması

gerektiğini anlar.

BİLİŞSSEL ALAN

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

Kazanım5. Nesne ya da varlıkları  

gözlemler.

BAK8: Nesne varlıkları özelliklerine  

göre karşılaştırır.

SDA Kazanım12: Değişik  

oramlardaki kurallara uyar.  

Kazanım 13: Estetik değerleri  

korur.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları  

Yaylalar

Doğayı gözlemler. Doğayı korumanın önemi üzerine  

konuşulur. Çeşitli malzemeler (kozalak,yaprak vb.) toplanarak  

karşılaştırılabir.

Bu alandaki  

gezilerin  

tüm velilerin  

katılımıyla  

yapılması  

öngörülür.

Okul Öncesi
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

BİLİŞSEL ALAN  

DİL ALANI

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

BA.Kazanım 17. Neden-sonuç  

ilişkisi kurar.

DA Kazanım 7. Dinlediklerinin/  

izlediklerinin anlamını kavrar.  

SDA10.Sorumluluklarını yerine  

getirir.

SDA4.Bir olay ve ya durumla ilgili  

olarak başkalarının duygularını  

açıklar.

SDA7.Bir işi ve ya görevi başarmak  

için kendini güdüler.

Kızılay AFAD Bölge  

Müdürlüğü

Kızılay’ın çalışmalarını ve önemini öğrenmek. Dinlediklerini/  

izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum  

yapar.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN  

ÖZBAKIM BECERİLERİ

SDA16. Toplumsal yaşamda  

bireylerin farklı rol ve görevleri  

olduğunu açıklar.

ÖBB7. Kendini tehlike ve  

kazalardan korur.

İtfaiye

Emniyet müdürlükleri

Yetkili kişilerce meslek tanıtılır böylece farklı rollerin farkına  

varılır ve meslek hakkında bilgi edinilir. Temel güvenlik kuralları  

öğretilir

BİLİŞSEL ALAN DİL  

GELİŞİMİ

BA1. Nesne durum olaya dikkatini  

verir.

DA12. Yazı farkındalığı gösterir.  

DA7. Dinlediklerinin/izlediklerinin  

anlamını kavrar.

PTT
Çocukların duygu ve düşüncelerini yazdırdığı mektuplar postane  

aracılığı ile gönderilir. Haberleşme araçlarını öğrenir.

BİLİŞSEL ALAN

SOSYAL DUYGUSAL ALAN  

DİL ALANI

BA 1. Nesne durum olaya dikkatini  

verir.

BA 5. Nesne ya da  

varlıkları gözlemler.

DA7. Dinlediklerinin  

izlediklerinin anlanmını kavrar.  

SDA10. Sorumluluklarını yerine  

getirir.

Ziraat Odası Tarım

Uygulama Seraları

Tarım Fidanlıkları

Sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini yerinde öğrenme.  

Çevresindeki canlıları korumak için yapması gerekenleri öğrenir.

Okul Öncesi
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Türkçe 1. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Dinleme- İzleme

T.1.1.1. Doğal ve yapay ses  

kaynaklarından çıkan sesleri ayırt  

eder.

Milli Parklar

Milli Park içerisinde dinleme ve izleme etkinlikleri yaparak doğal  

ve yapay ses kaynaklarını tanıyacak, çıkardıkları sesleri ayırt  

etmeleri beklenecektir.

T.1.1.1. Duyduğu sesleri taklit  

eder.
Milli Parklar

Milli Park içerisinde dinleme ve izleme etkinlikleri yaparak ses  

kaynaklarından çıkan sesleri taklit etmeleri beklenecektir.

T.1.1.5. Dinlediklerinde geçen  

olaylar hakkında tahminde  

bulunur.
Kültür merkezleri

İzlediği oyunda görsel ve sözel dinleme becerisini  

kullanır,dinleyip izlediklerini düzgün bir şekilde ifade eder.

T.1.1.6. Dinlediği metni anlatır
Kütüphaneler

Çocuk haklarıyla edindiği bilgileri kelimeleri anlamlarına uygun  

kullanarak anlatır.

T.1.1.8. Dinlediklerine yönelik  

sorulara cevaplar verir.
Müzeler

Tarihî ve kültürel mekânlar

Mekân hakkında daha önceden hazırlanmış soruların yer aldığı  

çalışma kağıtları öğrencilere dağıtılarak cevaplamaları sağlanır.

T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular. Müzeler

Tarihî ve kültürel mekânlar

Mekân ziyareti sırasında uyulması gereken kurallar yönerge  

dâhilinde verilir ve yönergeye göre hareket edilmesi beklenir.

Dinleme- İzleme
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini  

uygular.

Halk Eğitim Merkezi Sahnelenen oyunu izlerken öğrendikleri dinleme stratejilerini  

kullanmaları beklenir.

Konuşma

T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu  

hakkında konuşur

Müzeler

Tarihî ve kültürel mekânlar
Ziyaret edilen mekânda gördüklerini ve his etiklerini anlatmaları  

istenir.

Konuşma

T.1.2.4. Konuşma stratejilerini  

uygular.
Müzeler

Tarihî ve kültürel mekânlar

Mekân ziyareti sırasında öğrenilen konuşma kurallarını  

uygulanması beklenir.
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Türkçe 1.

Sı

nıf

Okuma
T.1.3.1. Okuma materyalindeki  

temel bölümleri tanır
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanedeki kitapların içindekiler bölümleri incelenerek fikir  

sahibi olurlar.

Okuma
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve  

telaffuza dikkat eder.

İl ve ilçe kütüphaneleri Sunucu ve spikerlerle kısa bir konuşma yapılarak, vurgu, tonlama  

ve telaffuzun önemi kavratılır.

Okuma

T.1.3.8. Şiir okur.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Öğrencilere verilen şiirlerin sahnede okuma kurallarına uygun  

olarak okuması sağlanır.

Okuma
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile  

yazılmış yazıları okur
İlçe halk Kütüphaneleri

Seviyelerine uygun kitaplardaki faklı yazı karakterlerini fark  

ederek bu yazıları okur.

Okuma

T.1.3.12. Okuma stratejilerini  

uygular.
İl ve ilçe kütüphaneleri Kütüphaneyi tanıyarak çalışma kuralları hakkında bilgi edinir. Bu  

kurallar doğrultusunda sessiz okuma çalışması yapar.

Okuma

T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları  

cevaplar. İl İlçe Devlet Hastaneleri
Öğrenciler, hastanelerdeki görseller üzerinde konuşarak, sorular  

sorar ve sorulan sorulara cevaplar verir.

Okuma
T.1.3.19. Şekil, sembol ve  

işaretlerin anlamlarını kavrar.
İlçe Emniyet Müdürlükleri

Günlük hayatta karşılaştıkları trafik şekil ve sembollerinin  

anlamlarını ilgililerden öğrenirler.

YAZMA

T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve  

cümleler yazar.
Müzeler

Tarihî ve kültürel mekânlar

Mekân ziyaretinde gördükleri görsellerle ilgili cümleler yazar.

Yazma
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla  

destekler.

Doğal Sit  Alanı Yayladaki izlenimlerini kâğıda aktarırken yazısını görsellerle  

desteklemesi beklenir.
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Yazma
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

Tabiaat Parkları
Park gezisindeki izlenimlerini yazarak öğretmen ve arkadaşlarıyla  

paylaşması beklenir.

Yazma T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar. İlçe postaneleri

Öğrencilerin yazma kurallarına uygun olarak yazdıkları  

mektuplar ilçe postanelerinden ailelerine gönderilerek yazmaya  

teşvik edilirler.

Türkçe 1.

Sı

nıf

23



Hayat Bilgisi 1.

Sı

nıf

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Okulumuzda Hayat H.B.1.1.3. Okula geliş ve okula  

gidişlerde güvenlik kuralarına uyar. Emniyet Müdürlükleri
Trafik kuralları ile ilgili bilgi edinerek kurallara uymanın  

önemini kavrar.

Okulumuzda Hayat H.B.1.1.8. Tuvalet kullanma ve  

temizlik alışkanlığı geliştirir. Aile Sağlık Merkezleri
Okul tuvaletlerinin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenir ve  

mahremiyet üzerinde durur.

Evimizde Hayat H.B.1.2.5. Evdeki kaynakları  

verimli bir şekilde kullanır Belediyeler
Evimizde tükettiğimiz doğal kaynakların yolculuğunu yerinde  

görerek verimli kullanıma dikkat çekilir.

Sağlıklı  

Hayat

H.B.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını  

kullanırken beden sağlığını  

korumaysa özen gösterir.

ARÜ Mekân ziyareti sırasında kitle iletişim araçlarının kullanımı ile  

ilgili bilgi edinir.

Güvenli  

Hayat

H.B.1.4.3. Okula geliş ve  

gidişlerinde trafik kurallarınauyar. Trafik Şube Müdürlüğü
Trafik kuralları hakkında bilgi edinerek okula geliş ve  

gidişlerde dikkat etmesi gerenler hakkında bilgi edinir.

Güvenli  

Hayat

H.B.1.4.6. Teknolojik araçları  

güvenli şekilde kullanır.

Ardahan Üniversitesi

Teknolojik araçların güvenli şekilde nasıl kullanılacağını ve  

bunun önemini yerinde görerek öğrenir.

Ülkemizde Hayat
H.B.1.5.2. Yakın çevresindeki  

tarihî, doğal ve turistik yerleri fark  

eder.

Müzeler  

Tabiat parkları
Müzede sergilenen eserler aracılığı ile şehrin tarihî, turistik  

ve doğal yerlerini görüp tanıma fırsatı bulur.
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Hayat Bilgisi 1.

Sı

nıf

Ülkemizde Hayat H.B.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.
İl İlçe Halk 

Kütüphaneleri

Yapılacak ziyaret ile Atatürk’ün hayatı hakkında görsel ve  

objeler aracılığıyla bilgi sahibi olur.

Ülkemizde Hayat
H.B.1.5.7. Dini gün ve bayram  

kutlamalarını kutlamaya istekli  

olur.
Camiler

Yapılacak ziyaret sırasında din görevlilerinden bayramlar ve  

önemi hakkında bilgi edinir.

Doğada Hayat

H.B.1.6.1. Yakın çevresinde  

bulunan hayvanları gözlemler.
Mezire Alanları 
Tabiat parkları 

Müzede sergilenen dondurulmuş hayvan türlerinin  

bölgemizde yaşayan hayvanlar olduğunu öğrenir.

Doğada Hayat H.B.1.6.2. Yakın çevresinde  

bulunan bitkileri gözlemler.

Tabiat parkları

Orman

İşletme Müd.

Tabiat parkındaki bitki türlerini gözlemleyerek fikir sahibi  

olur.

Doğada Hayat

H.B.1.6.5. Geri dönüşümü ayırt  

edilebilecek maddeleri ayırt eder. Geri Dönüşüm Tesisleri
Yapılacak ziyaret ile geri dönüştürülebilen maddeler  

tanınarak geri dönüşümün önemi hakkında bilgi edinir.

Doğada Hayat
H.B.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve  

yıldızları gözlemler.

Ardahan Üniversitesi Merkezde yapılacak etkinliklerle Güneş, Ay, Dünya ve  

yıldızları gözlemleyerek bilgi edinir.

Doğada Hayat

H.B.1.6.7. Mevsimleri ve  

özelliklerini araştırır.

Ardahan Üniversitesi Merkezde bulunan kaynaklardan da yararlanarak mevsimler  

ve özellikleri hakkında bilgi edinir.

Doğada Hayat

H.B.1.6.8. Mevsimlere göre  

doğada meydana gelen  

değişiklikleri kavrar.
Ardahan Üniversitesi

Merkezdeki çeşitli materyaller aracılığı ile mevsimlerin doğa  

üzerindeki etkisini ve meydana getirdiği değişiklikleri fark  

eder.
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Matematik 1.
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Doğal Sayılar

M.1.1.1.3. 100’e kadar ileriye  

doğru birer, beşer ve onar ritmik  

sayar
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanedeki kitapları birer, beşer, onar sayarak raflara  

yerleştirerek sayar.

Doğal Sayılar

M.1.1.2.1. Toplama işleminin  

anlamını kavrar Toplu taşıma araç durakları
Duraklardan hareket eden araçlara binen yolcular sayesinde  

araç içerisindeki yolcu sayısında artış olduğunu fark eder.

Doğal Sayılar

M.1.1.3.1. Çıkarmaişleminin  

anlamını kavrar Toplu taşıma araç durakları

Duraklarda duran araçlardan inen yolcular sayesinde araç

içerisindeki yolcu sayısında azalma-eksilme olduğunu fark

eder.

Kesirler M.1.1.4.1. Bütün ve yarımıuygun  

modeller ile gösterir, bütün ve  

yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
Restoranlar

Restoranda bütün ve yarım, pizza ile gösterilir. Bütün ve  

yarım arasındaki ilişki açıklanır.

Geometri M.1.2.1.2. Günlük hayatta  

kullanılan basit cisimleri,  

özelliklerine göre sınıflandırır ve  

geometrik şekillerle ilişkilendirir.

İlçelerdeki camiler
Cami içlerinde yer alan süslemelerden yararlanarak  

geometrik şekiller sınıflandırılır ve aralarında ilişki kurulur.

Geometri M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler  

verir.

Müzeler

Tarihi Yapılar
Mekânlardaki nesneler ve varlıklar gözlemlenerek eş  

olanların belirlenmesi sağlanır.

Geometri

M.1.2.3.1. Nesnelerden,  

geometrik cisim yada şekillerden  

oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur  

ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri  

belirleyerek örüntüyü tamamlar.

Halk eğitim merkezleri

El sanatları atölyelerindeki ürünleri incelerek süsleme  

alanında tasarımlarındaki örüntüleri fark eder, kurallarını  

belirler, yeni örüntüler oluşturur.
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Ölçme
M.1.3.1.1. Nesneleri uzunluk  

yönünden karşılaştırır ve sıralar. Tabiat Parkları
Parktaki nesneler uzunlukları yönünden karşılaştırılır ve  

sıralanır.

Ölçme

M.1.3.1.2. Bir uzunluğuölçmek  

için standart olmayan uygun  

ölçme aracını seçer ve ölçme  

yapar.

Tarihi Mekanlar

Tabiat Parkları
Mekânda belirlenen bir mesafe için uygun ölçme aracı  

seçilerek ölçüm yapılır.

Veri İşleme
M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna  

sahip basit tabloları okur.
Ardahan Üniversitesi

Yapılacak ziyaret ile uzmanlardan veri toplama, tablo  

oluşturma konularında bilgi alarak güncel hava durumu  

tablolarını okumaya çalışır.
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Müzik 1.

Sı

nıf

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Dinleme-Söyleme

Mü. 1.A.1. Ortama uygunmüzik  

yapma ve dinleme kurallarını  

uygular.

Halk Eğitim Merkezleri
Öğrenciler hazırladıkları çalışmaları mekânda sergiler.  

Dinleme ile ilgili çıkarımlarda bulunurlar.

Dinleme-Söyleme
Mü. 1.A.2. İstiklâl Marşını saygıyla  

dinler.
Tören alanları

Valilik önünde yapılan bayrak törenine katılarak İstiklal  

Marşı’mızı kurallar dâhilinde dinler.

Dinleme-Söyleme
Mü.1.A.3. Çevresindeki ses  

kaynaklarını ayırt eder.
Tabiat parkları

Tabiat parkında dinleme yaparak doğal ve yapay ses  

kaynaklarını tanıyarak ayırt eder.

Dinleme-Söyleme
Mü.1.A.4. Çevresinde duyduğu  

sesleri taklit eder.
Tabiat parkları Tabiat parkında dinleme yaparak duyduğu sesleri taklit eder.

Dinleme-Söyleme
Mü.1.A.5. Çevresinde kullanılan  

çalgıları tanır.

Halk Eğitim 

Merkezleri

Mekândaki çalgı ve müzik aletlerini görerek tanır ve  

haklarında bilgi alır.

Müziksel Algı Ve  

Bilgilenme

Mü.1.B.2. Çevresindeki varlıkları  

hareket hızlarıyla ayırt eder.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Çevresindeki varlıkların hareketlerini gözlemleyerek hızları  

hakkında çıkarımlarda bulunur.

Müziksel Algı Ve  

Bilgilenme

Mü.1.C.2. Oluşturduğu ritm  

çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik  

eder.

Kültür merkezleri
Öğrendikleri tekerleme ve sayışmaları oluşturdukları ritim  

çalgısı ile sergiler.

Müzik Kültürü
Mü.1.D.2. Çevresindeki müzik  

etkinliklerini katılır.
Kültür merkezleri

Mekânda gerçekleştirilecek konserlere katılarak bu tür  

faaliyetler içerisinde yer almaları sağlanır.

Müzik Kültürü Mü.1.D.5. Atatürk’ün sevdiği türkü  

ve şarkıları tanır. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanede yapılacak araştırma ile Atatürk’ün müziğe  

olan ilgisi hakkında bilgi edinirken sevdiği şarkı ve türküler  

hakkında da bilgi sahibi olur.
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını  

oluştururken uygulama  

basamaklarını ifade eder.

Halk Eğitim Merkezleri
Han içerisindeki atölyelerde yapılan sanat çalışmalarının  

uygulama basamaklarını gözlemler.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında  

büyüklük-küçüklük ilişkilerini  

kullanır

Botanik Park  

Tabiat parkları

Park ve çevresindeki figürleri gözlemleyerek aralarında  

büyüklük-küçüklük ilişkileri kurarak bunları ifade eder.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve  

figürleri gözlemleyerek çizimlerini  

yapar.

Botanik Park  

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Park ve çevresindeki figürleri gözlemleyerek çizimlerini  

yapar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.1.1.9. Üç boyutlu çalışma  

oluşturur.
Halk Eğitim Merkezleri

Han içerisindeki tasarım ve beceri atölyelerindeki üç boyutlu  

çalışmalara katılır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.1.1.10. Görsel sanat  

çalışmalarını oluştururken sanat  

elemanlarını ve ilkelerini kullanır.

Halk Eğitim Merkezleri Görsel sanat elemanlarını gözlemler ve tasarım ilkelerini  

eserine uyarlar.

Kültürel Miras G.1.2.1. Sanatın kültürün bir  

parçası olduğunu fark eder.

Tarihi mekanlar ve 

Müzeler
Mekân ziyareti ile sanat ve kültür arasında ilişki kurarak,  

sanatın ve sanat eserlerinin kültürün bir parçası olduğunu  

fark eder.

Kültürel Miras
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi,  

sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile  

ilgili izlenimlerini söyler.

Kültür merkezleri  

Müzeler Ziyaret sonrası mekânda gördükleri ile ilgili duygu ve  

düşüncelerini ifade eder.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.1.3.1. Yapay objelerle doğal  

objeleri ayırt eder.

Tabiat parkları
Ziyaret sırasında gözlem yaparak doğal ve yapay objeleri fark  

ederek tanır.
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Türkçe

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Dinleme/İzleme
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini  

uygular.

Halk Eğitim Merkezleri Öğrenciler düzeyine uygun bir tiyatro gösterisini nezaket  

kurallarına uyarak ve dikkatini yoğunlaştırarak dinleme  

stratejilerini uygulaması sağlanır.

Konuşma
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini  

uygular.
Kültür merkezleri

Öğrencilerin belirtilen mekânlarda düzeylerine uygun panel,  

söyleşi vb bir etkinlikte konuşmacıyı konuşma stratejilerine göre  

gözlemler ve konuşmalarında bu stratejileri uygular.

Okuma
T.2.3.6. Okuma stratejilerini  

uygular.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Öğrencilerin kütüphane kurallarına uygun olarak araştırma ve  

okuma çalışmaları yapabilmesi için yakın çevresinde bulunan bir  

kütüphaneye gezi düzenlenebilir.

Yazma T.2.4.2. Şiir yazar.
Tabiat parkları  

Doğal sit alanları  

Yaylalar

Öğrenciler gezip gördükleri mekânlarda hissettiği duygularıyla  

ilgili şiir yazar.

Yazma
T.2.4.3. Kısa metinler  

yazar.

Halk Eğitim Merkezleri Öğrencilerin izledikleri düzeylerine uygun bir tiyatro  

gösterisindeki olayları oluş sırasına göre yazmaları istenir.

Okuma
T.2.3.16. Metin türlerini  

tanır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Öğrenciler belirtilen kütüphanelerde kitapları inceleyerek düz  

yazı ve şiir hakkında bilgi sahibi olur.
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Hayat Bilgisi
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Okulumuzda Hayat HB.1.1.3. Okulun yakın çevresini  

tanır.

Valilik

Belediyeler

Öğretmenevleri  

PTT Şubeleri  

Camiler  

Muhtarlıklar  

Sağlıkmerkezleri

Okulun çevresinde bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret  

ederek okulunun adresini ve çevresini kavrar.

Güvenli Hayat
HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve  

araçlarını sınıflandırır.

Otobüs terminalleri
Öğrenciler belirtilen mekânlarda ulaşım türleri ve ulaşım  

araçları hakkında inceleme yaparak bilgi sahibi olur.

Güvenli Hayat

HB.2.4.5. Teknolojik araç ve  

gereçlerin güvenli bir şekilde  

kullanımı konusunda duyarlı olur.

Ardahan Üniversitesi

Öğrenciler teknolojinin güvenli kullanımı konusunda  

alanında uzman kişilerle yapacağı söyleşi sayesinde bilgi  

sahibi olur.

Ülkemizde Hayat
HB.2.5.6.Yakın çevresindeki  

kültürel miras öğelerini araştırır.
Tarihî ve kültürel mekânlar Yakın çevresindeki kültürel miras öğelerini ziyaret ederek  

araştırmalar yapar.
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Hayat Bilgisi

Evimizde Hayat
HB.2.2.7. Yakın çevresindeki  

yardıma ihtiyaç duyan insanlara  

karşı duyarlı olur.

Ardahan Sosyal Hizmetler

Huzurevi Yaşlı Bakım ve  

Rehabilitasyon

Merkezleri
Yardıma muhtaç olan bireylerin bulunduğu kurumları  

ziyaret ederek kendi çevresindeki yardıma ihtiyacı olan  

bireylere karşı duyarlılık kazanır.

Sağlıklı Hayat

HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet

veren kurumları ve meslekleri

tanır.

Toplum Sağlığı Merkezleri  

Devlet Hastaneleri

Aile Sağlığı Merkezleri

Ardahan Devlet 

Hastanesi

112 Acil Yardım

İstasyonları

Yakın çevresinde bulunan sağlıkla ilgili kurum ve  

kuruluşları ziyaret ederek sağlıkla ilgili hizmet veren  

kurumları ve bu kurumlarda çalışan insanların mesleki  

özelliklerini tanır.

Sağlıklı Hayat HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun  

kıyafet seçer.

Ardahan Meteoroloji 

Müdürlüğü

Hava olayarı ve mevsimlerle ilgili uzmanlardan bilgi edinip  

bu bilgiler doğrultusunda uygun kıyafet seçer.

Güvenli Hayat
HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki  

araçları güvenli bir şekilde  

kullanır.

Öğrenci ziyaretine uygun  

çocuk parkları

Öğrencilerin belirtilen oyun parkındaki oyuncakları  

amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanmaları  

sağlanır.

Ülkemizde Hayat

HB.2.5.2. Türk bayrağının ve  

İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti  

için önemini fark eder.
Şehitlikler

Şehitlikler ziyaret edilerek Türk Bayrağı ve İstiklal  

Marşı’mızın temsil ettiği bağımsızlığımız uğrunda canların  

feda edildiği belirtilerek ne kadar önemli oldukları  

hissettirilir.

Ülkemizde Hayat
HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu  

araştırır.
Müzeler

Müze gezilerek Atatürk’ün yaşamıyla ilgili bilgi edinilir.  

Öğrenciler Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili araştırma  

yapmaya teşvik edilir.
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Hayat Bilgisi

Ülkemizde Hayat

HB.2.5.8. Yakın çevresinde  

yapılan üretim faaliyetlerini  

gözlemler.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Yakın çevresinde bulunan tarım, sanayi ve hayvancılıkla  

ilgili endüstriyel kuruluşları ziyaret ederek yapılan üretim  

faaliyetlerini gözlemler.

Doğada Hayat HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal

unsurların insan yaşamına etkisine

örnekler verir.

Doğal sit alanaları  

Tabiat parkları

Yaylalar

Yakın çevresindeki doğal unsurları ziyaret ederek doğal  

unsurların insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz  

etkilerini inceler.

Doğada Hayat

HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin  

geri dönüşümüne katkıda bulunur.

Belediyeler
İlgili mekân ziyaret edilerek öğrencilerin geri dönüşümü  

olan maddeleri, geri dönüşümün ülke ekonomisine ve  

çevre temizliğine sağladığı katkıkaları öğrenir.

Doğada Hayat

HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır. ArdahanMeteoroloji

İşleri  Genel Müdürlüğü

Ardahan Meteoroloji Müdürlüğü ziyaret edilerek  

öğrencilerin hava olaylarını, hava tahminlerinin önceden  

bilinip alınabilecek önlemleri kavraması sağlanabilir.

HB.2.6.Doğada Hayat
HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler  

verir.

Tabiat parkları

Türkiye Kızılay Derneği Şubesi  

İtfaiye müdürlükleri

AKUT

İlgili mekânlar ziyaret edilerek öğrencilerin bu kuruluşların  

çalışmaları ve doğal afetler hakkında bilgi sahibi olması  

sağlanabilir.

HB.2.6.Doğada Hayat

HB.2.6.7. Doğa olayları ve  

doğal afetlere karşı alınabilecek  

önlemleri açıklar.

Ardahan Meteoroloji İşleri  

Genel Müdürlüğü

Ardahan Üniversitesi

Ziyaret edilen kurumlarda uzman kişilerden edinilen  

bilgilerle doğa olayları ve doğal afetlerle ilgili alınabilecek  

önlemleri açıklar.
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Matematik
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Doğal Sayılar

M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki  

nesne sayısını tahmin eder,  

tahminini sayarak kontrol eder.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanaları

Yaylalar

Öğrenciler belirtilen mekânlarda bulunan nesne, bitki,  

hayvan sayıları tahmin eder ve sayarak tahminini kontrol  

eder.

Sayılar ve İşlemler

M.2.1.1.8. 100’den küçük doğal  

sayıların hangi onluğa daha yakın  

olduğunu belirler.
AVM

Alışveriş merkezlerindeki mağazalar gezilerek ürünlerin  

fiyatlarının yakın olduğu onluklar belirlenir ve öğrenciler  

sayıların onluğa yuvarlanmasının alışveriş yaparken kullanımı  

hakkında bilgi sahibi olurlar.

Geometrik Cisimler ve  

Şekiller

M.2.2.1.3.Küp, kare prizma,  

dikdörtgen prizma, üçgen prizma,  

silindir ve küreyi modeller üstünde  

tanır ve ayırt eder.

Tarihî ve kültürel mekânlar Öğrenciler belirtilen mekânlarda; küp, kare prizma,

dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreye

benzeyen şekilleri inceleyerek geometrik cisimlerin

özelliklerini ve kullanım alanlarını kavramış olur.

Geometrik Cisimler ve  

Şekiller

M.2.2.1.1. Geometrik şekilleri  

kenar ve köşe sayılarına göre  

sınıflandırır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Ziyaret edilen mekânların duvarlarında, pencere ve  

süslemelerinde bulunan geometrik şekilleri belirler, inceler,  

kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.

Geometrik Cisimler ve  

Şekiller

M.2.2.1.4.Geometrik cisim  

ve şekillerin yön, konum veya

büyüklükleri değiştiğinde biçimsel  

özelliklerinin değişmediğini fark  

eder.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Öğrenciler belirtilen mekânlarda; küp, kare prizma,  

dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreye  

benzeyen şekilleri inceleyerek geometrik cisim ve  

şekillerin büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin  

değişmediğini fark ederler.

Uzamsal İlişkiler

M.2.2.2.2.Çevresindeki simetrik  

şekilleri fark eder
Tarihî ve kültürel mekânlar  

Tabiat parkları

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak simetrik  

şekilleri ve kullanım alanlarını uygulamalı olarak kavramış  

olur.
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Matematik

Geometrik Örüntüler

M.2.2.3.2.Bir geometrik  

örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı  

malzemelerle aynı ilişkiye sahip  

yeni örüntüler oluşturur.

Tarihî ve kültürel mekânlar  

Çocuk oyun alanları

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak kullanılan  

örüntüleri fark ederler. Kendileri de belirledikleri örüntülerin  

kuralına uygun olacak şekilde istedikleri malzemeleri  

kullanarak yeni örüntüler oluştururlar.

Veri İşleme

M.2.4.1.1.Herhangi bir problem ya  

da bir konuda sorular sorarak veri  

toplar, sınıflandırır, ağaç şeması,  

çetele veya sıklık tablosu şeklinde  

düzenler; nesne ve şekil grafiği  

oluşturur.

Ardahan Meteoroloji 

İşleri Müdürlüğü Öğrenciler, Ardahan'dan hangi şehirlere kaç tane otobüs 

olduğunu veya haftalık hava tahmin raporlarını inceler,  

edindiği bilgileri ağaç şeması, çetele ve sıklık tablolarında  

gösterir.

Uzunluk Ölçme

M.2.3.1.1.Standart olmayan farklı

uzunluk ölçme birimlerini birlikte

kullanarak bir uzunluğu ölçer

ve standart olmayan birimin iki

ve dörde bölünmüş parçalarıyla

tekrarlı ölçümler yapar.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Öğrenciler; belitilen mekânlarda, standart olmayan uzunluk  

ölçme birimlerini kullanarak bir uzunluğun aynı birimin daha  

küçük parçalarıyla ifade edilebileceğini fark eder ve günlük  

hayatla kazanım ilişkisini yaparak yaşayarak kurmuş olur.

Uzunluk Ölçme

M.2.3.1.3.Uzunlukları standart  

araçlar kullanarak metre veya  

santimetre cinsinden ölçer.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Öğrenciler belirtilen mekânlarda standart uzunluk ölçme  

araçalarından şerit metre, lazer metre, mezura veya cetvel  

kullanarak metre ve santimetre cinsinden ölçümler yapar.

Uzunluk Ölçme

M.2.3.1.4.Uzunlukları metre veya  

santimetre birimleri türünden  

tahmin eder ve tahminini ölçme  

sonucuyla karşılaştırarak kontrol  

eder.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Öğrenciler belirtilen mekânlarda uzunlukları tahmin eder  

ve standart uzunluk ölçme araçalarından şerit metre, lazer  

metre, mezura veya cetvel kullanarak yaptığı ölçümle  

tahminini karşılaştırır.
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Müzik
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

DİNLEME - SÖYLEME
Mü.2.A.3. Öğrendiği müzikleri  

birlikte seslendirir.

Tabiat parkları Öğrenciler öğrendiği şarkıları belirtilen mekânlarda birlikte  

söyler.

Müziksel Algı ve  

Bilgilenme

Mü.2.B.3. Çevresinde kullanılan  

çalgıları tanır.

Halk Eğitim Merkezi

Ardahan Üniversitesi Öğrenciler belirtilen mekânda çevresinde kullanılan telli,  

vurmalı ve üflemeli çalgı örneklerini inceleyerek bu çalgıları  

tanımış olur.

Müziksel Algı ve  

Bilgilenme

Mü.2.B.1. Doğada duyduğu  

sesleri, gürlük özelliklerine göre  

farklı ses kaynakları kullanarak  

canlandırır.

Tabiat parkları

Öğrenciler belirtilen mekânlarda doğada duyduğu sesleri  

gürlük özelliklerine göre inceler ve kuvvetli - hafif oluşları  

açısından sınıflandırır. Parmak şıplatmak, alkış yapmak,  

dizlere vurmak gibi vücudunu kullanarak hafif ve kuvvetli  

doğa seslerini taklit eder.

Müziksel Yaratıcılık

Mü.2.C.1. Dinlediği öyküdeki  

olayları farklı materyaller  

kullanarak canlandırır.

Kültür ve sanat merkezleri

Öğrenciler belirtilen mekânlarda gerçekleştirilen sunumu

izler ve sınıf ortamında farklı materyaller kullanarak olayı

canlandırır.

Müzik Kültürü

Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki  

müzikleri dinleyerek müzik beğeni  

ve kültürünü geliştirir.
Kültür ve sanat merkezleri

Öğrenciler belirtilen kültür ve sanat merkezlerinde  

düzenlenecek konserlere katılarak Türk halk müziği, Türk  

sanat müziği veya mehter marşları dinleme şansı yakalar ve  

böylece müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
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Görsel Sanatlar 2.

Sı

nıf

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.2.1.6. Görsel sanat çalışmasında ölçü  

ve oran-orantıya göre objeleri yerleştirir.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları  

Yaylalar

Öğrenciler çevreyi inceler, çeşitli malzemeler toplar ve nesnelerin  

oranına göre kağıda yapıştırır. Kalan boşlukları kendisi tamamlar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını  

oluşturmak için gözleme dayalı çizimler  

yapar.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları  

Yaylalar

Öğrenciler belirtilen mekânlarda gözlem yaparak bir nesneden,  

çiçekten, oyuncaklarından vb. yola çıkarak çizim yaparlar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.2.1.8. Günlük yaşamından yola çıkarak  

görsel sanat çalışmasını oluşturur.
Tabiat parkları

Öğrenciler doğal çevreyi bozan ve onu yok eden olgular üzerinde  

araştırma yaparak afiş ve pankart çalışması hazırlar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç  

boyutlu çalışmalar yapar.
Müzeler

Müzelerdeki üç boyutlu heykeller ve diğer eserler incelenir ve  

öğrencilerin kendi çalışmasını yapmasına örnek teşkil eder.

Kültürel Miras
G.2.1.10. Görsel sanat çalışmasını  

oluştururken sanat elemanlarını kullanır.

Tarihî ve kültürel  

mekânlar

Öğrenciler belirtilen mekânlarda gözlem yaparak kendi sanat  

çalışmasını oluştururken ana-ara renk, form, çizgi, biçim ve  

şekillerden uygun olan sanat elemanlarını kullanır.

Kültürel Miras
G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari  

elemanları açıklar.

Tarihî ve kültürel  

mekânlar

Öğrenciler belirtilen mekânlarda Türk kültürüne ait cumba,  

kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mimari  

elemanları inceler.

Kültürel Miras

G. 2.2.4.Müze, sanat galerisi, sanat  

atölyesi, ören yeri vb. mekânların sanat  

açısından önemini ifade eder.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları  

Tarihî ve kültürel  

mekânlar

Müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânlar  

gezdirilerek kültürel mirasımız tanıtılır. Öğrenciler geçmişten  

günümüze olduğu gibi günümüzden de geleceğe kültürel  

mirasımızı korumamız gerektiğini öğrenir.

Kültürel Miras
G.S.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından  

örnekler verir.

Tarihî ve kültürel  

mekânlar

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak ebru,  

minyatür, çini, bakırcılık gibi geleneksel Türk sanatları hakkında  

bilgi sahibi olur.

Kültürel Miras
G.2.2.5. Diğer kültürlere ait mimari  

elemanları açıklar.

Tarihî ve kültürel  

mekânlar

Öğrenciler belirtilen mekânlarda inceleme yaparak diğer  

kültürlere ait mimari elemanları inceler ve Türk kültürüne ait  

mimari eserlerle karşılaştırma yapar.
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İngil izce 2.

Sı

nıf

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

AT THE PLAYGROUND

E2.6.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO MAKE SUGGESTIONS IN A  

SIMPLE WAY

Tabiat Parkları Oyun alanındaki oyunlar hakkında öneriler geliştirir ve oyun  

aletlerinin isimlerini bilir.

COLORS
E2.5.S1 NAMING THE COLORS OF  

THINGS

Tabiat Parkları ve Müzeler

Bulunduğu ortamdaki renkler hakkında soru sorar ve  

cevaplar, sevdiği ve sevmediği belirtir.

Önceden hazırlanmış  

renk skalasındaki  

bulunan renkleri,  

ortamdaki renklerle  

eşleştirir ve ifade  

eder.

NUMBERS

E2.4.S2 STUDENTS WILL BE ABLE

TO COUNT NUMBERS FROM 0NE

TO TEN

Tabiat Parkları  

Botanik Park  

Doğal Sit Alanları

Öğrenciler doğada gördükleri varlıkları nicelikleriyle ifade  

eder.

FRIENDS

E2.2.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO USE EVERYDAY EXPRESSIONS  

FOR GREETING AND MEETING  

SOMEONE

Ardahan 

Üniversitesi Öğrenciler İngilizce Öğretmenliği okuyan üniversite  

öğrencileriyle günlük hayattaki kalıplar üzerine pratik yapar.

ANIMALS
E2.10.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO SAY THE NAMES OF ANIMALS

Tabiat parkları

Ardahan Üniversitesi

Halk Kütüphaneleri 
Gördüklerin hayvanların isimlerini ifade ederler.

Sessiz sinema  

oyunuyla gördükleri  

hayvanları birbirlerine  

aktarır ve hedef dilde  

tahminde bulunurlar.
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Türkçe

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Erdemler T.3.4.2. Kısa metinler yazar. Ardahan Hayvan Barınağı Gezi sonrası “Hayvan Sevgisi” ile ilgili bir metin yazabilme.

Erdemler T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır.
Bedensel ve zihinsel  

engelliler okulları

“Engelli Olmanın Zorlukları” ile ilgili bir metin yazabilme ve  

yazdıklarını paylaşabilme becerisi geliştirme.

Çocuk Dünyası
T.2.3.6. Okuma stratejilerini  

uygular.
İl ve ilçe kütüphaneler

Öğrencilerin kütüphane kurallarına uygun olarak araştırma ve  

okuma çalışmaları yapabilmesi için yakın çevresinde bulunan bir  

kütüphaneye gezi düzenlenebilir

Çocuk Dünyası
T.3.1.5.Dinlediklerinin/  

izlediklerinin konusunu belirler.

Halk Eğitim Merkezi
İzledikleri bir gösteri veya oyun sonrasında izlenimlerini  

arkadaşlarıyla paylaşır, gösteri ve oyunun konusunu belirler.

Vatandaşlık T.3.4.11.Yazdıklarını düzenler. Basın kuruluşları Görsellerden yararlanarak bir gazete sayfası tasarlayabilme.

Milli Mücadele Ve  

Atatürk

T.3.1.12.Dinleme Stratejilerini  

Uygular

Halk Kütüphaneleri Atatürk`ün hayatıyla ilgili edindiği bilgileri arkadaşlarına  

aktarabilme ve dinleme becerilerini kullanarak bilgilerini  

pekiştirebilme.
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Türkçe

Milli Mücadele ve  

Atatürk

T.3.2.5.Sınıf içindeki tartışma ve  

konuşmalara katılır.

Şehir Müzeler,
Ardahan`ın tarihi ile ilgili gezi gözlem yaparak edindiği bilgileri  

arkadaşlarıyla sınıf içerisinde tartışması ve bilgi alışverişinde  

bulunması.

Milli Mücadele ve  

Atatürk
T.3.3.4. Şiir okur. Şehitlikler

Şehitlik kavramını geziyle pekiştirerek anlatan bir şiir yazabilme  

ve sınıfta okuyabilme.

Sağlık ve Spor T.3.4.3.Hikaye edici metin yazar.

Botanik park  

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Gezi sonrasında sağlık ve spor konulu bir metin yazabilme.

Milli Mücadele ve  

Atatürk

T.3.2.3.Çerçevesi belli bir konu  

hakkında konuşur.

Halk Kütüphaneleri Bilimin hayatımızdaki önemiyle ilgili edindiği bilgilerle tartışma  

ve konuşmalara katılabilme.

Bilim ve Teknoloji

T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde  

yer alan bilgilere ilişkin soruları  

cevaplar.

Ardahan Üniversitesi

Hayatımızdaki önemli teknolojik ürünleri anket çalışmasıyla  

belirleyerek tablo ve grafikle ilişkilendirebilme.

Bilim ve Teknoloji
T.3.4.17.Yazma stratejilerini  

uygular.
Basın kuruluşları Görsellerden yararlanarak bir gazete sayfası tasarlayabilme.
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Hayat Bilgisi

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Okulumuzda Hayat

HB.3.1.10. İlgi duyduğumeslekleri  

ve özelliklerini araştırır.
ARÜ

Öğrencilerin mesleklerini tanımalarını, meslekler ile ilgili  

bilgi sahibi olamalarını ve ilgi duyulan meslekler ile ilgili  

araştırma yapma olanağı sağlamak.

Sağlıklı Hayat

HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler

satın alınırken bilinçli tüketici

davranışları gösterir.
Semt pazarları, marketler

Yiyecek satın alınan yer,ürünün rengi, şekli,kokusu, son  

kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat ederek alışveriş yapılır.  

Bilinçli tüketici davranışı yaparak yaşayarak kavratılır.

Sağlıklı Hayat

HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler

satın alınırken bilinçli tüketici

davranışları gösterir.
Semt pazarları, marketler

Yiyecek satın alınan yer,ürünün rengi, şekli,kokusu, son  

kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat ederek alışveriş yapılır.  

Bilinçli tüketici davranışı yaparak yaşayarak kavratılır.

Sağlıklı Hayat

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için  

mevsimlere özgü yiyeceklerle  

beslenir.
Semt pazarları

Mevsim meyve ve sebzeleri tanıtılarak sağlıklı yaşamak için  

yapılması gerekenler kavratılır.

Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun  

sağlığını korumak için ortak  

kullanım alanlarında temizlik ve  

hijyen

kurallarına uyar.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Parkların ve bahçelerin ortak kullanım alanları olması  

dolayısıyla öğrencilerin bulundukları çevrenin temizliğine  

dikkat etmeleri ve çevreyi koruma bilincinin geliştirilmesi.

Güvenli Hayat

HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki  

araçları güvenli bir şekilde kullanır.
Çocuk oyun alanları

Oyun alanlarındaki araçları kullanırken güvenli olmak ve  

oluşabilecek tehlikelerden kendini koruyabilme becerisini  

geliştirebilme.
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Hayat Bilgisi

Ülkemizde Hayat

HB.3.5.1. Yakın çevresinde  

bulunan yönetim birimlerini ve  

yöneticilerini tanır.

Muhtarlık  

Kaymakamlık  

Valilik  

Belediyeler

Muhtarlık, Kaymakamlık ve Valilik makamlarına gidilerek  

öğrencilerin bulundukları yerin yönetim birimlerini ve  

yöneticileri tanımalarını sağlamak

Ülkemizde Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer  

alan tarihî, doğal ve turistik  

yerlerin özelliklerini tanıtır.

Tabiat parkları

Tarihi ve Kültürel 

Mekanlar Öğrencinin yakın çevresinde bulunan tarihi, doğal ve turistik  

yerleri gezip görmesi sonucu bu mekânları tanımasının  

sağlanması.

Ülkemizde Hayat

HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını  

ve araçlarını korur.

Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korumak zarar  

vermemek amacıyla yapılması gerekenleri öğrenmek.

Ülkemizde Hayat

HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik  

özelliklerini araştırır.

ARÜ

Halk Kütüphaneleri

Öğrenci Atatürk Köşkü Müzesi`ni gezerek Atatürk`ün  

yaşantısı ve kişikik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasının  

sağlanması.

Ülkemizde Hayat

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla  

ülkemize katkıda bulunmuşkişileri  

araştırır.

ARÜ

Bölgemizde çay üretimini başlatan Zihni Derin`i tanır.

Doğada Hayat

HB.3.6.1. İnsan yaşamıaçısından  

bitki ve hayvanların önemini  

kavrar.

Tabiat parkları
Bitkilerin ve hayvanların biz insanlar için ne kadar önemli  

olduğu bilincini geliştirmek, görmediği bitki çeşitlerini  

görmesini sağlayarak bitkilere karşı bilgi sahibi olmasını  

sağlamak.
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Hayat Bilgisi

Doğada Hayat

HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak  

yönleri bulur.

Meteoroloji Bölge

Müdürlüğü

Belirli yöntemleri uygulayarak doğada yönleri bulmak için  

bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Doğada Hayat

HB.3.6.4 İnsanların doğal  

unsurlar üzerindeki etkisine  

yakın çevresinden örnekler verir.

HB.3.6.6. Geri dönüşümün  

kendisine ve yaşadığı çevreye olan  

katkısına örnekler verir.

Geri dönüşüm

işletmeleri

İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz  

etkileriüzerinde durulur. Nesli tükenmekte olan canlılara  

örnekler verilir. Doğa ve çevreyikoruma konusunda  

sorumluluk alır.geri dönüşümün çevreye olan katkısı ile ilgili  

bilinç geliştirilir.
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Matematik

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA 

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Geometri

Geometrik Örüntüler

M.3.2.3.1. Şekil modelleri  

kullanarak kaplama yapar, yaptığı  

kaplama örüntüsünü noktalı ya da  

kareli kâğıt üzerine çizer

Camiler
Caminin içinde (halı, kilim, çinisüslemeleri)  

ve dışındaki geometric süslemeler gösterilir.

Ölçme  

UzunlukÖlçme

M.3.3.1.2. Metre ile santimetre  

arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri  

cinsinden yazar.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Ölçülen uzunluğu metre ve santimetre cinsinden yazarak  

dönüşümleri yapma.

Ölçme  

Paralarımız

M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili  

problemleri çözer.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Belirlenen kuruluşta üretilen gıdaların birim fiyatları

ile ağırlıkları arasındaki ilişkiyifar edebilme becerisini

geliştirme.

Ölçme  

Tartma

M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili  

problemleri çözer.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Belirlenen kuruluşta üretilen gıdaların birim fiyatları

ile ağırlıkları arasındaki ilişkiyifar edebilme becerisini

geliştirme.

Kilogram ve gram ile ölçülebilen ürünleri belirleyip  

yapılacak alışveriş durumundaki problemleri çözme becerisi  

kazandırma.

Ölçme

Alan Ölçme

M.3.3.3.2. Bir alanı, standart  

olmayan alan ölçme birimleriyle  

tahmin eder ve birimleri sayarak  

tahminini kontrol eder.

Sit Alanları

Sümela Manastırı`na çıkan patika yolun adım ile gerçek  

uzunluğunun karşılaştırılmasını yapar.

Ölçme

Sıvı Ölçme

M.3.3.7.1. Standart sıvı ölçme  

aracı ve birimlerinin gerekliliğini  

açıklayarak litre veya yarım litre  

birimleriyle ölçmeler yapar.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar
Litre ve yarım litre birimlerini kullanarak ölçüm yapabilme  

Litre ve yarım litre arasındaki ilşkiyi kavrayabilme becerisini  

kazandırma.

Veri Toplama ve  

Değerlendirme

M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde  

gösterilen bilgileri açıklayarak  

grafikten çetele ve sıklık tablosuna  

dönüşümler yapar ve yorumlar.

Meteoroloji Bölge

Müdürlüğü
Verilere göre grafikleri okuyabilme ve bu grafikten yola  

çıkarak çetele ve sıklık tabloları oluşturabilme becerisi  

kazandırma.
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Fen Bil imleri
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Gezegenimizi Tanıyalım

F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı  

saran bir hava katmanının  

bulunduğunu açıklar.

Meteoroloji Bölge

Müdürlüğü

Uzman kişilerden hava olaylarının oluşumunu bu oluşumdaki  

farklılıkları öğrenip görsellerle bu bilgileri pekiştirir.

Kuvveti Tanıyalım

F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları

gözlemler ve hareket özelliklerini

ifade eder.

Çocuk oyun parkları
Oyun oynarken hareket eden nesnelerin hareketlerini ve  

hareket çeşitlerini gözlemler, yorumlar eğlenerek öğrenir

Çevremizdeki Işık ve  

Sesler

F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için  

önemli olduğunu gözlemler ve  

her sesin insan kulağı tarafından  

işitilemeyeceğini fark eder

ARÜ
Ses şiddetinin sesin duyulabilmesi için belirleyici olduğunu  

fark edip her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini  

örneklerle açıklar.

Canlılar Dünyasına  

Yolculuk

F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam  

döngüsüne ait gözlem sonuçlarını  

sunar.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları  

Botanik Park  

Orman fidanlıkları

Bitkinin gözlemlenip özelliklerinin belirtilmesiyle birlikte  

bitkinin büyümesi için gerekli olan unsur ve durumların  

belirtir.

Canlılar Dünyasına  

Yolculuk

F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak

için araştırma yaparak çözümler

önerir.

Orman İşletme
Doğal çevreyi korumak için yapılacak çalışmaları öğrenir ve  

bu konuda özgün fikirler üretir.

Canlılar Dünyasına  

Yolculuk

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre  

arasındaki farkları açıklar.

Tabiat

parkları
Doğal çevre ve yapay çevre unsurlarını gözlemleyip bu iki  

çevre arasındaki farklılıkları belirtir.

Canlılar Dünyasına  

Yolculuk

F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar  

için öneminin farkına varır.

Tabiat

parkları Doğal çevrenin canlılar için önemini doğal çevrede kavrar.
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Görsel Sanatlar
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

GS .3.1.3.Görsel sanat çalışmasını  

yaparken güncel kaynaklardan  

esinlenerek fikirler geliştirir
Hayva barınağı

Hayvanları koruma haftasına denk gelen çalışmada  

barınaktaki köpekler görülüp hayvanlara nasıl davranmamız  

gerektiği üzerine çalışılır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

GS: 3.1.2.Görsel sanat  

çalışmasını oluştururken ifadeci  

yaklaşım kullanır.

Müzeler ve Tarihi 

Mekanlar
Cumhuriyet Bayramına denk gelen haftada Cumhuriyetten  

bu güne şehrimizin değişimini gözlemler

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

GS 3.1.3.Görsel sanat çalışmasını  

yaparken güncel kaynaklardan  

esinlenerek fikirler geliştirir
Müzeler ve Tarihi 

Mekanlar

Atatürk Haftası'na denk gelen kazanım için Atatürk'ü

yaşadığı evini görsel çalışma yapar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.S.3.1.4.Gözleme dayalı  

çizimlerinde geometrik ve organik  

biçimleri kullanır.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Gezilen mekânlarda nesneler incelenerek çiçek yaprak gibi  

nesnelerin organic biçimlerini kullanır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.S.3.2.1.Sanat eserleriile el  

sanatlarının farklı kültürleri ve  

dönemleri nasıl yansıttığını tartışır.

Halk eğitim merkezleri  

el sanatları kursuları
Yöresel el sanatlarımızın ve kültürel mirasımızın ürünleri olan  

el sanatları hakkında usta öğreticilerden bilgi alınması

Kültürel Miras

GS 3.2.2.Kendi kültürüne ve diğer  

kültürlere ait sanat eserlerini  

karşılaştırır
Müzeler

Farklı kültürlere ait eserleri gözlemleyip yorumlama fırsatı  

bulur
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Kültürel Miras

GS. 3.2.3.Sanat eserlerinin form

ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi

inceler.

Tarihi Mekanlar

Farklı sanat eserlerini inceleyerek izlenimleriyle ilgili  

paylaşım ve görsel çalışma yapar.

Kültürel Miras

GS. 3.3.1. Yerel kültüre ait  

motifleri fark eder.

Tarihi Mekanlar ve 

Müzeler Yaşadığı yörenin kültürünü görüp tanıyım izlenimlerini görsel  

olarak yansıtır.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

GS 3.3.2. Portre, peyzaj,  

natürmort ve betimsel sanat eseri  

örneklerini inceler.
Halk Eğitim Merkezi
Sergileri

İncelediği sanat eserlerini tanır..Sanat eserleri türlerinden  

seçtiğini kullanarak görsel çalışma yapar.

Görsel Sanatlar
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İngil izce

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

My house

E3. 6. S2 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO ASK ABOUT AND SAY THE  

PARTS OF A HOUSE

Halk Kütüphaneleri

Öğrenciler bir yandan Atatürk'ün konakladığı evi arştırır,  bir 

yandan da bölümleri hakkında sorular sorar ve soruları  

cevaplar.

Köşkün krokisi  

öğrencilere dağıtılır  

ve bölümlerin  

ingilizcelerinin doğru  

yazılması istenir.  

(Yarışma tarzında)

My house

E3.6.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT SHAPES OF  

THINGS

Camiler
Cami mimarisinde yer alan yapıların geometrik şekillerini  

ifade eder.

Weather

E3.9.S1 STUDENTS WILL BE  

ABLE TO TALK ABOUT WEATHER  

CONDITIONS

Meteoroloji Bölge

Müdürlüğü
Çeşitli bölgelerin hava durumunu ifade eder ve sorar.

1 İle ait 3 günlük hava  

durumu çizelgesi  

hazırlarlar.

Feelings

E3.4.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT PERSONAL  

EMETIONS AND FEELINGS

Halk Eğitim Merkezi Tiyatrodaki karakterleri gözlemler, not tutar ve sonra  

karakterlerin hislerini ifade eder.

Nature

E3.10.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT NATURE AND  

ANIMALS
Hayvan Barınağı

Doğanın bir parçası olan hayvanları tanır ve isimlerini  

ingilizce ifade eder.
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Türkçe

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Okuma Kültürü/Dinle-

me/İzleme

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izledikle-

rinde geçen, bilmediği kelimelerin

anlamını tahmin eder.

Halk Kütüphaneleri

Cevdet Sunay Anı Evi ile ilgili bilgilendirici bir metin

dağıtılarak bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder

(restore-genelkurmay-kontenjan-senatör).

Okuma Kültürü/Dinle-

me/İzleme

T.4.1.3.Dinlediği izlediği metni ana  

hatlarıyla anlatır.

Kongre Binası

Ardahan Kongre Binası ile ilgili bir metin oku- nur. 

Okuduğu metni anlatır. Gözlemleriyle karşılaştırır.

Okuma Kültürü/Okuma
T.4.3.1-Noktalama işaretlerine dik-

kat ederek, sesli ve sessiz okur.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Toplu alanlarda veya kütüphanede kitap okurken dikkat  

etmesi gereken kuralları bilir.

Okuma Kültürü/Yazma

T.4.4.10. Büyük harfleri ve nokta-

lama işaretlerini uygun yerlerde

kullanır.

Basın kuruluşları

Gazete haberi yazılırken büyük haflrin ve noktalama

işaretlerinin doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol

eder.

Okuma Kültürü/Okuma
T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygu-

lar.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanelerde okuma stratejilerini uygular.Gözlemle-

rini sınıfta sözlü ve yazılı olarak aktarır.

Milli Mücadele ve Ata-

türk/Konuşma

T.4.3.37. Okuduğu metindeki olay-

lara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

İl ve ilçe kütüphaneleri Kongre Binasına yapılacak gezi ile birlikte tema

süresince okunan metinlerdeki olaylar ilişkilendirilerek

düşüncelerini ifade ederler.

Milli Mücadele ve Ata-

türk/Konuşma

T.4.2.2-Hazırlıksız konuşmalar ya-

par.

Kongre Binası Gezip görüp izledikleri ile ilgili hazırlıksız konuşmalar  

yapar, sorular sorar.

Milli Mücadele ve Atatürk ile

ilgili soruları müze yetkilileri-

ne sorar.
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Türkçe

Erdemler/Okuma
T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretle-

rin anlamlarını kavrar.

Emniyet Müdürlükleri  

Motorlu Taşıtlar Sürücü

Kursuları

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığı trafik şekil ve sem-

bollerinin anlamlarını öğrenmek için yakın çevresindeki

motorlu taşıtlar sürücü kursu ve ilçe emniyet müdürlü-

ğü ziyaret edilir.

Bilim ve Teknoloji/  

Konuşma

T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı  

dillerden alınmış, dilimize

henüz yerleşmemiş kelimelerin  

Türkçelerini kullanır.

ARÜ

Kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Öğrenciler, önceden  

hazırladıkları” dilimizin ne  

gibi saldırılar karşısında  

bulunduğu konusu ile ilgili  

sorularını ilgililere yöneltir  

ve aldıkları cevaplarla bir  

düşünce yazısı yazarlar.

Bilim ve Teknoloji/  

Dinleme-İzleme

T.4.1.7- Dinlediklerine,  

izlediklerine yönelik sorulara  

cevap verir.

ARÜ
Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili öğretmeninin ve  

arkadaşlarının sorularını cevaplandırır.

"İcat Nasıl Yapılır" metnini

sessiz okur. Gördüklerin ve

anladıklarını sesli anlatır.

Bilim ve Teknoloji/  

Dinleme-İzleme

T.4.11 Dinledikleri/izlediklerinin  

içeriğini değerlendirir.

ARÜ
Bilim ve teknoloji ile ilgili kurumlar gezilerek  

teknolojinin doğru kullanımına gözlemler.

Doğa ve Evren/Dinleme-

İzleme

T.4.1.8.Dinlediklerinin  

izlediklerinin konusunu belirler.
Doğal sit alanları

Doğal sit alanlarına gezi yapılarak doğa hakkında bilgi  

verilir. Doğayı korumanın önemi çevre gözlemleriyle  

anlattırılır.

Milli Kültürümüz/  

Anlama

T.4.3.14. Görsellerden ve başlıktan  

hareketle okuyacağı metnin  

konusunu tahmin eder.
Müzeler ve tarihi mekanlar

Ardahan Kalesine yapılan gezide kültürümüzü  

yansıtan görseller inceletilir.Öğrenciler yapılan gezi  

sonucunda görsellerden hareketle okuyacakları  

metnin konusunu tahmin etmelerine yardımcı olur.

Milli Kültürümüz/  

Dinleme-İzleme

T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikaye  

edici metinleri canlandırır.
Ardahan Kalesi

Ardahan evleri hakkında ön bilgi toplamaları  

istenir. Ardahan evlerinin milli kültürümüz için  

önemini kavrar.Geçmişle günümüzü kıyas yapma  

imkanı bulur.

Evlerde yaşayanların  

geçmişte yaşadıklarıyla ilgili  

küçük bir hikaye yazdırılır.

50



Milli Kültürümüz/  

Okuma

T.4.3.28. Okudukları ile ilgili  

çıkarımlar yapar.
Tarihî ve kültürel mekânlar

Yapılan gezide kültürümüze ait gözlemler yapılır.  

Evlerde bulunan eşyalar incelenir.Yapılan gezi ile  

okudukları metin ilişkilendirilerekokuduklarıyla ilgili  

çıkarımda bulunurlar.

Milli Kültürümüz/  

Dinleme

T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana  

hatlarıyla anlatır.

Halk Eğitim Merkezleri
İzlediği tiyatro oyunun bölümlerini fark eder.

Öğrenciler, daha önceden  

belirlenen bir çocuk  

tiyatrosuna götürülür.

Tiyatro bittikten sonra,  

öğrencilerden metni anlatan  

bir yazı yazmaları istenir.

Milli Kültürümüz/Yazma T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanedeki çeşitli bilgilendirici metinler çocuklara

inceletilerek kendi yazacağı bilgilendirici metinler için

ilham alması sağlanır.

Sağlık ve Spor/Konuşma
T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar  

yapar.

Tarihî ve kültürel

mekânlar

Mekana yönelik olarak kararlaştırılmış ve planlanmış,  

nelerden söz edileceği belirlenmiş konuşma yapılır.

Sanat/Okuma
T.4.3.21. Okuduğu metnin  

içeriğine uygun başlıkbelirler

Halk Eğitim Merkezleri
Okuyacağımız metnin içeriği ilişkilendirilerek başlık 

bulmak  etkinlikleri yapılır.Burada yapılan el sanatı 

örnekleri  öğretilir.

Sanat/Dinleme-İzleme

T.4.1.2. Dinlediklerinde/  

izlediklerinde geçen olayların  

gelişimi ve sonucu hakkında  

tahminde bulunur.

Halk Eğitim Merkezleri Olayların gelişimini tahmin etmede dekor  

değişimlerinden faydalanır. Dinleme ve izleme  

kurallarını uydulayarak tiyatro izler.İzlediklerini  

anlatır,görüşlerini ifade eder. Öğrencilerin dinledikleri/  

izlediklerinin içeriğini tutarlılık açısından sorgulamaları  

sağlanır. Öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmaları  

sağlanır.

Türkçe
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Sosyal Bilgiler

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Birey ve Toplum

S.B. 4.1.1 Resmi kimlik belgesini  

inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin  

çıkarımlarda bulunur.

İl ve ilçe nüfus  

müdürlükleri

Resmi kimlik belgesini iceleyerek bu belgenin  

içerdiğ bilgiler açıklanır.

Kültür ve Miras

SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel  

kaynaklar ve nesnelerden  

yararlanarak aile tarihi çalışması  

yapar.

Tarihi yapılar Tarih, insanların geçmiş zamanlardaki  

yaşantılarını yer ve zaman belirterek anlatan  

bilim olduğunu fark eder.

Kültür ve Miras

SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki  

millî kültürü yansıtan ögeleri  

araştırarak örnekler verir.

Tarihi yapılar ve 

müzeler
Milli ve kültür değerleni tanır ve sahip çıkar.  

Kütüphanelerdeki kaynaklardan milli kültürü  

ile ilgili araştırma yaparak bilgiler edinir.Yakın  

çevresinde yer alan tarihi bir mekân gezisi ya

da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır.  

Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe,  

köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân  

gezisi ya da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları  

yapılır.

Kültür ve Miras

SB.4.2.4. Millî Mücadele  

kahramanlarının hayatlarından  

hareketle Millî Mücadele’nin  

önemini kavrar.

Yaylalar

Kaleler

Şehitlikler

Milli Mücadele kahramanlarının verdikleri  

mücadelenin farkına varırlar.Milli mücadele  

dönemine ait eserleri inceleyerek Milli  

Mücadelenin önemini kavramış olur.Milli ve  

kültür değerleni tanır ve sahip çıkar.

İnsanlar, Yerler ve  

Çevreler

SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi  

bir yerin konumu ile ilgili  

çıkarımlarda bulunur.

Tabiat parklar  

Doğal sit alanları

Yönler ile doğal ve beşerî unsurlara yakınlık,  

uzaklık açısından konum analizi yapılır. Doğal ve  

teknolojik yön bulma yöntemlerine ve araçlarına  

değinilir.
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Sosyal Bilgiler

İnsanlar, Yerler ve  

Çevreler

SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal  

ve beşerî unsurları ayırt eder.

Tabiat parklar  

Doğal sit alanları

Öğrencilerin yakın çevrelerindeki milli, tematik  

park ve bahçeleri ziyaret ederek daha yakından  

tanımaları.Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm  

unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanır. Beşeri ve  

doğal unsurları karşılaştırır.

İnsanlar, Yerler ve  

Çevreler

SB.4.3.4. Çevresinde meydana  

gelen hava olaylarını  

gözlemleyerek bulgularını resimli  

grafiklere aktarır.

Meteoroloji Bölge

Müdürlüğü

Hava olayları tahmin raporunu elde eder.  

Çevresindeki hava olaylarını gözlemler ve hava  

olayları ile ilgili bilgiler edinirler.Hava olaylarını  

gözlemleyerek bulgular elde eder.Yapılacak olan  

etkinlik ile hava tahminlerinin nasıl yapıldığı ile  

ilgili bilgi sahibi olur.

İnsanlar, Yerler ve  

Çevreler

SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve  

çevresindeki yer şekilleri ve nüfus  

özellikleri hakkında çıkarımlarda  

bulunur

İl ve ilçe Nüfus  

Müdürlükleri
Yaşadığı yerin nüfus bulgularını elde eder.

İnsanlar, Yerler ve  

Çevreler

SB.4.3.6 Doğal afetlere yönelik  

hazırlıkları yapar.

ARÜ

Ardahan Belediyesi İtfaiye  

Müdürlüğü

Ardahan İl Afet ve Acil  

Durum Müdürlüğü  

AFAD

Yaşadığı ve yakın çevresinde görülme ihtimali  

yüksek olan heyelan doğal afeti hakkında detaylı  

bilgi edinme ve doğal afetten korunabilme  

yollarını araştırma. Doğal afetlerden önce, doğal  

afet sırasında ve doğal afet sonrasında yapması  

gerekenlerle ilgili bilgiler edinir.

Bilim, Teknoloji ve  

Toplum

SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik

ürünleri, kullanım alanlarına göre

sınıflandırır

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar Teknolojik ürünleri ve kullanım alanlarını öğrenir.
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Bilim, Teknoloji ve  

Toplum

SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin  

geçmişteki ve bugünkü  

kullanımlarını karşılaştırır.

ARÜ

Teknolojik ürünleri ve kullanım alanlarını öğrenir.

Kullandığı teknolojik eşyaların gelişiminin  

farkına varır.Yaşadığı zamanla kıyaslama yapar.  

Yakın çevresinde bulunan sağlıkla ilgili kurum ve  

kuruluşları ziyaret ederek sağlıkla ilgili hizmet  

veren kurumları ve bu kurumlarda çalışan  

insanların mesleki özelliklerini tanır.

Öğrenciler, elde ettikleri  

bilgilerden yola çıkarak,  

teknolojik ürünlerin geçmişteki  

ve bugünkü durumunu  

karşılaştırarak bir afiş hazırlar.

Bilim, Teknoloji ve  

Toplum

SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik  

ürünlerin mucitlerini ve bu  

ürünlerin zaman içerisindeki  

gelişimini araştırır.

ARÜ
Teknolojik ürünleri icat edenler hakkında  

bilgi edinir. Mucitlerin denemekten ve planlı  

çalışmaktan vazgeçmediklerini bilir. Mucitleri  

kendine örnek alır.

Mucitlerin hayatı ve icatları  

hakkında elde ettiği verileri  

kullanarak bir teknoloji sözlüğü  

hazırlar.

Üretim, Dağıtım ve  

Tüketim

SB.4.5.2. Ailesi ve yakın  

çevresindeki başlıca ekonomik  

faaliyetleri tanır.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Yakın çevresindeki ekonomik faaliyetler  

hakkında bilgi edinir.Yakın çevresinde ekonomik  

faaliyetlerin farkına varır. Üretim yapmanın  ülke 

ekonomisine faydalarını bilir. Üretim  

faaliyetlerinin güzelliğini ve önemini fark eder.

Üretilenlerin ülke ekonomisine katkılarını  

farkeder. Yakın çevresinde bulunan tarım, sanayi  

ve hayvancılıkla ilgili endüstriyel kuruluşları  

ziyaret ederek yapılan üretim faaliyetlerini  

gözlemler.

Öğrenciler, elde ettikleri bilgileri  

kullanarak yaşadıkları çevreyi  

tanıtan bir ekonomik faaliyetler  

albümü hazırlarlar.Yakın  

çevresinde bulunan tarım, sanayi  

ve hayvancılıkla ilgili endüstriyel  

kuruluşları ziyaret ederek yapılan  

üretim faaliyetlerini gözlemler.

Etkin Vatandaşlık
SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip  

olduğu haklara örnekler verir.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Hakları ile ilgili araştırmalar yaparak bilgi edinir.  

Çocuk Hakları Sözleşmesi Bildirgesi hakkında  

detaylı bir araştırma yaparak sahip olduğu  

hakların neler olduklarına örnekler verme.

Etkin Vatandaşlık

SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı  

ile bireysel özgürlüğü arasındaki  

ilişkiyi açıklar.

Müzeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Mustafa Kemal Atatürk  

önderliğinde Türk halkının büyük mücadelesi  

sonucu kurulmuş bağımsız bir devlet olduğunu  

fikri edinirler. Bağımsızlığımızın önemini kavrar.

Sosyal Bilgiler
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Matematik

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Örüntü

M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre  

artan veya azalan sayı örüntüleri  

oluşturur ve kuralını açıklar.

Park ve Bahçeler

Mesire Alanları

Parktaki çiçeklerin belirli bir düzene göre dizilişini görerek  

örüntüyü fark eder ve kuralını açıklar.

Kesirlerle İşlemler
M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen  

bir basit kesir kadarını belirler.

Kaleler

Müzeler Mimari yapılarda bulunan bölümlerin bütünün parçaları  

olduğu hissettirilir.

Geometride Cisimler ve  

Şekiller

M.4.2.1.1-Üçgen kare ve  

dikdörtgenin kenarlarını ve  

köşelerini isimlendirir.
Tarihî ve kültürel mekânlar

Mimari yapı içindeki geometrik şekilleri gözlemler ve  

isimlendirir.

Uzamsal İlişkiler
M.4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya  

göre simetriğini çizer.
Camiler

Camide bulunan geometrik cisimlerden ve şekillerden  

simetrik olanları bulur.Camii içindeki simetrik şekilleri  

gözlemler, Geometrik şekillerin çizimlerini yaparak, simetri  

doğrularını oluşturur.

Tartma
M.4.3.5.2. Kilogram ve gramı kütle  

ölçerken birlikte kullanır.

mahalle pazarları ve ilçe 

halk  pazarları Kilogram ve gramın kullanıldığı alanları tanır.

Tartma

M.4.3.5.4. Ton-kilogram, kilogram-

gram, gram-miligram arasındaki  

ilişkiyi açıklar ve birbirine  

dönüştürür.

Ziyarete Açık

Endüstriyel

Kuruluşlar

Paketlenmiş çayların bir araya getirilerek kg , g, mg, T  

şeklinde ifade edilmesi ve birbirlerine dönüştürülmesini  

gözlemler.Kilogramlardan ton ağırlığına ulaşmayı gözlemler.  

Kilogram ve ton arasındaki ilişkiyi kavrar.

Sıvıları Ölçme
M.4.3.6.1. Mililitrenin kullanıldığı  

yerleri açıklar.
Süt ürünleri işletmeleri

Sıvı ölçü birimlerinin yaşamımızdaki yeri hakkında bilgi edinir.  

Toplanan sütlerin litre cinsinden alındığını gözlemler.
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Yer Kabuğu ve  

Dünyamızın Hareketleri

F.4.1.1.1. Yer kabuğunun  

kara tabakasının kayaçlardan  

oluştuğunu belirtir.

Kura Nehri Havzası
Yerkabuğunun kayaçlardan oluştuğunu fark eder.  

Çevresindeki kayaçlara örnekler verir.

Yer Kabuğu ve  

Dünyamızın Hareketleri

F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri

ilişkilendirir ve kayaçların ham

madde olarak önemini tartışır.
ARÜ

Madenlerin birer kayaç olduğunu ,kayaçların birer  

hammadde olarak değerini yerinde görür ve öğrenir.  

Türkiyede çıkarılan madenlere örnekler verir.

Yer Kabuğu ve  

Dünyamızın Hareketleri

F.4.1.2.2. Dünya'nın hareketleri  

sonucu gerçekleşen olayları  

açıklar.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olaylar  

yerinde uzmanlar tarafından anlatılır.

Besinlerimiz/Canlılar ve  

Yaşam

F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün  

besinlerde bulunduğu çıkarımını  

yapar

Göller

ARÜ Minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu yerinde  

görür ve inceler.

Besinlerimiz/Canlılar ve  

Yaşam

F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam  

için besinlerin tazeliğinin ve

doğallığının önemini, araştırma  

verilerine dayalı olarak tartışır.

Ziyarete Açık Endüstriyel
Kuruluşlar

Sağlıklı besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini

öğrenir.Dondurulmuş besinler, paketlenmiş besinler

son kullanma tarihi gibi kavramlar üzerinde durulur.

Ayrıca besinlerin temizliği konusunda dikkat çekilir.

Besinlerimiz/Canlılar ve  

Yaşam

F.4.2.1.5. Alkol ve sigara  

kullanımının insan sağlığına olan  

olumsuz etkilerinin farkına varır.
Yeşilay şubeleri

Alkol ve sigaranın zararladını öğrenir yakın  

çeresindeki kullanıcılara anlatır.Bağımlılık hakkında  

öğrenciler bilgilendirilecek.Hasta ziyaretlerinde  

bulunarak sağlığını koruması için zararlı beslenme ve  

alışkanlıklardan uzak durma bilincini kazandırma.

4.

Sı

nıf

Fen Bil imleri
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Aydınlatma ve Ses  

Teknolojileri/Fiziksel  

Olaylar

F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde  

kullanılan aydınlatma araçlarını  

karşılaştırır.

ARÜ

Eskiden kullanılmış olan aydınlatma araçları ile  

günümüzde kullanılanları karşılaştırır, farklılıklarını  

söyler.

Aydınlatma ve Ses  

Teknolojileri/Fiziksel  

Olaylar

F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal  

hayata ve gök cisimlerinin  

gözlenmesine olan olumsuz  

etkilerini açıklar.

Doğal Sit Alanları
Işık kirliliğinin doğal hayata olumsuz etkileri araştırır.  

Çözüm önerileri için çalışma yapar.

İnsan Ve Çevre/Canlılar  

ve Yaşam

F.4.6.1.1 Kaynak kullanımında  

tasarruflu olmaya özen gösterir

ARÜ

Kaynak kullanımında karşılaşabileceği sorunları ve  bu 

sorunlara alınması gerekn tedbirleri sorgular.  

Elektriğin nasıl üretildiği ,suyun bu enerji için nasıl  

kullanıldığı yerinde incelenerek kaynakları tasarruflu

kullanmanın önemi kavranır.Kaynakların kullanımında  

israfın çevreyi nasıl etkilediğini irdeler ve tasarrufun  

aile ve ülke ekonomisine katkısını değerlendirir.

İnsan ve Çevre/Canlılar  

Ve Yaşam

F.4.6.1.2 Yaşam için gerekli olan  

kaynakları ve geri dönüşümün  

önemini fark eder.

Geri dönüşüm ve katı atık tesisleri

Kaynaklarda geri dönüşümün önemini ve ülke  

ekonomisine katkısını sorgular, bilgi sahibi olur.Geri  

dönüşümü olan maddeler ve geri dönüşümün ülke  

için önemi kavratılır.Ürünlerin ayrıştırılması ve tekrar  

kullanımına dair öğrenciler bilgilendirilir.

Aydınlatma ve Ses  

Teknolojileri/Fiziksel  

Olaylar

F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde  

kullanılan ses teknolojilerini  

karşılaştırır.

ARÜ
Ses teknolojilerini inceler.Geçmişle günümüzdekileri  

karşılaştırır.Teknolojinin doğuşu ve gelişimi hakkında  

bilgi edinme. Gelecek teknolojik ürünlerle ilgili  

çıkarımlarda bulunabilme.

Aydınlatma ve Ses  

Teknolojileri/Fiziksel  

Olaylar

F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip  

teknolojik araçların olumlu ve  

olumsuz etkilerini araştırır.

ARÜ
Uzmanlar gözetiminde ve kontrolünde kazanımla  

ilgiliyapılan araştırma ve çalışmalar sunulur. Şiddetli  

sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz  

etkilerini inceler ve bir yargıya varır.

Fen Bil imleri 4.

Sı

nıf
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Basit Elektirik Devreleri

F. 4.7.1.1 Basit elektrik devresini  

oluşturan devre elemanlarını  

işlevleri ile tanır.

ARÜ Üretimden tüketime elektriğin evlere ulaşımının  

farkına varır. Çalışan basit bir elektrik devresi kurar.

Fen Bil imleri 4.

Sı

nıf
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Müzik

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Dinleme/Söyleme
MÜ. 4.A.1. Birlikte söyleme  

kurallarına uyar.
Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Koro şeklinde söylenen eserlerdeki uyumu fark eder.

Müzik Kültürü

Mü.4.D.4. Öğrenilen müzikler  

aracılığıyla millî ve manevi bilinç  

kazanır.
Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Milli sazlarımızı görerek tanımaları sağlanır.

Müziksel Yaratıcılık
Mü.4.C.5. Müziklerde aynı ve farklı  

ezgi cümlelerini dansa dönüştürür.
Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Farklı ezgi cümlelerine göre hareket ederler.

Müziksel Algı ve  

Bilgilenme

Mü.4.B.5. Dinlediği müziklerdeki  

gürlük değişikliklerini fark eder. Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği korosunun  

çalışmalarını izleyerek gürlük değişikliklerini farkeder.

Müzik Kültürü
Mü.4.D.1. Müzik arşivi  

oluşturmanın önemini fark eder.

Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Ardahan Sanatevi etkinliklerinin takip edilerek oluşturulmuş

müzik arşivlerinin gezilerek gözlemler. Müzik arşivlerindeki

gözlemlerinden yararlanarak kendi müzik arşivini oluşturur.

Müzik Kültürü
Mü.4.D.5. Çevresindeki müzik  

etkinliklerine katılır.
Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Öğrenciler belirtilen kültür ve sanat merkezlerinde  

düzenlenecek müzik etkinliklerine katılarak farklı ezgileri  

dinleme şansı yakalar ve bunları çevresindekilerle paylaşır.
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Trafikte Güvenlik

TG.4.1.3. Trafik işaretlerinin  

ve işaret levhalarının önemini  

araştırır.

İlçe Emniyet Müdürlükleri  

Motorlu Taşıtlar Sürücü  

Kursuları

Trafik işretleri ve işaret levhalarının şekillerini ve anlamlarını  

yakından kavrar. Ayrıca trafik işaret ve levhalarının  

korunması gerektiği vurgulanır.

Trafikte Güvenlik
TG.4.1.4. Yaya olarak trafik  

kurallarına uyar.

İl ve ilçelerde yer alan

ışıklı trafik cihazlarının

bulunduğu yerler

Karşıya geçiş kuralları kaldırımı olan veya olmayan yollarda  

uyulması gereken kurallar vb. üzerinde dururlur. Ayrıca  

park halindeki araçların önünden, arkasından ve ii aracın  

arasından geçilmemesi gerektiği açıklanır.

Trafikte Güvenlik

TG.4.1.5. Günlük yaşantısında  

çevresindeki güvenli yolları  

kullanır.

Alt geçit, üst geçit,yaya ve  

okul geçitleri, ışıklı trafik  

cihazının olduğu her bölge
Öğrenciler güvenli, geçiş yerlerini öğrenir ve kullanır.

Trafikte Güvenlik
TG.4.1.8 Trafikte geçiş üstünlüğü  

olan taşıtları tanır.

İl ve ilçe emniyet  

müdürlükleri  

Bölge trafik bölge  

müdürlükleri

Trafikte geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye ve polis  

araçları ile bunların geçiş üstünlüğünün nedenleri ele alınır.

Trafikte Güvenlik
TG.4.1.9 Trafikle ilgili meslekleri ve  

kurumları araştırır.

İl ve ilçe emniyet  

müdürlükleri
Trafik polisinin görevi ve meslek ile ilgili bilgiler edinir.

Trafikte İlk Yardım

TG.4.2.2. Trafikte ilk yardım  

gerektiren durumlarda kimlerden  

ve nasıl yardım istenmesi  

gerektiğini açıklar.TG.4.2.4. Hafif  

yaralanmalarda yapılacak ilk  

yardım uygulamalarını araştırır.

Acil servis istasyonları

İlk yardım malzemelerini tanır ve acil yardım yapacak  

sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirilir. Sağlık personeli  

tarafından hafif yaralanmalarda yapılması gerekenler  

uygulamalı olarak gösterilir.

Trafik Güvenliği ve İlk Yardım
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Görsel Sanatlar
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

4.1.5. Gözleme dayalı çizimlerinde  

kontur çizgisini ve gölgeleme  

tekniklerini kullanır.

Camiler
Mimari yapının ışık alan ve almayan yüzeylerini  

basit düzeyde karalayarak gölgelendirmesi sağlanır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.4.1.6. Farklı materyalleri  

kullanarak üç boyutlu çalışmalar  

yapar.

ARÜ
Fakültedeki çalışmalar yerinde incelenir,kendi  

çalışmalarını nasıl yapacağını belirler.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

4.1.2. Edindiği bilgi ve  

tecrübelerini görsel sanat  

çalışmasında gösterir.
Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Kendi yapacağı görsel sanat çalışmaları için galeride  

yer alan çalışmalar inceletilerek ilham alması  

sağlanır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

4.3.1. Soyut, gerçekçi ve figüratif  

sanat eserleri arasındaki farkı bilir. Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Galeride yer alan resinlerden soyut, gerçekçi ve

figüratif olanlar inceletilerek aralarındaki farklar

çocuklar tarafından keşfettirilir.

Kültürel Miras
G.4.2.1. Sanatçı ve zanaatkârın  

rollerini söyler.
Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Öğrencilere beralardaki sanatçı ve zanaatkarlardan  

bilgi almaları sağlanır.

Kültürel Miras

G.4.2.2. Türk kültürüne ve diğer  

kültürlere ait mimari yapıların  

belirgin özelliklerini karşılaştırır.
Tarihî ve kültürel mekânlar

Özellikle bu kazanımda tarihî yapılar tercih edilir.  

En az iki kültüre ait tarihî yapılardaki kubbe, kemer,  

pencere, kapı, mekân içi süsleme vb. yapı unsurları  

arasındaki farklılıklara dikkat çekilir.

Kültürel Miras

G.4.2.3. Farklı kültürlerde yapılmış

sanat eserlerinin genel özelliklerini

karşılaştırır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

En az iki kültüre ait tarihî yapılardaki kubbe, kemer,  

pencere, kapı, mekân içi süsleme vb. yapı unsurları  

arasındaki farklılıklara dikkat çekilir.Ülkemizde  

eskiden yaşamış olan farklı milletlerin olduğunun  

farkına varır. Farklı milletlerin farklı sanat eserleri  

olduğunu fark eder. Kullanılan malzemeleri ve ne  

amaçla tercih edildiği gözlemlenmesi sağlanır.

Farklı kültürlere ait eserler  

incelendikten sonra  

öğrencilerde oluşan fikirler  

doğrultusunda (kil vb.  

malzemelerle) maket, minyatür  

uygulamalar yaptırılabilir.

Renk ve doku elemanlarını  

çalışmasında gösterir.
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Kültürel Miras

G.4.2.4. Müzedeki farklı kültürlere  

ait sanat eserlerindeki ortak  

özellikleri söyler.
Müzeler

Müzelerde farklı kültürlere ait ürnlerin benzer ve  

farklı taraflarının farkına varır.

Kültürel Miras
G.4.2.5. Görsel sanatalanındaki  

meslekleri söyler.

Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

Fotoğraf sanatçısı, heykeltıraş, ressam, mimar,  

illüstratör, tasarımcı, küratör, nakkaş ve hattat gibi  

meslekler olduğunu öğrenir.

Sanat Eleştırısı ve Estetık

G.4.3.1. Soyut, gerçekçi ve figüratif  

sanat eserleri arasındaki farkları  

açıklar.

Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri

ARÜ

Sanat eserlerinin meydana getiren sanatçıların farklı  

düşüncelere sahip olabileceğini hisseder.

Görsel Sanatlar
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İngil izce
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

FUN WITH SCIENCE

E4.6.S1. STUDENTS WILL BE  

ABLE TO GIVE SHORT AND BASIC  

INSTRUCTIONS

ARÜ

Bilimsel basamak süreçlerini izler, süreç ve sonuç  

hakkında cümleler kurar.

JOBS

E4.7.S1. STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT OTHER PEOPLE'S  

JOBS AND LIKES IN SIMPLE  

CONVERSATIONS

ARÜ Mesleklerle ilgili sorular sorar ve yanıtlar verir.

Kendi hayalindekimesleği  

sınıfta canlandırır, diğer  

öğrenciler tahmin eder.

MY CLOTHES

E4.8.S3. STUDENTS WILL BE  

ABLE TO ASK SIMPLE QUESTIONS

ABOUT WEATHER AND CLOTHING  

ITEMS

Meteoroloji

Bölge Müdürlüğü Hava olaylarını ekranda gözlemler ve çeşitli  

yerlerdeki hava durumuna uygun kıyafetler önerir.

MY FRIENDS

E4.9.S2. STUDENTS WILL BE ABLE  

TO ASK AND ANSWER QUESTIONS  

ABOUT OTHER PEOPLE'S PHYSICAL  

CHARACTERISTICS

Halk Eğitim ve Gençlik 
Merkezleri 

Oyundaki karakterlerin fiziksel özelliklerini not alır  

ve sonrasında soru-cevap etkinliği yaparlar.
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Türkçe 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN

İLİŞKİSİ)

ÖRNEK ETKİNLİK

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerin-

de geçen olayların gelişimi ve so-

nucu hakkında tahminde bulunur.

Kültür merkezleri  

Sinemalar

Kültür merkezlerinde verilen

konferansla- rın, seminerlerin gelişimi ve

sonucu hak- kında mantık yürütür.

Sinema ortamını ta- nıyarak görsel,

işitsel uyarıcıları rahatlıkla kavrar.

İzlediklerinden zevk alır.

Sınıf ortamında bir filmin başlan-

gıç sahneleri izletilerek filmin de-

vamı hakkında tahminde bulun-

maları istenir.

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerin-

de geçen bilmediği kelime ve ke-

lime gruplarının anlamını tahmin

eder.

Müzeler

Milli Kültür teması kapsamında yaşanılan

yöre ve o yöreye ait kültür, edebiyat un-

surlarına yönelik bilgi edinmek amacıyla

müzede yer alan eserlerden yola çıkarak

söz varlığını geliştirir.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin  

konusunu belirler.

Halk Eğitim ve Gençlik Merkezleri
Canlı bir oyunu izlerken dikkatini verir.

Oyunla ilgili akla gelebilecek sorular üre-

tir.

Belirlenen bir konu üzerinden sı-

nıfta canlandırmalar yapar.

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.5 Dinlediklerini / İzlediklerini  

özetler. Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Olayları ve bilgileri oluş sırasına göre kısa

ve anlaşılır şekilde yazılı ya da sözlü

olarak özetlemeyi kavrar.

İzlediği ya da canlandırdığı bir

olayı/oyunu, olayların oluş sıra-

sına göre kısa ve anlaşılır şekilde

özetler.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.6. Dinlediklerine/izlediklerine  

yönelik sorulara cevap verir.

Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

İzleme esnasında oyuna yönelik sorula-

bilecek soruları düşünür. Sorularına yanıt

bulur.

Sınıfça izlenen bir tiyatro oyunun-

dan sonra öğrencilerin görüşleri

alınır.
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Türkçe 5. Sınıf

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin

ana fikrini/ana duygusunu tespit

eder.

Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Sahne üzerinde canlandırılan oyunu din-

ler ve izler. İzlerken oyunun ana fikrinin

ne olabileceğini düşünür, tespit etmeye

çalışır.

İzlediği oyunu kendi cümleleriyle

özetleyerek sesini kaydeder. Sınıf-

ta arkadaşlarına dinletir. Onlardan

da bu oyunun ana fikrini bulmala-

rını ister.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edi-

ci metinleri canlandırır.
Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Sahne üzerinde (sınıfta) canlandırma ya-

parken nelere dikkat edeceğini bilir. Hayal

gücünü de kullanarak dekor, kostüm öge-

leriyle canlandırmasını zenginleştirir.

Sınıf ortamında canlandırma ya-

par.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.8 Dinlediği/izlediği hikâye edici  

metinleri canlandırır.

Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Düşünceyi eyleme sokma becerisini kav-

rar. Metinleri sınıf ortamında ya da sahne-

de canlandırır.

Metinleri sınıf ortamında ya da  

sahnede canlandırır.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.9. Konuşmacının sözlüolmayan  

mesajlarını kavrar.

Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların jest

ve mimiklerle anlatmak istedikleri duygu

ve düşünceleri, vermek istedikleri mesaj-

ları anlayıp kavramak için bağlamdan ya-

rarlanır.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.10. Dinlediklerinin/izledikleri-

nin içeriğini değerlendirir.
Sanatlar Galerileri

Olaylara farklı bakmayı öğrenir. Gördüğü

sanat eserleri karşısında kendini farklı şe-

killerde de anlatabileceğini deneyimler.

Verilen çalışma kağıdında sanat

eserlerini eser sahipleriyle eşleş-

tirir.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5. 1. 10. Dinlediklerinin/izledikleri-

nin içeriğini değerlendirir.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphane ortamında yazılı kaynakları in-

celeyerek bu kaynakları etkin bir şekilde

kullanır.

Yazılı kaynaklardan yaptığı hazır-

lıklar doğrultusunda masal yazar.

Yazma yöntem ve tekniklerini kul-

lanır.

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriy-

le ilgili görüşlerini bildirir. 5.1.12.

Dinleme Stratejilerini uygular.

Atatürk ve Milli Mücadele Dönemi ile ilgili

fikir sahibi olur. Ardahan’ın Milli Mücade-

le'deki rolu ile ilgili izlenim sahibi olur.

Millî Mücadele ve Atatürk ile ilgili

dinledikleri/izlediklei doğrultu-

sunda drama çalışmaları yapar.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriy-

le ilgili görüşlerini bildirir.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Gezdiği mekânda gördüklerinin de etki-

siyle doğaya karşı duyarlı olur. Yöresinde

yetişen bitkileri tanır.

Edindiği izlenimleri anlatan bir

yazı hazırlar. (Yazma yöntem ve

tekniklerini kullanır.) Yaşadığı şeh-

ri tanıtan hazırlıklı konuşma yapar.
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5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriy-

le ilgili görüşlerini bildirir.
Şehir Müzeleri

Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli

kültürümüzü oluşturan ögeler hakkında

fikir sahibi olur.

Öğrenciler Ardahan bölgesine ait

yöresel kıyafetleri, yemekleri, eş-

yaları vb. tanıtan bir sunum hazır-

lar. Hazırlıklı konuşma yapar.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.10. Dinlediklerinin/ izledikleri-

nin içeriğini değerlendirir.
Basın kuruluşları

Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi

kitleyle, ne tür metinlerin ilişkilendirildiği

hakkında bilgi sahibi olur.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.12. Dinledikleriyle/izledikleriy-

le ilgili görüşlerini bildirir.
ARÜ Kariyer Merkezi

Katılımlı, katılımsız, grup halinde ve not

alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri

uygular.

Kendi kariyer planını oluşturarak  

arkadaşlarıyla paylaşır.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.9. Konuşmacının sözlüolmayan  

mesajlarını kavrar.
Müzeler 

Müzeyi gezip görüp incelerken konuşma-

cının anlatımlarını dikkatle dinler.

Dinleme ve izleme sırasında edin-

diği bilgilerden yola çıkarak Ata-

türk hakkında bir sunum hazırlar.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.12. Dinleme stratejilerini uygu-

lar.
Kültür merkezleri

Kültür merkezlerindeki dinleme stratejisi-

ni belirler.

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.12

Dinleme stratejilerini uygular.  

Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve  

not alarak dinleme gibi yöntem ve  

teknikleri uygulamaları sağlanır.

Kültür merkezleri
Dinleme yöntemlerini sahada aktif bir şe-

kilde uygulama fırsatı bulur.

Öğrenciler üç gruba ayrılarak katı-

lacakları konferans, seminer, açık

oturum, panel, münazara, sem-

pozyum gibi anlatım türlerinin

konusu hakkında bilgilendirilir.

Görev dağılımı yapılır. Not alarak

katılımlı, katılımsız dinlemeleri

sağlanır. Sonuçta en iyi olan grup

ve dinleme metodu seçilir.

Türkçe 5. Sınıf
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5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.9. Konuşmacının sözlüolmayan  

mesajlarını kavrar.

Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların jest

ve mimiklerle anlatmak istedikleri duygu

ve düşünceleri, vermek istedikleri mesaj-

ları anlayıp kavramak için bağlamdan ya-

rarlanır.

7.1.DİNLEME-İZLEME
5. 3. 25 Medya metinlerini değer-

lendirir.
Basın kuruluşları

Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi

kitleye ne tür metinlerin ilişkilendirileceği

hakkında bilgi sahibi olur.

Görsel medyadaki

bir haber değerlendirilir. Olayla

ilgili çıkarımlarda bulunu- lur.

5.2 KONUŞMA

5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğ-

rencilerin verilen bir konuyu gör-

sellerle destekleyerek kısa sunum

hazırlamaları ve sunum öncesinde

prova yapmaları sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihî bir mekânı gezer, mekân hakkında

bilgi edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar. Sunum

planlama ve gerçekleştirme becerisini ge-

liştirir.

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum  

yapar.

5.2 KONUŞMA

5.2.3 Konuşma stratejilerini uy-

gular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü,

empati kurma, tartışma ve eleştirel

konuşma gibi yöntem ve teknikleri-

nin kullanılması sağlanır.

Kültür merkezleri

Öğrencileri planlanan bir konferans, pa-

nel veya münazaraya götürerek konuşma

yöntemlerinin nasıl etkili kullanıldığını öğ-

rencilerin gözlemlemeleri sağlanır.

Öğrencileri kültür merkezine gö-

türmeden önce konuşma strateji-

leri hakkında bilgi verilir. Çalışma

sonunda da öğrencilerden izledik-

lerine yönelik kısa bir hazırlıksız

sunum yapmaları istenir.

5.3.OKUMA-ANLAMA
5.3.1 Noktalama işaretlerine uygun  

olarak sesli ve sessiz okuma yapar.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Öğrencilerin seviyesine uygun edebi de-

ğeri olan metinleri türün ve mekânın özel-

liğine göre okumaları istenir. Kütüphane-

lerde nasıl davranması gerektiğini bilir.

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.4 Okuma stratejilerini kullanır. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kitap ve kütüphane kavramlarını yakın-

dan tanır, kütüphane ortamını, bu ortam-

da kitap okumanın kurallarını öğrenir.

5.3.OKUMA-ANLAMA

5.3.5.Bağlamdan yararlanarak bil-

mediği kelime ve kelime grupları-

nın anlamını tahmin eder.

Müzeler

Türk kültürüne ait ögeler yoluyla yeni ke-

lime ve deyimleri öğrenmek için çeşitli et-

kinliklere katılır.

Öğrendiği yeni kelimelerden söz-

lük oluşturur.

Türkçe 5. Sınıf
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5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Tiyatro türünün ayırt edici ve temel nite-

likleri öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyle-

rine uygun oyunlar aracılığıyla öğrenilir.

5.3.OKUMA-ANLAMA 5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanede sessiz okuma yapar, okuma

stratejilerini kullanır. Farklı türde metinle-

ri değerlendirir. Hikaye, masal, fabl, haber

metni türlerinde metinleri araştırır, bilgi

toplar.

5.3.OKUMA-ANLAMA
5.3.29 Bilgi kaynaklarınıngüvenirli-

ğini sorgular.
Basın kuruluşları

Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir

yol izlediği, kaynak güvenirliği hakkında

nasıl çalışmalar yaptığı ile ilgili fikir sahibi

olur.

5.3.OKUMA-ANLAMA
5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili bir  

şekilde kullanır.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Grafik, tablo ve çizelgelerele çokça ifade

edilen hava tahmin raporlarının farklı gra-

fik, tablo ve çizelge örnekleri yerinde in-

celenir.

5.3.OKUMA-ANLAMA
5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili bir  

şekilde kullanır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Yazılı kaynakların(kitap,dergi,broşür,gaze-

te vbv.) ve internet kaynaklarının güveni-

lirliğini sorgular ve bu kaynakları etkin bir

şekilde kullanır.

Kütüphanelerdeki yazılı kaynak-

lardan belirlediği konu ile ilgili

yaptığı araştırmayı sunar.

5.3.OKUMA-ANLAMA
5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili bir  

şekilde kullanır.

Kongre Binası mekândaki anı örneklerinden faydalanır.  

Türün özelliklerini kavrar.

Mekânda anı türünün özellikleri

anlatılır. mekândaki anılardan ör-

nekler alınır. Sınıf içerisinde de anı

yazma çalışması yapılır.
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5.3.OKUMA-ANLAMA

33.Bilgi kaynakları-

nı etkili bir şekilde kullanır.

34.Bilgi kaynaklarının güveni-

lirliğini sorgular.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Doğal sit alanları ve buraların korunma-

sına yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına

ulaşma , içeriğe uygun süreli yayın takip

etme alışkanlığı kazandırma amaçlanır.

Gazete ve dergi kupürü biriktiri-

lir veya belirli konularda gazete ve

dergilerde yayımlanan yazılar

toplanır. Öğrenci- lerin sınıf veya

okul pano- larına seçtikleri

metinlerle katılmaları sağlanır ve

bu yolla öğ- renciler okuduklarıyla

ilgili duygu ve düşüncelerini

arkadaşlarıyla paylaşır.

5.4.YAZMA 5.4.1. Şiir yazar.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Gözlemlerinden hareketle çevrenin, do-

ğanın önemini vurgulayan şiir yazar.

Yazdıklarını düzenler ve arkadaş-

larıyla paylaşır.Şiir dilinin farklılığı-

nı kavrar.

5.4.YAZMA 5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. İl ve İlçe Kütüphaneleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım

Atatürk haftası, 23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftaların-

da Milli Mücadele ve Atatürkçülük teması

kapsamında ziyaret edilen mekândaedi-

nilen bilgilerden yola çıkarak Atatürk'ün

hayatını anlatan yazılar yazar.

Yazdığı yazı sınıf panosunda pay-

laşılır.

5.4.YAZMA 5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Basın kuruluşları
Öğrenciler gazetedeki haber yazılarını in-

celeyerek bilgilendirici yazılar yazar.
Yazıları sınıf ortamında paylaşır.

5.4.YAZMA

5.4.4. Yazma stratejilerini uy-

gular. 5.4.8. Yazdıklarının içe-

riğine uygun başlık belirler.

5.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve

bağlantı ifadelerini kullanır. 5.4.10.

Yazdıklarını düzenler.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Düzenlenen gezide notlar alı- narak

izlenimler yazılır. Öğren- ci böylece

duygu, düşünce, hayal, izlenim ve

deneyimlerini yazarak ifade eder.

GEZİP GÖRDÜKLERİM adı altında

notlarını planlı bir yazıya dönüş-

türmesi istenir.
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Türkçe 6. Sınıf

6.1.DİNLEME-İZLEME

6.1.10. Dinlediklerinin/  

izlediklerinin içeriğini  

değerlendirir.

Güzel Sanatlar Galerisi  

Kültür merkezleri

Olaylara farklı bakmayı öğrenir. Gördüğü  

sanat eserleri karşısında kendini

farklı şekillerde de anlatabileceğini  

deneyimlemiş olur.

Verilen çalışma kağıdında sanat  

eserlerini eser sahipleriyle  

eşleştirir.

6.1.DİNLEME-İZLEME

6.1.10. Dinlediklerinin/  

izlediklerinin içeriğini  

değerlendirir.
Kütüphaneler

Kütüphane ortamında yazılı kaynakları  

inceleyerek bu kaynakları etkin bir  

şekilde kullanır.

Yazılı kaynaklardan yaptığı  

hazırlıklar doğrultusunda  

masal yazar. (yazma yöntem ve  

tekniklerini kullanır.)

6.1.DİNLEME-İZLEME

6.1.11. Dinledikleriyle/  

izledikleriyle ilgili görüşlerini  

bildirir. 6.1.12. Dinleme  

stratejilerini uygular.

Kütüphaneler

Atatürk ve Milli Mücadele Dönemi ile  

ilgili fikir sahibi olur. Ardahan'ın Milli  

Mücadele’deki rolu ile ilgili izlenim sahibi  

olur.

Milli Mücadele ve Atatürk ile  

ilgili dinledikleri/izledikleri  

doğrultusunda drama çalışmaları  

yapar.

6.1.DİNLEME-İZLEME

6.1.11. Dinledikleriyle/  

izledikleriyle ilgili görüşlerini  

bildirir.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Gezdiği mekânda gördüklerinin de

etkisiyle doğaya karşı duyarlı olur.

Yöresinde yetişen bitkileri tanır.

Edindiği izlenimleri anlatan bir  

yazı hazırlar. (Yazma yöntem ve  

tekniklerini kullanır.) Yaşadığı  

şehri tanıtan hazırlıklı konuşma  

yapar.

6.1.DİNLEME-İZLEME

6.1.11. Dinledikleriyle/  

izledikleriyle ilgili görüşlerini  

bildirir.
Müzeler

Milli kültürümüze ait bilgiler edinir. Milli

kültürümüzü oluşturan ögeler hakkında

fikir sahibi olur.

Öğrenciler Ardahanrabzon

bölgesine ait yöresel  

kıyafetleri,yemekleri,eşyaları

vb. tanıtan bir sunum hazırlar.  

Hazırlıklı konuşma yapar.

6.1.DİNLEME-İZLEME
6.1.9. Konuşmacının sözlü  

olmayan mesajlarını kavrar.
Müzeler

Müzeyi gezip görüp incelerken  

konuşmacının anlatımlarını dikkatle  

dinler.
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6.1.DİNLEME-İZLEME

6.1.12

Dinleme stratejilerini uygular.  

Katılımlı, katılımsız, grup hâlinde  

ve not alarak dinleme gibi yöntem  

ve teknikleri uygulamaları sağlanır.

Kültür merkezleri
Dinleme yöntemlerini sahada aktif bir  

şekilde uygulama fırsatı bulur.

Öğrenciler üç gruba ayrılarak  

katılacakları konferans, seminer,  

açık oturum, panel, münazara

,sempozyum gibi anlatım  

türlerinin konusu hakkında  

bilgilendirilir.Görev dağılımı  

yapılır. Not alarak katılımlı,  

katılımsız dinlemeleri sağlanır.  

Sonuçta en iyi olan grup ve  

dinleme metodu seçilir.

7.1.DİNLEME-İZLEME
6. 3. 32 Medya metinlerini  

değerlendirir.
Basın kuruluşları

Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi

kitleye ne tür metinlerin ilişkilendirileceği

hakkında bilgi sahibi olur.

Görsel medyadaki

bir haber değerlendirilir.

Olayla ilgili çıkarımlarda

bulunulur.

6.2 KONUŞMA

6.2.1 Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin verilen bir konu  

hakkında görsellerle destekleyerek  

kısa sunum hazırlamaları ve prova  

yapmaları sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihî bir mekânı gezer, hakkında bilgi

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar.

Sunum planlama ve gerçekleştirme

becerisini geliştirir.

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum  

yapar.

6.2. KONUŞMA 6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Tarihi Mekanlar ve Müzeler

Milli Kültür teması kapsamında  

tarihimizde önemli yere sahip devlet  

ve devlet adamları ile tarihî süreçler  

konusunda araştırma yapar.

Yaptığı araştırmayla sunum  

gerçekleştirir.

6.2 KONUŞMA

6.2.1 Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin verilen bir konu  

hakkında görsellerle destekleyerek  

kısa sunum hazırlamaları ve prova  

yapmaları sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar.

Sunum planlama ve gerçekleştirme

becerisini geliştirir.

Hazırladığı sunumu sınıfta  

arkadaşlarına sunar.
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6.2 KONUŞMA 6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Kültür merkezleri

Kültür merkezinde sıklıkla düzenlenen  

konferans, sempozyum gibi etkinlikleri  

takip eder ve yaşına uygun olan  

etkinliklere katılarak hazırlıklı konuşmalar  

hakkında, yerinde fikir sahibi olur.

Verilen konu ile ilgili sunum  

hazırlar ve sunar.

6.2.KONUŞMA
6.2.4.Konuşmalarında beden dilini  

etkili bir şekilde kullanır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

İzlediği tiyatro oyununda oyuncuların  

jest ve mimiklerine dikkat eder, beden  

dilinin iletişimdeki önemini kavrar, beden  

dilini ders içi ve ders dışı etkinliklerde  

kullanmaya özen gösterir.

Drama gösterisi hazırlar.

6.2 KONUŞMA

6.2.3 Konuşma stratejilerini  

uygular.Katılımlı, yaratıcı,  

güdümlü, empati kurma, tartışma  

ve eleştirel konuşma gibi yöntem  

ve tekniklerinin kullanılması  

sağlanır.

Kültür merkezleri

Öğrencileri planlanan bir konferans,  

panel veya münazaraya götürerek  

konuşma yöntemlerinin nasıl etkili  

kullanıldığını gözlemlemeleri sağlanır.

Öğrencileri kültür merkezine  

götürmeden önce konuşma  

stratejileri hakkında bilgi  

verilir. Çalışma sonunda da  

öğrencilerden izlediklerine

yönelik kısa bir hazırlıksız sunum  

yapmaları istenir.

6.2 KONUŞMA
6.2.4 Konuşmasında beden dilini  

etkili kullanır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Oyuncular oyunlarını sergilerken sözel  

anlatı ile beden dili arasında nasıl uyum  

sağlandığını fark eder.

6.3.OKUMA-ANLAMA

6.3.1 Noktalama işaretlerine  

uygun olarak sesli ve sessiz okuma  

yapar.
Kütüphaneler

Öğrencilerin seviyesine uygun edebi  

değeri olan metinleri türün ve mekânın  

özelliğine göre okumaları istenir.

Kütüphanelerde nasıl davranması  

gerektiğini bilir.

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.4 Okuma stratejilerini kullanır.

Kütüphaneler Kitap ve kütüphane kavramlarını  

yakından tanır, kütüphane ortamını,  

bu ortamda kitap okumanın kurallarını  

öğrenir.

Türkçe 6. Sınıf

72



Türkçe 6. Sınıf
6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphane iklimini soluyarak ve  

kurallarına uyarak sessiz okuma tekniğini  

pekiştirir.

6.3.OKUMA-ANLAMA

6.3.5.Bağlamdan yararlanarak  

bilmediği kelime ve kelime  

gruplarının anlamını tahmineder.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Türk kültürüne ait ögeler yoluyla yeni  

kelime ve deyimleri öğrenmek için çeşitli  

etkinliklere katılır.

Öğrendiği yeni kelimelerden  

sözlük oluşturur.

6.3.OKUMA-ANLAMA
6.3.6. Deyim ve atasözlerinin  

metne katkısını belirler.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Bilgi kaynaklarına etkili bir şekilde  

ulaşmayı öğrenir.

Metinde geçen anlamını  

bilmediği kelime ve kelime  

gruplarını not alır . Kaynaklardan  

araştırarak bilgiye ulaşır. Bilgiye  

en kısa sürede ve en kapsamlı  

şekilde ulaşan öğrenciler  

ödüllendirilir.

6.3.OKUMA-ANLAMA 6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanede sessiz okuma yapar,  

okuma stratejilerini kullanır. Farklı türde  

metinleri değerlendirir. Hikaye, masal,  

fabl,haber metni türlerinde metinleri  

araştırır, bilgi toplar.

6.3.OKUMA-ANLAMA
6.3.30. Görsellerle ilgili soruları  

cevaplar
İl ve ilçe kütüphaneleri

Görseli olan masalı hikaye kitaplarını  

inceleyerek resimlere dair içerik tahmin  

eder ve soruları cevaplar.

6.3.OKUMA-ANLAMA
6.3.34.Bilgi kaynaklarının  

güvenirliğini sorgular.
Basın kuruluşları

Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir  

yol izlediği, kaynak güvenirliği hakkında  

nasıl çalışmalar yaptığı ile ilgili fikir sahibi  

olur.
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Türkçe 6. Sınıf

6.4.YAZMA

6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

8.Yazdıklarının içeriğine uygun  

başlık belirler.

9.Yazılarında uygun geçiş ve  

bağlantı ifadelerini kullanır. 6.4.10.  

Yazdıklarını düzenler.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Düzenlenen gezide notlar alınarak  

izlenimler yazılır. Öğrenci böylece duygu,  

düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini  

yazarak ifade eder.

GEZİP GÖRDÜKLERİM adı

altında notlarını planlı bir yazıya  

dönüştürmesi istenir.

6.4.YAZMA 6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Düzenlenen gezide notlar alınarak  

izlenimler yazılır. Öğrenci böylece duygu,  

düşünce, hayal,

izlenim ve  

deneyimlerini yazarak  

ifade eder.

Yazılarında uygun geçiş ve  

bağlantı ifadelerini kullanmak için  

gezip gördüğü yerleri sırasıyla  

anlatacağı bilgilendirici bir metin  

yazar.

6.2.YAZMA
6.4.6. Bir işin işlem basamaklarını  

yazar.
Basın kuruluşları

Bir yazının yazılıp gazetede basımına  

kadar geçen işlem basamaklarını yerinde  

görür.

6.2.YAZMA
6.4.8. Yazdıklarında anlatım  

biçimlerini kullanır.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Gezip incelediği yerleri tanıtırken  

betimleyici anlatım biçiminden nasıl  

yararlanacağını ve betimleyici anlatım  

biçiminin özelliklerini kavrar.

Gezip incelediği yeri betimleyici  

anlatım biçiminin özelliklerine  

uygun yazılı olarak aktarır.

6.2.YAZMA
6.4.14. Duyuru, ilan veya reklam  

metinleri yazdırılır.
Basın kuruluşları

Gazete ve dergilerde geçen duyuru,  

ilan ya da reklam metinlerinin nasıl  

oluşturulduğuna dair bilgi sahibi olur.

Bir duyuru, ilan veya reklam

metni yazar, sınıf panosunda

sergiler.

6.4.YAZMA 6.4.14. Kısa metinler yazar.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Gözlem yapar, bulunduğu alanın, doğal  

alanların korunması konusundaki,  

önemini kavrar.

Öğrencilerden doğal sit  

alanlarının korunmasına yönelik  

etkili bir slogan bulmaları istenir  

ve slogan sınıf/okul panosunda  

sergilenir.
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Türkçe 7. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

7.1.DİNLEME-İZLEME
7.1.12. İzlediklerinin içeriklerini  

değerlendirir.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Çocukların yaşlarına uygun bir oyun

seçilerek içeriğini değerlendirmeleri

sağlanır.

Oyun izletildikten sonra oyunu  

özetlemeleri ve devamını  

kurgulamaları istenir.

7.1.DİNLEME-İZLEME

7.1.1. Dinlediklerinde /  

İzlediklerinde geçen olayların  

gelişimi ve sonucu hakkında  

tahminde bulunur.

Kültür merkezleri

Kültür merkezlerinde verilen  

konferansların, seminerlerin gelişimi ve  

sonucu hakkında mantık yürütür.

7.1.DİNLEME-İZLEME

7.1.2. Dinlediklerinde/  

izlediklerinde geçen bilmediği  

kelime ve kelime gruplarının  

anlamını tahmin eder.

Kültür merkezleri

Milli Kültür teması kapsamında yaşanılan  

yöre ve o yöreye ait kültür, edebiyat  

unsurlarına yönelik bilgi edinmek  

amacıyla müzede yer alan eserlerden  

yola çıkarak söz varlığını geliştirir.

7.1.DİNLEME-İZLEME
7.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin  

konusunu belirler.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri
Olayları ve bilgileri oluş sırasına göre  

kısa ve anlaşılır şekilde yazılı ya da sözlü  

olarak özetlemeyi kavrar.

İzlediği ya da canlandırdığı bir  

olayı/oyunu, olayların oluş  

sırasına göre kısa ve anlaşılır  

şekilde özetler.

7.1.DİNLEME-İZLEME
7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye  

edici metinleri canlandırır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Sahne üzerinde (sınıfta) canlandırma  

yaparken nelere dikkat edeceğini bilir.  

Hayal gücünü de kullanarak dekor,  

kostüm ögeleriyle canlandırmasını  

zenginleştirir.

Sınıf ortamında canlandırma  

yapar.

7.1.DİNLEME-İZLEME
7.1.14. Konuşmacının sözlü  

olmayan mesajlarını kavrar

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Tiyatro oyunu izleyerek oyuncuların  

sözleri dışında kalan el, kol hareketleri

ile jest ve mimiklerle anlatmak istedikleri  

duygu ve düşünceleri, vermek istedikleri  

mesajları anlayıp kavramak için  

bağlamdan yararlanır.
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7.1.DİNLEME-İZLEME
7. 3. 31. Medya metinlerini  

değerlendirir.
Basın kuruluşları

Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi

kitleye ne tür metinlerin ilişkilendirileceği

hakkında bilgi sahibi olur.

Görsel medyadaki

bir haber değerlendirilir.

Olayla ilgili çıkarımlarda

bulunulur.

7.2. KONUŞMA

7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin düşüncelerini  

mantıksal bir bütünlük içinde  

sunmaları; görsel, işitsel vb.  

destekleyici materyaller kullanarak  

sunu hazırlmaları sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar.

Sunum planlama ve gerçekleştirme

becerisini geliştirir.

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum  

yapar.

7.2. KONUŞMA

7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin düşüncelerini  

mantıksal bir bütünlük içinde  

sunmaları; görsel, işitsel vb.  

destekleyici materyaller kullanarak  

sunu hazırlmaları sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar.

Sunum planlama ve gerçekleştirme

becerisini geliştirir.

Hazırladığı sunumu sınıfta  

arkadaşlarına sunar.

7.2. KONUŞMA

7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin düşüncelerini  

mantıksal bir bütünlük içinde  

sunmaları; görsel, işitsel vb.  

destekleyici materyaller kullanarak  

sunu hazırlmaları sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar.

Sunum planlama ve gerçekleştirme

becerisini geliştirir.

Hazırladığı sunumu sınıfta  

arkadaşlarına sunar.

7.2. KONUŞMA 7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Kültür merkezleri

Kültür merkezinde sıklıkla düzenlenen  

konferans, sempozyum gibi etkinlikleri  

takip eder ve yaşına uygun olan  

etkinliklere katılarak hazırlıklı konuşmalar  

hakkında, yerinde fikir sahibi olur.

Verilen konu ile ilgili sunum  

hazırlar ve sunar.
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7.2. KONUŞMA
7.2.4.Konuşmalarında beden dilini  

etkili bir şekilde kullanır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

izlediği tiyatro oyununda oyuncuların  

jest ve mimiklerine dikkat eder,beden  

dilinin iletişimdeki önemini kavrar, beden  

dilini ders içi ve ders dışı etkinliklerde  

kullanmaya özen gösterir.

Drama gösterisi hazırlar

7.2 KONUŞMA
7.2.3 Konuşma stratejilerini  

uygular.
Kültür merkezleri

Konferans salonunda tartışma yöntem  

ve tekniklerini rahatça uygular. Topluluk  

önünde rahat konuşma alışkanlığı edinir.

Tartışma etkinliği düzenler.

7.2. KONUŞMA

7.2.3. Konuşma stratejilerini  

uygular. Katılımlı, yaratıcı,  

güdümlü, empati kurma, tartışma  

ve eleştirel konuşma gibi yöntem  

ve tekniklerinin kullanılması  

sağlanır.

Kültür merkezleri

Öğrencileri planlanan bir konferans,  

panel veya münazaraya götürerek  

konuşma yöntemlerinin nasıl etkili  

kullanıldığını gözlemlemeleri sağlanır.

Öğrencileri kültür merkezine  

götürmeden önce konuşma  

stratejileri hakkında bilgi  

verilir. Çalışma sonunda da  

öğrencilerden izlediklerine

yönelik kısa bir hazırlıksız sunum  

yapmaları istenir.

7.2 KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin düşüncelerini  

mantıksal bir bütünlük içinde  

sunmaları, görsel, işitsel vb.  

destekleyici materyaller kullanarak  

sunu hazırlamaları sağlanır.

Müzeler

Öğrenciler, müzeyi ziyaret ederek  

araştırmalar yaparlar. Edindikleri  

bilgileri mantıksal bir bütünlük içinde  

görsel,işitsel destekleyici materyaller  

hazırlayarak öğretmenlerinin  

yardımlarıyla yaptıkları sunuları sınıfta  

arkadaşlarıyla parlaşırlar.

Öğrencilere müzeyi tanıtıcı  

konuşmalar yaptırılacak.

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.4 Okuma stratejilerini kullanır.
İl ve İlçe Kütüphaneleri

Kitap ve kütüphane kavramlarını  

yakından tanır, kütüphane ortamını,  

bu ortamda kitap okumanın kurallarını  

öğrenir.
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7.3.OKUMA-ANLAMA
7.3.6. Deyim ve atasözlerinin  

metne katkısını belirler.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Bilgi kaynaklarına etkili bir şekilde  

ulaşmayı öğrenir.

Metinde geçen anlamını  

bilmediği kelime ve kelime  

gruplarını not alır. Kaynaklardan  

araştırarak bilgiye ulaşır. Bilgiye  

en kısa sürede ve en kapsamlı  

şekilde ulaşan öğrenciler  

ödüllendirilir.

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Tiyatro türünün ayırt edici ve temel  

nitelikleri öğrencilerin yaş ve gelişim  

düzeylerine uygun oyunlar aracılığıyla  

öğrenilir.

7.3.OKUMA-ANLAMA
7.3.30.Görsellerle ilgili soruları  

cevaplar.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Görseli olan masalı hikaye kitaplarını  

inceleyerek resimlere dair içerik tahmin  

eder ve soruları cevaplar.

7.3.OKUMA-ANLAMA
7.3.33.Bilgi kaynaklarının  

güvenirliğini sorgular.
Basın kuruluşları

Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir  

yol izlediği, kaynak güvenirliği hakkında  

nasıl çalışmalar yaptığı ile ilgili fikir sahibi  

olur.

7.3.OKUMA-ANLAMA 7.3.29.Metin türlerini ayırt eder Kongre Binası
mekândaki anı örneklerinden faydalanır.  

Türün özelliklerini kavrar.

Mekânda anı türünün özellikleri  

anlatılır. mekândaki anılardan  

örnekler alınır. Sınıf içerisinde de  

anı yazma çalışması yapılır.

7.3.OKUMA-ANLAMA
7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir  

şekilde kullanır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Yazılı  

kaynakların(kitap,dergi,broşür,gazete  

vbv.) ve internet kaynaklarının  

güvenilirliğini sorgular ve bu kaynakları  

etkin bir şekilde kullanır.

İl Halk Kütüphanesindeki yazılı  

kaynaklardan belirlediği konu ile  

ilgili yaptığı araştırmayı sunar.
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7.3.OKUMA-ANLAMA

33.Bilgi kaynaklarını etkili bir  

şekilde kullanır.

34.Bilgi kaynaklarının  

güvenilirliğini sorgular.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Doğal sit alanları ve buraların  

korunmasına yönelik güvenilir bilgi  

kaynaklarına ulaşma , içeriğe uygun süreli  

yayın takip etme alışkanlığı kazandırma  

amaçlanır.

Gazete ve dergi kupürü biriktirilir  

veya belirli konularda gazete

ve dergilerde yayımlanan yazılar  

toplanır. Öğrencilerin sınıf

veya okul panolarına seçtikleri  

metinlerle

katılmaları sağlanır ve bu yolla  

öğrenciler okuduklarıyla ilgili  

duygu

ve düşüncelerini  

arkadaşlarıyla paylaşır.

7.3.OKUMA-ANLAMA
7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle  

sunulan bilgileri yorumlar.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Grafik, tablo ve çizelgelerele çokça ifade  

edilen hava tahmin raporlarının farklı  

grafik, tablo ve çizelge örnekleri yerinde  

incelenir.

Grafik ya da tablo oluşturup  

onunla ilgili sorular hazırlar

7.4.YAZMA 7.4.1. Şiir yazar.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Ortama ilişkin gözlemler duyguları  

harekete geçirir ve ortamda şiir yazılır.

Yazılan şiirlerden pano  

oluşturulur.
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7.4.YAZMA

7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

8.Yazdıklarının içeriğine uygun  

başlık belirler.

9.Yazılarında uygun geçiş ve  

bağlantı ifadelerini kullanır. 7.4.10.  

Yazdıklarını düzenler.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Düzenlenen gezide notlar alınarak  

izlenimler yazılır. Öğrenci böylece duygu,  

düşünce, hayal,

izlenim ve  

deneyimlerini yazarak  

ifade eder.

GEZİP GÖRDÜKLERİMadı

altında notlarını planlı bir yazıya  

dönüştürmesi istenir.

7.2.YAZMA
7.4.6.Bir işin işlem basamaklarını  

yazar.
Basın kuruluşları

Bir yazının yazılıp gazetede basımına  

kadar geçen işlem basamaklarını yerinde  

görür.

7.2.YAZMA

7.4.11 Kısa metinler yazar. Haber

metni ve/veya anı yazmaya teşvik

edilir.
Basın kuruluşları

Haber metinlerinin nasıl yazıldığı ve  

gazetede basım sürecine ilişkin bilgiler  

edinerek doğru ve nitelikli haber yazıları  

yazma hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.

Kısa bir haber metni yazar.

7.4.YAZMA 7.4.11. Kısa metinler yazar
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Gözlem yapar, bulunduğu alanın, doğal  

alanların korunması konusundaki,  

önemini kavrar.

Öğrencilerden doğal sit  

alanlarının korunmasına yönelik  

etkili bir slogan bulmaları istenir  

ve slogan sınıf/okul panosunda  

sergilenir.

7.4. YAZMA 7.4.3. Hikaye edici metin yazar. Botanik Park
Hikaye edici metnin özelliklerini- yer,  

zaman, kişiler, olay- etrafında gözlemler.

Gezip gördüğü yer ile ilgili  

izlenimlerinden yola çıkarak  

sınıfta hikaye edici bir metin  

yazar.

5.4.YAZMA T.5.4.14. Kısa metinler yazar. Çeşitli kurum ve kuruluşlar
Öğrenciler gerekli konularda dilekçe  

yazarak bilgi alır.

Bir istek veya şikayet için  

belediyeye ithafen bir dilekçe  

yazdırılacak, dilekçe belediyenin  

gerekli birimine teslim edilecek  

ve dilekçeye verilen cevap ile  

diğer süreçler gözlemlenip  

değerlendirilecek.
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

8.1.DİNLEME-İZLEME

8.1.1. Dinlediklerinde /  

izlediklerinde geçen olayların  

gelişimi ve sonucu hakkında  

tahminde bulunur.

Kültür merkezleri

Kültür merkezlerinde verilen  

konferansların,seminerlerin gelişimi ve  

sonucu hakkında mantık yürütür.

8.1.DİNLEME-İZLEME

8.1.1. Dinlediklerinde /  

izlediklerinde geçen olayların  

gelişimi ve sonucu hakkında  

tahminde bulunur.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Sinema ortamını tanıyarak görsel,

işitsel uyarıcıları rahatlıkla kavrar.

İzlediklerinden zevk alır.

Sınıf ortamında bir filmin  

başlangıç sahneleri izletilerek  

filmin devamı hakkında tahminde  

bulunmaları istenir.

8.1.DİNLEME-İZLEME
8.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin  

konusunu belirler.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Canlı bir oyunu izlerken dikkatini verir.  

Oyunla ilgili akla gelebilecek sorular  

üretir.

Belirlenen bir konu üzerinden  

sınıfta canlandırmalar yapar.

8.1.DİNLEME-İZLEME
8.1.4 Dinlediklerine izlediklerine  

yönelik sorulara cevap verir.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

İzleme esnasında oyuna yönelik  

sorulabilecek soruları düşünür. Sorularına  

yanıt bulur.

Sınıfça izlenen bir tiyatro  

oyunundan sonra öğrencilerin  

görüşleri alınır.

8.1.DİNLEME-İZLEME
8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye  

edici metinleri canlandırır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Sahne üzerinde (sınıfta) canlandırma  

yaparken nelere dikkat edeceğini bilir.  

Hayal gücünü de kullanarak dekor,  

kostüm ögeleriyle canlandırmasını  

zenginleştirir.

Sınıf ortamında canlandırma  

yapar.

8.1.DİNLEME-İZLEME
8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye  

edici metinleri canlandırır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Düşünceyi eyleme sokma becerisini  

kavrar. Metinleri sınıf ortamında ya da  

sahnede canlandırır.

Metinleri sınıf ortamında ya da  

sahnede canlandırır.
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8.1.DİNLEME-İZLEME
8. 3. 29. Medya metinlerini analiz  

eder.
Basın kuruluşları

Görsel medyadaki metinlerin içeriklerinin

oluşturulması ile ilgili bilgiler edinir. Hangi

kitleye ne tür metinlerin ilişkilendirileceği

hakkında bilgi sahibi olur.

Görsel medyadaki

bir haber değerlendirilir.

Olayla ilgili çıkarımlarda

bulunulur.

8.2 KONUŞMA

8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin düşüncelerini  

mantıksal bir bütünlük içinde  

sunmaları; görsel, işitsel

vb. destekleyici materyaller  

kullanmaları, sunu hazırlamaları  

sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar.

Sunum planlama ve gerçekleştirme

becerisini geliştirir.

Gezip gördüğü yerle ilgili sunum  

yapar.

8.2 KONUŞMA

8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.  

Öğrencilerin düşüncelerini  

mantıksal bir bütünlük içinde  

sunmaları; görsel, işitsel

vb. destekleyici materyaller  

kullanmaları, sunu hazırlamaları  

sağlanır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Tarihi bir mekânı gezer, hakkında bilgi

edinir. Sunum planı yapar. Görsellerle

destekleyerek kısa sunum hazırlar.

Sunum planlama ve gerçekleştirme

becerisini geliştirir.

Hazırladığı sunumu sınıfta  

arkadaşlarına sunar.

8.2. KONUŞMA 8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Kültür merkezleri

Kültür merkezinde sıklıkla düzenlenen  

konferans, sempozyum gibi etkinlikleri  

takip eder ve yaşına uygun olan  

etkinliklere katılarak hazırlıklı konuşmalar  

hakkında, yerinde fikir sahibi olur.

Verilen konu ile ilgili sunum  

hazırlar ve sunar.

8.2 KONUŞMA
8.2.4.Konuşmalarında beden dilini  

etkili bir şekilde kullanır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

İzlediği tiyatro oyununda oyuncuların  

jest ve mimiklerine dikkat eder,beden  

dilinin iletişimdeki önemini kavrar,beden  

dilini ders içi ve ders dışı etkinliklerde  

kullanmaya özen gösterir.

Drama gösterisi hazırlar

Türkçe 8. Sınıf
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8.2 KONUŞMA

8.2.3 Konuşma stratejilerini  

uygular.Katılımlı, yaratıcı,  

güdümlü, empati kurma, tartışma  

ve eleştirel konuşma gibi yöntem  

ve tekniklerinin kullanılması  

sağlanır.

ARÜ

Öğrencileri planlanan bir konferans,  

panel veya münazaraya götürerek  

konuşma yöntemlerinin nasıl etkili  

kullanıldığını gözlemlemeleri sağlanır.

Öğrencileri kültür merkezine  

götürmeden önce konuşma  

stratejileri hakkında bilgi  

verilir. Çalışma sonunda da  

öğrencilerden izlediklerine

yönelik kısa bir hazırlıksız sunum  

yapmaları istenir.

8.2 KONUŞMA 8.2.1. Hazırlıklı konuşmalar yapar. ARÜ

Yaşına uygun konferanslara katılarak,  

konuşmacıları gözlemleyerek hazırlıklı  

konuşmalarla ilgili fikir edinir.

Okulda ya da sınıf ortamında  

münazara yapar.

8.2 KONUŞMA
8.2.4 Konuşmasında beden dilini  

etkili kullanır.

Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Oyuncular oyunlarını sergilerken sözel  

anlatı ile beden dili arasında nasıl uyum  

sağlandığını fark eder.

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.4 Okuma stratejilerini kullanır.
Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Kitap ve kütüphane kavramlarını  

yakından tanır, kütüphane ortamını,  

bu ortamda kitap okumanın kurallarını  

öğrenir.

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphane iklimini soluyarak ve  

kurallarına uyarak sessiz okuma tekniğini  

pekiştirir.

8.3.OKUMA-ANLAMA
8.3.6. Deyim ve atasözlerinin  

metne katkısını belirler.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Bilgi kaynaklarına etkili bir şekilde  

ulaşmayı öğrenir.

Metinde geçen anlamını  

bilmediği kelime ve kelime  

gruplarını not alır . Kaynaklardan  

araştırarak bilgiye ulaşır. Bilgiye  

en kısa sürede ve en kapsamlı  

şekilde ulaşan öğrenciler  

ödüllendirilir.

8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Tiyatro türünün ayırt edici ve temel  

nitelikleri öğrencilerin yaş ve gelişim  

düzeylerine uygun oyunlar aracılığıyla  

öğrenilir.

Türkçe 8. Sınıf
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8.3.OKUMA-ANLAMA 8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanede sessiz okuma yapar,  

okuma stratejilerini kullanır. Farklı türde  

metinleri değerlendirir. Hikaye, masal,  

fabl,haber metni türlerinde metinleri  

araştırır, bilgi toplar.

8.3.OKUMA-ANLAMA
8.3.31.Bilgi kaynaklarının  

güvenirliğini sorgular.
Basın kuruluşları

Bilgiye ulaşma yolunda gazetenin nasıl bir  

yol izlediği, kaynak güvenirliği hakkında  

nasıl çalışmalar yaptığı ile ilgili fikir sahibi  

olur.

8.3.OKUMA-ANLAMA
8.3.29. Medya metinlerini analiz  

eder.
Basın kuruluşları

Medya metinlerinin amaçlarının (kültür  

aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme,  

eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi  

sağlanır. Görsellerde tablo ve içerik  

değerlendirmesi yapar. Görsel medya  

oluşum aşamaları ile ilgili bilgi alır.

8.3.OKUMA-ANLAMA
8.3.30 Bilgi kaynaklarını etkili bir  

şekilde kullanır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Yazılı kaynakların (kitap, dergi, broşür,  

gazete vb.) ve internet kaynaklarının  

güvenilirliğini sorgular ve bu kaynakları  

etkin bir şekilde kullanır.

Kütüphanedeki yazılı  

kaynaklardan belirlediği konu ile  

ilgili yaptığı araştırmayı sunar.

8.3.OKUMA-ANLAMA
8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle  

sunulan bilgileri yorumlar.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Meteroloji verilerinden faydalanarak

bilgiyi yorumlamayı ve analiz etmeyi

öğrenir.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her  

gruba farklı bir merkez verilerek o  

merkeze ait günlük hava tahmin  

raporlarını tablo ve çizelgeden  

yorumlamaları istenir.

Türkçe 8. Sınıf
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8.3.OKUMA-ANLAMA
8.3.33 Edebi eserin yazılı metni ile  

medya sunumunu karşılaştırır.
Halk Eğitim ve Gençlik Spor 

Merkezleri

Edebi eserlerden uyarlanan sinema  

filmlerini izler ve bu filmi daha önce  

okumuş olduğu edebi eser ile karşılaştırır.  

Benzerliklerini ve farklılıklarını belirler.

8.4.YAZMA 8.4.1. Şiir yazar. Doğal Sit Alanları

Gözlemlerinden hareketle  

çevrenin,doğanın önemini vurgulayan şiir  

yazar.

Yazdıklarını düzenler ve  

arkadaşlarıyla paylaşır. Şiir dilinin  

farklılığını kavrar.

8.4.YAZMA 8.4.1. Şiir yazar.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Ortama ilişkin gözlemler duyguları  

harekete geçirir ve ortamda şiir yazılır.

Yazılan şiirlerden pano  

oluşturulur.

8.2.YAZMA 8.4.2.Bilgilendirici metin yazar. Basın kuruluşları

Medya metinlerinin hazırlandiğı ortamı  

tanır. Bilgilendirici metin yazma teknik ve  

yöntemlerini kavrar.

Sınıf gazetesi oluşturma.

8.4.YAZMA

8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

8.Yazdıklarının içeriğine uygun  

başlık belirler.

9.Yazılarında uygun geçiş ve  

bağlantı ifadelerini kullanır. 8.4.10.  

Yazdıklarını düzenler.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Düzenlenen gezide notlar alınarak  

izlenimler yazılır. Öğrenci böylece duygu,  

düşünce, hayal,

izlenim ve  

deneyimlerini yazarak  

ifade eder.

GEZİP GÖRDÜKLERİM adı

altında notlarını planlı bir yazıya  

dönüştürmesi istenir.

8.4.YAZMA 8.4.4.Yazma stratejilerini uygular.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Düzenlenen gezide notlar alınarak  

izlenimler yazılır. Öğrenci böylece duygu,  

düşünce, hayal,izlenim ve deneyimlerini  

yazarak ifade eder.

Yazılarında uygun geçiş ve  

bağlantı ifadelerini kullanmak için  

gezip gördüğü yerleri sırasıyla  

anlatacağı bilgilendirici bir metin  

yazar.

8.2.YAZMA
8.4.6.Bir işin işlem basamaklarını  

yazar.
Basın kuruluşları

Bir yazının yazılıp gazetede basımına  

kadar geçen işlem basamaklarını yerinde  

görür.

8.2.YAZMA

8.4.11 Kısa metinler yazar. Haber

metni ve/veya anı yazmaya teşvik

edilir.
Basın kuruluşları

Haber metinlerinin nasıl yazıldığı ve  

gazetede basım sürecine ilişkin bilgiler  

edinerek doğru ve nitelikli haber yazıları  

yazma hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.

Kısa bir haber metni yazar.

Türkçe 8. Sınıf
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8.4. YAZMA

8.4.11. Kısa metinler yazar. Haber

metni ve/veya anı yazmaya teşvik

edilir.

Müzeler
Bir müzeyi gezerken gözlemlerini yazıya  

dökerek kısa notlar alır.

Aldığı notlardan hareketle evde  

ya da okulda bir haber metni  

yazar.

8.4. YAZMA 8.4.12. Kısa metinler yazar.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Gözlem yapar, bulunduğu alanın, doğal  

alanların korunması konusundaki  

önemini kavrar.

Öğrencilerden doğal sit  

alanlarının korunmasına yönelik  

etkili bir slogan bulmaları istenir  

ve slogan sınıf/okul panosunda  

sergilenir.

8.4. YAZMA 8.4.3. Hikaye edici metin yazar.
Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Hikaye edici metnin özelliklerini- yer,  

zaman, kişiler, olay- etrafında gözlemler.

Gezip gördüğü yer ile ilgili  

izlenimlerinden yola çıkarak  

sınıfta hikaye edici bir metin  

yazar.

8.4. YAZMA 8.4.12 Kısa metinler yazar Çıldır Gölü
Çıldır Tabiat Parkı ile ilgili anı yazma  

çalışması yapılır.

Hiç :ıldır Gölüne gitmemiş  

öğrencilere geziye gitmeden  

önce neleri görebileceklerini  

tahmin etmeleri istenir. Liste  

oluşturulur. Geziden sonra  

tahmin listedekilerle gördükleri  

karşılaştırılır.

8.4. YAZMA 8.4.17 Yazdıklarını paylaşır. Ardahan Kalesi ve Çevresi

Ardahan'ın Kurtuluşu haftasında  

gezdiği, gördüğü yerlerin özelliklerini ve

izlenimlerini istediği metin türünde yazar.

Verilen bilgileri kronolojik sıraya  

koyar.

Türkçe 8. Sınıf
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Sosyal Bilgiler 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

İNSANLAR, YERLER VE  

ÇEVRELER

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen  

iklimin, insan

faaliyetlerine etkisini, günlük  

yaşantısından örnekler  

vererek açıklar.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar
Yaşadığı çevredeki iklimin insan yaşamına  

etkisini değerlendirir.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve  

çevresinin ekonomik faaliyetlerini  

analiz eder.SB.5.5.2. Yaşadığı

yer ve çevresindeki ekonomik  

faaliyetlere bağlı olarak gelişen  

meslekleri tanır.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Bu ziyarette yaşadığı yerin ekonomik  

etkinliklerini ve buna bağlı gelişen  

meslekleri yakından tanır.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları  

karşılamaya yönelik ürünlerin  

üretim, dağıtım ve tüketim  

ağını analiz eder. SB.5.5.5. İş  

birliği yaparak üretim, dağıtım  

ve tüketime dayalı yeni fikirler  

geliştirir.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Bu ziyarette ekonomik etkinlikleri analiz

ederek bu alanda yeni fikirler geliştirme

olanağı bulur.

KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB.5.7.1. Yaşadığı yer ve çevresinin  

ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki  

ekonomik ilişkilerdeki rolünü  

araştırır.

Ferrero Fındık İthalat İhracat Ve  

Ticaret AŞ.

Bu ziyarette yerli ürünümüz fındığın diğer  

ülkelerle ekonomik ilişkilerdeki önemini  

analiz eder.
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İNSANLAR, YERLER VE  

ÇEVRELER

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen  

iklimin, insan

faaliyetlerine etkisini, günlük  

yaşantısından örnekler  

vererek açıklar.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar
Yaşadığı çevredeki iklimin insan yaşamına  

etkisini değerlendirir.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve  

çevresinin ekonomik faaliyetlerini  

analiz eder.SB.5.5.2. Yaşadığı

yer ve çevresindeki ekonomik  

faaliyetlere bağlı olarak gelişen  

meslekleri tanır.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Bu ziyarette yaşadığı yerin ekonomik  

etkinliklerini ve buna bağlı gelişen  

meslekleri yakından tanır.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları  

karşılamaya yönelik ürünlerin  

üretim, dağıtım ve tüketim  

ağını analiz eder. SB.5.5.5. İş  

birliği yaparak üretim, dağıtım  

ve tüketime dayalı yeni fikirler  

geliştirir.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Bu ziyarette ekonomik etkinlikleri analiz

ederek bu alanda yeni fikirler geliştirme

olanağı bulur.

ETKİN VATANDAŞLIK

SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal  

ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların  

karşılanması için hizmet veren  

kurumları ilişkilendirir.

ARÜ Çevresinde hizmet veren kuruluşlardan  

üniversiteleri yakından tanır.

ETKİN VATANDAŞLIK

SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim  

birimlerinin temel görevlerini  

açıklar.

Belediyeler
Belediyelerin mahalli yönetimlerdeki yeri  

ve önemini açıklar

Sosyal Bilgiler 5. Sınıf
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Sosyal Bilgiler 6. Sınıf

ETKİN VATANDAŞLIK

SB.6.6.6. Türk tarihinden ve  

güncel örneklerden yola çıkarak  

toplumsal hayatta kadına verilen  

değeri fark eder.

ARÜ
Geçmişten günümüze toplumsal hayatta  

kadın haklarındaki değişim ve gelişimi  

analiz eder.

BİREY VE TOPLUM
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman  

içerisindeki değişimini inceler.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Spor Merkezleri

Sosyal rollerin değişimini tiyatro  

gösterisinde analiz eder.

KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB.6.7.4. Popüler kültürün,  

kültürümüz üzerindeki etkilerini  

sorgular.

Kültür Merkezleri
Popüler kültürün,kültürümüz üzerindeki  

etkilerini değerlendirme fırsatı bulur.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE  

TOPLUM

SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik

gelişmelerin gelecekteki yaşam

üzerine etkilerine ilişkin fikirler

ileri sürer.

ARÜ
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşam  

üzerindeki etkisini değerlendirir.

BİREY VE TOPLUM

SB.6.1.3. Toplumda uyum  

içerisinde yaşayabilmek için  

farklılıklara yönelik ön yargıları  

sorgular.

Bölgedeki Kiliseler
Farklılıklara saygı göstermenin toplumsal  

uyum sürecine katkısını analiz eder.

KÜLTÜR VE MİRAS

SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya  

çıkışını ve beraberinde getirdiği  

değişimleri yorumlar.

SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i  

kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal  

ve kültürel alanlarda meydana  

gelen değişimleri fark eder.

Cami ve Türbeler
İslamiyetin kabulü ile  

sosyal,kültürel,siyasi alanda yaşanan  

değişimleri değerlendirir.

KÜLTÜR VE MİRAS

SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt

edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar

kapsamında analiz eder.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Türklerin Anadoluyu yurt edinmeleri ile  

ilgili araştırma yaparak dönem ile ilgili  

bilinç kazanır.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE  

TOPLUM

SB.6.4.3. Bilimsel araştırma  

basamaklarını kullanarak  

araştırma yapar.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Küüphanelerde bilimsel araştırma  

basamaklarına uygun araştıra yapmayı  

öğrenir.
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Sosyal Bilgiler 6. Sınıf

İNSANLAR, YERLER VE  

ÇEVRELER

SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki  

coğrafya özelliklerinden yer  

şekillerini, iklim özelliklerini ve  

bitki örtüsünü ilgili

haritalar üzerinde inceler.

Doğal sit alanları

Yaşadığı yerden hareketle ülkemizin yer  

şekilleri,iklim ve bitki örtüsü ilişkisini  

harita üzerinde değerlendirir.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla  

ekonomik faaliyetlerini  

ilişkilendirir.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Fabrika ziyaretinde ülkemizin kaynakları  

hammadde ve ekonomik etkinlik ilişkisini  

değerlendirir.

ETKİN VATANDAŞLIK

SB.6.6.3. Yönetimin karar alma  

sürecini etkileyen unsurları analiz  

eder.

Basın kuruluşları
Basın yayın kuruluşlarının kamuoyu  

oluşturmada etkisini yerinde analiz eder.

BİREY VE TOPLUM

SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin  

oluşmasında sosyal yardımlaşma  

ve dayanışmayı destekleyici  

faaliyetlere katılır

Türk Kızılayı Ardahan Şubesi

Yardımlaşma dayanışmanın Türk  

kızılayı'nın yaptığı çalışmalar ekseninde  

toplumsal birlikteliğe katkılarını  

değerlendirir.
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Sosyal Bilgiler 7. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

KÜLTÜR VE MİRAS

SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde  

ıslahat hareketleri sonucu ortaya  

çıkan kurumlardan hareketle  

toplumsal ve ekonomik değişim  

hakkında çıkarımlarda bulunur.

Müzeler

Müzelerdeki eserleri inceleyerek Osmanlı  

Devleti’ndeki yeniliklerin toplumsal

ve ekonomik alandaki değişimini  

değerlendirir.

İNSANLAR, YERLER VE  

ÇEVRELER

SB.7.3.3. Örnek incelemeler  

yoluyla göçün neden ve  

sonuçlarını tartışır.

ARÜ Merkeze gerçekleşecek ziyarette göçün  

neden ve sonulları hakkında bilinçlenir.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere  

bağlı olarak ortaya çıkan yeni  

meslekleri dikkate alarakmesleki  

tercihlerine yönelik planlama  

yapar.

ARÜ

Merkez ziyaretiyle meslekleri  

tanıyarak,meslek seçiminde öncelikli  

konuları öğrenerek kişilik özelliklerine  

uygun meslek seçiminde bilinç kazanır.

KÜRESEL BAĞLANTILAR

SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte  

küresel sorunların çözümüne  

yönelik fikir önerileri geliştirir.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

ARÜ
Küresel sorunları tanır ve çözüme yönelik  

fikirler ileri sürer.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin  

üretim, dağıtım ve tüketim ağında  

meydana getirdiği değişimleri  

analiz eder.

ARÜ

Teknolojinin ekonomik etkinlikler  

üzerindeki etkisini ve önemini analiz  

eder.
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Sosyal Bilgiler 7. Sınıf

KÜLTÜR VE MİRAS

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi  

güç olarak ortaya çıkış sürecini

ve bu süreci etkileyen faktörleri  

açıklar.

SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih  

siyasetini örnekler üzerinden  

analiz eder.

Tarihi ve Kültürel Mekanlar
Mekân ziyaretindeki gözlemlerinden  

hareketle Osmanlı Devleti'nin siyasi  güç 

olarak ortaya çıkışını fetih siyasetini  

analiz eder.

KÜLTÜR VE MİRAS
SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve  

estetik anlayışına örnekler verir.

Camiler ve Türbeler Tarihi mekânlardan hareketle Osmanlı  

Devletinin sanat ve estetik anlayışını  

yerinde inceler.

İNSANLAR, YERLER VE  

ÇEVRELER

SB.7.3.1. Örnek incelemeler  

yoluyla geçmişten günümüze,  

yerleşmeyi etkileyen faktörler  

hakkında çıkarımlarda bulunur.

Yeni ve Eski Yerleşim Yerleri
Tarihi yerleşmelerden hareketle günümüz  

yerleşmelerini karşılaştırarak çıkarım  

yapar.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE  

TOPLUM

SB.7.4.1. Bilginin korunması,  

yaygınlaştırılması ve  

aktarılmasında değişim ve  

sürekliliği inceler.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphane ziyaretleri ile bilginin  

korunması,yayılması ve aktarılması  

süreçlerini yerinde inceler.

BİREY VE TOPLUM
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim  

ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Basın kuruluşları

Medyanın etkileşim ve değişim  

üzerindeki etkisini analiz eder.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde  

toprağın önemini geçmişten ve  

günümüzden örneklerle açıklar.

Endüstriyel Kuruluşlar

Bu ziyarette toprağın tarım,hammadde

ve sanayide başlıca kaynak olduğunu ve

önemini kavrar.

ÜRETİM, DAĞITIMVE  

TÜKETİM

SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde  

meslek edindirme ve meslek  

etiği kazandırmada rol oynayan  

kurumları tanır.

Endüstriyel Kuruluşlar
Türklerde tarihsel süreçlerde meslek  

edindirme,meslek etiği kazandırmadaki  

önemli noktaları inceler.

BİREY VE TOPLUM
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim  

ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Basın kuruluşları

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde  

yarattığı değişimlerin farkında olur.
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Sosyal Bilgiler 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE  

SONRASI

8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne  

bıraktığı eserlerinden örnekler  

verir.

İl ve İlçe Kütüphaneleri

Atatürk'ün bize bıraktığı  eserleri tanır ve 

eserlere sahip çıkma  konusunda bilinç 

kazanır.

MİLLÎ UYANIŞ:  

BAĞIMSIZLIK  

YOLUNDA ATILAN  

ADIMLAR

4.Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum  

sürecini ve sonrasındameydana  

gelen gelişmeleri kavrar.

5.Millî Mücadele’ninhazırlık  

döneminde MustafaKemal’in  

yaptığı çalışmaları analiz eder.

Müzeler
Müze ziyaretinden hareketle Ardahan

halkının Milli Mücadele yıllarında  

gösterdiği çaba ve vatanseverliği inceler.

ATATÜRKÇÜLÜK VE  

ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

8.4.5. Toplumsal alanda yapılan  

inkılapları ve meydana gelen  

gelişmeleri kavrar.

ARÜ
Cumhuriyet ile birlikte toplumsal  alanda 

kadın haklarında meydana gelen  

gelişmeleri değerlendirir.

ATATÜRKÇÜLÜK VE  

ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

8.4.4. Eğitim ve kültür alanında  

yapılan inkılapları ve gelişmeleri  

kavrar.

Halk Eğitim ve Gençlik Merkezleri Bu ziyaretle Atatürk'ün eğitim ve kültür  

alanında gerçekleştirdiği yenilikleri  

değerlendirir.

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK  

DIŞ POLİTİKASI

8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış

politikasının temel ilkelerini ve

amaçlarını açıklar.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanede Atatürk Dönemi Türk  

dış poltikası ve temel ilkeleri ile ilgili  

araştırma yapar.

ATATÜRKÇÜLÜK VE  

ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

8.4.6. Ekonomi alanında meydana  

gelen gelişmeleri kavrar.

Ziyarete Açık Endüstriyel 

Kuruluşlar
Fabrika ziyaretleri ile Atatürk'ün  

ekonomik kalkınmada sanayileşmeye  

verdiği önemi analiz eder.
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Matematik 5. Sınıf
Geometri ve Ölçme/  

Uzunluk ve Zaman  

Ölçme/ Alan Ölçme

M.5.2.3.2. Üçgen ve dörtgenlerin

çevre uzunluklarını hesaplar.

M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı

santimetrekare ve metrekare

birimleriyle tahmin eder.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Yapının çevresini ve alanını uzunluğu  

bilinen nesnelerden ya da yöntemlerden  

yararlanarak tahmin eder. Gerçek çevre  

ve alanla karşılaştırır.

Geometri ve Ölçme/  

Geometrik Cisimler

M.5.2.5.1. Dikdörtgenler  

prizmasını tanır, temel  

elemanlarını belirler.
Camiler

Camiinde mevcut geometrik  cisimleri 

inceleyerek mimari  elemanlarının 

geometrik cisimlerle  ilişkisini kurar.

Sayılar ve İşlemler/  

Doğal Sayılar

M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı  

doğal sayıları okur ve yazar.
Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Bu kuruluşların yıllık üretimleri, ciroları  

ve giderleri gibi çok büyük sayıları  

anlamdırır. Sayılar ve varlıklar arasında  

ilişki kurar.

Sayılar ve İşlemler/  

Doğal Sayılar

M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı  

ve şekil örüntülerinin istenen  

adımlarını oluşturur.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Bu fabrikaların günlük üretimlerinden

yola çıkarak haftalık ve aylık hedefleri

bulur, arasındaki örüntüyü keşfeder.

Sayılar ve işlemler/  

Yüzdeler

M.5.1.6.1. Paydası 100 olan  

kesirleri yüzde sembolü ile  

gösterir.
Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Fabrikalarda üretilen ve günlük  

hayatımızda tükettiğimiz ürünlerin  

içerisinde kullanılan maddelerin  

yüzdelerini göstererek anlamlandırır.

Sayılar ve İşlemler/  

Ondalık Gösterim

M.5.1.5.5. Ondalık gösterimleri

verilen sayıları sayı doğrusunda

gösterir ve sıralar.

İl ve ilçe hastaneleri

Öğrenciler hastane ziyaretlerinde sağlık  

çalışanlarıyla birlikte belli bir zaman  

aralığında kan tahlil sonuçlarını inceler.  

Hangi değerlerin normal değerlerin  

arasında hangi değerlerin normal  

değerlerin dışında olduğunu belirler.

Geometri ve Ölçme/  

Temel Geometrik  

Kavramlar ve Çizimler

M.5.2.1.1. Doğru, doğru parçası,  

ışını açıklar ve uygun sembolle  

gösterir.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanalrı

Parkta yer alan ağaç, yol ve banklardaki

modellerden uygun olanlarından doğru,

doğru parçası ve ışına örnekler verilir.
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Matematik 6. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Sayılar ve İşlemler/ Tam  

Sayılar

1.Tam sayıları tanır  ve sayı 

doğrusunda gösterir.

2.Tam sayıları karşılaştırır  ve 

sıralar.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Tam sayıların sıcaklıkla olan ilişkisini  

kavrar. Termometre üzerinden sıcaklığın  

sıfırın altında ve sıfırın üstünde olması  

durumunu anlamlandırır.

Veri İşleme/ Veri Analizi

M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait  

aritmetik ortalamayı hesaplar ve  

yorumlar.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Ardahan ilinin aylara göre sıcaklık  

ortalamalarını inceler ve genel ortalama  

ile son yıllardaki ortalamalar arasında  

nasıl bir fark olduğunu, sıcaklıklarda nasıl  

bir değişme olduğunu belirler ve bunun  

sebeplerinin neler olabileceğini tartışır.

Sayılar ve İşlemler/  

Kümeler

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel  

kavramları anlar.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanedeki kitapların türlerine ya  

da ortak özelliklerine göre gruplandığını  

görür ve küme tanımıyla ilişkilendirir.

Geometri ve Ölçme

M.6.3.4.1. Dikdörtgenler  

primzasının içine boşluk  

kalmayacak biçimde yerleştirilen  

birim küp sayısının o cismin hacmi  

olduğunu anlar verilen cismin  

hacmini birim küpleri sayarak  

hesaplar.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar  

(sevkiyat bölümleri)

Dikdörtgenler prizması şeklinde olan  

paketlenmiş bir kutuda kaç paket çay  

olduğunu, bir tır kasasına kaç kutu çay  

yüklendiğini uygulamalı olarak görür,  

hacimle ilişkilendirir.

Geometri ve Ölçme/ Sıvı  

Ölçme

M.6.3.5.1 Sıvı öçme birimlerini  

tanır ve birbirine dönüştürür.

Ziyarete açık endüstriyel 

kuruluşlar  
Öçlme birimi olarak ml ile ifade edilen  

su şişelerinin paketlenrek L ile ifade  

edildiğini görür.
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Matematik 6. Sınıf
Veri işleme/  

Veri Toplama ve  

Değerlendirme

M.6.4.1.2. İki veri grubuna ait  

verileri ikili sıklık tablosu ve sütun  

grafiğiyle gösterir.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Kuruluşa ait son beş yılın gelir gider

miktarlarını ikili sıklık tablosu ve ikili

sütun grafiğiyle gösterir.

Sayılar ve İşlemler/ Oran

M.6.1.7.1. Çoklukları  

karşılaştırmada oran kullanır ve  

oranı farklı biçimlerde gösterir.

ARÜ

Müzikle matematik arasındaki ilişkiyi  

kavratmaya yönelik çalışmalar yapılır.  

Müzikteki uyumum matematikle  

bağlantısı keşfedilir. Do sesini çıkaran  

telin uzunluğuyla diğer sesleri çıkaran  

tellerin uzunlukların oranları belirlenir.

Geometri ve Ölçme/  

Alan Ölçme

3.Alan ölçme birimlerini  tanır, 

m²–km², m²–cm²–mm²  

birimlerini birbirine dönüştürür.

4.Arazi ölçme birimlerini  tanır ve 

standart alan ölçme  birimleriyle

ilişkilendirir.

ARÜ
Üniversite öğrencileriyle iletişime  

geçerek alan ve arazi ölçü birimlerini  

uygulamalar üzerinden kavrar.

Sayılar ve İşlemler/  

Kümeler

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel  

kavramları anlar.
Tabiat Parkları

parkta bulunan bitki çeşitlerini  

türlerine, ortak özelliklerine göre  

gurplandırır ve küme tanımıyla  

ilişkilendirir.
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Matematik 7. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Veri İşleme/ Veri Analizi

M.7.4.1.3. Bir veri grubuna  

ilişkin daire grafiğini oluşturur ve  

yorumlar.

Müzeler

Öğrenciler, müzeyi ziyaret ederek  belli 

bir zaman aralığında müzeye  gelen 

turistlerin uyruklarını belirlerler.  Daha 

sonra bu verileri daire grafiğine  

dönüştürerek müze yetkilileri ve okul  

arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Veri İşleme/ Veri Analizi
M.7.4..1.1. Verilere ilişkin çizgi  

grafiği oluşturur ve yorumlar.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Ardahan'ın bir haftalık hava durumu ile  

ilgili çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.  

Dinamik grafik hazırlama yazılımlarını  

inceler.

Veri İşleme/ Veri Analizi

M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait  

ortalama, ortanca ve tepe değeri  

bulur, yorumlar.

ARÜ
Aritmetik ortalama mod medyan  

ilişkisine uygun veri gruplarında inceler.

Sayılar ve İşlemler/ Oran  

ve Orantı

M.7.1.4.3. Gerçek hayat  

durumlarını inceleyerek iki  

çokluğun orantılı olup olmadığına  

karar verir.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Bir tiyatro oyununun bilet fiyatlarından  

elde edilen gelir ile izleyici sayısı  

arasındaki ilişkiyi açıklar.
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Matematik 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Cebir/ Doğrusal  

Denklemler

M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini  

modellerle açıklar, doğrusal  

denklemleri ve grafiklerini eğimle  

ilişkilendirir.

Müzeler

Müzelerin girişinde bulunan engelli

rampalarının eğimlerini hesaplar ve

standartlara uygun olup olmadığını

belirler.

Cebir/ Doğrusal  

Denklemler

M.8.2.2.2. Koordinat sisstemini  

özellikleriyle tanır ve sıralı ikilerle  

gösterir.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Tiyatro salonundaki koltukların  

konumlarının sıralı ikilerle belirtildiğini  

görür.

Geometri ve Ölçme/  

Dönüşüm Geometrisi

1.Nokta, doğru parçası  ve diğer 

şekillerin öteleme  sonucundaki 

görüntülerini çizer.

2.Nokta, doğru parçası  ve diğer 

şekillerin yansıma sonucu  oluşan 

görüntüsünü oluşturur.

3.Çokgenlerin öteleme ve

yansımalar sonucunda ortaya

çıkan görüntüsünü oluşturur.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Camilerimizde kullanılan çini  

süslemelerinde öteleme, yansıma ve  

ötelemeli yansıma hareketlerini farkeder.

Sayılar ve İşlemler/ Üslü  

Sayılar

M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük  

sayıları bilimsel gösterimle ifade  

eder ve karşılaştırır.
Kütüphaneler

Çok büyük ve çok küçük sayılarla ifade  

edilen bilimsel verileri bu bilgileri içeren  

kitapları araştırarak bilimsel gösterimi  

kavrar.

Geometri ve Ölçme/  

Eşlik ve Benzerlik

M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin  

benzerlik oranını belirler, bir  

çokgene eş ve benzer çokgenler  

oluşturur.

Doğal sit alanları ve ören yerleri

Güneşli bir günde kendi boyu ve gölge  

uzunluğu arasındaki ilişkiden yola çıkarak  

civarda bulunan nesnelerin ve varlıkların  

yüksekliklerini hesaplar.
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Matematik 8. Sınıf
Cebir/ Doğrusal  

Denklemler

M.8.2.2.6 Doğrunun eğimini  

modellerle açıklar;doğrusal  

denklemleri ve grafiklerini eğimle  

ilişkilendirir.

Park ve Bahçeler
Parktaki kaydırakların eğimini gerekli ölçü  

aletlerini kullanarak hesaplar.

Geometri ve Ölçme/  

Dönüşüm Geometrisi

M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası  

ve diğer şekillerin yansıma sonucu  

oluşan görüntüsünü oluşturur.

Tabiat Parkları

Göldeki şekillerin birbirine karşılık  

gelen noktaların simetri doğrusuna dik  

aralarındaki uzaklıkların eşit olduğunu  

farkeder. Yansıma sonucu oluşan

görüntünün şeklin kendisiyle eş olduğunu  

anlar.
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Fen Bil imleri 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Canlıların dünyası

F.5.2.1.1 Canlılara örnekler  

vererek benzerlik ve farklılıklarına  

göre sınıflandırır.

Tabiat Parkları

Yaban hayatı merkezinde gördüğü  

hayvanların benzerlik ve farklılıklarını  

inceler.

Madde ve diğişim
F.5.4.3.1 Isı ve sıcaklık arasındaki  

temel farkları açıklar.
Meteroloji Bölge Müdürlüğü

Meteroloji Genel Müdürlüğünde sıcaklık

ölçümlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi

edinir.

İnsan ve çevre
F.5.6.1.1 Biyoçeşitliliğin doğal  

yaşam için önemini sorgular.
Tabiat Parkları

Yakın çevremizde nesli tükenme tehlikesi  

olan bitki ve hayvanları araştırır.

İnsan ve çevre

F.5.6.2.2 Yakın çevresindeki veya

ülkemizdeki bir çevre sorununun

çözümüne ilişkin öneriler sunar.

ARÜ Çevre sorunlarının insan sağlığı  

üzerindeki etkilerini farkeder.

İnsan ve çevre

5.6.2.4 İnsan-çevre etkileşiminde  

yarar ve zarar durumlarını  

örnekler üzerinde tartışır.

Meteroloji Bölge Müdürlüğü
İnsan faliyetleri sonucu çevre  

sorunlarının iklime etkisini fark eder.

İnsan ve çevre

F.5.6.3.1 Doğal süreçlerin neden  

olduğu yıkıcı doğa olaylarını  

açıklar.

Tabiat Parkları
Yakın çevremizdeki heyelanlı ve riskli  

bölgeleri farkederek korunma yollarını  

öğrenir.Heyelan etkisi ile oluşan sera  

gölünü gözlemler.

Elektrik devre elamanları
F.5.7.1.2 Çizdiği elektrik devresinin  

şemasını kurar.
ARÜ Çizdiği elektrik devresin şemasını kurar.
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Fen Bil imleri 6. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Vucudumuzdaki  

sistemler

F.6.2.3.5 Kan bağışının toplum  

açısından öneminideğerlendirir.
Kızılay Kan Bağış Merkezi

Kan bağışının toplum saplığı ve toplumsal  

dayanışma açısından önemini kavrar.

Madde ve ısı

F.6.4.4.1 Yakıtları katı,sıvı,gaz  

olarak sınıflandırıp yaygın olarak  

kullanılanlarına örnek verir.

ARÜ Yakıtları tanır, geleceğin yakıtlarını fark  

eder.

Madde ve ısı

F.6.4.3.4 Binalarda ısı yalıtımının  

önemini,aile ve ülke ekonomisi  

bakımından tartışır.

ARÜ
Isı yalıtımının aile ekonomisine ve ülke  

ekonomisine olan önemini fark eder.

Madde ve diğişim

F.6.4.4.3 Soba ve doğal gaz  

zehirlenmeleri ile ilgili alınması  

gereken tedbirleri araştırır.

Toplum Sağlığı Merkezleri

Uzmanları dinleyerek soba ve doğalgaz  

zehirlenmeleri ile ilgili bilgi edinir ve  

alınması gereken önlemleri öğrenir.

Ses ve özellikleri

F.6.5.4.5 Sesin yalıtımı veya akustik  

uygulamalarına örnek teşkil  

edecekortam tasarımı yapar.

ARÜ
Yalıtılmış müzik odalarında,ses yalıtımının  

önemini fark eder.

Vücudumuzdaki  

sistemlerin sağlığı

F.6.6.1.4 Ergenlik döneminin  

sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi  

için neler yapılabileceğini araştırır.

Hastaneler
Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde  

geçirilmesi için destek alır.

Vücudumuzdaki  

sistemlerin sağlığı

F.6.6.3.1 Sistemlerin sağlığı için  

yapılması gerekenleri araştırıma  

verilerine göre tartışır.

Toplum Sağlığı Merkezleri

Toplumumuzda sağlıkla ilgili riskleri ve

sorunları tartışır.Toplumda sık görülen

hastalıkları tartışır.

Vücudumuzdaki  

sistemlerin sağlığı

F.6.6.3.2 Organ bağışının  

toplumsal dayanışmaaçısından  

önemini kavrar.

HAstaneler
İlgili birim ziyaret edilerek organ bağışı ve  

önemi hakkında bilgi edinilir.
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Fen Bil imleri 7. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Güneş sistemi ve ötesi
F.7.1.1.1 Uzay teknolojilerini  

açıklar.

ARÜ Uzay teknolojileri ile ilgili bilgiyi yerinde  

gözlem yaparak öğrenir.

Saf maddeler ve  

karışımlar

F.7.4.5.3 Geri  

dönüşümü,kaynakların etkili  

kullanımı açısından sorgular.

ARÜ Çevre sorunlarının ülkemiz ve dünya için  

önemini analiz eder.

Saf maddeler ve  

karışımlar

F.7.4.2.2 Periyodik çizelgede  

ilk 18 elenentin veye yaygın

elementlerin kullanım alanlarını  

ifade eder.

Endüstriyel Kuruluşlar
Kullanılan metal vb. elementleri inceler.

Saf maddeler ve  

karışımlar

F.7.4.5.1 Evsel atıklarda  

geri dönüştürülebilen ve

dönüştürülemeyen maddeleri  

ayırır.

Belediyeler
Geri Dönüşünün önemini gözlemleyerek  

fark eder.

Işığın madde ile  

etkileşimi

F.7.5.1.4 Güneş enerjisinin günlük  

yaşam ve teknolojideki yenilikçi  

uygulamalarına örnek verir.

ARÜ
Güneş enerjisi uygulamalarını daha  

yakından görerek bu sistemlerin ülke  

ekonomisi açısından önemini kavrar.

Işığın madde ile  

etkileşimi

F.7.5.3.3 İnce ve kalın kenarlı

merceklerin odak noktalarını

deneyerek belirler.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları  

Yaylalar

Ormanlık alanlardaki cam parçalarını

gözlemler ve bilinçli bir şekilde imha

eder.

Canlılarda  

üreme,büyüme ve  

gelişme

F.7.6.2.3 Bitki ve hayvanlarda  

büyüme ve gelişmeye etki eden  

temel faktörleri açıklar.

Tabiat Parkları Bitki ve hayvan türlerinin yapısını inceler.  

Deniz canlılarında büyüne gelişme ve  

üremeyi fark eder

Elektrik devreleri
F.7.7.1.6 Özgün bir aydınlatma  

aracı tasarlar.

ARÜ
Aydınlatma araçlarının yapım aşamasını

gözlemler böylece özgün bir aydınlatma

aracı tasarlar.

102



Fen Bil imleri 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Mevsimler ve iklim
F.8.1.2.1 İklim ve hava olayları  

arasındaki farkı açıklar.
Meteroloji Bölge Müdürlüğü Hava tahminlerinin yapılışını gözlemler.

Basınç

F.8.3.1.3 Katı,sıvı ve gazların  

basınç özelliklerinin günlük yaşam  

ve teknolojideki uygulamalarına  

örnekler verir.

Köprüler ve Camiler Köprü ve camilerde kullanılan sütün ve  

ayakların sayısı ve büyüklüğü arttıkça  

tasıdığı yükün artacağı çıkarımını yapar.

Madde ve endüstri

F8.4.4.5 Asit ve bazların çeşitli

maddeler üzerindeki etkilerini

gözetler.

ARÜ

Asit ve bazların özellikleri hakkında  

bilgi edinir. Çeşitli maddeler üzerindeki  

etkisini uygulama yaparak öğrenir.

Madde ve endüstri

F.8.4.6.1 Geçmişten günümüze  

Türkiye'deki kimya endüstrisinin  

gelişimini araştırır.

ARÜ Kimya endüstrisi ve ilaç sanayi hakkında  

gözlemler yapar.

Madde ve endüstri

F.8.4.6.2 Kimya endüstrisinde  

meslek dallarını araştırır ve  

gelecekteki yeni meslek dalları  

hakkında öneriler sunar.

ARÜ

Gelecekteki meslek dalları ile ilgili  

bilgiler verilerek öğrencilere geleceğe  

hazırlanmaları konusunda yardımcı  

olunur.

Basit makineler

F.8.5.1.1 Basit makinelerin  

sağladığı avantajları örnekler  

üzerinde açıklar.
Parklar ve Bahçeler

Bu mekânlarda bulunan oyun parkı  

ve spor alanlarındaki basitmakineleri  

gözlemler, onlarla ilgili uygulamalar  

yapar.

Enerji dönüşümlerive  

çevre bilimi

F.8.6.3.3 Küresel iklim  

değişikliklerinin nedenlerini ve  

olası sonuçlarını tartışır.

ARÜ Küresel iklim değişikliklerinin önlenme  

yollarını araştırır.

Enerji dönüşümlerive  

çevre bilimi

F.8.6.4.3 Geri dönüşüm için katı  

atıkların ayrıştırılmasının önemini  

açıklar.

Belediyeler Geri dönüşümle ilgili bilgi toplanır atık  

kontrolünün tercih değil zorunluluk  

olduğunun farkına varır.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

İslam’ı Tanıyalım 4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler. Camiler

İslamın şartları öğretilirken namaz ve  

camide namaz kılmanın öneminin bizzat  

yerinde öğretilmesi sağlanır.

İslam’ı Tanıyalım
4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni  

ile ilgili kavramları tanımlar.

Müftülükler

Kur'an-ı Kerim ile ilgili kavramların  

yerinde uzmanlarınca öğretilmesi, orada  

bizzat Kur'an eğitimi alan çocuklarla  

sohbet edilip bu heyacanı onlardan  

görüp isteklerinin artırılması sağlanır.

Din ve Temizlik
4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya  

özen gösterir.

Tabiat Parklar  

Doğal Sit Alanları

Çevre temizliği bilincini geliştirmek ve  

temiz çevrenin insana sağladığı huzuru  

öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmeleri  

sağlanır. Kurum yetkililerinden çevre  

sorunları ile ilgili bilgi alınır.Örnek  

uygulama alanları inceletilir.

Günlük HayattakiDini  

İfadeler

4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük  

konuşmalarda doğru ve yerinde  

kullanır.

Devlet Hastaneleri
Hasta ziyaretleri yapılarak günlük dinî  

ifadeler kullanılır.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Allah İnancı

5.1.1.Evrendeki mükemmel düzen  

ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği  

arasında ilişki kurar.

Tabiat Parkları  

Botanik Parkı

Parktaki çok farklı canlı çeşitleri ve  

bilgilendirme alanlarından hareketle  

evrenin bir yaratıcısı olduğunun

ve evrenin mükemmel bir şekilde  

yaratıldığını kavrar.

Adap ve Nezaket 5.3.4. Sofra adabına riayet eder.

Yaylalar  

Tabiat Parkları

Doğal Sit Alanları

Alanda piknik yapılarak sofra adabı  

uygulamalı bir şekilde anlatılır.

Adap ve Nezaket

5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket  

kurallarına uygun davranışlar  

sergilemeye özen gösterir.

Halk Eğitim ve Gençlik Merkezleri

Toplumsal hayatta nezaket kurallarına  

uygun davranışlar sergilemeye özen  

gösterme konulu bir oyun izlenilerek  

tiyatro oyuncularıyla sohbet edilir.

Çevremizde Dinin İzleri
5.5.1. Mimarimizde yer alan dinî  

motifleri inceler.

Camiler ve Türbeler
Camiileri bizzat gezerek caminin  

bölümlerinin yerinde görülmesi. Mimari  

eserlerimizin süslemesinde dinin izlerini  

görmesi adına hat, tezhip,ebru gibi sanat  

dalları konusunda bilgilendirme yapılır.

Çevremizde Dinin İzleri
5.5.2. Musikimizde dinin izlerine  

örnekler verir

Halk Eğitim Merkezleri

Dini musikide kullanılan tambur,  

kudüm, ney, bendir vb. müzik aletlerini  

tanıyarak tasavvuf musikisi hakkında  

bilgilendirmelerin fakülte ortamında  

yapılır.

Çevremizde Dinin İzleri
5.5.3.Edebiyatımızdan dinin  

izlerine örnekler bulur.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler  

bulur
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En Güzel Örnek  

Peygamberimiz

5.4.3. Peygamberimizin temizlik  

ilkelerini kendi hayatında  

uygulamaya istekli olur.

Doğal Sit Alanı

Kurum ziyaret edilerek çalışma şartları  

ve zorlukları üzerinde konuşularak  

öğrencilerde farkındalık uyandırılır ve  

yaşadıkları şehri daha temiz tutmaya  

istekli olurlar. Doağl sit alanlarında  

düzenelenen piknik etkinliği sonrasında  

kendi bıraktığı çöpleri toplama  

konusunda hassasiyet gösterir.

En Güzel Örnek  

Peygamberimiz

4. Peygamberimizinhayatında  

namazın yerini fark eder

Camiler ve Türbeler
Peygamberimizin hayatında namazın  

öneminin farkına varır.

Ramazan ve Oruç Kültürümüzde ramazan ve oruçla  

ilgili geleneklerimizi tanır.

Ramazan ayında Ramazan  

etkinlikleri ve iftar çadırları

Kültürümüzde Ramazan ve orucun  

önemi ile ilgili gelenek ve göreneklerin  

birleştirici gücünü anlama noktasında  

iftar çadırlarına gidilir.

Kur’an-ı Kerim’i  

Öğreniyoruz

Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve  

öğrenmenin önemini kavrar.  

Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye istekli  

olur.

Kur’an-ı Kerim’e bağlanmanın  

sevgi ile mümkün olduğunu kavrar.

Kur’an Kursları

“Sizin en hayırlı olanınız Kur’an’ı öğrenen  

ve öğretendir.” hadisi kapsamında Kur’an  

öğretimi / hafızlık alanında yapılan  

çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Ünite Peygamber Ve  

İlahi Kitap İnancı

6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği  

peygamberleri eşleştirir.
Kliseler

Allah'ın insanlara gönderdiği dört kitabın  

inançlarına göre ibadethaneleri ziyaret  

ederek bilgilerini pekiştirmesi istenir.

Ünite Namaz
6.2.3.Namazın kılınışına örnekler  

verir.
Camiler

Önceden hazırlanan namaz nasıl kılınır?  

görselleri öğrencilere dağıtılır. Camiye  

gidilerek mekân -kazanım ilişkisi ile  

pekiştirmeleri istenir.

Ünite Temel  

Değerlerimiz

6.5.2. Dinî bayramların ve önemli  

gün ve gecelerin toplumsal  

bütünleşmeye olan katkısını  

yorumlar.

Camiler

Önemli gün ve gecelerdeki toplumsal  

birlik ve beraberliğin sağlanması  

açısından insanları gözlemleyerek ilişki  

kurar.

Ünite Temel  

Değerlerimiz

6.5.2. Dinî bayramların ve önemli  

gün ve gecelerin toplumsal  

bütünleşmeye olan katkısını  

yorumlar.

Camiler

Bayramların milli birlik ve beraberliğe  

olan katkısını insanlar arasındaki ilişkileri  

gözlemleyerek konu ile ilişki kuarar.

Ünite -Zararlı  

Alışkanlıklar

6.3.4. Zararlıalışkanlıklardan  

kaçınmaya istekli olur.

ArdahanToplum Sağlığı Merkezleri  

Yeşilay

Toplum sağlığı merkezini ziyaret ederek  

zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini  

öğrenip pekiştirir. Zararlı alışkanlıklardan  

uzak durması gerektiğinin farkına varır.

Ünite Temel  

Değerlerimiz

6.5.1. Dinî bayramların ve önemli  

gün ve gecelerin toplumsal  

bütünleşmeye olan katkısını  

yorumlar.

Şehitlikler

Ardahan şehitliğinde yer alan şehit  

mezarlarını gezerek toplumsal  

bütünleşmeye katkısı olan vatanseverlik  

konusunu hissederek pekiştirir.
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Sahabenin Fazileti

3. Bazı genç sahabileri  

tanır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Daha önceden öğretmen tarafından  

öğrenciler guruplara ayrılır ve her gurup  

bir genç sahabeyi kütüphanede araştırıp  

bilgi toplar ve en son her gurup bilgilerini  

diğerleri ile paylaşır.

Ünite Kur'an-ı Kerim'i  

Tanıyalım

6.1.3. Kur'an-ı Kerim'i güzel ve  

doğru okumanın tecvit bilgisiyle  

kazanılacağını kavrar.

Müftülükler

Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumanın  

önemi bu hususta alanında uzman  

eğitimcilerle uygulamalı olarak anlatılır.  

Örnek dinletilerle güzel okumaya istekli  

hale getirilir. Bunun için neler yapmak  

gerektiği üzerinde konuşulur.

Müminlerin Özellikleri
6.3.5. İsraf ve cimriliğin ahlaki bir  

zaafiyet olduğunu farkeder.
KIZILAY

Günümüzde israfın boyutlarını ve  

cimriliğin insanlık için zararınıkavrar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

İslam Düşüncesinde  

Yorumlar

7.5.3. Kültürümüzde etkin olan  

tasavvufi yorumları ayırt eder.
Cami ve Türbeler

Farklı tasavvufi yorumları benimsemiş  

sufilere günümüz toplumunun verdiği  

değerin farkında olur.Farklılıklara ortak  

bir sahip çıkış değer gösterme bilinci  

oluşur.

Melek ve Ahiret inancı
7.1.6 Bir Peygamber Tanıyorum :  

Hz. İsa

İl ve İlçe Kütüphaneleri Kuran’da adı geçen peygamberlerin hayat  

hikayelerini tanır.

Ahlaki Davranışlar

7.3.1 Güzel ahlaki tutum ve  

davranışlarda ölçülü olmaya özen  

gösterir.
Hastaneler

Gençler bir gün yaşlanacaklarını anlar

ve kendi geleceklerini düşünerek hem

yaşlanan bireylere iyi davranır hem de

onlara saygı duyar.

Ahlaki Davranışlar
7.3.3. Tutum ve davranışlarında  

ölçülü olmaya özen gösterir.

Tarihi ve Kültürel Mekanlar Tarihe sahip çıkma, ahde vefa bilinçi  

geliştirir.

Allahın Kulu ve Elçisi Hz.  

Muhammed

7.4.2. Hz. Muhammed’in  

peygamberlik yönüyle ilgili  

özelliklerini ayırt eder.

İl ve İlçe Kütüphaneleri

Peygamberimiz Hz.Muhammed(sav.)  

ile ilgili yapılan araştırmaları yakından

inceler. Bilimsel anlamda da ona verilen  

değerin farkında olur.

Peygamberimizin  

EvrenselMesajları

2. Adaletin İslam’ın temel  

ilkelerinden biri olduğunu kavrar.
Adliyeler

İslam dininin adalet anlayışı hakkında  

bilgi sahibi olur.

Üniteİslam’ın Direği  

Namaz

2.3.4. Mescitlerin özellik ve  

fonksiyonlarını yorumlar.
Camiler

Camiyi gözlemler ve inceler. Camilerin  

fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olur.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Sınıf

Hac ve Kurban

1.Okunuşla ilgili bazı harf ve

işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı

okur.

2.Bakara, Mülk ve Fetih surelerini

kurallarına uyarak okur.

Kuran kursları

Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumanın  

önemi bu hususta alanında uzman  

eğitimcilerle uygulamalı olarak anlatılır.  

Örnek dinletilerle güzel okumaya istekli  

hale getirilir. Bunun için neler yapmak  

gerektiği üzerinde konuşulur.

Melek ve Ahiret İnancı
7.1.6 Bir Peygamber Tanıyorum :  

Hz. İsa

İl ve İlçe Kütüphaneleri Kuranda adı geçen peygamberlerin hayat  

hikayelerini tanır.

SahabedenÖrnek  

Davranışlar

Sahabenin yardımlaşma ve  

dayanışmasına örnekler verir
Kızılay

Yardımlaşma ve dayanışmanın  

toplumdaki yeri ve önemini kavrar.

İslam ve Ahlak

2.1.2. Peygamberimize karşı ahlaki

sorumluluklarını yerine getirmede

istekli olur.

Kültür merkezleri
Mevlid Kandili programına öğrencilerle  

birlikte katılınır.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

1.Kaza ve Kader Ünitesi

8.1.3 Kaza ve Kaderle ilgili  

kavramları (Evrensel Yasalar)  

analiz eder.

Meteroloji Bölge Müdürlüğü

Fiziksel ve biyolojik yasaları  

uzmanlarından ve yerinde görür ve  

farklılıklarını analiz eder.

1-2-3-4

8.1.6. Âyete'l-Kürsî'yi ezbere okur  

ve anlamını söyler. 8.2.5(Mâûn  

Sûresi'ni ezbere okur ve anlamını  

söyler. 8.3.4. Asr Sûresi'ni ezbere  

okur ve anlamını söyler. 8.4.9.  

Kureyş Sûresi'ni ezbere okur ve  

anlamını söyler.

Ardahan Müftülüğü Merkez 

Kur'ân  Kursu

(1)Öğrenciler, Kur'ân ezberleme  

konusunda işin uzmanlarından yararlanır.

(2)Öğrenciler, hafızlık müessesesinin  

farkına varır. (3) Öğrenciler, hafızlık yapan  

öğrencilerle kaynaşır.

2.ÜNİTE

8.2.2. Zekat ve sadaka bireysel ve  

toplumsal faydalarının önemini  

farkeder

Köprüler

Kızılay

Sadaka-ı cariye kavramı anlayarak köprü,  

hastahane, okul vb. yapıların kişiye  

ölümden sonra da sevap kazandırdığı  

öğrenir. Ecdadının sadaka konusundaki  

hassasiyetini kavrar.

1. ÜNİTE

Kur’an- ı Kerim’i  

Tanıyorum

Kur’an- ı Kerim’in temel  

kavramlarını kavrar.

Müftülükler Kur’an-ı Kerim’i yakından inceler ve  

personel tarafından bilgilendirilir.
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İngil izce 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

HELLO

E5.1.S1 SS WILL BE ABLE TO  

INTRODUCE THEMSELVES AND  

MEET OTHER PEOPLE.

Tarihî ve kültürel mekânlar  

Tabiat parkları

Gittiği yerlerdeki turistlerle diyaloğa girer,  

basit kalıpları kullanır.

MY TOWN

E5.2.R1 STUDENTS WILL BE ABLE

TO UNDERSTAND INFORMATION

ABOUT IMPORTANT PLACES

Müzeler
Öğrenciler mevcut yerler hakkındaki  

metin ve bilgilendirme levhalarını okur  

ve anlar.

GAMES AND HOBBIES

E5.3.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT HOBBIES, LIKES,  

DISLIKES AND ABILITIES IN A  

SIMPLE WAY

Gençlik Merkezleri
Hobilerini ifade eder, başkalarının  

hobilerini sorar ve açıklar.

HEALTH

E5.5.S2 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO EXPRESS BASIC NEEDS AND  

FEELINGS ABOUT ILNESSES

Hastaneler

Toplum Sağlığı  Merkezleri
Hedef dilde sağlık sorunlarını ifade eder,  

ihtiyaçları belirtir ve tavsiyede bulunur.

MOVIES

E5.6.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT MOVIES AND  

CHARACTERS

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

oyundaki karakterlerin fiziksel ve kişilik

özelliklerini not alır ve sonrasında soru-

cevap etkinliği yaparlar.

Oyun esnasında, küçük notlar  

tutulur.Sonrasında bu notların da  

yardımıyla karakterler ve oyun  

hakkındaki görüşler dile getirilir.  

Katılma/katılmama durumları  

ifade edilir.

FITNESS

E5.8.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO MAKE SUGGESTIONS FOR A  

LIMITED NUMBERS OF ACTIVITIES

Park ve Bahçeler

Öğrenciler alandaki sınırlı sayıda yer alan  

aktivitelerle ilgili teklifte bulunur, kabul/  

red ifadelerini kullanır.

ANIMAL SHELTER

E5.9.S1 SS WILL BE ABLE TO TALK

ABOUT WHAT PEOPLE/ANIMALS

ARE DOING NOW

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Alandaki insan ve hayvanları gözlemler  

ve şimdiki zamanda cümleler kurar.
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İngil izce 6. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

YUMMY BREAKFAST

E5.2.S1 SS WILL BE ABLE TO  

EXPRESS THEIR OPINION ABOUT  

FOOD THEY LIKE AND DON'T LIKE

Tabiat parkları Doğal sit

alanları

Piknik alanında getirdikleri yiyecek  ve 

içecekleri adlandırır, ikram eder ve

sevip sevmediğini ifade ederek konuyu  

pekiştirir.

DOWNTOWN

E6.3.S2 SS WILL BE ABLE TO MAKE  

COMPARISONS BETWEEN TWO  

THINGS

Müzeler

Müzedeki farklı döneme ait ve farklı  

türdeki eserleri inceleyerek zaman, şekil  

vb açılardan karşılaştırır.

WEATHER AND  

EMOTIONS

E6.4.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT WEATHER
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Farklı yerlerdeki hava durumu ekranda  

görür; hedef dilde ifade eder. Birbirlerine  

soru sorar.

Her öğrenci 3 günlük hava  

tahminine göre görsel materyal  

hazırlar ve sunar.

OCCUPATIONS
E6.6.S1 TALKING ABOUT  

OCCUPATIONS
ARÜ

Kariyer günü etkinliklerine katılarak.  

Meslekleri ve çalışma ortamları hakkında  

bilgiler toplar. Bu bilgileri sözlü olarak  

paylaşır.

HOLIDAYS
E6.7.S1 SS WILL BE ABLE TO TALK  

ABOUT THEIR HOLIDAYS

Tabiat parkları  

Botanik Park  

Doğal sit alanları

Bu yerleri gözlemler ve tatilde buraya  

geldiklerinde ne tür aktiviteler  

yapabileceklerini ve bu aktivitelere dair  

fikirlerini ifade ederler.

BOOKWORMS

E6.8.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO TALK ABOUT PAST EVENTS  

WITH DEFINITE TIME

Müzeler

Müzelerdeki bulunan eşyaların ne zaman  

ve hangi amaçla kullanıldığı hakkında  

geçmiş zamanda cümleler kurar.

SAVING THE PLANET

E6. 9.S1 SS WIL BE ABLE TO  

GIVE SUGGESTIONS ABOUT THE  

PROTECTION OF ENVIRONMENT

ARÜ

Kariyer günü etkinliklerine katılarak  

meslekleri ve çalışma ortamları hakkında  

bilgiler toplar. Bu bilgileri sözlü olarak  

paylaşır.
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İngil izce 7. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

APPERANCE AND  

PERSONALITY

E7.1.S1 STUDENTS WILL BE ABLE

TO TALK ABOUT OTHER PEOPLE'S

APPERANCE AND PERSONALITIES

Müzeler
Öğrenciler heykellerin fiziksel  

görünüşlerini anlatır ve kişisel özellikleri  

biyografilerine bakarak ifade eder.

SPORTS

E7.2.S1 SS WILL BE ABLE TO  

ASK QUESTIONS RELATEDTO  

FREQUENCY OF EVENTS

Spor Kompleksleri

Müsabakaların veya antremanların  

olduğu günde, öğrenciler antrenör ve  

sporculara sorular sorar.

Önceden hazırladıkları sıklık  

ve alışkanlık belirtilen soruları  

sporculara sorarlar.

BIOGRAPHIES

E7.3.S1 SS WILL BE ABLE TO  

TALK ABOUT PAST EVENTS WITH  

DEFINITE TIME

Müzeler

Kütüphaneler

Geçmişte yaşamış önemli kişiler hakkında  

bilgiler edinir ve bunları ifade eder.

WILD ANIMALS

E7.4.S1 SS WILL BE ABLE TO  

ASK QUESTIONS ABOUT WILD  

ANIMALS

Doğal Sit Alanları
Hayvanlar hakkında birbirlerine sorular  

sorarlar.

WILD ANIMALS
E7.4.S2 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO MAKE SIMPLE SUGGESTIONS
Hayvan Barınakları

Öğrenciler hayvanların yaşadıkları  

sorunlar hakkında bilgi alır ve çözüm  

önerisinde bulunur.

CELEBRATIONS

E7. 6.S1 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO MAKE SUGGESTIONS AND  

ABLE TO EXPRESS NEED AND  

QUANTITIES

Alış-Veriş Mağazaları
Önceden oluşturdukları alışveriş listesini,  

civardaki alışveriş yerlerinden giderirler.  

Sonrasında yaptıkları ve aldıkları  

hakkında konuşurlar.
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İngilizce 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

TEEN LIFE

E8.2.S1 SS WILL BE ABLE TO TALK  

ABOUT REGULAR ACTIVITIES OF  

TEENAGERS

ARÜ Kampüs içerisindeki öğrencilerle  

röportajlar yapar ve günlük aktivitelerine  

dair bilgiler edinir, paylaşır.

İngilizce öğretmenliği bölümü  

örencileriyle röportaj yaparlar.

IN THE KITCHEN

E8.3.S1 STUDENTS WILL BE ABLE

TO GIVE A SIMPLE DESCRIPTION

ABOUT A PROCESS

Halk Eğitim Merkezleri Öğrenciler yemek bölümündeki bir  

yemeğin yapılış aşamalarını ifade eder ve  

kendi uygular.

INTERNET

E8.5.S1 SS WILL BE EXCHANGE  

INFORMATION ABOUT INTERNET  

HABITS.

ARÜ
Öğrencilerle konuşarak internet  

alışkanlıkları hakkında bilgiler edinir ve  

bu bilgileri paylaşır.

ADVENTURES

E8.6.S2 STUDENTS WILL BE ABLE  

TALK ABOUT COMPARISONS,  

PREFERENCES AND THEIR  

REASONS.

Tabiat Parkları

Parkta bulunan 'macera park' alanında  

çeşitli aktivitleri deneyimler, karşılaştırır  

ve tercihlerini ifade eder.

TOURISM

E8.7.S1 SS WILL BE ABLE TO  

EXCHANGE INFORMATION ABOUT  

TOURISM

SERKA Kalkınma Ajansı Tarihi ve doğal yerler hakkında bilgiler  

alır, tercihlerini ifade eder.

SCIENCE

E8.9.S2 STUDENTS WILL  

BE ABLE TO PRESENT

INFORMATION ABOUT SCIENTIFIC  

ACHIEVEMENTS IN A SIMPLE WAY

ARÜ
Öğrenciler bilim merkezinde çeşitli  

bilimsel gelişmeler hakkında bilgi sahibi  

olurlar.

NATURAL FORCES

E8.10.S2 STUDENTS WILL BE ABLE  

TO GIVE REASONS AND RESULTS  

TO SUPPORT THEIR PREDICTIONS  

ABOUT NATURAL FORCES AND  

DISASTERS.

ARÜ

Öğrenciler heyelan oluşumu ile ilgili bilgi  

alır ve heyelanın oluşumunu engellemek  

için gerekli bilgileri alır ve birbirine  

aktarır.
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Bilişim Teknoloji leri 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Bilişim Teknolojileri

BT.5.1.1.2. Geçmişten günümüze

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

değişimi farkeder

Müzeler
Müzede bulunan geçmiş döneme ait  

teknolojik araçlarla günümüz araçlarını  

karşılaştırarak bilgi edinir.

1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/

1.Bilişim Teknolojilerinin  

Günlük Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.1.3. Farklı bilişim  

teknolojilerinin olumlu ve olumsuz  

yönlerini tartışır.

Müzeler

Basın kuruluşları

Fabrikalar

Müzede gördüğü  teknolojik araçların 

kullanım amaçlarına  göre yararları ve 

zararlı olabileceği  konusunda konuşur. 

Teknoloji sayesinde  hayatımızın çok 

kolaylaştığını görmesi  için el değmeden 

paketleme yapan bir  çay fabrikası gezilir. 

Sanal dolandırıcılık  konusunda 

gazetelere yansıyan haberler  konusunda 

gazetecilerden bilgi alır.

5.5 PROBLEM ÇÖZME VE  

PROGRAMLAMA / 5.5.1.  

Problem çözme kavramları ve  

yaklaşımları

BT.5.5.1.1. Günlük hayatta  

karşılaştığı problemlere çözüm  

önerileri getirir.

Müzeler Şehir müzesi gezilerek icatlar incelenir  

ve o icadın hangi problemi çözmek için  

üretilmiş olabileceği üzerinde konuşulur.

Bilişim Teknolojileri

BT.5.1.1.3 Farklı bilişim  

teknolojilerinin olumlu ve olumsuz  

yönlerini tartışır.

ARÜ
Teknolojik araçların çevreye verdikleri  

olumlu ve olumsuz etkileri keşfedilir, bu  

konuda yapılan çalışmalar izlenir.
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Bilişim Teknolojileri

BT.5.1.1.3 Farklı bilişim  

teknolojilerinin olumlu ve olumsuz  

yönlerini tartışır.

Orman İşletme Müdürlüğü

Teknolojik araçların çevreye verdikleri  

olumlu ve olumsuz etkileri keşfedilir, bu  

konuda yapılan çalışmalar izlenir.

5.1.BİLİŞİM  

TEKNOLOJİLERİ/5.1.1.Bilişim

Teknolojilerinin Günlük  

Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.1.6. Bilişim teknolojilerini  

kullanmanın beden ve ruh sağlığı  

üzerindeki etkilerini ve olası  

belirtilerini açıklar.

ARÜ
Sürekli Eğitim Uygulama Merkezi  

tarafından internet ve oyun bağımlılığı  

konusunda düzenlenen seminere katılır.

5.1.BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ/5.1.2.Bilgisayar  

Sistemleri

BT.5.1.2.4. Bilgisayarda veri  

saklama yöntemlerini ve  

depolama birimlerini açıklar.
ARÜ

Her ders birer veridir. Uzaktan eğitim  

çalışanlarının sisteme yükledikleri  

dersleri nerede sakladıkları hakkında bilgi  

edinilir.

İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ  

BİRLİĞİ

5.3.2.4. Ulaştığı bilginin  

doğruluğunu farklı kaynaklardan  

sorgular.

ARÜ
Bilginin doğruluğu, tarafsızlığı ve teyid  

edilmesindeki önemin vurgulanması için  

öğrenciye yerinde eğitim verilebilecektir.

5.3. İLETİŞİM , ARAŞTIRMA

VE İŞBİRLİĞİ / 5.3.3 İletişim

Teknolojileri ve İş Birliği

BT.5.3.3.1. İletişim teknolojilerini  

tanımlayarak türlerini listeler. ARÜ

Videokonferans yöntemiyle  

gerçekleştirilen bir uzaktan eğitim dersini  

gözlemler. Böylece sesli- görüntülü  

iletişim araçları hakkında bilgi sahibi olur.

İletişim Araştırma ve İşbirliği
BT.5.3.3.3 E posta hesabı oluşturur  

ve iletişim kurmada kullanır.

ARÜ
E posta kullanımın işlemleri  

kolaylaştırmadaki rolünü farkeder.

PROBLEM ÇÖZME VE  

PROGRAMLAMA

5.5.1.17. Matematik ve bilgisayar  

bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.

ARÜ
Problem çözme ve programlama  

etkinlikleri ile geleceğin teknolojilerini  

tasarlamada başarılı örnekleri görmeyi  

sağlayacaktır.

Problem Çözme ve Programlama

5.5.2.2. Blok tabanlı programlama

aracının arayüzünü ve özelliklerini

tanır.

ARÜ
Blok tabanlı programlama aracının  

özellikleri bilgisayar üzerinde öğrenci  

tarafından tespit edilir. Program arayüzü  

tanınarak kullanım uygulamaları yapılır.

Bilişim Teknoloji leri 5. Sınıf
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Bilişim Teknoloji leri 5. Sınıf

Problem Çözme ve Programlama

BT.5.5.2.2. Blok Tabanlı  

Programlama Aracının Arayüzünü  

ve Özelliklerini Tanır

Kodlama sınıfı/birimi olan okullar

Gruplar halinde teknolojik imkanlarla  

düzenlenmiş olan okullara ziyarete  

gidilerek öğrencilerin soyut olarak  

programladıklarını somut halde  

görmeleri sağlanacaktır. Lego setleri  

robotları ile program, program yazmanın  

amacı, programlama dili üzerinde  

durulur. Açık kaynak kodlu veya ücretsiz  

erişilebilen programlama araçları  

kullanılır. Blok tabanlı programlama  

aracındaki basit örnekler üzerinden  

algoritma işlemleri yaptırılır.

5.3. İLETİŞİM , ARAŞTIRMA

VE İŞBİRLİĞİ / 5.3.3 İletişim

Teknolojileri ve İş Birliği

BT.5.3.3.3. E-posta hesabı  

oluşturur ve iletişim kurmada  

kullanır.

Halk Eğitim ve Gençlik

Öerkezleri

Oyunda tanıştığı birinin e-posta adresini  

alıp ona e-mail yazar.

5.1.BİLİŞİM  

TEKNOLOJİLERİ/5.1.1.Bilişim

Teknolojilerinin Günlük  

Yaşamdaki Önemi

BT.5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine  

ilişkin temel kavramları tanımlar.
ARÜ

Bilşim şirketlerinin teknoloji üretmesi  

amacıyla kurulmuş olan Teknoparkta  

öğrenciler bu alanı tanır ve  

oluşturulabilecek ürünler hakkında bilgi  

sahibi olur.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BT.5.1.1.2. Geçmişten günümüze

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

değişimi fark eder.
ARÜ

Teknolojinin zaman içerisinde değişimini  

daha iyi kavrayabilmek için gerçek  

materyaller ile karlılaştırma yapabilmeyi  

sağlayacaktır.

5.1.BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ/5.1.2.Bilgisayar  

Sistemleri

BT.5.1.2.5. Donanım ve yazılım  

konusunda karşılaştığı teknik  

sorunlara çözüm üretir.
ARÜ

Teknokentte yer alan şirketler ziyaret  

edilerek karşılaştıkları teknik sorunlara  

buldukları çözümler incelenir ve üzerinde  

konuşulur.
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5.1.BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ/5.1.2.Bilgisayar  

Sistemleri

BT.5.1.2.2. Giriş ve çıkışbirimlerine  

örnek verir.
Camiler

Cami imamının ezan okumasına şahit  

olması sağlanılarak, mikrofonun giriş  

hoparlörün çıkış birimi olduğu üzerinde  

konuşulur.

5.1.BİLİŞİM  

TEKNOLOJİLERİ/5.1.3. Dosya

Yönetimi

BT.5.1.3.1. Elektronik ortamda veri  

yönetiminin önemini fark eder.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanelerde kullanılan dosyalama  

sistemini inceler. Bilgisayarda aradığımızı  

bulmamız konusunda dosya ve  

klasörlemenin önemini anlamasına  

yardımcı olur.

BT.5.3 İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE  

İŞ BİRLİĞİ

BT.5.3.1.1 Bilginin ağlar arasındaki  

yolculuğunu keşfeder.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanelerdeki bilgisayarlarda  

oluşturulan dosya, klasörlere ağa bağlı  

bilgisayarlardan ulaşılabildiğini ve ağa  

bağlı yazıcı sayesinde çıktı alınabildiğini  

öğrenir.

5.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine  

ilişkin temel kavramları açıklar.
Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Bilişim teknolojilerinin endüstri ve sanayi  

alanında da kullanıldığını fark eder.

5.2.ETİK VE GÜVENLİK/5.2.1. Etik

Değerler

BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali  

sonucunda karşılaşılacak  

durumları fark eder.
Basın kuruluşları

Bilişim Etiği dersini almış herhangi bir  

öğrenciden veya dersi veren öğretim  

görevlisinden konuyla ilgili bilgi edinir.  

Konuyla ilgili gazetelere yansıyan  

haberler hakkında yetkililerden bilgi alır.

BT 5.1.11 İletişim, Araştırma ve  

İş Birliği

5.3.3.1. İletişim teknolojilerini  

tanımlayarak türlerini listeler.
Basın kuruluşları

Yazılı iletişim araçlarının yazım ve  

basım sürecini inceleyerek iletişim  

teknolojilerinin kullanım amacını fark  

eder.

ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.5.4.2.6. Farklı kelime işlemci  

programlarını keşfeder.
Basın kuruluşları

Gazetecilikte kullanılan farklı kelime  

işlemci programlarını ve editörleri  

keşfeder.

Bilişim Teknoloji leri 5. Sınıf
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BT.5.4. ÜRÜN OLUŞTURMA

BT.5.4.3.2.Belirli bir amaç için  

oluşturduğu sununun tasarımını  

ve bileşenlerini biçimlendirir.

Matbaalar  

Tasarım büroları

Yazı tipi, yazı rengi, yazı büyüklüğü gibi  

özelliklerin tasarım ilkeleri doğrultusunda  

nasıl kullanıldığı yerinde gözlemlendir.

5.1.BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ/5.1.2.Bilgisayar  

Sistemleri

BT.5.1.2.6. Aynı türde farklı  

marka, model ve teknolojilerin  

bileşenlerini karşılaştırarak sunar.

ARÜ

Bilgisayar Mimarisi dersini almış herhangi  

bir öğrenciden veya dersi veren öğretim  

görevlisinden , Bir bilgisayarı oluşturmak  

için hangi bileşenlerin lazım olduğu  

hakkında bilgi edinir. Farklı marka

ve modellerin bileşenlerini internet  

üzerinden araştırma konusunda yardım  

ister.

5.2.ETİK VE GÜVENLİK/5.2.1. Etik

Değerler

BT.5.2.1.1. Etik ve bilişim etiği ile  

ilgili temel kavramları açıklar. ARÜ

Bilişim Etiği dersini almış herhangi bir  

öğrenciden veya dersi veren öğretim  

görevlisinden konuyla ilgili bilgi edinir.

5.2.ETİK VE GÜVENLİK/5.2.1. Etik

Değerler

BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali  

sonucunda karşılaşılacak  

durumları fark eder.
ARÜ

Bilişim Etiği dersini almış herhangi bir  

öğrenciden veya dersi veren öğretim  

görevlisinden konuyla ilgili bilgi edinir.  

Konuyla ilgili gazetelere yansıyan  

haberler hakkında yetkililerden bilgi alır.

İLETİŞİM, ARAŞTIRMAVE  

İŞBİRLİĞİ

5.3.1.2. Bilgisayar ağlarına ilişkin

temel kavramları ve bilgisayar ağ

türlerini açıklar.

ARÜ

LAN, WAN kavramlarının çalışma şeklini  

uygulamalı olarak görerek sağladığı  

kolaylıkları tespit eder.

5.3.İletişim,Araştırma ve İşbirliği

BT.5.3.2.4.Ulaştığı bilginin  

doğruluğunu farklı kaynaklardan  

sorgular.
Kütüphaneler

Kütüphane veri tabanlarında tarama  

faaliyetleri sonucunda edindiği bilgileri  

karşılaştırma yaparak sorgulama imkanı  

bulur.

5.5 PROBLEM ÇÖZME VE  

PROGRAMLAMA / 5.5.1.  

Problem çözme kavramları ve  

yaklaşımları

BT.5.5.1.17. Matematik ve  

bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi  

tespit eder.
ARÜ

Herhangi bir öğrenciden veya öğretim

görevlisinden matematik ve bilgisayar

bilmi ilişkisiile ilgili bilgi edinir.
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5.5 PROBLEM ÇÖZME VE

PROGRAMLAMA / 5.5.2.

ProGRAMLAMA
BT.5.5.1.1. - BT.5.5.1.10 ARÜ

Programlamaya Giriş dersini almış  

herhangi bir öğrenciden veya dersi veren  

öğretim görevlisinden konuyla ilgili bilgi  

edinir.

Problem Çözme ve Programlama
5.5.1.10. Verilen bir problemin  

çözümünde operatörleri kullanır.
Tabiat Parkları

Öğrenci Botanik Parktaki bitki  

çeşitlerinden yararlanarak mantıksal  

operatörleri kullanarak kendi çalışmasını  

hazırlar. Çalışmasındaki soruları  

arkadaşlarına yöneltir.

Problem Çözme ve Programlama
5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz  

eder.
Tabiat Parkları

Tabiat parkının doğal yapısındaki  

bozulmalar tespit edilir. Doğal yapıdaki  

bozulamalara nelerin etki ettiği çalışma  

kağıtlarına yazılır.

BT.5.1.1 - BİLİŞİM İLE  

TANIŞIYORUM

BT.5.1.1.4. Bilişim teknolojilerini  

kullanmanın beden ve ruh sağlığı  

üzerindeki etkilerini ve olası  

belirtilerini açıklar.

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Hastaneler

Teknoloji sayesinde hayatın kolaylaşması  

ve hatalı kullanıma bağlı boyun  

kaslarında ağrı ve tutulma, gözlerde  

yorulma, duruş bozuklukları meydana  

gelebileceği açıklanır.

BT.5.2.ETİK VE GÜVENLİK

BT.5.2.2.1. Dijital vatandaşlık  

uygulamalarının kullanım  

amaçlarını ve öneminikavrar.
PTT şubeleri

PTT'den e-devlet şifresi alındığınıı  

öğrenerek, günlük yaşamda birçok işi  

e-devlet şifresi sayesinde yapıldığının  

farkına varır.

BT.5.1.8 - BİLGİ BAĞLARI
BT.5.3.1.1. Bilginin ağlar arasındaki  

yolculuğunu keşfeder.

Türk Telekom Ardahan İl Müdürlüğü  

Müşteri İlişkileri ASİST

LAN, WAN, WLAN ve bulut gibi kavramlar  

üzerinde durularak ağlar özelliklerine  

göre karşılaştırılır.

BT.5.1.8 - BİLGİ BAĞLARI

BT.5.3.1.2. Bilgisayarağlarına  

ilişkin temel kavramları ve  

bilgisayar ağ türlerini açıklar.

Türk Telekom Ardahan İl 

Müdürlüğü  Müşteri İlişkileri ASİST

Modem, kablosuz ağ gibi farklı  

teknolojiler ağ türleriyle ilişkilendirilerek  

açıklanır.
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BT.5.1.8 - BİLGİ BAĞLARI

BT.5.3.1.3. Bilgisayar ağlarında  

kullanılan bağlanma teknolojilerini  

listeler.

Radyo İstasyonları Verici 

Kullanan İşletmeler

Verinin iletişimininn somut gösterimi  

yapılır.

BT.5.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.5.4.2.Kelime işlemci programı  

ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
Vergi daireleri

Kelime işlemci programlarında metin  

düzenlemeye yönelik bilgiler alır.

Uygulamaları inceler.

Bilişim Teknoloji leri 5. Sınıf
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Bilişim Teknoloji leri 6. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin  

günlük yaşamdaki önemini  

değerlendirilir.

Müzeler
Müzeyi gezerek teknolojnin geçmişten  

bugüne kadar değişimi üzerinde  

konuşulup her dönemde günlük hayattaki  

önemi üzerinde fikir sahibi olunur.

Bilişim Teknolojileri

6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin  

günlük yaşamdaki önemini  

değerlendirir.

ARÜ

Öğrenci bilgi ve iletişim teknolojilerinin  

uzaktan eğitim sisteminde nasıl  

kullanıldığını yerinde görerek eğitime  

katkılarını kavrar.

Bilişim Teknolojileri

6.1.3.3. Elektronik ortamdaki  

verilerin sınıflanması ve  

saklanması için doğru yaklaşımları  

uygular.

Kodlama Merkezleri

Öğrenci yanında flaş bellek ile getirdiği  

dosyalarını bulut depolama programına  

kaydederek farklı bilgisayarda flash bellek  

kullanmadan açarak bulut depolama  

programının faydalarını ve sağladığı  

kolaylıkları tespit eder.

Bilişim Teknolojileri

BT.6.1.3.3 Elektronik ortamdaki  

verilerin sınıflanması ve  

saklanması için doğru yaklaşımları  

uygular

Hasta Hakları Uygulama Araştırma  

Merkezi

Hastalara yönelik oluşturulan dosyaları  

inceler, verilerin sınıflandırılmasının işleri  

nasıl kolaylaştırdığını görür.

BT 6.1.5 - YARATICI  

ÜRÜNLERİMİZ NASIL  

KORUNUYOR?

6.2.1.4. Telif hakkı kavramını ve  

önemini araştırır.

ARÜ

Telif hakları kavramı aktarılırken fikri  

haklara konu olabilecek varlıklarının  

belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal  

koruma işlemlerinin takibi gibi süreçlerin  

nasıl işlediğinin farkına varır.
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Bilişim Teknoloji leri 6. Sınıf
ETİK VE GÜVENLİK

6.2.2.1. Dijital paylaşımların  

kendisi ve başkaları üzerindeki  

etkilerini fark eder.

ARÜ
Dijital ortamdaki bilginin yayılması  

ve oluşturabileceği tehlikeleri  

bağdaştırmada kolaylık sağlar.

İLETİŞİM, ARAŞTIRMAVE  

İŞBİRLİĞİ

6.3.2.1. Arama motorlarını  

kullanarak ileri düzeyde araştırma  

yapar.

Kodlama Eğitim  Merkezi
Öğrenci belirlenen konuyu ileri düzey  

araştırma yaparak bulur. Ön bilgilendirme  

ile öğrendiği yöntemleri araştırma  

yaparken kullanır.

6.3. İletişim, Araştırma,  

İş birliği

BT.6.3.2.3. Bilgi yönetimi  

kavramını ve önemini ifade eder.

ARÜ Bilginin yönetimi ve önemi konusunda  

uzmanlardan bilgi edinir.

İLETİŞİM, ARAŞTIRMA  

VE İŞ BİRLİĞİ

BT.6.3.3.1. Farklı ve eş zamanlı  

iletişim sürecini kavrar.

ARÜ

Uzaktan eğitim eş zamanlı olarak  

dinleye bileceğimiz aynı zamanda soru

sorabileceğimiz bir eğitim türüdür. Bunun  

bir örneği ile eş zamanlı ve farklı zamanlı  

iletişim sürecini kavrar.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.3.3.1 Farklı ve eş zamanlı  

iletişim sürecini kavrar.

ARÜ Farklı ve eş zamanlı iletişim hakkında bilgi  

alınıp, örnek bir uygulama yaptırılır.

İletişim Araştırma ve  

İşbirliği

BT.6.3.3.2 Farklı ve eşzamanlı  

olarak kullanılan iletişim  

teknolojilerini sınıflandırır.

ARÜ
Bizzat yerinde inceleyerek öğrenir.

İLETİŞİM, ARAŞTIRMA  

VE İŞ BİRLİĞİ

6.3.3.6. İhtiyaca göre doğru

iletişim aracını seçerek etkili

biçimde kullanır.

ARÜ İletişim araçlarındaki değişimi, güvenirlik  

ve maliyet gibi kavramları anlamayı  

kolaylaştırır.

İletişim Araştırma ve  

İşbirliği

BT.6.3.3.6 İhtiyaca göre doğru  

iletişim aracını seçerek etkili  

biçimde kullanır.

ARÜ
Bizzat yerinde inceleyerek öğrenir.

ÜRÜN OLUŞTURMA
6.4.3.4. Video dosyaları ile ilgili  

düzenleme işlemlerini yürütür.

Kodlama Eğitim  Merkezi
EBA üzerinden daha önceden belirlenen  

video bilgisayarlara indirilir. Windows  

Movie Maker programını kullanarak  

video düzenleme işlemleri yapılır.
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BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME  

VE PROGRAMLAMA

6.5.1.5. Problemin çözümü için bir  

algoritma geliştirir..

Kodlama Eğitimi Merkezi

Algoritma kavramının kodlam eğitimi

verilen bu kurumda kullanılan robotik

ekipmanlar üzerinde test edilmesi ve

sonuçlarının gözlenmesi, öğrenilenleri

pekiştirir.

PROBLEM ÇÖZME VE  

PROGRAMLAMA

6.5.2.14. Farklı programlama  

yapılarını kullanarak karmaşık  

problemlere çözüm üretir.

Kodlama Eğitim  Merkezi
Problem çözmede yeni teknikler,  

programlama dillerini kullanarak farklı  

zeka alanlarında çözümler üretebilmeyi  

sağlar.

Programlama

BT.6.5.2.15 Tüm programlama  

yapılarını içeren özgün bir pproje  

oluşturur.

Kodlama Eğitimi Merkezi
Merkezdeki kodlama sınıfını ziyaret  

ederek geliştirilen projeleri inceler, imkan  

verilirse yeni bir proje üretir.

BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME  

VE PROGRAMLAMA

BT.6.5.2.15. Tüm programlama  

yapılarını içeren özgün bir proje  

oluşturur.
Kodlama sınıfı/birimi olan okullar

Kodlama eğitimi verilen bu kurumda  

kodlamının önemini daha iyi  

kavrayacaktır, yapılan uygulamalar  

kodlamaya ilgiyi arttıracaktır.

BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME  

VE PROGRAMLAMA

BT.6.5.2.15. Tüm programlama  

yapılarını içeren özgün bir proje  

oluşturur.

Kodlama sınıfı/birimi olan okullar

Kodlama ile yapılabilecek projeler  

hakkında bilgi edinir ve sorumlu  

öğretmen eşliğinde proje geliiştirebilir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BT.6.5.2.15.Tüm programlama  

yapılarını içeren özgün bir proje  

oluşturur.

Kodlama sınıfı/birimi olan

okullar

Kodlama merkezinde kodlama üzerine  

genel bir bilgilendirme eğitimi alınır  

ve yazdığı kodları uygulamalı olarak

robotlarda kullanarak tüm programlama  

yapılarını içeren özgün bir proje  

oluşturulur.

BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME  

VE PROGRAMLAMA

BT.6.5.2.4. Blok tabanlı  

programlama aracında sunulan

bir programı verilen ölçütlere göre  

geliştirerek düzenler.

Kodlama sınıfı/birimi olan

okullar

Kodlama eğitimi verilen bu kurumda  

kodlamının önemini daha iyi  

kavrayacaktır, yapılan uygulamalar  

kodlamaya ilgiyi arttıracaktır.
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Bilişim Teknoloji leri 6. Sınıf
Bilişim Teknolojilerinin  

Günlük Yaşamdaki  

Önemi

6.1.1.1.Bilişim Teknolojilerinin  

günlük yaşamadaki önemini  

tartışır.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Teknolojilerin günlük yaşantımızda her  

alanda (kütüphane,tiyatro,hastane..)  

kullanıldığını öğrencilere fark ettirmek  

amaçlanmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin  

sosyal ve kültürel hayata  

katkılarını ve risklerini örnekler  

üzerinden tartışır.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Teknolojinin sosyo-kültürel hayata  

etkinlerini anlatan tiyatro gösterileri  

kazanımın amacına ulaşmasını  

kolaylaştıracaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin  

sosyal ve kültürel hayata  

katkılarını ve risklerini örnekler  

üzerinden tartışır.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Teknolojinin sosyo-kültürel hayata  

etkinlerini anlatan tiyatro gösterileri  

kazanımın amacına ulaşmasını  

kolaylaştıracaktır.

Ürün Oluşturma

BT.6.4.2.2 Ses ve video dosyalarını  

düzenleyebileceği yazılımları  

kullanır.
Kültür merkezleri

Sunum salonundaki ses ve video  

dosyalarının kullanımına yönelik bilgi  

edinir.

Ürün Oluşturma
BT.6.4.2.3 Ses dosyalarıyla ilgili  

düzenleme işlemlerini yürütür.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Tiyatro gösterilerinde kullanılan ses  

efektlerinin nasıl düzenlendiğini öğrenir.

Bilişim Teknolojilerinin  

Günlük Yaşamdaki  

Önemi

6.1.1.1.Bilişim Teknolojilerinin  

günlük yaşamadaki önemini  

tartışır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Teknolojilerin günlük yaşantımızda her  

alanda (kütüphane,tiyatro,hastane..)  

kullanıldığını öğrencilere fark ettirmek  

amaçlanmaktadır.
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BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME  

VE PROGRAMLAMA

BT.6.5.1.1. Verileri toplayarak  

türlerine göre sınıflandırır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanedeki kitapların diziliş  

mantığıyla farklı türdeki verilerin farklı  

gruplandırmayla saklandığını keşfeder.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BT.6.1.3.3 Elektronik ortamdaki  

verilerin sınıflanması ve  

saklanması için doğru yaklaşımları  

uygular.

Basın kuruluşları

Elektronik ortamda verilerin nasl  

sınıflandırıldığı ve saklandığı konusunda  

ilgili kuruluştan bilgi edinilir. Arşivler  

öğrencilere gösterilebilir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BT.6.2.1.2. Etik ilkelerin ihlali

sonucunda karşılaşılabilecek

durumlara örnekler verir.

Basın kuruluşları

Gazeteciler Cemiyeti

Yayıncılık etiği, etik ilkelerin ihlali  

sonucunda karşılaşılabilecek durumlar  

hakkında yayıncı kuruluşla etkileşimde  

bulunulur.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.2.1.4 Telif Hakkı Kavramını ve  

önemini araştırır.
Basın kuruluşları

Telif Hakkının ne olduğu önemi ve neden  

dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi  

alınır.

BT.6.4. ÜRÜN  

OLUŞTURMA

BT.6.4.1.5. Amaca uygun grafik  

türlerini kullanarak veriyi  

görselleştirir.

Grafik ve tasarım ofisleri
Farklı grafik türlerini ve içeriklerini  

inceleme fırsatı bulur.

Bilişim Teknoloji leri 6. Sınıf
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Bilişim Teknoloji leri 7. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Bilişim Teknolojileri

BT.7.3.2.5. Problemin çözümüne  

yönelik koşullu ifadeleri kullanır.
Kodlama Merkezleri

Kodlama merkezinde kodalam üzerine  

genel bir bilgilendirme eğitimi alınır  

ve yazdığı kodları uygulamalı olarak

robotlarda kullanarak koşullu ifadelerin  

işleyişini gözlemler.

Bilişim Teknolojileri
BT.7.2.1.2. Fikri mülkiyet  

haklarının önemini değerlendirir

Basın kuruluşları

Gazeteciler Cemiyeti

Bir eserin veya yayının fikri mülkiyet  

hakları konusunda yayıncılık  

kuruluşundan bilgi alınır.

Bilişim Teknolojileri

BT.7.4.1.5. Sayfa tasarım  

programları kullanarak bir ürün  

oluşturur.

Basın kuruluşları

Yayıncılıkta kullanılan programlar  

hakkında yayıncı kuruluştan bilgilendirme  

eğitimi alınır.

Bilişim Teknolojileri

BT.7.2.2.2. Bilgi güvenliği ve  

gizliliğine karşı tehditleri açıklar.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü  

Siber Suçlarla Mücadele Birimi

Bilgi güvenliğini sağlama konusunda  

sorumluluk bilinci kazandırılır. Gizlilik,  

bütünlük, erişilebilirlik gibi kavramlara  

değinilir. Virüs, spam, truva atı vb. zararlı  

yazılımlardan bahsedilir.
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Bilişim Teknoloji leri 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Bilişim Teknolojileri

BT.6.1.1.1. Bilişim  

teknolojilerinin günlük  

yaşamdaki önemini  

değerlendirilir.

Müzeler
Müzeyi gezerek teknolojnin geçmişten  

bugüne kadar değişimi üzerinde  

konuşulup her dönemde günlük  

hayattaki önemi üzerinde fikir sahibi  

olunur.

Bilişim Teknolojileri BT.8.4.1.3 Kodlama Merkezleri Basit düzeyde 3 boyutlu çizimler yapar.

Bilişim Teknolojileri BT.8.4.1.4 Kodlama Merkezleri Model tasarımı yapar.

Bilişim Teknolojileri

BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri  

ile İnterneti kullanma ve  

yönetme sürecinde etik  

ilkelere uymanın önemini  

açıklar.

Kodlama Merkezleri
Bilgisayar laboratuvarı kullanırken  

nelere dikkat ettikleri konusunda  

kurumdan bilgi alınır.
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Görsel Sanatlar 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.5.1.1. Görsel sanat  

çalışmasını oluştururken  

uygulama basamaklarını  

kullanır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Gözlemlerin doğrultusunda beyin  

fırtınası ile başlayan, fikirleri  

sentezleme, tasarlama, eskiz yapma,  

detaylandırma ve görsel sanat  

çalışmasını oluşturmaya kadar devam  

eden sürecin bilinmesi ve uygulanması  

sağlanır. Kazanımla ilgili değerler  

üzerinde durulur.

Eski ile yeniyi zamanı  

karşılaştırma. Teknolojinin nasıl  

geliştiğini anlatan eskiz yapar.

Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.5.1.2. Görsel sanat  

çalışmasında mekân olgusunu  

göstermek için ölçü ve oranı  

kullanır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri Eşyaların konumu, yakın-uzak ve  

büyük-küçük ilişkisini dikkate alıp  

derinlik hissi oluşacağını kavrayarak  

ölçü-oran-orantı kavramları ile çizim  

yapar.

Hava perspektifi açıklanır.  

Öğrencilere geçmişten günümüze  

doğru bazı ressamların peyzaj

ve çizgisel derinlik resimleri  

gösterilir.Mekâna ait resimler  

yaptırılır.
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Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.5.1.3. Görselsanat  

çalışmasında hava  

perspektifini kullanır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Mekânı yakından uzağa doğru  

inceleyerek, atmosferin görünen  

rengi uzağa gittikçe daha açık  

tonlarda gösterdiğini fark ederek hava  

perspektifini uygular.

Mekânın içeriği hakkında  

konuşulur. Öğrenciler manzarayı  

çizer ve Çalışmalar belirlenen  

teknik ile renklendirilir.

Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.5.1.4. Gözlemlerinden yola  

çıkarak orantılarına uygun  

insan figürü çizer.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Hareketli ve hareketsiz insan figürlerini

mekânda inceleyerek oranlarına uygun

insan figürü çizer.

Figürlerden yararlanarak  

oranlarına uygun bir şekilde  

defterlerine eskiz yapmaları  

istenir.

Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.5.1.5. Görsel sanat  

çalışmasında dijital teknolojiyi  

kullanır.

Tarihi ve Kültürel Mekanlar

Eski evleri, deniz, gemi, kayık ve  

doğal güzellikler gibi yaylalarımızın

fotoğrafları çekilir ve bu fotoğraflardan  

bir fotoğraf sergisi hazırlanılanılabilinir,  

fotoğrafların resimleri yapılır. Akıllı  

tahta veya projeksiyon ve bilgisayar  

aracılığı ile mekânlar sanal olarak da  

gezilebilinir.

Çal mağarasınına fotoğraflar  

çekilir ve bu fotoğraflardan küçük  

bir fotoğraf sergisi hazırlanır.

Mağra duvarlarındaki dokulardan  

esinlenerek tasarımlar  

oluşturulur.
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Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.5.1.7. Görsel sanat  

çalışmalarını oluştururken  

sanat elemanları ve tasarım  

ilkelerini kullanır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Yapılardaki doku, süsleme, resimler

ve mimarisi incelenerek iki veya üç

boyutlu tasarımlar oluşturur.

İzlenimleri renk fon doku değer  

oranlarına uygun bir şekilde  

çizmeleri istenir.

Kültürel Miras
G.5.2.1. Yerel kültüre ait  

motifleri açıklar

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Mimari,resim,halı,kilim,çini,tuğra vb.  

eserler üzerindeki sembolik motifler  

üzerinde durulur.Eserlerin üzerindeki  

motiflerin anlamları ve bu anlamların  

neler olabileceği açıklanır.

Kültürel Miras

G.5.2.2. Farklı kültürlerin  

sanatı ve sanatçıları arasındaki  

benzerlik ve farklılıkları açıklar.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Gezilen mekânlardaki tarihî dokular,  

duvar resimleri, mimari yapı  

incelenerek kültürü hakkında bilgi  

edinilir. Edinilen bu bilgiler ışığında  

benzerlikler ve farklılıklar açıklanır.  

Öğrencilerden farklı kültürleri ve  

sanatlçılar arasındaki benzerlikleri  

kısa bir hikaye ile anlatmaları istenir.  

Kısa bir hikâyenin ürün dosyasına  

eklenebileceği söylenir.En sevdikleri  

hikâyenin adı sorulur.

Sanatın Anlayalım ve renkleri  

keşfedelim Öğrencilerin  

sanatsal bilgi ve becerilerini  

temellendirmek boya  

tekniklerinde bilinç geliştirmek  

amaçlı çalışmalar ve bilgiler  

sunmak. Sosyal bir etkinlik  

olarak sanatın parasal kazanım  

etkinlikleri üstüne söyleşiler  

yapılır.

132



Görsel Sanatlar 5. Sınıf

Kültürel Miras

G.5.2.3. Geçmişte ve  

günümüzde yapılmış olan  

sanat eserleri arasındaki  

farklılıkları söyler.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Geçmişte ve günümüzde yapılan iki

yapıyı farklı açılardan inceleyip ikisi

arasındaki faklılıkları kavrar.

Eski yapılan yapılar ile yeni  

yapılan yapıların fotoğrafları  

çekilerek bu yapıların  

karşılaştırmasını yapmak amacı  

ile okul sergisi hazırlanır.

Kültürel Miras
G.5.2.4 Müzeler ile görsel  

sanatları ilişkilendirir
Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Müze, müze türleri ve müzelerin  

kültürel mirasa katkıları üzerinde  

durulurak, mekân veya içinden seçilen  

bir tarihî eser hakkında bilgi edinir ve  

afiş tasarımı yapar.

Öğrencilerden müzelerin islevleri  

konusunda arastırma yapmaları  

istenir. Yaptıkları arastırmayı bir  

rapor haline getirmeleri gerektigi  

belirtilir Müzelerle ilgiliolarak  

internet ve çeşitli kurumlardan

( kültür bakanlıgı,özel kuruluşlar  

vb.) örnek çalışmaların  

fotografları vb.dökümanlar  

derlenir

Kültürel Miras

G.5.2.5. Kullanılan sanat  

malzemeleri ile görsel  

sanat alanındakimeslekleri  

ilişkilendirir.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Kültürümüzün unutulmaması, yeni  

nesillere aktarılması ve bu sanatsal  

mesleklerin yok olmaması için özgün  

tasarımlar oluşturur.

Halı-kilim ve mimari motiflerle  

özgün tasarımlar yapılır.

Sanat Eleştirisi ve Estetik
G.5.3.1. Doğal ve inşa edilmiş  

çevreyi karşılaştırır

Botanik Park  

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Doğal çevre ile inşa edilmiş çevre  

ayırımını fark ederek, doğal oluşmuş  

göl veya mağara ile yaşanılan şehirdeki  

farklar üzerinde durularak karşılaştırma  

yapılması sağlanır.

Doğal oluşmuş Uzungöl  

gibi yapılar ile botanikpark  

arasındaki farklar üzerinde

durulur.Günmüze kadar gelmiş  

ressamlara ait peyzaj çalışmaları  

gösterilir.Hayalindeki doğa  

çevreyi çizmeleri istenir, boya ile  

renklendirilir.133
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Sanat Eleştirisi ve Estetik
G.5.3.2. Seçilen sanateserinin  

görsel özelliklerini analiz eder

Müzeler

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Mekânlarda veya sanat galerilerinde  

sergilenen eserlerin incelenerek, görsel  

özelliklerini eleştirel bir bakış açısıyla  

izlenmesi gerektiğini öğrenir.

Sanat Eleştirisi ve Estetik
G.5.3.3. Seçilen sanateserinin  

içeriğini yorumlar.

Müzeler

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Mekânlar veya sanat galerilerinde  

sergilenen eserlerin incelenerek,  

içeriğini yorumlamayı öğrenir.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.5.3.4 Bir sanat eserinin  

yapıldığı dönem ve şartlarına  

göre analiz eder.

Müzeler

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

İlgili kişilerden bilgi alış verişinin  

yapılması. Eserin (yapı, duvar  

resimleri - süslemeleri, mozaikler veya  

sergilenen eserler) yapıldığı dönemle  

şimdiki dönemin karşılaştırılmasının

yapılark, hangi şartlar altında yapıldığı,  

yapılan eserin amacı ve sanatçının  

eseri yaparken o dönemde nelerden  

etkilendiği eser üzerinde yorumlanarak  

araştırılır.

Eseri incelenen sanatçının içinde  

bulunduğu çevre ve şartlar, sanat  

eserinin işlevi, sanatçıyı etkileyen  

dinsel, düşünsel, kültürel  

özellikler araştırılır, röprodüksiyon  

çalışma yapılır.
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Müzeler

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Mekânlar veya sanat galerilerinde

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.5.3.6. Sanat eserlerinin  

neden farklı değerlendirildiğini  

açıklar.

sergilenen eserlerin incelenerek,

duyusal, ekonomik, tarihsel,  

sosyokültürel, işlevsel vb. açılardan  

değerlendirildiği için estetik yargıların

farklı olabileceği üzerinde durulur.
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.6.1.3. Görsel sanat  

çalışmasındaki fikirlerini ve  

deneyimlerini; yazılı, sözlü,  

ritmik, drama vb. yöntemlerle  

gösterir.

Halk Eğitim Ve Gençlik Merkezleri

Öğrenciler hiç unutamadığı anılarını bireysel ya  

da grup olarak bizlere canlandırır drama gibi.  

Bunun için gerekli kostum,araç,gereç sağlanıp  

anısını yeniden yaşıyormuş hissiyatı oluşturulur.

Görsellerle desteklenip görsel hafızaya  

iyice kaydedilir.Böylece bu anı görsel sanat  

çalışmasına yansıtması kolaylaşmış olur.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.6.1.4. Seçilen tema ve konu  

doğrultusunda fikirlerini görsel  

sanat çalışmasına yansıtır.

Müzeler

Camiler

Kaleler

Tabiat Parkları  

Doğal Sit Alanları

Seçilen tema ve konuya uygun mekânlarda  

inceleme yapılarak, edinilen bilgileri fikirleri  

doğrultusunda çalışmasına yansıtır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.6.1.5. Görsel sanat  

çalışmasında perspektifi  

kullanır.

Müzele

r

Camile

r

Kaleler

Tabiat Parkları  

Doğal Sit

Alanları

MekâFnın, figürlerin konumunu yakın-uzak  

ve büyük-küçük ilişkisiyle dikkate alarak  

çevresinden ve sanat eserinden çizgi ve hava

perspektifine örnekler göstererek konu anlatılır.

Bu kazanımda mekânda derinlik etkisi yaratmak

için çizgi perspektifini kullanır.

Önceden örnek olarak  

gösterilen sanatçıların tıpkı  

basımlarından sonra mekânı  

ufuk çizgisi ve kaçış noktasıyla  

başlayarak çizgi perspektifi

ile derinlik etkisi oluşturma  

anlatılır.
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Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.6.1.6. Gözleme dayalı kısa  

ve uzun süreli çizimler yapar.

Müzeler  

Botanik Park  

Tabiatparkları  

Tarihî camiler

Doğal sit alanları

Mekânı veya mekândaki figürleri gözlemleyerek  

çizimlerini oluşturur.

Mekânı uzun süreli çizer,  

figürlerin hareketlerini  

yakalamak için kısa ve hızlı  

çizimler yapar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.6.1.7. Üç boyutlu çalışmalar  

oluşturmak için oyma,  

asamblaj veya modelleme  

tekniklerini kullanır.

Müzeler  

Botanik Park  

Tabiat

parkları  

Tarihî

camiler

Doğal sit alanları

Mekân izlendikten sonra, ilgili kişilerden bilgi

alınır, estetik yönden dikkat çekilerek, yapılar,

yapılardaki eşya veya dokulardan esinlenerek

üç boyutlu tasarımlar oluşturulur.

Asamblajın doğal, endüstriyel  

nesne veya parçalarının yeni  

bir düzen içerisinde bir araya  

getirilmesi ile

oluştuğu vurgulanır. Örnek  

olarak internet üzerinden  

Miniatürk sanal olarak gezilir.  

Bu örneklerden yola çıkarak  

çeşitli malzeme ve tekniklerle  

üç boyutlu çalışmalar yapılır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.6.1.8. Görsel sanat  

çalışmasında farklı geleneksel  

Türk sanatları alanlarını bir  

arada kullanır

Halk Eğitim Merkezleri Atölyelerinde yapılan çalışmaları izler ve daha  

sonra bunları bir arada kullanarak ürününü  

ortaya koyar.

Tezhip-hat veya hat ve ebru  

sanatları çalışmalarını bir arada  

kullanır.
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Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.6.1.9. Görsel sanat  

çalışmalarını oluştururken  

sanat elemanları ve tasarım  

ilkelerini kullanır.

Müzeler

Tabiat

parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Mekân ve yapılardaki doku, süsleme, resimler  

ve mimarisi incelenerek iki veya üç boyutlu  

tasarımlar oluşturur. Örnek içeren eserler  

incelenir.

Kültürel Miras

G.6.2.1. Bir sanatçının  

eserlerinde seçtiği konuyu,  

kullandığı malzeme ve tekniği  

açıklar.

Müzeler

Tabiat

parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Bir eserin hangi tekniklerle yapılmış olabileceği  

üzerinde durularak eserin özellikleri  

anlaşılmaya çalışılır. Öğrenciler mekânda  

bulunan eserler hakkında resimler toplar. El  

sanatları ile ilgili araştırmalar yaparlar. Eserdeki  

motifleri, birimleri ve ritmleri araştırarak derse  

görsel dökümanlarla gelirler.

Sanat Galerilerinde açılan bir  

serginin incelenip, sanatçının  

eserlerinde seçtiği konuyu,  

kullandığı malzeme ve tekniği  

açıklayarak, bilgi dosyası  

oluşturur.

Kültürel Miras

G.6.2.2. Etnografya  

müzelerindeki ürünler  

aracılığıyla geleneksel sanat  

örneklerini inceler.

Müzeler

Tabiat

parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Geçmişten günümüze köprü kuran Etnografya  

müzeleri aracılığı ile sergilenen eserlerle  

geleneksel sanat örnekleri incelenir.

Müzeden daha önce  

belirlenen eserlerin yerinde  

bulunup hakkında bilgilerinin  

dosyalanması yapılır.
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Kültürel Miras
G.6.2.3 Toplumda geleneksel  

sanatların rolünü fark eder.

Müzeler

Tabiat

parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Müzedeki geleneksel el sanatlarına ait  

eserleri tespit edip inceler. Müzedeki eserleri  

inceleyerek tarih kültür bilincini geliştirir.

Geleneksel sanatlar konusunda farkındalık  

oluşturulur. Geleneksel sanatlara sahip  

çıkmanın bir sorumluluk olduğu üzerinde  

durulur. Bu anlayışın yerel ve özgün olan  

kültürü korumaya dönük bir çaba olarak  

görülmesi sağlanır. Evrensel anlamda sanat ve  

tasarım dünyasına bir zenginlik kattığı anlatılır.

Kültürel Miras

G.6.2.4. Anadolu uygarlıklarına

ait eserleri müzeler aracılığıyla

inceler.

Müzeler

Tabiat

parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Öğrenciler müzelerde bulunan eserler hakkında  

resimler toplar. El sanatları ile ilgili araştırmalar  

yaparlar. Eserlerin üzerindeki motifleri,  

birimleri ve ritmleri araştırarak derse görsel  

dökümanlarla gelirler.

Kültürel Miras

G.6.2.5. Görsel sanatlar, tarih  

ve kültürün birbirlerini nasıl  

etkilediğini açıklar.

Müzeler

Tarihî ve kültürel mekânlar

Geçmişten günümüze gelen eserleri  

inceleyerek tarih ve kültürün sanat eserini nasıl  

etkilediğini öğrenir.

Öğrencilere internet üzerinden  

veya müze ve ören yerleri

tur gezileri düzenlenir.  

Önceden hazırladığımız söz  

dağırcı testi öğrencilere  

dağıtılıp Öğrencilerin  

bilgileri doldurmaları istenip  

cevaplanan söz dağırcı testi  

üzerinde tartışılır.

Kültürel Miras

G.6.2.6. Görsel sanatlardaki  

meslekler arasındakibenzerlik  

ve farklılıkları söyler.

BMüzeler

Tabiat

parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Gezilen, gözlemlenen bölümler arasında  

farklılıkları ve benzerliklerini teknikleri ile  

farkeder.

Öğrencilerle sanat  

alanlarındaki üretim ve  

kazanımlar üzerine söylesi  

yapılır. 'Sanatın Hangi Dalıyım'  

sanat çesitlerini araştırır ve  

kendisine uygun alanda bir  

çalışma yapar.
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Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.6.3.1 Sanat eserini  

tanımlarken, çözümlerken ve  

yargılarken eleştirel düşünme  

becerilerini kullanır.

Müzeler

Kültür Merkezleri

Öğrencilerin müze ve kişisel sergi ziyaretleri  

yaparak eleştirel yönlerinin geliştirirler. Sanat  

eserini inceleme, sanatçının neyi anlatmak  

istediğinin ve nasıl anlattığının olabildiğince  

detaylı açıklanmasıdır. İncelemenin sonunda  

Bu eser başarılı mı? Neden başarılı? sorularına  

cevap verilir.

Öğrencilerin seçtiği bir sanat  

eserini analiz etmeleri istenir.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.6.3.2. Sanatçının eserinde  

yansıttığı duygu ve düşünceleri  

açıklar.

Müzeler

Öğrencilerin müze ve kişisel sergi ziyaretleri  

yaparak eserlerde yansıtılan duygu ve  

düşünceleri açıklarlar.

Sanat Eleştirisi ve Estetik
G.6.3.3. Görsel dilin ifadeleri  

aktarmadaki etkisini açıklar.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Sanat merkezleri

Fikir alış verişi yaparak yerinde görerek ve  

hakkında tartışarak sanatsal bilgi dağarcığını  

geliştirir.İncelenen sanat eserindeki sanat  

elemanları ve tasarım ilkelerinin ifadeleri  

aktarmadaki rolü üzerinde durulur.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.6.3.4. Sanatçıların niçin  

sanat eseri oluşturduklarını  

tartışır.

Tarihî ve kültürel mekânlar

Sanat merkezleri
Sanat merkezlerinde çeşitli sanatçılarla  

görüşmeler yapılır ve sanatçıların niçin sanat  

eseri oluşturduklarını kavrar.

Öğrenciler sanatın farklı  

kollarındaki insanlarla fikir alış  

verişi yapar.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.6.3.5. Kişisel fikirlerin ve  

değer yargısının sanat eserinin  

değerlendirilmesindeki etkisini  

açıklar.

Tarihî ve kültürel

mekânlar Sanat

merkezleri

Görsel sanat kültürü ve sanatsal eleştiri  

dağarcığını bilgi edinerek değerlendirme  

yeteneği geliştirir.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.6.3.6. Sanat eserinin hisleri,  

duyguları ve estetik tepkiyi  

nasıl harekete geçirdiğini  

açıklar.

Tarihî ve kültürel

mekânlar Sanat

merkezleri

Eserde bulunan motiflerin işlemelerin neleri  

ifade ettiğini ve bunların insan üzerinde  

bıraktığı etkileri açıklar
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.7.1.1. Görsel sanat  

çalışmalarını oluşturmak  

için araştırmaya dayalı  

uygulama sürecinin  

basamaklarını

eskiz defterinde gösterir.

Halk Eğitim Merk.
Sosyal girişimcilik bağlamında planlama  

yapma, yaptıklarını raporlaştırma, sunma  

ve savunma konularına değinilebilir.

Öğrenciler yaban hayatla ilgili renkli  

kalem çalışmaları yapar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.7.1.2. Görsel sanat  

çalışmasında sanat  

tekniklerini birlikte kullanır

Kültür merkezleri

Güzel SanatlarGalerisi

İl İlçe Gençlik

Merkezleri  Halk Eğitim

Merkezleri

Mekânda izlenimlerini gerçekleştirdikten  

sonra, mekânda veya sınıfta sanat  

teknikleriyle çalışma yapar.

Sanat tekniklerinden birkaçını  

(baskı teknikleri, mozaik, kolaj, kâğıt  

vitray, suluboya vb.) görsel sanat  

çalışmasında kullanır.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.7.1.3 Yaşantısının  

herhangi bir anını  

hikayeleştirerek görsel  

sanat çalışmasına yansıtır.

Kültür merkezleri

Halk Eğitim Ve Gençlik merkezleri

Öğrenciler hiç unutamadığı anılarını  

bireysel ya da grup olarak bizlere  

canlandırır drama gibi.Bunun için  

gerekli kostum,araç,gereç sağlanıp  

anısını yeniden yaşıyormuş hissiyatı

oluşturulur.Görsellerle desteklenip görsel  

hafızaya iyice kaydedilir.Böylece bu anı  

görsel sanat çalışmasına yansıtması  

kolaylaştırarak çalışmalar yapar.
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Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.7.1.4. Görsel sanat  

çalışmasında geleneksel ve  

güncel sanat malzemeleri  

ile teknikleri kullanır.

Güzel Sanatlar Galerisi

Halk Eğitim Merk.
Öğrenciler gözlemledikleri geleneksel  

sanatlar dallarından seçtikleri bir  

tanesi ile ilgili günümüzde kullanılan  

malzemelerle çalışma yaparlar.

Geleneksel malzemeler olarak kuru  

boya, sulu boya, pastel boya, fırça  

vb.; güncel sanat malzemeleri olarak  

akrilik kalem, sulu boya kalemi vb.  

tercih edip çalışmalar yapar.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Kaleler

Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.7.1.5. Görsel sanat  

çalışmasında farklı  

perspektif tekniklerini  

kullanır

Mekânda derinlik etkisi yaratmak için  

çizgi ve hava (renk) perspektifini birlikte  

kullanır.

Kurallı yapı çizimi (Cepheden Bakış)

Perspektif-Bakış Açısı

Değişik çizim kalemleriyle ve cetvel

yardımıyla perspektif çizimini yapar

ve renkle derinlik oluşturur.
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Botanik Park
Tabiat parkları
Camiler
Kaleler
Tarihi ve Kültürel Yapılar

Görsel iletişim ve  

Biçimlendirme

G.7.1.6. Gözleme dayalı  

çizimler yapar

Mekân, hareketli hareketsiz figür,çeşitli

nesneleri gözlemleyerek belirli kurallar  

içerisinde çizimi kağıda yansıtır.

Mekânı uzun süreli çizer, figürlerin

hareketlerini yakalamak için kısa ve  

hızlı çizimler yapar.

Botanik Park

Tabiat parkları

Camiler

Kaleler

Tarihi ve Kültürel Yapılar

Camiler

Doğal Sit  Alanları

Mekân ve yapılar sanat elemanları  

ve tasarım ilkeleri doğrultusunda  

doku, süsleme, resimler ve mimarisi

incelenerek iki veya üç boyutlu tasarımlar  

oluşturur. Örnek içeren eserler incelenir.

G.7.1.8. Görsel sanat

Görsel iletişim ve çalışmalarını oluştururken

Biçimlendirme sanat elemanları ve

tasarım ilkelerini kullanır.
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Kültürel Miras
G.7.2.1.Sanat eserindeki  

üslüpları açıklar.

Müzeler

Kültür merkezleri

Tarihî camiler

Özgün sanat eserleri ile tasarımlar  

üzerinde sanatçıların kullandıkları fırça  

darbeleri, renkleri, bilgi objeleri,mimari  

desenler, motifleri, konu seçimleri

ve biçimlerinin sanatçının üslubunu  

oluşturduğu üzerinde durulur. Yerli  

ve yabancı sanatçı ile tasarımcılardan  

örnekler verilir, eserleri incelenir.

Eser analizi – eleştirisi,

sanatçıların eserlerinde ele aldıkları  

konuların tartışılması ve yorumu.

Yerli resim sanatçılarının eserlerinden  

etkilendiği ürünü bakarak çizer ve  

kendine göre yorumlar.

Kültürel Miras

G.7.2.2. Sanat, tarih ve

kültürün birbirini nasıl

etkilediğini analiz eder.

Müzeler 

Camiler
Öğrencilerden bir kültüre ait belli  

başlı özellikleri (yaşadıkları ortamlar,  

giyimleri, millî renkleri vb.) araştırması  

istenir.Yaşadıkları ortamlar, beğenileri,  

giyimleri, örf ve adetleri ile güzellik

anlayışları arasındaki belirgin farklılıkaları  

vurgularlar.
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Müzeler
Kültür merkezleri
Camiler
Kültürel ve tarihi Mekanlar

Öğrencilerin Güzel Sanatlar  

Fakültesinin atölyelerinin ve  

dersliklerinin gezilmesi. İlgili  

kişilerden rölyef ve heykel hakkında  

bilgilerin görüşülmesi. Rölyef

ve heykel yapımı uygulamasının  

yapılması.

Kültürel Miras

G.7.2.3.Sanatçıların  

topluma sağladığı katkıları  

açıklar.

Sanatçıların kültürel, sosyal, ekonomik,  

eğitsel değer vb. açılardan topluma  

yaptığı katkılar tartışılır.

Müzeler

Kültür merkezleri

Camiler

Kültürel ve tarihi Mekanlar

Göç, savaş, reform, ekonomik buhran vb.  

olayların sanatçıyı dolayısı ile eserlerini  

de etkilediği üzerinde durularak örnekler  

üzerinden açıklanır.

Eser analizi – eleştirisi,

sanatçıların eserlerinde ele aldıkları  

konuların tartışılması ve yorumu.

Yerli resim sanatçıların eserlerinden  

etkilendiği ürünü bakarak çizer ve  

kendine göre yorumlar.

G.7.2.4. Tarihî olayların

Kültürel Miras sanat eserleri üzerindeki

etkisini inceler.
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Kültür merkezleri
Camiler
Halk Eğitim Merk.

Sanat Eleştirisi ve  

Estetik

G.7.3.1. Sanat eserinde  

ele alınan tema, konuve  

sembolleri tanımlar

İncelenen sanat eserindeki tema,

sembolleri ve konuyu ifade eder. Seçilen  

benzer konuda iki veya üç boyutlu  

çalışmalar yapıllır.

Her öğrenciden incelediği eserin nasıl

bir öyküsü olduğunu düşünür, bunları  

sınıf ortamında paylaşılır ve görüş  

alışverişinde bulunulur.
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Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar
Halk Eğitim Merk.
Camiler

Tanımlama,çözümleme,yorumlama,yargı  

başlığı altındaki soruları cevaplayarak  

sanat eleştirisi yöntemini öğrenir.Sanat  

eseri eleştirisi yaparken görsel sanat  

elemanlarını kavrar.

G.7.3.2. Sanat eserini

Sanat Eleştirisi ve değerlendirmek için

Estetik sanat eleştirisi yöntemini

kullanır.
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Sanat Eleştirisi ve  

Estetik

G.7.3.3.Sanatçıların

eserlerini oluşturma

sürecini karşılaştırır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

Sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl  

etkilediğini analiz eder. Farklı sanat  

eserlerinin (seramik, resim, heykel vb.)  

oluşturulma süreçlerinin karşılaştırılması  

üzerinde durulur. Sanatçının eserini  

oluştururken geçtiği süreci kavrar.
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Sanat Eleştirisi ve  

Estetik

G.7.3.4. Görsel sanat  

eserlerindeki sanatçının  

görsel sanat eserine  

yansıyan üslubunu  

farkeder.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

Öğrencilere resimde izlenimciliğin  

özellikle ışık ve renkten kaynaklanan  

görsel izlenimlerin tanımlanmasına  

adanmış olduğu söylenir. Bu akımı  

takip edenler tarafından resmedilen  

nesne ve olaylardan çok günün belirli  

bir zamanı, belirli bir ışıkta sanatçı  

üzerindeki izlenimlere önem verildiği

belirtilir. Mekânda izlenimlerle sanatçının  

görsel sanat eserine yansıyan üslubunu  

çözümlemeye çalışır.

Öğrenciler beğendikleri bir Resim  

sanatçısının resmini seçerek  

kareleme tekniği kullanarak farklı  

bir teknik ile kopyalar. Çağdaş sanat  

akımlarından pop-art akımından  

seçimler yapabilirler. Röprodüksiyon  

çalışması yapılır.
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Sanat Eleştirisi ve  

Estetik

G.7.3.5. Kişisel ve  

bağlamsal bilgiler  

temelinde sanat eserini  

inceler.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler
Bağlamsal bilginin sanatçının içinde  

bulunduğu çevre ve şartlar, sanat  

eserinin işlevi, sanatçıyı etkileyen dinsel,  

düşünsel ve kültürel özellikleri içeren  

bilgi olduğuna dikkat edilmelidir. Kişisel  

bilginin bir sanat eserini gözlemleyerek  

ve inceleyerek elde edilen bilgi olduğu  

vurgulanır.

Görsel Sanatlar 7. Sınıf
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Sanat Eleştirisi ve  

Estetik

G.7.3.6. Sanat eserinde  

sosyal ve kültürel  

inanışların etkisini  

yorumlar.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

Farklı kültürdeki inanışların ve sosyal  

çevrenin eser üzerine etkisi yorumlanır.

Kazanımla ilgili değerler

üzerinde durularak, sosyal ve kültürel  

etmenlerin sanat eseri üzerindeki  

etkileşimini açıklar.

Sanat Eleştirisi ve  

Estetik

G.7.3.7. Çağdaşmedyadaki  

imaj, yazı ve sembol gibi  

unsurların yönlendirici  

etkisini açıklar.

Ziyarete açık edüstriyel kuruluşlar  

Basın kuruluşları

Markaların, şirketlerin vb. kurumların  

kullandıkları logo, slogan, yazı karakteri,  

renk, koku vb. imaj oluşturan

kurumsal kimlik tasarımlarının hem  

ekonomik hem de tanıtım anlamında  

önemli etkisi olduğu irdelenir.

Burada finansal okuryazarlık, sosyal-

finansal girişimcilik, enerji tasarrufu ve  

vergi bilinci konuları üzerinde durulabilir.

Afiş, amblem, logo tasarımı yapar.

Görsel Sanatlar 7. Sınıf
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Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Sanat Eleştirisi ve  

Estetik

G.7.3.8. Bilgi ve  

deneyimlerin sanat  

eserine yönelik bakış  

açısını nasıl etkilediğini  

açıklar.

Kültürel bilgi birikiminin sanat eserlerini  

incelerken nasıl yargıları etkilediğinin  

farkına vararak, açıklar.

Görsel Sanatlar 7. Sınıf

152



Görsel Sanatlar 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

Sergi alanını gezerek eserleri inceler,incelenen  

eserlerden yola çıkarak veya çağın getirdiği  

teknolojik yeniliklerle oluşturulmuş sanat eserleri  

ve tasarımlardan örnekler gösterilerek  

öğrencinin kendi yapmak istediği çalışmada  

bunlardan nasıl yararlanılabileceği üzerinde  

durulur.farklı tasarımlar oluşturur.

G.8.1.3. Görsel sanat

Görsel İletişim ve çalışmasını oluşturmak

Biçimlendirme için güncel sanattan

yararlanır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

CamilerGörsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.8.1.4. Yazı ve görsel  

kullanarak görsel sanat  

çalışması oluşturur.

Güncel ve sosyal sorumluluk gerektiren konularla  

ilgili afiş veya karikatür çalışmaları yapar.
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Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.8.1.5. Güncel olayları  

görsel sanat çalışmasına  

yansıtır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Ekonomi, doğal afetler, çevre duyarlılığı, iş  

sağlığı güvenliği, bilimsel gelişmeler, teknolojik  

gelişmeler vb. konulardan yararlanılabilir.

Seçilen tema üzerine afiş  

çalışması yapılır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Kurallı mekân çizimi,

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.8.1.6. Görsel sanat  

çalışmasında farklı  

perspektif tekniklerini  

kullanır.

Mekânda derinlik etkisi yaratmak için tek kaçarlı

/ iki kaçarlı perspektif ve hava perspektifi birlikte  

kullanılır.

(cepheden bakış)

perspektif-bakış açısı  

değişik çizim kalemleriyle  

ve cetvel yardımıyla  

perspektif çizimini yapar ve

renkle derinlik oluşturur.
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Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.8.1.7. Gözleme dayalı

çizimlerinde farklı bakış

açılarını yansıtır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar Gözleme dayalı çizimler yaparken bakmak ile  

görmek arasındaki farkı yakalar. Çizimler; kuş  

bakışı, balıkgözü, solucan bakışı, karşıdan bakış  

gibi farklı bakış açılarıyla oluşturulur.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.8.1.8. Farklı teknikve  

materyalleri bir arada  

kullanarak üç boyutlu  

çalışma yapar.

Halk Eğitim Merkezleri

Öğrenciler üniversiteye götürülüp heykel yapan  

öğrencileri yakından izlemesi,gözlemlemesi  

sağlanır.Heykel yapım aşamaları,kullanılan  

malzemeler öğrenilir. Ardından heykel yapan  

öğrencilerle birlikte özgün heykel çalışmaları  

yapmaları sağlanır.

Gördükleri sanat  

eserlerinden esinlenerek  

kil,hamur,bakır  

tel,alümünyum tel,ahşap

v.b malzemelerden üç  

boyutlu çalışma yapar.

Görsel İletişimve  

Biçimlendirme

G.8.1.9. Görsel sanat  

çalışmalarını oluştururken  

sanat elemanları ve  

tasarım ilkelerini kullanır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Camiler

Yapılardaki doku, süsleme, resimler ve mimarisi  

incelenerek iki veya üç boyutlu tasarımlar  

oluşturur.
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Kültürel Miras

G.8.2.1. Sanat eserinin  

sosyal, politik ve  

ekonomik faktörlerden  

nasıl etkilendiğini açıklar.

Müzeler

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar Sanatçının eserlerinin tekniklerini görürlür.  

Öğrencilerin estetik yönlerinin ve düşüncelerinin  

geliştirilmesi. Üretim yapanların gerek yönetim  

tarafından gereksede halk tarafından ilgi görülüp  

görülmemesi desteklenmemesi uzun süreli  

sanat sürecin varlığının devamı için belirleyiciğini  

kavrar.

Sanat eserinin fırça  

vuruşları,renkler,  

duygularda sanatçıların  

nelere dikkat ettikleri baz  

alınarak eseri yapmaları  

istenir.
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Müzeler

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Üniversite Öğrencileriyle ve Dönem Sanatçılarıyla  

sanat üzerine konuşulur, Farklı bölümler ziyaret  

edilir. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları  

çalışmalar ve sanatçı eserleri incelenir ve

onlarla birlikte eskiz çalışmaları hazırlanır.  

Geçmişte ve günümüzde yapılan iki ayrı yapının  

farklılıklarını,özelliklerini açıklar. Dönem üslup ve  

kullanılan malzemelere göre geçmişteki mimari  

yapıların sanatsal özelliklerini inceler.

Çeşitli sanatçılar tarafından

G.8.2.3. Dönem, üslup ve yapılan portreler incelenir.

Kültürel Miras
kullanılan malzemelere

göre sanat eserlerinin

Modelden veya sanatçı

eseri portre resmedilir.

özelliklerini karşılaştırır. Bir mekânı resim olarak

çalışılır.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Müzeler

Müzelerin tarihin bir aynası olduğunu bilir. Tarihin
Müze çeşitlerinden (sanat,  

tarih, arkeoloji, etnografya,  

bilim, teknoloji, basın, açık  

hava müzeleri ve askerî  

müzeler) herhangi biri  

tercih edilerek müzenin  

içeriğine ilişkin kurumsal  

kimlik çalışması (amblem,  

dosya kapama, broşür)  

yapılır.

Kültürel Miras

G.8.2.4. Müzelerdeki  

eserlerin korunmasının  

önemini açıklar

ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasında çok

önemli bir yeri olduğunu kavrar. Tarihi yapılar  ile 

müzelerdeki eserlerin öncelikle bir milletin,  

sonra tüm insanlığın ortak malı olduğu üzerinde  

durulur. Sanatın evrensel bir dil olma özelliğinin  

buradan geldiği açııklarır. Bu konu açıklanırken  

duyarlılık değeri ele alınır. Müzelerdeki eserlerin

geçmişimizin hakkında bilgi verdiği ve bu

eserlerin hepimizin ortak malı olduğu öğrencilere

kavratılır.
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Görsel Sanatlar 8. Sınıf

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.8.3.1. Sanateserinde  

kullanılan görsel dilin  

ifadeleri aktarmadaki  

etkisini analiz eder.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

İzlenen sanat eserinde,görselliğin insan üzerinde  

bıraktığı güçlü etkiyi fark eder. Sanat Elemanları  

ve Tasarım ilkeleri bağlamında sanat eserleri  

incelenir.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.8.3.3. Sanatla ilişkili  

olarak estetiğin ne  

olduğunu açıklar.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

Sanat eserlerinde estetik kaygısı olması  

gerektiğini öğrenir.
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Görsel Sanatlar 8. Sınıf

Sanat Eleştirisi ve Estetik
G.8.3.5. Sanatın  

tanımlamasını yapar.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

Müzeler

Sanatın farklı zaman dilimlerindeki tanımlarının,  

türlerinin ve değişiminin tartışılması sağlanarak,  

hayalgücü,yetenek ve estetik kaygıyla yapılan  

eseri inceler ve sanat kavramını öğrenir.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.8.3.6. Çağdaş  

medyadaki imaj, yazı ve  

sembol gibi unsurların  

etkisini analiz eder.

Ziayarete açık endüstriyel kuruluşlar  

Basın kuruluşları

Markaların, şirketlerin vb. kurumların  

kullandıkları logo, slogan, yazı karakteri,  renk, 

koku vb. imaj oluşturan kurumsal kimlik  

tasarımlarının hem ekonomik hem de tanıtım

anlamında önemli etkisi olduğu irdelenir. Burada

finansal okuryazarlık, sosyal-finansal girişimcilik,

enerji tasarrufu ve vergi bilinci konuları üzerinde

durulabilir.

Afiş, amblem - logo  

tasarımı yapar.

Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.8.3.7. Popüler  

kültürün günümüz görsel  

sanatlarına etkisini  

açıklar.

Tabiat parkları

Doğal sit alanları Tabakhane 

Köprüsü

İl İlçe parkları

Gençlik Merkezleri

Kültürel ve Tarihi Mekanlar

Halk Eğitim Merk.

Camiler

İl İlçe Halk Eğitim

Merk.  

Gençlik Merkezleri

Popüler kültür, sanayileşme sonucunda  

teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle kitle  

iletişim araçları aracılığıyla çoğunluğu etkileyen,  

çoğunluk tarafından en çok beğenilen ve tercih  

edilen kitle toplumunun kültürü olduğunu,bu  

kültür, televizyon ve internet gibi kitle iletişim  

araçlarının da etkisiyle yaş, cinsiyet, eğitim,  

meslek ve sosyalsınıf farkı gözetmeksizin  

toplumun her kesiminin, özellikle de ilköğretim  

çağında olan çocuklar üzerinde önemli bir güce  

sahip olduğunu öğrenir.

Türk ressamlardan Erol  

Akyavaş’ın ve Avrupa  

sokak sanatçısı Banksy’in  

eserlerinden örnekler  

gösterilir. Çağdaş sanat  

akımlarından pop-art  

akımı incelenir keçeli boya  

kalemi ile kompozisyonlar  

oluşturulur.
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Beden Eğitimi 7. Sınıf
Fiziksel Etkinlik  

Kavramları, İlkeleri ve  

İlgili Hayat Becerileri

7.2.2.5. Fiziksel etkinlikler  

ve sporla ilgili güvenilir bilgi  

kaynaklarını kullanır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Sporla ilgili çeşitli bilgi kaynakları  

ve bunların doğruluğu, değerlere  

uygunluğu, güncelliği, bilimselliğini  

kavrar.

Kültürel Birikimlerimiz  

ve Değerlerimiz

7.2.3.4. Ülkemizin olimpiyat  

tarihini araştırır
İl ve ilçe kütüphaneleri

Ülkemizin Olimpiyat oyunlarına hangi  

dönemlerde katıldığını araştırarak ne gibi  

derecer aldığını öğrenir ve bilincine varır.

Hareket Becerileri

7.1.1.4. Doğada yapılan  

etkinliklerle ilgili becerileri  

geliştirir

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Açık alan/doğada iş birliğine, çeşitli  

iletişim yolları kullanmaya, bireysel ve  

grup performansına dayalı etkinlikler  

yapar.

Hareket Becerileri

7.1.1.4. Doğada yapılan  

etkinliklerle ilgili becerileri  

geliştirir.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları

Kazanımla ilgili konu işlenirken doğa  

güzelliklerini ve bitki örtüsü tanır.

Hareket Yetkinliği  

Öğrenme Alanı

7.2.1.Takım sporlarına hazırlayıcı  

oyun ve etkinliklerdeki hareket  

becerilerini artan bir doğrulukta  

sergiler

Kazım Karabekir  Spor Salonu

Kazanımla ilgili konu işlenirken konu ile  

ilgili, spor salonundaki basketbol maçını  

ilgi ile izler ve ilgili terimleri yerinde  

öğrenir.
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Beden Eğitimi 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Kültürel Birikimlerimiz  

ve Değerlerimiz

8.2.3.4. Olimpik ve paralimpik okul  

günleri hazırlar.
il ve ilçe kütüphaneleri

Ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden  

sporcuları tanır ve elde ettikleri başarıları  

bilir.

Hareket Kavramları,  

İlkeleri ve İlgili Hayat  

Becerileri

8.1.2.1. Spor dallarınaözgü  

kavramları açıklar.
Atletizm Sahası

Atletizm sahası ,parkurların ve çeşitli spor  

branşlarında kullanılan malzemelerin  

tanıtımı yapılır

Bu alanda koşu branşında  

kullanılan çıkış takozu kullanarak  

alçak çıkış tekniği gösterilir .

Atletzim pistinde yüksek atlama  

uzun atlama gibi barnşları  

yaparak yaşayarak öğrenir.

Hareket Kavramları,  

İlkeleri ve İlgili Hayat  

Becerileri

8.1.2.12. Beden eğitimi ve spor  

alanı ile ilgili meslekleri araştırır
ARÜ BESYO

Öğrencilere bu kurumlar gezdirilerek  

mesleki gelişim açısında bilgilendirilir

Bu kurumda çalışan uzman kişiler  

tarafından eğitici sunumlar yapılır

.

Hareket Kavramları,  

İlkeleri ve İlgili Hayat  

Becerileri

8.1.2.3. Spor dallarına ait oyun  

kurallarını bilir.
Kazım Karabekir Spor  Salonu

Basketbola özgü oyun kuralları ve temel  

becerieri öğrenir

Öğrencilere zaman ve ceza  

kuralları anlatılır ve uygulamalı  

yaptırılır.

Kültürel Birikimlerimiz  

ve Değerlerimiz

8.2.3.4. Olimpik ve Paralimpikokul  

günleri hazırlar
Kütüphaneler

Ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden  

sporcuları tanır ve elde ettikleri başarıları  

bilir

İlimizde olimpiyatlara katılan  

sporcularla söyleşi yapılır

Aktif ve Sağlıklı Hayat  

Öğrenme Alanı

8.2.1.2.Yakın çevresindeki spor  

imkanlarını etkili kullanır
Ardahan Spor Sahası

Öğrencilere amatör takımlar tanıtılır  

antrenman ve müsabakalar ile ilgili  

bilgiler verilir.

Öğrenciler ile beraber amatör  

müsabaka izlenir ve sonrasında  

beraber maç etkinliği yapılır.

Hareket Kavramları,  

İlkeleri ve İlgili Hayat  

Becerileri

8.1.2.12. Beden eğitimi ve spor  

alanı ile ilgili meslekleri araştırır.
ARÜ

Ardahan Üniversitesi BESYO bölümünün  

meslek gruplarını bilir.

Aktif ve Sağlıklı Hayat  

Öğrenme Alanı

8.2.1.2. Yakın çevresindeki spor  

imkanlarını etkili kullanır

Gençlik Merkezleri
Okul dışında fiziksel etkinlik yapacağı  

ortamları ve kurumları tanıma ve etkili  

kullanmanın önemini vurgular.

161



Müzik 5. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Müziksel Yaratıcılık

5.C.6. Müzikle ilgili  

araştırma ve çalışmalarında  

bilişim teknolojilerinden  

yararlanır.

Bilgisayar Laboratuvarları

Öğrencilerin kendi çalışmalarını (beste, düzenleme  

vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak  

kaydeder. Örneğin bireysel olarak veya grup  

oluşturarak, eser çalışmalarını, nota yazım  

programları ile notaya alma; müzik-ses düzenleme  

programları ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri  

yaparlar.

Atatürk ve Müzik
5.D.4 Atatürk' ün müziğe  

verdiği önemi araştırır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanelerde Atatük' ün yaşadığı dönemde müzik  

ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi  

toplar.

Müzik Kültürü (Atatürk  

ve Müzik)

5.D.1 İstiklal Marşının  

tarihsel sürecini milli  

ve manevi değerlerle  

ilişkilendirir.

Müzeler Millî ve manevi değerlerin güçlendirilmesi sağlanır.

Belirli Gün ve Hahtalar

5.A.3. Belirli gün ve  

haftalarla ilgili müzik  

etkinliklerine katılır.

Kültür merkezleri Millî bayram etkinliklerine katılarak o duyguyu  

yaşamaları sağlanır.

Müziksel Algı ve  

Bilgilenme  

Sesin oluşumu

5.B.7. Ses oluşumunu  

açıklar.

Kültür merkezleri

Camiler

Sesin nasıl yayıldığını kavrayabilir, değişik mekân ve  

enstrümanlarda oluşan seslerin farkındalığına varır
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Müzik 6. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Müziksel Yaratıcılık
Mü.6.C.2. Farklı ritmik yapıdaki  

müzikleri harekete dönüştürür..
Halk Eğitim Merkezleri

Halk oyunları ile farklı ritmik yapıdaki müziklere  

uygun hareket edebilmeyi öğrenir.

Müzik Kültürü

5.D.3. Farklı türdeki müzikleri  

dinleyerek beğeni ve müzik  

kültürünü geliştirir.

ARÜ
Öğrencilere özellikle yakın çevrelerinde ve  

bölgelerinde dinlenen geleneksel müziklerimize  

ilişkin örnekleri araştırmaları ve bunları  

dinlemelerine ilişkin yönlendirmeler yapılır.

Müzik Kültürü

Mü.6.D.1. Yurdumuza ait başlıca  

müzik türlerini ayırt eder.

Mü.6.C.1. Dinlediği farklı  

türdeki müziklerle ilgili  

duygu ve düşüncelerini farklı  

anlatım yollarıyla ifade eder.

Mü.6.D.3.Yurdumuza ait müzik  

türlerinin kültürümüzün bir değeri  

ve zenginliği olduğunu fark eder.

Kültür merkezleri

Türk sanat müziği, Türk halk müziği, dinî müzik,  

mehter müziği ve çok sesli Türk müziklerinden  

seçkin örnekleri dinler ve ayırdeder.

Müzik Kültürü
Mü.6.D.4. Türk müziği kültürünü  

tanır.

ARÜ Türk müziği kültürüne felsefesi ve eserleriyle  

katkıda bulunmuş Dede Efendi, Tanbûrî Cemil Bey,  

Âşık Veysel gibi şahsiyetler vurgulanır.

Müziksel Yaratıcılık

Mü.6.C.6. Müzikle ilgili araştırma  

ve çalışmalarında bilişim  

teknolojilerinden yararlanır.

Bilgisayar Laboratuvarları

Öğrenciler kendi çalışmalarını (beste, düzenleme  

vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini  

kullanarak kaydeder. Örneğin bireysel olarak  

veya grup oluşturarak, çalışmalarını nota yazım

programları ile notaya alma; müzik-ses düzenleme  

programları ile de kaydetme ve düzenleme  

etkinlikleri yaparlar.
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Müzik 8. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Müziksel Algı ve  

Bilgilenme

MÜ.8.D.3. Müziğin diğer sanatlarla  

ilişkisini kavrar.

Kültür merkezleri

Halk Eğitim Merkezleri Halk  

Oyunları Kursları

İl ve ilçe kütüphaneleri

Müziğin diğer sanat dalları (edebiyat, tiyatro,  

sinema, halk oyunları, halk dansları, opera,  

bale vb.) ile ilişkisi vurgulanır. Kütüphanelerine  

gidilerek diğer sanat dalları, sanatçılar ve sanat  

eserlerile ilgili çalışmalarI inceler.

Sanat ve Müzik
8. D.8. Sanat, Sanatçı ve Sanat  

Eserleri kavramlarını açıklar

Gençlik ve Halk Eğitim 

Merkezleri

Belirtilen mekânlardaki sanatsal etkinlikleri  

yakından takip eder.

Dinleme Söyleme 8.A.10 Mahalli Sanatçıları araştırır

Halk eğitim merkezleri.  

Yayla şenlik alanları  

Festivaller

Mahalli sanatçıları araştırır ve onlardan yöresel  

türkülerin hikayelerini öğrenir.

Müziksel Yaratıcılık

MÜ.8.C.4. Müzikle ilgili araştırma  

ve çalışmalarında bilişim  

teknolojilerinden yararlanır.

Bilgisayar Laboratuvarları

Öğrencilerin kendi yarattıkları çalışmalarını  

(beste, düzenleme vb.) bilgisayarlı müzik kayıt  

teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları  

sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak  

veya grup oluşturarak eser ve çalışmalarını,  

nota yazım programları ile notaya alma; müzik  

ve ses düzenleme programları ile de kaydetme  

ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
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Dinleme Söyleme

MÜ.8.D.1. Türk müziği biçimlerini  

tanır.

MÜ.8.D.2. Dinlediği farklı  

türlerdeki müziklerle ilgili duygu  

ve düşüncelerini açıklar

Kültür merkezleri

Mevlevi ayini, peşrev, saz semaisi, longa, kırık  

hava, uzun hava, şarkı, ilahi, nefes, deyiş vb.  

müzik biçimleri (formları) dinletiler yoluyla  

tanıtılır.

Öğrencilerin dinledikleri müziklerle ilgili  

duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü anlatım  

yollarıyla drama

vb. öğretim yöntemleriyle veya bilişim  

teknolojilerinden yararlanarak ifade etmelerine  

ilişkin etkinlikler düzenlenir.

Dinleme Söyleme

MÜ.8.A.3. Türk toplum  

ve topluluklarının müzik

kültürlerinden uygun örnekleri  

dinler.

ARÜ

Kültür merkezleri
Türk ve akraba topluluklarına ait müzik  

örnekleri öğrencilere dinletilir.

Müzik Kültürü
MÜ.8.D.7. Müziğin terapi yöntemi  

olarak da kullanıldığını bilir.

İl ve ilçe hastneleri

Özel eğitim ve

rehabilitasyon  

merkezleri

Makamların müzikle tedavi amacıyla  

kullanıldığı vurgulanır.

Müzik 8. Sınıf
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Teknoloji ve Tasarım 7. Sınıf
7.Ç.1

Enerjinin Dönüşümü ve  

Tasarım

7.Ç.1.1 Su, rüzgâr ve güneş  

gibi doğal kaynakları  

kullanarak temiz ve  

sürdürülebilir enerji elde  

etme teknolojilerini açıklar.

ARÜ Doğal kaynaklardan elde edilen enerji yöntemleri  

hakkında bilgi edinir.

7.Ç.2

Engelsiz Hayat  

Teknolojileri

7.Ç.2.2 Özel gereksinimli  

bireylerin yaşama kolaylığı  

için geliştirilen ürünlerin  

tasarım özelliklerini araştırır.

Rehabilitasyon

Merkezleri

Engelli bireylerin yeni cerahi yöntemlerle nasıl tedavi  

edildiği ile ilgili bilgi edinir.

7.Ç.2

Engelsiz Hayat  

Teknolojileri

7.Ç.2.1 Özel gereksinimli  

bireylerin yaşama  

zorluklarını ifade eder.

Rehabilitasyon Merkezleri Özel eğitime muhtaç öğrencileri görür ve yaşama  

zorlukları hakkında bilgi edinir, arkadaşları ile tartışır.

7.Ç.2

Engelsiz Hayat  

Teknolojileri

7.Ç.2.2 Özel gereksinimli  

bireylerin yaşama kolaylığı  

için geliştirilen ürünlerin  

tasarım özelliklerini araştırır.

Rehabilitasyon

Merkezleri

Özel gereksnimli bireylerin karşılaştığı sorunlar  

hakkında bilgi verilir, onlar için üretilen ürünleri  

inceler ve geliştirilme aşamaları hakkında bilgi edinilir,  

öğrencilerde farkındalık oluşturulur.

7.D.1

Özgün Ürünümü  

Tasarlıyorum

7.D.1.2 Tasarım probleminin

çözümüne yönelik araştırma

basamaklarını uygular.

ARÜ

Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde  

ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün  

tasarlamalarıiçin uygulanacak planlama ve yapım  

süreç aşamalarını görmeleri amaçlanır.

7.A.1

Teknoloji ve Tasarım  

Öğreniyorum

7.A.1.4 Ülkemiz ile  

Dünyadaki Teknolojik  

Gelişmeleri Karşılaştırır.

Müzeler 
Güncel teknolojik ürünleri inceler,teknolojik gelişimin  

insan hayatındaki öneminin farkında olur.

7.A.2 Temel Tasarım

7.A.2.2 Sanat/tasarım

elemanlarını bir ürün

üzerinde gösterir.

Güzel Sanatlar Galerisi
Öğrenciler, iki ve üç boyutlu bir eseri inceleyerek eser  

üzerinde tasarım elemanlarını gösterir.

7.C.1

Mimari Tasarım

7.C.1.2 Yakın çevresindeki  

mimari yapıları işlevsel  

farklılıklarına göre  

karşılaştırır.

Halk Eğitim ve Gençlik

Merkezleri

Yakın çevredeki mimari yapıları kullanım amaçları  

bakımından inceler ve özelliklerini karşılaştırır.
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7.D.2

Bunu Ben Yaptım

7.D.2.1 Sergileyeceği ürün  

veya ürünlerini sunar.
Güzel Sanatlar Galerisi

Öğrencilerin sergileyeceği ürünleri için afiş, broşür  

ve tanıtım kartı hazırlak için örnek sergi yöntemlerini  

incelemeleri sağlanır. Sergi sahiplarinden bilgi alınır.

7.C.1

Mimari Tasarım

7.C.1.3 Mimari yapılar ile  

hayat biçimi arasındaki  

ilişkiyi açıklar.

Müzeler Mimari yapıları inceleyerek şehir ve köy yaşantısının  

mekâna yansımasını maddeler halinde listeler.

7.Ç.2

Engelsiz Hayat  

Teknolojileri

7.Ç.2.1 Özel gereksinimli  

bireylerin yaşama  

zorluklarını ifade eder.

Türkiye Sakatlar Derneği ve ilgili  

dernekler

Özel gereksinimli bireylerin yaşadığı zorlukları  

dinleyerek çözüm önerileri geliştirir.

7.B.1

Tasarım Odaklı Süreç

7.B.1.7 Tasaım oluşturmak  

için gerekli aşamaları açıklar.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar(Mobilya)

Mobilya mağazasındaki tasarım aşamalarını gözlemler  

ve not alır.

7.C.2

Ürün Geliştirme

7.C.2.1 Tasarımın  

kullanıcının ihtiyacına  

ve beğenisine göre

şekillendirildiğini ifade eder.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar(Mobilya)

Üretilen ev eşyalarında ergonominin önemi ve  

ergonomik ürün geliştirme sürecini gözlemler. Örnek  

ürünler üzerindeki ergonomik özellikleri değerlendirir.

Teknoloji ve Tasarım 7. Sınıf
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

8.C.3

Mühendislik ve Tasarım

8.C.3.2 Çevresindeki ürünleri  

mühendislik ve tasarım kavramları  

açısından ilişkilendirir.

ARÜ
Tasarım ve mühendislik arasındaki bağı inceler ve  

açıklar.

8.A.1

İnovatif Düşüncenin  

Geliştirilmesi

ve Fikirlerin Korunması

8.A.1.2. İnsan hayatını  

kolaylaştıracak inovatif bir fikir  

geliştirir.

ARÜ
İnsan hayatını kolaylaştıracak ürün fikirlerinin  

geliştirilme aşamalarını ve örnek inovatif fikirleri  

inceler.

8.B.1

BilgisayarDestekli  

Tasarım

ve Akıllı Ürünle

8.B.1.2. Taslak çizimlerini  

bilgisayar yardımıyla üç boyutlu  

görsellere dönüştürür.

Kodlama Eğitim  Merkezi Taslak tasarım çizimlerinin bilgisayar yardımı ile  

üç boyutlu göresellere dönüştürülme yöntem ve  

programlarını inceler ve uygulamalar yapar.

8.B.1

BilgisayarDestekli  

Tasarım

ve Akıllı Ürünle

8.B.1.3. Sensör teknolojisinin  

günlük hayattaki uygulamalarını  

değerlendirir.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Hava durumu tahminleri ve sıcaklık derecelerinin  

ölçümünde kullanılan sistemleri inceleyerek  

kullanılan sensörleri gözlemler.

8.Ç.1

Ulaşım Teknolojileri

8.Ç.1.1. Ulaşım araçlarının  

tasarımında dikkate alınan temel  

prensipleri açıklar.

ARÜ

Günlük kullanılan ulaşım araçlarından farklı  

olan teleferik incelenir, kullanılır. Avantaj ve  

dezavantajları incelenir, konfor ve güvenlik  

yöntemleri değerlendirilir.

8.D.1

Özgün Ürünümü  

Tasarlıyorum

8.D.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı  

tasarım problemlerini örneklerle  

açıklar.

ARÜ

Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde  

ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün  

tasarlamalarıiçin uygulanacak planlama ve yapım  

süreç aşamalarını görmeleri amaçlanır.

Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf
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Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf
8.D.2

Bunu Ben Yaptım

8.D.2.1. Sergileyeceği ürün için  

tanıtım materyalleri hazırlar.
Güzel Sanatlar Galerisi

Öğrencilerin sergileyeceği ürünleri için afiş,  

broşür ve tanıtım kartı hazırlak için örnek  

sergi yöntemlerini incelemeleri sağlanır. Sergi  

sahiplerinden bilgi alınır.

8.C.3

Mühendislik ve Tasarım

8.C.3.3. Mühendislik tasarım  

sürecindeki sınırlılıkları  

değerlendirir.

Spor Stadyumları

Ziyaret edilen yapılardaki sınırlılıkları belirleyerek  

bu sınırlılıkların aşılmasında kullanılan yöntem ve  

teknikler incelenerek beyin fırtınası yöntemi ile  

yeni fikirler oluşturulmaya çalışılır.

8.C.4

Doğadan Tasarıma

8.C.4.2. Biyotaklit ile tasarlanmış  

bir ürünü analiz eder.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

İncelenen tasarımla ilgili etrafımızda doğadan  

esinlenerek yapılan yapılar araştırılır.

8.C.4

Doğadan Tasarıma

8.C.4.3 Gündelik hayatta var olan  

bir sorunun çözümünde biyotaklit  

kavramını kullanarak bir ürün  

tasarlar.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Bitki ve hayvanların özelliklerin eleştirel gözle  

incelenmesi ile yapılacak keşiflerin doğadan  

tasarıma konusu kazanımlarına hazırbulunuşluk  

kazandırmasını sağlamak.

8.A.1 İnovatif  

Düşüncenin  

Geliştirilmesi ve  

Fikirlerin Korunması

8.A.1.5. Patent belgesi, faydalı  

model belgesi, marka tescili,  

endüstriyel tasarım tescili  

kavramlarını açıklar.

Ardahan Barosu

Öğrenciler, baro avukatlarından patent belgesi,  

marka tescili gibi kavramların hukuki boyutlarını  

öğrenirler.
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8.B.2 Tanıtım  

ve Pazarlama

8.B.2.1 Tanıtım ve pazarlama  

tekniklerini açıklar.
Basın kuruluşları

Gazetedeki tanıtım ve reklam çalışmalarını  

gözlemler ve teknikler hakkında bilgi edinir.

8.B.2 Tanıtım  

ve Pazarlama

8.B.2.2. Mevcut bir kurum  

veya şirkete ait kurumsal kimlik  

çalışmalarını ve pazarlama  

tekniklerini analiz eder.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Kurumsal kimlik oluşturma basamaklarını bilir,

pazarlama tekniklerini geliştirme yöntemlerini

keşfeder.

8.B.2 Tanıtım  

ve Pazarlama

8.B.2.2. Mevcut bir kurum  

veya şirkete ait kurumsal kimlik  

çalışmalarını ve pazarlama  

tekniklerini analiz eder.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar
Bir şirketin marka, logo ve ürün pazarlama  

tekniklerini nasıl geliştirdikleri hakkında bilgi alınır.

8.C.1

Görsel İletişim Tasarımı

8.C.1.2. Grafik tasarım eleman ve  

ilkelerini kullanarak ürün tasarlar.
Basın kuruluşları

Afiş, broşür tasarlama yöntemleri ve örnekleri  

incelenir, mizanpaj (sayfa düzenleme) teknikleri  

hakkında bilgi alınır ve örnek uygulama yapılır.

8.C.1

Görsel İletişim Tasarımı
8.C.1.5. Mizanpaj ilkelerini açıklar. Basın kuruluşları

Bir gazete veya derginin sayfa düzenini oluşturan  

çeşitli ögeler açıklanır ve üzerinde durulur.

8.C.1

Görsel İletişim Tasarımı

8.C.1.7 Seçtiği her hangi bir  

ürün için tanıtım ve pazarlama  

tekniklerini uygular.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar
Tanıtım ve pazarlama teknikleri olarak marka ve  

reklam senaryosu, reklam filmi hazırlanır.

8.C.2

Ürün Geliştirme

8.C.2.2. Ürün tasarımında  

ergonominin önemini açıklar.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar(Mobilya)

Üretilen ev eşyalarında ergonominin önemi ve  

ergonomik ürün geliştirme sürecini gözlemler.  

Örnek ürünler üzerindeki ergonomik özellikleri  

değerlendirir. Bir ürünün hangi amaçlar ile  

kullanıldığını inceler.

Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf
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8.C.2

Ürün Geliştirme

8.C.2.3. Bir ürünün günlük  

hayattaki kullanımını ayırt eder.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar(Mobilya)

İnsanların günlük hayatta sıkça kullandıkları  

eşyalarda ergonomi üzerinde durularak ürünlerde  

ne gibi kolaylıklar sayladığı görülmüş, bu konuda  

fikir alışverişi yapılır.

8.C.3

Mühendislik ve Tasarım

8.C.3.1. Mühendislik ve tasarım  

ilişkisini ifade eder.
Mağazalar

Mühendisliğin tasırım ile ilişkisini incelenen  

yapının kullanım açısından insanlara sağladıklarını  

görmeleri ve ifade etmeleri amaçlanır.

8.C.3

Mühendislik ve Tasarım

8.C.3.2 Çevresindeki ürünleri  

mühendislik ve tasarım kavramları  

açısından ilişkilendirir.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

Üretim yapılan alanda üretilen ürünleri  

mühendislik ve tasarım açısında inceleyerek  

değerlendirir.

8.C.3

Mühendislik ve Tasarım

8.C.3.4 Mühendislik tasarım

sürecini kullanarak bir ürün

tasarlar.

Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar

İhtiyaç ve problem içeren bir senaryo verilmesi ve  

bu senaryodaki ihtiyaç problemini çözen bir ürün  

geliştirmesi üzerinde durulur.

8.Ç.1

Ulaşım Teknolojileri

8.Ç.1.1. Ulaşım araçlarının  

tasarımında dikkate alınan temel  

prensipleri açıklar.
Teleferik yalnızçam

Günlük kullanılan ulaşım araçlarından farklı  

olan teleferik incelenir, kullanılır. Avantaj ve  

dezavantajları incelenir, konfor ve güvenlik  

yöntemleri değerlendirilir.

8.Ç.1

Ulaşım Teknolojileri

8.Ç.1.2 Farklı ortamlarda kullanılan  

ulaşım araçlarını sınıflandırır.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar(tersaneler)

Öğrenciler tershaaneyi gezerek gemi yapım  

aşamalarını gözlemler.

Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf
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ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerin-

de geçen olayların gelişimi ve so-

nucu hakkında tahminde bulunur.

Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik 

Merkezleri

Kültür Merkezlerinde verilen konferansla-

rın, seminerlerin gelişimi ve sonucu hak-

kında mantık yürütür. Sinema ortamını ta-

nıyarak görsel, işitsel uyarıcıları rahatlıkla

kavrar. İzlediklerinden zevk alır.

Sınıf ortamında bir filmin başlan-

gıç sahneleri izletilerek filmin de-

vamı hakkında tahminde bulun-

maları istenir.

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerin-

de geçen bilmediği kelime ve ke-

lime gruplarının anlamını tahmin

eder.

Müzeler

Milli Kültür teması kapsamında yaşanılan

yöre ve o yöreye ait kültür, edebiyat un-

surlarına yönelik bilgi edinmek amacıyla

müzede yer alan eserlerden yola çıkarak

söz varlığını geliştirir.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin  

konusunu belirler.

Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik 

Merkezleri

Canlı bir oyunu izlerken dikkatini verir.

Oyunla ilgili akla gelebilecek sorular üre-

tir.

Belirlenen bir konu üzerinden sı-

nıfta canlandırmalar yapar.

5.1.DİNLEME-İZLEME

5.1.5 Dinlediklerini / İzlediklerini  

özetler.

Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik 

Merkezleri
Olayları ve bilgileri oluş sırasına göre kısa

ve anlaşılır şekilde yazılı ya da sözlü olarak

özetlemeyi kavrar.

İzlediği ya da canlandırdığı bir

olayı/oyunu, olayların oluş sıra-

sına göre kısa ve anlaşılır şekilde

özetler.

5.1.DİNLEME-İZLEME
5.1.6. Dinlediklerine/izlediklerine  

yönelik sorulara cevap verir.

Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik 

Merkezleri

İzleme esnasında oyuna yönelik sorula-

bilecek soruları düşünür. Sorularına yanıt

bulur.

Sınıfça izlenen bir tiyatro oyunun-

dan sonra öğrencilerin görüşleri

alınır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9. Sınıf
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

TİYATRO

A.3 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve  

tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.3. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.3. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.3. 5. Metindeki olay örgüsünü belirler.

Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik 

Merkezleri

Tiyatroda kullanılan tüm malzemelerin  

gözlemlenerek öğretilmesi

Metnin görsel ve işitsel edinilen anlamı üzerine

belirtilen kazanımlarla sonrasında sözlü iletişim

çalışmasının yapılması

Tiyatro terimleri ile ilgili sözlük hazırlama  

çalışması

Öğrencilerin farklı türde (komedi, trajedi, dram)  

tiyatrolar izleyerek türlerin karşılaştımasını  

yapması sağlanır.

MEKTUP/ E-POSTA

1. Farklı türde metin yazar.

2.Yazacağı metnin türüne göre konu,  

tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi  

belirler.

3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

4. Yazacağı metni planlar.

5.Metin türüne özgü yapı özelliklerine  

uygun yazar.

6.Metin türüne özgü dil ve anlatım  

özelliklerine uygun yazar.

B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili  

kullanır.

B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

Ptt şubeleri

Mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve  

izlenimlerini anlatan bir yazı yazar.

PTT ziyaretinde mesai boyunca  

gözlemlediklerini yazıya döker.
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HİKAYE

A.2.11 Metinde millî, manevi ve  

evrensel değerler ile sosyal, siyasi,  

tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
İl ve İlçe Kütüphaneleri

Atatürk anılarından yola  

çıkılarak öykü yazar.

ŞİİR

A.1.2. Şiirin temasını belirler.

A.1.6. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/  

varlık arasındaki ilişkiyi belirler.

A.1.9. Şiiri yorumlar.

İl ve İlçe Kütüphaneleri
Cumhuriyet dönemi ve  

Dünya edebiyatından  

şiir örnekleri ile

yorumlama, karşılaştırma  

çalışmaları yapar.

FABL/ MASAL

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime  

gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve  

tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun  

özelliklerini belirler.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın  

özelliklerini belirler.

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve  

tekniklerinin işlevlerini belirler.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2. 13. Metni yorumlar.

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi  

değerlendirir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer  

önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Hayvan Barınakları ve Mezire
Alanları

Martı öyküsünün okuyup

fabl ile masal ile ilişkisinin kurar.
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DESTAN- EFSANE C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme  

veya araştırma yapar
Tarihi Mekanlar ve Müzeler

Tarih ve edebiyat ilişkisini kurar.  

Öğrencilerden yakın çevrelerindeki varlıklar,  

mekânlar, tarihî olaylar, tabiat olayları

ve inanışlarla ilgili efsaneleri sözlü kültür  

kaynaklarından derlemeleri ve bunları yazıya  

geçirerek sergilemeleri (sınıf panosu, okul  

panosu, dergi, gazete, sosyal medya vb.)  

istenir.

DESTAN- EFSANE

C.1. 2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini  

ve türünü belirler.

C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma  

yapar. C.1. 4. Konuşma metnini planlar. C.1. 5.  

Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları  

hazırlar.

C.1. 6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel  

araçları hazırlar.

Kaleler
Öğrencilerin mekân ziyaretleri sonrası  

derleyip yazdıkları efsaneleri sınıfta  

sunmaları sağlanır.

HİKAYE

2.Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana  

düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

4. Yazacağı metni planlar.

Konaklar Konaklar ziyaret edilerek konağın  

tarihsel seyri içinde günümüze  

ulaşan hikayelerinden yola

çıkılır ve hikayeleri edebi bir  

dil kullanılarak kaleme alınır.

ROMAN

C.2. 1. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

C.2. 2. Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini  

tespit eder.

C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.

C.2. 4. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri  

belirler.

C.2. 5. Dinlediklerini özetler.

C.2. 6. Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.

C.2. 7. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.

ARÜ
Üniversitelerde biyografik çalışmalar  

yapan ya da roman incelemeleri  

bulunan araştırma görevlileri ile  

sözlü iletişim etkinlikleri

düzenlenir.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

ŞİİR
A.1.3 Ahengi sağlayan  

unsurları belirler

Tabiatparkları

Elhan-ı Şita ve Yağmur şiirleri için  

yağmurlu ve ya karlı bir günde  

parklar şiirdeki sesi anlatmak  

için kullanılabilir.

TİYATRO

A.3 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem  

ile ilişkisini belirler.

A.3. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.3. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.3. 5. Metindeki olay örgüsünü belirler.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Tiyatroda kullanılan tüm malzemelerin  

gözlemlenerek öğretilmesi sağlanır.

Metnin görsel ve işitsel edinilen anlamı  

üzerine belirtilen kazanımlarla sonrasında  

sözlü iletişim çalışmasının yapılması  

Devlet Tiyatrosunda izlenen oyunda  

oyuncuların jest ve mimikleri gözlemlenir.  

Kendi sahneleyecekleri oyunlarda  

gözlemlerinden yararlanırlar.

HİKAYE
A.2.16 Metinden  

hareketle dil bilgisi  

çalışması yapar

Turistik alan ve çeşitli  

mekânlardaki tabela ve afişler

Turistlik alanlardaki ve şehir  

merkezlerindeki tabela ve

afişlerin incelenmesive yazım yanlışlarının  

tespit edilmesi

HİKAYE
A.3. 10. Metinde edebiyat,  

sanat ve fikir  

akımlarının/anlayışlarının  

yansımalarını değerlendirir.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Toplumcu gerçekçi edebi anlayışı kavratmak  

adına işçilerin çalışma şartlarının

yerinde görülmesi sağlanır.

HİKAYE

2.Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana  

düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

4. Yazacağı metni planlar.

Tarihi ve Kültürel Mekanlar 
Konaklar ziyaret edilerek konağın  

tarihsel seyri içinde günümüze  

ulaşan hikayelerinden yola çıkılır ve  

hikayeleri edebi bir

dil kullanılarak kaleme alınır
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MÜLAKAT/  

RÖPORTAJ

2.Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem  ile 

ilişkisini belirler.

3.Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi  

arasında ilişki kurar.

A.4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.

A.4.7. Metnin üslup özelliklerini belirler.

ARÜ
Akademisyenlerle ve fakülte yönetimiyle  

mülakat ve röportajlar organize edilir.

ROMAN

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli  

yazarlarını ve eserlerini sıralar.

İl ve İlçe Kütüphaneleri
Döneme ait eserler üzerinden çeşitli

araştırmaları yaparak yazar ve metin

üzerinden eseri değerlendirir.

SOHBET/FIKRA

2.Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile

ilişkisini belirler.

3.Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi

arasında ilişki kurar.

A.4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.

A.4.7. Metnin üslup özelliklerini belirler.

ARÜ
Öğrencilerin belli alanda uzmanlaşmış

kişilerle ve sanatçılarla karşılaşmları ve

sohbet etmeleri sağlanır.

Osmanlı Türkçesiyle  

yazılmış kolay  

metinler

5.1.2.Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri içerik  

bakımından değerlendirir.

İl ve İlçe Kütüphaneleri

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış cami kitabesini  

ve türbelerde bulunan Osmanlıca yazıları  

okumaya çalışır.

Türkçe- Farsça-

Arapça  

ArasındakiKelime  

Geçişleri

1.1.2.Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin kullanım

sırasında uğradığı ses ve anlam değişikliklerini fark

eder.

İl ve İlçe Kütüphaneleri

Eserleri incelerken kitabe ve mezar taşları  

üzrindeki Arapça ve Farsça kelimlerinin  

ayrımını yapar.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 11. Sınıf
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 12. Sınıf
SÖYLEV

3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

4. Yazacağı metni planlar.
ARÜ Güncel bir konuda söylev yazar.

DENEME

B.7. İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere  

dikkat ederek yazar.

B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.

ARÜ
Teknokent gezisi sırasında gözlem yapar,  

bilgi toplar, fotoğraflar çeker.

ROMAN
A.2.15 Türün ve dönemin/akımın diğer önemli  

yazarlarını ve eserlerini sıralar.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Aynı dönemin farklı yazarlarını ve eserlerini  

inceler.

SÖYLEV

A.4.3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi  

arasında ilişki kurar.

4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.

7. Metnin üslup özelliklerini belirler.

8.Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile  

sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

9.Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt  

eder.

ARÜ
Öğrencilerin hitabet derslerine katılmaları  

sağlanır.

TİYATRO

C.1. 9. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve  

duraklamaya dikkat ederek konuşur.

C.1. 10. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler  

kullanmaktan kaçınır.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Öğrencilerin tiyatro sanatçılarıyla görüşmesi  

sağlanarak onlardan diksiyon konusunda  

bilgi alması sağlanır.

Levha, Kitabe ve  

Hat Sanatının Diğer  

Örnekleri

5.3.1.Nesih, rika, sülüs, talik, kûfi, divani hatların  

kullanıldığı yerleri açıklar.

ARÜ
Osmanlı Döneminden kalan nesih, rika,

sülüs, talik, kûfi, divani hatlarla yazılmış

levhaları ve kitabeleri okumaya çalışır.

Osmanlı  

Türkçesinde Resmî  

Belgeler

5.2.1.Osmanlı Türkçesi ile yazılmış resmî belgeleri  

okur.

ARÜ

Osmanlı Döneminden kalan çeşitli resmî  

belgeleri okumaya çalışır.
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MATEMATIK 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

MANTIK

(Önermeler ve  

Bileşik Önermeler)

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.

ARÜ
Eğitim Merkezinde Kodlama - Mantık  

(ikilik sistem) ilişkisini kurar.

KÜMELER

(Kümelerde Temel  

Kavramlar)

9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar  

hatırlatılır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanelerde kitapların belli bir düzen  

içinde tasniflenmesini göz önüne alarak  

küme ve elemanları ilişkisini kurar.

Kütüphanede yer alan kitaplardan  

kümeler oluşturur. Oluşturduğu  

kümeler arasında birleşim, kesişim,  

fark ve tümleme işlemine ait  

uygulamalar yapar.

DENKLEM VE  

EŞİTSİZLİKLER

(Bölünebilme  

Kuralları)

9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile  

ilgili uygulamalar yapar.
Kongre Binası 

Bina yüzeyini kaplamak için kullanılan  

kare desenler yardımıyla, karenin bir  

kenar uzunluğu ile konağın yüzey alanı  

arasında ki ilişkiyi belirler. Bir yüzeyinde  

kaç tane kare bulunduğunu Ebob ve  

Ekok yardımıyla hesaplar.

Bina yüzeyinde bir kenarın eni boyu  

ölçülür ve bu yüzeyi kaplayacak şekilde  

en küçük karenin kenar uzunluğu  

hesaplanır. Karenin bir kenarının  

uzunluğu ile bulduğumuz uzunluk  

kıyaslanır.

DENKLEM VE  

EŞİTSİZLİKLER

(Bölünebilme  

Kuralları)

9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile  

ilgili uygulamalar yapar.

Ziyarete açık Kuruluşlar

Ürünlerin ambalaj ve paketleme  

işlemlerinde yapılan hesaplamalarda  

Ebob ve Ekok'tan yararlanıldığını fark  

eder.

DENKLEM VE  

EŞİTSİZLİKLER

(Bölünebilme  

Kuralları)

9.3.2.3.Gerçek hayatta periyodik  

olarak tekrar eden durumları içeren  

problemleri çözer.

İl ve ilçelerdeki hastaneler

Hastanede çalışan sağlık personelinin  

çalışma günlerini periyodik problemler  

yardımıyla belirler.

Önceden hazırlanan hastane personeli  

çetelesi çalışma kağıtları öğrencilere  

dağıtılır. Öğrencilerin dağıtılan  

kağıtlarda bulunan personelin nöbet  

bilgilerini girmeleri istenir. Çalışma  

tamamladıktan sonra nöbetin  

periyodik olarak gerçekleşme  

durumları tartışılır.
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MATEMATIK 10. Sınıf
GEOMETRİ

(Dörtgen ve  

Çokgenler)

10.5.3.1.Özel dörtgenlerin açı,kenar,  

köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak  

problemleri çözer.

Tarihi Yapılar
Geleneksel Türk mimarisinde kullanılan  

motif örnekleriyle donatılmış  

camilerdeki çinilerin üzerindeki  

çokgenleri inceler.

GEOMETRİ

(Uzay ve Geometri)

10.6.1.1 Dik prizmalar ve dik piramitlerin  

uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını  

oluşturur.

Camiler Cami mimarisinde yer alan kubbe ve  

sütun gibi mimari elemanların silindir ve  

diğer geometrik cisimlerle ilişkisini kurar.

GEOMETRİ

(Uzay ve Geometri)

10.6.1.1. Dik parizmalar ve dik  

pramitlerin uzunluk, alan ve hacim  

bağlantılarını oluşturur.

Tarihî ve Kültürel Mekanlar

Tarihî binalarda kullanılan taşların ve  

mimari elemanların prizmalar ve diğer  

geometrik cisimlerle ilişkisini kurar.

GEOMETRİ

(Uzay ve Geometri)

10.6.1.1. Dik prizmaların ve dik  

piramitlerin uzunluk,alan ve hacim  

bağıntılarını oluşturur.

Ziyarete açık mobilya üretimi  

yapan endüstriyel kuruluşlar

Mobilya üretiminde en çok yer alan  

ürünlerin geometrik cisimlerle ilişkisini  

kurar. Dik prizmalar ve dik pramitlerin  

uzunluk,alan ve hacimlerini uygulamalı  

olarak hesaplar.
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MATEMATIK 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

GEOMETRİ

(Trigonometri)

11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları  

birim çember yardımıyla açıklar. Tarihî ve kültürel mekânlar

Klinometre yardımıyla buldukları açının  

tanjant değerini ve minareye olan  

mesafelerini göz önüne alarak minarenin  

gerçek uzunluğunu bulur.

Öncelikli olarak öğrencilerle sınıf  

ortamında klinometreler yapılır. Daha  

sonra yakınlardaki bir camiye gidilerek  

öğrenciler minarenin en üst noktasını  

görecek şekilde klinometrelerini  

kullanırlar. Buldukları açıyı not eder  

ve bu açının tanjantını trigonometri  

tablosundan bulurlar. Minareye  

baktıkları nokta ile minare arasındaki  

yatay uzunluğu metre yardımıyla  

ölçerler ve not ederler. Tablo değeri  

ve yatay uzunluğu kullanarak dikey  

uzunluğu bulurlar.

GEOMETRİ

(Trigonometri)

11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyonların  

grafiklerini çizer.

Karayolları Bölge Müd  

ürlüğü

Tanjant yolunun krokisini ile tanjant  

fonksiyonunun grafiği arasındaki ilişkiyi  

keşfeder.

GEOMETRİ

(Analitik Geometri)

11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta  

arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı  

oluşturur ve problemler çözer.

ARÜ

ARÜ

Mühendislik Fakültesi Harita  

Mühendisliği Bölümünde ikinokta  

arasındaki uzaklığı hesaplar.

Belirlenen iki nokta arasındaki uzaklığı

total station aleti ve formül yardımıyla

bulup karşılaştırır.

GEOMETRİ

(Analitik Geometri)

11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları  

inceleyerek işlemler yapar.

ARÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

Mühendislik Fakültesi Harita  

Mühendisliği Bölümünde doğrunun  

eğimini bulur.

Belirlenen bir arazinin eğimini total  

station aleti ve formül yardımıyla  

bulup karşılaştırır.
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MATEMATIK 11. Sınıf
SAYILAR VE CEBİR

(Fonksiyonlarda  

Uygulamalar)

11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo  

temsilini kullanarak problem çözer.

Karayolları Bölge

Müdürlüğü
Karayollarının yapısını ikinci 

dereceden  fonksiyonların grafiği ile

ilişkilendirir.

Karayollarındaki gabari sınırını  

parabolün tepe noktasını kullanarak  

hesaplar ve bu değeri gerçek değeri  

ile karşılaştırır.

SAYILAR VE CEBİR

(Fonksiyonlarda  

Uygulamalar)

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli  

fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
Camiler

Camii kubbesini inceler, parabolün  

nerelerde kullanıldığını belirler ve  

parabolün özelliklerini gösterir.

SAYILAR VE CEBİR

(Fonksiyonlarda  

Uygulamalar)

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli  

fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

Tarihi Köprüler
Parabolün grafiği ile köprü mimarisini  

ilişkilendirir.

SAYILAR VE CEBİR

(Fonksiyonlarda  

Uygulamalar)

11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo  

temsilini kullanarak problem çözer.

Ardahan Devlet 

Hastanesi

EKG ,Solunu Değerleri Ölçümü ve Kan  

Değerleri Ölçümü sonuçlarını inceleyerek  

maksimum minimum değerleri, hangi  

aralıklarda artıp ,azaldığını fonksiyon  

grafiği yardımıyla belirler.

SAYILAR VE CEBİR

(Fonksiyonlarda  

Uygulamalar)

11.3.2.1 İkinci dereceden bir değişkenli  

fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.

Tarihi Yapı ve 

Köprüler

Geçmişten günümüze kadar gelen tarihî  

köprülerimizdeki parabolik şekilleri  

incelener, eserlerdeki geometrik şekilleri  

belirleyerek özelliklerine ulaşır.

GEOMETRİ

(Çember ve Daire)

11.5.4.1 Dairenin çevre ve alan  

bağlantılarını oluşturur.

Camiler
Caminin pencerelerinde yer alan yarım  

ve çeyrek çemberlerin çevre ve alan  

hesaplamalarını yapar.

GEOMETRİ

(Çember ve Daire)

11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan  

bağıntılarını oluşturur.
Ardahan Belediye parkı

Parkta bulunan daire şeklindeki  

havuzları inceleyip, alan ve çevre  

hesaplaması yaparlar.
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MATEMATIK 11. Sınıf

GEOMETRİ

(Uzay ve Geometri)

11.6.1.1. Küre, dik, dairesel silindir  

ve dik dairesel koninin alan ve hacim

bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.

Camiler

Tarihî ve kültürel mekânlar

Cami mimarisinde yer alan kubbe ve  

sütun gibi elemanların silindir ve diğer  

geometrik cisimlerle ilişkisini kurar.Tarihî  

binalarda kullanılan taşların ve mimari  

elemanların prizmalar ile bağlantısı  

kurdurulur.

Önceden hazırlanan çalışma kâğıtları  

öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin  

dağıtılan kâğıtlarda cami mimarisinde  

bulunan geometrik şekiller gerçek  

ölçüleri ile birlikte verilerek alan ve  

hacimlerini bulmaları istenir.

SAYILAR VE CEBİR

(Denklemve  

Eşitsizlikler)

T.D.11.3.2.1. Gelir-giderleri göz önüne  

alarak birey, aile ve kurum bütçesini  

oluşturur.

Ticari Kurumlar

Verilen bütçeyi en uygun şekilde  

kullanmak için bilinçli tüketici  

aritmetiğinden yararlanması sağlanır.

SAYILAR VE CEBİR

(Denklemve  

Eşitsizlikler)

11.3.2.2.Seyahatlerde mümkün olan  

alternatifleri karşılaştırır.

Turizm Firmaları

Yapılacak gezi ile ilgili zaman çizelgesi  

oluşturma, seyahat planı yapma,maliyet  

analizi yapma gibi kavramları kullanır.
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TARİH 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

1.ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN
9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya  

yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.
Müzeler

Zaman içerisinde tarihte meydana gelen  

gelişmeleri kavrama

İnsanlığın ilk dönemleri
9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı  

medeniyet havzalarını tanır.

Tarihi Mekanlar
İlkçağ medeniyetlerine ait bu eserleri  

inceleyerek o dönemin özelliklerini  

kavrar.

Ortaçağda Dünya
9.3.2.Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın  

ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar.
Müzeler

İpek Yolu’nun bölgemizdeki güzergahını  

öğrenerek , tarihteki önemini kavrar.

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA  

TÜRK DÜNYASI

9.4.3.İslamiyet öncesi dönemde Türklerin  

yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları  

arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Müzeler

Türk göçleri ve göç eden diğer

kavimlerin bölge ,yerleşim yeri

farkındalığı oluşturmak

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ  

KABULÜ VE İLK TÜEK İSLAM  

DEVLETLERİ

9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden  

hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet  

yapısında ve toplumsal hayatta meydana  

getirdiği değişimleri analiz eder.

Müzeler Türklerin İslamiyet’i kabulü sonrası  

değişen devlet ve toplum yapısı ile  

ilgili tarihî mekân ve metin örneklerini  

inceler.
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TARİH 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

MİLLİ MÜCADELE

12. 2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin  

oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına  

kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri  

açıklar.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Öğrenciler kütüphanedeki kaynaklara  

bizzat ulaşarak bilgi sahibi olurlar.

Öğrendikleri bilgileri diğer arkadaşlarıyla  

paylaşır.

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK  

İNKILABI

12.3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan  

Atatürk ilkelerini kavrar.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Nutuk ve diğer tarih kitaplarını  

inceleyerek Atatürkçülüğün esaslarını  

kavrar.

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK  

İNKILABI

12.3.2. Siyasi alanda meydanagelen  

gelişmeleri kavrar.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Tarihî kitap ve dökümanları inceleyerek  

ilke ve inkılap ilişkisini kavrar.

TOPLUMSAL DEVRİM  

ÇAĞINDA DÜNYA VE  

TÜRKİYE

12. 7.3. 1960’lardan itibaren Türkiye’de  

meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-

kültürel gelişmeleri analiz eder.
İl ve ilçe kütüphaneleri

27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971  

Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi ile  

bu olayların siyasi ve sosyo-ekonomik  

etkilerinin o dönemde yayınlanan  

gazetelerde nasıl yer aldığını görür.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

12.2.1. İki dünya savaşı arasındaki dönemde  

oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri  

denge ile İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri  

arasında ilişki kurar.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Bu dönem eserleri inceleyerek dönemin

özellikleri ile savaşın nedenleri arasında

ilişki kurar.
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BİYOLOJİ 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

9.3.1. Canlıların Çeşitliliği ve  

Sınıflandırılması

9.3.2.1 . Canlıların  

sınıflandırılmasında

kullanılan alemleri ve bu alemlerin  

genel özelliklerini açıklar.

Tabiat Parkları

Mesire Alanları

Çeşitli canlıları yaşadıkları ortamda inceleyerek  

bu canlıların genel özelliklerini kavrayabilmeleri  

amaçlanmıştır-Hayvanlar âlemi ile ilgili farklı  

örnekleri gözlemleyebilir. Bitkiler âlemi ile ilgili  

farklı örnekleri gözlemleyebilir-Okul ortamında  

görme imkanı olmayan canlıların özel hazırlanmış  

müzelerde ve doğal yaşam ortamlarında  

incelenerek aktif öğrenmeyi sağlamak ,ayrıca  

somut öğrenmeler sağlanarak bilginin kalıcılığının  

artırılması hedeflenmektedir.

9.3.2. Canlı Âlemleri ve  

Özellikleri

9.3.2.2. Canlıların biyolojik  

süreçlere, ekonomiye ve  

teknolojiye katkılarını örneklerle  

açıklar.

ARÜ

Hızla artan su ürünleri talebinin karşılanması,  

açlığın önlenmesi, dengeli ve sağlıklı beslenme,  

sanayi sektörüne hammadde temini, doğal balık  

stoklarına olan av baskısının azaltılması, istihdam  

yaratması, yüksek ihracat imkanı ile döviz girdisi  

sağlaması, kırsal kalkınmaya katkısı konularında  

muhakeme yapar.

9.3.1. Canlıların Çeşitliliği ve  

Sınıflandırılması

9.3.1.1 . Canlıların çeşitliliği ve  

sınıflandırılmasını açıklar.

Ilgar Dağı

Deniz seviyesinden başlayarak her  

500 m yükseklite durup çevreyi  

inceleyerek canlıların değişimini

gözlemlemek-Bölgeyi gezerek canlı çeşitliliğinin  

farkına vararak, sınıflandırma yapmanın önemini  

kavraması sağlanır.

9.2.1. Hücre
9.2.1.1. Hücre teorisine ilişkin  

çalışmalar
ARÜ

Mikroskop çeşitleri ve ileri görüntüleme  

teknolojilerinin kullanması gözlemleyebilir.
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9.3.2. Canlı Âlemleri ve  

Özellikleri

9.3.2.2. Canlıların biyolojik  

süreçlere, ekonomiye ve  

teknolojiye katkılarını örneklerle  

açıklar.

ARÜ

Hızla artan su ürünleri talebinin karşılanması,  

açlığın önlenmesi, dengeli ve sağlıklı beslenme,  

sanayi sektörüne hammadde temini, doğal balık  

stoklarına olan av baskısının azaltılması, istihdam  

yaratması, yüksek ihracat imkanı ile döviz girdisi  

sağlaması, kırsal kalkınmaya katkısı konularında  

muhakeme yapar.

9.1. yaşam bilimi biyoloji
9.1.1.1 Canlıların ortak özelliklerini  

irdeler.
Park ve Bahçeler

Farklı canlı türlerini görerek, kendi ile bu

canlıların ortak özelliklerinin neler olacağını

sorgular.

9.1.2. Canlıların Yapısında  

Bulunan Temel Bileşikler

9.1.2.1. Canlıların yapısını  

oluşturan organik ve inorganik  

bileşikleri açıklar.

Ardahan İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

Bitki ve hayvan yetiştiriciliğinde besin olar  

kullanılan yem ve gübrelerde hangi maddelerin  

olduğunu öğrenir.

9.1.2. Canlıların Yapısında  

Bulunan Temel Bileşikler

9.1.2.2. Lipit, karbonhidrat,  

protein, vitamin, su ve minerallerin  

sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.

Toplum sağlığı merkezleri

Uzman bir sağlık personelinden, sağlıklı  

beslenmede hangi besinlerin ne derecede etkili  

olduğunu öğrenir.

9.2.1. Hücre

9.2.1.3. Hücre zarından madde  

geçişine ilişkin kontrollü bir deney  

yapar.

Bölge diyaliz merkezleri
Diyaliz makinesinin çalışma prensibini yerinde  

görerek hücre zarından madde geçişini açıklar.

9.3.2. Canlı Âlemleri ve  

Özellikleri

9.3.2.3. Virüslerin genel  

özelliklerini açıklar.
Toplum sağlığı merkezleri

Virüslerin genel özellikleri ve sebep olduğu  

hastalıklarla ilgili sağlık kuruşundaki doktorla  

söyleşi yapılarak bilgilenilmesi sağlanır.
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10.3.3. Doğal Kaynaklar  

ve Biyolojik Çeşitliliğin  

Korunması

10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin

korunmasına yönelik çözüm

önerilerinde bulunur.

Göller

Yaylalar

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında  

bulunan canlı türleri ile endemik türlerin  

korunmasına yönelik yapılan çalışmaları  

inceler. Söz konusu mekân eşleştirmelerde  

amaçlanan çalışma öğrencinin yakın  

çevresinde bulunan canlı çeşitliliğini  

tanıması,öncelikle kendi yaşamında yeralan  

canlıların hayatındaki önemi kavraması.

Latince adı Amsonia orientalis veya Rhavya  

orientalis olarak bilinen Türkçe’de adı  

“mavi yıldız çiçeği” olan nadide çiçeğin  

incelenmesi.

10.3.1. Ekosistem Ekolojisi

10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve  

cansız bileşenleri arasındaki  

ilişkiyi açıklar.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerine ait  

örnekler bulunmaktadır.

10.3.3. Doğal Kaynaklar  

ve Biyolojik Çeşitliliğin  

Korunması

10.3.3.1. Doğal kaynakların  

sürdürülebilirliğinin önemini  

açıklar.

Geri Dönüşüm

Doğal sit alanları

Geri dönüşümün sürdürülebilirlik  

üzerindeki önemini açıklar.-Yaşadığı  

bölgede doğal kaynakların ve biyolojik  

çeşitliliğin yok olmasını önlemek amacıyla  

koruma altına alınan alanları bilir.

10.3.3. Doğal Kaynaklar  

ve Biyolojik Çeşitliliğin  

Korunması

10.3.3.2. Biyolojikçeşitliliğin  

yaşam için önemini sorgular.

Doğal sit alanları  

Tabiat parkları  

Yaylalar

Söz konusu mekân eşleştirmelerde  

amaçlanan çalışma öğrencinin yakın  

çevresinde bulunan canlı çeşitliliğini  

tanıması,öncelikle kendi yaşamında yeralan  

canlıların hayatındaki önemi kavraması.

Çeşitli canlıları inceler cansız çevre ile  

ilişkisini kurar.

10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz  

Üreme
10.1.1.2. Mitozu açıklar.

Ardahan Devlet 

Hastanesi

Hücre bölünmesinin kanserle ilişkisini  

açıklar.
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10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz  

Üreme

10.1.1.3. Eşeysiz üremeyi  

örneklerle açıklar.

ARÜ
Vejetatif üreme örnekleri gözlemlenebilir.-

Bahçecilik ve tarım sektörlerinde  

eşeysiz üreme tekniklerinin uygulanışını  

gözlemler. (çelikle, soğanla üreme vb)  

Doku kültürü tekniği ile kallus üretimini  

inceler.

10.3.1. Ekosistem Ekolojisi

10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve  

cansız bileşenleri arasındaki  

ilişkiyi açıklar.

Botanik Park  

Tabiatparkları

Ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerine ait  

örnekler bulunmaktadır.

10.3.1. Ekosistem Ekolojisi
10.3.1.3. Ekosistemde madde  

ve enerji akışını analiz eder.
Göller 

Bir göl ekosistemini inceleyerek madde  

ve enerji akışında üretici, tüketici ve  

ayrıştırıcıların rolünü açıklar.

10.3.1. Ekosistem Ekolojisi

10.3.1.4. Madde döngüleri

ve hayatın sürdürülebilirliği

arasında ilişki kurar.

Doğal sit alanları
Bir mera ekosistemi incelenerek su  

döngüsünü açıklar.

10.3.2. Güncel Çevre  

Sorunları ve İnsan

10.3.2.2. Birey olarak  

çevre sorunlarının ortaya

çıkmasındaki rolünü sorgular.

Uzungöl
Bilinçsiz yapılaşmanın ve insan faktörünün  

çevre üzerindeki etkisini inceler.

10.3.3. Doğal Kaynaklar  

ve Biyolojik Çeşitliliğin  

Korunması

10.3.3.2. Biyolojikçeşitliliğin  

yaşam için önemini sorgular.

Doğal sit alanları

Söz konusu mekân eşleştirmelerde  

amaçlanan çalışma öğrencinin yakın  

çevresinde bulunan canlı çeşitliliğini  

tanıması,öncelikle kendi yaşamında yeralan  

canlıların hayatındaki önemi kavraması.

Çeşitli canlıları inceler cansız çevre ile  

ilişkisini kurar.
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12.3.1. Bitkilerin Yapısı
12.3.1.1. Çiçekli bir bitkilerinin temel  

kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.

Botanik Bahçesi  

Doğal sit alanları

Çiçekli bitkileri tanır, inceler ve  

kısımlarını gösterir.

12.4.1. Canlılar ve Çevre
12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin  

sürekliliğine olan etkisini açıklar.

Ardahan İl Tarım Ve 

Orman  Müdürlüğü

Herbisit ve pestisitlerin canlılar üzeriene  

etkilerini anlar.

12.4.1. Canlılar ve Çevre
12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim  

uygulamalarına örnekler verir.

Ardahan İl Tarım Ve 

Orman  Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılıkta kullanılan türlerin  

nedenlerini açıklar.
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COĞRAFYA 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Doğal Sistemler
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle  

açıklar.
Tarihi ve Kültürel Yapılar

İnsan yapımı olan Manastır’da insanın  

doğaya olan müdahalesi ve doğayla  

etkileşim içinde nasıl yaşadığını açıklar.

Doğal Sistemler
9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda  

etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
Müzeler

Şehir Müzesinde geçmişten günümüze

Ardahan’ın yerleşme dokusunun

nasıl değiştiğini müzedeki fotoğrafları  

inceleyerek açıklar.

Doğal Sistemler
9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma  

biçimlerini örneklendirir. Müzeler

insanların doğal  çevreyi ekonomik 

amaçlar için nasıl  kullandığını

görseller üzerinden örneklendirerek  

kavrar.

Doğal Sistemler
9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile  

hava olaylarını ilişkilendirir.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne  

hava olaylarının tahminlerinin nasıl

yapıldığını gözlemleyerek ilişkilendirir.  

Meteorolojiden alınan günlük, haftalık,  

aylık ve yıllık hava raporları tablo ve  

grafik haline dönüştürülerek yorumlanır.

Doğal Sistemler

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin  

özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda  

bulunur.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Gerçek istasyonlara ait klimatolojik  

verilerin yer aldığı iklim grafiklerine yer  

verilir.

Türkiye’nin İklimi

9.1.13

Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri  

hakkında çıkarımlarda bulunur.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

İklim elemanlarına ait ölçüm araçlarını

görür ve tanır. Meteorolojinin günlük,

haftalık, aylık ve yıllık hava raporlarının

nasıl oluşturulduğunu kavrayabilir.

Sınıf gruplara ayrılır.  

İstasyonda bulunan  

iklim elamanlarına  

ait veriler gruplara  

dağıtılır. Verilerin  

tablo, grafik haline  

getirilmesi ve sınıfta  

aktarılması yapılır.
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Doğal Sistemler
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle  

açıklar.
Doğal sit alanları

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle  

açıklar.

Beşeri Sistemler
9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda  

etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
Doğal sit alanları

Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda  

etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.

Beşeri Sistemler
9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda  

etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.

Yaylalar  

Tabiatparkları

Doğal sit alanları

Belirtilen yerleşme birimlerinden biri  

seçilip gözlemlenerek yayla yerleşmeleri  

ile yöre halkının ekonomik ve sosyal  

hayatı ilişkilendirilir.

Çevre ve toplum
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle  

açıklar.

Belediyeler Çevre sorunlarının bir tanesi olan  

fabrika atıklarının gözlemler.

Küresel Ortam Bölge ve  

Ülkeler

9.1.3. Dünyadaki farklı bölge  

örneklerini,özellikleri ve bölge belirlemede  

kullanılan kriter açısından değerlendirir.

İşletmeler

Bölge belirleme kriterlerini bilir.

Doğal Sistemler
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan  

yararlanarak harita kullanır.
ARÜ

Harita çiziminde kullanılan ortamları ve  

ekipmanı tanır.

Doğal Sistemler

9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan  

yöntem ve teknikleri açıklar. ARÜ

Harita Mühendisliği bölümü ziyaret  

edilerek konunun içeriğine uygun  

görseller ortamında ders işler.
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Çevre ve Toplum

9.4.2. Doğal ortamda insanın etkisiyle  

meydana gelen değişimleri sonuçları açısından  

değerlendirir.

Belediyeler

İnsanın etkisiyle meydana gelen

çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını  

değerlendirme yapılır.

Öğrencilerden  

yakın çevrelerinde  

tespit ettikleri  

çevre sorunlarını  

görüntülemesi  

istenir. Öğrencilerin  

çevre sorunlarına  

çözüm getirecek  

önerileri sıralanarak  

etkinlik tamamlanır.

DOĞAL SİSTEMLER
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle  

açıklar.
Tabiat parkları

Dünyadan ve Türkiye'den örnekler  

verilir.

BEŞERİ SİSTEMLER
9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda  

etkili olan faktörleri örneklerle açıklar
Tabiat parkları Yerleşme doku ve tiplerini ayırt eder.
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COĞRAFYA 10. Sınıf
DOĞAL SİSTEMLER 10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar. İl ve ilçe halk kütüphaneleri

Dünya’nın iç yapısı ile ilgili temel bilgiler  

verilir. b) Levha tektoniği kuramına yer  

verilir

DOĞAL SİSTEMLER
10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü  

şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir

Göller Kayaçların kullanım alanlarına yönelik  

örneklere yer verilir.

Doğal Sistemler
10.1.6. Dış kuvvetleri yerşekillerinin oluşum  

sürecine etkileri açısından açıklar.

Kura Nehri Vadisi Dış kuvvetlerin yer şekillerinin oluşum  

sürecine etkileri açısından açıklar.

DOĞAL SİSTEMLER
10.1.16. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve  

yer şekillerini ilişkilendirir.
Doğal Sit Alanları

Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin

dağılışı, önemi ve korunması gerekliliği

üzerinde durulur.

DOĞAL SİSTEMLER
10.1.14. Türkiye topraklarının kullanımını  

verimlilik açısından değerlendirir.
Doğal Sit Alanları

Türkiye’de erozyonun etkisine vurgu  

yapılır. b) Gelecek nesillere daha  

yaşanabilir bir ülke bırakabilmek  

için topraklarımızın korunmasının  

gerekliliğine değinilir.

Türkiye’de  

Bitkiler

10.1.17

Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının  dağılışını 

yetişme şartları açısından analiz eder. Doğal Sit Alanları

Bölgenin sıcaklık ve yağış özellikleri  

belirtilir. Bölgenin iklim özellikleri ile  

doğal bitki örtüsünü oluşturan bitki  

türleri arasında ilişki kurar.

DOĞAL SİSTEMLER
10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının  

dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder.
Doğal Sit Alanları

Bölgemizde yetişen doğal bitki  

topluluklarını ve yetişme şartlarını  

yerinde inceler.

BEŞERÎ SİSTEMLER
10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel  

özelliklerine göre ayırt eder.

Endüstriyel Kuruluşlar
Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve  

beşincil faaliyetlere yer verilir.
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Doğal Sistemler
10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü  

şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.

ARÜ

Üniversitenin Jeoloji Mühendisliği  

Fakültesinde farklı kayaç örneklerini  

numuneler üzerinden karşılaştırarak  

kayaçları tanıyarak birbirleriyle  

ilişkilendirir.

Doğal Sistemler
10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum  

sürecine etkileri açısından açıklar.

ARÜ
Dış kuvvetlerin etkilerini öğrenir.

Doğal Sistemler
10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini  

tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.
ARÜ

Jeolojik zamanlarla tektonik olaylar  

arasında bağ kurar.

DOĞAL SİSTEMLER
10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü  

şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
Tabiat Parkları

Kayaçların kullanım alanlarına yönelik  

örneklere yer verilir.

Doğal Sistemler
10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum  

sürecine etkileri açısından açıklar.
Akarsular

Akarsuların oluşturduğu aşınım  

şekillerinden olan şelale ve dev kazanını,  

Canik Dere Şelalelisini gözlemleyerek  

keşfeder ve böylece akarsuların yer  

şekillerinin oluşum sürecine olan etkisi  

ile ilişki kurar.

Doğal Sistemler
10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum  

sürecine etkileri açısından açıklar.
Tabiat Parkları

Altın Dere Vadisi Milli Parkı’nda  

akarsuların oluşturduğu boğaz vadi  

şeklini doğal ortamında gözlemleyerek  

oluşum sürecini açıklar.

Doğal Sistemler
10.1.6 Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum  

sürecine etkileri açısından açıklar.
Tabiat Parkları

Karstlaşma sonucu ortaya çıkan  

şekillerden Mağara oluşumunu Çal  

Mağarası gözlemleriyle somut olarak  

öğrenirler.

COĞRAFYA 10. Sınıf
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Türkiye’de Dış Kuvvetler

10.1.7

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum  

sürecinde dış kuvvetlerin etkisini açıklar.
Tabiat Parkları

Daha önceden gölün oluşumu  

ile ilgili öğrencilerden araştırma

yapmaları istenir. Mekana gidildiğinde  

gölün oluşumu ile ilgili senaryolar  

oluşturmaları istenir.

DOĞAL SİSTEMLER
10.1.8. Türkiye’deki ana yer şekillerini temel  

özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.
Tabiat parkları Dağ, ova ve platolar ele alınır.

DOĞAL SİSTEMLER
10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine  

göre sınıflandırır.
Tabiat Parkları

Su varlıklarının dağılışının harita  

üzerinden gösterilmesi sağlanır.

Doğal Sistemler
10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine  

göre sınıflandırır.
Tabiat Parkları Yeryüzündeki su kaynaklarını ayırt eder.

Bitki türlerinin  

sınıflandırılması

10.1.15

Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine  

göre sınıflandırır.
Tabiat Parkları

Farklı bitki türlerini bir arada  

gözlemleyebilir. Tür ve özelliklerine göre  

sınıflandırabilir.

Farklı bitki türlerine  

ait fotoğraflar çekilir.  

Çalışma bittiğinde  

fotoğraf sergisi  

düzenlenebilir

Doğal Sistemler
10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının  

dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder.
Tabiat Parkları

Park’ta bulunan bitki türleri  

gözlemlenerek bitki türlerinin yetişme  

şartları arasındaki benzer ve farklı yönler  

ilişkilendirilir.

COĞRAFYA 10. Sınıf
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FELSEFE 10. Sınıf

3. Ünite: Felsefenin Temel  

Konuları ve Problemleri

10.3.3. Bilim felsefesinin  

konusunu ve problemlerini  

açıklar.

Arü

Yapılan deney faaliyeti ortamını gözlemler ve bilimsel  

yöntemin özelliklerini kavramaya yardımcı bilgiler  

edinir.

Bilimsel aşamada yapılan  

çalışmalar resmedilerek sınıf  

ortamında sunum yapılır.

1. Ünite: Felsefeyi Tanıma
10.1.2. Felsefi düşüncenin  

özelliklerini açıklar.
İl ve ilçe kütüphaneleri Edebi ve felsefi kitaplardan felsefi sorular oluşturur.

Öğrenciler okuma yazma  

becerisi kazanmakamacıyla  

kütüphane ortamında  

felsefi sorular oluşturup,  

öğrencilerden bu sorular  

üzerinden makale yazması  

istenir.

2. Ünite: Felsefe İle  

Düşünme

10.2.4.Felsefi bir görüşü  

veya argümanı sorgular
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kitap, dergi, gazete ve diğer süreli yayınları inceleyerek  

onlarda mevcut bir felsefi görüşü tespit eder ve bu  

görüşü grup içi etkinlikle temellendiren argümanlar  

geliştirir.

3. Ünite: Felsefenin Temel  

Konuları ve Problemleri

- Bilgi Felsefesi

-Bilginin Güvenirliliği ve  

Değeri

10.3.1. Bilgi felsefesinin  

konusunu ve problemlerini  

açıklar.

Basın kuruluşları

Öğrenciler gözlem ve görüşme yoluyla dergi ve gazete  

haberlerinde yer alan bilgileri, bilginin değeri ve  

güvenirliği açısından tartışır.
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3. Ünite: Felsefenin Temel  

Konuları ve Problemleri

- Din Felsefesi

- Teoloji ve din felsefesi farkı

10.3.5. Din felsefesinin

konusunu ve sorularını

açıklar.

ARÜ
Önceden hazırlanan soru listeleriyle alanında uzman  

kişilerden bilgi toplayarak; teolojinin anlamını, alt  

dallarını ve din felsefesinden farkını kavrar.

Öğretim üyeleri ile yapılan  

röportajları kayıt altına alır.

3. Ünite: Felsefenin Temel  

Konuları ve Problemleri

10.3.7. Sanat  

felsefesinin konusunu ve  

problemlerini açıklar.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri
Sanatın ve sanat eserinin ne olduğunu kavrar.

Yapılan sanatsal çalışmaların  

ne gibi özellikleri olduğu  

konusunda yaptığı gözlemler  

ve topladığı bilgiler  

doğrultusunda sınıfta  

sunulmak üzere bir sunu  

hazırlar.

3. Ünite: Felsefenin Temel  

Konuları ve Problemleri

- Sanat Felsefesi

- Güzelik

10.3.7.Sanat felsefesinin  

konusunu ve problemlerini  

açıklar.

Tabiatparkları
Doğada güzel ve sanatta güzel kavramlarını  

örneklendirecek fotoğraflar çekip sınıf ortamında  

hazırlayacağı sunuyla konuyu temellendiririr.

FELSEFE 10. Sınıf
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FELSEFE 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Ünite-1: MÖ 6. YÜZYIL – MS

2. YÜZYIL FELSEFESİ 11.1.1.Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan  

düşünce ortamını açıklar.
Müzeler

Milattan önce yaşamış Yunan  

medeniyetine ait kültürel unsurları ve  

düşünce yapısını tanır. Bu unsurların  

günümüzdeki yansımaları hakkında  

makale yazar.

3. Ünite: Felsefenin Temel  

Konuları ve Problemleri

- Bilim Felsefesi

- Bilim nedir?

- Bilimsel yöntem nedir?

10.3.3. Bilim felsefesinin konusunu ve  

problemlerini açıklar.

ARÜ

Örnek bilimsel çalışmaları, projeleri  

inceleyerek, gözlemleyerek, uzman  

kişilerin bilgilendirmelerinden  

yararlanarak bilimin anlamını ve bilimsel  

yöntemin özelliklerini, aşamalarını  

kavrar.

3. Ünite: Felsefenin Temel  

Konuları ve Problemleri

- Siyaset Felsefesi

- Hak ve özgürlükler

10.3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve  

problemlerini açıklar.

Devlet Hastaneleri

Hasta haklarıyla ilgili önceden  

hazırlanan soru listesiyle konunun  

uzmanı akademisyenlerden bilgi  

toplayarak hasta hakkının sağlık  

hakkı ile sağlık hakkının da temel  

insan haklarından biri olan yaşama

hakkıyla bağlantısını, dolayısıyla hak ve  

özgürlükleri kavrar.

2. Ünite: Felsefe İle  

Düşünme

10.2.2. Düşünme akıl yürütmede dilidoğru  

kullanmanın önemini açıklar.

ARÜ

Alanında uzman ilgili kişilerle görüşme  

yoluyla dil, akıl yürütme, düşünce  

bağlantısını kavramaya yardımcı bilgiler  

edinir.
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THEME 8 Emergency and  

Health Problems

E9.8.W1 Students will be able  

to prepare postards /leaflets/  

brochures about safety and  

health at work.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Poster broşür hazırlayarak iş yerlerinde  

uyulması gereken sağlık ve güvenlik kuralları  

hakkında bilgi verir.

THEME 9 Invitation and  

celebration

E9.9.S2. Students will be able  

to describe future plans and  

arrangements.

ARÜ
Students are wanted to walk around  

campus and faculty buildings then talk  

about their future plans.

THEME 10 (TELEVISION  

AND SOCIAL MEDIA)

E9.10.S1/E9.10.L1/E9.10.R1/

E9.10/W1 Students will be  

able to make the predictions  

about the future/ Students  

will be able to put the events  

in order in a TV broadcast/  

Students will be able to skim  

short,celar texts to draw a  

conclusions in terms of social  

media/Students will be able to

write a comment on a topic via  

social media.

Meteroloji Bölge

Müdürlüğü

Basın Kuruluşları

Öğrenciler hava tahminleri üzerine konuşur.  

Öğrenciler gazete köşesi yazmaya çalışır.

İNGİLİZCE 9. Sınıf

200



İNGİLİZCE 10. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

1-School Life

E10.1.L1. Students will be able  

to identify expressions related to

school/ everyday life and free time  

activities

ARÜ
Öğrenciler üniversitedeki öğrenciler ile  

kendi yaşamlarını karşılaştırırlar.

Öğrenciler üniversitedeki  

öğrenciler ile röportaj yapıp  

günlük yaşamlarına ve boş  

zamanlarında yaptıkları  

aktivitelere dair sorular  

sorarlar. Elde edilen veriler  

ile kendi yaşam şekillerini ve  

aktivitelerini karşılaştırırlar.

THEME 2 ( PLANS)

E10.2.R1 Stdents will be able to  

identify specific info. about people's  

future plans and arrangements in a  

text

ARÜ

Öğrenciler önemli kişilerin gelecekle  

ilgili planlarının ve kariyerlerinin yer  

aldığı broşürleri okur ve anlamlandırır.

Konuyla alakalı önceden  

hazırlanmış İngilizce broşürleri  

okur ve tanıtılan kişi ve ya  

kişilerle ilgili birbirleri ile  

tartışırlar.

THEME 3 (LEGENDARY  

FIGURE)

E10.3.S3 Students will be able to

talk about a historical legendary

figure in Turkish history.

ARÜ

Öğrenciler şehrimizde yaşamış olan  

büyük Osmanlı padişahlarından biri  

olan Kanuni Sultan Süleyman'ın evini  

ziyaret ederek gerekli gözlemleri yapar,  

notlarını alır ve sınıfta İngilizce konuşma  

etkinliği olarak sunumunu yapar.

THEME 4 (TRADITIONS)

E10.4.R2 Students will be able to  

identify the differences between the  

lifestyles and customs of people in  

the past and the ones in the 21st  

century in a written text.

Müzeler Öğrenciler bu yerleri ziyaret ederek  

gerekli gözlemleri yapar ve geçmiş  

zamanda yaşamış bu insanların  

gelenekleriyle günümüz geleneklerini  

karşılaştırma olanağı bulurlar.

Öğrencilere gezilen yerlerin  

tarihi ile ilgili okuma parçası  

verilir ve bu parçayla ilgili  

sorular yanıtlanır.

THEME 4 (TRADITIONS)

E10.4.S1 Students will be able to  

deliver a short speech using visuals  

on traditions.

Müzeler 
Öğrenciler müzede yörenin ve  

kültürümüzün eski örneklerini inceler,  

notlarını alır ve fotoğraflarını çekerek  

İngilizce bir sunum hazırlayarak sınıfta  

sunumunu gerçekleştirir.
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İNGİLİZCE 10. Sınıf

5- Travel

E10.5.S1. Students will be able to  

ask and answer about their own and  

other people’s travel experiences.

Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Öğrenciler seyahat edenlere gezi

deneyimlerini ve Ardahan ile ilgili

fikirlerini sorarlar.

Öğrenciler en az 10 soru  

içeren röportaj hazırlarlar.  

Aldıkları cevapları not ederler  

ve sınıfta sunum yaparlar.

Theme 7 FOOD AND  

FESTIVALS

E10.7.S1. Students will be  

able to take part in a dialogue

about introducing national and  

international festivals.

İlimizde ulusal ve uluslararası  

festivallerin yapıldığı mekânlar

Şehirdeki ulusal ve uluslararası  

festivalleri hakkında bilgi verir.

THEME 8 (DIGITAL ERA)

E10.8.S2 Students will be able to  

talk about their preferences in  

technological devices.

ARÜ

Öğrenciler eğitim tarihi ve teknoloji  

müzesinde yapacakları gözlem  

sonucunda eski ve yeni arasında bir  

karşılaştırma sunumu hazırlayarak kendi  

tercihlerinin ne olacağaını da belirterek  

bir sunum hazırlarlar. Sunumlarını  

İngilizce aktivitesi olarak sınıfta  

anlatırlar.

THEME 10 (  

SHOPPING)

E10.10.S1 Stdents will be  

able to compare clothes by using  

key words ans phrases related to  

shopping.

Alışveriş merkezleri gezilir ve eşyaları  

şekil, boyut ve fiyatlarıyla ilgili  

karşılaştırmalar yapılır.

Öğrencilere eşyalar gösterilir  

ve karşılaştırma cümleleri  

oluşturmaları istenir.
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İNGİLİZCE 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

THEME 1 (FUTURE  

JOBS)

E11.1.R1 Students will be able  

to analyze different job ads from  

newspaper/websites to match  

them with CVs.

ARÜ

Öğrenci geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bir  

mesleği seçer ve bu mesleğe uygun sektörü seçip  

etkili bir özgeçmiş örneği hazırlar.

THEME 3 (HARD TIMES)

E11.3.W1 Students will be able to  

complete the missing parts of a  

short story with their own words.

Kültür ve sanat

merkezleri

Öğrenci ''used to'' kalıbını kullanarak ,öğretmenin

daha önceden dağıtmış olduğu alıştırma metninin

boşluklarını konuya uygun bir biçimde doldurur.

THEME 4 (WHAT A LIFE)

E11.4.R1 Students will be able to  

order the events in the biography  

of a famous person/inventor/  

scientist/celebrity

İl ve ilçe kütüphaneleri
Öğrenciler araştırdıkları ve edindikleri tanınmış  

kişilerin hayatlarındaki olayları sıraya dizer.

THEME 4 (WHAT A LIFE)

E11.4.S2. Students will be able to  

describe

places, people and events in the  

past.

Müzeler
Öğrenciler müzede Türk eğitim tarihi ile ilgili olayları  

geçmiş zamanda

anlatır.

THME 6 OPEN YOUR HEART

E11.6.S1. STUDENTS WILL BE  

ABLE TO CRITICIZE AN  

ACTION IN THE PAST

Müzeler
Müze gezilir, daha sonra öğrencilerden izlenimlerini  

geçmiş zaman kullanarak anlatmaları istenir.

THEME 7 (FACTS ABOUT  

TURKEY)

E11.7.S2 Students will be able  

to interview with a friend to get

detailed information about places  

he/she has visited.

Tarihi mekanlar Yaptığı gezide tarihî yapı hakkında bilgi edinir. İkişerli

gruplar halinde bu bilgiler doğrultusunda soru cevap

şeklinde bir çalışma kağıdı hazırlar.
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İNGİLİZCE 11. Sınıf

9- My Friends

E11.9.L1. Students will be able to  

organize specific information in

a narrative about a person or an  

event.

Müzeler Öğrenciler sıfat cümlecikleri kullanarak anlatılan  

eserleri bulur.

Öğrenciler takımlara ayrılır.  

Sıfat cümleciklerinin yazılı  

olduğu kağıtlar takımlara  

verilir. Öğrenciler buldukları  

eserin önünde çekilmiş  

fotoğraflarıyla gelirler. En  

hızlı ve doğru eşleşmelerle  

gelen takım kazanır.

THEME 10 (VALUES AND  

NORMS)

E11.10.W1 Students will be able  

to write an essay about the  

importance and effects of values  

and norms in society.

Tarihî ve kültürel  

mekânlar

Öğrenciler gezip görülen yerlerle ilgili değerlerimizi  

anlatan kısa bir paragraf yazar.
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İNGİLİZCE 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

THEME 1 (MUSIC)

E12.1.S2 Students will be able to  

agree or disagree with others by  

sharing their opinions about music.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Öğrenciler izledikleri müzikal

tiyatro hakkında karşılıklı fikir

alışverişinde bulunurlar.

THEME3  

HUMAN RIGHTS

E12.3.S2. Students will be able to  

discuss the problems/difficulties of  

the

disadvantaged people in the world

Adliye
Kötü muamele görmüş  

kadınların topluma kazandırılma  

çalışmalarıyla

ilgili sorular sorup bilgi edinirler.

THEME 4

Coming Soon

E12.4.S1. Students will be able to talk  

about predictions and plans.

Meteoroloji Bölge

Müdürlüğü

Meteoroloji verilerine dayanarak  

geleceğe dair tahminlerde  

bulunur.

THEME 5 (PSYCHOLOGY)

E12.5.L1 Students will be able to  list 

the suggestions to change mood  

given by psychologist/ friend in a  

recorded text. E12.5.W1 Students  

will be able to describe their current  

mood through creative writing.

ARÜ

Öğrenciler gidilen herhangi

bir bölümdeki akademisyen

tarafından verilen söyleşiden

sonra bilgi alınan bölüme yönelik

kendi fikirlerini kısa bir paragrafla

ifade eder.

THEME 6 Favors

E12.6.W2. Students will be able to  

write an application letter to an  

organization for scholarship.
Türk Kızılayı Şubeleri

Öğrenciler Kızılay görevlilerinden  

Kızılay bursu hakkında bilgi edinir  

ve yabancı dilde bir başvuru  

formu yazar.

7- News Stories

E12.7.W2. Students will be able to  

write a news story/a past experience/  

an imaginary story.

Tarihi Mekanlar
Öğrenciler olayları sıraya koyup  

yarım bir hikayeyi tamamlar.

Öğrenciler seçilen bir ortamahalle  

Evin'nde daha önceden yerleştirilmiş  

hikaye parçalarını bir araya getirirler  

ve olayları sıraya koyup hikayenin giriş  

kısmını oluştururlar. Evlerin tarihinden  

ve yapısal özelliklerinden yola çıkarak  

hikayeye hayali bir son yazarlar.
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İNGİLİZCE 12. Sınıf

THEME 8 (ALTERNATIVE  

ENERGY)

E12.8.S1 Students will be able to  

make complaints and offer solutions  

to environmental / energy problems.

ARÜ

Öğrenciler çevresel ve enerji  

problemlerine yönelik  

şikayetlerini dile getirir ve  

sorunlara ymnelik çözüm  

önerilerinde bulunurlar.

8- Alternative Energy

E12.8.S1. Students will be able to  

make complaints and offer solutions  

to environmental / energy problems.

Belediyeler Öğrenciler Karadeniz  

Bölgesi’ndeki çevresel  

problemlerle ilgili sorular sorarlar.

Öğrenciler kendi çevrelerindeki çevresel  

sorunlardan söz ederek sunum yaparlar  

ve çözüm önerileri sunarak geri  

dönüşümün önemini vurgularlar.

THEME 9 (TECHNOLOGY)

E12.9.L2. Students will be able to  

find the main idea of a video about  

technological developments.
ARÜ

Görüntü arşivleme ve iletişim  

sistemleri yazılım projesi ve  

projenin geliştirilmesi ile ilgili  

bir tanıtım videosu öğrenciye  

izlettirilir.

10-Manners
E12.10.S2. Students will be able to  

discuss manners in different cultures.

Tarihi Mekanlar

Öğrenciler farklı bir dinin  

kültürüne ait eylemleri gözlemler  

ve kendi kültüründeki eylemler  

ile farklılık ve benzerlikleri ortaya  

koyar.
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ALMANCA 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

9/1/3 Informationen zur  

Person

Kann sich und andere vorstellen und anderen  

Leuten Fragen zu ihrer Person stellen. Müzeler
Günlük hayatta kullanılan selamlama ve  

vedalaşma kavramlarını ifade eder.

9.3.8 Gesellschaft
Kann einfache, isolierte Wendungen und  

kurze Sätze schreiben.
Tarihi Mekanlar

Ziyaret ettiği mekânla ilgili soru sorup notlar  

alır.

9.A1.1GESELLSCHAFT  

(BERUFE) WİE BİTTE A1.1  

MODÜL 3

(SPRECHEN)

13. KANN SICH MIT  

EINFACHEN,ÜBERWIEGEND ISOLIERTEN  

WENDUNGEN ÜBER MENSCHEN UND ORTE  

AUSSERN

B) DIE BERUF

ARÜ Meslekler hakkında bilgi edinir.

9/A1.1 Modul 1/Im  

Klassenzimmer /Alles bunt  

wie schön.

Kann die Farben nennen. Tabiat Parkı Doğadaki renkleri ayırt eder ve adlandırır.

10.5.21 Essen und  

Trinken

Kann auf entsprechende Fragen Antworten  

geben.
Doğal Sit Alanı Yemek ve içmek ile ilgili kavramları ifade eder.

MODUL4/  

ALLTAG IM CAFE

9/4/3

Kann Ausserungen im Alltag anwenden und  

kann etwas bestellen
Tarihi Mekanlar

Öğrenciler ders içinde öğrendikleri günlük  

kullanımları ifade eder .
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ALMANCA 10. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

10/6/16 Besondere Tage Kann Zeitangaben verstehen. İl ve ilçe kütüphaneleri
Bayramlar ve özel günler hakkında bilgi  

edinir ve tarihlerini söyleyebilir.

MODUL 8/

10/8/3

Die Regeln im Park (Was ist  

hier verboten?)

10/8/3

EİNKAUFEN/Mustafa Kemal  

Atatürk und seine Familie

Kann einzelne vertraute Namen Wörter und  

ganz einface Satze sprechen und schreiben.
Tabiat Parkı

Parkta uyulması gereken kuralları bilir,  

açıklar ve uygular.

10.A1.1 MODUL 7 / 1

KANN IN EINEM INTERVIEW GESPRÄCH  

EINFACHE , DIREKTE FRAGEN ZUR PERSON  

BEANTWORTEN , WENN DIE FRAGE LANGSAM

, DEUTLICH UND IN DIREKTER , NICHT  

IDIOMATISCHER SPRACHE GESTELLT WERDEN.

Halk Eğitim ve Gençlik Merkezleri
Hobiler Ve Boş Zaman Aktiviteleri  

Hakkında Bilgi Edinir.

10.A1.1  

FREİZEİTAKTİVİTATEN
Kann über ein Theaterstück sprechen

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

İzlediği bir tiyatro oyununu hedef dilde  

basit cümlelerle ifade eder.

MODUL 8/

10/8/3

EİNKAUFEN/Mustafa Kemal  

Atatürk und seine Familie

Kann einfache Fragen stellen und beantworten  

um sehr vertraute Themen handelt

Müzeler
Müzede düzenlenen gezi  

sonucunda basit cümleler kurar.

Modul 8 /EINKAUFEN/  

WAS IST IM PARK oder IM  

MUSEUM VERBOTEN?
Kann Zeitangaben verstehen.

İl ve ilçe kütüphaneleri
Bayramlar ve özel günler hakkında bilgi  

edinir ve tarihlerini söyleyebilir.
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ALMANCA 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

MODUL 1/ 2 Mein ZİMMER
Kann die Möbelstücke in den Zimmern  

nennen.

Müzeler Öğrenciler odalardaki ev eşyalarını bilir ve  

adlandırır.

MODUL 1/1  

WOHNMÖCLİCHKEİTEN
Kann die Unterkunftsmöglichkeiten nennen. Tarihi Yapılar Yapı türlerini adlandırır ve ayırt eder.

MODUL 4/2

URLAUB und REİSEN/

Kann einfache isolierte Wendungen Satze  

sagen.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Ders esnasında öğrendiği hava durumuyla  

ilgili kavramları kullanır.

MODUL 4/2

URLAUB und REİSEN/

Kann Informationen über Urlaubsorte  

sammeln.
İl ve ilçe kütüphaneleri Tatil yerleri ile ilgili bilgi toplar.

MODUL 4/

URLAUB und REİSEN/  

SCHREİBEN

11/4/2

Kann eine Region beschreiben und Kann  

kurze, einfache Postkarte schreiben.)
Tabiat Parkı

Kayabaşı Tabiat Parkı’nı düzenlenen gezi ve  

gözlem sonucunda Kayabaşı Tabiat Parkı  

ile ilgili konum-hava durumu-yapılacak

aktiviteler hakkında bilgi toplar ve Kayabaşı  

Tabiat Parkı’nı yazılı olarak tanıtır.

MODUL 1

DIE WOHNUNG

1.2 WOHNMÖGLICHKEITEN

Kann sıch mit eınfachen ,überwıegend  

isolierten wendungen über menschen und  

orte aussern.

Kann in kurzen mitteilungen informatıonen  

aus dem alltaglıchen leben erfragen oder  

weitergeb

Tarihi Mekanlar

Farklı ev türleri hakkında fikir edinir.  

Gördüğü mekanlarda gözlem yapar,edindiği  

bilgileri kullanarak kısa bir paragraf  

yazabilir.

11.2.4 Gesundheit Kann Fragen und Anweisungen verstehen,  

sofern diese klar und deutlich an ihn/sie  

gerichtet werden.

Ardahan Devlet 

Hastanesi
Sağlıkla ilgili temel kavramları anlar.
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ALMANCA 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

MODUL 5/1 NEUE STADT NEUE  

SCHULE

Kann über Museum und historische  

Platze sprechen.

Müzeler Ders esnasında öğrendiği tarihî ve turistik  

yerler hakkında kavramları kullanır.

MODUL 6 / 2 TRADİTİONEN EİNZOO  

İN MÜNCHEN

Kann über die Tiere und ihre Leben  

sprechen
Hayvan Barınağı

Hayvanların isimlerini adlandırır ve yaşam  

alanları hakkında konuşur.

MODUL 6/  

TRADİTİON/  

SPRECHEN

12/6/3

Kann einfache Fragen stellen und  

beantworten um sehr vertraute  

Themen handelt

Müzeler

Müzede bulunan yöresel  yemekler ve 

kıyafetleri inceler ve sınıf  arkadaşı ile 

karşılıklı basit soru cevap  yaparak bilgi alır 

ve bilgi verir.

MODUL 5 NEUE STADT –NEUE  

SCHULE

5.3 IN DER STADTBIBLIOTHEK

( Schreiben )

9. Kann einfache, isolierte  

wendungen und satze schreiben

( sprechen)

14. Kann sich mit einfachen  

überwiegend isolierten wendungen  

über menschen und orte aussern

Camiler
Yeni bir şehri tanımak için tarihi mekanları  

araştırır. Gezdiği yerlerle ilgili fikirleri kısa  

bir şekilde ifade eder. Öğrenciler turistlere  

Ayasofya Müzesi hakkında bilgi verebilir.

MODUL 5

NEUE STADT UND NEUE

5.3

IN DER  

STADTBIBLIOTHEK

( Schreiben )

8. Kann in kurzen mitteilungen  

informatıonen aus dem alltaglichen  

leben erfragen oder weitergeben

İl ve ilçe kütüphaneleri
Günlük hayatta ihtiyaç duyduğu mekanları  

bulabilir.

MODUL 7/2 LANDER UND STADTE

Die Sehenswürdigkeiten

Kann den historischen und kulturellen  

Hintergrund des Klosters kennen  

lernen und über die Kloster die  

wichtige Informationen sammeln.

Tarihi Mekanlar

Öğrenciler, bulundukları yerdeki tarihî  

ve kültürel mekânları tanır, basit ve kısa  

cümlelerle mekânı tanıtırfarklı dinlere  

hoşgörü geliştirir.
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9.1.2.1.1. Seçili spor dalına özgü ısınma

hareketlerini uygular.

9.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları

açıklar.

9.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları Gidilen spor merkezindeki spor baraşları

9.1.HAREKET YETKİNLİĞİ

9.1.2.HAREKET  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE  

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ  

9.1.2.1.BİREYSEL  

MÜCADELE,ALAN  

MÜCADELESİ,FİLE-

RAKET,DOĞA,ZEKA  

SPORLARI VE HALK  

DANSLARI

uygular.

4.Seçili spor dalına özgü hareketleri  açıklar.

5.Seçili spor dalına özgü temel  

hareketleri uygular.

6.Seçili spor dalına özgü birleşik  

hareketleri uygular.

7.Seçili spor dalına özgü etkinliklerde  kendisi 

ve çevresi ile ilgigi güvenlik önlemlerini  alır.

8. Seçili spor etkinliklerinde kontrollü

Gençlik Merkezleri

ile ilgili müsabakayı ve ya yarışmayı izler.

Öğrendiği tekniklerin uygulanabilirliğini  

gözlemler. Hareketlerin nasıl birleşik hareketlere  

döüştüğünü ile ilgili malzemelerin nasıl  

kullanıldığını ve güvenlik ile ilgili önlemlere  

dikkat eder. Öğrenciler kendi özelliklerine

uygun spor dalı seçiminde de bu ortamlardan  

yararlanır. Sporun amacının yenmek değil  

yarışmak olduğunu,yenmenin yanı sıra  

yenilmeninde mümkün olduğunu öğrenir.

Öğrenciler özgüvenini ve mental gelişimine

davranış ve adil oyun ilkelerini açıklar. arttırır.

9.1.2.1.11. Seçili spor etkinliklerinde kendine

güven duygusunun önemini açıklar.

9.1.2.1.12. Seçili spor etkinliklerinde araçları

amacına uygun ve doğru kullanır.

9.1.HAREKET YETKİNLİĞİ

9.1.2.HAREKET

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

9.1.2.1.BİREYSEL 9.1.2.1.9. Seçili spor dalına özgü hareket Halk eğitim merkezleri Bu merkezlerde temel halk oyunlarını izler,

MÜCADELE,ALAN kalıplarını ritim-müzik eşliğinde uygular. Spor dernekleri öğrenir. Öğrendiklerini uygular.

MÜCADELESİ,FİLE-

RAKET,DOĞA,ZEKA

SPORLARI VE HALK

DANSLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 9. Sınıf
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9.2. AKTİF VE SAĞLIKLI  

HAYAT

9.2.1.DÜZENLİ  

FİZİKSEL ETKİNLİK  

9.2.1.1.HAYAT BOYU  

EGZERSİZ

9.2.1.1.1. Sağlıklı hayatın önemini açıklar.  

9.2.1.1.2.Fiziksel uygunluğu geliştirmek için  

düzenli fiziksel etkinlikler yapmanın önemini  

açıklar.

Gençlik Hizmetleri
Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için düzenli fiziksel  

aktivitenin gerekli olduğunu bilir, bunu öğrenir  

ve nasıl uygulanacağını görür.Kondisyon artması  

sonucunda günlük zorlanmalar karşısında

daha az yorularak iş yapmasını öğrenir. Kötü  

alışkanlıklardan uzak kalır.

9.2. AKTİF VE SAĞLIKLI  

HAYAT

9.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE  

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

9.2.2.2. FİZİKSELGELİŞİM  

GÖZLEMİ

9.2.2.2.1. Fiziksel gelişimi hakkında bilgi  

almanın gerekliliğini açıklar.
Toplum sağlığı merkezleri

Bu merkezlerde fiziksel gelişim ölçümleri  

yaptırmanın önemini kavrar. Ölçümlerin nasıl  

yapıldığını öğrenir.

9.2. AKTİF VE SAĞLIKLI  

HAYAT

9.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE  

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

9.2.2.3. TEMEL SAĞLIK  

BİLGİSİ

9.2.2.3.1. Sağlıklı beslenme ile fiziksel etkinlik  

arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ardahan Devlet Hastanesi

Merkezdeki diyetisyenden genel beslenme  

ile ilgili genel bilgi alınır. Yeterli ve dengeli  

beslenmeyi öğrenir. Dengeli beslenme ve

hareketli bir yaşamın obeziteyi engelliyeceğini  

bilir.

9.2. AKTİF VE SAĞLIKLI  

HAYAT

9.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE  

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

9.2.2.3. TEMEL SAĞLIK  

BİLGİSİ

9.2.2.3.2. Temel ilk yardım uygulamalarını  

açıklar

Akut

İtfaiye
Doğal afetler, ev kazaları ve okul kazaları sonrası  

uygulanacak ilk yardım uygulamalarını öğrenir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 9. Sınıf

212



9.2. AKTİF VE SAĞLIKLI  

HAYAT

9.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE  

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

9.2.2.3. TEMEL SAĞLIK  

BİLGİSİ

9.2.2.3.3. Kişisel bakım ve temizliğin önemini  

açıklar.
Toplum sağlığı merkezleri

Toplum sağlığı hemşiresinden kişisel temizlik  

ve bakımın önemini dinler. Kişisel temizlik ve  

bakımını nasıl yapacağını uygulamalı olarak  

öğrenir (tırnak kesimi, el yıkama gibi) ve nasıl  

uygulayacağını bilir.

2.AKTİF VE SAĞLIKLI  

HAYAT

4.SPOR BİLİNCİ VE  

ORGANİZASYONLARI

1.TÜRKİYE'DE VE  

DÜNYA'DA SPOR

9.2.4.1.2. Güncel spor olaylarını takip eder.

Gençlik Merkezleri

GSİM Müdürlüğüne ait spor tesislerininde  

düzenlenen spor organizasyonlarını takip ederek  

güncel spor olayların hakkında bilgi edinir.

9.2. AKTİF VE SAĞLIKLI  

HAYAT

9.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE  

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

9.2.2.3. TEMEL SAĞLIK  

BİLGİSİ

9.2.2.3.3. Kişisel bakım ve temizliğin önemini  

açıklar
Toplum sağlığı merkezleri

Toplum sağlığı hemşiresinden kişisel temizlik  

ve bakımın önemini dinler. Kişisel temizlik ve  

bakımını nasıl yapacağını uygulamalı olarak  

öğrenir (tırnak kesimi, el yıkama gibi) ve nasıl  

uygulayacağını bilir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 9. Sınıf
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10.2. AKTİF VE SAĞLIKLI

HAYAT

10.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

10.2.2.3. TEMEL SAĞLIK

BİLGİSİ

10.2.2.3.1. Sağlıklı beslenme ile ilgili

bilgilerin doğru bilgi kaynaklarından

alınmasının önemini açıklar.

Ardahan Devlet Hastanesi

Merkezdeki diyetisyenden genel beslenme ile ilgili  

genel bilgi alınır. Yeterli ve dengeli beslenmeyi  

öğrenir. Dengeli beslenme ve hareketli bir yaşamın  

obeziteyi engelliyeceğini bilir. Bu bilgileri uzman  

kişilerden öğrenmenin önemini kavrar.

10.2. AKTİF VE SAĞLIKLI

HAYAT

10.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

10.2.2.3. TEMEL SAĞLIK

BİLGİSİ

10.2.2.3.2. Spor sakatlanmalarını  

önlemeye ilişkin ilkeleri uygular.

Toplum Sağlığı Merkezleri
Sporcu sakatlanmaları ile ilgili önleme ve  

sonrasında ilk yardım uygulaması ile ilgili bilgi alır.

10.2. AKTİF VE SAĞLIKLI

HAYAT

10.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE

İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

10.2.2.3. TEMEL SAĞLIK

BİLGİSİ

10.2.2.3.3. Kişisel temizliğini ve  

bakımını yapar.

Toplum Sağlığı Merkezleri
Toplum sağlığı hemşiresinden kişisel temizlik ve  

bakımın önemini dinler. Kişisel temizlik ve bakımını  

nasıl yapacağını uygulamalı olarak öğrenir (tırnak  

kesimi, el yıkama gibi) ve nasıl uygulayacağınıbilir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 10. Sınıf
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11.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT  

11.2.1.DÜZENLİ FİZİKSELETKİNLİK  

11.2.1.1.HAYAT BOYU EGZERSİZ

11.2.1.1.1. Fiziksel uygunluğu

geliştirmek için düzenli fiziksel

etkinlikler yapar.

Gençlik Merkezleri Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için düzenli  

fiziksel aktivitenin gerekli olduğunu bilir ve  

uygular. Günlük yaşantısında düzenli olarak  

spor yapar. Tesisleri tanır ve düzenli olarak  

kullanır.

11.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

11.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK KAVRAMLARI,  

İLKELERİ VE İLGİLİ HAYAT BECERİLERİ

11.2.2.2. FİZİKSEL GELİŞİM GÖZLEMİ

11.2.2.2.1. Fiziksel gelişimi  

hakkında bilgi almak ve periyodik  

olarak testlere katılır.
Toplum sağlığı merkezleri

Bu merkezlerde fiziksel gelişim ölçümleri  

yaptırır ve eski verilerle karşılaştırarak  

fiziksel gelişimini takip eder. Varsa  

gelişim ile ilgili problemler doktorun  

yönlendirmeleri ile önlemini alır.

11.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

11.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE İLGİLİ HAYAT  

BECERİLERİ

11.2.2.3. TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ

11.2.2.3.1. Sağlıklıbeslenmenin  

temel ilkelerini açıklar.

Toplum sağlığı merkezleri

Merkezdeki diyetisyenden genel beslenme  

ile ilgili genel bilgi alınır. Yeterli ve dengeli  

beslenmeyi öğrenir. Dengeli beslenme

ve hareketli bir yaşamın obeziteyi  

engelliyeceğini bilir. Bu bilgileri uzman  

kişilerden öğrenmenin önemini kavrar.

11.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

11.2.2. FİZİKSEL ETKİNLİK  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE İLGİLİ HAYAT  

BECERİLERİ

11.2.2.3. TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ

11.2.2.3.2. Beden ve ruh sağlığını  

olumsuz etkileyen alışkanlık ve  

bağımlılıkların zararlarını açıklar.

Toplum sağlığı merkezleri

Bağımlılık yapan maddelerin zararlarını  

öğrenir. Korunma yollarını öğrenir. Vücuda  

zararlarını bilir.

Toplum sağlığı merkezleri

11.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

11.2.4. SPOR BİLİNCİ VE ORGANİZASYONLARI

11.2.4.2. SPOR AHLAKI

11.2.4.2.1. Dopingin sporcular  

üzerindeki olumsuz etkisini açıklar.

Toplum sağlığı merkezleri Bağımlılık yapan maddelerin zararlarını

öğrenir. Korunma yollarını öğrenir. Vücuda  

zararlarını bilir.

Toplum sağlığı merkezleri

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 11. Sınıf
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

1. HAREKET YETKİNLİĞİ

1. HAREKET BECERİLERİ

12.1.1.3.OYUN VE DRAMA

12.1.1.3.1.Eğitsel oyunlar planlar.  

12.1.1.3.2. Planladığı eğitsel oyunu uygular
ARÜ

Eğitsel oyunlar dersine katılır. Kurgulama  

duygusunu geliştirir. Empati ve sempati  

duygusunu geliştirir. Çözüm bulma,  

paylaşma, iletişim, kurallara uyma,  

yardımlaşma, arkadaş edinme davranışlarını  

kazanır. Eğitsel oyun planlar ve okul  

ortamında uygular.

1. HAREKET YETKİNLİĞİ

1. HAREKET BECERİLERİ

12.1.1.3.OYUN VE DRAMA

12.1.1.3.1.Eğitsel oyunlar planlar.  

12.1.1.3.2. Planladığı eğitsel oyunu uygular

ARÜ

Eğitsel oyunlar dersine katılır. Kurgulama  

duygusunu geliştirir. Empati ve sempati  

duygusunu geliştirir. Çözüm bulma,  

paylaşma, iletişim, kurallara uyma,  

yardımlaşma, arkadaş edinme davranışlarını  

kazanır. Eğitsel oyun planlar ve okul  

ortamında uygular.

12.1.HAREKET YETKİNLİĞİ

12.1.2.HAREKET  

KAVRAMLARI,İLKELERİ VE İLGİLİ  

HAYAT BECERİLERİ  

12.1.2.1.BİREYSEL MÜCADELE,ALAN

MÜCADELESİ,FİLE-RAKET,DOĞA,ZEKA  

SPORLARI VE HALK DANSLARI

1.Seçili spor dalına özgü ısınma  

hareketlerini uygular.

2.Seçili spor dalına özgü kuralları  açıklar.

3.Seçili spor dalına özgü kuralları  uygular.

4.Seçili spor dalına özgü hareketleri  açıklar.

5.Seçili spor dalına özgü temel  

hareketleri uygular.

6.Seçili spor dalına özgü birleşik  

hareketleri uygular.

7.Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi

ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.

Gençlik Merkezleri

Gidilen spor merkezindeki spor baraşları  

ile ilgili müsabakayı ve ya yarışmayı izler.  

Öğrendiği tekniklerin uygulanabilirliğini  

gözlemler. Hareketlerin nasıl birleşik  

hareketlere döüştüğünü ile ilgili  

malzemelerin nasıl kullanıldığını ve  

güvenlik ile ilgili önlemlere dikkat eder.

Öğrenciler kendi özelliklerine uygun spor  

dalı seçiminde de bu ortamlardan yararlanır.  

Sporun amacının yenmek değil yarışmak  

olduğunu, yenmenin yanı sıra yenilmeninde  

mümkün olduğunu öğrenir. Öğrenciler  

özgüvenini ve mental gelişimine arttırır.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Bilgi ve İnanç 9.1.1. İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.

Kütüphaneler

İslam'da edinilmesi dereken bilgilerin  

hangi kaynaklarda yer aldığını öğrenir.

Din ve İslam

9.2.2. İnsanın doğası ile din arasında ilişki  

kurar.
Camiler

İnancın fıtrata ait vazgeçilemez bir unsur  

olduğunu gösterir.

İslam ve İbadet 9.3.1. İslamda ibadet kavramını açıklar. Sosyal Hizmetler Yaşlılara gösterilen saygı ve sevgiyi bilir.

İslam ve İbadet
9.3.2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve  

önemini fark eder.
Camiler

İslam'da ibadetin amacının Allah rızasını  

kazanmak olduğunu bunun için en  

uygun mekânın Allah'ın evi olan cami  

olduğunu kavrar.

Gençlik ve Değerler
9.4.1. Değerlerin oluşumuna etki eden  

unsurları analiz eder.

Şehitlikler
Gülbahar Hatun Camii'nin mimari bir

eser olarak maddî, dinî bir yapı olarak

da manevî bir değer taşıdığını kavrar.

Gönül Coğrafyamız 9.5.1. İslam medeniyeti kavramını izah eder. Kütüphaneler

İslam Medeniyeti'nin ne anlama geldğini  

farklı kaynaklardan edindiği bilgiler  

doğrultusunda açıklar.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Allah-İnsan İlişkisi
10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli  

ve naklî delilleri analiz eder.
ARÜ

Allah’ın varlığının akli delillerinden  

gaye ve nizam delilinin DNA ve hücre  

üzerinden bilim insanlarının dilinden  

anlatılması sağlanır.

Allah-İnsan İlişkisi
10.1.5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark  

eder.
Camiler

Camide ibadet ederek Allah ile irtibat  

kurar.

Hz.Muhammed ve Gençlik
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan  

özelliklerini örnek alır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Kütüphanedeki hayatü's-sahabe vb.  

kitaplara ulaşmaları sağlanır. Hz. Ali,  

Mus'ab b. Umeyr,Üsame b. Zeyd, Muaz

b. Cebel, Hz. Aişe gibi genç yaşta İslam’ı  

seçmiş sahabileri tanır.

Din ve Hayat

10.3.1. İslam dininin aile kurumuna  

verdiği önemi fark eder.
Huzurevi ve Sevgi Evleri

Yaşlılara ve kimsesizlere verilen önem  

fark edilir ve bu konuda duyarlılık oluşur.

Din ve Hayat
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce  

üzerindeki etkilerini analiz eder.

Camiler ve Müzeler

Kültür ve sanat eserlerini yerinde tanır.

Din ve Hayat
10.3.3. İslam dininin çevre sorunlarına  

yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.

ARÜ
İslam dininin çevreye bakış açısı ile  

güncel çevre sorunlarının karşılaştırarark  

farkında olur.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10. Sınıf
Din ve Hayat

10.3.5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili  

ilkelerini yorumlar.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Ekonomik hayatla ilgili ilkeleri daha iyi  

tanır.

İslam düşüncesinde siyasi,  

itikadi ve fıkhî Yorumlar

10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum  

farklılıklarının sebeplerini tartışır.

Müftülükler Yorum farklılılarının sebeplerini burada  

daha iyi anlar.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Dünya ve Ahiret/  

Ahiret alemi

11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını  

ayet ve hadislerle temellendirir.

Şehitlikler
Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba’s,  

haşir, hesap kavramlarına yer verilirken  

kabir ziyaretinin önemi bu mekânlar  

ziyaret edilerek açıklanır.

Dünya ve Ahiret
11.1.4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî  

uygulamaları örneklerle açıklar.
Camiler

Cenaze törenlerinde neler yapılması  

gerektiğini gözlemler.

Kur'an'a Göre Hz.  

Muhammed

11.2.1 Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini  

tanır.

Müftülükler
Hz. Muhammed’in (sav) hayatı özellikle  

rol model alınması gereken kişiliği ile  

ilgili temel bilgileri edinme imkanıbulur.

Kur'an'a Göre Hz.  

Muhammed

11.2.1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini  

tanır.

Müftülükler
İlahiyat fakültesi bünyesinde kütüphane  

ziyareti yapılır. Temel hadis kaynakları  

hakkında bilgi alınır.

Kuranda bazı kavramlar
11.3.1. Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı  

kavramları yorumlar.

Şehit aileleri ve yakınlarının  

ziyareti

İslamdaki cihat kavramının fiili  

yönü anlatılır. İlk mücahitler ve  

fedakârlıklarından örnekler verilir.

Kur'an'da Bazı Kavramlar

11.3.2 Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramları  

tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini  

fark eder.

İl ve ilçe halk kütüphaneleri

Uzun bir dönem İslam dünyası hilafet  

görevini sürdürmüş olan Osmanlı  

Devleti’nde yapılan yararlı davranışların  

İslam’ı ne kadar doğru anlayıp fiiliyata  

dökülmüş olduğunun örneklerini  

kaynaklardan edinme imkanını bulur.

İnançla İlgili Meseleler 11.4.1 İnançla ilgili yaklaşımları tartışır.
Müftülükler

İnançlarla ilgili felsefi yaklaşımları daha  

derinlemesine öğrenerek konu hakkında  

tartışabilecek seviyeye ulaşır.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

İslam ve Bilim 12.1.1. Din ve bilim ilişkisini tartışır. İl ve ilçe kütüphaneleri Kitapları ve yazılı eserleri tanır.

İslam ve Bilim
12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim  

ve bilim kurumlarını tanır.
ARÜ

Bugünkü üniversitelerin eskiden  

medreselerin karşılığı olduğunu yerinde  

görür.

İslam ve Bilim
12.1.4 Müslümanların bilim alanında yaptığı  

özgün çalışmaları sınıflandırır.
İl ve ilçe halk kütüphanesi

Müslüman bilim adamlarının yaptığı  

çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.

İslam Düşüncesinde  

Tasavvufi Yorumlar

12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi  

yorumları tanır.

ARÜ Tasavvufi yorumlar hakkında burada  

araşırmalar yapar.

Anadolu'da İslam
12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün  

oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
Kütüphaneler

Dinî anlayış ve kültürümüzde etkili  

şahsiyetleri burada araştırma fırsatı  

yakalar.

İslam Düşüncesinde  

Tasavvufi Yorumlar

12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı  

tasavvufi yorumları tanır.

Müzeler Tasavvufi düşüncenin insana ve topluma  

olumlu olumsuz etkilerini kavrar.

Güncel Dini Meseleler
12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel  

ilke ve yöntemleri analiz eder.

Müftülükler Dinî meselelerin çözümünde nasıl yollar  

izlendiğini araştırır.

Güncel Dini Meseleler
12.4.4. Sağlık ve tıpla ilgili meseleleri dinî ve  

ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlar.

Belediyeler
Sağlık ve tıpla ilgili güncel meseleleri  

öğrenir, İslam dini ve ahlaki ölçüler  

çerçevesinde yorumlar.
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GÖRSEL SANATLAR 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK 9.1.1.1. Sanatın doğuşunu ve gelişimini açıklar.
Müzeler

Tarihî mekânlardaki fresk ve duvar  

resimleriyle sanatın doğuşunu ve  

gelişimini örtüştürür.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK
9.1.1.4. Sanatın evrensel bir iletişim aracı  

olduğunu fark eder.

İl ve ilçe kültür merkezleri

Sanatın her alanının sahnelendiği  

sinema, konser, tiyatro oyunlarına  

katılım sağlanır. Sanatın evrensel bir  

iletişim aracı olduğunu fark eder. Sanat  

ve sanatçının toplum için önemini  

kavrar.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK
9.1.1.5. Atatürk'ün sanata ve sanat eğitimine  

verdiği önemi açıklar.
Kütüphaneler

Atatürk'ün “Sanatsız kalan bir milletin  

hayat damarlarından biri kopmuş  

demektir.” sözünden yola çıkılarak  

Atatürk'ün sanata ve sanat eğitimine  

verdiği önemi açıklar.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK
9.1.2.2. Görsel Sanatlar alanındakimeslekleri  

tanır.

ARÜ Görsel sanatlar öğretmenliği, grafik gibi

bölümleri gözlemleyerek görsel sanatlar

alanındaki meslekleri yerinde tanır.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK 9.1.3.1. Sanat eserinin niteliklerini açıklar.

Müzeler
Gidilen mekânda seçilen bir sanat  

eserinin nitelikleri üzerinde durulur.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK
9.1.3.2. Sanat eserlerinde yer alan unsurları  

açıklar.

Tarihi Mekanlar
Gidilen mekânda seçilen bir sanat  

eserini, sanatsal düzenleme ögeleri ve  

ilkeleri açısından inceler, sanat eleştirisi  

yapar.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK

9.1.3.3. Sanatsal düzenleme ögelerini ve  

ilkelerini görsel sanat eserleri

üzerinde açıklar.

Tarihi Mekanlar
Gidilen mekânda seçilen bir sanat  

eserini, sanatsal düzenleme ögeleri ve  

ilkeleri açısından inceler, sanat eleştirisi  

yapar.
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SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK 9.1.3.4. Sanat eserini yorumlar.

Müzeler

Sanat Galerileri

Gidilen mekânda seçilen bir sanat  

eserini, Sanatsal düzenleme ögeleri ve  

ilkeleri açısından

inceler, sanat eleştirisi yapar,

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK
9.1.3.5. İncelediği sanat eseri hakkında estetik  

yargıya varır.

Müzeler

Sanat Galerileri

Gidilen mekânda seçilen bir sanat  

eserini, Sanatsal düzenleme ögeleri ve  

ilkeleri açısından

inceler, sanat eleştirisi yapar,

KÜLTÜREL MİRAS 9.2.1.2. Müze çeşitlerini açıklar.
Müzeler

Sanat Galerileri

Belirtilen müzeler gezilerek müze  

çeşitleri hakkında öğrencilere bilgi  

verilir.

KÜLTÜREL MİRAS
9.2.1.3. Müzelerin ve sanat galerilerinin  

önemini açıklar.

Müzeler

Sanat Galerileri

Ziyaret edilen müzelerin ve sanat  

galerilerinin önemini soru cevap tekniği  

ile kavrar.

KÜLTÜREL MİRAS
9.2.1.4 Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat  

eserlerinin değer ve önemini açıklar.

Müzeler

Sanat Galerileri

Ziyaret edilen müzelerin, toplumların  

kültürünün geleceğe aktarılmasında  

sanat eserlerinin değeri ve önemi  

üzerinde durulur.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME
9.3.2.2. Doku çeşitlerini tanır.

Tabiat Parkları 

ve Sit Alanları
Botanik parkta varolan bitki çeşitliliğinin  

doku yapılarını, çeşitlerini örnekler.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

9.3.3.1. Işığın, objelerin görünüşünde  

oluşturduğu leke etkisini örneklerle açıklar. Tabiat 

Parkları ve Sit 

Alanları

Doğal ortamda ışığın objeler üzerindeki  

etkisini görür.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

9.3.3.2. Işığın etkisiyle açık-orta-koyu  

değerlerin nasıl oluştuğunu resimler üzerinde  

açıklar.
Tabiat 

Parkları ve Sit 

Alanları

Doğal ortamda yoğun bitkiler ve  

canlılar üzerinde ışık-gölge etkisinin  

incelemesini yapar.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

9.3.4.1. Çevresindeki obje ve mekânlardaki  

perspektif görünümleri algılar.

Tabiat 

Parkları ve Sit 

Alanları

Gidilen yerlerde obje ve makânların  

perspektif görününler incelenir.

GÖRSEL SANATLAR 9. Sınıf
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GÖRSEL SANATLAR 10. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK
10.1.1.2. Geleneksel Türk sanatlarının kültürel  

önemini açıklar.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar

Geleneksel Türk sanatlarını uygulamalı  

olarak görür, teknik özellik ve  

malzemeleri tanır, uygulamayı öğrenir.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK

10.1.1.4. Geleneksel Türk sanatlarında  

kullanılan renklerin sembolik anlamlarını  

açıklar.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar
Gezilen müze/mekânlarda yöresel  

folklorik kıyafetler ve diğer eserler  

incelenir. İnceleme sonucu geleneksel  

Türk sanatlarında kullanılan renklerin  

sembolik anlamları araştırır.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK
10.1.1.5. Geleneksel sanatlara ait motiflerin  

biçim ve anlam özelliklerini açıklar.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar

Uygulama aşamalarında motif ve  

biçimleri tanır, özellik ve anlamlarını  

bilir, uygular.

SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK

10.1.1.6. Geleneksel Türk sanatlarından  

minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini ve  

malzemelerini açıklar.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar

Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan  

teknik özellikler ve malzemeleri tanır.

KÜLTÜREL MİRAS
10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve  

tarihî eserleri tanır.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar
Müzelerdeki ikonografi ile birlikte kendi  

geleneksel sanatlarımızı karşılaştırır ve  

eserleri tanır.
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KÜLTÜREL MİRAS

10.2.1.3. Müze ve sanat galerileri aracılığı ile  

farklı kültürleri tanır.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar
Farklı kültür ve eserleri tanır, eserlerdeki  

inanç değerlerini bilir ve tüm eserlere  

karşı saygılı olmak gerektiğini anlar.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

10.3.1.4. Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini  

kurar.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar İç mekân ve dış mekânlarda bulunan  

figür ve mekân ilişkisinin farklılıklarını  

görür.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

10.3.2.3. Resim çalışmalarında sanatsal  

düzenleme ilkelerini kullanır.

Yapılan gezilerde sanatsal düzenleme ile  

ilgili bilgi sahibi olur ve çalışmalarında  

kullanır.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

10.3.3.1. Heykel ve kabartma (rölyef)  

arasındaki farkı açıklar.

Heykel, kabartma ve rölyef arasındaki  

farkı açıklar.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

10.3.3.2. Farklı malzemelerle üç boyutlu  

çalışmalar yapar.

Taş, ahşap, metal, kil ve atık malzemeler  

ile üç boyutlu ve rölyef çalışmaları yapar.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

10.3.3.3. Üç boyutlu çalışmalarında sanatsal  

düzenleme ilkelerini uygular.

Gördüğü ve tanıdığı eserler sayesinde  

sanatsal farkındalık oluşur ve bunu  

çalışmalarında uygular.
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GÖRSEL SANATLAR 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

KÜLTÜREL MİRAS

11.2.1.2. Müzelerin eğitimsel işlevlerini analiz  

eder.
Müzeler ve Tarihi Mekanlar

Ziyaret edilen müzelerde, ziyaret  

sırasında nesne, eser ve koleksiyonların  

dikkatle incelenmesini, onlara has  

özelliklerini belirler ve müzelerin eğitsel  

işlevlerini analiz eder.

11.2.1.3. Müze ve sanat galerilerindeki  

eserlerden faydalanarak özgün çalışmalar  

yapar.

Çalışma öncesinde ziyaret edilen  

mekânlardaki eserlerden faydalanılarak,  

yöntem ve teknikleri dikkatli bir şekilde  

inceler ve özgün çalışmalar oluşturur.

11.2.1.3. Müze ve sanat galerilerindeki  

eserlerden faydalanarak özgün çalışmalar  

yapar.

Gezilen müze ve sanat galerisindeki  

eserlerden faydalanılarak özgün  

çalışmalar yapar.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

11.3.3.3. Özgün baskı resim tekniklerini  

çalışmalarında uygular.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar
Gidien mekânlarda oyma ve baskılar  

incelenir, sorular sorulur ve alınan  

cevaplar ile kendi çalışmalarında  

uygulamalar yapar.

11.3.4.2. Çalışmalarında akrilik boya tekniğini  

uygular.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar Gezi gözlem yapılan mekânlarda  

eserler incelenir. Fotoğraf çekimi ve  

eskizler alınarak akrilik boya tekniği ile  

çalışmalar yapar.
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GÖRSEL SANATLAR 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

KÜLTÜREL MİRAS

12.2.2.3. Müze ve sanat galerilerinin kültürel  

bağların kurulmasındaki rolünü açıklar.

Müzeler

Güzel sanatlar galerileri

Gezilen müze ve sanat galerilerinin  

kültürel bağların kurulmasındaki rolünü  

kavrar.

12.2.2.4. Müze ve sanat galerileri ile ilgili yazılı  

ve görsel kaynakları sergiler.

Gezilen yerlerde nesne-mekân-figür  

ilişkisini, kompozisyon kurallarını  

dikkate alarak fotoğraf çekimi yapar.  

Çektikleri fotoğraf, bilgi ve görsellerden  

yararlanarak okul gazetesi, pano  

düzenlemesi, sınıf içerisinde sunum ve  

web sayfası hazırlar.

GÖRSEL SANATLARDA  

BİÇİMLENDİRME

1. Çoklu figür çalışmaları yapar.

2.Kompozisyonlarında nesne mekân- figür 

ilişkisini kurar.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar

Gezilen yerlerde nesne-mekân-

figür ilişkisini kurarak, kompozisyon  

kurallarına dikkat ederek çoklu figür  

çalışmaları yapar.

12.3.2.2. Mizahın kültürümüzdeki yerini  

örneklerle açıklar.

Doğal sit alanları

Tabiat parkları Gezilen mekânlardaki gözlemlerden  

hareketle, mizahın kültürümüzdeki  

yerini karikatür örnekleri ile ifade eder.

12.3.3.5. Kompozisyon kurallarını dikkate  

alarak fotoğraf çekimi yapar.
Tabiat parkları  

Doğal sit alanları

Tarihî ve kültürel mekânlar

Gidilen mekânlarda, öğrenciler  

ekonomik imkanları dikkate alınarak  

fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar ve  

cep telefonu gibi teknolojik araçlarla  

kompozisyon kurallarını dikkate alarak  

fotoğraf çekimi yapar.
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Güzel sanatlar galerileri

GÖRSEL SANATLARDA

12.3.4.1. Soyut ve figüratif resmin farklarını  

açıklar.

Müzeler ve Tarihi Mekanlar Öğrencilerin gidilen mekânlarda  

soyut ve figüratif resim farklılıklarını  

gözlemler, kompozisyonlar kurar ve  

çizimler yapar.

BİÇİMLENDİRME

Gezilen yerlerde, çekilen fotoğraflardan

12.3.5.2. Geleneksel Türk motiflerinden Müzeler ve Tarihi Mekanlar ve çeşitli görsellerden faydalanarak

esinlenerek özgün tekstil tasarımları yapar. geleneksel Türk motiflerini içeren özgün

tekstil tasarım çalışmaları yapar.

12.3.6.3. Endüstri ürünleri için özgün bir  

boyutlu tasarımlar yapar.

Ziyarete açık endüstriyel  

kuruluşlar

Öğrenciler gezilen mekânlarda, tespit  

edilen ürünlerden yola çıkarak endüstri  

ürünleri için özgün tasarımlar yapar.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DERSİN ADI

SINIF  

DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)

Bilgisayar Bilimi 9

ÜNİTE 2. PROBLEMÇÖZME  

VE ALGORİTMALAR 1.2.1.

Problem Çözme Kavramları  

ve Yaklaşımlar

1.2.1.1. Problem çözme sürecindeki  

temel kavramları açıklar. 1.2.1.2. Problem  

türlerini açıklar. 1.2.1.3. Günlük hayatta  

karşılaştığı problemler için çözüm

yolları önerir. 1.2.1.4. Bir problemin  

çözüm adımlarının doğru bir şekilde  

belirlenmesinin ve sıralanmasının önemini  

ifade eder.

Halk Eğitim ve Gençlik 

Merkezleri

Günlük hayatta karşılaşacabileceği  

problemler için tiyatro gösterisinde  

sahnede problemler olan bir oyunu  

izler, çözüm adımlarını belirler,  

çözüm yollarını önerir.

Bilişim  

Teknolojilerinin  

Temelleri
10 3.YAZICILAR

2. Yazıcı çeşitleri açıklar.

1. Nokta vuruşlu açıklar.

2. Mürekkep püskürtmeli açıklar.

3. Lazer açıklar.

3. Yazıcıların bağlantıları açıklar.

Reklam şirketleri

Farklı yazıcıların hangi baskılarda  

kullanıldıkarını görürür aynı zamanda  

ileri düzeyde baskı yapan yazıcıları  

tanır.

Bilişim  

Teknolojilerinin  

Temelleri

10
BİLİŞİMDE İLERİ  

TEKNOLOJİ KAVRAMLARI

Bulut bilişim teknolojisi

1.Bulut bilişim teknolojisi kavramını

açıklar.

2.Bulut bilişimin kullanım alanlarını

açıklar.

3.Bulut bilişim servis sağlayıcılarını

açıklar.

4.Bulut bilişim teknolojilerinin servis

sağlayıcılarından güvenli hesap açma

ilkelerini açıklar.

ARÜ

Yapay zeka uygulama alanlarını

öğrenir ve uygulama ürünlerini

inceler.

Bilişim  

Teknolojilerinin  

Temelleri

10
BİLİŞİMDE İLERİ TEKNOLOJİ  

KAVRAMLARI

Büyük veri

5. Büyük veriyi tanımlar.

6.Normal veri ve büyük veri arasındaki  

farkları açıklar.

7.Büyük verinin kullanım alanlarını  

açıklar.

ARÜ
Büyük veri ve kullanım alanları  

hakkında bilgi sahibi olur.
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Bilişim  

Teknolojilerinin  

Temelleri
10

MEGEP

AĞ TEMELLERİ

1.4. Ağ çeşitlerini bilmek ve ağda  

kullanılan donanım birimleri tanır.
ARÜ

Ağ cihazlarının çeşitleri ve  

çalışmasını şekillerini yerinde görür.  

Teorik olarak gördükleri bu cihazların  

bağlantılarını ve gerçek çalışma  

biçimlerinin içselleştirir.

Bilişim  

Teknolojilerinin  

Temelleri

10 GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ 2.2 Projeksiyon cihazı çeşitlerini tanır.

Eski projeksiyon cihazları ile yeni  

cihazlar arasındaki gelişimi tarihsel  

olarak görür. Farklarını anlar.

Bilişim  

Teknolojilerinin  

Temelleri
10

MODÜL-3:İŞLETİM SİSTEMİ  

KURULUMU

1-POST(İLK AÇILIŞ)

1Bios çeşitlerini sayabilir, bios ayarlarını  

yapabilir.

2Bilgisayar hata mesajlarını anlayabilir ve  

hataları giderebilir.

ARÜ

İşletim sistemi ve sürümleri hakkında  

bilgi sahibi olur, ihtiyaç duyulan  

işletim sistemini seçerek kurulumu  

gerçekleştirir.

Programlama  

Temelleri
10 2. DÖNGÜ DEYİMLERİ

1. For döngüsü örnekler ile uygular

2.While-Until döngüsü örnekler ile  

uygular.

3.Do Loop döngüsü örnekler ile  

uygular

4.Foreach döngüsü örnekler ile  

uygular.

2.2. İç-İçe döngüler örnekler ile uygular.

ARÜ
Robotik sınıfında döngüler  

kullanılarak hazırlanmış robotların  

çalışmalarını yerinde incelemek.

Programlama  

Temelleri
10

1.ÇEVRE BİRİMLERİ İÇİN  

KORUYUCU BAKIM

4. Yazıcı çeşitlerini öğrenir.

1. Mürekkep püskürtmeli yazıcı tanır.

2. Lazer yazıcı tanır.

3. Nokta vuruşlu yazıcı tanır.

4. Yazıcı ile igili kuralları açıklar.

ARÜ
1. Çevre birimlerin bakımını yapmak  

ve kartuş toner dolumunu yerinde  

görmek.

Programlama  

Temelleri
10 2.KODLAMAYA HAZIRLIK

2.1 Problemlere uygun algoritma ve akış  

diyagramını hazırlar.

ARÜ
Farklı alanlarda kullanılan temel  

algoritma tasarım tekniklerini  

öğrenir.

230



Programlama  

Temelleri
10 4.METOTLAR

1.Algoritmaya uygun metotları  

oluşturur.

2.Problemler için hazır metotları  

kullanır.

ARÜ
Geliştirecekleri projeler için  

yazılımsal destek alırlar.

Sistem Bakım  

Onarım
11 1.KAMERALAR

1.Dijital kameralar (Dijital Fotoğraf  

Makineleri) hakkında bilgi sahibi olur  

gerçek ortamlarda uygulama fırsatı bulur.

1. Yapısı ve çeşitleri açıklar.

2. Çalışma ilkesi açıklar.

Öğrenci ziyaretine uygun  

fotoğrafçılar

Dijital ve analog fotoğraf  

makinelerinin ayarlarını yapmak.  

Uygun ortama göre çekim yapmak.

Grafik Animasyon 11 6.GELİŞMİŞ TEKNİKLER

4.Renk (Degrade) tonlaması çalışması  

yapar

5. Matlık (Opaklık) ayarı yapar.

6. Bir yol boyunca metin ekleme yapar.

Öğrenci ziyaretine uygun  

fotoğrafçılar

Gelişmiş teknikleri kullanarak resim  

üzerinde ileri işlemler yapmak.

Nesne Tabanlı  

Programlama
11

METOTLAR

1. METOTLAR

1. Metot Tanımlama yapar.

2.return İfadeleri Yazma uygulaması  

yapar.

3. Metot çağırma örnekleri yapar.

2. KAPSAM

1. Kapsam uygulama gerçekleştirir.

1. Yerel kapsamı tanımlar.

2. Sınıf kapsamını tanımlar.

2. Metotları aşırı yükleme yapar.

ARÜ

Geliştirilen otomasyonlarda metot  

yapılarını öğrenir. Geliştirilen  

metotlar ile kapsam uygulaması  

yapabilir.

Sistem Bakım  

Onarım
11 VERİLERİN YEDEKLENMESİ  

VE KURTARILMASI

1.Veri yedekleme programlarını tanır  ve 

örnek uygulamalar yapar.

2.Hasar görmüş verileri düzenleyip  

kurtarmaya çalışır ve program adımlarını  

açıklar.

ARÜ

Değişik işletim sistemlerine sahip  

yönetim oanellerini tanıma fırsatı  

bulur ve bu sistemlerde dosya  

kurtarma ve yedekleme çalışmalarını  

yaparak farklısistemlerde yedekleme  

becerisi kazaması sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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WEB TASARIMI VE  

PROGRAMLAMA
11

MODÜL-7: WEB TASARIMI  

EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI  

İŞLEMLERİ

1) VERİ TABANI PANELLERİ

2) DETAY SAYFALAR

3) ARAMA ARAYÜZLERİ

4) VERİ TABANI İŞLEMLERİ

5)KULLANICI ADI VE ŞİFRE  

İŞLEMLERİ

1Web tasarım editörü ile veritabanı  

işlemleri yapabilir.

2Web tasarım editörü ile veritabanında  

temel işlmeleri yapabilir.

3Web tasarım editörü ile oturum  

yönetimi işlemleri yapabilir.

ARÜ

İhtiyaca yönelik veritabanı  

hazırlanması, web tasarımı editörü  

ile veritabanı bağlantısının yapılması,  

kayıtlar üzrinde işlem yapılması

ve oturum açma işlemlerinin nasıl  

yapıldığını görür.

WEB TASARIMI VE  

PROGRAMLAMA
11

MODÜL-8: BETİK  

DİLİ(JAVASCRİPT)

3) OLAYLAR

4) NESNELER

1. onClick Olayını geröekleştirir.

2. onDblClick olayını gerçekleştirir.

3. onLoad olayını gerçekleştirir.

4. windows nesnesini kullanır.

5. Navigator nesnesini kullanır.

6. Document nesnesini kullanır.

ARÜ

Betik dilini kullanrak ihtiyaca yönelik  

nasıl uygulama hazırlandığını görür.

WEB TASARIMI VE  

PROGRAMLAMA
11

MODÜL-10: ETKİLEŞİMLİ  

WEB UYGULAMALARI İÇİN  

TEMEL İŞLEMLER

2) DOĞRULAMA  

KONTROLLERİ

1 Doğrulama kontrollerini ekler.

2Giriş kontrollerini doğrulama kontrolleri  

ile ilişkilendirir.
ARÜ

Etkileşimli web sayfalarında  

doğrulama kontrollerinin nasıl  

yapıldığını görür.

WEB TASARIMI VE  

PROGRAMLAMA
11

1.TASARIMIN TEMEL  

İLKELERİ

1.İstenilen niteliklere uygun proje  

ihtiyaçlarını tespit eder.

2.İstenilen niteliklere göre web site  

taslağını oluşturur.

ARÜ
Web sitesi tasarım çalışmlarını  

planlarını görmek.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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WEB TASARIMI VE  

PROGRAMLAMA
11

MODÜL: Web Tasarım

Editörü İle Veri Tabanı

İşlemleri

1. Veri ekleme işlemi yapabilir.

2. Güncelleme sayfaları oluşturabilir.

3. Silme sayfaları oluşturabilir.

5.1. Kullanıcı giriş sayfaları oluşturabilir.

ARÜ

Günlük hayatta veritabanlarının  

kullanım alanlarını uygulamalı olarak  

görür ve kalıcı öğrenme sağlar.

VERİTABANI  

ORGANİZASYONU
11

MODÜL: VERİTABANI  

TASARIMI

1. Veri tabanı tanımını yapabilir.

2. Veri tabanı tabloları hazırlayabilir.

2.1. Veri fazlalığını düzenleyebilir.
ARÜ

İhtiyaca göre veritabanı tasarlamayı  

öğrenir ve kullanım alanlarını  

uygulamalı olarak görür.

İNTERNET  

PROGRAMCILIĞI
12

AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL  

UYGULAMALAR
1.1. Web sunucusunu kurabilir.

ARÜ
Çalışan web sunucularını inceler.

VERİTABANI 12

MODÜL 2: VERİTABANI  

HAZIRLAMA

1. VERİ TABANI  

ARAÇLARININ KURULUMU

a) Veri Tabanı Yazılımı

i)Windows tabanlı işletim  

sistemine kurulumu

ii)Açık kaynak kod tabanlı  

işletim sistemine kurulumu

1.Seçilen Veri Tabanı sunucusunu iki tür  

işletim sistemine de kurar.

2.Seçilen VT sunucusu için yönetim  paneli 

kurarak VT aracını yönetilir duruma  

getirir.

ARÜ

Veritabanı yazılımları hakkında  

bilgi sahibi olur, farklı işletim  

sistemlerinde nasıl bulunduklarını  

görür.

VERİTABANI 12

MODÜL 5: AĞ VERİTABANI  

KURULUMU

1. AĞ VERİ TABANI

1.Veri Tabanı yönetim sistemleri  

çeşitlerini öğrenir ve açıklar.

2. Ağ veri tabanı kurulumu yapabilir.
ARÜ

Projelerde kullanılacak olan  

veritabanı ve işletim sistmlerinin  

nasıl tercih edilmesi gerektiği, hangi  

durumlarda hangi veritabanı neden  

kullanılması gerektiğini öğrenir.

Gerekli cihazları tanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Ahlaki Davranışlar
2. Güzel ahlaki davranışlara uymaya  

istekli olur

Huzur Evi  Çocuk 

Esirgeme Kurumu

Huzurevi ve Çocuk Esirgeme  

Kurumları ziyaret edilerek  

öğrenciler buradaki insanlarla  

etkileşim içinde olurlar.

II.Ünite İbadet hayatımız
7. Namazın çeşitlerine göre kılınışına  

örnekler verir.
Camiler

Vakit namazlarını ve Cuma namazını  

camide cemaatle kılarak uygulama  

yapar.

2. İbadet Hayatımız
5. Abdest, boy abdesti ve  

teyemmümün alınışını açıklar.
Camiler

İbadet temizlik ilişkisi , abdest  

alınışı, namaz kılınışı, namazda  

imama uyanların durumunu  

uygulayarak öğrenir.

Öğrencilerin ibadetlerde  

temizliğin yerini ve önemini  

yaşayarak kavramaları, cemaatle  

namazın uygulama alanında  

öğrenilmesi sağlanır.
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KUR ’AN -I KERİM 9. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

9.SINIF
1.Yüzünden okunacak sureleri tecvit  

kurallarına göre okur.
Camiler

Kur’an tilaveti okuyan imamı  

dinleyerek nelere dikkat etmesi  

gerektiğini kavrar.

II.Ünite Okunacak,  

ezberlenecek sözler, dualar  

ve anlamları

2. Söz ve duaların hangi durumlarda  

okunacağını açıklar.
Camiler

Vakit namazlarında camide  

bulunarak ezan ve kametin  

kullanımını yerinde müşahade eder.

Tecvide Giriş
1. Yüzünden okunacak sureleri tecvit  

kurallarına göre okur.
Camiler

Kur’an tilaveti okuyan imamı  

dinleyerek nelere dikkat etmesi  

gerektiğini kavrar.
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KUR ’AN -I KERİM 10. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

3. EZBERLENECEK SURELER,  

AYETLER VE ANLAMLARI

1. Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı

1. Doğru Bilgi

2. Doğru İnanç

3. Doğru Davranış gibi konulari kavrar.

Kur'an Kursları

Kuran kursu hocalarının kuranı öğretme  

metodlarını yerinde görmek ve  

kavramak

KUR’AN KERİM’İ DOĞRU VE  

GÜZEL OKUMA: TECVİD

9-Kıraatler ve Kıraat İmamları hakkında bilgi  

sahibi olur.
Tü İlahiyatFakültesi

Kıraatler hakkında bilgi edinme,  

örneklerini dinleme
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KUR ’AN -I KERİM 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

I.ÜNİTE

Yüzünden okunacak sureler  

ve anlamları

1. Yüzünden okunacak sureleri harflerin mah-

reçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.

Camiler

Kur'an kursları

Ramazan ayında mukabele okuyarak seri  

okuyuşta ilerleme kaydeder.

II.ÜNİTE

Ezberlenecek ayet ve sure-

leri toplum önünde okur.

3.Ezberlenecek ayet ve sureleri toplum önünde  

ezberden okur.

Camiler  

Kur'an kursları

Mevlid programları

Özel gün ve gecelerde, cemaat önünde

ezberden tecvid kurallarına ve ses ahen-

gine uygun olarak tilavet eder.

Al-i İmran102-109  

Metin,meal ezberi
Kuran-ı Kerim metin, meal ezberi

Camiler
Öğrenilen ayet-meal sunumunu izle-

mek, özgüveni pekiştirmek
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TEFSİR 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Kur’an- I Kerim’in Nüzul  

Ortamı

Kur’an’ın vahyedildiği ortamın özelliklerini  

yorumlar.
İl ve ilçe halk kütüphanesi

Araştırma ve sorgulama, temel dinî  

kaynakları tanıma ve kullanma.

Arapça tefsir metinlerini  

okuma ve yorumlama
2. Arapça tefsir metinlerini okur ve yorumlar. Camiler

Camii imamı ile beraber bir sure  

üzerinden ayet tefsiri yapılır.

TEFSİR  

TARİHİ

3-Tefsir ilmi ile ilgili yapılan çalışmaları  

özelliklerine göre sınıflandırır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Müfessirler ve eserlerinden örnekler  

verir.
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HADİS 10. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

4. ÜNİTE HADİS ÇEŞİTLERİ

1.Hadisleri kaynağına, râvi sayısına  

ve sıhhat derecelerine göre  

sınıflandırır.

2.Sahih, hasen ve zayıf hadis  

arasındaki farkları ayırt eder.

3.Mevzu hadislerin ortaya çıkış  

nedenlerini kavrar.

4.Hadis uydurma faaliyetlerine  

karşı alınan önlemleri açıklar.

5.Mevzû hadislerin İslam’a verdiği  

zararları açıklar.

6.Muamelat ile ilgili hadisleri  

yorumlar.

İl ve ilçe kütüphaneleri Kaynaklardan hadis çeşitlerini kavrar.

Hadis Tarihi
Hz. Peygamber dönemindeki hadislerle ilgili  

çalışmaları açıklar.

Müftülükler İlahiyat Fakültesi hadis hocaları ile  

söyleşi gerçekleştir.

Hadis Tarihi
4. Temel hadis kaynaklarını özelliklerine göre  

sınıflandırır.
İl ve ilçe kütüphaneleri

Temel kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri  

ve kaynaklardan faydalanma usullerinin  

açıklar.
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HADİS 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Kütüb-i Sitte ve  

Musannifleri

Temel hadis kaynaklarının tedvin ve  

tasnifinden sonra yapılan çalışmalara örnekler  

verir.

İl ve ilçe kütüphaneleri

Araştırma ve sorgulama, temel dinî  

kaynakları tanıma ve kullanma becerisi  

kazanır.
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HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

Öğrenciler topluca

Hutbe ve vaaz konusunda öğrenciler camiye veya

Dini Hitabet Türü Olarak

Hutbe ve Vaaz

3.01.11. İncelediği veya dinlediği bir vaazı

hitabet tekniği açısından değerlendirir.
Cami ve Kur’an kursları

sahip oldukları bilgilerle sunumun nasıl

yapıldığını karşılaştırarak eksikliklerini

Kur’an kurslarına

götürülerek

giderir. hutbe veya vaaz

dinlemeleri sağlanır.

Hacca gidecek

kişi sınıfca ziyaret

edilip uğurlama

Dini Merasimlerde hitabet  

ve Dua

5.10.2. Çeşitli merasimlerde uygun konuşmalar  

hazırlar ve sunar.
ev ziyareti

Hacı uğurlama veya karşılama esnasında

yapılanlar yerinde görülüp öğrencilerin  

yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

merasiminin nasıl

yapıldığı görülür.  

Uygun ortamda

öğrencilerden

seçilecek bir kişi

konuşma yapabilir.

Mübarek gün ve

Din Hizmetlerinde Cami  

Musikisi

4.2.3. Cami musikisinin çeşitlerini açıklar.Cami  

musikisinin çeşitlerini usulüne uygun olarak  

icra eder.

Camiler

Sala, mevlit ve ilahinin nasıl okunması  

gerektiği konusunda bilgi edinir, koro  

halinde ilahi çalışır.

gecelerde camilerde

İmam-Hatip  

öğrencileri olarak  

mevlit programları

icra edilir.
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HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11, 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

1. Ünite Din Hizmetleri Ve  

İletişim
1.2. Din Görevlisinin Niteliklerini kavrar. Camiler

Müftü, vaiz, imam-hatiple görüşerek gö-

rev ve sorumlulukları öğrenir.

6. Ünite Cenaze Âdabı
2.1. Cenazenin yıkanması ve kefenlenmesini  

kavrar.

Belediye veya hastane gasılhane-

leri

Gasılhanede ölünün nasıl yıkanıp kefen-

lendiğini kavrar.

Cenaze  

Tekfih  

Techiz
Cenaze kefenlemeyi öğrenme Okul mescitleri

Okul mescidinde istekli bir öğrencinin ke-

fenlenmesini görür. Kefenlemeyi öğrenir.
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FIKIH 10. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

İbadet
2.2.8. Zekat ile ilgili hüküm ve kavramları  

açıklar.
Tarihi Yapılar

Sadakayı cariye olan köprüyü müşahade

eder ve insanlara nasıl fayda sağladığını

inceler.

İbadet
5.2.11. Kurban ile ilgili fıkhi delilleri ve  

hükümleri açıklar.
Kızılay

Kurban ibadeti kapsamında Kızılayın  

yaptığı faaliyetleri inceler. Hangi fıkhi  

hükümleri gerçekleştirdiklerini kavrar.

İbadet
6.1.12. Cihatla ilgili temel kavram ve hükümleri  

açıklar.
Şehitlikler

Cihat ve şehitlik kavramlarının ilişkisini  

kurar.

Muamelat ve Ukubat
1.1.1.1. Nikâh ve talak ile ilgili kavram ve  

hükümleri delilleriyle açıklar.
İl ve ilçe müftülükleri

Müftülükte yapılan bir nikah törenini  

izler. Dinî nikâh ve resmî nikâh ilişkisini  

kurar.

Muamelat ve Ukubat
1. Nikâhla ilgili kavram ve hükümleri delilleriyle  

açıklar.
İl ve ilçe müftülükleri

Nikâh ile ilgili şartlar ve hükümler  

hakkında il müftülüğünden bilgi alır.
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İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 12. Sınıf
ÜNİTE/TEMA/  

GELİŞİM ALANI
KAZANIM MEKÂN

AÇIKLAMA  

(KAZANIM- MEKÂN İLİŞKİSİ)
ÖRNEK ETKİNLİK

İslam Kültür ve  

Medeniyetinde (Mimari)

3.İslam kültür ve medeniyetinde mimariyi  

şekillendiren anlayışları örnek eserler üzerinden  

yorumlar.

Tarihî camiler
İslam mimarisinin inceliklerini  

eserleri inceleyerek kavrar.

İslam Kültür ve  

Medeniyetinde Sanat

5.2.3. İslam kültür ve medeniyetinde güzel sanatların  

özelliklerini örneklerle açıklar.
Tarihî camiler

İslam sanata bakışı ve bu  

sanat dalları hakkında edinilen  

bilgilerin daha kalıcı öğrenme

sağlanması açısından Ardahanda  

düzenlenen sergilere katılım  

sağlanır.

Hüsnü hat,tezhip minyatür,  

çini,ebru, resim vb. sanatların  

özellikleri ve işlevleri hakkında  

daha ayrıntılı bilgi edinmek  

için bu sanat dallarında  

hazırlanan sergilere katılım  

sağlanır.

Güzel Sanatlar
İslam kültür ve medeniyetinde güzel sanatın  

özelliklerini örneklerle açıklar.
Güzel Sanatlar Galerisi

İslam kültür ve medeniyetinde  

güzel sanatın özelliklerini  

örneklerle inceler.
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OKULUMUZ

55

ARDAHAN

OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMLARI

Müzeler

Bilim Merkezleri

Sanat Merkezleri

Tarihî ve Kültürel

Mekânlar

Kütüphaneler

Doğal Sit Alanları ve Ören Yerleri  

Endüstriyel Kuruluşlar  

Üniversiteler

Millî, Tematik Park ve Bahçeler  

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar  

Emniyet Müdürlükleri

Sağlık Kuruluşları

Spor Alanları

Çeşitli Eğitim Kurumları



Karagöl, Sağlık Md., 75000 

Ardahan Merkez/Ardahan, 

Türkiye

08:00- 18:00

Kongre Binası

I. Ardahan Kongresi. 3-5 Ocak 1919'da

toplanmıştır. Başkanlığını III. Tümen

Komutanı Halit (Karsıalan) Bey

yapmıştır. Halit Bey, Enver Paşa

komutasındaki I. Kafkas Ordusu'nda

bulunmuş değerli bir komutandı.

Dönemin mimari özelliklerini yansıtan

bina her gün ziyarete açık

Ardahan Üniversitesii Yenisey

Kampüsü Çamlıçatak Mevkii Ardahan 

75002

478 211 75 75

08:00-17:00

Ardahan Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi, Türkiye Büyük

Millet Meclisi’nin 22 Mayıs 2008

tarihinde kabul ettiği 5765 sayılı kanun

ile kurularak bir dünya üniversitesi

olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin

ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak,

öğrenerek, üreterek ve paylaşarak

bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte

uluslararası toplumun da sorunlarını bir

ışık gibi aydınlatmak amacıyla her

geçen gün gelişerek yoluna devam

etmektedir.

Halil Efendi Mahallesi 

Merkez/Ardahan

Ardahan Merkez Mevlit Efendi Camii

Ardahan şehir merkezinde Halil Efendi

Mahallesinde, kalenin yaklaşık 150-200

m. doğusunda yer almaktadır. Giriş

kapısında bulunan kitabeye göre,

yapımı 1701 tarihinde inşa edildiği

anlaşılmaktadır. Ancak bu caminin

yakın tarihlerde beden duvarlarının

yarıdan yukarısı ve üst örtüsü

yenilenmiştir. Mademki Ardahan’a

geldiniz Merkez Mevlit efendi camii’yi

ziyaret etmeden gitmeyiniz.
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Atatürk Silueti

Damal ilçesinin Karadağ yamaçlarına

yansıyan Atatürk Silueti her yıl 15 Haziran

– 15 Temmuz tarihleri arasında 17:10 ve

18: 20 saatleri arasında görülebilir.

Çıldır Gölü Akçakale Adası

İl merkezinin 45 km doğusunda yer alan ve

deniz seviyesinden 1960 mt. yükseklikte

bulunan Çıldır Gölü çevresindeki sulak

alan habitatların florası lokal ve nadir türler

bakımından zengin olup, 101 çeşit bitki

türüne ev sahipliği yapmaktadır. Göl

üzerinde 4 ada bulunmakta ve bu adalar

Karabaş Martı ve Van Gölü Martısı üreme

noktalarıdır. Çıldır Gölü balık bakımından

da zengin olup gölde 19 tür balık

bulunmaktadır. Özellikle “Sarı Balık” yöre

halkı için önemli bir gelir kaynağıdır ve bu

etkenler düşünüldüğünde turizm

potansiyeli oldukça yüksektir.

Ardahan’ ın Doğu Karadeniz Bölgesi

sınırında bulunan Bülbülan yaylası

Ardahan, Artvin, Göle ve Şavşat arsında

bulunan doğal güzellikleriyle ön plana

çıkan bir yayladır.

Bülbülan Yaylası
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Yalnızçam Yaylası

Ardahan’a 15 km. mesafede olan

Yalnızçam yaylasında doğal güzelliğinin

yanı sıra kış sporlarının da yapılabildiği

eşsiz güzelliğe sahip bir turizm alanıdır.

Kura Nehri

Ardahan’dan geçerek Azerbaycan’a ulaşan

Kura Nehri burada Aras Irmağıyla

birleşerek Hazar Denizine dökülür. Kura

Nehri il sınırları içerisinde menderesler

oluşturur ve bu eşsiz bir güzellik oluşturur.

Aktaş Gölü Ardahan ile Gürcistan

sınırı arasında bulunan bir göl olup

göl içerisinde sürekli hareket

halinde olan 12 adacık

bulunmaktadır.

Aktaş Gölü
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Ardahan Kalesi

Şehir merkezinde ve Kura Nehrinin sol

kıyısında yer alır. Ardahan Kalesi

Selçuklular tarafından yapılmış ve Osmanlı

döneminde de kullanılmış olan bir kale

özelliği barındırır. Ardahan Kalesi, Rumeli

Hisarı’nın yapımı itibariyle bir örneği

gibidir.

Kalecik Kalesi

Göle ilçesindeki Kalecik köyünün 500 mt

güneyinde yer alan kalenin M.Ö. 8.

Yüzyılda Urartular tarafından yapıldığı

tahmin edilmektedir.

Urartu dönemine ait olduğu sanılan

Şeytan Kalesi Çıldır ilçe merkezinin

1 km. doğusunda yer alan sarp

arazi ve hakim bir tepeye kurulu

önemli bir turizm merkezidir.

Şeytan Kalesi
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Sevimli Kalesi

Hanak ilçe merkezinin 20 km.

güneydoğusundaki Sevimli köyü civarında yer

alan bu kale Urartu Kalelerinin özelliklerini

taşımaktadır.

Kinzi Kalesi

Milattan önce inşa edildiği sanılan Kinzi Kalesi

Ardahan’ın 30 km. batısındaki Bağdeşen

köyünün kuzeyinde yer alır.

Çıldır Yakınlarında Kara Kale

Çıldır ilçe Merkezinin yaklaşık 8 km doğusunda

bulunan Karakale köyünün 300 mt. Doğusunda ve

Kara Çıngıl deresinin akış yönüne göre sağında sarp

kayalıklar üzerinde konumlandırılmış bir kaledir.

Kışla Hanak (Avcılar Kalesi )

Ardahan’ın Hanak İlçesine 3 km uzaklıktaki Kışla

Hanak Avcılar Köyünün 2 km kuzey batısında Kalecik

Mevkii denilen yerde bulunmaktadır.

Hanak Yakınlarında Kara Kale

Hanak İlçe Merkezinin yaklaşık 19 km kuzey

batısında Cin Dağının 1 km doğusundaki Karakale

Köyü’nün doğu ucunda yer alır. Tarihi kaynaklarda

sadece adı geçen bu kalenin kesin yapım tarihi

bilinmemektedir.

Dedeşen Köyü Kale Kalıntıları

Kale kalıntıları, Göle ilçesine bağlı Dedeşen Köyünün

kuzey sırtlarında bulunan alçak tepe üzerinde yer

almaktadır.

Diğer Kaleler
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Kol Kalesi

Posof ilçe merkezinin yaklaşık 6 km batısında bulunan Kol Köyü’nün doğusunda yüksekçe bir tepe üzerinde yer almaktadır. Yapılış tarihi bilinmeyen kalenin Milattan Sonraki

asırlarda yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Mere Kalesi

Ardahan – Posof yolu üzerinde, Posof’a yaklaşık 5 km güneydoğusunda yer almaktadır. Kesin inşa tarihi bilinmeyen kalenin tarihi kaynaklarda ismine rastlanmaktadır.

Kale’nin güneybatı yamacında bugün tahrip olmuş bir kilise kalıntısı bulunmaktadır.

Altaş Kalesi

Altaş köyünün doğusunda yer almaktadır. Türk dönemi öncesine ait kalıntılar üzerine, Türk döneminde inşa edilmiş olduğu muhtemeldir.

Kazan Kalesi

Ardahan’ın 12 – 13 km kuzeydoğusunda yer alır. Bu kalenin M. S. 8. – 9. Yüzyıllarda Türkistan’daki Kazan bölgesinden gelip, bu bölgede yaşadıkları bilinen Türkler tarafından yapıldığı

sanılmaktadır.
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Ardahan Tabyalar

Ardahan Tabyalar

Boğazlarda ve sınırlarda XIX. Yüzyıl

sonrasında savunmada kalelerin önemini

yitirmesinin ardından Tabya adı verilen

askeri savunma yapıları ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Devletinde sıkça kullanılan bu

savunma yapılarından 4 tanesi de

Ardahan’da bulunmaktadır.

Ramazan Tabyası

Ardahan il merkezine 5 km kuzeyinde yer alan

bu Tabya 1877 – 1878 Osmanlı – Rus

savaşında (93 Harbi) önemli bir rol oynamıştır.

1877 – 1878 Osmanlı – Rus savaşı

sırasında Ahali Tabyası’ nın

güneyinde inşa edilmiştir.

Senger Tabyası

Ardahan Tabyalar Ardahan Tabyalar
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Posof Armutveren Köyü

Armutveren Gölü

Posof İlçesinin Armutveren Köyünün

yanında nulunan kendi su gözesi olan tatlı

su gölüdür.

Ardahan Kent Ormano

Ardahan Kent Ormanı

Ardahan Göle yolu üzerinde bulunan kent

ormanı piknik ve mesire alanının yanı sıra

paintball parkuruda bulunmaktadır.

Ardahan Merkez

Ardahan’a bölgeni en büyük camisi

yapılıyor. Temeli 2013 yılında atılan

Serhat Ulu camisi, Türkiye Diyanet vakfı

tarafında yapılıyor.

Önümüzdeki yıl bitmesi beklenen cami

en alt katta şadırvan, ikinci (zemin) kata

iş yerleri 3. Ve 4. Katlar ise ibadet

içinkullanılacak.Toplam 4 bin dönüm

arazi üzerinde kurulan camii, inşaat

alanı ise 900m’2. Bu camide yaklaşık 2

bin kişi ibadet edebilecek.

Ardahan Camii
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Ardahan Halk Kütüphanesi

İlmiz merkezinde ve ilçelerinin her birinde

bulunan halk kütüphanelerinden mesai

saatleri içerisinde yararlanmak

mümkündür.

İpek Demir Yolu

"Demir İpek Yolu" diye nitelenen proje,

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Gürcistan'ın

Tiflis ve Ahılkelek kentlerinden geçerek Kars'a

ulaşacak. Azerbaycan ile Türkiye'yi

birleştirmeyi amaçlayan projenin toplam

uzunluğu 185 kilometre olarak hesaplandı.

Demiryolunun 76 kilometresi Türkiye'den, 29

kilometresi Gürcistan'dan, 80 kilometresi ise

Azerbaycan'dan geçecek.

Çıldır Gölünün yanında Gölbelen Köyü’ne

ait camii yapı bakımından klise mimarisine

saip günümüz şartlarına kadar restorasyon

geçirmiş tir.

Çıldır  Gölbelen Camii
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Göle Kümbet Yapı

Ardahan Göle İlçesinde bulunan Kümbet yapı.

Muhtarlığa devredilmiştir yapı günümüze

kadar korunmuştur.

Göle Tarihi Çeşme

Yapı hakkında detaylı bilgi bullunmamaktadır.

Yakın tarihe kadar kullanıldığı ancak şimdilerde

kaderine terk edildiği görülmektedir

Ardahan Camii

Miili Eğitim Müdürlüğü bünyasinde bulunan

merkezimizde her yıl güncellenen kurslarla

eğitimine devam ediyor.
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Ardahan Yurtbekler Köprüsü

Ardahan'da bulunan sanat eseri 

niteliğindeki Rus yapımı tarihi Ardahan 

Köprüsü ve Yurtbekler Taş Köprüsü, 

kentin en önemli "süsleri" olarak dikkati 

çekiyor.

Çıldır Kayabeyi Klisesi

Dönemin Gürcü Krallığı himayesinde

bulunan Ortodoks-Kıpçak Türkleri

tarafından yapıldığı düşünülmektedir.

1915 yılının kış aylarında Rus –

Ermeni ve diğer karma ordularından

oluşan bir askeri kıta tarafından

gerçekleşen bir baskında Meryem

köyümüzden 89 kişinin

katledilmesinden sonra toplu

mezarlık bu şekilde Ardahan Valiliği

ve köyümüz derneği ile

ortaklaşa MERYEM KÖYÜ şehitliği

adıyla inşa edildi

Kotanlı Şehitliği
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Yalnızçam Kayak Merkezi

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, 

dünyada sadece Alp Dağları'na has 

kristal kar özelliği, sarıçam ormanları 

içindeki pistleri ve doğasıyla kayak 

severlere göz kırpıyor. 2018 yılında 

açılan henüz 3 yaşındaki Yalnızçam, 

doğunun parlayan yıldızı olma yolunda 

emin adımlarla ilerliyor.

astanemiz Ardahan Merkez ve 5 çevre ilçe

ile birlikte Artvin/Şavşat ilçesinede hizmet

veren merkez hastane konumundadır.150

yataklı Ardahan Devlet Hastanesi hizmet

binasının yetersiz olması nedeni ile 2008

yılında ihalesi yapılan 23.01.2012 yılında

hizmete açılan 150 yataklı hizmet

binasında hizmet vermeye başlamıştır."

Ardahan Devlet HastanesiArdahan Orman İşletme Müd.

Orman İşletme Müdürlüğümüz bölgede

yeşili korumak adına her türlü faaliyette

bulunmaktadır.
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Ardahan Öğretmenevi

Ardahan Merkez Öğretmenevi, şehir

merkezinde olup; otobüs terminaline 500

metre mesafededir. İlimize en yakın

havaalanı Kars Havaalanıdır. Üst katlardan

şehrin, Ardahan Kalesinin ve Kura

Nehrinin muhteşem görüntüsü

izlenebilir.Ardahan Merkez

Öğretmenevi Hizmet Üniteleri: 3ü süit 30

oda Yemek Salonu Oturma Salonu Kuaför

Lokalden oluşmaktadır.

Ardahan Valilik Binası

Ardahan Valilik binası içerisinde birçok idari

birimin olduğu kongre caddesi üzerinde

bulunmaktadır.

Ardahan Belediyesi projelerinden biri 

olan ve yaklaşık 9 yıldır hizmet veren 

'Sahipsiz Hayvan barınağı‘ evsiz 

hayvanları bünyesinde topluyor.

Hayvan Barınağı
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Cemal Tural Tabiat Parkı

Ardahan ili, Merkez ilçesi, Çamlıçatak

Köyü sınırları içerisinde yer alan Cemal

Tural Tabiat Parkı büyüklüğüne sahiptir.

Ardahan İl merkezine 5 km uzaklıkta olup,

Ardahan Üniversitesi Kampüsünün

bulunduğu mevkide yer almaktadır.

Ilgar Dağı

Ilgar Dağı, Ardahan ilinin Posof ve Damal

ilçeleri arasındaki bir dağdır. 2918 metre

yükseklikte olup yılın ilk karı buraya yağar.

Volkanik bir dağ olduğu püskürük

kayalardan anlaşılmaktadır. Kasım

ayından Nisan ayı sonlarına kadar karla

kaplı olan dağın başından duman eksik

olmaz

Posof Merkez Camii: Posof merkez 

camisinin minberinde kitabeye göre 

1868 tarihinde inşa edildiği 

anlaşılmaktadır. Cami, boyuna 

dikdörtgen planlı olup, kesme taşlardan 

yapılmıştır. İç yapısı Osmanlı mimarisini 

yansıtmaktadır. Ayrıca caminin 

doğusunda yer alan dikdörtgen hazire 

alanında bulunan bir lahitte yazan 1771 

tarihi caminin tarihinin minberindeki 

tarihinden daha eskiye dayandığını 

düşündürmektedir.

Posof Merkez Camii
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İL/İLÇE ADI
KURUM/MEK

AN ADI

BAĞLI 
OLDUĞU 

KURUM/KURU
LUŞ

İLETİŞİM 
ADRESİ

e-MAİL TELEFON BELGEGEÇER
SOSYAL 
MEDYA 

HESAPLARI

AÇILIŞ-
KAPANIŞ 
SAATLERİ

ARDAHAN/PO
SOF

OTANTİK 
MÜZE

KİŞİYE AİT            
(HASAN IŞIK)

GÜNLÜCE 
KÖYÜ

0 535 367 80 
29

08:00-17:00

ARDAHAN/ME
RKEZ

KONGRE 
MÜZESİ

KÜLTÜR 
BAKANLIĞI

ARDAHAN/ME
RKEZ

ARDAHAN 
ÜNİVERSİTESİ

YÖK

Ardahan 
Üniversitesi 
Yenisey 
Kampüsü, 
Çamlıçatak 
Mevkii

0 478 211 75 
75

0 478 211 75 
09

ARDAHAN/GÖ
LE

NİHAT 
DELİBALTA 

MYO
YÖK

Fevzi Çakmak 
Mah. Çevre 
Yolu Sk. No:29

gmyo@ardaha
n.edu.tr

0478 211 75 
68

0478 211 75 
52

ARDAHAN/PO
SOF

POSOF MYO YÖK
Atatürk Cad. 
Posof/Ardahan 
75800

pmyo@ardaha
n.edu.tr

0478 511 75 
10

ARDAHAN/ÇIL
DIR

ÇILDIR MYO YÖK
Çıldır Merkez / 
Ardahan 
75400

cmyo@ardaha
n.edu.tr

0478 311 22 
32
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İL/İLÇE ADI
KURUM/MEK

AN ADI

BAĞLI 
OLDUĞU 

KURUM/KURU
LUŞ

İLETİŞİM 
ADRESİ

e-MAİL TELEFON BELGEGEÇER
SOSYAL 
MEDYA 

HESAPLARI

AÇILIŞ-
KAPANIŞ 
SAATLERİ

ARDAHAN/PO
SOF

BELEDİYE 
PARKI

BELEDİYE
posofbelediy
esi@hotmail.
com

0478 511 
2015

0478 511 
2247

ARDAHAN/ÇIL
DIR

ALPARSLAN 
ADASI

KAYMAKAMLI
K

Dedekorkut 
mah. Atıf 
Ababay cad. 
No:78 Kat 2 

cildir@icisleri.
gov.tr

0 478 311 25 

00

0 478 311 20 

59

ARDAHAN/GÖ
LE

BELEDİYE 
PARKI

BELEDİYE
0 478 411 34 

14

ARDAHAN/ME
RKEZ

İL HALK 
KÜTÜPHANESİ

KÜLTÜR 
BAKANLIĞI

Kaptanpaşa 
Mah. Kongre 
Cad. no:25

kutuphane75
@kulturturizm

.gov.tr
0(478) 211 34 
04

08:00-17:00

ARDAHAN/PO
SOF

İLÇE HALK 
KÜTÜPHANESİ

KÜLTÜR 
BAKANLIĞI

ALPASLAN 

CAD.POSOF 

ÖZEL İDARE 

İŞ HANI 

NO.60

kutuphane750
1@kulturturiz

m.gov.tr
0478 511 2507

SALI-CMT.          
08:00-17:00

ARDAHAN/GÖ
LE

HALK 
KÜTÜPHANESİ

BELEDİYE

Kubilay Bey 

Mah. Oltu 

Cad. Göle 

Teknik ve 

Endüstri 

Meslek 

Lisesi

kutuphane750
2@kulturturiz

m.gov.tr

0478 411 24 
74

08:00-17:00

ARDAHAN/HA
NAK

125.Yıl İlçe 

Halk 

Kütüphanesi
KÜLTÜR 

BAKANLIĞI

HÜRRİYET 

CADDESİ 

ADLİYE 

SOKAK

kutuphane750
3@kulturturiz

m.gov.tr

0 478 611 21 
22
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İL/İLÇE ADI
KURUM/MEK

AN ADI

BAĞLI 
OLDUĞU 

KURUM/KURU
LUŞ

İLETİŞİM 
ADRESİ

e-MAİL TELEFON BELGEGEÇER
SOSYAL 
MEDYA 

HESAPLARI

AÇILIŞ-
KAPANIŞ 
SAATLERİ

ARDAHAN/ME
RKEZ

KENT ORMANI
ORMAN 
İŞLETME MDR.

karagöl Mah 
Kongre 
Cad.No:118 
ARDAHAN

0478 2113702 0478 2113528

ARDAHAN/ME
RKEZ

YALNIZÇAM 
KAYAK 
MERKEZİ

İL ÖZEL 
İDARESİ

Kaptanpaşa 
Mah. Kongre 
Cad. No:44

bilgi@ardahan
ozelidare.gov.t
r

0 478 211 44 
44

ARDAHAN/ME
RKEZ

ÇAMLIÇATAK 
ORMANLARI 
MESİRE ALANI

ORMAN 
İŞLETME MDR.

ÇAMLIÇATAK 
KÖYÜ

0478 2113702 0478 2113528

ARDAHAN/ME
RKEZ

KURA NEHRİ BELEDİYE
0 478 211 30 
52

ARDAHAN/PO
SOF

MESİRE ALANI BELEDİYE
0 478 511 20 
15

ARDAHAN/PO
SOF

POSOF ÇAYI BELEDİYE
0 478 511 20 
15

ARDAHAN/DA
MAL

ATATÜRK 
SİLÜETİ

BELEDİYE
KARADAĞLAR 

MEVKİİ
0 478 651 40 
71

ARDAHAN/HA
NAK

YÜNBÜKEN 
ORMANLARI

ORMAN 
İŞLETME MDR.

0478 2113702 0478 2113528

ARDAHAN/ÇIL
DIR

ÇILDIR GÖLÜ
KAYMAKAMLI
K

0 478 311 25 
00

ARDAHAN/ÇIL
DIR

AKTAŞ GÖLÜ
KAYMAKAMLI
K

1 478 311 25 
00

ARDAHAN/GÖ
LE

ÇAKIRÜZÜM 
ORMANLARI

ORMAN 
İŞLETME MDR.

0478 2113702 0478 2113528
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İL/İLÇE ADI
KURUM/MEKA

N ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURUL

UŞ

İLETİŞİM 
ADRESİ

e-MAİL TELEFON BELGEGEÇER
SOSYAL MEDYA 

HESAPLARI
AÇILIŞ-KAPANIŞ 

SAATLERİ

ARDAHAN/MER
KEZ

ARDAHAN 
KALESİ

BELEDİYE 0 478 211 30 52

ARDAHAN/MER
KEZ

YANIK CAMİİ MÜFTÜLÜK

Kaptanpaşa Ma
h. Ordu Sok. 
No: 19

ardahan@diyan
et.gov.tr

(0478) 211 31 
23

(0478) 211 48 
65

ARDAHAN/MER
KEZ

MERKEZ CAMİİ MÜFTÜLÜK

Kaptanpaşa Ma
h. Ordu Sok. 
No: 20

ardahan@diyan
et.gov.tr

(0478) 211 31 
24

(0478) 211 48 
66

ARDAHAN/MER
KEZ

DERVİŞ BEY 
CAMİİ

MÜFTÜLÜK

Kaptanpaşa Ma
h. Ordu Sok. 
No: 21

ardahan@diyan
et.gov.tr

(0478) 211 31 
25

(0478) 211 48 
67

ARDAHAN/POS
OF

MERKEZ CAMİİ MÜFTÜLÜK

ARDAHAN/ÇILD
IR

GÖLBELEN 
CAMİİ

MÜFTÜLÜK Dedekorkut 
Mahallesi Kars 
Caddesi No:106

cildirmuf@diya
net.gov.tr

0 478 311 25 
58

0478 311 20 18

ARDAHAN/ÇILD
IR

KAYABEYİ 
KİLİSESİ

KÜLTÜR 
BAKANLIĞI

ARDAHAN/MER
KEZBAĞDEŞEN 
KÖYÜ

KİNZİ KALESİ MUHTARLIK CELAL ŞENEL 0538 366 05 38
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İL/İLÇE ADI
KURUM/MEKA

N ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURUL

UŞ

İLETİŞİM 
ADRESİ

e-MAİL TELEFON BELGEGEÇER
SOSYAL MEDYA 

HESAPLARI
AÇILIŞ-KAPANIŞ 

SAATLERİ

ARDAHAN/DA
MAL

CEM EVİ CEM VAKFI
SÖNMEZ 
CEKCEN 0 535 615 95 85

ARDAHAN/DA
MAL

DAMAL 
BEBEKLERİ

HALK EĞİTİM 
MÜD.

Halk Eğitim 
Merkezi 
Zübeyde Hanım 
Caddesi Çaybaşı 
Mahallesi

http://damalhe
m.meb.k12.tr

0 478 651 4249 0 478 651 4249

ARDAHAN/DA
MAL

ŞEHİTLİK BELEDİYE 0 478 651 40 71

ARDAHAN/HAN
AK

KIRNAV KALESİ MUHTARLIK YENER ZORBA 0 536 426 38 01

ARDAHAN/HAN
AK

BÖRK KİLİSESİ MUHTARLIK ERÇİN AYDIN 0 534 405 97 68

ARDAHAN/GÖL
E

KALECİK KALESİ MUHTARLIK 0 537 869 33 48

ARDAHAN/GÖL
E

KÖMÜRBABA 
TÜRBESİ

MUHTARLIK

ARDAHAN/GÖL
E

DEDEŞEN 
TÜRBESİ

MUHTARLIK 0 539 319 91 37

ARDAHAN/HAN
AK

SEVİMLİ 
KALINTILARI

MUHTARLIK
AYDEMİR 
SARIKAYA/SEVİ
MLİ KÖYÜ

0 534 476 44 33

ARDAHAN/ÇILD
IR

KOTANLI 
ŞEHİTLİĞİ

MUHTARLIK
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İL/İLÇE ADI
KURUM/MEKA

N ADI

BAĞLI OLDUĞU 
KURUM/KURUL

UŞ

İLETİŞİM 
ADRESİ

e-MAİL TELEFON BELGEGEÇER
SOSYAL MEDYA 

HESAPLARI
AÇILIŞ-KAPANIŞ 

SAATLERİ

ARDAHAN/ÇILD
IR

ŞEYTAN KALESİ KAYMAKAMLIK 0 478 311 25 00

ARDAHAN/ÇILD
IR

KURTKALE KAYMAKAMLIK 0 478 311 25 00

ARDAHAN/POS
OF

CAK KÖPRÜSÜ MUHTARLIK
YURTBEKLER 
KÖYÜ

ARDAHAN/POS
OF

YURTBEKLER 
KALESİ

MUHTARLIK
YURTBEKLER 
KÖYÜ

ARDAHAN/POS
OF

HIRAM 
MAĞARASI

ORMAN 
İŞLETME MDR.

0 478 511 20 15

ARDAHAN/POS
OF

ŞEHİTLER ANITI BELEDİYE 0 478 511 20 15

ARDAHAN/POS
OF

NENE KAYA 
TEPESİ

BELEDİYE 0 478 511 20 15
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GEZİ PLANI

(8.6.2017/30090 RG)

Eğitim Kurumunun Adı

Gezi Tarihi

Gezi Yeri

Geziye Çıkış Saati

Geziden Dönüş Saati

Gezi Kafile Başkanı

Takip Edilecek Yol

Gezinin Amacı

Gezinin Konusu

Gezi İçin Öğrencilere Verilecek  

İnceleme-Araştırma Görevi

Değerlendirme

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

Sıra No Şube Kız Erkek Toplam

1

2

3

4

5

Toplam

GEZİYE KATILACAK SORUMLU VE REHBER ÖĞRETMENLER

Sıra No Adı ve Soyadı İmzası

1

2

3

4

5

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

Yüklenici Firma/Acente Adı :

…………………………………………………….........

…………………………………………………...........  

İşletme Belgesi No: .................,……………….

TÜRSAB Belge No:

B2 / D2 Yetki Belgesi No: .......................

Mesleki Yeterlik Belgesi (SRCl / SRC2)  

No:

......,..................,........,................,........

Şoförün Adı ve Soyadı Araç Plakası Model Yılı

1

2

3

EK 1:
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EK 2:
VELİ İZİN BELGESİ

/20… tarihleri arasında planlanan.........................Velisi bulunduğum ........... sınıfı ........... nolu ......................... isimli öğrencinin ... / ... / 20.. tarihinde/ 20..  

çalışmasına / gezisine / toplum hizmetine katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm .... / ... / 20...

(İmza) Veli  

Adı Soyadı

Adres :

Tel :

e-Posta :

268



Müze ne demektir?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Hangi tür müzeler vardır?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Müzelere eserler nerelerden gelmektedir?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Daha önce hiç müze gezdiniz mi? Gezdiyseniz hangilerini gezdiniz?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

EK 3:

ÖĞRENCİ GEZİSİ ÖN ANKETİ

Tarih:

Adı soyadı:  

Sınıfı:  

Numarası:

EK 4:

ÖĞRENCİ GEZİSİ SON ANKET

Tarih:

Adı soyadı:

Sınıfı:

Numarası:

Gezdiğiniz müzenin adı ve türü nedir?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

İncelediğiniz eserlerin türü nedir?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Eserler nasıl ve nereden sağlanmıştır?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Daha çok hangi tür eserlerden hoşlandınız?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Bu müze gezisinde neleri ilk defa öğrendiniz?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Gezide sizce eksik ve aksayan şeyler nelerdir?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..  

Bu gezi sizce daha iyi ve yararlı nasıl olabilirdi?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..
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EK 5:

“DÜN-BUGÜN- YARIN” ÇİZELGESİ

Aşağıdaki çizelgede ‘bulunan nesneler” bölümüne müzeden seçtiğiniz 3 nesnenin adını

yazınız ve şeklini çiziniz. Bu nesnelerin geçmişte nasıl kullanıldığını, bugün nasıl kullanıl-

dıklarını ve gelecekte nasıl kullanılacaklarını çizelgede doldurunuz.

Tema I II III

Bulunan nesneler

Geçmişte nasılkullanıl-

mışlar?

Günümüzde kullanılı-

yorlar mı?

Kullanım alanları neler-

dir?

Gelecekte nasıl kullanı-

lacaklar?

EK 6:

“ARA-BUL” ÇALIŞMA KÂĞIDI

Neredeyim?

Ben ………………………………………. Müzesinde sergilenen………...………………im.

………………….................... yapılmış bir nesneyim. Nerede sergilendiğimi bulup aşağıdaki  

soruları yanıtlar mısınız?

Eserin Adı Nedir?

Eser nerede ( şehir, ilçe vb.) bulunmuştur?

Eser hangi döneme/yüzyıla ait?

Eser nereden getirilmiştir?
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EK 7:

BİLİRKİŞİ KARTI

Mekân hangi amaçla kurulmuş/oluşturulmuştur?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

Mekânda ne gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

Mekânın topluma katkıları nelerdir?

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

………………………………………………………………………….…………………….…………………………………..

EK 8:

ŞEKİL AVCISIKARTI

ŞEKLİ BUL
BULDUĞUN  

NESNEYİ ÇİZİNİZ

ŞEKLİN ADI VE ÖZELLİKLERİ  

NEDİR?
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KAYNAKÇA
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https://www.serka.gov.tr/

https://www.ardahan.edu.tr/kongreler

http://www.ardahan.gov.tr/sehrimiz

https://www.serka.gov.tr/
https://www.ardahan.edu.tr/kongreler
http://www.ardahan.gov.tr/sehrimiz

