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Uygulama Dönemi: 2014-2015 yılı Bağlam Temelli Yaklaşım ile uygulanmış olup 2015 Scientix

Fen ve Matematik Eğitim Konferansında bildiri olarak sunulmuştur.

2017-2018 Öğretim yılı Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme (ASÖ) ile entegre edilmiştir.

Yöntem: Açık Uçlu Araştırma Sorgulama Dayalı Öğrenme ve Bağlam Temelli Yaklaşım entegresi
yapılarak tasarlanmıştır.

ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN KULLANILMA GEREKÇESİ

2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında disiplinlerarası bir bakış açısıyla
Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programında öğrenme-öğretme kuram ve uygulamaları açısından bütüncül bir bakış açısı
benimsenmiş; genel olarak öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine
aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi
esas alınmıştır (Fen Bilimleri Öğrt. Prog. 2018).

Araştırma Sorgulama Dayalı Öğrenme yaklaşımında öğrenciler bilgiyi sorular sordukları,
iddialar oluşturdukları ve bu iddialarını delillerle, destekledikleri araştırma-sorgulamaya dayalı bir
öğrenme ortamında yapılandırmaktadırlar. Bu yaklaşım öğrencilerin öğrenme sürecine
katılımlarını artırmakta ve bu sebeple daha etkin bir öğrenme ortamı oluşturulabilmektedir (Günel
vd. 2012).

Bağlam Temelli Yaklaşım; öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları bir olayı veya günlük
hayatta kullandıkları ve yakından tanıdıkları teknolojik bir aracı temel alarak ünitede geçen konu
veya kavramların bu olay veya araç ile olası bağlantılarını kuran bir yaklaşımdır.

Bağlam; bireyin güncel hayatta karşılaştığı olgu, olay veya kullanmış olduğu teknolojinin
fen kavramları ile ilişkilendirerek, soyut bir yapıdan somut bir yapıya dönüştürülmesidir(Özmen,
Çepni, 2011).

Öğretmenler derslerde, bu bilgileri öğreniyoruz ama ne işimize yarayacak gibi ifadelerle
karşılaşabilirler. Dolayısıyla Bağlam Temelli Yaklaşım (Yaşam Temelli Yaklaşım) ile ifade edilen
bağlam, öğrencilere derse başlandığı anda bu ilişkiyi kurmalarını sağlayabilir. Dolayısıyla
öğretilmesi düşünülen soyut olabilecek bir kavram, başlarken öğrencinin zihninde somutlaşabilir.

Bazen de öğrencilerin ilgilerini çeken konularda bile, öğrendiklerini farklı durumlara,
yaşamdaki diğer alanlara uyarlamalarında zorluklar yaşanabilmektedir. Yaşam Temelli Yaklaşımla
derse başlarken kullanılan yaşamdaki bağlam incelenirken, yaşamdaki bağlam kullanılarak okul
bilgileri oluşturulabildiğinden, bu bilgiler yaşamdaki daha farklı durumlarla bağ kurularak
aktarılmasını kolaylaştırabilir.

Yaşamdan seçilen bağlamla, bilginin nasıl kullanıldığı ve bilgiyi kullanarak nelere
ulaşılabileceği kendiliğinden bir akış içinde öğrencilerin zihninde şekillenebilir.
Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme yaklaşımı ile de kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu,
öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferini
sağladığı belirtildiği için iki yaklaşımın entegresi sağlanabilir. Bu noktadan hareketle seçilen
bağlam, tüm ünitenin kazanımlarını içermesine dikkat edilmiştir. Bilginin nasıl kullanıldığı ve
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bilgiyi kullanarak nelere ulaşılabileceği kendiliğinden bir akış içinde, Araştırma-Sorgulamaya
Dayalı Öğrenme yaklaşımı    ile desteklenmiştir.

Besinlerimiz/ Canlılar ve Yaşam ünitesi için tüm kazanımları içeren Bağlam, “Obezite”
olarak seçilmiştir.

FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

Ünite: F.4.2. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
Konu: 4.2.1. Besinler ve Özellikleri
Sınıf: 4. sınıf
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Besin içerikleri, su, mineral, gıda saklama koşulları, dengeli beslenme,
obezite, besin israfı

ÜNİTE KAZANIMLARI

F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
a. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, su ve minerallerin ayrıntılı yapısına girilmeden
yalnızca önemleri vurgulanır.
b. Vitamin çeşitlerine girilmez.

F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma
verilerine dayalı olarak tartışır. Dondurulmuş besinler, paketlenmiş besinler, son kullanma tarihi
gibi kavramlar üzerinde durulur. Ayrıca besinlerin temizliği konusuna öğrencilerin dikkati çekilir.
F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. Obezitenin beslenme alışkanlığı ile
ilişkisi vurgulanır. Besin israfının önlenmesine dikkat çekilir

ÜNİTE BAĞLAMI

Obezite bağlamı ile bilginin nasıl kullanıldığı ve bilgiyi kullanarak nelere ulaşılabileceği
kendiliğinden bir akış içinde öğrencilerin zihninde şekillenmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda
öğrencilerin sorular sorarak, iddialar oluşturdukları ve bu iddialarını delillerle, destekledikleri bir
ortam sağlaması benimsenmiştir

DERS ETKİNLİĞİ
REACT MODELİ AŞAMALARI

1. İLİŞKİLENDİRME (RELATING)

Öğrencilerin gerçek yaşamla öğrenilecek kavram arasında ilişki kurulması beklenir. Bu bir
yaşamdan bağlamı içeren hikaye, metin veya video (bağlamı açıklayan bilgiler içermeyen) vb.
olabilir. Bu ünite için seçilen bağlam “obezite” dir. Aşağıdaki giriş metni ve gazete haberi
okutularak derse giriş yapılır.

BİLGE’ NİN OKUL GÜNLÜĞÜ
Bilge okul ödevlerini ve çalışmalarını bitirdikten sonra zaman kalırsa internette vakit

geçirirdi. Ne ilginç şey şu internet diye düşündü. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla oturduğun
yerde aynı şeyleri öğrenebiliyorsun. Bilge internette gezinmeye devam ederken, bir haber



dikkatini çekti. TÜRKİYE'DE OBEZİTE ALARMI! TÜRKİYE'DE 10 KİŞİDEN 3'Ü OBEZ…
Son zamanlarda bu haberleri sık sık duyar olmuştu. Haberin içeriğini okumaya başladı.

TÜRKİYE'DE OBEZİTE ALARMI!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'deki obez oranının yüzde 31, hareketsizlik
oranının ise yüzde 72'ye çıktığını bildirirken, her 3 kişiden birinin obez olması tartışma yarattı.
Obezite ile mücadele için 'Beslenme dostu okul projesi' başlattıklarını, kantinlerden asitli
içeceklerin kaldırıldığını kaydeden Müezzinoğlu, "Türk erişkin toplumunda 1998'de yapılan
Turped-1 çalışmasında yüzde 22 olan obezite sıklığının 2010'da yapılan Türkiye Beslenme ve
Sağlık Araştırması'nda yüzde 31'e ulaştığı görülmüştür. Araştırma bulgularına göre 12 yaş üzeri
nüfusun yüzde 72'si hareketsiz yaşamaktadır.

Bilge düşündü:
“Peki, gerçekten de Türkiye'nin yüzde 31'i obez mi?
“Türkiye'de bu oran nasıl bu kadar yüksek çıkabiliyor?”
“Bu oran gelecekte artabilir mi?
“Obezite sorununu yaşamamak için Uygulanabilecek çözüm yolları neler olabilir?
Bilge düşündükçe soruların sayısı artıyordu. Soruların cevaplarını bulmak için hemen bir

araştırma yapmaya karar verdi
(http://www.haberturk.com/polemik/haber/942947-turkiyede-obezite-alarmi ).

Gazete haberi okunduktan sonra sınıfta müzakere ortamı oluşturulur. Öğretmen, “Bilge'in soruları
için ne dersiniz?” şeklinde giriş yapabilir. Öğrenciler cevaplarını nedenlerini açıklayarak söyler.
Öğrenciler hangi faktörlerin obezite riskini tetiklemede etkili olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.
Öğretmen öğrencilerin karşılıklı etkileşimini sağlamak için, “'Arkadaşlarınıza katılıyor musunuz?,
'Daha farklı ne söylersiniz?, Bir örnek verir misin?, Cevabın neden doğru olabilir? gibi sorular
sorar. Nedenlerini de açıklamalarını ister. Öğretmen cevapları doğru veya yanlış söyle ilgili bir yorum
yapmaz. Bu bölümde öğrencinin zihnindeki obezite kavramı ile ilgili bilgilerin, düşüncelerin sorgulanarak
açığa çıkması önemlidir. Öğrencilerin düşüncelerini açıklarken bir kanıta dayandırmaları sağlanmalıdır.
Öğrenciler arası sağlanacak etkileşim ile de öğrencilerin sürece birlikte aktif katılımları desteklenmelidir.
Tüm bunlarla  öğrencilerin  zihinsel aktifliğini sağlamak  hedeflenmiştir.

2. TECRÜBE ETME (EXPERIENCING):

Bu aşamada öğrencilerin ön bilgilerinin ortaya çıkarılması sağlanacaktır. Öğrenciler gruplar
halinde metin içinde geçen sorulara verecekleri cevapları tasarlarlar. Öğrenciler grup içinde bu
sorulara cevaplarını yazıp paylaştıktan sonra, hangi etkinlikleri ve araştırmaları yapılabilecekleri
ile ilgili önerilerini ifade ederler.

Bu ders etkinliğinde, öğrenciler ilk kez grup çalışması yaptığından, bu aşamada grupları
kendi isteklerine göre oluşturdular. Dörder kişiden oluşan beş grup oluştu. Diğer uygulamalarda
farklı özelliklere sahip öğrencilerin bir arada olduğu heterojen grup çalışması ile devam edildi.

http://www.haberturk.com/etiket/sa%C4%9Fl%C4%B1k
http://www.haberturk.com/etiket/mehmet_m%C3%BCezzino%C4%9Flu
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http://www.haberturk.com/etiket/obez
http://www.haberturk.com/etiket/obez
http://www.haberturk.com/etiket/obez
http://www.haberturk.com/etiket/okul
http://www.haberturk.com/etiket/obez
http://www.haberturk.com/etiket/t%C3%BCrkiye
http://www.haberturk.com/etiket/sa%C4%9Fl%C4%B1k
http://www.haberturk.com/etiket/t%C3%BCrkiye
http://www.haberturk.com/etiket/obez
http://www.haberturk.com/etiket/t%C3%BCrkiye
http://www.haberturk.com/polemik/haber/942947-turkiyede-obezite-alarmi


Öğrenciler ilişkilendirme bölümündeki metni okuduktan sonra aşağıdaki ifadelerle
grupların çalışmalara başlanması sağlandı.  Aşağıdaki sorular ile giriş yapılarak Tablo dağııtıldı.

“Sevgili öğrenciler bizler Bilge’nin bu sorularına cevap bulabilir miyiz? Sizin cevaplarınız
nelerdir?

Sevgili öğrenciler daha açıklayıcı cevaplar bulabilmek için hangi etkinlikler
tasarlayabiliriz? Hangi araştırmaları yapabiliriz?”

Bunun için öğrencilere aşağıdaki tabloyu içeren çalışma kağıdı verildi. Öğrendiklerimiz
bölümünün Uygulama aşaması olan bir sonraki aşamada doldurulacakları belirtilir.

Bildiklerim-  Merak ettiklerim-  Öğrendiklerim

Ne Biliyoruz? Neleri Bilmemiz Gerekiyor? Nasıl ulaşırız? Öğrendiklerimiz

Kaynak: Köseoğlu, 2013. Bilim Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma - Fizik Öğretim Programları
Formatör Eğitimleri kaynakları entegresi ile oluşturuldu.

Öğrenci grupları bu çalışma sonunda aşağıdaki tabloda belirtilen sonuçlara ulaştılar.

Bildiklerim-  Merak ettiklerim-  Öğrendiklerim

Ne Biliyoruz? Neleri Bilmemiz
Gerekiyor?

Nasıl ulaşırız? Öğrendiklerimiz
(Bu bölüm Uygulama
aşamasında
doldurulacaktır)

Obezite aşırı kilolu,
vücudunda yağ miktarı
fazla olan insanların
sorunudur.

Biz de obez olabilir miyiz?
Obezite hastalık mıdır?
Mahallemizde obezite
olanlar var mıdır?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi
kitaplarından

-

Türkiye’de Obezite
sağlıklı ve dengeli
beslenme ile
önlenebilir. Yoksa
artar.

Sağlıklı beslenme nedir? İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi
kitaplarından

-

Obezite sorunu
yaşayanlar diyet
yapabilir.

Nasıl bir diyet yapmaları
gerekir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi
kitaplarından

-

Bir gün içinde farklı
besinler tüketmeliyim
(Bu besin gruplarını süt
ve süt ürünleri,
meyveler ve sebzeler,
et ve et ürünleri,
bitkiler şeklinde
grupladılar).

Başka besinlerde var.
Onları nasıl gruplarım?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi
kitaplarından

-



Bol su içmeliler. Suya
sirke veya limon
damlatmalılar.

Bir günde ne kadar su
içmek gerekir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi
kitaplarından

Cips, kola gibi zararlı
besinleri yemeliler.

Cips, kola gibi zararlı
besinler yerine neler
yenilebilir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi
kitaplarından

-

Çok fazla bilgisayar,
televizyon başında
oturmamalılar. Spor
yapmalılar.

Sınıfımızda Bilgisayar
televizyon başında çok
oturan var mı?
spor yapanlar var mı?

Sınıf
arkadaşlarımız

-

Sigara alkol gibi zararlı
alışkanlıklardan uzak
durmalılar.

Sigara ve alkolün
vücudumuza zararları
nelerdir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi
kitaplarından

-

GÖZLEMLER: Öğrencilerin yaşam içinden seçilerek kullanılan bağlamı ön bilgileriyle
açıklamaya çalışırken, yetersizlikler yaşadıkları anda daha iyi anlamak için araştırma soruları
geliştirdikleri gözlemlendi.

Bağlamı açıklamaya çalışırken ünite kazanımlarının öğrenciler tarafından sorulan
sorularda kendiliğinden ortaya çıktığı gözlemlendi.

Nasıl  ulaşırız?  bölümünde  kaynak çeşitliliğinin aynı olduğu görüldü. Bir sonraki
uygulamada  bu  farklılaştırılabilir. Öğrendiklerim kısmına  buldukları bilgilerin kaynaklarını
eklemeleri istenebilir.

3. UYGULAMA (APPLYING):

Öğrenciler gruplar halinde araştırmalarını yaparlar. Tecrübe etme aşamasında elde ettikleri temel
kavramları oluştururlar. Çalışmalarını grup içinde tartışarak son şeklini verirler.

Bu aşamada grup içi görev paylaşımı yaptılar. Dört grup, araştırma sorularını üyeleri
arasında paylaştılar. Bir grup da üyelerinin ayrı ayrı araştırma yapmasını tercih ettiklerini ve
araştırmadan sonra cevaplarını birleştireceklerini belirtti.

“Neleri Bilmemiz Gerekiyor?” bölümü öğrenci gruplarının araştırma soruları yazmalarını
sağlamıştır. “Nasıl ulaşırız?” bölümü araştırma planı, deney gözlem planı olarak düşünülebilir. öğrenci
grupları  sorularının cevaplarını bulacakları Yöntemlere karar vermelidirler.

Bildiklerim-  Merak ettiklerim-  Öğrendiklerim

Ne Biliyoruz? Neleri Bilmemiz
Gerekiyor?

Nasıl ulaşırız? Öğrendiklerimiz (Bu bölüm
Uygulama aşamasında doldurulacaktır)

Obezite aşırı kilolu,
vücudunda yağ
miktarı fazla olan
insanların sorunudur.

Biz de obez
olabilir miyiz?
Obezite hastalık
mıdır?
Mahallemizde
obezite olanlar var
mıdır?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi kitaplarından

Obezite tedavi edilebilecek
bir hastalıktır. Vücutta
normalden fazla sağlığı
tehdit edecek kadar ya
birikmesidir.
Mahallemizde obezite olan 3
kişi var.



Sağlıklı beslenmezsek
obezite olma ihtimalimiz
vardır.

Türkiye’de Obezite
sağlıklı ve dengeli
beslenme ile
önlenebilir. Yoksa
artar.

Sağlıklı beslenme
nedir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi kitaplarından

Sağlıklı beslenme  Her çeşit
besinler yeteri kadar
yemektir.  Yağlar
Karbonhidratlar proteinler
vitaminler ve minerallerden
oluşan resimleri yemek
gerekir.

Obezite sorunu
yaşayanlar diyet
yapabilir.

Nasıl bir diyet
yapmaları
gerekir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi kitaplarından

Mutlaka doktora gitmeleri
gerekir.  Şeker hastalığı,
tansiyon  gibi başka
hastalıkları var mı tespit
edilmesi gerekir. Doktorun
verdiği diyete uymaları
gerekir.

Bir gün içinde
farklı besinler
tüketmeliyim (Bu
besin gruplarını süt
ve süt ürünleri,
meyveler ve
sebzeler, et ve et
ürünleri, bitkiler
şeklinde
grupladılar).

Başka besinlerde
var. Onları nasıl
gruplarım?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi kitaplarından

Yağlar, karbonhidratlar
proteinler vitaminler ve
mineraller Bu besinler hangi
gruba girer bulmak gerekir.
süt süt ürünleri etler  protein
içerir ya içerir.  meyveler
genelde vitamin içerir.  tuz
maden suyu mineral içerir.
zeytin ayçiçek yağ içerir

Bol su içmeliler.
Suya sirke veya
limon
damlatmalılar.

Bir günde ne
kadar su içmek
gerekir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi kitaplarından

Vücudumuzda yüzde altmış
su vardır.  O yüzden  2 3
litre su içmeliyiz.
Suya sirke veya limon ek
demek  bağışıklığımızı
güçlendirir.

Cips, kola gibi
zararlı besinleri
yemeliler.

Cips, kola gibi
zararlı besinler
yerine neler
yenilebilir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi kitaplarından

Evde mısır patlatılabilir,
Evde yapılan elma portakal,
vişne  suyu  içilebilir. Muzlu
süt içilebilir .Evde pasta
yapılabilir

Çok fazla
bilgisayar,
televizyon başında
oturmamalılar.
Spor yapmalılar.

Sınıfımızda
Bilgisayar
televizyon
başında çok
oturan var mı?
spor yapanlar
var mı?

Sınıf arkadaşlarımız Sınıfımızda daha çok
televizyon başında oturanlar
var.
spor yapan da  5 kişi var.
Ama hepimiz  dışarıda oyun
oynuyoruz

Sigara alkol gibi
zararlı
alışkanlıklardan
uzak durmalılar.

Sigara ve alkolün
vücudumuza
zararları nelerdir?

İnternetten,
doktorlardan, fen
bilgisi kitaplarından

Kansere sebep olur.
Sigara içenler iyi nefes
alamazlar. Akciğer kanseri
olabilirler.



alkol kilo yapar. Beyin ve
sinir hücreleri etkilenir .
Hamilelerin  çocukları  zarar
görür.
Alkol sigara içenler çok
sinirli olur.  Çevrelerine
zarar verirler

GÖZLEMLER: Öğrencilerin internet ortamından bilgileri aynen aldıkları, kendi araştırma
sorusuna cevap olmayacak kısımları da olduğu gibi aldığı gözlemlendi. Yirmi iki kişilik sınıftan
iki öğrenci bu şekilde araştırılmaması gerektiğini, işlerine yarayan bilgiyi kullanmaları gerektiğini
ifade ettiler. Öğrenci gruplarından hiçbirinin araştırma kaynaklarının güvenirliğini sorgulamadığı
gözlendi. Öğrencilerin araştırma bulgularını grup içlerinde birleştirmeleri için geçen süre,
öngörülen süreyi aştığı gözlemlendi. Bu aşama üç ders saati kadar sürdü. Bu süre ilk çalışmaları
olduğundan uzamış olabilir. Sonraki uygulamalarda bu süre kısaldı.
Araştırmalarında kaynak gösterme, kaynağın güvenilirliğini sorgulama, bilgiyi kanıta dayalı
açıklama yönlerinin diğer çalışmalarda geliştirilmesi gerektiği belirlendi. Bunlar için ayrı bir
ders saati kullanılabilir.
Öğrenci grupları araştırmalarının bir kısmını okulda gerçekleştirdiler. Okulda internet erişiminin
yetersizliğinden, okul dışı zamanlarda araştırmalarına devam ettiler. Bu aşamada araştırmalarında
internet ortamlarını ve fen bilgisi kitaplarını kullandılar. Sağlık kuruluşlarından yardım alan grup
olmadı. Buna gösterdikleri sebep ailelerinin kendilerine sağlık kuruluşlarına gitme iznini
vermemeleriydi. Bir sonraki uygulamada ailelerin bilgilendirilmesi yapılabilir. Öğrenci yanında
aile yakınlarının gitmesi sağlanabilir.

4. İŞBİRLİĞİ (COLLABORATING):

Sınıfta gruplar tecrübe etme ve uygulama aşamalarında geliştirdiklerini sınıf içinde tartışarak
ortak bilgiler oluştururlar. Bu aşamalarda öğretmen rehber rolünü üstlenir. Gerektiğinde katılarak
yönlendirme yapar.

Öğrenci grupları yaptıkları araştırma sonuçlarını sınıfta paylaştılar. Sınıfındaki öğrenci
gruplarının ulaştıkları sonuçlar aşağıdaki gibidir:

● Obezite sorununu yaşamamak için sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekir.
● Dengeli beslenme: Vücudumuz için gerekli olan besin gruplarının, ihtiyacımız kadar

tüketilmesidir.
● Besin grupları; karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, yağlar, su ve minerallerdir.

(Öğrenci grupları kendi yaptıkları gruplamaların bu bölümlere ayrıldığını ifade ettiler. Et
ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri proteinler, meyve ve sebzelerin vitaminler olduğunu ifade ettiler.
Ancak kendi eksikliklerinin karbonhidrat, yağ ve mineral içeren besinleri çalışmaya başlarken
düşünmediklerini ifade ettiler.)

● Besin gruplarının görevlerini ve içerdikleri besinleri ifade ettiler.
● Ülkemizde beslenmede yapılan yanlış alışkanlıklar olduğunu, anne ve babalarının unlu ve

yağlı gıdaları fazlaca tükettikleri, kendilerinin ise cips, kola gibi mamulleri fazlasıyla
tükettiklerini ancak buna sınırlama getirerek bunu en aza indirebilecekleri sonucuna
vardılar. Anne ve babaları izin vermediğinden fast food fazla tüketmediklerini ancak bunu
fazlaca tüketenlerin aşırı kilo alabileceklerini ifade ettiler.



● Ülkemizde ailelerin spor yapmadıklarını, kendilerinin de yapmadıklarını ancak oyun
oynadıkları için hareketsiz kalmadıklarını belirttiler. Ailelerine önerilerde bulunacaklarını
belirttiler.

● Gruplardan biri dengeli beslenmeyenlerin ileride karşılaşabilecekleri hastalıkları içeren bir
liste sundu.

● Diyetin aslında dengeli beslenme olduğu gruplar arası tartışma konusu oldu.
● Su ve minerallerin tüm besinlerde bulunduğu da öğretmen tarafından eklendi.
● Bir grup tarafından beslenme piramidi sunuldu.
● Bu çalışma sonunda öğrenciler okul kantinin incelenmesine karar verdiler. Yanlış

beslenmenin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili teneffüs saatlerinde bilgilendirme yapmaya
karar verdiler.
GÖZLEMLER: Öğrenci gruplarının bu aşamadan memnuniyetleri gözlendi. Derslerde

başarısız olduğu düşünülen öğrencilerin oluşturduğu grubun yaptığı çalışma, öğrencilerce en iyi
seçildiğinden, bu başarı sınıfça şaşırtıcı bulundu. Grupların çalışmalarını sunarken diğer gruplarla
ortaklaştığı ve ayrıştıkları noktaları ifade ettikleri görüldü. Diğer grupların sorularına cevap olarak
kullandıkları bilgileri gerekçe olarak kullanmaları ve açıklayamadıkları noktaları araştırma sözü
verdikleri gözlendi. Öğrenci gruplarından birinin “Besinlerin içeriklerini bilim insanları nasıl
bulmuş olabilir?” sorusu tartışma konusu oldu. Mikroskopla, bildikleri başka maddelerle
eşleştirerek şeklinde cevap verildi. Bir sonraki derse araştırma sorusu olarak belirlendi. Diyetin
aslında sağlıklı beslenme olup olmadığı konusunda tartışma yaşandı. Diyetin günlük yaşamda
yanlış anlamda kullanılmış olabileceği ya da dilimizde yanlış anlaşıldığı sonucuna varıldı. Bunun
sonucunda “Sadece zayıflamak isteyen insanlar mı diyet yapar?” sorusu tartışıldı.

5. TRANSFER ETME(TRANSFERRING):

Yeni bir durumda bilgiyi kullanma
Öğrencilere aşağıdaki araştırma sorusu verildi.

● Bilge bir gün merdivenden inerken dengesini kaybeder ve düşer. Hastaneye gittiğinde
ayağının kırıldığını öğrenir. Bilge’nin ayağının daha hızlı iyileşmesini sağlamak için, siz
annesinin yerinde olsaydınız, beslenmesinde nelere dikkat ederdiniz? Bunun için Bilge’ye
günlük yemek listesi oluşturunuz. Bu listeyi hazırlarken nelere dikkat ettiniz?

● Öğrenciler dengeli beslenmeye devam etmesi gerektiğini, kırık olan kemiğin daha çabuk
iyileşmesi için yapıcı ve onarıcı protein grubu olan et ve et ürünlerini ve kemiğin oluşumunda
önemli olan kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerini arttırması gerektiğini ifade ettiler.

● Bir sonraki derse gruplardan birinin, besinlerin içeriklerini bilim insanları nasıl bulmuş
olabilir sorusu üzerine, grupların bununla ilgili bir deney tasarlamaları istendi.

GÖZLEMLER: Bu aşamada Bilge’nin dengeli beslenmeye devam etmesi gerektiğini, kırık
olan kemiğin daha çabuk iyileşmesi için yapıcı ve onarıcı protein grubu olan et ve et
ürünlerini ve kemiğin oluşumunda önemli olan kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerini
arttırdıkları beslenme programı hazırladıkları görüldü. Bilgi için hazırladıkları beslenme
programında protein, kalsiyum içeren besin miktarlarının fazla olduğu, aynı zamanda
vitamin, az miktarda karbonhidrat içerikli besinlerin ve suyun yer aldığı belirlendi.
Öğrencilerin insanların böbrek rahatsızlığı, şeker hastalığı, hamilelik, grip gibi hastalık
çeşitlerine beslenme şeklinin farklı olabileceği şeklinde sonucuna ulaştıkları görüldü.

DEĞERLENDİRME DÖKÜMANLARI



Öğretmen Ek 1. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı, Ek 3. Grup Değerlendirme, Ek 5. Öğrenci
Gözlem Formlarını doldurur. Öğrenciler ise Ek 2. Akran Değerlendirme Formu, Ek 4. Öz
Değerlendirme Formlarını doldururlar.

DERSE İLİŞKİN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMESİ:

1. Ders  uygulamasında  neler iyi gitti?
…………...

2. Yeniden uygulasam  neleri değiştirirdim?
…………..
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Ek1 . Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı

KONU İÇERİĞİNİ ANLAMA

Grup Adı:
Grup Üyeleri:

Puan Ölçütler

4 Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler
mantıklı gerekçelerle desteklendi. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Olaylar
arasında farklı bağlantılar kurdu. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı.

3 Konuyu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı
gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. Yazılı açıklamalar yeterliydi.

2 Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler
desteklendi fakat yeterli değildi. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı

1 Konunun birazını anladığını gösterdi. Örnekler yeterli değildi. Önemli eksikler
vardı.

Kaynak: Fizik Öğretim Programı Formatör Eğitimleri



Ek 2. Akran Değerlendirme Formu

Kaynak: Fizik Öğretim Programı Formatör Eğitimleri



Ek 3. Grup Değerlendirme

Kaynak: Fizik Öğretim Programı Formatör Eğitimleri



Ek 4. Öz Değerlendirme

Kaynak: Fizik Öğretim Programı Formatör Eğitimleri



Ek 5. Öğrenci Gözlem Formu

Kaynak: Fizik Öğretim Programı Formatör Eğitimleri


