3. SINIF MESLEKLER TEMASI DİYAGRAMI
VE
ATÖLYE ÇALIŞMA PLANLARI

FeTeMM: Farklı meslek
gruplarının birlikte
çalıştığı bir oyun parkı
inşa eder.
Yazılım ve
tasarım:Meslek edinme
sürecindeki yolculuğu bir
diyagramla anlatır.

Görsel Sanatlar:
Mesleklerle ilgili resim
çalışması yapar.

Yaşam becerileri: Seçtiği
mesleğin parmak veya el
kukla tasarımını yapar.

Ahşap: Mesleği
simgeleyen bir objeyi
ahşap atölyesinde yapar.

Spor:Sporun bir meslek
alanı olarak tercih
edilebileceği ile ilgili
etkinlik planlar.

Drama: Meslekler ile
ilgili canlandırmalar
yapar.

Müzik: Meslek isimlerini
ritime dönüştürür.

ETKİNLİK UYGULAMA YÖNERGESİ:
Bu etkinlik planları TBA’nın tüm atölye türleri için hazırlanmıştır. Uygulayıcı öğretmenler
okullarında hangi atölye mevcut ise ona yönelik hazırlanmış olan planı uygulayabilir. Atölye
imkânları doğrultusunda temayı gerçekleştirmek üzere farklı eğitim içerikleri planlayıp
uygulayabilir.
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YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYE ÇALIŞMA PLANI
DERS:
KONU:
ÖĞRENME
ALANI:
KAZANIMLA
R
Diğer
Atölyelerle
İlişkili
Kazanımlar

HAYAT BİLGİSİ
MESLEKLER
HB.3.1. Okulumuzda Hayat

SINIF: 3

HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü üzerinde
durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden seçilir.
Ahşap- Metal Atölyesi
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı
malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç boyutlu
çalışma yapılması sağlanır.
Spor Atölyesi
BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Drama ve Eleştirel düşünme Becerileri Atölyesi
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen
tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri
kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan,
kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
FeTeMM Atölyesi
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön
değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade
eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön
değiştiren şeklinde nitelendirilir.
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler
üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri
tartışır.
Yazılım- Tasarım Atölyesi
BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin basit işlem akışları tasarlar.
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ARAÇGEREÇ:
SÜRE:

Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık,
kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir labirentte farenin
yolunu bulmasına yardım etme, evden okula gitme gibi etkinliklerin işlem
akışı tasarlanabilir.
Görsel Sanatlar Atölyesi
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım
ilkelerini kullanır.
Müzik Atölyesi
Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe eşlik
eder.
Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde durulmalıdır.
Meslek görselleri, makas, kumaş, dikiş seti, yapıştırıcı vb..
2 DERS SAATİ

GİRİŞ: Önceden hazırlanan aşağıdaki benzeri görseller sınıfın farklı yerlerine
asılarak bir süre öğrencilerin görseller hakkında konuşmaları izlenir. ( 5 dakika )

‘Meslek’ nedir, yaptığımız her işe meslek diyebilir miyiz? Şeklinde sorular sorularak
öğrencilerin meslek kavramı ile ilgili ön bilgileri kontrol edilir. Çevremizde
gördüğümüz mesleklerin neler olduğu konuşulur.
İŞLENİŞ: Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü üzerinde durulur.
Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden seçilir. Tüm ihtiyaçlarımızı
kendimizin sağlayamayacağını, öyle olsaydı herkesin evinde bir öğretmen, bir terzi, bir
aşçı, bir doktor, bir polis vb. olması gerektiği üzerinde durulur. Mesleklerin ortaya
çıkmasında toplumsal ihtiyaçları meslekleri etkili olduğu ve her mesleğin de kendine
ait özellikleri olduğu konusu üzerinde durulur.
Meslekler ve çalışma koşulları, meslekler ve kıyafet şartları, meslekler ve hareket
şartları vb ile ilgili sorular yöneltilir.
- İleride yapmak istedikleri mesleklerin neler olduğu, bu meslekte kullanılan özel bir
formanın olup olmadığı sorulur.
- Ortak meslekleri seçen öğrenciler gruplandırılır.
- Meslekle ilgili akla gelen bir obje veya önlük vb’nin seçilerek ürün tasarımı
yapmaları istenir. Ürün tasarımı drama atölyesinde kullanabilecekleri el kuklaları veya
parmak kuklaları şeklinde olabilir.
- Ürün geliştirme sürecinde;
Sor; mesleğin belirgin giyim özelliklerinin olup olmadığı vb. ile ilgili soru sormaları
ve araştırma yapmaları beklenir.
Hayal et; bu aşamada meslek seçimlerinin özelliklerini yansıtan tasarımı bir kağıda
çizmeleri beklenir.
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Planla; tasarımını planladıkları işin gerekli araç gerecinin temini ve işin yapılma nasıl
yapılacağının belirlenmesi aşamasıdır.
Yarat (oluştur); tasarımın yapım aşamasıdır.
Geliştir; ürünün tamamlanmasından sonra test yapılması sağlanır. Daha iyi ne
yapılabilirdi vb. şekilde sorular sorularak yapılan çalışmanın iyileştirilmesi veya farklı
versiyonlarının yapımı planlanır.
Ortaya çıkarılan ürünler drama atölyesinde meslekler veya ihtiyaç duyulan farklı
konular için kullanımına yönelik değerlendirilir.
SONUÇ: Sağlıklı bir toplum düzeni için her mesleğin önemli olduğu, mesleklerin zamanın
toplumsal ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterdiği yeni mesleklerin oluştuğu, bazı mesleklerin
zamanla yok olduğu bilgisi üzerinde durulur. Mesleklerin çeşitliliği, toplumun yakın çağda
daha çok hangi mesleklere ihtiyaç duyacağı, hangi mesleklerin zamanla önemini yitirip
hangi mesleklere dönüştüğünü vb. konularda araştırma yapmaları istenir.
Çevrelerindeki meslek gruplarıyla görüşme yapmalarını isteyerek, meslek edinme
sürecini tanımaları istenir.
DEĞERLENDİRME: (10) dakika
Kriterler

Geliştirilmeli

Düşünce
Meslek kavramını tanımlar.
İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini
tanımlar.
Toplumsal iş bölümünde mesleklerin
önemini bilir.
Duygu (gözlemlenebilir)
İşlenen konuya karşı olumlu tutum
geliştirir.
Grup çalışmalarına uyumlu tavır sergiler.
Eylem
Tasarımını amaca uygun olarak
gerçekleştirir.
Grup çalışmalarına etkin katılım sağlar.
Güvenlik tedbirlerine uyar.
İlgi duyduğu meslekler için gerekli şartları
araştırır, planlama yapar.
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Orta

İyi

Çok iyi

DERS:
KONU:
MODEL
TEKNİK
ÖĞRENME
ALANI:
KAZANIMLA
R

Diğer
Atölyelerle
İlişkili
Kazanımlar

FeTeMM ATÖLYESİ ÇALIŞMA PLANI
FEN BİLİMLERİ
SINIF: 3
DİSİPLİNLERARASI-DİĞER ATÖLYELERLE İLİŞKİLENDİRME
PLANI
5E MODELİ
MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön
değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade
eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön
değiştiren şeklinde nitelendirilir.
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler
üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri
tartışır.
Ahşap- Metal Atölyesi
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı
malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç boyutlu
çalışma yapılması sağlanır.
Spor Atölyesi
BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Drama ve Eleştirel düşünme Becerileri Atölyesi
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen
tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri
kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan,
kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
Yazılım- Tasarım Atölyesi
BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin basit işlem akışları tasarlar.
Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık,
kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir labirentte farenin
yolunu bulmasına yardım etme, evden okula gitme gibi etkinliklerin işlem
akışı tasarlanabilir.
Yaşam Becerileri Atölyesi
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
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Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü üzerinde
durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden seçilir.
Görsel Sanatlar Atölyesi
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım
ilkelerini kullanır.
Müzik Atölyesi
Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe eşlik
eder.
Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde durulmalıdır.
İp, pinpon topu, ahşap dil çubukları, yapıştırıcı

ARAÇGEREÇ:
SÜRE:
2 DERS SAATİ
Giriş (süre 10 dk): “Kuvvet nedir? Kuvvetin etkilerini hayatımızda nerelerde görüyoruz?”
sorularıyla giriş yapılır. Hareket dendiğinde neler düşündükleriyle ilgili ön bilgileri yoklanır.
Yaşam Becerileri Atölyesiyle İlişkilendirme: Evimizde ve yaşam becerileri atölyesinde
nelerin yer aldığı düşünülerek hangi kuvvet etkilerinin kullanıldığıyla ilgili etkileşimli
tartışmalar yapılır.
Keşfetme (süre 10 dk): Bir topa vurarak hızlanması sağlanır ve harekete geçirildiğini ve
hızlanan hareket yaptığını söylemeleri beklenir. Bir topa bir kez vurup sonrasında yavaşlaması
sağlanır ve yavaşlayan hareket yaptığını ve durdurulduğunu söylemeleri beklenir. Top duvara
atılıp yön değiştirmesi sağlanır ve yön değiştirme hareketi yaptığını söylemeleri beklenir. İp
bağlanmış topun dönmesi sağlanır ve dönme hareketi yaptığını söylemeleri beklenir. İp
bağlanmış top sağa sola sallanır ve sallanma hareketi yaptığını söylemeleri beklenir. Bir yay
kullanılarak esnetilir ve şekil değiştirmenin meydana geldiğini söylemeleri beklenir.
Drama Atölyesiyle İlişkilendirme: Öğrencilere öğretmen tarafından “hızlan, dur, yavaşla,
şekil değiştir, sallan, dön, yön değiştir” vb komutlar verilerek canlandırmaları istenir.
Açıklama (süre 10 dk): Hareket ve kuvvet kavramları tanımlanır. Hareket çeşitleri ve
kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerle ilgili videolar izletilir. Esnek ve esnek olmayan
maddelere örnekler verilir. Aşağıdaki kavram haritası etkileşimli olarak incelenir. Karşılıklı
ikişer kişiyle halat çekme yarışı yapılır ve dengede kalmanın veya bir tarafta daha fazla kuvvet
olmasının denemeleri yapılır. Kareli kağıda 2 şer 3 er birimlik oklar veya cetvelle 2 şer 3 er cm
lik oklar çizilerek matematik uygulaması yapılır. Konu ile ilgili genellemelere ulaşılır.
Yazılım-Tasarım Atölyesiyle İlişkilendirme: Kuvvetin etkileri ve hareketle ilgili Scratch klibi
tasarlanır.
Derinleştirme (süre 30 dk): Oyun Parkı Tasarımı Yapalım denilerek örnek oyun parkı
araçları gösterilir. 4 veya 5 kişilik gruplar oluşturulur. Her grup kendisine bir oyun parkı aracı
seçer. Mühendislik tasarım süreci uygulanmaya başlanır. Sor basamağında seçilen oyun parkı
aracıyla ilgili malzemeler düşünülerek araştırmalar yapılır. Hayal et basamağında aracın kağıt
üzerindeki çizimi yapılır. Planla basamağında gerekli olan malzemeler tespit edilir ve ders
esnasında hazır bulunan malzemeler ihtiyaca göre alınır. Oluştur basamağında malzemeler bir
araya getirilerek tasarım gerçekleştirilir. Geliştir basamağında tasarım test edilir ve daha iyiye
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ulaştırılması düşünülerek düzenlemeler yapılır.
Ahşap Atölyesiyle İlişkilendirme: Ahşap malzemeler hazır alınmayıp ahşap atölyesinde
üretilir. Aynı zamanda ahşap kesme için ölçüler kullanılacağından matematik dersi uygulaması
da yapılmış olur.
Etkinliğin
boyutları
Fen

İçeriği

Matematik

Aynı ve zıt yönlü kuvvetlerin hareket yönüne etkisinin sayısal olarak
hesaplanması

Mühendislik

Teknoloji

Oyun parkı aracı tasarımında mühendislik tasarım sürecinin
kullanılması, malzeme kullanımında kalite-maliyet dengesinin
gözetilmesi
Video izleme, teknolojik araçların kullanımı

Sanat

Oyun parkı aracına sanatsal görünüm kazandırılması

Kuvvet ve hareket

Değerlendirme (süre 10 dk): Yapılan oyun parkı araçlarının değerlendirilmesi rubrik
yardımıyla gerçekleştirilir. Tüm gruplar birbirlerinin yaptığı araçları rubrikte belirtilen
yönlerden değerlendirir ve birinci olan grup belirlenir. Tüm oyun parkı araçlarının bir araya
getirilmesiyle Sınıf Oyun Parkı oluşturulmuş olur.
TASARIM DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Geliştirilmeli
(1)
Tasarımın özgünlüğü
Tasarımın amacı
gerçekleştirebilirliği
Tasarımın işlevselliği

Orta (2)

İyi (3)

Çok iyi (4)

Tasarımın görsel kalitesi

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
Kriterler
Geliştirilmeli
Düşünce
Kuvvet kavramını tanımlar ve
örneklendirir.
Hareket özelliklerini tanımlar ve
örneklendirir.
Duygu
Konuya karşı olumlu tutum geliştirir.
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Orta

İyi

Çok iyi

Grup çalışmalarına karşı olumlu tutum
geliştirir.
Eylem
Tasarımını amaca uygun olarak
gerçekleştirir.
Grup çalışmalarına etkin katılım sağlar.
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DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ATÖLYE PLANI
DERS:
KONU/ KAVRAMLAR

TÜRKÇE
Konuşma/ Meslekler

ÖĞRENME ALANI:

T.3.2. KONUŞMA

KAZANIMLAR

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da
öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma
yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap
ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu
dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi
hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.

DİĞER ATÖLYELERLE
İLİŞKİLİ KAZANIMLAR

Ahşap- Metal Atölyesi
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla
farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç
boyutlu çalışma yapılması sağlanır.

SINIF: 3

Spor Atölyesi
BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak
katılır.
FeTeMM Atölyesi
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön
değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket
özelliklerini ifade eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön
değiştiren şeklinde nitelendirilir.
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek
keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran
cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği
tehlikeleri tartışır.
Yazılım- Tasarım Atölyesi
BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin basit işlem akışları tasarlar.
Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık,
kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir
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labirentte farenin yolunu bulmasına yardım etme, evden okula
gitme gibi etkinliklerin işlem akışı tasarlanabilir.
Yaşam Becerileri Atölyesi
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü
üzerinde durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın
çevresinden seçilir.
Görsel Sanatlar Atölyesi
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları
ve tasarım ilkelerini kullanır.
Müzik Atölyesi
Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği
müziğe eşlik eder.
Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde
durulmalıdır.
ARAÇ-GEREÇ:
SÜRE:

Hoparlör, A4 kağıt, post-it, kalem
2 saat

Isınma- Hazırlık (10 dk)
Etkinlik: Katılımcılar çemberde toplanır. Öğretmen “Çocukken olmak istediğiniz veya
hayalinizi kurduğunuz mesleği düşünelim. İsmimizin önüne o mesleği ekleyerek söyleyeceğiz’
der. Örneğin “Astronot Mine” . Bir katılımcı yaptıktan sonra diğerleri aynı hareketi tekrarlar.
Herkes tamamlanınca etkinlik sonlandırılır. Bir tur döndükten sonra bir sonraki adıma geçilir.
Etkinlik: Mesleği ile birlikte adını söylerken o mesleği hatırlatacak hareket eşliğinde
adını söylerler.(yemek yapan aşçı, araba kullanan şoför, mikroskopla hücre inceleyen
araştırmacı, hastasını muayene eden doktor vb...gibi)
Etkinlik: Katılımcılar çemberde bir kişiden başlayarak hatırladığı kişiye gidip mesleğini
ve ismini hareketini yaparak söyler. Herkesin mesleği ve ismi öğrenilir.
Etkinlik: Katılımcılar çemberde devam eder. Drama eğitmeni ortaya geçerek bir kişiyi
işaret parmağı ile gösterir. Gösterdiği kişi yere eğilir, sağında ve solunda kalan kişiler hızlıca
mesleği ve ismini birlikte söylerler. Önce ve doğru söyleyen ayakta oyuna devam eder. Sonra
söyleyen veya şaşıran oyuna oturarak devam eder. Son iki kişi kalana kadar oyun devam eder.
Etkinlik: Çember olunur. Drama öğretmeni, “Aynı meslekleriniz ile devam ediyoruz.
Artık bu mesleği yapan kişilersiniz. Mesleğinizin özellikleri nelerdir? Bu mesleği yaparken
nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Bir alet kullanıyor musunuz? Kullandığınız aletleri yakın
çevrenizdeki objelerden oluşturun. (çekiç gibi kullanılan bir obje, stetoskop gibi kullanılan
kulaklık vb...) Nerede çalışıyorsunuz? Kim ile ilgilenirsiniz? Kimlerle konuşur mesai içinde?
Bu mesleği yapan kişilerin en çok ağzından çıkan cümleler nelerdir?” soruları üzerinden
meslekleri üzerine düşünme sağlanır. Katılımcılardan biri ortaya geçer. Bu mesleklere dair
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merak ettiği bir şeyi söyler. Örneğin “İnsanlarla ilgilenenler”. Kendisine uygun olanlar yer
değiştirir. Ortadaki kişi kendisine yer kapmaya çalışır. En sona kalan kişi yeni soruyu sorar.
Etkinlik: Katılımcılar ikili olur. Drama eğitmeni “Aranızda A ve B diyerek paylaşalım.
A olanlar önce bir akışkan hareket başlatacaklar B olanlar onları aynası olacaklar (hareketin
aynısını yapmak), daha sonra rolleri değiştireceğiz.” Der. Drama eğitmeni hafif bir müzik açar.
Bir müddet sonra B’ler hareketi başlatır, A’lar hareketi aynalar. Öğretmen bir süre sonra A
olanlara belirlediği mesleği akışkan bir şekilde anlatan hareketler yaparak göstermesini söyler.
B’ler hareketi aynalar. Roller değiştirilerek B’ler mesleği canlandırır, A’lar ayna olur.
Tahminleri birbirleri ile paylaşırlar.
Canlandırma
Etkinlik: Aynı gruplara dramatik durumlar verilir. Hazırlık için süre verilir.
Canlandırmalar tek tek izlenir.
Dramatik durum; her biri mesleğini yaparken ne gibi aksilikler yaşayabilir. Beyin
fırtınası yapılarak bu aksilikler üzerinde konuşulur. Huysuz bir hasta ve ona yardımcı
olmaya çalışan doktor, yanlış renk boya kullanan boyacının, karşısındaki insanı o
rengin güzelliği konusunda nasıl ikna edebileceği vb gibi.
Değerlendirme (10 dakika):
Etkinlik: Katılımcılar beş gruba ayrılırlar. Gruplardan bir tanesi ortaya diğerleri dört
köşeye konumlanır. Öğretmen “Grupça hareket ederek bir köşeyi kapmaya çalışacaksınız.
Grup birbirinden kopmamalı veya dağılmamalıdır. Değiş, yönergesiyle yer değiştireceğiz,
çıktığımız köşeye giremeyiz.” der. Süreç birkaç defa oynandıktan sonra bir köşede duran
katılımcılara öğretmen “Bugün neler fark ettiniz? Oyunu oynarken neler hissettiniz? Oyun
sırasında hangi mesleklerde bulunmak sizin için daha heyecan verici oldu? vb. sorular sorar.
Aralarında konuşmalarını söyler.
Etkinlik: Öğretmen “Burası bir tablo bizler içini bedenlerimizle dolduracağız. Bugün ile
ilgili aklınızda kalan meslekleri düşünerek o mesleğin donuk imgesiyle tabloya eklemlenelim.
Sıra ile yapacağız. Herkes geldikten sonra tablo tamamlanacak.” (grup dinamiğine göre
çıkarılabilir)
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Kriterler

Geliştirilmeli

Düşünce
Farklı meslek gruplarını bilir.
Farklı mesleklerin özelliklerini tanır.
İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini
bilir.
Kendini farklı mesleklere uygunluk
açısından değerlendirir.
Duygu (gözlemlenebilir)
Farklı meslek gruplarına saygı duyar.
Canlandırmalara etkin katılımda istekli olur.
Eylem
Farklı meslek gruplarına yönelik
canlandırma yapar.
Oyunlara etkin olarak katılır.
Çevresiyle meslekler hakkında konuşur.
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Orta

İyi

Çok iyi

SPOR ATÖLYESİ ÇALIŞMA PLANI
DERS:

HAYAT BİLGİSİ SINIF: 3

KONU/ KAVRAMLAR
ÖĞRENME ALANI:

Aktif ve Sağlıklı Hayat
3.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak
katılır.

DİĞER ATÖLYELERLE
İLİŞKİLİ KAZANIMLAR

Ahşap- Metal Atölyesi
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama
yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak
üç boyutlu çalışma yapılması sağlanır.
Drama ve Eleştirel düşünme Becerileri Atölyesi
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da
öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma
yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap
ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla,
konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek
konuşma) önemi hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
FeTeMM Atölyesi
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve
yön değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket
özelliklerini ifade eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve
yön değiştiren şeklinde nitelendirilir.
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti,
hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek
keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran
cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep
olabileceği tehlikeleri tartışır.
Yazılım- Tasarım Atölyesi
BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin basit işlem akışları tasarlar.
Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık,
kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir
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labirentte farenin yolunu bulmasına yardım etme, evden okula
gitme gibi etkinliklerin işlem akışı tasarlanabilir.
Yaşam Becerileri Atölyesi
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu,
çeşitli mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş
bölümü üzerinde durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin
yakın çevresinden seçilir.
Görsel Sanatlar Atölyesi
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat
elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.

ARAÇ-GEREÇ:
SÜRE:

Müzik Atölyesi
Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği
müziğe eşlik eder.
Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde
durulmalıdır.
Farklı branşlar için top çeşitleri, ip, düdük, minder vb..
4 DERS SAATİ

Giriş (10 dakika):
Öğretmen her zamankinden farklı bir kostüm giyerek derse gelir (profesyonel futbolcu,
basketbolcu vb. kıyafeti) Çocukların bir süre kendi aralarında konuşmalarına izin verir. Daha
sonra kıyafeti ile ilgili sorular sorar. Kıyafetinin spor ile ilgili bir mesleğin kıyafeti olduğunu,
çevrelerinde gördüğü mesleklerin neler olduğu sorulur. Ailelerindeki yetişkinlerin ne iş
yaptığı, aile içinde spor yapan bireylerin olup olmadığı hakkında sorular sorulur. Tanıdık
profesyonel sporcular hakkında konuşulur. Futbol, basketbol vs… sporların hobi olarak
yapılabileceği gibi bir meslek de olabileceği üzerinde durulur.
İşleniş :
Çocuklarla spor branşlarından bazıları ile ilgili kısa kısa etkinlik örnekleri yapılır.
Örneğin yukarıdaki spor branşları ve burada olmayan sporlar ile beden diliyle gösterilir. Diğer
çocuklar tahmin ederler.
- Futbol: Futbol topu ile pas alıştırmaları yaparlar.
- Basketbol: Basketbol topu ile önde, yanda top sektirirler.
- Boksör : Boks torbasına yumruk(sol direk, sağ kroşe ) atarlar.
- Cimnastik: Cimnastikte düz takla, ters takla atarlar.
(Eğer çalışılan grup küçük ve zaman yeterli ise) Öğrenciler istedikleri oyunu oynamak için
gruplara ayrılır. Her grup oyunun kuralları gereği ilgili malzemeyi alarak istasyon biçiminde
çalışma yaparlar. Oyunlar oynanırken güvenlik kurallarına dikkat etmeleri sağlanır. Birlikte
oyun oynama kurallarına riayet ederek ders tamamlanır.
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Değerlendirme (10 dakika):
Kriterler

Geliştirilmeli

Düşünce
Sporun bir meslek dalı olabileceğini bilir.
Bazı spor dallarının özellikleri tanır.
Güvenlik tedbirlerinin oyun sırasındaki
önemini bilir.
Duygu (gözlemlenebilir)
Oyun oynamaya istekli olur.
Grup çalışmalarına uyumlu tavır sergiler.
Eylem
Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli
olarak katılır.
Oyun sırasında güvenlik tedbirlerini
uygular.
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Orta

İyi

Çok iyi

AHŞAP- METAL ATÖLYE ÇALIŞMA PLANI
DERS:
KONU/ KAVRAMLAR
ÖĞRENME ALANI:

HAYAT BİLGİSİ
SINIF:3
MESLEKLER
3.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

KAZANIMLAR

G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla
farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç
boyutlu çalışma yapılması sağlanır.
Spor Atölyesi
BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

DİĞER ATÖLYELERLE
İLİŞKİLİ KAZANIMLAR

Drama ve Eleştirel düşünme Becerileri Atölyesi
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da
öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma
yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap
ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu
dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi
hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
FeTeMM Atölyesi
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön
değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini
ifade eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön
değiştiren şeklinde nitelendirilir.
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek
keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran
cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği
tehlikeleri tartışır.
Yazılım- Tasarım Atölyesi
BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin basit işlem akışları tasarlar.
Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık,
kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir labirentte
farenin yolunu bulmasına yardım etme, evden okula gitme gibi
etkinliklerin işlem akışı tasarlanabilir.
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Yaşam Becerileri Atölyesi
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü üzerinde
durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden
seçilir.
Görsel Sanatlar Atölyesi
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve
tasarım ilkelerini kullanır.

ARAÇ-GEREÇ:
SÜRE:

Müzik Atölyesi
Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği
müziğe eşlik eder.
Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde
durulmalıdır.
Kıl testeresi, ahşap plaka, zımpara, kıl tezgahı, kalem, kağıt, boya,
mıknatıs, vb.
2 DERS SAATİ

Giriş : Hayalinizde kendinizi hangi meslekte görüyorsunuz. Düşündüğünüz bu mesleğin
özelliğini yansıtan bir nesneyi çizelim. Çizdiğiniz bu görselleri üç boyuta dönüştürelim.
İşleniş:
Sevdiğiniz meslek söylendiğinde aklınıza ilk gelen nesne? ( örnek : doktor için stetoskop,
itfaiye yangın tüpü, marangoz için metre vb.)
Gelen yanıtlardan sonra,
1- Yapılan çizimler 3 mm ahşap kontrplak üzerine yeniden çizilir veya kağıt ahşap
üzerine yapıştırılır.
2- Çizgiler üzerinden kıl testere yardımı ile kesilir.
3- Kesilen malzeme zımpara yapılır.
4- Boya için hazırlanır.
5- Meslek renklerini anlatan boyalarla boyanır.
6- Yapılan objeler istenirse arkasına mıknatıs yapıştırılarak magnet haline dönüştürülür.

Yapılan çalışmalar diğer dersler ile bağdaştırılarak meslek çağrışım materyali olarak kullanılır ve
yıl sonu sergisi olarak saklanıp meslekler sergisi yapılır.
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DEĞERLENDİRME: (10) dakika
Kriterler

Geliştirilmeli

Düşünce
Meslek kavramını tanımlar.
İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini tanımlar.
Toplumsal iş bölümünde mesleklerin önemini bilir.

Duygu (gözlemlenebilir)
İşlenen konuya karşı olumlu tutum geliştirir.
Grup çalışmalarına uyumlu tavır sergiler.
Eylem
Tasarımın uygulama aşamasında güvenlik
önlemlerinin alınmasına dikkat eder.
Tasarımını uygun araç-gereç ve malzemeler
kullanarak tamamlar.
Öz değerlendirme sonucunda tasarımın
tekrar geliştirilmesi üzerinde durur.
Tüm bu çalışmalar sürecinde iş birliği içinde
çalışır.
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Orta

İyi

Çok iyi

MÜZİK ATÖLYESİ ÇALIŞMA PLANI
DERS:

MÜZİK

SINIF: 3
2019

KONU/ KAVRAMLAR

RİTİM

ÖĞRENME ALANI:

Mü. 3. A. DİNLEME - SÖYLEME

KAZANIMLAR

Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği
müziğe eşlik eder.
Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde
durulmalıdır.
Ahşap- Metal Atölyesi
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla
farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç
boyutlu çalışma yapılması sağlanır.

DİĞER
ATÖLYELERLE
İLİŞKİLİ
KAZANIMLAR

Spor Atölyesi
BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Drama ve Eleştirel düşünme Becerileri Atölyesi
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da
öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma
yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap
ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu
dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi
hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
FeTeMM Atölyesi
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön
değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini
ifade eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön
değiştiren şeklinde nitelendirilir.
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek
keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran
cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği
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tehlikeleri tartışır.
Yazılım- Tasarım Atölyesi
BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin basit işlem akışları tasarlar.
Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık,
kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir labirentte
farenin yolunu bulmasına yardım etme, evden okula gitme gibi
etkinliklerin işlem akışı tasarlanabilir.
Yaşam Becerileri Atölyesi
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü üzerinde
durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden
seçilir.
Görsel Sanatlar Atölyesi
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve
tasarım ilkelerini kullanır.
ARAÇ-GEREÇ:

Vurmalı müzik aletleri, cd vs

SÜRE:

1 DERS SAATİ

Giriş (5 dakika):
Öğretmen derse ritim çalgısı kullanarak giriş yapar. ( Ritim ve ezgi örneklerini öğretmen kendisi
çalabileceği gibi internetten veya cd’den de dinletebilir.)
Keşfetme (5 dakika):
Öğrencilerden, duydukları düzeylerine uygun ritim veya ezgileri yansılama yöntemiyle (taklit
etme) tekrarlamaları istenir. Bu sırada ilk etapta oluşan düzensiz vuruşlar ve arkasından gelen
doğru ritim arasındaki ahenge dikkat çekilir.
Açıklama (10 dakika):
Ritim; çeşitli aletlerle vurarak çıkarılan, düzenli ve akıcı seslerin oluşturduğu bütün
olduğu, vurmalı çalgıların ve perküsyonun temeli olduğu bilgisi verilir. Sadece müzikte değil
bir çok alanda ritim olgusu olduğuna dikkat çekilir. Örneğin kalbimizin atışı ya da spor yaparken
de bir ritim kullandığımız hakkında konuşulur. Türk müziğinde kullanılan vurmalı çalgılar genel
olarak sınıflandırılır.
Zili tef,
Tef,
Kaşık,
Darbuka,
Kudüm,
Davul,
Koltuk davulu,
Marakas,
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Dünya müziğinde de kullanılan bir çok vurmalı çalgı olduğu söylenerek; timpani, ksilofon,
bateri, üçgen zil, kajon vb. hakkında genel bilgilendirme yapılır.
Meslekler ile ilgili bir okul şarkısı dinlenir ve öğrenciler bu müziklere ritim çalgılarıyla eşlik
ederler.
Öğrencilerden şimdiye kadar öğrendikleri tekerlemeleri, ninnileri, sayışmaları hatırlamaları
istenir. Bunlardaki susma durakları işaretlenerek buralara ritim çalgıları ile ritim eklenir.
Derinleştirme (15 dakika):
- Tahtaya bilinen meslekler yazılır ve her meslek için belirli bir ritimde ve belirli sayıda
vuruş planlanır.
- Önce 2, sonra 3 meslek adı art arda söylenerek ritim çalışması yapılır,
- Bu sayı arttırılarak bir ritim oluşturulur.
- Solo veya grup ile çalışmalar yapılabilir.
Değerlendirme ( 5 dakika):
Kriterler

Geliştirilmeli

Düşünce
Ritim kavramını bilir.
Türk müziğinde kullanılan vurmalı çalgıları
bilir.
Dünya müziğinde kullanılan bazı vurmalı
çalgıları tanır.
Duygu (gözlemlenebilir)
Ritim çalışmaktan keyif alır.
Grup çalışmalarına uyumlu tavır sergiler.
Eylem
Parçaya uygun ritmi yakalar,
Yeni ritimler oluşturur.
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Orta

İyi

Çok
iyi

YAZILIM VE TASARIM ATÖLYESİ ÇALIŞMA PLANI
DERS:

KONU/KAVRAM
LAR
ÖĞRENME
ALANI:
KAZANIMLAR

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
YAZILIM
(SERBEST ETKİNLİKLER)
MESLEKLER

SINIF: 3

PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

BT.5.D1.1. Günlük yaşantıya ilişkin basit işlem akışları tasarlar.
Bilgisayar kullanmadan bireysel ve grup olarak, okula hazırlık,
kütüphaneden kitap ödünç alma vb. etkinlikler yapılır. Bir labirentte
farenin yolunu bulmasına yardım etme, evden okula gitme gibi
etkinliklerin işlem akışı tasarlanabilir.
Ahşap- Metal Atölyesi
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı
Diğer Atölyelerle
İlişkili Kazanımlar malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç
boyutlu çalışma yapılması sağlanır.
Spor Atölyesi
BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Drama ve Eleştirel düşünme Becerileri Atölyesi
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen
tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri
kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına
çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
FeTeMM Atölyesi
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
Konu / Kavramlar: Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön
değiştirme
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade
eder.
Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön
değiştiren şeklinde nitelendirilir.
F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Konu / Kavramlar: Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler
üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği
tehlikeleri tartışır.
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Yaşam Becerileri Atölyesi
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
Toplumsal yaşamda her mesleğin gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal iş bölümü üzerinde
durulur. Örneklenecek meslekler öğrencinin yakın çevresinden seçilir.
Görsel Sanatlar Atölyesi
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve
tasarım ilkelerini kullanır.

ARAÇ-GEREÇ:

Müzik Atölyesi
Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe
eşlik eder.
Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde durulmalıdır.
Meslekler Etkinlik Kağıdı, Kalem

SÜRE:

1 DERS SAATİ

Meslekler etkinlik kâğıdının (2 sayfa) ilk sayfasında yazılım mesleğine yönelmek isteyen
öğrenciler için temel adımlardan bahsedilmektedir. Birinci adımda algoritma bilgisi öğrencilere
verilmelidir. Algoritma bilgisi yazılıma adım atmak isteyen herkesin öğrenmesi gereken en temel
bilgilerdir. İkinci adımda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri uygulamalardan
bahsedilir. Blok tabanlı kodlama araçları kullanılarak öğrencileri gözlem yoluyla ilgilerini ve
yeteneklerini keşfedebileceğimiz ortamlar düzenlenebilir. İlgi ve yeteneği olan öğrenci 3. adımda
programlama dillerinden genel olarak bahsedilir. Java, Android, IOS gibi güncel programlama
dillerinden ve nerelerde kullanıldığından bahsedilir. Uygun araç gereç mevcutsa (akıllı tahta,
projeksiyon vb.) programlama dilleriyle ilgilen kişileri tanıtan görseller gösterilir. İlgi ve
yeteneğe göre yönlenilen programlama dilinde uzmanlaşmak gerektiği 4. adımda değinilir. Bir
programlama dilinde uzmanlaşmanın, o programlama dilinde yıllarca kod yazmak ve güncellenen
versiyonların takip edilmesi gerektiğine değinilir. 5. adımda yeni geliştirilen programlara ilgi
gösterilmesi gerektiği, gerekirse farklı programlarda aynı projeleri yazması gerektiğinde
yazabilme yeteneğinin olması gerektiğini ifade edebilir.
Algoritma:
1.Adım: Algoritma bilgisi
2.Adım: İlgi ve yetenekleri keşif
3.Adım: Programlama dilleri
4.Adım: Programlama dilinde uzmanlaşma
5.Adım: Yeniliklere açıklık
Temel algoritma bilgisi verildikten sonra 1. etkinlik kâğıdı gösterilir. Konu etkinlik kâğıdı
üzerinden özetlendikten sonra 2. etkinlik kâğıdı verilerek boş bırakılan yerlerin öğrenciler
tarafından doldurulması istenir. 2. Etkinlik kâğıdını öğrenciler doldurduktan sonra yukarıdaki
algoritma adımlarının yazdırılması istenir. Böylece yazılım mesleğine adım atmak isteyenleri
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algoritma bilgileri verilerek yönlendirilmesi sağlanır.
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Nasıl Yazılımcı
Olurum?
ADIM

01
Algoritma Bilgisi

--- --- - - - - - - ADIM

02

İlgi ve Yetenekleri
Keşif

--- --- - - - - - - -

ADIM

Programlama
Dilleri

03

--- --- - - - - - - -

ADIM

Programlama
Dilinde
Uzmanlaşma

04
--- --- - - - - - - -

ADIM

05
Yeniliklere açıklık

--- --- - - - - - - - --- --- - - - - - - -

Nasıl Yazılımcı
Olurum?
ADIM

01
--- --- - - - - - - -

ADIM

02
--- --- - - - - - - -

ADIM

03
--- --- - - - - - - -

ADIM

04
--- --- - - - - - - -

ADIM

05
--- --- - - - - - - - --- --- - - - - - - -

