Dünyanın Her Yerinde Mevsimler
Dünya üzerindeki mevsimleri bir model kullanarak gösterme.
Mekan Farkındalığı, Leiden Gözlemevi


Yaş

6 - 10
Seviye
İlkokul
Süre
45 dk.
Grup
Grup
Gözetim altında
Gözetim altında
Maliyet
Ortalama (5 - 25 Euro)
Mekan
Kapalı Alan (küçük, örn. sınıf)
Temel beceriler
Soru sorma, Model geliştirme ve kullanma, Planlama ve araştırmalar yapma, Verileri analiz etme ve yorumlama, Açıklamalar inşa etme
Öğrenme etkinliği türü
Kısmi sorgulama
Kısa Açıklama
Dönme yörüngesiyle Dünya’nın bir modelini yapın ve Güneş yerine bir lamba kullanarak mevsimler kavramını gösterin.
Hedefler
	•	Mevsimlerin neden olduğunu ve mevsimsel sıcaklık değişimlerinin nedenini anlama. 
	•	Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesine kıyasla eğimli bir eksenle kendi etrafında nasıl döndüğünü öğrenme.
Öğrenme Hedefleri
	•	Öğrenciler, Dünya’nın ve Güneş’in bir modelini yaparak ve güneş ışığının farklı mevsimlerde Kuzey ve Güney Yarımkürelere nasıl düştüğünü araştırarak mevsimler hakkında bilgi edinir.
	•	Öğrenciler, yere düşen aynı miktarda ışığın, küçük bir alanı büyük bir alandan daha fazla ısıttığını açıklar.
	•	Öğrenciler, güneş ışığının Dünya’ya düşme açısının, güneş ışığının Dünya’yı ne kadar ısıttığını etkilediğini gösterir.
	•	Öğrenciler, güneş ışığının Dünya’ya düşme açısının, Dünya’nın dönüş ekseninin eğiminin Dünya’nın Güneş’in etrafındaki yörüngesine kıyasıyla ilişkili olduğunu gösterir.

Değerlendirme
Öğrenciler, öğrenme hedefleriyle ilgili soruları yanıtlayabilmelidir.
	•	Neden mevsimler var?
	•	Dünya’nın eğiminin, Dünya üzerinde bir yerin aldığı güneş ışığıyla nasıl bir ilgisi vardır?
	•	Güney Yarımküre’de ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olduğunda Dünya’nın ve Güneş’in konumlarını gösterin ve Dünya’nın eğimini gösterin.
	•	Yaz ve kış mevsimlerinde Güneş’in gökyüzündeki konumları arasındaki fark nedir? (Güneş, kış mevsiminde gün ortasında yazdan daha yüksektir).
Malzemeler
Her bir öğrenci çifti için:
	•	3 kürdan – başka tür yer göstergeleri, örn. top için etiketler de kullanılabilir
	•	Portakal üzerine çizim yapmak için bir kalem
	•	1 fener
	•	1 portakal – bunun yerine top da kullanılabilir
Çalışma kağıdı PDF (her bir öğrenci için)
Arka Plan Bilgisi
Güneş ışığı Dünya’ya düştüğünde, gezegenin her yerinde aynı etkiyi üretmez. Dünya yuvarlak olduğu için, belirli bir miktar güneş ışığı, ele aldığımız konuma bağlı olarak daha büyük ya da daha küçük bir alanı kaplayacaktır. Güneş başımızın üzerinde dik olmaya ne kadar yakın olursa, Dünya’nın yüzeyini o kadar çok ısıtır.
Dünya’nın etrafında dönüşü dik değildir. Dünya’nın etrafında dönüş ekseni, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesine kıyasla hafifçe eğik ya da 23,5 derece yatıktır. Bu eğim, Kuzey Yarımküre’de yaz iken, Dünya’nın dönüş ekseninin kuzey ucunun Güneşe doğru işaret ettiği anlamına gelir. Kuzey Yarımküre’de kış iken, Dünya’nın dönüş ekseninin güney ucu güneşe doğru işaret eder. Şimdi Dünya’nın üzerinde bir yer düşünün. Gezegenin Güneş etrafındaki dönüşü ve Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, Güneş ufka daha yakınken daha az ışık alındığı için, daha az veya daha fazla güneş ışığı alındığı anlamına gelir. Alınan güneş ışığının miktarı, Güneş’in verdiği ısı miktarını doğrudan etkiler. Bu da farklı mevsimlere neden olur.



Tam Etkinlik Açıklaması
Hazırlık:
Etkinlik için bir portakal kullanarak Dünya’nın modelini yapmanız gereklidir. Sınıfı karanlık yapabileceğinizden emin olun. Öğrencilerin mevsimlerin varlığından ve farklı hava koşulları ve sıcaklıkları ile ilişkilendirildiklerinden haberdar olması iyi olur.
1. Etkinlik: Dik veya geniş açı
1. Adım:
Işıkları söndürün ve sınıfın perdelerini kapatın.
2. Adım:
Öğrencileri ikili gruplara ayırın. Her birine bir fener verin ve farklı açılarda masalarına tutmalarını söyleyin. Işığın kapladığı alanın büyüklüğünde bir fark görebiliyorlar mı?
3. Adım:
Geniş açıyla gelen ışığın, dik açıyla gelen ışıktan daha geniş bir yüzey alanını kapladığını açıklayın. Öğrenciler çalışma kağıdındaki 1. Görev’i tamamlasın.
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2. Etkinlik: Sıcak mı soğuk mu?
1. Adım:
Her bir öğrenciye bir portakal verin. Portakalın Dünya’yı temsil ettiğini açıklayın. Portakalın üstü Kuzey Kutbu’dur. Portakalın altı Güney Kutbu’dur.

2. Adım:
Öğrenciler, çalışma kağıdındaki 2. Görev’i 11. adıma kadar tamamlasın.
3. Adım:
Görevler hakkında konuşun. Güneş’in, fener gibi sabit bir miktarda ışık ürettiğini açıklayın. Güneşin aydınlattığı yüzey alanı ne kadar geniş olursa, ısının yayıldığı alan o kadar büyük olur. Bu alanın her bir kısmı, Güneş’ten gelen ışığın daha küçük bir alan üzerine yoğunlaşmasına kıyasla daha az ısı alır. Ekvator’da Güneş, Dünya’nın yüzeyine dikey olarak gelir, bu yüzden küçük bir alan üzerine düşer. Bu yüzden Ekvator’da hava daha sıcaktır.
4. Adım:
Birlikte çalışma kağıdındaki çizimlere bakın. Portakalı kullanarak Dünya’nın çapraz şekilde hafif eğik olduğunu gösterin. Portakalı fenerin etrafında döndürün. Kuzey Kutbu’nun Güneş’e uzak olduğu duruşla başlayın. Şimdi öğrenciler Kuzey Kutbu’nun bazen Güneş’e doğru, bazen Güneş’ten uzağa dönük olduğunu görebilir.
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5. Adım:
Kuzey Kutbu Güneş’e doğru dönükken, Kuzey Kutbu’nun Güneş’ten uzağa dönük olduğu duruşa kıyasla Güneş’in Kuzey Yarımküre’ye daha dik geldiğini gösterin. Dünya’daki mevsimlerin, Güneş’in ışınlarının Dünya’ya düştüğü farklı açılardan kaynaklandığını açıklayın. Bu yüzden yaz mevsimi, kışa göre daha sıcaktır. Öğrencilerle, güneş ışığının Avrupa’ya hiçbir zaman dik açıyla gelmediği hakkında konuşun. Bunu her zaman gölgelerin olmasıyla açıklayabilirsiniz. Yaz ortasında öğle vaktinde Güneş gökyüzünde en yüksekte olduğunda bile tam dik olarak üzerimizde durmaz.
6. Adım:
Öğrenciler çalışma kağıdındaki 2. Görev’in kalanını tamamlasın. Avrupa’da (ya da Ekvator dışında her yerde) Güneş’in kışın yaza göre daha kısa süre parladığını söyleyin. Bunun, Güneş’in Dünya’nın yüzeyine göre açısından kaynaklandığını söyleyin. Güneş’in Avrupa üzerinde parlama açısı yıl boyunca değiştiği için farklı mevsimleri yaşıyoruz. Çünkü ısı ve ışık miktarı değişiyor.
3. Etkinlik: Mevsimler her yerde farklı değildir
Öğrenciler çalışma kağıdındaki 3. Görev’i tamamlasın. Avrupa’da bu kadar farklı mevsimler varken Ekvator’daki ülkelerde neden olmadığını sorun. Bunun, Avrupa’da Dünya’nın yüzeyine gün ortasında düşen Güneş ışığının açısı değişirken, Ekvator’da daha sabit kalmasından kaynaklandığı sonucuna varın. Dik ya da geniş açı etkinliğine atıfta bulunun.
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Müfredat

Ülke
Seviye
Konu
Sınav
Bölüm
İngiltere
KS1: 1. Sınıf
Fen
-
Mevsimsel değişimler: Mevsimlerle ilgili hava durumunu ve gündüzlerin uzunluğunun nasıl değiştiğini gözlemleyin ve açıklayın.
İngiltere
KS1
Coğrafya
-
İnsani ve fiziksel coğrafya: İngiltere’de mevsimsel ve günlük hava modellerini ve Ekvator ile Kuzey ve Güney Kutuplarına göre dünyanın sıcak ve soğuk yerlerinin konumunu belirleyin.
İngiltere
KS2: 5. Sınıf
Fen
-
Dünya ve uzay: Dünya’nın ve diğer gezegenlerin, güneş sisteminde Güneş’e göre hareketini açıklayın.
Sonuç
Üç adımda, bu etkinlik Dünya’nın modelinin nasıl yapılacağını öğretir ve öğrencilerin dünyada mevsimler kavramını anlamasına yardımcı olur. Etkinliği tamamladıktan sonra öğrenciler mevsimlerin Güneş’in ışınlarının Dünya’ya düşme açısıyla belirlendiğini öğrenir. Bu nedenle Ekvator’da mevsimler arasında çok az fark bulunmaktadır. Öğrenciler, bir yüzeye çapraz olarak düşen ışığın, doğrudan yukarıdan düşen ışığa kıyasla daha geniş bir alanı kapladığını gözlemler ve Güneş’in küçük bir alanı büyük bir alandan daha hızlı ısıttığını keşfeder.
Ek kaynaklar için http://astroedu.iau.org/a/1604 adresini ziyaret edebilir ve bu etkinliğin seçeneklerini indirebilirsiniz.
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