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Giriş

Sevgili öğretmenler,

Evrim, şüphesiz biyoloji dersinin en önemli konusudur. Evrimi anlamayan biri için biyolojinin temel bir kısmı 
kapalı kalır; böyle biri insanların kim veya ne olduğunu da kavrayamaz. Ancak Alman okul sisteminde evrim, 
hak ettiği ilgiyi görememektedir. Genel olarak bu konu, ortaöğretimin ortalarından önce işlenmez. Konunun bu 
yaştaki çocuklar için fazla soyut olduğu gibi haksız bir gerekçeyle normalde ilkokul seviyesinde pek ele alınmaz.

Eğitim bilimleri açısından şimdiye kadar uygulama konusunda iki sorun ortaya çıkmıştır. Birincisi, daha küçük 
sınıflarda evrimden söz edilmezse hatalı yaratılışçı inançlara kapı açılır ve bunları daha sonra düzeltmek çok 
zordur. İkincisi, evrimci bakış açısını temel düzeyde anlamayan öğrenciler, biyolojide öğrendikleri bilgilerin genel 
bir resme nasıl oturduğunu kavrayamaz. Bilgiler arasında gerekli ilişkileri kurmak yerine parça parça bilgiler 
öğrenilir ancak bunlar hızlı bir şekilde unutulur.

"Evokids – İlkokullar için evrim" projesi, bu eksikliği gidermeye yönelik bir girişimdir. Hazırladığımız materyaller 
ilkokulun son ya da sondan bir önceki yılında kullanılabilir ancak ortaokulun ilk yılında kullanıma da uygundur. 
Öğretim materyalleri, temaya göre üç bölüme ayrılır:

1. bölüm ("Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi") , 'evrim gerçeği' ile, yani son 3,5 milyar yıldır türlerin 
gelişimiyle ilgilidir. Bu bölümün iki alt bölümü bulunur. 1.1 altındaki modüller, evrim süreci hakkında bir özet 
sunar. 1.2 altındaki modüller, bu sürecin belirli yönlerini öğretmekle ilgili öneriler içerir (örn. fosiller, Taş Devrinde 
yaşam gibi).

2. bölüm ("Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları") , kademeli değişime ya da türlerin ortaya çıkmasına 
veya soyunun tükenmesine yol açan süreçleri ilkokul düzeyinde açıklamak için dersler önerir.

3. bölüm ("Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler"), evrim süreçlerinin yalnızca doğada değil insan 
kültüründe de gerçekleştiğini gösterir. 

Her bölüm, kısa bir giriş metniyle öğretmenlere bilgi vererek başlar. Bunun altında bir tabloda hedefler ve 
amaçlanan beceriler belirtilir. Ardından öğrenme gereksinimleri ve başka pedagojik bilgiler verilir. Son olarak 
bazı yöntemler önerilir. Yukarıdakilere ek olarak, zaman çerçevesi ve gerekli materyallerle ilgili de bilgi verilir.

Sonraki sayfalarda, bölüm başlığının yanında numaralarıyla birlikte ders işleme materyalleri ve öğrenciler için 
çalışma sayfaları bulunur. Aktif çalışma gerektiren görevlerin arka planı açık sarı, ek bilgilerin arka planı kırmızıdır. 
Açık yeşil arka plan, Impy'nin sahneye çıktığını gösterir. Deneylerin ve görev talimatlarının arka planı leylak 
rengidir.
Bazı etkinlikler için www.evokids.de adresindeki Evokids web sitesinde ekstra materyal bulunur. 
Evokids filmleri, illüstrasyonları ve çalışma sayfaları bunlardan bazılarıdır. Bütün öğretim materyalleri doğrudan 
web sitesinden indirilebilir. 

Evrim konusunu öğretmek için sınırlı süre olduğunda Evokids Temel ders üniteleri 1.1.1 (Büyük Aile – geçmişe 
harika bir yolculuk), 1.1.2 ('Tarih öncesi saati'), 2.1 (Çeşitlilik ve doğal seleksiyon: kendi ortamlarında hayvanlar), 
2.2 (Evrim nasıl işler?) ve 3.1 (Evrim ve din: Charles Darwin dünyayı nasıl değiştirdi) tavsiye edilir. Diğer ders 
üniteleri, öğrencilerin kavrayışını derinleştirmeye olanak tanır. Evrim konusunda 'proje haftaları' düzenlemek, 
özellikle faydalı bir etkinliktir. Pek çok konuda çocukları hem eğlendirecek, hem de 'yön verecek' pek çok 
ilginç etkinlik yapılabilir. Proje haftaları için Evokids kukla tiyatrosu oyunu "Darwinello'nun Üç Fındıkşoru"nu 

➜

➜

➜
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sahnelemeyi tavsiye ediyoruz (Ek 4.1'de bilgi bulabilirsiniz). Bu yayının sonunda 80'in üzerinde bilim insanı ve 
öğretmen tarafından benimsenmiş bir karar bulunmaktadır. Bu karar, evrim konusunu ilkokul müfredatına dahil 
etme çağrısıdır. Kararın arkasındaki önemli nedenler, bir açıklamada sunulmuştur. 
İlkokul eğitimi üzerine Almanca bir yayın olan 'Sachunterricht Weltwissen' tarafından "Tarih öncesinden 
günümüze bir yolculuk - çocuklarla evrimi keşfetme" (Sayı 1/2017) başlıklı bir broşür basılmıştır. Broşürde bu 
programın içeriğini tamamlayan etkinlikler bulunmaktadır.  

Proje hakkında güncel bilgilere www.evokids.de adresinden ulaşılabilir. Buradan belirli aralıklarla çıkan Evokids 
bültenine de kaydolabilirsiniz. Bültende yeni ders üniteleri ve konuyla ilgili etkinlikler hakkında bilgiler bulunur.

Charles Darwin bir keresinde "Hiçbir şey, değişimin kendisi kadar sabit değildir," diye yazmıştı. Bu, Evokids projesi 
için de geçerlidir. Zamanla daha fazla öğretim önerisi geliştirmek ve mevcut modülleri iyileştirmek istiyoruz. 
Konuyla ilgili fikirleriniz varsa öğrenmeyi çok isteriz (unterricht@evokids.de adresine yazabilirsiniz). 

Prof. Dr Dittmar Graf
(Biyoloji ve evrim konularında uzman eğitim bilimci, Biyoloji Eğitimi Enstitüsü Direktörü)

Dr Michael Schmidt-Salomon 
(Filozof, Giordano Bruno Vakfı Kurul Sözcüsü)
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Evrim – 
Evrim – gezegenimizde yaşamın 
hikâyesi

Evrim süreci — özet

Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

1 . 1 

1 . 2
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Evrim süreci — özet
Bu bölümdeki dersler, konuya giriş olarak hazırlanmıştır. Öğrenciler evrimin 
mekanizmalarını öğrenmeden önce, genel evrim sürecini açıklayabilmelidir.

Büyük Aile – 
Geçmişe harika bir yolculuk (Temel ders)

"Big Family – a fantastic journey 
into the past" (Büyük Aile - 
geçmişe harika bir yolculuk) 
kitabı (Metin: Michael Schmidt-
Salomon, İllüstrasyonlar: Anne-
Barbara Kindler), özellikle 
Evokids projesi için yazılmıştır. 
Bir çocuğun aile tarihi 
modelini kullanarak, ilk yaşam 
biçimlerinden modern insanın 
dünyasına kadar dünyadaki 
evrimin hikâyesini anlatır. Çocuk, 
annesinin aile ağacından yola 

çıkarak (anne, büyükanne, büyük büyükanne vs.) geçmişe 
yolculuk yapar ve zamanda geriye gittikçe daha da egzotik 
hale gelen atalarıyla tanışır. 'Romalı büyükanne' ile tanışmak 
için 2000 yıl, 'Taş Devri' büyükannesi ile tanışmak için 
20.000 yıl, 'Büyükanne erectus' ile tanışmak için 200.000 yıl, 
'Büyükanne Australopithecus' ile tanışmak için dört milyon 
yıl, 'Büyükanne Şempinsan' (insanların ve şempanzelerin 
atası) ile tanışmak için altı milyon yıl ve 'Büyükanne Sivri Fare' 

(bütün memelilerin ilkel annesi) ile tanışmak için 200 milyon 
yıl geriye gitmesi gerekir. 320 milyon yıl önceki 'Büyükanne 
Kertenkele' (sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin atası) ile 
tanıştığında, T-Rex gibi dinozorların da 'Büyük Ailesinin' bir 
üyesi olduğunu fark eder ve 400 milyon yıl önce 'Büyükanne 
Amfibi' (bütün kara hayvanlarının atası) ile karşılaştığında 
kurbağalarla da akraba olduğunu keşfeder. 'Büyükanne 
Balıkağız' (bütün balıkların ve kara hayvanlarının atası) 470 
milyon yıl öncesinden ve 'Büyükanne Süngerkafa' (bütün 
hayvanların olası atası) 600 milyon yıl öncesinden ona 
selam verir. Son olarak 3,5 milyar yıl önce dünyada yaşamın 
başladığı zamanda 'Büyükata Bakteri'ye (bakterilerin cinsiyeti 
olmadığı için) ulaşır.
Giordano Bruno Vakfı, sınıfta izlenebilecek "Büyük Aile" 
adında kitaba dayanan bir film hazırlamıştır. Evrim konusuna 
çok uygun bir giriş sağlar. "Büyük Aile" dersine eşlik eden 
çalışma sayfaları, öğrencilerin dersi anlayıp anlamadığını test 
etmeyi ve öğrendiklerini pekiştirmeyi sağlar.

1.1

1.1.1

Hedefler ve beceriler Öğrenciler... 

• evrim süreçleri hakkında genel bir fikir edinmelidir.

• doğadaki ilişkileri daha iyi
açıklayabilmelidir. 

• insanların gelişimine yol açan çeşitli evrim yollarını 
öğrenmelidir.

• Evrimin yaşamlarında belirleyici bir rol oynadığını anlamalıdır ("Evrim olmasaydı burada 
olmazdım!"). Başka bir deyişle, evim gerçeklik üzerinde hiçbir etkisi olmayan yalnızca soyut bir fikir 
değildir.

• sonuçta bizimle aynı büyük aileye ait olan insan dışı yaşam biçimleriyle  arasında daha güçlü bir 
bağlılık duygusu geliştirmelidir.

Süre

1 – 2 çift ders

Materyaller
• "Büyük Aile" filmi 
• "Büyük Aile" kitabı 
•  "Büyük Aile" ders ünitesinin çalışma sayfaları

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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Öğrenciler...

• evrim hikâyesindeki çok uzun dönemleri tarif edebilecektir.

• tüm canlıların temel düzeyde birbiriyle akraba olduğu fikrini sunabilecektir.

Öğrenciler...

• hayvan sınıflarını (memeliler, kuşlar, sürüngenler) birbirinden ayırt edebilmeli ve hayvan türlerini 
bu sınıflara koyabilmelidir. Bu önkoşul yerine getirilemiyorsa bu konuyla ilgili bir ders yapılabilir.

• büyük sayısal değerleri anlayabilmelidir. Bu aşamada dersten önce 'genişletilmiş değerler tablosu' 

üzerinde çalışmak (birimler, onlar, yüzler, binler, yüz binler, milyonlar, yüz milyonlar, milyarlar) 
faydalı olabilir. '10 katının' hesaplanması için değerler tablosundaki değer kartı bir sıra sola kayar, 
'100 katı' için iki sıra, '1000 katı' için üç sıra vs. Böylece zaman aralıklarının genişliği, çok büyük 
sayıları hesaplamak zorunda kalmadan ya da bu sayılarla göz korkutmadan sezgisel bir şekilde 
kavranabilir.

• Bu ünitede (film, çalışma sayfaları, kitap) mümkün olduğunca uzman terminoloji kullanımından 
kaçınılmıştır. Bunun hem pedagojik nedenleri (öğrencilerin konuya giriş yaparken fazla 
zorlanmaması) hem de bilimsel nedenleri vardır: 'Büyükanne Şempinsan', 'Büyükanne Sivri Fare', 
'Büyükanne Sürüngen', 'Büyükanne Amfibi' ya da 'Büyükanne Balıkağız'ın hangi türe ait olduğu 
hâlâ bilinmemektedir. DNA analizleri sayesinde 'geçiş formlarının' ne zaman yaşadığına ilişkin 
kabaca bir fikrimiz olmasına karşın, söz konusu türleri belirlememizi sağlayacak fosil bulguları çok 
azdır.

• Derste büyük insansı maymunların gelişimi sunulurken, Homo erectus'u doğrudan Homo 
sapiens'in öncüsü olarak alan Ernst Mayr, Berhane Asfaw, Meave Leakey ve Tim White'ın görüşü 
esas alınmıştır. Ancak Homo erectus'u, Homo ergaster'in soyu tükenmiş bir dalı olarak gören 

başka görüşler de vardır. Bu kuram, Homo ergaster'in Homo heidelbergensis'e dönüştüğünü, 
oradan Homo rhodensiensis'e ve daha sonra Homo sapiens'e dönüştüğünü iddia eder. Burada 
bu görüşün (Homo erectus'tan Homo sapiens'e doğrudan bir gelişim daha kolay tekrarlanabilir) 
tercih edilmesinin birden fazla nedeni vardır; bu konuda bilimsel savlar da bulunmaktadır. 
Evrimsel biyolojinin büyük öncüsü Ernst Mayr'ın görüşüne göre, Homo sapiens'in atalarının 
modern insan gibi farklı yapılarda olduğunu varsayabiliriz; bu nedenle çeşitli fosil bulguları 
arasındaki farklılıkları yeni Homo alt türleriyle daha karmaşık hale getirmek mantıklı değildir.

• "Büyük Aile" filmini izletin.

• Filmi öğrencilerle tartışın ("Filmi beğendiniz mi? Özellikle ilginizi çeken bir şey oldu mu? Yeni bir 
şeyler öğrendiniz mi? En inanılmaz şey neydi? Anlayamadığınız bir şey var mı?") Belirli noktaları 
aydınlatmak için kitabı kullanabilirsiniz.

• Öğrenciler sunulduğu şekliyle evrim sürecinin inançlarına aykırı olduğunu belirtirse çocuklara 
tartışma olanağı tanıyın. Bu fikirleri öğrenciler arasında ele almaya öncelik verilmelidir. 
Öğrencilerinize ancak araştırmacıların türlerin ortaya çıkışı hakkında keşfettiklerini bilirsek bilimsel 
anlayışın dini inanca aykırı olup olmadığı sorusunu düşünebileceğimizi açıklayın. Sınıfınıza evrim 
konusuna dönmeyi, din konusuna da evrim ünitesinin sonunda dönmeyi teklif edin. ("Evrim ve 

din: Charles Darwin dünyayı nasıl değiştirdi" [3.1] ünitesi, bunu düşünerek hazırlanmıştır). "Büyük 

Aile" çalışma sayfalarını dağıtın ve öğrencilerinizle tartışın.

Gerekenler

Ek 
bilgiler

Tavsiye edilen
yöntem

1.1  Evrim süreci — özet
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➜ Hepiniz "Büyük Aile – geçmişe harika bir yolculuk" filmini dikkatle izledi mi? 
İzlediyseniz sorularımı yanıtlamakta zorlanmazsınız.

'Evrim' sözcüğü, gelişim demektir. Evrim, yeryüzündeki 
yaşam formlarının (örneğin bildiğiniz bitkiler ve hayvanların) 
gelişimi ile ilgilidir. Biz dahil bütün canlılar, minik ilkel 

bakterilerden gelmiştir ("Büyükata Bakteri"). Bunlar çok uzun bir 
zaman (3500 milyon yıl) önce ortaya çıkmıştır.

Merhaba! Ben Impy!
Beni kitaplarda, Augsburg kukla gösterisinde ya da 
"Sevimli Dinozor" sinema filminde görmüşsünüzdür. 
Görmediyseniz de yakında beni tanıyacaksınız. Dünyanın 
en inanılmaz hikâyesi olan EVRİM hikâyesini keşfederken 
size eşlik edeceğim.

!

Büyük Aile – geçmişe harika bir yolculuk

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

Evrim
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Ne yazık ki benim hafızam o kadar iyi değil. Nasıldı? Balık 
memelilerden sonra mı geliyordu yoksa tam tersi miydi? 
Bu eksik sözcükleri doldurarak doğrusunu bulmama yardım 
eder misiniz? 
Bu arada bir milyar yıl, bir milyon yılın 1000 katıdır.

                memeliler     şempanzeler   sürüngenler    

Homo sapiens     süngerler     amfibiler     goriller    

   balıklar     homo erectus     ilkel bakteriler     orangutanlar

1? ?
?

Üç buçuk milyar yıl önce, ilk                                                   ortaya çıktı, ondan dünyadaki bütün canlılar meydana 

geldi. 600 milyon yıl önce, bu canlılardan                                                    gibi omurgasızlar oluştu. Bunlar, 470 

milyon yıl önce okyanuslarda yüzen ilk                                                   adlı canlının atalarıydı. Bunlardan bazıları                                                   

'a dönüştü ve 400 milyon yıl önce karaları fethetti. 320 milyon yıl önce, ilk                                                   ortaya çıktı. 

Bunlar dinozorların, ayrıca günümüzdeki yılanların, timsahların ve kuşların atalarıydı. Aynı zamanda 

ile kediler, köpekler, filler, domuzlar ve biz insanların da dahil olduğu                                                   'ın atalarıydılar. On 

bir milyon yıl önce insanların ve                                                   'ın ilk ortak ataları yaşadı ve 7 milyon yıl önce insanların 

ve                                                   'ın son ortak büyükanneleri yaşadı. 6 milyon yıl kadar önce dünya, insanların ve                                                      

'ın en son ortak atalarına ev sahipliği yaptı.

Onlardan çeşitli insan türleri ortaya çıktı, bunlardan biri olan                                       türünden 200.000 yıl önce 

bizim türümüz gelişti.

Büyük Aile – geçmişe harika bir yolculuk

1.1  Evrim süreci — özet

1 2 3 4
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3500 milyon yıl önce atalarımız bakterilerdi ve 600 milyon yıl 
önce atalarımız omurgasızlardı. 470 milyon yıl önce tarih öncesi 
büyükanne ve büyükbabalarımız balıklar, 400 milyon yıl önce 
amfibiler ve 320 milyon yıl önce sürüngenlerdi.
Bir hayvan türüyle ne kadar uzun süre aynı atalara sahip olursanız 
o kadar yakınsınız demektir. Yani akvaryum balığına kıyasla kurbağa 
ile daha yakın akrabasınız. Kurbağa da sizin gibi 400 milyon yıl 
önce karaları fetheden ilk amfibilerden gelir. Akvaryum balığıyla 
paylaştığınız son ortak atalarınız, bundan milyonlarca yıl önce 
yaşamıştır.

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

Büyük Aile – geçmişe harika bir yolculuk1 2 3 4

Size kadar gelen 

Büyükanne 
Şempinsan
6 milyon yıl

Büyükanne 
Kuruburun

Büyükanne Sivri 
Fare

Büyükanne 
Kertenkele

Büyükanne 
Australopithecus

4 milyon yıl

Büyükanne Erectus
2 milyon yıl

Büyükanne Sapiens
0,2 milyon yıl

Büyükata Bakteri
3500 milyon yıl

Büyükanne Sünger
600 milyon yıl

Büyükanne 
Balıkağız

470 milyon yıl
Büyükanne Amfibi

400 milyon yıl

Bugün
SİZ
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? ?
?

1.1  Evrim süreci — özet

Büyük Aile – geçmişe harika bir yolculuk 1 2 3 4

Sizce hangisiyle en yakın akrabasınız?
İnsanı kalemle bir çizgi çizerek doğru hayvanla eşleştirin.

2

İnsan

Timsah

Hangisi şempanzenin en yakın akrabasıdır? Şempanzeyi kalemle bir 
çizgi çizerek doğru hayvanla eşleştirin.

İnsan

3

Şempanze

Goril



16

Tarih öncesi saati, çocukların jeolojik tarihin ve evrim 
hikâyesinin çeşitli aşamalarını anlamasına yardımcı olur. 
Tarih öncesi saatinin bir saati, yaklaşık olarak 383 milyon yıla 
karşılık gelir, bir dakikası yaklaşık 6,4 milyon yıl, bir saniyesi 
100.000 yıldan biraz daha fazladır. Önemli olaylar çalışma 

sayfalarına girilebilir. 'Tarih öncesi saati 1'de jeolojik tarihin 
4,6 milyar yıllık süresi 12 saate karşılık gelir. 'Tarih öncesi saati 
2' bu sürenin 'saat 12'den hemen önceki son dakikasını (yani 
son 6,4 milyon yılı) temsil eder.

1.1.2 'Tarih öncesi saati' 
12 saatte jeolojik tarih (Temel ders)

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler...  

• evrim ve jeoloji süreçleri hakkında genel bir bilgi edinmelidir
ve bu aradaki zaman aralıklarını kavrayabilmelidir.

Öğrenciler... 

•  görsel araçları kullanarak jeolojik tarihteki dönemleri açıklayabilecektir.

Öğrenciler ... 
•  analog saati okumayı bilmeli ve büyük sayılar hakkında konuşabilmelidir (bkz. Ünite 1.1).

• Tahtaya zamanı temsil eden bir ok çizin (okun soluna: "Dünya oluştu"; okun ucuna: "Bugün"; 
Altına: "4600 milyon yıl" yazın). Okun, dünya oluştuğundan beri geçen 4600 milyon yılı temsil 
ettiğini açıklayın. Öğrencilere zaman çizgisinde insanların çıkışını nereye yerleştireceklerini tahmin 
etmelerini isteyin (bunu dinozorlar için de yapmalarını isteyebilirsiniz).

• 1. Çalışma Sayfasını dağıtın. Çocuklara ünitenin amacını açıklayın: 4,6 milyar yılı 12 saate aktararak 
jeolojik tarihi biraz daha anlaşılır hale getirmek.

• Zamanın 'provasını' yapmak için bir alıştırma yapılması iyi olacaktır. Aşağıdaki ifadeyi açıklayın: 
"İnsanlar sağlıklıysa bazen 100 yaşına kadar yaşayabilir. Bu süre 36.500 gün, 876.000 saat veya 52,5 
milyon dakikaya karşılık gelir. Bir insan için bu inanılmaz uzun bir ömürdür. Ancak tarih öncesi 
saatinde yüz yıllık bir ömür, saniyenin yalnızca binde birine denk geldiği için görünmez bile. 
Ellerinizi hızlıca iki kez çırptığınızda geçen sürede, tarih öncesi saatinde yüz yıldan fazla geçmiş 
olur. Deneyin! Kim hızlı el çırpabilir? "Tarih öncesi saatinde bir saniye, 100.000 yıldan biraz fazladır. 
Birlikte 'bir dakikayı' sayarak tarih öncesi saatinde zamanın ne kadar hızlı geçtiğine bakalım. Hazır, 
başla! Yüz bin - iki yüz bin - üç yüz bin - dört yüz bin - beş yüz bin - altı yüz bin - yedi yüz bin - sekiz 
yüz bin - dokuz yüz bin - bir milyon - 
1,1 – 1,2 – 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,6 – 1,7 – 1,8 – 1,9 – iki milyon – 2,1 … altı milyon".

• Çocuklardan resimleri aşağıdaki gibi boyamalarını isteyin: Saat 0 ile 1 arası: dünya bir ateş topu 
(4,6 – 4,2 milyar yıl önce), 1 ile 2 arası: Dünya soğudu, okyanuslar oluştu (4,2 - 3,8 milyar yıl önce), 
3 ile 10:30 arası: ilk basit canlı oluştu (3,5 milyar ila 600 milyon yıl önce), 10:30 ile 10:50 arası: ilk 
bitkiler ve su hayvanları (600 milyon yıl önce), 10:50 ile 11 arası: ilk balık (470 milyon yıl önce), 11 
ile 11:25 arası: ilk kara hayvanları (400 milyon yıl önce), 11:25 ile 11:50 arası: dinozorların krallığı 
(230-66 milyon yıl önce), 11:50 ile 11:59 arası: memeliler dünyada hüküm sürdü (66 milyon yıl 
önce), 11:59 ile 12:00 arası: insanların ortaya çıkışı.

• Şimdi 'saat 12'den önceki bir dakikayı' (son 6,4 milyon yılı) temsil eden 2. Çalışma Sayfasını dağıtın.

• Çocuklardan ilgili resimleri boyamalarını isteyin: 0-4 saniye arası: insanların ve şempanzelerin 
son ortak ataları (6 milyon yıl önce) 4-20 saniye arası: bilinmeyen ara yaşam formları (6-4 milyon 
yıl önce), 20-40 saniye arası: Australopithecus iki ayak üzerinde yürümeye başladı (4-2 milyon yıl 
önce), 40-58 saniye arası: Homo erectus dünyayı fethetti (2 milyon yıl), 58-60 saniye arası: Homo 
sapiens yayıldı (200.000 yıl öncesinden günümüze kadar).

Süre

1 ders saati

Materyaller
• 'Tarih öncesi saati' ünitesinin çalışma sayfaları, boya kalemleri

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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1.1  Evrim süreci — özet
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1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

'Tarih öncesi saati': 
12 saatte 4600 milyon yıllık jeolojik tarih

1 2

Saat 11 ile 11:25 arası: 
Karadaki ilk bitkiler ve 
hayvanlar (425 ila 400 
milyon yıl önce).

11:25 ile 11:50 arası: 
dinozorlar krallığı (230-66 
milyon yıl önce).

11:50 ile 11:59 arası: 
memeliler dünyaya hükmetti 
(66 milyon yıl önce).

Saat 1 ile 2 arası: 
Dünya soğudu, 
okyanuslar oluştu
(4200-3800 milyon yıl 
önce).

Saat 3 ile 10:30 arası: 
İlk basit canlı oluştu
(yaklaşık 3500 milyon yıl önce).

10:30 ile 10:50 arası: 
ilk bitkiler ve su hayvanları (600 
milyon yıl önce).

Saat 10:50 ile 11 arası: 
ilk balık (470 milyon yıl 
önce).

Saat 11:59 ile 12 arası: 
insanlar ortaya çıktı 
(2 milyon yıl öncesinden 
200.000 yıl öncesine).

Saat 0 ile 1 arası: 
dünya bir ateş topu
(4600-4200 milyon yıl 
önce).
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1.1  Evrim süreci — özet

1 212'ye 1 dakika kala:
60 saniyede 6,4 milyon yıl

0-4 saniye arası: 
insanların ve şempanzelerin 
son ortak atası (6 milyon yıl 
önce): 

4-20 saniye arası: 
bilinmeyen ara yaşam 
formları 
(6-4 milyon yıl önce).20-40 saniye arası: 

Australopithecus iki ayak 
üzerinde yürümeye başladı 
(4-2 milyon yıl önce).

40-58 saniye arası: 
Homo erectus dünyayı 
fethetti (2 milyon yıl ila 
200.000 yıl önce).

58-60 saniye arası: 
Homo sapiens yayıldı 
(200.000 yıl öncesinden 
günümüze).
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Tarih öncesi saati gibi, zaman çizgisi de jeolojik ve evrimsel 
tarihin çeşitli aşamalarının daha kolay görülmesini sağlar. 
Dönüştürmek oldukça basittir: bir metre 100 milyon yıla, 10 

santimetre 10 milyon yıla, 1 santimetre 1 milyon yıla ve 1 
milimetre 100.000 yıla karşılık gelir.

1.1.3 Zaman çizgisi: 
50 metrede beş milyar yıl

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler ... 

• jeolojik tarih ve evrim süreçleri hakkında genel bir bilgi edinmelidir ve 
aradaki dönemleri tahmin etmeyi öğrenmelidir.

Öğrenciler... 

• görsel araçları kullanarak jeolojik tarih dönemlerini açıklayabilecektir.

• Öğrenciler: analog saati okumayı bilmeli ve büyük sayılar hakkında konuşabilmelidir (bkz. Ünite 
1.1).

• Zaman çamaşır ipini okul salonuna, koridora, spor salonuna ya da bahçeye asın. İpin iki ucunu 
sıkıca bağlayın.

• Öğrencilere 50 metrenin son 5 milyar yılı temsil ettiğini açıklayın. İpin başı tarihin başlangıcını 
temsil etseydi neredeyse üç katı uzunlukta, yani 139 metre olması gerekirdi.

• Bir grup öğrenciden ipi ölçmesini isteyin. 5 metrelikaralıklarla ipin sağına bir kâğıt yerleştirilmelidir 
(günümüz, 500 milyon yıl, 1000 milyon yıl, 1500 milyon yıl, 2000 milyon yıl… 5000 milyon yıl).

• Şimdi çeşitli olaylar eklenebilir (öğrenciler bunu sırayla yapabilir): 46 m (4600 milyon yıl): 
Dünya oluştu; 45 m (4500 milyon yıl): Theia gezegeni ile çarpışma (arka plan bilgisi: Yaklaşık 
Mars büyüklüğünde Theia adlı bir gezegen, 4,5 milyar yıl önce dünya ile çarpıştı ve yok oldu. 
Bunun dünya üzerindeki yaşam açısından çok kapsamlı sonuçları oldu: 1. Çarpışmanın etkisiyle 
dünya büyüdü; küçük proto dünyada hiçbir yaşam formu gelişememişti. 2. Çarpışmadan sonra 
parçalanan maddeler dünyanın yörüngesine girdi ve ayı oluşturdu, bu da o zamandan beri 
dünyanın eğimini sabitleştirerek dünyada yaşama uygun koşulların oluşmasına katkıda bulundu): 
35 m (3500 milyon yıl): İlk yaşam formlarının ortaya çıkışı; 6 m (600 milyon yıl): İlk hayvanlar ve 
bitkiler; 4,70 m (470 milyon yıl): İlk balık; 4 m (400 milyon yıl): Amfibiler karada; 3,2 m (320-470 
milyon yıl): İlk kertenkeleler; 2,35 m (235 milyon yıl): İlk dinozorlar; 2 m (200 milyon yıl): İlk 
memeliler; 66 cm (66 milyon yıl): Dinozorların soyu tükendi; 11 cm (11 milyon yıl): Büyük insansı 
maymunların ve insanların son ortak ataları; 7 cm (7 milyon yıl): Gorillerin, şempanzelerin ve 
insanların son ortak ataları; 6 cm (6 milyon yıl): Şempanzelerin ve insanların son ortak ataları; 2 cm 
(2 milyon yıl): Homo erectus; 0,2 cm (200.000 yıl): Homo sapiens.

Süre

1 ders saati

Materyaller
• 50 metrelik çamaşır ipi• Mezura ya da cetvel

• Kâğıt, boya kalemleri, bant

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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Zaman çamaşır ipi, evrimin çeşitli aşamalarını göstermenin 
başka bir yoludur. Ancak bu yöntem, son 500 milyon yıla 
yoğunlaşır. Burada da bir metre çamaşır ipi 100 milyon yıla, 

10 santimetre 10 milyon yıla, 1 santimetre 1 milyon yıla ve 1 
milimetre 100.000 yıla karşılık gelir.

1.1.4 Zaman çamaşır ipi: 
Beş metrede 500 milyon yıl

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler ... 

• evrim tarihinin son 500 milyon yılı hakkında genel bir fikir
edinmelidir.

Öğrenciler ...

• görsel araçları kullanarak jeolojik tarih dönemlerini açıklayabilecektir.

Öğrenciler... 

• büyük sayısal değerleri algılayabilmelidir. (bkz. Ünite 1.1).

• Çamaşır ipini sınıfın bir köşesinden diğerine asın.

• Öğrencilere 5 metrenin son 500 milyon yılı temsil ettiğini açıklayın.

• Öğrenciler A5 sayfaları doldurur ve boyar, daha sonra mandallarla çamaşır ipine asar: 4,70 m (470 
milyon yıl): İlk balık; 4 m (400 milyon yıl): Amfibiler karada; 3,2 m (320 milyon yıl): İlk kertenkeleler; 
2,35 m (235 milyon yıl): İlk dinozorlar; 2 m (200 milyon yıl): İlk memeliler; 66 cm (66 milyon yıl): 
Dinozorların soyu tükendi; 11 cm (11 milyon yıl): Büyük insansı maymunların ve insanların son 
ortak ataları; 7 cm (7 milyon yıl): Gorillerin, şempanzelerin ve insanların son ortak ataları; 6 cm (6 

milyon yıl): Şempanzelerin ve insanların son ortak ataları; 2 cm (2 milyon yıl): Homo erectus; 0,2 cm 
(200.000 yıl): Homo sapiens.

Süre

1 ders saati

Materyaller
• 5 metrelik çamaşır ipi
• Mezura ya da cetvel
• A5 kâğıtlar, boya kalemleri ve mandallar

1.1  Evrim süreci — özet
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Dünya zaman cetveli, evrim tarihinin aşamalarını 
görselleştirmenin bir yoludur. Normal bir cetvel olabilir ya da 
öğrenciler üzerinde santimetre işaretleri olmayan bir sopayı 
ölçerek bu cetveli yapabilir. Dünya zaman cetveli, dünyanın 
oluşumundan (4600 milyon yıl önce) günümüze kadar 

geçen zamanı gösterir. Cetvel üzerinde işaretlenen zamanlar, 
tarihteki gerçek dönemlere karşılık gelir. 

1.1.5 Dünya zaman cetveli

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Ek
bilgiler

Öğrenciler...  

jeolojik tarih ve evrim süreçleri hakkında genel bir bilgi edinmelidir.

Öğrenciler ...

• görsel araçları kullanarak jeolojik tarih dönemlerini açıklayabilecektir.

• jeolojik tarihteki önemli olayların adını öğrenecektir ve
doğru sırayla sayabilecektir.

Öğrenciler ... 

• büyük sayısal değerleri  anlayabilmelidir. 

• dikkatli bir şekilde makasla düz bir çizgiyi kesebilmelidir.

• kâğıtları dikkatli bir şekilde yapıştırabilmelidir.

Bu görevin el işi kısmı oldukça zordur vevakit alır. Çocukların etiketleri doğru 
sırayla yapıştırdığından emin olmak için el işi faaliyetleri yakından takip edilmelidir. El işi talimatları 
birlikte adım adım okunabilir ve her bir adım önce öğretmen tarafından gösterilebilir. Öğrencilerin 
ne yapmaya çalıştıklarını görmeleri için önceden hazırlanmış bir dünya zaman cetveli sınıfta 
dolaştırılabilir.
Öğrenciler henüz bütün üniteleri anlamasa ve zaman cetvelindeki olayları yerleştiremese bile, 
bu cetvel zamanın ilerleyişi hakkında bilgi vermek için değerli bir araçtır. Zaman cetveli, dikkatle 
yapılırsa yıllarca faydalı bir kaynak olarak kullanılabilir. 
Tamamlanmış dünya zaman cetveli sınıfta dolaştırılabilir ve dünyanın çeşitli zamanlarının 
anlaşılmasına yardımcı olur: Kambriyen öncesi: 4600 - 541 milyon yıl; Paleozoik: 541 - 252 milyon yıl; 
Mezozoik: 252 - 66 milyon yıl; Senozoik: 66 milyon yıl öncesinden günümüze. Bu devasa uzunluktaki 
zamanlar da farklı bölümlere ayrılır: 

• Paleozoik: Kambriyen (541 - 485 milyon yıl), Ordovisyen (485 – 443 milyon yıl), Silüryen (443 – 419 
milyon yıl), Devoniyen (419 – 359 milyon yıl), Karbonifer (359 – 299 milyon yıl), Permiyen (299 – 
252 milyon yıl).

• Mezozoik: Trias (252 – 201 milyon yıl), Jura (201 – 145 milyon yıl), Kretase (145 – 66 milyon yıl).

• Senozoik: Tersiyer (66 – 2 milyon yıl önce), Kuvaterner (2 milyon yıl öncesinden günümüze). 

Çeşitli jeolojik zamanların özellikleri Ünite 1.1.6 "Jeolojik devirler"de anlatılacaktır.

Süre

3 ders saati

Materyaller
• Her bir öğrenci için bir düz cetvel ya da santimetre işaretli bir cetvel. İşaretsiz cetveller internetten (tanesi 2 Eurodan az fiyata) kolayca sipariş edilebilir.

• Cetvel için üzeri yazılı etiketler. İlgili pdf dosyasının A4 yapışkan etikete gerekli sayıda çıktısını alın. Her bir öğrenci için dört etiket gerekir. Etiketler kırtasiyelerden satın alınabilir. Etiket kâğıdı giyotinle kesilirse çok daha hızlı bir şekilde hazırlanabilir.
• Bant
• Makas
• Dünya zaman cetvelini 

yapmatalimatları

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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Tavsiye edilen
yöntem

Alternatif

• Materyalleri ve talimatları dağıtın.

• Talimatları sınıfla tartışın. 

• Önce her bir adımın üzerinden geçin. Ancak bu hazırlıktan sonra öğrenciler çalışmaya başlamalıdır.

• Çocuklar etiketleri cetvele sistematik bir şekilde yapıştırır. Etiket hazır olduğunda çocuklar talimat 
sayfasındaki görevleri yapabilir. Öğretmenlerin bu görevi öğrencilere vermeden önce cetveli 
kendilerinin yapmayı denemesi çok önemlidir.

Verlag MeterMorphosen, piyasada hazır bir dünya zaman cetveli satmaktadır. Kambriyen 
döneminden (570 milyon yıl önce) günümüze jeolojik zamanı göstermektedir ancak dezavantajı, 
cetvel üzerinde bütün dönemleri süresine bakmadan aynı aralıkla yerleştirmiş olmasıdır. Alternatif 
bir fikir olarak öğretmenin önceden yaptığı bir ila üç arası cetvel dersin öncesinde kılavuz olarak 
kullanılabilir ve sınıf, boş derslerinde bunları kopyalayabilir. 

1.1  Evrim süreci — özet
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Bu ünitede çeşitli jeolojik zamanların özellikleri akordeon 
kitaplarla anlatılmaktadır.  Bunların çıktısı www.evokids.
de adresindeki ilgili dosyalardan alınabilir. Öğrenciler A4 
kâğıtları katlayarak belirli bir devirle ilgili mini kitaplar hazırlar. 
Diyoramalar hazırlayarak jeolojik devirler hakkında bilgiler 
pekiştirilir.

1.1.6 Jeolojik devirler: 
akordeon kitaplar ve diyoramalar

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler...  

• Kambriyenden sonra gelen çeşitli jeolojik devirleri daha iyi kavramalıdır.

Öğrenciler... 

• Kambriyen öncesi çeşitli devirlerin adını öğrenecektir.

• Çeşitli devirlerdeki başlıca organizmaların ya da olayların adını 
öğrenecektir. 

• Görsel araçlar kullanarak jeolojik  devirleri açıklayabilecektir.

Öğrenciler ... 

• genel düzeyde evrim süreçlerini tekrarlayabilmelidir (önceki ünitelere bakınız). 

• Sınıf, gruplara ayrılmalıdır. 

Akordeon kitaplar

• Her bir gruba, belirli bir devri anlatan akordeon kitaplar yapacak malzemeler verilir (Kambriyen 
öncesi, Kambriyen, Ordovisyen, Silüryen, Devoniyen, Karbonifer, Permiyen, Trias, Jura, Kretase, 
Tersiyer, Kuvaterner). Ayrıca bir diyorama hazırlamak için şablonlar ve bir ayakkabı kutusu 
kullanırlar. Gruplar, sınıfa diyoramalarını sunar ve beraberinde açıklamalar yapar.

• Her masaya talimatlar koyun. Öğretmen ayrıca  kitapların nasıl kesileceğini ve katlanacağını 
göstermelidir.

Diyoramalar

• Her bir ayakkabı kutusu, belirli bir dönemin organizmalarını temsil eden bir diyoramaya 
dönüştürülür. Öğrencilere kesip boyaması ve daha sonra ayakkabı kutusuna yapıştırması için 
organizmaların resimleri verilir. Ayakkabı kutusu yan üstü yerleştirilmeli ve kesilen resimler arka 
tarafın içine yapıştırılmalıdır. 

• El işi çalışması bittiğinde diyoramalar doğru sıralamayla sergilenmelidir. Bunun için yeterli alanın 
olduğu bir koridor ideal olacaktır.

• Diyoramalar ve akordeon kitaplar, jeolojik devirler üzerine ortak bir sergide birlikte sergilenebilir. 
Sergiyi düzenlerken aşağıdaki dönüştürme tablosu faydalı olabilir. Ara değerler kolayca tahmin 
edilebilir.

Süre

2 ders saati

Materyaller
• Katlanan kitaplar www.evokids.de• Akordeon kitap yapma talimatları• Ayakkabı kutuları (mümkünse öğrenciler getirmelidir), makas, kâğıt, etiketler, boya kalemleri• Diyoramalar için resimler

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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Şek. 1  Ayakkabı kutusunda Trias döneminin diyoraması. Kesilen resimleri ve suyu ve havayı 
temsil eden renkli kâğıtları kullanarak basit ekstralar eklenebilir. Önde: su canlıları; ortada: kara 
hayvanları; arkada: uçan ve ağaçta yaşayan hayvanlar

Şek. 2 Dönüştürme tablosu (uzunlukla temsil edilen 
çağlar)

Çağ ya da
Olay

Dünya oluştu

Yaşam başladı

Kambriyen 

öncesi

Kambriyen

Ordovisyen

Silüryen

Devoniyen

Karbonifer

Permiyen

Trias

Jura 

Kretase

Tersiyer

Başlangıcı 
* Sonu *

milyon yıl 
önce

 

 

541

485

443

419

359

299

252

201

145

66

2,6

günümüz

20,00

16,52

2,35

2,11

1,93

1,82

1,56

1,30

1,10

0,87

0,63

0,28

0,01

0,00

10,00

8,26

1,18

1,05

0,96

0,91

0,78

0,65

0,55

0,44

0,32

0,14

0,01

0,00

5,00

4,13

0,59

0,53

0,48

0,46

0,39

0,33

0,27

0,22

0,16

0,07

0,00

0,00

Metre olarak 
uzunluk

1.1  Evrim süreci — özet
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1.1.7 Impy zamanda hızlı bir yolculuk yapıyor

Çocuk kitapları yazarı (aynı 
zamanda Giordano Bruno Vakfı 
üyesi) Max Kruse, özellikle 
Evokids projesi için Impy'nin 
bulunduğu yeni bir kitap 
yazdı. "Impy zamanda hızlı bir 
yolculuk yapıyor", çocukları 
evrim hikâyesiyle tanıştırmanın 
eğlenceli bir yoludur. Sesli kitap 
olarak da yayımlanmıştır. Her 
ikisi de dersleri tamamlayıcı 
olarak kullanılabilir. 

Evokids programının ana karakterini daha yakından tanımaları 
için popüler Alman filmi "Sevimli Dinozor" (2006) izletilebilir. 
(Kitabı, sesli kitabı ve filmi kitapçınızdan ya da internetten 
sipariş edebilirsiniz).

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

Bu bölümdeki üniteler, evrim sürecinin öğrencilerin özellikle ilgisini çekebilecek 
bazı yönleriyle ilgilidir. Ünitede evrim mekanizmalarının ayrıntılarına girilmeden 
evrim süreci anlatılmaktadır. (Bu konu, ikinci bölümün ünitelerinde işlenecektir)

Taş Devrinde Yaşam

1.2

1.2.1

"Taş Devrinde Yaşam" konusu, bir proje haftası çerçevesinde 
çeşitli etkinliklerle işlenebilir: çocukların gerçekten sevdiği bu 
projede, 40.000 yıl önce atalarımızın yaşadığı şekilde günlük 
yaşam canlandırılabilir. 

Etkinlik fikirleri  (daha önce başka okullarda denenmiştir):
• Taş Devri aletleri, Taş Devri takıları, Taş Devri müzik aletleri 

yapma
• Çakmak taşı veya ateş yakma yöntemleri kullanarak ateş 

yakma (ateş yakılan yerde kamp yapılabilir)
• Mızrak yapma (çocuklar bunları tüylü bir mamut resmine 

atabilir)
• Ev yapımı boyalarla mağara resimleri yapma
• Deri çanta ve çömlek yapma
• Yiyecek toplama, işleme ve hazırlama.

Taş Devri konusunda epey geniş bir literatür mevcuttur. Ayrıca 

internette (örneğin bir Taş Devri baltasının nasıl yapılacağına 
ilişkin) pratik kılavuzlar ve ders önerileri bulunabilir.
Not: gerekirse "Büyük Aile" kitabından aşağıdaki resim sınıfta 
kullanılabilir.

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir



28

İnsansı maymunlar ve insanlar arasında fiziksel yapı, 
embriyo gelişimi, genetik malzeme ve davranış bakımından 
pek çok ortak özellik bulunur. Maymunlar, insanlara diğer 
bütün hayvanlardan daha yakındır. Bilim adamları, büyük 
insansı maymunlar ve insanlar arasındaki tam bağlantıyı 
ortaya çıkarabilmiştir: artık insanlar ve (diğer) büyük insansı 
maymunlar arasında ayrım yapılmamaktadır. Böylece insanlar, 
iki şempanze türü (şempanzeler ve bonobolar), goriller ve 
orangutanlarla birlikte büyük insansı maymunlar ailesini 
oluşturur. Başka bir açıdan, 15 gibon türü de dahil edilebilir 
(daha küçük insansı maymunlar). Çocuklara büyük insansı 
maymunlar ailesi örneği kullanılarak evrimsel akrabalık 
konusu anlatılabilir. Biz insanlar, bugün karşılaştığımız 
maymun türlerinin (modern insansı maymunlar) soyundan 
gelmiyoruz ancak onlarla aynı ataları paylaşıyoruz. Bütün 
büyük insansı maymunların ortak atası, yaklaşık 25-30 milyon 
yıl önce Eski Dünya maymunlarından gelişti; insanların ve 
şempanzelerin son ortak atası yaklaşık 6 milyon yıl önce 
yaşadı. 
İlkokul çocukları özellikle büyük insansı maymunlara hayranlık 
duyar. Çoğu zaman insanlar ve çeşitli hayvan türleri arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar hakkında sorular sorulur. Çocukların 
benzerlikleri tanıyabilmesi ve insanların nasıl evrildiğini daha 
iyi anlayabilmesi için büyük insansı maymunları karşılaştıran 
evrim yaklaşımı son derece öğretici olabilir. Bu nedenle bu 
ünitede bazı önemli insan özellikleri gösterilmekte ve diğer 
büyük insansı maymunlarla karşılaştırılmaktadır (anatomik 

yapı, hareket türü, konuşma becerisi, alet kullanımı vb. 
açısından). Ayrıca bu bakış açısı, büyük insansı maymunların 
evrimsel açıdan yaşam alanlarına (orman, zemin ve savana) 
nasıl uyum sağladığına odaklanma fırsatı sunar.  Çalışma 
sayfaları ve "Maymun işi!" oyunu ile büyük insansı maymun 
ailesinin hikâyesi çocuklar için canlandırılabilir. Hayali oyunlar, 
öğrencilerin büyük insansı maymunların başlıca özelliklerini 
öğrenmesine ve türlerin akrabalığı hakkında fikir edinmesine 
olanak tanır. Oyunda klasik hafıza oyunlarının kuralları, 
canlandırma ve hikâye anlatma gibi öğrenme etkinlikleriyle 
birleştirilmiştir. Avcılık ve toplayıcılık oyunu, sonlara doğru 
heyecan katmak üzere tasarlanmıştır. Bu arada hafıza testleri, 
şempanzelerin kısa süreli hafızalarının mükemmel olduğunu 
ve hafıza oyununda biz insanlardan çok daha üstün olduğunu 
göstermiştir!

1.2.2 Büyük insansı maymunlar ailesi

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler, büyük insansı maymunların akrabalığı hakkında ilk kez fikir 
edinir.

Öğrenciler... 

• büyük insansı maymunları tanıyıp adlarını öğrenecektir (insanlar, 

şempanzeler, goriller, orangutanlar, gibonlar). 

• büyük insansı maymunlar arasındaki başlıca ortak yönleri ve farklılıkları tanıyabilecektir. 

• büyük insansı maymun sınıfları arasındaki farklılıkları açıklayabilecektir. 

• insanların organizmalar krallığının bir parçası olduğunu ve şempanzelerle yakından akraba 

olduğunu açıklayabilecektir.

Öğrenciler... 

• önceden kendi soy ağaçlarını incelemiş olmalıdır.

• Derse düşündürücü bir soruyla başlayın: "İnsanlara çok benzeyen hayvanlar var mı?" Soruyu 
tahtaya yazın ve çocukların fikirlerini ve tepkilerini dinleyin.

• Tahtaya büyük insansı maymunların (insanlar, şempanzeler, goriller, orangutanlar, gibonlar) 
fotoğraflarını koyun ve tanıtın. Dersin havasını değiştirmek için konuya uygun çocuk şarkıları 
bulabilirsiniz. (Örnek: "Ormanda koşan maymunlar" veya "Güneş gözlüklü goril"). İnternet sayfaları, 
ilgili şarkılar ve şarkı sözleri bulmak için iyi bir kaynak olabilir.

• Daha sonra çalışma sayfalarını dağıtın. Öğrenciler büyük insansı maymunların ilginç yönleri 

Süre

1-2 ders saati (oyun hariç), 3 ders saati (oyunla birlikte)
Materyaller
• Çalışma sayfaları www.evokids.de• Oyun: oyun parçaları ve talimatlar, karton, bant,
makas ve 6 zar 

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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üzerine çalışabilir: Nerede yaşıyorlar? Ne yiyorlar? Nasıl hareket ediyorlar? Özellikleri ne? İnternet 
bağlantılı bir bilgisayara ihtiyaç vardır. Öğrenciler Kiddle, Kido'z ve Kidzsearch gibi çocuklara 
yönelik arama motorlarını kullanmalıdır. Daha fazla bilgi için evde araştırma yapabilirler. 

• Bulduklarını bir sonraki derste tartışabilirler. Ders sırasında öğrenciler büyük insansı maymunlar, 
ortak özellikler ve farklılıkları hakkında konuşur. Burada güçlü benzerlikler vurgulanabilir ve 
evrimsel biyoloji açısından nedenleri açıklanabilir: büyük insansı maymun türleri arasındaki güçlü 
benzerlik, ortak atalarının olmasından kaynaklanır.

Ortak özellikler/benzerlikler:
- Memelilerin ortak özellikleri (örn. yavrular sütle beslenir)   
- kuyruk olmaması
- kavrayıcı eller 
- pençe yerine tırnaklar
- kürk ya da tüy
- diğer primatlardan (vücut büyüklüğüne göre) daha büyük bir beyin  
- benzer davranışlar (örn. şempanzeler alet yapar)
- güçlü kalıtsal benzerlik  
- benzer embriyonik gelişim (örneğin şempanze ve insan fetüslerinin kafatası şekilleri çok benzer)  
- genel görünümün benzemesi (uzuvların ve kemiklerin sayısı)

İlkel zamanlardan bazı kalıntılar:
- erkeklerde meme uçları
- kuyruk kalıntısı (kuyruk sokumu) 
- insan fetüslerinde kürk kalıntıları (vücut tüyleri) Lanugo (ince tüyler). 

Çocuklar, büyük insansı maymunlara benzer pek çok özelliği nedeniyle insanların farklı bir gruba 
ait olmadığını ve özel bir durumu temsil etmediğini anlamalıdır. Sonraki derste oynanan "Maymun 
işi!" oyununun soy ağacı, büyük insansı maymunların akrabalıklarını göstermek için kullanılabilir. 
Kabaca tahtaya kopyalanabilir. Anne babanızın, büyükanne ve büyükbabanızın vs. olduğu kendi 
soy ağacınızı örnek verin. 

• Yeterli süre olup olmamasına bağlı olarak oyunun materyalleri sınıfta hazırlanabilir. Materyallerin 
kartlara çıktısını alın ve kesin. Sonra oyunun kurallarını açıklayın.

• Çocuklar oyunu oynamak için dörtlü gruplar halinde masalara oturur. Her bir dörtlü gruba uygun 
beşinci bir oyun lideri verin. Oyun lideri, yanıtların olduğu kartı elinde tutar ve dağıtımları kontrol 
eder (oyunun kurallarına bakın).

• Seçenek: bu ünite bir tırmanma parkına geziyle bitirilebilir. Halatla tırmanma dersi, öğrencilere 
hayvanlar alemindeki en yakın akrabalarını taklit etme imkânı tanır! Tırmanma ayrıca bir beden 
eğitimi dersinde de yapılabilir.

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir
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1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

Büyük insansı maymunlar 1 2

Biz insanların maymunlardan geldiğini muhtemelen 
duymuşsunuzdur. Bu, elbette uzun yıllar önce 
büyükannenizin bir şempanze ya da goril olduğu 
anlamına gelmez: günümüzdeki şempanzelerin ve 
gorillerin pek çok ilkel büyükannesi ve büyükbabası 
olduğu, bunların aynı zamanda sizin ilkel büyükanne 
ve büyükbabalarınız olduğu anlamına gelir. Maymun 
akrabalarımızın bazı üyeleri bizim soyumuzdan ne 
kadar geç ayrıldıysa o maymun türüyle daha fazla 
ortak yanımız var demektir. 

Son ortak atalarınız...
- şempanzelerle son ortak atalarınız yaklaşık 6 milyon yıl önce yaşadı
- gorillerle son ortak atalarınız yaklaşık 9 milyon yıl önce yaşadı
- orangutanlarla son ortak atalarınız yaklaşık 16 milyon yıl önce yaşadı

Büyük insansı 

maymunlar ailesi

Büyük insansı maymun 

Cadı makiler

Makaklar/babunlar
Orangutanlar

Şempanzeler

Kapuçin maymunları

GibonlarBüyükanne Goriller İnsanlar
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Hangi hayvanların kuyruğu yoktur?
Çarpı ile işaretleyin. Sonra bütün büyük insansı 
maymunları çarpıyla işaretleyin.

    Şempanze   Orangutan     İnsan  Goril     Gibon     

Fare     Kaplan     Babun    At     Fil     Köpek     

Sincap

1? ?
?

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

Büyük insansı maymunlar ailesi 1 2

Büyük insansı maymunlar ailesindeki şempanzeler ve biraz daha küçük 
olan bonobolar kardeşlerimiz; goriller kuzenlerimiz ve orangutanlar ikinci 
dereceden kuzenlerimiz gibidir. Gibonlar biraz daha uzaktan akrabamız 
olur. Bunlara 'küçük insansı maymunlar' denir. Büyük insansı maymunlar 
ve insanlar ile birlikte diğer kuru burunlu primatlar, yaklaşık 60 milyon yıl 
önce yaşamış küçük bir insansı maymundan gelir. Hangi türe ait olduğunu 
bilmediğimiz için ona "Büyükanne Kuruburun" diyelim. Günümüzün kuru 
burunlu insansı maymunları (haplorrhini) arasında cadı makiler, makaklar 
ve babunlar da bulunur.

Büyük insansı maymunların tırnakları vardır. (P)  

Büyük insansı maymunların kürkü ya da tüyleri vardır. (Y)

Büyük insansı maymunlar memeli değildir. (A)

İnsanların ve şempanzelerin vücutlarındaki kemik sayısı aynıdır. (M)

Şempanzeler alet yapabilir. (I) 

Gorillerin beyni yoktur. (G) 

Büyük insansı maymunların parmak izi vardır. (M)

Yanıt:

Çözüm anahtarını bulmak için doğru yanıtları işaretleyin:2
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İlkokul çocukları, başka pek az hayvana karşı dinozorlar kadar 
hayranlık duyar. Dinozorlar Mezozoik devirde (Trias) ortaya 
çıktı. Gelişirken iki farklı gruba ayrıldılar: 'kertenkele kalçalı' 
dinozorlar (Saurischia) ve 'kuş kalçalı' dinozorlar(Ornithischia). 
Araştırmacılar yeni dinozor fosilleri bulduklarında, bunları 
dinozorların sahip olduğu ortak özelliklere göre gruplandırır. 
Özellikle bir grup hayvanın yeni edindiği, onları diğerlerinden 
ayıran 'türemiş özellikleri' ile ilgilenirler. Ancak bu özellikler 
çoğu zaman dikkat çekmez ve belirlenmesi zordur. Öte yandan 
dinozorları gruplara ayırırken geleneksel olarak kullanılan 
bir özellik, 'küçük araştırmacılar' tarafından da kolayca fark 
edilebilir. Bu özellik, kalça eklemlerinin şeklidir. Kertenkele 
kalçalı ve kuş kalçalı dinozorlarda kalça ekleminin kemikleri 
(kasık kemiği, iskiyum ve iliyum) hem şekil hem de birleşim 
bakımından farklıdır. Kuş kalçalı dinozorlarda kasık kemiği ve 
iskiyum paralelken, kertenkele kalçalı dinozorlarda üç uçlu 
çatal şeklindedir. Öğrenciler müze ziyaretleri, sınıf hazırlığı 

ve tekrar etkinlikleriyle pek çok dinozor türü hakkında genel 
bir fikir edinir. Vücut şekillerini ve organizmaların farklı yaşam 
şekillerini öğrenirler. Ayrıca çok sayıda dinozor türünün 
evrimsel akrabalıklarına göre nasıl gruplandırılabileceğini 
öğrenirler.   
Bu ünitede çocuklara konuyu tanıtmak için çeşitli etkinlikler 
(boyama, yapboz, araştırma, müze ziyareti) kullanılır. Ünite, 
dinozor özelliklerinin belirtildiği bir 'aranıyor posteri' 
tasarımıyla bitirilir. 

1.2.3 Dinozorların dünyası 

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Müze ziyareti 
notları

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler dinozorların özellikleri ve akrabalıkları hakkında 
ilk bilgilerini edinir.

Öğrenciler... 

• farklı dinozorların vücut biçimlerini ve yaşam tarzlarını tarif edip karşılaştırabilecektir. 

• dinozorları kertenkele kalçalı ve kuş kalçalı gruplara ayırabilecek ve seçimlerinin nedenlerini 
açıklayabilecektir. 

• araştırmalarının sonuçlarını sunabilecektir.

Öğrenciler... 

• hayvanların (kalça gibi) fiziksel özelliklerini tanıyabilecek ve tarif edebilecektir. Kendi soy ağaçlarını 
incelemeye daha önce vakit ayırmış olmalıdırlar. Öncesinde kuş iskeleti konusunda bir ders 
yapılmasını ve kuşların kuş kalçalı dinozorlara ait olmadığının açıklanmasını tavsiye ediyoruz! Kuşlar 
aslında evrim geçirmiş kertenkele kalçalı dinozorlardır. 

Müze ziyaretinden önce öğretmenler takımları belirlemelidir. Bunu kolaylaştırmak için, hangi 
dinozorların sergilendiğini öğrenmek ve çocukların hangi bilgileri toplayabileceğini belirlemek 
amacıyla müzeyi önceden ziyaret etmek önemlidir. Müzedeki uzmanla konuşmak faydalı olabilir. Pek 
çok doğal tarih müzesi, yaşa uygun, temalı turlar düzenler. Levhalarda yazmayan bilgiler (kalça yapısı 
gibi) böylece doldurulabilir. 

Tavsiye edilen müzeler: Senckenberg Naturmuseum (Frankfurt am Main), Museum für Naturkunde 

(Berlin), Naturhistorisches Museum (Viyana), Dinosaur museum (Aathal), Urzeitmuseum 

(Taufkirchen), Dinosaur Park (Kleinwelka), Dinosaur Park (Münchehagen), GONDWANA - 

Prehistorium (Schiffweiler), Dinosaur Land (Rügen) ve çok daha fazlası.

• Müze ziyaretinden önce: Öncelikle çocuklar en sevdikleri dinozorları çizmelidir (1. Çalışma sayfası). 
Daha sonra çizimlerini önlerine koyup halka şeklinde oturmalarını isteyebilirsiniz. Çizdikleri 
dinozorlar hakkında ne bildiklerini ve neden özellikle bunu seçtiklerini sorun. Öğrenciler, seçtikleri 
dinozorlar arasındaki farklılıklar ve benzer özellikler hakkında düşünebilir. Sohbeti dinozorların 
gruplara ayrılıp ayrılamayacağı sorusuna yönlendirin. Öğrenciler kendi düşüncelerini ve tahminlerini 

Süre

3-4 ders saati ve
bir günlük gezi

Materyaller
• Kâğıt, karton, boya kalemleri   • Çalışma sayfaları www.evokids.de• İsteğe bağlı: kamera

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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söylemelidir (örn. bitki yiyenler ve et yiyenler, büyük ve küçük, uçan ve karada yaşayan). Çocukların 
yeterince farklı türde dinozor çizmemesi ihtimaline karşı ekstra çizimler hazır bulundurulmalı ( bkz. 
www.evokids.de) ve gerekirse öğrencilerin çizimlerine eklenmelidir.

• Dinozorları gruplandırmak için çeşitli düzenleme sistemleri ve ölçütler olduğunu açıkça belirtin. 
Bilim insanlarının dinozorları nasıl gruplara ayırdığını açıklayın: kemik fosillerinden yeniden yapılan 
dinozorların fiziksel yapısını karşılaştırırlar. Fiziksel yapılarında ortak ataları olduğunu gösteren 
benzerlikleri ararlar. 

• Akrabalığın, bilimsel gruplandırmanın bir ölçütü olduğunu dersin ana noktası olarak vurgulayın. 

Sonra iki ana dinozor grubu üzerine çalışma sayfaları dağıtın.

• Çalışma oturumlarından sonra çalışma sayfaları tartışılabilir. Bir kez daha çocukların dinozorları 
nasıl gruplara ayırabileceğini net bir şekilde açıklayın. Burada kuş kalçalı ve kertenkele kalçalı 
dinozorların farklı kalça kemiği yapılarına bakılmalıdır. Kalçaların nerede olduğunu gösterin.

• Müzeye, parka ya da başka bir yere ziyareti ayarlayın. Öğrenciler, 'dinozor uzmanı' takımlar (2-3 
kişilik gruplar) oluşturarak sergilenen dinozorlardan biri üzerine yoğunlaşır. Çocuklar, bir 'aranıyor 
posteri' şablonu üzerinde bazı özellikleri doldurur. Dinozor nasıl görünüyordu (resim), nerede ve 
ne zaman yaşadı, nasıl hareket ediyordu ve ne yiyordu? Öğrenciler, dinozorlarının hangi gruba ait 
olduğunu da bulmalıdır. Grup adı 'aranıyor posteri' şablonuna yazılmalıdır.

• Gezi günü, her bir gruba mini 'aranıyor posteri' verilir. Her bir gruptan, bir dinozorun net bir tarifini 
vermesi istenir. Bilgiler 'aranıyor posterine' girilmelidir. 

• Çocuklar, müzede/parkta dinozorlarını bulmaya gönderilir. Elbette çocukların diğer sergilere de 
bakma fırsatı olacaktır. Bunun için vakit ayırın. Dinozorlar hakkında yalnızca sınırlı bilgi varsa temalı 
bir tur rezervasyonu yaptırın (Müze turu notlarına bakın). 

• Ziyaretten sonra sınıfın ne yapacağını anlatın. Çocuklar önce eksik bilgileri araştırıp, daha fazla 
özellik ekleyerek 'aranıyor posterini' tamamlayabilir. Uzman gruplar posterlerini bitirdiğinde, 
içeriğini ve dil bilgisini kontrol edin.

• Her bir grup daha sonra kartondan büyük bir dinozor posteri tasarlar. Düzeltilmiş küçük 
versiyonlar taslak olarak kullanılabilir. Çalışma materyallerini (karton, kalem vs.) dağıtın ve 
öğrencilere nasıl ilerleyeceklerini açıklayın.

• Tamamlanmış büyük posterleri grup türlerine göre duvara asın. Gruplar, posterlerini kullanarak 
dinozorlarını sınıfa tanıtır ve dinozor uzmanı olarak soruları yanıtlar. 

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir
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Dinozorların
dünyası

Dinozorların dünyası

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

En sevdiğiniz dinozorun adı nedir? 

Lütfen resmini çizin:2

5 6

1
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1 2 3 4

1.2.3  Dinozorların dünyası

Dinozorların dünyası

Kambriyen öncesi çağda dünyada pek çok dinozor 
yaşıyordu. Impy bunları birbiriyle olan ilişkilerine göre 
ayırdı. Kertenkele kalçalı ve kuş kalçalı dinozorlar olma 

üzere iki ana grup olduğunu keşfetti.  

Kertenkele kalçalı 
dinozorlar

Kuş kalçalı dinozorlar

Orijinal 
dinozor

!
5 6
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Dinozorların dünyası

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

5 6

#

1? ?
?

11 Impy bir Shunosaurus'un bütün iskeletini buldu ama 
parçaları birleştirmedi. Bu yüzden Shunosaurus'un 
kertenkele kalçalı mı yoksa kuş kalçalı dinozorlara mı ait 
olduğunu bilmiyor. 
Impy'nin hangi grubun doğru olduğunu bulmasına yardım 
edin. Yapboz parçalarını kesin. 

Kesme
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1 2 3 4

1.2.3  Dinozorların dünyası

Dinozorların dünyası
5 6

Yapboz parçalarını bu sayfada düzenleyip yapıştırın ve tamamlanmış iskeleti ortaya 
çıkarın.
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Dinozorların dünyası

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

Shunosaurus'un kertenkele kalçalı mı yoksa kuş kalçalı mı olduğunu bulmak 
için resme daha yakından bakmalıyız. Impy'nin iskiyum, iliyum ve kasık 
kemiği terimlerini kullanarak kemikleri tanımasına yardım edin. 

Kuş kalçalı bir dinozorun kalçası 
böyledir:

Kertenkele kalçalı bir dinozorun 
da kalçası böyledir:

Hangi benzerlikleri görüyorsunuz?

Artık Shunosaurus'un hangi gruba ait olduğunu biliyor musunuz? 
Shunosaurus'un ait olduğu grup:

66 milyon yıl önce dünyaya büyük bir kuyruklu yıldız çarptıktan sonra 
dinozorların soyunun tükendiği söyleniyor. Ama bu doğru olamaz! Çünkü 
günümüzde hâlâ dünyada doğrudan dinozorların soyundan gelen pek çok 
hayvan var. Bunların hangi hayvanlar olduğunu biliyor musunuz?

5 6

2

3

4

5
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1 2 3 4

1.2.3  Dinozorların dünyası

Dinozorların dünyası
5 6

BİR DİNOZOR 
UZMANI OLUN!

ADI:

UZUNLUĞU:

BOYU:

AĞIRLIĞI:

BESLENME 
TÜRÜ:

KERTENKELE KALÇALI DİNOZOR

KUŞ KALÇALI DİNOZOR

NE ZAMAN YAŞADI?

YAŞAM ALANI:

BELİRGİN 
ÖZELLİKLERİ:
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Fosiller, evrim 
s ü r e c i n i n 
kanıtıdır.  
Fosil bulguları 
k u l l a n ı l a r a k 
organizmaların 
ilk yaşam 
f o r m l a r ı n d a n 
g ü n ü m ü z ü n 
ç e ş i t l i 

türlerine nasıl geliştiği takip edilebilir. Fosillerin yerin 
farklı katmanlarında (tabaka) bulunması, her birinin yaşını 
tahmin edebilmemizi sağlar. Fosilleri günümüzde yaşayan 
hayvanlarla karşılaştırarak, evrim çizgilerini ve soyu tükenen 
hayvanların nasıl yaşadığını belirlemek mümkündür. 
Fosillerle ve yeryüzü katmanlarının jeolojik modeliyle 
çalışmak, çocukların bilim adamlarının evrimi nasıl 

araştırdığını genel olarak anlamasına yardımcı olur. 
Öğrenciler fosil baskıları hazırlayabilir, çeşitli fosilleri 
karşılaştırabilir ve bir zaman çizgisi üzerinde yerleştirebilir. 
Farklı fosillerin yeryüzünün belirli katmanlarında görüldüğünü 
ve böylece yaşlarının belirlenebildiğini öğrenirler. Soyu 
tükenen hayvanların nasıl göründüğünü, dünyada uzun bir 
sürede nasıl geliştiğini nereden bildiğimizi ve dinozorlar ile 
insanların dünyada aynı anda birlikte yaşamadığından nasıl 
emin olabildiğimizi anlarlar.

1.2.4 Fosiller: evrimin kanıtı 

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler... 

• yeryüzünün katmanlardan oluştuğunu öğrenecektir.

• bir fosilin alçıdan ya da seramik hamurundan modelini yapabilecektir.

• fosil modellerinin ait olduğu türün adını öğrenecektir.

• fosil modellerini ait olduğu döneme yerleştirebilecektir (örneğin 
burada önerilen zaman çizgisi ya da zaman çamaşır ipi gibi bir model 
kullanarak).

• fosiller/fosil modelleri çizebilecektir.

• günümüzde yaşayan hayvanlarla olan benzerlikler hakkında  
düşünebilecektir.

Öğrenciler ... 

• 1. Bölümün temel ünitelerini tamamlamış olacaktır.

• Bir sonraki adım, 1. Çalışma sayfasını tartışmaktır. 

• Öğretmen ve öğrenciler hangi tabakanın en yaşlı olduğunu ve bunun, bu katmandaki fosiller için 
yaş ve sıralama açısından ne anlama geldiğini konuşur.

• Planlanan etkinlikler sunulur. Bölüm materyallerindeki 1-3 arası talimatlar, öğrencilere 

yöneliktir.

• Öğrencilerin yaptığı fosil modelleri bir zaman çizgisi üzerinde kronolojik olarak sıralanabilir.

• Bu etkinlik, alçıdan modelleri sulu boyayla boyayarak tamamlanabilir.

Süre

Yaklaşık 2 ders saati. Seramik hamuruyla kalıp çıkarılırsa yaklaşık 60 dakika.

Materyaller
• Ünitenin çalışma sayfaları• Fosillerin hazır kalıpları (özel mağazalardan sipariş edilebilir ya da www.evokids.de adresindeki talimatlara göre yapılabilir) • Alçı ya da ev yapımı seramik hamuru (tarif için bkz. www.evokids.de )• Plastik kaşıklar, plastik bardaklar ya da alçıyı karıştırmak için plastik kaplar

• Bardakla ya da şişeyle su• Altına sermek için gazete• Grup başına laminasyonlu bir talimat kâğıdı
• Kullanılmış gazeteleri ve çöpleri atmak için çöp torbaları

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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Ekstra modül: Dünyanın katmanları modeli üzerinde çalışma

Dünyanın katmanları modelini ve ilgili sınıf çalışmalarını yapmak zahmetli ancak 
tatmin edici etkinliklerdir. Öğrenciler genellikle dünyanın katmanları modelini 
yapmayı çok sever.

Ek bilgi:
Dünyanın katmanları modelini derse katmak için çok sayıda fırsat bulunur: sınıfın 
tamamını aynı anda meşgul etmesi için bütün öğrencilerin erişebileceği yeterli sayıda 
model yapılmalıdır. Modelin boyutuna bağlı olarak iki ya da üç öğrenci bir model 
üzerinde birlikte çalışabilir.
Bu modeller, bir atölye çalışması kapsamında ya da fosiller ve/veya evrim konulu 
bir proje gününde de kullanılabilir. Bu durumda öğrencilerin gruplar halinde sırayla 
kullanabileceği yalnızca bir ya da iki büyük modelin yapılması gerekir. Modellerin bu 
şekilde yeniden kullanılabilmesi, daha az alet gerektireceği için avantajlıdır. Ancak 
ayrılan fosil modelleri kutularda, kat kat saklanmalıdır.
Dünyanın katmanlarını dışarıda ya da bir atölyede yapmak mantıklı olacaktır. Modeller, 
bir sonraki çalışmaya kadar büyük plastik torbalarda saklanabilir, böylece çöplerin 
atılması da kolay olacaktır.

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler fosillerin ne olduğunu neden toprağın farklı 
katmanlarında bulunduğunu öğrenmiş olmalıdır. Bunu başarmanın 
en iyi yolu, derslerin sırasını iyi planlamaktır (yukarıya bakınız). 

• Toprak katmanlarının modeli ve aletler çalışmaya hazır olmalıdır. 
Bu çalışma, en iyi çekiç ve keskiyle yapılır. Kırıntılar diş fırçasıyla 
temizlenebilir, mutlaka güvenlik talimatları verilmelidir (koruyucu 
gözlükler).

• Her bir katmanda bulunan fosil modelleri, daha sonra katmanların 
yaşının (daha yeni - daha eski) belirlenmesi için bir kutuda 
saklanmalıdır.

• Bulunan fosil modelleri 'kazı çalışmasından' sonra kronolojik sırada 
düzenlenebilir ve bir zaman çizgisi üzerine yerleştirilebilir.

• Bitirirken aşağıdakiler tartışılabilir:
her bir katmandaki bulgular, bulunan fosil modellerinin zaman 
çizgisi, fosillerden anlaşıldığı kadarıyla hayvanların yaşama şekilleri 
(şimdi ya da geçmişte soyu tükenmeden önce), hayal edilen yaşam 
alanları.

• Modelin eleştirisi de tartışma açısından önemlidir: Model, dünyanın gerçek katmanlarından hangi 
yönleriyle farklı? Örneğin katmanlar farklı renkte, daha büyük, daha çok sayıda, her zaman yatay 
görünmüyor, başka fosiller içeriyor… 

• Genel tartışmadan önce çalışma sayfaları kullanılabilir.

Süre

Yaklaşık 4 ders saati
Materyaller
• Alçıyla hazırlanmış, tabakalara fosil modelleri yerleştirilmiş katman modelleri (talimatlar  www.evokids.de adresinde bulunabilir)• Plastik tokmaklar ve keskiye alternatif olarak geniş düz uçlu tornavidalar, ayrıca küçük çekiçler eklenebilir• Diş fırçaları

• Koruyucu gözlükler 
• Altına sermeye çöp torbaları• Küçük kutular

• Zaman çizgileri (halat ya da çamaşır ipi)

• Katmanların resmi/çalışma sayfaları• Araştırma amaçlı kitaplar

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir
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Fosiller-
evrimin kanıtı

Fosiller: evrimin kanıtı

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

Fosiller, geçmiş dönemlerde yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntılarıdır ve bu nedenle 
evrim sürecinin önemli kanıtlarıdır. Fosiller hem bize soyu tükenmiş türlerin nasıl 
göründüğünü gösterir, hem de bulundukları yer, bu bitki ya da hayvanların ne zaman 
yaşadığını ortaya çıkarır: fosilin yaşı, hangi katmanda bulunduğuna bağlıdır. En eski 
fosiller, en derin katmanlarda bulunur. Katmanlar yerin yüzeyine ne kadar yakın olursa 
fosiller de o kadar yenidir. Örneğin dinozor fosilleri, insan fosillerine göre daha derin 
katmanlarda bulunur. Dinozorlar, ilk insanlardan uzun yıllar önce yaşamıştır.
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Alçıdan fosil modeli yapma

(Lütfen başlamadan önce talimatları okuyun).

Gerekli malzemeler: 
Gazete
1 fosil kalıbı
1 plastik kaşık
1 boş plastik kap
Bir kap su
Alçı

Yapılışı:
Masaya gazete serin.
Bir fosil kalıbı alın.
Alçıyı karıştırın:
plastik kaşıkla iki kaşık alçı tozu alın ve boş kaba koyun.
Yaklaşık iki kaşık su ekleyip karıştırın.
Kalıba dökülebilecek ya da kaşıkla doldurulabilecek pürüzsüz yumuşak 
bir karışım olmalıdır.
Alçı karışımını kalıba dökün ya da kaşıkla doldurun.
Alçının sertleşmesini bekleyin. Yaklaşık 15-20 dakika sürecektir.
15-20 dakika sonra fosili kalıptan çıkarabilirsiniz.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Fosiller: evrimin kanıtı

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

1 2 3 4

Bir fosilin 

kopyasını yapın
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Kendi fosil modelinizi yapma

(Lütfen başlamadan önce talimatları okuyun).

Gerekli malzemeler: 
1 fosil kalıbı
Seramik hamuru ya da tuzlu hamur

Yapılışı:
Seramik hamuru ya da tuzlu hamurdan küçük bir miktar alın.
Top şekline getirin. Sonra hamuru fosil kalıbına eşit şekilde bastırın. 
Dikkatlice çıkarın.
Sonucu beğenmezseniz 2. adımdan itibaren tekrarlayın.
Bitmiş fosil modeli kurumaya bırakılabilir. 

1.
2.

3.
4.

Fosiller: evrimin kanıtı

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

Bir fosilin kopyasını yapın
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Fosil modelinizi çizin:

Fosil modeliniz size hangi canlıyı hatırlatıyor?

Fosil modelinizin çıkarıldığı canlının adı neydi?

Bu canlı yaklaşık olarak ne zaman yaşadı? 

Fosiller: evrimin kanıtı

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

1 2 3 4

2

3

4

1

???

Fosil modelinizin uzmanı olun!
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Biyokütlenin (bir yerdeki canlı madde) büyük bir kısmı, çıplak 
gözle görülebilen mikroorganizmalardan oluşur. Bir delgeçle 
(6 mm) ve bir iğneyle  (0,1 mm) delinmiş iki deliğin 
karşılaştırılması, bakteri hücrelerinin görece boyutunu (1-2 
µm) hayal etmemize yardımcı olur.
Her su birikintisi, çok sayıda canlı organizmayla doludur. 
Bu yaşam formlarından bazıları saman suyunda 
çoğaltılabilir. Sınıftaki hava bile, örneğin maya hücreleri gibi 
mikroorganizmalar içerir. Bir kâse elma suyu birkaç gün açık 
bırakılırsa üzerinde maya hücrelerinden bir küf tabakası 
oluşur.

Sınıfta ve/veya ders anlatırken başka yönleri de ele alınabilir:
• İnsanların vücudumuzun içinde ya da üzerinde bulunan 

mikroplardan oluşan bir 'normal florası' vardır. Bunların 

çoğu nötrdür (ortakçı) ve bazıları faydalıdır, örneğin yararlı 
vitaminler sağlar. Ancak vücut floramızdaki salmonella 
mikropları gibi çoğu bakteri aynı zamanda hastalığa da 
neden olabilir. 

• Mikroorganizmalar çok çeşitli çevre koşullarında yaşar. 
Bazıları için oksijen bir zehirken,  bazıları da nefes 
almak zorundadır. Bazıları okyanus tabanındaki yanardağ 
bacalarının aşırı sıcağında yaşarken, bazıları Güney 
Kutbunda dondurucu soğukta yaşar.

1.2.5 Mikroorganizmalar: 
yaşam her yerde var

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Öğrenciler ... 

• çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olduğunun 
farkına varır.

• mikroorganizmaların çok çeşitli ve bazen aşırı uç koşullarda 
yaşadığını öğrenir.

• mikroorganizmaların çevremizde her yerde bulunabileceğini 
öğrenir.

• diğer bütün büyük canlılarda olduğu gibi kendilerinin de bir vücut 
florası olduğunu fark eder.

• yaşamın yoktan ortaya çıkmadığını ama doğru koşullarda en 
küçük organizmaların bile gözle görülecek kadar çoğalabileceğini 
öğrenir.

• üretiminde mikroorganizmaların rol oynadığı yiyecek ve 
içeceklerin olduğunu fark eder ve bunların adlarını öğrenir.

• Öğrenciler ...  ...santimetre ve milimetre ölçü birimlerini bilmelidir. 

Milyon ve milyar değerlerini de bilmelidir. 

Süre

1 ders saati. Saman suyu ve maya küfü üretmek için deneyler yapılacaksa ekstra süre gereklidir

Materyaller
• "Mikroorganizmalar: yaşam her yerde var" çalışma sayfaları• Bakterilerin boyutunu göstermek için: koyu renk karton, delgeç, iğne veya pergel

• Saman suyu için: reçel kavanozu gibi bir cam kap; saman ya da yabani bitkiler; süs havuzu, su birikintisi veya benzer bir yerden su; streç film; pipet; büyüteç
• Elma suyunda küf için: tatlı kâsesi gibi cam bir kap, elma suyu

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi
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1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

Mikroorganizmalar: yaşam her yerde var 1 2 3 4

Mikro-organizmalar -yaşam her yerde var

Ağzınızda da dişlerinizi iyice temizledikten sonra bile çok sayıda bakteri bulunur. Ama 
bu bakterilerden çekinmenize gerek yok, tam tersine! Bu bakteriler, yiyeceklerinizi 
sindirmenize yardımcı olur ve sizi hastalıklara karşı korur. Bakterilerin sürekli yardımı 
olmasa hiçbir insan yaşayamaz.

Dünyada nereye baksanız her yer, hiç 
beklemediğiniz yerler bile canlılarla doludur. 
Örneğin bazı bakteriler, okyanus tabanındaki 
yanardağ bacalarının aşırı sıcağında yaşar. 
Bazıları Güney Kutbunun aşırı soğuğunda yaşar. 
Vücudunuz çok sayıda bakteriye ev sahipliği 
yapar. Bağırsaklarınızda ve derinizde milyonlarca 
bakteri vardır. 
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Mikroorganizmalar: yaşam her yerde var

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

Bakteriler o kadar küçüktür ki çıplak gözle görülemez. 
Büyüteç altında bile göremeyiz. Bakterilerin görece ne 
kadar küçük olduğunu göstermenin basit bir yolu vardır.

!

Koyu renk bir karton alın ve delgeçle delin. Bu deliğin çapı 6 mm 
(milimetre) olacaktır. Şimdi bir iğne ya da pergelle kartonda başka 
bir delik delin. Bu da ancak kartonu ışığa tuttuğunuzda görülecek 
kadar büyük olacaktır. Küçük deliğin çapı 0,1 mm'dir. Büyük delikten 
60 kat daha küçüktür. 

Bir bakteri, küçük delikten yaklaşık 60 kat daha küçüktür. Küçük 
deliğe kıyasla, küçük deliğin büyük delikle karşılaştırılması gibidir. 
Yani gerçekten çok küçük! 
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Saman suyu

(Lütfen başlamadan önce talimatları okuyun).

Gerekli malzemeler: 
Saman
cam bir kap (yaklaşık 0,5 litre)
Su birikintisinden su

Yapılışı: Samanı cam kaba koyun (yaklaşık 0,5 litre). Kabı su 
birikintisi veya süs havuzu suyuyla kabın üzerinde yaklaşık 
beş santimetre boşluk kalıncaya kadar doldurun.  Daha sonra 
kabı streç filmle kapatın. Birkaç gün sonra yüzeyde bakteri ve 
mantardan bir tabaka oluşacaktır.

Pipetle bu tabakanın altından biraz su alın.

Büyüteç ya da mikroskopla bir sürü küçük hayvanı görebilirsiniz. Ne kadar güzeller 
değil mi!?
Bu canlıların birden ortaya çıkmadığını anlamanız önemlidir. Bunlar zaten suda 
vardı. Sudaki saman ya da bitkiler, sayılarının önemli ölçüde artmasını sağladı.

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

Mikroorganizmalar: yaşam her yerde var 1 2 3 4

Bir süs havuzu veya su birikintisinden aldığınız su örneği 
yalnızca bakteriler değil aynı zamanda 'terliksi hayvan' 
gibi minik hayvanlar da içerir. Bu minik hayvanı sınıfta 
üretmek kolaydır. Yiyecek için ezilmiş saman dolu bir 
çorba kaşığı kullanacağız. Saman, bakterilerin ve küçük 
mantarların yiyeceğidir, bunlar da minik hayvanlar 
tarafından yenecektir.
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İnsanlar yiyecek ve içecek yapımında binlerce yıldır maya 
kullanmaktadır. Günümüzdeki yiyeceklerden hangileri 
maya içerir?

1? ?
?

11

Mikroorganizmalar: yaşam her yerde var

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

1 2 3 4

Havada da çok sayıda mikroorganizma bulunur. 
Bu mikroorganizmalara uygun yiyeceği verirsek 
çoğalabilirler.

Bir paket elma suyunu açın ve genişçe bir kâseye birazını boşaltın. 
Kâseyi birkaç gün ağzı açık bırakın. Üzerinde beyazımsı, yağlı 
bir tabaka oluşacaktır. Buna 'kahm mayası' denir. Sınıfınız gibi 
insanların yaşadığı herhangi bir odada bulunabilen mayadan 
oluşur.

Maya kendi kendine ortaya çıkmaz. Zaten havada 
mevcuttur. Elma suyu sayesinde çoğalır.

!
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'Hayat ağacından' söz edilir: bu ağacın köklerinin nerede 
olduğunu merak edebilirsiniz. 2015 yılında bu soru hâlâ tam 
olarak yanıtlanabilmiş değildir. Uzun süre, dünyada yaşamın 
tek bir hücreden ortaya çıktığı varsayıldı. Ancak dünya henüz 
gençken (oluştuktan yaklaşık 1 milyar yıl sonra) milyonlarca 
hücre birbirinden bağımsız olarak oluşmuş ve bunlardan 
yüzlercesi veya binlercesi, yavruları yoluyla, hayat ağacını 
oluşturmuş da olabilir.
Cansız maddelerden kendiliğinden hücrelerin oluşması 
(abiyogenez) karmaşık bir konudur. Bu konunun pek çok 
yönünü, 'kimyasal element' ve 'molekül' gibi kavramlarla 
henüz tanışmamış küçük yaştaki çocuklara anlatmak çok 
zordur.
Ancak basit hücrelerin oluşumunun önemli bir yönü 

gösterilebilir. Çoğu madde (örn. sabun), boş baloncuklar ya 
da küreler oluşturur. Buradan misellerin ya da keseciklerin 
oluşmasına yalnızca küçük bir adım kalır: iç ve dış dünyayı 
ayıran ve içindeki boşlukta DNA ve amino asitler gibi kimyasal 
maddelerin toplanabileceği küçük, kapalı alanlar. Bunlar, ilk 
hücrelerin ataları olarak görülebilir.
Sabun köpükleri dayanıksızdır ve fazla uzun yaşamaz. 
Gözenekli bir taş içindeki bir köpük ise çok iyi korunur.

1.2.6 Yaşam nasıl ortaya çıktı?

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Öğrenciler... 

• hücrenin kapalı bir şekil olduğunu, içerideki yaşamın dış dünyadan 
bir bariyerle ayrıldığını açıklayabilecektir.

• ilk yaşam formlarının yapıca çok basit olduğunu açıklayabilecektir.

• çoğu maddenin (örn. sabun köpükleri) zar oluşturabileceğini 
açıklayabilecektir.

• gözenekli bir taşın, ilk hücrelerin oluşması için iyi bir yer olduğunu anlayabilecektir.

Öğrenciler ... 

• 'hücre', 'iç', 'dış', 'bariyer' gibi terimleri kavrayacaktır. Öğrenciler, milyonların büyüklük sırasını 
bilmelidir.

Süre

1 ders saati

Materyaller
• "Yaşam nasıl ortaya çıktı?" çalışma sayfası

• Sabun köpüğü ya da bulaşık deterjanı, ponza taşı

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir
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Günümüzdeki bütün canlılar, dünyada 3500 milyon yıl 
önce gelişen minik ilkel hücrelerden türemiştir. Peki bu 
ilkel hücreler nasıl gelişti? Şu anda bu sorunun yanıtını 
tam olarak bilmiyoruz. Ancak yaşamın bütün yapı 
taşlarının o zaman bile yerinde olduğunu biliyoruz. Suda 
küçük baloncuklar oluşturan lipitler vardı (Yunanca yağ 
anlamına gelen 'lipos' sözcüğünden). 

Bu yağlı baloncukların çoğu, canlıların yapı taşlarının bir 
karışımını içeriyordu. Yapı taşları neredeyse her zaman 
eksik ya da yanlış şekilde sıralanmıştı. Ancak bir noktada bir 
baloncuğun içinde yaşamın yapı taşlarının tam doğru karışımı 
bir araya geldi. Bu nedenle bölünebildi. Baloncuktan başka 
bir baloncuk oluştu ve ilk iki balon ortaya çıktı, daha sonra 
dört balon oldu ve böylece çoğaldı. Kısa süre sonra, kendi 
kendilerine üreyemeyen baloncukları sayı olarak aşıp, onları 
etkisiz hale getirdiler. Evrim böyle başladı.

Yaşamın
ortaya çıkışı

Yaşamın ortaya çıkışı

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

Bütün canlılar, canlının iç dünyası ile dış dünya arasındaki 
sınırı ayıran bir örtüye sahiptir. İnsanlar olarak bizim 
derimiz var. Tek hücreli organizmaların (bakteriler ya da 

terliksi hayvanlar gibi) zarı vardır. Ayrıca vücudumuzdaki her bir 
hücre, bir zar ile çevrelenmiştir. 

!

1 2 3 4
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Aşağıdaki deneyi yaparak yaşamın oluşma şeklini canlandırmaya yaklaşabilirsiniz. İlk 
yağlı baloncuklar ya da zarlar, büyük olasılıkla bu tür bir volkanik taş üzerinde ortaya 
çıkmıştır. O zaman dünyada çok sayıda yanardağ vardı. Zarlar canlı hücreler olmadan 
da oluşabildiği için (sabun köpüklerinin gösterdiği gibi) yaşamın oluşmasında dayanıklı 
zarlar çok önemliydi. Öte yandan canlı hücreler asla zar olmadan oluşamaz. Bu 
nedenle, zarlar olmasaydı dünyada yaşam asla oluşmazdı.

'Membran' sözcüğünü (Latince küçük deri anlamına 
gelen 'membrana' sözcüğünden) daha önce duymamış 
olabilirsiniz. Ancak membranları, örneğin sabun 
köpüklerinin etrafında görmüşsünüzdür. Bildiğiniz gibi 
sabun köpükleri çok kolay patlar. Ancak membranlar bir 
ponza taşının (çok hafif bir tür volkanik taş) deliklerinde 
oluştuğunda çok daha uzun süre dayanırlar. Siz de 
deneyin! 

1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir1.2  Yaşam inanılmaz şekillerde gelişir

Yaşamın ortaya çıkışı 1 2 3

Dahası, çoğu bilim insanı, zamanla su, kaya ve diğer 
maddeler içeren gök cisimlerinin üzerinde canlı hücrelerin 
oluşabileceğini düşünmektedir. Eğer haklılarsa dünyanın 
dışında da canlı kütleleri oluşacaktır. Henüz uzayda yaşam 
keşfedilmedi ama bir gün bulunabilir! 
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Yaşamın ortaya çıkışı1 2 3 4

1   Evrim – gezegenimizde yaşamın hikâyesi

Başka bir gezegendeki canlıların nasıl görünebileceğini 
hayal edebiliyor musunuz?
(Resimlerini yapın!)

? ?
?

1



55

Her şey mutasyon geçirir – 
evrimin 
mekanizmaları 2

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon: kendi ortamlarında hayvanlar (Temel ders)

Evrim nasıl işler? (Temel ders)

Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi

Doğal seleksiyon: avcı ve av oyunu

Kademeli iyileşme: bir kâğıt uçağın evrimi

Bir tavus kuşu kadar: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir

2 . 1 

2 . 2 

2 . 3 

2 . 4 

2 . 5 

2 . 6 



56

Bu bölümdeki öğretim önerileri ilkokul seviyesi için tasarlanmıştır ve türlerde 
kademeli değişimlere ve türlerin oluşumuna ya da soyunun tükenmesine yol 
açan süreçleri açıklar. Öğrenciler bu süreçleri öğrenmeden önce evrime genel bir 
bakış sunan üniteleri kavramış olmalıdırlar (bkz. 1. Bölüm ).

Bu ünitede öğrenciler evrimsel biyolojinin iki temel kavramını 
öğrenir: 'çeşitlilik' ve 'doğal seleksiyon'. Doğada bütün 
organizmaların farklı özellikleri olduğunu (çeşitlilik) ancak 
uzun vadede yalnızca belirli bir ortamda faydalı olan ya da 
en azından dezavantajı olmayan özelliklerin hayatta kaldığını 
(doğal seleksiyon) öğrenirler. Bireylerin cinsel tercihlerinin 

sonucu olarak da nüfusların değişebileceğini öğrenirler.

2.1

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Ek 
bilgiler

Tavsiye edilen

yöntem

Öğrenciler... 

• evrimin temel mekanizmaları olan 
çeşitlilik ve doğal seleksiyonu bilmelidir.

Öğrenciler ... 

• hayvanların evrimin temel mekanizmaları yoluyla ortamlarına uyum sağladığını anlayabilecektir.

Öğrenciler...

• 1. Bölümdeki üniteleri tamamlamış olmalıdır. 

• Bu ünitede 'kalıtsal bilgiden' söz edilmektedir ancak kalıtım yasalarına girmek mümkün değildir. 
Bunun çoğu ilkokul öğrencisi için çok zor bir konu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca evrimin temel 
ilkeleri, genetikle uğraşmadan da anlaşılabilir. Darwin'in kendi yazdıkları da bunu göstermektedir: 
belgelerle gösterildiği gibi, Darwin kalıtım yasalarını, DNA'nın yapısını ve anlamını bilmiyordu.

• Çalışma sayfalarını dağıtın ve öğrencilerinizle tartışın. Çalışma sayfasının talimatları gayet açıktır.

• Öğrenilenleri pekiştirmek için "Evrim nasıl işler?" videosunu hemen bu konudan sonra izletmenizi 
tavsiye ederiz (Ünite 2.2)

Süre

1 ders saati

Materyaller
• "Çeşitlilik ve doğal seleksiyon" ünitesinin çalışma sayfaları, boya kalemleri 

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon: 
doğal ortamlarında hayvanlar  (Temel ders)

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları
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Merhaba, ben geldim – arkadaşınız Impy!
Bugün, heyecan verici 'Evrim macerası' yolculuğumuzda 
evrimsel biyolojinin iki önemli terimini sunmak istiyorum: 
'çeşitlilik' ve 'doğal seleksiyon'. Merak etmeyin, göründüğü 
kadar zor değil!

➜ Sınıfınızdaki diğer arkadaşlarınıza bakın. Hepinizin ne kadar farklı olduğunu 
düşündünüz mü hiç? Aranızda farklılıklar yok mu? Hepinizin farklı becerileri yok mu? 
Hepimiz aynı görünseydik ve aynı hobilere ve becerilere sahip olsaydık nasıl olurdu? 
Eğlenceli olur muydu?

2.1  Çeşitlilik ve doğal seleksiyon:  kendi ortamlarında hayvanlar (Temel ders)

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon 1 2 3 4

'Çeşitlilik' sözcüğü, 'farklılık' ya da 'karışık olma' anlamına 
gelir. Düşündüğünüzde dünyamızın ne kadar çok renkli ve 
karışık olduğunu fark edersiniz. Hepsi birbiriyle akraba olsa 

da kedi familyasının her üyesi, köpek familyasının her üyesi ve her 
bir insan, birbirinden biraz farklı özelliklere sahiptir. Her birimiz, 
doğduğumuz andan itibaren benzersiziz ve bu da dünyayı bu kadar 
ilginç hale getiriyor!

!

Her birinizin farklı özelliklerinin olmasının nedeni, vücudunuzdaki 
hücrelerin farklı kalıtsal bilgileri taşımasından kaynaklanır. Bu bilgilerin 
yarısı annenizden, yarısı babanızdan gelir. Anne babaların kalıtsal bilgileri 

de çocuklarının her birinde farklı bir karışımla ortaya çıkar. Bu nedenle her zaman 
yeni çeşitlilikler, küçük farklar oluşur. 

!

5 6

Çeşitlilik ve
doğal seleksiyon
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Dişi beyaz bir tavşanla erkek kahverengi bir tavşanın 
yavruları olduğunu düşünün: bu yavruların birinin 
rengi annesine, diğerininki babasına ve üçüncününki 
hem annesine hem babasına benzese yavrular nasıl 
görünürdü? 

1? ?
?

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon1 2 3 4

5 6

Üç tavşan yavrusunu doğru renkte boyayın.
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1 Peki ormanda ya da yazın tarlalarda yaşayan tavşanlar? 
Hangi grup daha çok göze çarpar, kahverengi mi beyaz mı?

Örnek: karlı bir yerde yaşayan beyaz kürklü bir tavşan, avcı kuşlar tarafından pek 
iyi görülmez. Kahverengi bir tavşana göre karda hayatta kalma ve üreme şansı daha 
yüksektir. Bu bölgedeki tavşanların çoğu başlangıçta kahverengi olsaydı, bir süre sonra 
daha fazla beyaz tavşan olurdu.

2

2.1  Çeşitlilik ve doğal seleksiyon:  kendi ortamlarında hayvanlar (Temel ders)

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon 1 2 3 4

5 6

'Çeşitlilik' sonucu özelliklerin tekrar tekrar değiştiğini 
öğrendik. Bu özelliklerin çoğu, hayvanların yaşadığı 
koşullara ve ortamlara uygundur (örneğin sert kışlarda 

daha kalın bir kürk) ve bazıları da daha az uygundur (örneğin aşırı 
soğuk olan bir yerde daha ince bir kürk). Özellikleri uygun olan 
hayvanlar, uygun olmayanlardan daha uzun yaşadığı ve daha çok 
yavrusu olduğu için zamanla özellikleri uygun hayvanların sayısı 
artar. Buna 'doğal seleksiyon' denir. Doğal seleksiyon, belirli 
bir yaşam alanına uygun özellikleri olan hayvanların hayatta 
kalmasına, uygun özellikleri olmayanların yok olmasına yol açar. 

!

? ?
?
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Bu hayvanları ortamlarıyla eşleştirebilir misiniz? 
Resimleri ok çizerek eşleştirin. Yaşam alanlarında 
hayatta kalmalarını sağlayan özelliklerinin ne olduğunu 
biliyor musunuz?

1? ?
?

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon1 2 3 4

5 6

3

Hayvanlar, çeşitlilik ve doğal seleksiyon yoluyla 
bulundukları ortamda hayatta kalmak için avantaj 
sağlayan özellikler geliştirir. 

!
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Örnek: Balinalar balıklardan değil, karada yaşayan memelilerden oluşmuştur. 
Balinaların günümüzde hâlâ yaşayan en yakın akrabaları su aygırlarıdır. Buna inanır 
mıydınız? Milyonlarca yıl önce balinaların denize en iyi uyum sağlayan ataları 
çok başarılı bir şekilde üremeyi başardı. Bu nedenle balinaların ve su aygırlarının 
akrabalığını görmek için aralarındaki ilişkiye daha yakından bakmamız gerekir.  

2.1  Çeşitlilik ve doğal seleksiyon:  kendi ortamlarında hayvanlar (Temel ders)

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon 1 2 3 4

5 6

!

Balina

Su aygırı

Bir grup canlı arasında küçük değişimler olmaya devam 
ederse bu zamanla büyük değişimlere yol açabilir. Bu 
nedenle çoğu hayvan, atalarından çok farklı görünür. 

İlk bakışta hangi ilkel atadan geldiklerini görmek çoğu zaman 
imkansızdır.
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Balinaların karada yaşayan memelilerden geldiğini ve 
balıklardan gelmediğini nereden biliyoruz?

4? ?
?

Bilim insanları, balina ve su aygırının biyolojik hücrelerindeki kalıtsal bilgileri diğer 
hayvanlarınkiyle karşılaştırdı. Su aygırlarının, balinalarla diğer bütün memelilerden 
daha fazla ortak yönü olduğu ortaya çıktı.

➜ Kalıtsal bilgide ne kadar fazla ortak yön varsa 
akrabalık ilişkisi o kadar yakındır.

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon1 2 3 4

5 6

Birkaç yıl önce, bundan 50 milyon yıl önce yaşamış bir 
balinanın kemikleri keşfedildi. Günümüzün balinalarından 
farklı olarak, karada yürüyebileceği bacakları bulunuyordu. 

'Yürüyen balina' anlamında 'Ambulocetus' adı verildi. 'Yürüyen 
balinanın' bu resmine baktığımızda birden balinaların ve su 
aygırlarının gerçekten akraba olduğunu görebiliyoruz. Bu hayvan, 
aslında karadaki atalarının ve denizdeki torunlarının arasındaki bir 
bağlantıdır. 

!

Ambulocetus
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"Evrim nasıl işler?" kısa filmi, Münih'ten bir bilgi tasarımcısı 
olan Phillip Dettmer tarafından hazırlanmıştır. Film, Evokids 
projesi için ilkokul çocuklarına uyarlanmıştır. Ünitenin 
içeriğini tekrarladığı, genişlettiği ve pekiştirdiği için filmin 

doğrudan Ünite 2.1'den sonra gösterilmesini öneriyoruz.

2.2

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler ... 

• evrimin temel mekanizmaları olan 
çeşitlilik ve doğal seleksiyonu öğrenir.

• organizmaların çevrelerine nasıl uyum sağladığını anlar.

• çok sayıda küçük değişimin zamanla nasıl büyük değişimlere yol açabildiğini anlar.

• değişimlerin, aktif bir süreç sonucunda olmadığını anlar.

Öğrenciler...

• 1. Bölümdeki üniteleri tamamlamış olmalıdır. 

• "Evrim nasıl işler?" filmini izletin. 

• Bu ünitenin çalışma sayfalarını dağıtın ve öğrencilerinizle tartışın.

Süre

1/2 ders saati

Materyaller
• "Evrim nasıl işler?" filmi (www.evokids.de) 

• Ünitenin çalışma sayfaları

Evrim nasıl işler? (Temel ders)

2.2  Evrim nasıl işler?
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                              gagaları     Galapagos     tohum     gaga türüne       

solucanları    üremelerine     çeşitlilik     belirginleşti     yiyecek     Charles Darwin                    

       kalıtsal bilgi     ispinoz türü     doğal seleksiyon     hayatta kalmaları 

Uzun zaman önce küçük bir ispinoz kuşu sürüsü, Pasifik Okyanusu'ndaki uzak                                      Adaları'na 

inmek zorunda kaldı. Başlarda orada bol miktarda                                    buldular ve bu da                                       ve 

sayılarının çoğalmasına yardımcı oldu. Ancak ispinozların sayısı arttıkça                                 zorlaştı. Küçük                                       

farklılıkları, bazı ispinozların hafif yuvarlak, bazılarının da biraz daha sivri                                     olmasına neden 

oldu. Bazıları                                    yakalamakta, bazıları da kazarak                                                   bulmakta daha iyiydi. 

İspinozlar çoğunlukla aynı      sahip ispinozlarla çiftleştiği için gruplar arasındaki 

farklar zamanla daha da                                    . Ayrıca ispinozlar şans eseri farklı adalara yerleşti. Doğal olarak bir 

adadaki ispinozlar, aynı adadaki diğer ispinozlarla çiftleşti. Uzun yıllar sonucunda, aynı özelliklere sahip küçük 

bir ispinoz grubundan, farklı özelliklere sahip pek çok farklı                                      gelişti. Günümüzde Galapagos 

Adaları'nda 14 farklı ispinoz türünün yaşaması, evrimin tekrar tekrar                                       (pek çok küçük farkların 

ortaya çıkması) 

ve                                   (uygun özelliklerin seçilmesi) yoluyla nasıl yeni türlere yol açtığının iyi bir örneğidir. İspinozlar, 

1835'te Galapagos Adaları'nı ziyaret eden ve modern evrimsel biyolojinin temellerini atan İngiliz doğa bilimci                                       

   tarafından adlandırılmıştır.

Evrim nasıl işler?1

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Darwin'in ispinozlarına ne oldu? Neden Pasifik'teki bu 
yalnız adalarda bu kadar farklı ispinoz türü ortaya çıktı? 
Eksik sözcükleri doldurarak hatırlamama yardım eder 
misiniz?

1? ?
?
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                              gagaları     Galapagos     tohum     gaga türüne       

solucanları    üremelerine     çeşitlilik     belirginleşti     yiyecek     Charles Darwin                    

       kalıtsal bilgi     ispinoz türü     doğal seleksiyon     hayatta kalmaları 

Bu etkinlik, uzun süreli bir coğrafi ayrılık sonucu bir türün 
ortaya çıkması sürecini canlandırır. Bir türün farklı adalarda 
yaşayan üyeleri, çevre koşullarına ve şansa bağlı olarak 
nesiller boyunca farklı şekillerde  gelişir. Sonunda 
artık birbirlerine benzemez ve birbirleriyle çiftleşemezler. 

Öğrencilerden hayal güçlerini kullanarak yeni türler çizmeleri 
istenir.

2.3 Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 
'Pangea domuzunun' hayatta kalması 

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Ek 
bilgiler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler... 

• nesiller boyunca türlerin değişebileceğinianlamalıdır.

• çevre koşullarının değişimin nedenlerinden biri olduğunu ifade 
edebilmelidir.

• türlerdeki değişimlerin artık orijinal türe benzemeyecek ve 
birlikte yavru sahibi olamayacak kadar belirgin hale gelebileceğini 
anlamalıdır.

• uzun süreli izolasyonun yeni türlerin oluşumuna yol açabileceğini 

anlamalıdır.

Öğrenciler...

• 1. Bölümdeki üniteleri tamamlamış olmalıdır. 

• Artık birbiriyle yavru sahibi olamayacak organizma gruplarının oluşması, biyolojik çeşitliliğin bir 
ön koşuludur. Coğrafi izolasyon yoluyla pek çok nesil sonra yeni türlerin oluşması, organizmaların 
dünyasında yaygındır. Buna 'allopatrik türleşme' denir.

• Öğretmen daha sonra 1. Metni okuyarak ya da yeniden düzenleyerek başlangıç senaryosunu 

açıklar.  

• Sınıfı beş gruba ayırın.  Her gruba adalardan birinin eylem kartlarını  verin. Çocuklar, Pangea 
domuzunun nasıl değişebileceği konusunda bir uzlaşmaya varmalıdır. Her öğrenci, uzun süreli 
evrim sonucunda Pangea domuzunun dönüşebileceği bir şekil çizer. Bunun için boyama şablonları 
kullanılmalıdır.

• Sonra her adadan bir temsilci, diğer adaların temsilcileriyle buluşur. Her biri, kendi Pangaea 
domuzunu sunar. Öğretmen, her çocuğun Pangaea domuzunun neden böyle göründüğünü 
açıkladığından emin olmalıdır. Tekrar gruplar oluşturulduğunda gruplar Pangaea domuzuna 
bundan sonra ne olacağını tartışmalıdır.

• Öğretmen 2. Metni okur ya da anlatır. 

• Etklinlik, öğrencilerin resmini yaptığı yeni Pangaea domuzu türlerinin sergisiyle bitirilebilir.

Süre

1 ders saati

Materyaller
• 5 eylem kartı
• 'Pangaea domuzunun' resmi• Her çocuk için 'Pangea domuzu' boyama şablonu

2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi



66

Impy, tamamen doğru olmayan bir hikâye anlatacak. Gerçekten de Pangea adlı bir süper kıta vardı ama 'Pangaea 
domuzu' diye bir hayvan yoktu. Elbette başka birkaç ayrıntıyı da abarttı. Yani Impy'nin bize anlattığı hikâye 
tamamen gerçek olmasa da orijinal bir türden yeni türlerin nasıl geliştiğini güzel bir şekilde açıkladığı için büyük 
bir avantajı var. İyi dinleyin!

Milyonlarca yıl önce, Pangea süper kıtasında bir sürü küçük Pangea domuzu yaşardı. Kıtanın her yerinde yaşar, 
her yerde yetişen  bitkileri yerlerdi. Bütün Pangea domuzları çok benzer görünürdü. Yaklaşık bir gine domuzu 
büyüklüğünde, bazıları biraz daha büyük, bazıları biraz daha küçüktü, dört kısa bacağı ve küçük ayakları vardı. 
Açık ya da koyu kahverengi kürkleri üşümemelerini sağlıyordu, küçük güçlü ön dişleri vardı. Dişiler, erkeklerin 
tüylü kuyruklarını severdi. Dişilerinse yalnızca küçük bir tüyü vardı. Günlerinin çoğunu vadi çimenlerinde 
koşuşturarak geçirir ve etraflarına çok dikkat ederlerdi. Geceleri ağaç kovuklarında uyurlardı. Ot ve çiçek yerken, 
büyük avcı 'palk' kuşlarına yakalanmamak için dikkatli olmaları gerekirdi. Bir Pangaea domuzu bir palk görürse 
arkadaşlarını yüksek bir çığlıkla uyarırdı. Koşarak kaçar ve ağaçların kökleri arasında saklanırlardı. 
Ancak güneşli bir sabah, bir deprem oldu. Bütün Pangaea domuzları uyandı ve yerin neden sallandığına bakmak 
için ağaçlarından fırladı. Toprakta büyük çatlaklar belirmiş, birkaç yanardağ aynı anda patlamış ve devasa bir 
tsunami dalgası Pangea'ya doğru geliyordu. Gökyüzü karardı ve kıtanın üzerine kül yağdı. Yer daha da fazla 
sallandı ve kıta, gök gürültüsü gibi bir sesle beş parçaya ayrıldı. *ÇATIRRRT*! Pangea domuzları artık beş adaya 
ayrılmıştı ve yeniden bir araya gelemediler. Beş ada birbirinden uzaklaştı ve Pangea domuzlarının yaşam koşulları 
her bir adada farklıydı.

Uzun yıllar ve pek çok Pangaea domuzu neslinden sonra bir deprem daha oldu. Adalar hareket etti ve tekrar 
birleşti. Eski Pangea kıtası bir araya geldi ve Pangaea domuzları tekrar karşılaştı. Ama bir şeyler olmuştu. Pangea 
domuzları birbirlerini tanımıyordu ve çiftleşmediler; eskiden yalnızca bir Pangaea domuzu türü varken şimdi beş 
tür vardı.

Metin 1

Metin 2

2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Pangea domuzu
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Eylem kartları

Kumsal Adası

Kumsal Adası'nda su ve kum dışında neredeyse hiçbir şey yoktu. Pangea domuzları, yalnızca adanın birkaç köşesinde bulunan 

çimenleri yiyordu. Daha küçük olan hayvanlar karnını doyurabiliyordu. Daha büyük olanlar aç kaldı. Adada sürekli bir fırtına 

vardı ve Pangaea domuzları uçmamak için kumun içine yuva yapmak zorundaydı. Şans eseri, bazı hayvanların ön ayakları 

diğerlerine göre daha genişti, bunlar yuva kazıp hayatta kalmakta daha başarılı oldu. Çok uzun bir süre içinde bu hayvanların 

ön pençeleri, köstebeklerinki gibi iyi birer kazıcı pençeye dönüştü.

Pangea domuzlarının bu adada uzun süreli izolasyonlarının sonucunda nasıl değişmiş olacağını birlikte tartışın. Her öğrenci, 

bu hayvanın çok uzun bir süre sonra nasıl görünebileceğini betimleyen bir resim çizer.

Ot Adası

Bu ada, Pangea domuzlarının sevmediği uzun otlarla kaplıydı. Otlar yerine, otların üzerinde uçuşan böcekleri yediler. 

Pangaea domuzlarından bazılarının boyunları daha uzundu, böylece otların üzerini daha iyi görebiliyorlardı. Bir sürü böcek 

bulabiliyorlardı ve daha kısa boyunlu hayvanlara göre daha başarılı bir şekilde üreyebildiler. Adada 'Ot Adası piranı' adında 

tehlikeli bir avcı yaşıyordu ancak gözleri çok iyi görmüyordu. Ot Adası piranı, benekli kürkü olan Pangea domuzlarını 

göremiyordu. Diğerleri avcıya yem oldu.

Pangea domuzlarının bu adada uzun süreli izolasyonlarının sonucunda nasıl değişmiş olacağını birlikte tartışın. Her öğrenci, 

bu hayvanın çok uzun bir süre sonra nasıl görünebileceğini betimleyen bir resim çizer.

2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi
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Pervane Adası

Pervane Adası'nda her zaman güçlü bir rüzgar esiyordu. Adada yüksek dağlar, derin vadiler vardı ve sık ormanlarla kaplıydı. Bazı 

Pangea domuzları diğerlerine göre daha zayıftı ve kuyruklarını pervane gibi döndürebiliyordu. Böylece vadilerde uçabiliyor, 

bir ağaçtan diğerine geçebiliyorlardı. Bazı hayvanların güçlü dişleri vardı ve kunduzlar gibi koca ağaçları kesebiliyorlardı. En 

çok pervane kuyruklu ve büyük dişli zayıf hayvanların yavrusu oldu ve çok sayıda nesilden sonra bütün Pangea domuzları 

artık bu özelliklere sahipti.

Pangea domuzlarının bu adada uzun süreli izolasyonlarının sonucunda nasıl değişmiş olacağını birlikte tartışın. Her öğrenci, 

bu hayvanın çok uzun bir süre sonra nasıl görünebileceğini betimleyen bir resim çizer.

2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi

Rekabet Adası

Rekabet Adası'ndaki Pangea domuzları ne yazık ki korkunç bir avcıyla aynı yerde yaşamak zorunda kaldı. Adı 'panger' idi. 

Kediye benziyordu ve çoğunlukla gündüzleri avlanıyordu. Çoğu Pangea domuzu pangere yem oldu. Ancak bazıları, gündüz 

uyuyup gece aktif oldukları için hayatta kalmayı başardı. Pek çok nesil sonra, gözleri büyüdü. Bu gözlerle geceleri daha iyi 

görüp yiyecek bulabiliyorlardı. Ancak erkeğin renkli tüylü kuyruğunu artık dişiler fark edemiyordu. Rekabet Adası'ndaki 

hayvanlar uzun nesiller boyu hayatta kaldı. Görünümleri önemli ölçüde değişti.

Pangea domuzlarının bu adada uzun süreli izolasyonlarının sonucunda nasıl değişmiş olacağını birlikte tartışın. Her öğrenci, 

bu hayvanın çok uzun bir süre sonra nasıl görünebileceğini betimleyen bir resim çizer.

Tarak Adası

Erkek Pangea domuzlarının birkaçının kafasının ortasında dikilen tarak gibi bir kürkü vardı. Dişi domuzlar bundan özellikle 

etkileniyordu. Taraklı erkeklerin, taraksız ya da küçük taraklı olanlardan daha fazla yavrusu oldu. Pek çok nesil sonra tarak 

gittikçe daha da gösterişli hale geldi.

Adada bir avcı yaşıyordu. Adı 'pegard' idi ve çok hızlı koşabiliyordu. Uzun bacaklı Pangea domuzları ondan hızlı koşabiliyordu. 

Böylece yalnızca uzun bacaklı Pangea domuzlarının yavruları oldu. Çok uzun bir süre sonra hepsinin uzun bacakları vardı.

Pangea domuzlarının bu adada uzun süreli izolasyonlarının sonucunda nasıl değişmiş olacağını birlikte tartışın. Her öğrenci, 

bu hayvanın çok uzun bir süre sonra nasıl görünebileceğini betimleyen bir resim çizer.

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları
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Bu etkinlik, birkaç kuşak boyunca uyum sürecini 
canlandırmanın eğlenceli bir yoludur. Yalnızca birkaç akından 
sonra, çok renkli organizmalara  kıyasla rengi çevreye 
uyumlu bireylerin daha fazla sayıda hayatta kalmasıyla kalıcı 
olduğu belli olur. Bu oyun büyük gruplara uygundur ve sınıfça 
oynanabilir. Güzel havalarda dışarıda da oynanabilir.

2.4

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler ... 

• doğal seleksiyon ve başarılı üreme tarafından yönlendirilen 
bir süreç olan evrim hakkında ilk izlenimlerini edinir.

• uyum sağlamanın, her zaman çevre koşullarına bağlı 
olduğunu öğrenir.

• daha iyi uyum sağlayan organizmaların ortalama olarak , 
daha az uyum sağlayan organizmalara kıyasla daha başarılı 
üreyebildiğini öğrenir.

Öğrenciler ...

• oyun boyunca av hayvanlarının toplam nüfusunun ve 
renklerinin nasıl değiştiğini açıklayabilecektir.

• birkaç nesli etkileyen uyum sağlama sürecini 
açıklayabilecektir.

• avcı hayvanların tehdidi altındaki av hayvanlarının 
nüfusunun zamanla gelişimini açıklayabilecektir.

• bir av hayvanı nüfusunun çevre koşullarındaki değişikliklere 
karşılık geçirdiği değişimleri açıklayabilecektir.

• Temel kurs 2.1/2.2

• Öncelikle bir kayıt sayfası hazırlayın. Tablonun üstüne her 

renkte misketler yapıştırmak  özellikle etkilidir, bunun için 
yapışkanlı süngerler kullanabilirsiniz. 

• Daha sonra 'sahayı' küçük bambu sopalarla işaretlemelisiniz. 

Grubun büyüklüğüne ve mevcut yere bağlı olarak saha 200 
m²'ye kadar çıkabilir. En iyi saha, kısa biçilmiş çim olandır. 

• Sınıfı "bilim insanları" ve "avcı kuşlar" olmak üzere aynı sayıdaki gruplara ayırın.  Sınıfta 30 çocuk 
varsa 15 bilim insanı ve 15 avcı kuş olmalıdır. (Sınıftaki çocuk sayısı tekse fazla olan avcı kuş 
grubuna dahil edilmelidir.) Bu durumda öğretmen, bilim insanları grubuna katılır ve misketleri 
taşır.

•  Öncelikle avcı kuş grubuna dönün; "Hepiniz avcı kuşsunuz ve  şu anda uyuyorsunuz. Sırtınızı oyun 
sahasına dönün ve gözlerinizi kapatın. Talimat verdiğimde dönüp gözlerinizi açabilirsiniz!“

• Bilim insanları grubuna dönün: "Siz bilim insanlarısınız ve yeni bir saha deneyi yapıyorsunuz. 
Laboratuvarda çeşitli renklerde yuvarlak 'böcekler' yetiştirdiniz (misketleri gösterin) ve şimdi 
doğada hayatta kalıp kalmayacaklarını test etmek istiyorsunuz. Her renkten birer tane olmak 
üzere sekizer ‘böcek‘ alıp sahaya yayabilirsiniz. Böcekleri sahaya eşit şekilde yayın yoksa deneyimiz 
başarısız olabilir. Bitirdiğinizde buraya geri gelin. Hangi böceklerin avcı kuşlara daha kolay yem 

Doğal seleksiyon: 
avcı ve av oyunu 

Süre

1 ders saati

Materyaller
• Sekiz farklı renkte 100 düz renkli (seramik) misket (örn. siyah, kahverengi, açık yeşil, koyu yeşil, kırmızı, mavi, sarı, beyaz;  resme bakınız). Seramik misketleri bulmak günümüzde oldukça zordur, bu nedenle farklı bir malzeme kullanabilirsiniz.

• Mümkün olduğunca büyük 
formatta bir kayıt sayfası. Bir şablon büyütülebilir ya da büyük bir kâğıda bir tablo çizilebilir. (Şablon www.evokids.de adresinde bulunabilir)• Kayıt sayfasının yapıştırılabileceği bir pano. Alternatif olarak, büyük bir kontraplak ve birkaç ataş da pano görevi görebilir.

• Kronometre (cep telefonunda)• Kalın marker kalem
• Her öğrenci için bir A4 kâğıt• Öğrenciler için tükenmez kalem• Sahayı çizmek için işaretler (örn. bayraklar veya çubuklar)• Yapışkan süngerler

• Opsiyonel: renkli camlı gözlükler

2.4  Doğal seleksiyon: avcı ve av oyunu
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olduğunu gözlemleyeceğiz.“ 

• 'Bilim insanları' misketleri sahaya yayıp kenara çekildiğinde 'avcı kuşlara' dönün: "Artık dönüp 
gözlerinizi açabilirsiniz. Bu arada çok acıktınız. Şimdi sahanın üzerinde uçup av arayacaksınız. 
Kollarınızı kuşlar gibi açın! Avınız, çimenlerin arasına saklanmış çeşitli renklerde yuvarlak 
'böcekler' (misketleri gösterin). Dört böcek yakaladığınızda doyacaksınız. Dört misketten fazlasını 
toplayamazsınız. Acele edin! Dört böcek yakalar yakalamaz hemen geri dönün. Ne kadar süre 
harcadığınıza bakacağım. Anlaşıldı mı? Tamam, sahanın etrafında yerlerinizi alın. Her bir avcı 
kuşun arkasında bir bilim insanı olacak. Misketleri arkanızdaki bilim insanına götürün. Yerlerinizi 
buldunuz mu? Başla dediğimde uçabilirsiniz! Yerlerinize, hazır, başla!“ 

• Not: misketleri mümkün olduğunca çabuk 'yakalama' talimatı önemlidir, aksi halde bazı çocuklar 
soluk renkleri de seçmeye başlayabilir. Yani kronometre, dikkat dağıtma taktiğidir.

• Misketler bilim insanlarına verildiğinde toplanır ve kayıt sayfasında "1. Akın" altına kaydedilir 
Kaç misketin dağıtıldığını bildiğimiz için (yukarıdaki 15 bilim insanlı örnekte her renkten 15 
misket vardı), sahada kalan misketlerin sayısı çıkarılabillir. (Yukarıdaki örnekte 10 kırmızı misket 
yakalandıysa sahada beş kırmızı misketin kaldığı anlaşılır). Bu rakam kayıt sayfasında 'Kalan' 
satırına girilir. 

• Hesaplamalar yapıldıktan sonra hikâye devam eder: “Sahadaki bütün hayvanlar üredi, kalan her 
hayvanın bir yavrusu oldu.“ Bu üreme süreciyle ulaşılan yeni sayı, kayıt sayfasında 'çocuk nesli' 
satırına girilir. (Yukarıdaki örnekte: Beş kırmızı misket ürediğinde ikinci akında sahada 10 kırmızı 
misket bulunur).   

• 'Avcı kuşlar' arkalarını dönüp gözlerini kapatırken, 'bilim insanları' yeterli sayıda yavruyu sahaya 
dağıtır.

• Başka bir akın yapılır ve yine dört hayvan avlanır. Sonra hikâye devam eder: "Yine acıktınız ve gidip 
dört hayvan daha yakalıyorsunuz …“

• Toplamda beş akın yapılır ve kayıt sayfasına kaydedilir. Öğrenciler hâlâ oynamak istiyorsa daha 
fazla akın da eklenebilir. Oyunu çeşitlendirmek için 'avcı kuşların' ve 'bilim insanlarının' rolleri 
değiştirilebilir.

• Beş akından sonra nüfusun renklerinde fark edilir bir değişiklik olmalıdır. Sonuçlar her zaman aynı 
değildir, farklı ışık koşulları ve misketlerin yerleri nedeniyle her akında biraz farklı şartlar oluşur. 
Çoğu zaman birkaç akından sonra kırmızı veya mavi renklerin 'soyu tükenir.' Çoğu durumda, 
sonunda yeşil sahada kalan misketlerin çoğu kahverengi olacaktır. 

• Not: Misketlerin sayısı, her akında nüfusun yarısı yakalanacak şekilde belirlenir. 'Üreme etkinliği,' 
nüfusun sabit kalmasını sağlar. Çok az misket toplanırsa toplam nüfus hızla artar ve bu da yedek 
misketlerin çabuk tükenmesine neden olabilir. Çok fazla misket toplanırsa toplam bütün nüfus kısa 
sürede tükenir.

• Bu etkinlik, farklı şekillerde çeşitlendirilebilir ve uzatılabilir. Örneğin akınlara süre sınırı koyulabilir. 
Misketleri toplamak için 20 saniye sınırı koyulabilir, sonra oyuncular sahayı terk etmelidir. Başka 
bir fikir, öğrencilerin 'avlanırken' kullanacağı renkli camlı gözlükler getirmektir. Böylece yeni seçim 
koşulları oluşur ve sonuçta farklı renkler hakim olabilir.

• Oyunun sonunda saha dikkatle araştırılarak kalan bütün misketler  toplanmalıdır. Büyük ihtimalle 
bütün misketler toplanamayacaktır!

• Sonrasında etkinlik hakkında bir tartışma yapılır. Öğrencilerin, avcıların 'seçim baskısı' sonucu av 
nüfusunun renginin nasıl uyum sağladığını anlaması önemlidir. Ayrıca kurak bir yaz ayında saha 
sarıya döndüğünde av nüfusuna ne olacağı sorusu da sorulabilir.

2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları
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2.4  Doğal seleksiyon: avcı ve av oyunu

Şek. 2  Dışarıda kullanım için basit bir tahta (60x120cm). Kontrplak tahtaya 
ataşlar takılmış ve asmak için ip bağlanmıştır. Kayıt sayfası için sunum kâğıdı 
kullanılmıştır.

Şek.1  Seramik misketler
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2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Başlangıç nüfusu

1. Akın

Kalan avlar

1. Çocuk nesli

2. Akın

Kalan avlar

2. Çocuk nesli

3. Akın

Kalan avlar

3. Çocuk nesli

4. Akın

Kalan avlar

4. Çocuk nesli

5. Akın

Kalan avlar

5. Çocuk nesli

Şek. 3  Kayıt sayfası
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2.5 Kademeli iyileşme: bir kâğıt uçağın evrimi

Öğrenciler, pratik yaparak daha iyi uçma özellikleri üretmek 
amacıyla kâğıt uçaklar yapar. Burada 'deneme ve yanılma 
ilkesi' kullanılacaktır, yani bazı ayarlamalar daha iyi uçma 
kabiliyeti sağlarken bazıları olumsuz etki yapabilir. Bu etkinlik,
organizmaların pek çok nesil boyunca uyum sağlamasını
canlandırmaktadır. Amaç, bu alıştırmada kasıtlı 

adaptasyonlardan ziyade rastgele değişikliklerin iyileşmeye 
yol açtığını göstermektir.

2.5

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Ek
bilgiler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrencilerden ... 

• bir dizi deneyle bir kâğıt uçağın uçuş kabiliyetini iyileştirmeleri 
istenir.

• uçuş kabiliyetini iyileştiren bazı nedenlerin rastgele olduğunu 
açıklamaları istenir.

• Arkeopteriksin hikâyesi yoluyla, bir kâğıt uçağın özelliklerinin 

gelişimi ile kuşların uçuşundaki evrimsel iyileşmeler arasındaki 
benzerlikleri anlamaları beklenir.

Öğrenciler...

• oldukça simetrik kâğıt uçaklar üretecek şekilde kâğıt 
katlayabilecek motor becerilere sahip olmalıdır.

Bu etkinlik, organizmalarda önceden var olan bir kabiliyetin 
(burada uçma gücünün) iyileşme sürecini canlandırır. Bu tür 
süreçleri analiz ederken çocuklar genellikle sonuç odaklı bir 
sav ortaya atar (kuşlar uçma kabiliyetini geliştirdi çünkü daha iyi uçmak istediler). Bu etkinliğin 
sonucunda böyle yanlış bir fikir oluşabilir. Kâğıt uçaklardaki değişikliklerin uçuş kabiliyetini 
kötüleştirebileceği de açıkça belirtilmelidir, sonuçta bu süreç şansa bağlıdır.

Etkinlik sırasında öğretmen geri planda kalmalıdır. Elbette oyunun çeşitli aşamalarını duyurarak ve 
sonraki turun talimatlarını vererek vs.
yönetici görevi üstlenecektir.
Ancak uçakların ya da fırlatma tekniklerinin iyileştirildiği aşamalarda öğretmen
mümkün olduğunca yorum yapmaktan kaçınmalı
ve çocukları kendi fikirlerini ortaya atıp test etmeye teşvik etmelidir.

• Önce, öğrencilerden bir A4 sayfasıyla
bir kâğıt uçak yapması istenir. Burada amaç, mümkün olduğunca uzağa
uçabilen, yani yere inmeden önce uzun bir mesafe gidebilen bir kâğıt uçak yapmaktır. Öğrencilere 
"Kâğıt uçak yapma" çalışma sayfası verilir. Öğrenciler daha önce kâğıt uçak yapmadıysa 
öğretmen nasıl yapıldığını gösterebilir.

• Öğrenciler kâğıt uçaklarını yaptıktan sonra sınıftan çıkar
ve öğretmenin talimatıyla koridorda belirlenen bir başlangıç noktasından
uçaklarını fırlatırlar. Başlangıçta uçaklar
indikleri noktada bırakılır.

• Bütün uçaklar fırlatıldıktan sonra uçulan mesafe metreyle ölçülür.

• Öğrenciler mesafeyi çalışma sayfalarına kaydeder.

• Sonra, uçuş özelliklerini iyileştirme fırsatı verilir. Bunun için, öğrenciler sınıfa döner ve 
adaptasyonlar yapabilecekleri çeşitli materyaller verilir. Öğretmen, bazı olası adaptasyonları 
gösterebilir.

Kademeli iyileşme:
kademeli iyileşme: bir kâğıt uçağın evrimi

Süre

2 ders saati

Materyaller
• Yazıcı kâğıdı (A4 veya  A3) 80g/m²)

• Küçük ağırlıklar (örn. ataşlar, bozuk paralar, kartlar vs.)
• Ağırlıkları yapıştırmak için bant ya da  yapıştırıcı

• Metre (en az 15 m uzunluğunda)• Gerekirse makas
• "Kâğıt uçak yapma" çalışma sayfası.• "Uçmanın kısa tarihi" çalışma sayfası ("Kâğıt uçağın evrimi" etkinliğinden bağımsız olarak da işlenebilir).
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2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' hayatta kalması2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

• Bunu yaptıktan sonra ikinci kez uçaklar fırlatılır ve yine mesafeler çalışma sayfalarına kaydedilir.

• Başka bir adaptasyon oturumu yapılır ve üçüncü kez uçaklar fırlatılarak sonuçlar doğru bir şekilde 
kaydedilir. Uçuş özellikleri önceki tura göre kötüleştiyse değişiklikler geri alınır ve orijinal uçak 
üzerinde yeni adaptasyonlar yapılır. Değişiklikleri geri almak mümkün değilse (örneğin makasla 
kesildiyse) yeni bir model yapılmalı ve onun üzerinde değişiklikler yapılmalıdır.

• Daha sonra sonuçlar tahtada toplanır ve kaç çocuğun iyileşme yapmayı başardığına bakılır.

• Değişikliklerin neden uçuş özelliklerinde iyileşmeye yol açmadığı tartışılmalıdır.

• Daha sonra öğretmen, neden günümüzde kuşlar mükemmel uçabilirken nesiller önce atalarının 
çok iyi uçamadığı sorusunu sorar.

• Bunu göstermek için Arkeopteriksin hikâyesi anlatılabilir (çalışma sayfasına bakınız).

• Bu etkinlik, aşağıdaki gibi değiştirilebilir: Öğrenciler ikinci turda, en iyi sonucu alan uçağı taklit 
eden bir uçak yapar ve küçük değişiklikler yapar. Burada da uçuş özellikleri kötüleşebilir. Ancak 
genel olarak optimizasyon süreci daha net olacaktır. Ancak bu seçenek, ilk turdan sonra modeli 
atılan bazı çocukların moralini bozabilir.
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Merhaba, benim adım Arkeopteriks. 
Pek çok insan, benim ilk kuş olduğumu düşünüyor! 150 milyon 
yıl önce bugünkü Güney Almanya olan yerde yaşadım. Uzun bir 
zaman önceydi, dünyada pek çok dinozor vardı. Onlarla yakından 
akrabaydım; hatta eski dinozorlarla günümüzün serçeleri arasındaki 
bağlantı olduğumu söyleyebilirsiniz. Vücudumda tüyler vardı ama yine de uzun bir 
kuyruğum vardı. Günümüzün kuşlarından farklı olarak, gagamda dişlerim vardı. Pek iyi 
uçamıyordum: Bir ağaçtan atladığımda aşağı doğru süzülebiliyordum ama pek uzağa 
gidemiyordum. 
Bugünkü akrabalarım bu konuda çok daha başarılı. Torunlarımdan biri olan albatros, 
kanatlarını bir kez bile çırpmadan 100 kilometre süzülebilir.
Bir gökdoğan dalış yaptığında saatte 300 km'nin çok üzerinde bir hıza çıkabilir! 

Benim zamanımdan beri başka neler oldu? Siz insanlar da kanatlarınızla olmasa 

2.4  Doğal seleksiyon: avcı ve av oyunu

Uçmanın kısa tarihi 1 2

Bildiğiniz gibi ben de uçabiliyorum. (En azından 
Impy kitapları öyle diyor).  Ama uçmayı ben 
keşfetmedim. Bunu ilk yapanlar, 400 milyon yıl önce 
uçan böceklerdi. Uzun bir süre, yalnızca sinekler, 
yusufçuklar ya da kanatlı böcekler uçabiliyordu. 
Yaklaşık 150 milyon yıl önce, sürüngenler de 
sonunda uçmayı başardı. O zaman dostum 
Arkeopteriks de hayattaydı. 

2.5 Kademeli iyileşme: bir kâğıt uçağın evrimi
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Günümüzde her gün 200.000'den fazla uçak kalkıp iniyor. Bazı 
süpersonik uçaklar, saatte 3000 km'den fazla hızlara ulaşıyor. Buna 
kıyasla gökdoğanlar bile yavaş sayılır. Evrimin başarıları inanılmaz 
değil mi?

Uçmanın kısa tarihi1 2

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

da uçan makinelerle uçabiliyorsunuz. Uzun yıllar boyunca insanlar, kuş 
gibi uçmanın hayalini kurdu. Bir yüzyıldan biraz daha önce, 1890'larda 
Otto Lilienthal adlı Alman bir mucit, planörle tepelerden atlayarak üst 
üste uçuşlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 metre süzülebiliyordu, modern 
havacılığın Arkeopteriksiydi denebilir.

Birkaç yıl sonra, Alman Amerikalı Gustav Weisskopf ve Amerikalı Wright 
kardeşler, Lilienthal'ın bulgularını kullanarak ilk gerçek uçağı inşa etti. 
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Yeşilliklerle dolu bir bahçede kuyruk tüylerini açan erkek bir 
tavus kuşu, muhteşem güzellikte bir manzaradır. Ağırlıklı 
olarak mavi ve yeşil olan her tüyün ucunda, 'tavus kuşu 
gözü' denen şekiller bulunur. Bu etkileyici kuyruk yalnızca 
erkeklerde bulunur, peki neden? Sonuçta bu tüyler uçmaya 
ya da saklanmaya çalışırken dezavantajlıdır. Bu sorunun 
yanıtı, cinsel seçim ilkesinde saklıdır.
Cinsel seçim, bir türün içinde gerçekleşen doğal seleksiyondur. 
Tavus kuşunun kuyruğu gibi bazı fiziksel özelliklerdeki 
farklılıklar, bir türün üyelerine daha yüksek ya da daha düşük 
üreme şansı verir. Bu nedenle, bir türün ve bir cinsiyetin 
üyelerinin üreme başarısında değişiklikler görülebilir. 
Dişi tavus kuşları, eş seçerken gösterişli tüyleri olanları tercih 
eder. Hatta erkek tavus kuşunun kuyruğu ne kadar parlak ve 
etkileyici ise genleri ve sağlığı da o kadar iyidir. Öte yandan 
erkek tavus kuşunun kuyruğu, hareket etmesini büyük ölçüde 
zorlaştırır ve avcılara kolay bir av haline getirir. Yine de bu 
çarpıcı özellik, kuşun evriminde başarılı olmuştur. Bu durum,  
"handikap ilkesiyle" açıklanmıştır: yalnızca fiziksel durumu 

iyi olan bireyler böyle 'gösterişli özelliklere' sahip olabilir. 
Hareket konusunda dezavantajı ya da handikapı olsa bile 
çok sayıda avcıdan kaçmışlardır ve bu nedenle 'iyi' genlere 
sahiptirler.  En etkileyici tavus kuşları, bu yüzden üremede en 
başarılı olanlardır. 
Çekirgenin yüksek sesli şarkısı, gri ağaç kurbağasının çok uzun 
çığlığı ve aslanın yelesi, üreme başarısını etkileyen özelliklerin 
başka örnekleridir.

2.6

Hedefler ve beceriler Öğrenciler... 

• örnekler yardımıyla cinsel seçimin 
temellerini öğrenmelidir.

Öğrenciler...

• erkek tavus kuşunu dişi tavus kuşundan ayırabilecektir.

• süslü tüylerin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayabilecektir.

• neden özellikle güzel olarak görülen özelliklerin, belirli bir çabayla ilişkilendirildiğini 
açıklayabilecektir.

• üreme başarısının süslü tüylere bağlı olduğunu açıklayabilecektir.

• Öğrenciler ... cinsellik eğitimi konusunda önceden biraz bilgi almış olmalıdır.

• Öğrencilerden her iki "boyama ödevini" (öğretim materyali) de yapmasını isteyin. Önemli: kuyruk 
türleri mümkün olduğunca göz alıcı ve muhteşem renklerde boyanmalı, kahverengi veya siyah/
beyaz/gri olmamalıdır. Daha küçük tüyler için soluk renkler kullanın. Öğretmen, şablonları 
kullanarak duvara asmak için öğrencilerin renkli tüyler takabileceği kuyruksuz iki tavus kuşu resmi 
hazırlar.  Tavus kuşlarından birine küçük tüyler, diğerine büyük, çarpıcı tüyler takılacaktır. Sınıf 
büyüklüğüne bağlı olarak birkaç tavus kuşu hazırlanabilir. Erken bitiren öğrenciler tavus kuşunun 
gövdesini de boyayabilir (birini canlı renklerle, diğerini soluk renklerle). Sınıf daha sonra iki tavus 
kuşuna bakarak karşılaştırır. Öğretmen şunu sorar: "Dişi bir tavus kuşu olduğunuzu ve bunlardan 
birini seçmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Hangisini seçerdiniz?" Öğretmen, birkaç kıza 
tercihlerinin nedenlerini sorar. Beklenen yanıt, "Parlak tüyleri olan tavus kuşu çok daha güzel, onu 
tercih ederim" olacaktır.

• Vakit azsa ünitenin 1. Çalışma Sayfasını dağıtabilir ve öğrencilerle tartışabilirsiniz. Gerçek bir tavus 
kuşu tüyü, bu süslü özelliği göstermek açısından iyi olacaktır.

Görkemli tavus kuşu: 
neden bazı hayvanlar çarpıcı 
güzelliktedir

Süre

1-2 ders saati

Materyaller
• Resim: "Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir"

• Boyamak için kuyruk tüyü fotokopileri, duvara asmak için tavus kuşunun gövdesi
• Gerçek tavus kuşu tüyleri

Gerekenler

Tavsiye edilen

yöntem

2.6  Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir
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• Ünitenin 2. Çalışma Sayfasını dağıtın ve sınıfta tartışın. Bu konuyla ilgili başka örnekler incelenebilir 
(aslan yelesi, cennet kuşu vs.) ve ekstra resimler gösterilebilir.

•  Bu ünite, canlı olarak tavus kuşunu görmek için bir hayvanat bahçesi  gezisiyle bağlanabilir. 3. ve 
4. çalışma sayfaları, ekstra odaklanma materyali sağlar.

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları
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Ne kadar göz alıcı güzellikte olduğuma 
dikkat ettiniz mi? Mükemmel yeşil 
derime, inanılmaz kuyruğuma ve 
acayip pörtlek gözlerime bakın! 

Neden söz ettiğimizi anlamış olabilirsiniz: güzellikten! Evrim bilimciler 
için güzellik, uzun süre bir sorun teşkil etmiştir. Bilim insanlarının 
beklentisi, hayvanların mümkün olduğunca göze batmaması, yani iyi 
kamuflaja sahip olmasıdır. Böylece avcılardan saklanabilirler. Ama bazı 
hayvanlar inanılmaz dikkat çekici ve uzak bir mesafeden görülebiliyor. 
Bir örneği, erkek tavus kuşudur.

2.6  Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir

Görkemli tavus kuşu 1 21 2 3 4

5 6 7 8Görkemli tavus kuşu

Buraya erkek ve dişi tavus kuşlarının resimlerini 
koyabilirsiniz. Hangi farkları görüyorsunuz?

?
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2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Görkemli tavus kuşu1 21 2 3 4

5 6 7 8

Evrim bilimini geliştiren Charles Darwin, hayvan 
krallığında genellikle erkeklerin daha etkileyici 
olduğunun farkındaydı. Bunu, kural olarak eş seçimini 

dişilerin yaptığı ve çoğunlukla en gösterişli erkeği seçtiği kuralıyla 
açıkladı. Güzel, parlak tüyler ya da gür bir yele, çoğu zaman 
erkeğin özellikle sağlıklı olduğunun bir göstergesidir.

!

Tavus kuşunun güzel kuyruğu, bazı dezavantajları da 
beraberinde getirir. Bu dezavantajların neler olduğunu 
düşünün.

Erkek tavus kuşunun parlak renkli kuyruğunun, 
dezavantajlarına rağmen neden kalıcı olduğunu açıklayın.

1

2

? ?
?
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1
Hâlâ bir soru var: dişi tavus kuşları, erkek tavus kuşları 
için problem oluşturan özellikleri neden beğeniyor?

? ?
?

Cevap: gösterişli tüyler, erkeğin iyi kalıtsal bilgilere, yani genlere sahip olduğuna 
işaret eder. Yalnızca sağlıklı ve iyi beslenmiş bir tavus kuşunun etkileyici süslü tüyleri 
olabilir. Bu, enerjisini israf edebilme lüksüne sahip olduğunu gösterir çünkü hasta, iyi 
beslenemeyen bir tavus kuşunun böyle renkli tüyleri çıkmaz.

2.6  Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir

Görkemli tavus kuşu 1 21 2 3 4

Üremek için, hayvanların yalnızca çevrelerine uyum 
sağlamaları yetmez. Ayrıca karşı cinsin birlikte yavru 
yapmak istemesi için karşı cinse yeterince çekici 

gelmeleri gerekir. Hayvanlar (genellikle dişiler) eşlerinde bazı 
özellikleri tercih ettiği için, bunlar gittikçe daha fazla belirgin 
hale geldi. Bu yüzden erkek tavus kuşları, zamanla daha da büyük 
ve parlak renkli tüyler geliştirdi.

!

5 6 7 8
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? ?
?

2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Görkemli tavus kuşu1 21 2 3 4

5 6

3 İnsanlarda bu durum nasıl? Başkalarının hoşuna gitmek 
için enerjimizi, zamanımızı ve paramızı boşa harcıyor 
muyuz? Nasıl başka insanlar üzerinde iyi bir etki 
bırakmaya çalışıyoruz?

1 2 3 4

5 6 7 8
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2.6  Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir

Görkemli tavus kuşu 1 21 2 3 4

5 6 7 8
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2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Görkemli tavus kuşu1 21 2 3 41 2 3 4

5 6 7 8
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2.6  Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir

Görkemli tavus kuşu 1 21 2 3 4

5 6 7 8
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2   Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları

Görkemli tavus kuşu1 21 2 3 41 2 3 4

5 6 7 8
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Kültürel evrim – 
insanın dünyasındaki 
değişimler 3

Evrim ve din: Charles Darwin dünyayı nasıl değiştirdi(Temel ders)

Büyük insansı maymundan kültürel insana

Yalnızca rastlantı değil: kültür neden doğadan daha hızlı değişir

3 . 1 

3 . 2 

3 . 3
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Üçüncü bölümün üniteleri, evrim sürecinin yalnızca doğada değil, insan 
kültüründe de işlediğini gösterir. Öğrenciler bu konuyu ele almadan önce, 1. ve 
2. Bölümlerin ana konusunu öğrenmiş olmalıdır.

İnkâr edilemez kanıtlara rağmen hâlâ dünyada evrim 
bilimi hakkında (genellikle dini kaynaklı) bazı çekinceler 
bulunmaktadır. Sınıfta (evanjelik ya da Müslüman 
kaynaklardan) bir ihtilaf çıkma olasılığını göz önünde 
bulundurarak, bu konuyu özel bir ünitede işlemenin faydalı 
olacağını düşünüyoruz. Çocuklara ideoloji açısından belirli 
bir yönlendirme yapmadan, bilimsel ve dini savlar arasındaki 
farkları anlatmak önemlidir. Bu nedenle bu ünitede a) evrim 
hakkında bilgi ile Tanrıya inanmanın birbirini dışlaması 
gerekmediği ve b) eski inançları dünyayla ilgili bilgimizle 

uyumlu hale getirmek için tekrar tekrar gözden geçirmenin 
önemli olduğu vurgulanmaktadır.

3.1

Hedefler ve beceriler

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Öğrenciler... 

• dini ve bilimsel savlar arasındaki farkları
 anlamalıdır.

Öğrenciler ... 

• tarih boyunca insanların bilgisinin değiştiğini, bunun da inançta değişikliklere yol açtığını 
anlayacaktır.

• Darwin'in kuramlarının neden daha önceden kabul gören dünya görüşünü sarstığını 

açıklayabilecektir.

• evrim biliminin eski inanç biçimleriyle çeliştiğini ancak inancın kendisiyle çelişmediğini 
anlayabilecektir. 

Öğrenciler...

• birinci ve ikinci bölümlerin ünitelerini tamamlamış olmalıdır. 

Süre

2 ders saati

Materyaller
• Ünite hakkında çalışma sayfaları

Evrim ve din: 
Charles Darwin dünyayı nasıl değiştirdi
(Temel ders)

3  Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler
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Tebrikler!
Belki de insanlık tarihinin en büyük keşfi olan evrim bilimi 
hakkında epey bilgi edindin!

İngiliz doğa bilimci Charles Darwin bile eskiden dünyadaki 
hayvanların ve bitkilerin her zaman böyle göründüğüne 
inanıyordu. Araştırma yapmak için 'Beagle' adlı gemiyle 
çıktığı uzun yolculukta şüpheler duymaya başladı. Pek çok 
hayvan ve bitki türünü inceledikten sonra, çoğunun zamanla 
değiştiğini keşfetti. Üstelik yakından baktığında, aralarında 
şaşırtıcı sayıda benzer özellik olduğunu gördü. 

Evrim
ve din

İnsanlar çeşitli hayvan ve bitki türlerinin nasıl geliştiğini 
bilmeden önce varsayıma dayanıyorlardı. Eski Çin'de 
dünyanın bir zamanlar yumurta biçiminde olduğuna, daha 
sonra gökyüzü ve yeryüzü olmak üzere ikiye ayrıldığına 
inanıyorlardı. Eski Alman kabileleri, dünyanın Ymir adlı devin 
vücudundan yaratıldığı hikâyesini anlatıyordu. Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslam'da, Tanrı'nın dünyayı bütün bitkileri 
ve hayvanlarıyla, günümüzde bildiğimiz haliyle altı günde 
yarattığına inanılıyordu. 

2.6  Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar çarpıcı güzelliktedir3.1  Evrim ve din: Charles Darwin dünyayı nasıl değiştirdi

Evrim ve din 1 21 2 3 4

5



90

? ?
?

Darwin'in keşfini neden bu kadar uzun süre sır olarak 
tuttuğunu anlıyor musunuz? Darwin'in durumunu 
hayal etmeye çalışın. Gerçekten inanılmaz bir şey 
keşfetseydiniz ama etrafınızdaki insanların sizi 
dinlemek istemeyeceğini bilseydiniz nasıl hissederdiniz? 

Evrim ve din1 21 2 3 4

5

3  Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

Darwin merak ediyordu, dünyadaki bütün bitkiler ve hayvanlar uzun bir süre önce 
yaşamış basit ilkel hücrelerden türemiş olabilir miydi? İnsanlar da bu ilkel hücrelerden 
mi türemişti? Birkaç milyon yıl önce atalarımız ağaçlara mı tırmanıyordu? Darwin'in 
kendisi de bu düşünceler karşısında şaşkındı. Bulgularının, etrafındaki insanların 
inandığı her şeye aykırı olduğunu biliyordu. Bu yüzden 20 yıldan fazla sessiz kaldı ve 
yaşamın gelişimi hakkında keşfettiklerini açıklamadı.

1859'da Darwin cesaretini topladı ve ünlü "Türlerin Kökeni" 
kitabını yayımladı. Okurlarının çoğu coşkuluydu: Darwin, 
dünyada yaşamın nasıl geliştiği hakkında bir açıklama 

sunuyordu. Bazıları da kitabı duyduğunda öfkelendi. Darwin'in 
çalışmasının inançlarına zarar vereceğini düşünüyorlardı. İnsanlığın 
'Tanrının suretinde yaratıldığına' ve bu nedenle maymunlardan gelmiş 
olamayacağına inanıyorlardı.  Bu yüzden Darwin ile, örneğin yarı 
insan yarı maymun resimlerini çizerek dalga geçiyorlardı. 

!

1
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Neden bazen gök gürültüsü ve yıldırım olduğunu biliyor 
musunuz?

İnsanlar bir zamanlar dünyanın insanlar için yaratıldığına 
inanıyordu. Bu nedenle dünyanın evrenin merkezinde 
olduğuna ve güneşin, dünyanın etrafında döndüğüne 
eminlerdi. Aslında ne olduğunu biliyor musunuz?

Ama evrimi doğrulayan kanıtlar çok güçlüydü. Zamanla çoğu 
dindar insan, Darwin'in haklı olduğunu görmeye başladı. 
Adem ile Havva'nın hikâyesinin, insanların dünya üzerindeki 
varlığını açıklamanın bir yolu olarak anlatıldığını 
fark ettiler. Darwin, insanların bakış açılarını değiştirdi. 

2

3

➜ İnsanlar, çoğu zaman daha sonradan yanlış 
olduğu ortaya çıkan şeylere inanmıştır. Adem 
ile Havva'nın ilk insanlar olduğu inancı bunlara 
yalnızca bir örnektir. Başka bir inanç, Tanrı'nın 
şimşek ve yıldırımı insanoğlunu cezalandırmak 
için gönderdiğiydi.

3.1  Evrim ve din: Charles Darwin dünyayı nasıl değiştirdi

Evrim ve din 1 21 2 3 4

5

? ?
?
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4 Aşağıdaki terimlerin 'bilgi dünyasına' mı 'inanç 
dünyasına' mı ait olduğunu vurgulayabilir misiniz? 'Bilgi 
terimlerini' mavi, 'inanç terimlerini' kırmızı daire içine 
alın.

Evrim ve din1 21 2 3 4

5

Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

Evrime, dünyanın güneşin etrafında döndüğüne 
'inandığımızdan' daha fazla 'inanmamalıyız'. Her ikisi 
de çok iyi bilinen gerçeklerdir. Günümüzde, dünyanın 

güneşin etrafında nasıl döndüğü ve evrim süreciyle yeni canlı 
türlerinin nasıl ortaya çıktığı hakkında açık kanıtlar bulunmaktadır. 
Hatta hastalıklara yol açan bakteriler örneğinde, evrimin nasıl 
işlediğini 'görmemiz' de mümkündür. Bakteriler sürekli mutasyon 
geçirdiğinden, kendimizi hastalıklara karşı korumak için yeni ilaçlar 
ve aşılar geliştirmemiz gerekir.

!

? ?
?

                    Mikroskop        Gerçekler         

  Evrim             Bakteriler             Araştırmacı     

Peygamber         Tanrı           Kalıtsal bilgi        Yaratılış        

     Çeşitlilik             Doğal seleksiyon              İbadet  



93

➜ Bazı insanlar, evrimi araştırdıktan sonra inançlarından vaz 
geçmiştir. Darwin, hayatının ilerleyen dönemlerinde Tanrı'ya 
olan inancını sürdüremedi. Ancak çoğu Yahudi, Hıristiyan ya da 
Müslüman, insanların doğrudan Tanrı tarafından yaratılmadığını 
ancak evrim süreciyle ortaya çıktığını bilmelerine rağmen 
dinlerine bağlıdır. 

Not: Tanrı'ya olan inançla evrim bilimi hakkında bilgi, birbirini dışlamaz. Ancak evrim 
hakkındaki bilgimiz, (Adem ile Havva'nın cennette olduğu inancı gibi) yanlış fikirlere 
dayalı pek çok eski inanç biçimiyle çelişmektedir. 

3.1  Evrim ve din: Charles Darwin dünyayı nasıl değiştirdi

Evrim ve din 1 21 2 3 4

5

Evrimin yeterince kanıtı olmasına rağmen, hâlâ yeterince 
yaygın olarak bilinmemektedir. Örneğin siz artık türlerin 
kökeni hakkında dünyadaki yetişkinlerin çoğundan daha 

fazla şey biliyorsunuz! Yetişkinlerin pek çoğu evrimi hiç duymamış 
ve bazıları da inançlarını kaybedeceklerinden korktuğu için bu 
konuyu düşünmeyi reddediyor. 

Günümüzde çoğu din mensubu, Tanrı'nın ilk canlının 
evrilmesini dilediğine inanıyor. Bu mümkündür. Tanrı'nın 
var olmaması da mümkündür. İki fikri de bilimsel olarak 

kanıtlayamayız. Bir şeyleri nasıl gördüğünüzü düşünün. Bir 
Tanrı'ya, birkaç tanrıya ya da Tanrı olmadığına inanmak tamamen 
size kalmıştır ve buna ancak siz karar verebilirsiniz. 

!

!
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Milyonlarca yıl boyunca yaşam koşulları değişti ve ortaya çıkan 
baskılar sonucunda bazı büyük insansı maymun nüfusları, 
geriye dönüp bakıldığında insan öncesi türlerin ya da erken 
insanların bir üyesi olduğunu düşündürten bazı gelişmeler 
geçirdi. Günümüzde bunların gerçekten atalarımız olduğunu 
biliyoruz. Kafatasının büyüklüğü, kolların ve bacakların 
uzunluğu, dişler, larinks (gırtlak) ve eklemler gibi anatomik 
değişimler gerçekleşti. İnsan öncesi derken,  Homo cinsine ait 
olmayan atalarımızı kastediyoruz. 'Erken insan,' türümüzün 
erken temsilcileri Homo sapiens dahil çeşitli Homo türleri 
anlamına gelir. Homo cinsi üyelerini sınıflandırırken, beyin 
büyüklüğü belirleyici bir etkendir. Normalde en az 600 cm³ 
olmalıdır. 
Milyonlarca yıl önce hayatta kalmayı belirleyen etkenler 
yalnızca teknik beceriler (alet, silah, giysi kullanımı ve takı 
yapımı) değil, aynı zamanda sosyal becerilerdi (konuşma, 
gruplar oluşturma, işleri paylaşma). Günümüze kadar bu iki 
beceri türü, insanların kültürel gelişiminin ayırt edici özelliği 

olmuştur.  
Günümüzdeki büyük insansı maymunların ve modern 
insanların atalarının geldiği tek bir insansı (insan özelliklerine 
ya da biçimine sahip) soy olmadığı açıktır. Aynı anda birkaç 
türün var olduğu bellidir. Erken insan grupları, çeşitli büyük 
göç hareketleriyle Afrika'dan ayrılmış ve bazen Afrika dışında 
yine karşılaşıp birbiriyle eşleşmiştir. Bu nedenle modern 
insanların genetik yapısında Neanderthallere ya da Denisova 
insanlarına giden izler vardır.    

3.2

Hedefler ve beceriler Öğrenciler...

• insanın çeşitli anatomik 'ön biçimleri' olduğunu anlayacaktır.

• kademeli adımlarla modern insana ulaşan gelişimi anlayacaktır.

• modern insanın gelişiminde önemli olan birkaç olayın adını 
öğrenecektir.

• modern insanların ortaya çıkışında kültürel becerilerin gittikçe daha 
önemli hale geldiğini açıklayabilecektir.

• 'evrimsel kalıtımımız' hakkında düşünebilecek, başka bir deyişle günümüzü, evrimsel anlamda 

kökenlerimizin bir yansıması olarak görebilecektir.  

• Öğrenciler, Temel dersten temel evrim terimlerini bilmelidir. Burada Bölüm 1.2.1'in (Taş Devrinde 
Yaşam) veya 1.2.2'nin (Büyük insansı maymunlar ailesi) önceden çalışılması faydalı olacaktır. 

• Sınıf, çalışma sayfalarını yapar.

Büyük insansı maymundan 
kültürel insana

Süre

1 - 2 ders saati

Materyaller
• "Büyük insansı maymundan kültürel insana" çalışma sayfası• Boyama malzemeleri

Gerekenler

Neden başlarında hala saçlar vardı? 
Sıcak savanada göç ederken bir tür koruyucu 'güneş kremi' gibiydi. Saçların, altındaki kafatası ve beynin kısa sürede fazla ısınmasını 
(güneş çarpması) engellediği düşünülmektedir. Saç ayrıca cinsel çekimde ve eş seçiminde de önemli bir rol oynar (bkz. Bölüm 2.6).
Yiyecekleri pişirmenin avantajları nelerdir? 
Pişirilen yiyecekler daha kolay sindirilir, yani çiğnenerek küçük parçalara ayrılması ve bunların da sindirim enzimleriyle kimyasal olarak 
ayrışması kolaylaşır. 
Hangi işaretler diğer gruplardan ve topluluklardan farklı olduğumuzu gösterir? 
Örneğin spor kulüplerinin atkıları ve tişörtleri, üniformaları, bayraklar, gençlerin konuşması, uzman dil (doktorların, avcıların vs.), 
dövmeler bunlardan bazılarıdır.

Öğrencilerden beklenen yanıtlar:
S:
Y:

S:
Y:

S:
Y:

1 2

Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

Tavsiye edilen
yöntem

Bu tür işaretlerin avantajları: Kendi grubuyla ilişkilendirilme ve gruba ait olma duygusu. 
Bu tür işaretlerin dezavantajları: Gruplar arasında saldırganlık, diğer gruplardan üstün olma duygusu.
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Büyük insansı maymundan kültürel insana

Milyonlarca yıl önce günümüzdeki insansı maymunların 
ve insanların ortak ataları yaşıyordu. Bu atalarımız, 
dik yürüme ve diğer parmakların karşısında uzun bir 
baş parmak gibi avantajlara sahipti.

3.2  Büyük insansı maymundan kültürel insana

Büyük insansı 
maymundan kültürel 

insana

1 21 2 3 4

5 6

Büyük insansı 
İnsan eli

Impy eli
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İnsanlar, ancak daha sonra, Avrupa ve Asya'nın 
daha soğuk kısımlarında hayvan derilerinden giysi 
yapmayı öğrendi. Ateşin kullanılması önemli bir 
adımdı. 
Bu sayede yiyeceklerini pişirebildiler. 

3.2  Büyük insansı maymundan kültürel insana

Büyük insansı 
maymundan kültürel 
insana

1 Atalarımız Afrika'dan gelmiştir. Oranın sıcak ikliminde 
kürklü bir deri, artık bir avantaj değildi ve gittikçe 
daha da inceldi. Atalarımız neredeyse çıplaktı. Yalnızca 
başlarında saç vardı. Neden böyle olduğunu biliyor 
musunuz? 

? ?
?

İnsanlar zamanla yayılmaya başladı. Daha büyük beyinleri ve daha 
küçük dişleri vardı. Taşlardan ve başka malzemelerden basit aletler 
yapabiliyorlardı. Gruplar halinde yaşıyorlardı ve türlerinin diğer 
üyelerinin neyi kast ettiğini çabucak anlayabiliyorlardı. Daha büyük 
bir beyin, hem nesnelerle uğraşırken, hem de diğer insanlarla ilişki 
kurarken faydalıdır!

3 Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

1 21 2 3 4

5 6

2
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Atalarımız, uzun süre avcı toplayıcı olarak yaşadı. Hayvanları avlıyor, 
meyve ve diğer yiyecekleri topluyorlardı. Arazide dolaşıp, mağaralara 
sığınıyorlardı. Burada flüt gibi müzik aletlerini icat ettiler ve mağara 
duvarlarına resimler çizdiler.

3.2  Büyük insansı maymundan kültürel insana

Büyük insansı 
maymundan kültürel 

insana

1 21 2 3 4

5 6

İnsanlar yerleşik hayata geçti, evler inşa ederek kasabalar ve şehirler 
kurdular. Yazıyı icat ettiler ve çamuru, deriyi, bronzu, demiri ve 
çok daha fazlasını işlemeyi öğrendiler. Günümüzde elektriğimiz, 
televizyonumuz ve internetimiz bile var. Eski zamanlardaki avcılar ve 
toplayıcılar böyle şeyleri görse ne kadar şaşırırdı! 

Sonunda insanlar sürekli yeni yerlerde yiyecek aramaya gerek 
olmadığını, bir yerde kalıp bitkiler ve hayvanlar yetiştirebileceklerini 
öğrendi. İnsanların seçimiyle, vahşi hayvanlar evcil hale geldi. 
Örneğin köpekler, kurtlardan türemiştir.
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Bunların hepsini nereden bildiğimizi merak ediyor 
olabilirsiniz. Çoğu yerde bozulmamış kafatasları, 
dişler, kemikler ve yapılan aletler bulunmuştur. Bu 

nesneler kazıyla çıkarılabilir ve karşılaştırılabilir. Çoğu zaman bu 
kalıntıların zamanla nasıl değiştiğini biliriz ve buradan yaşlarını 
belirleyebiliriz. Kemiklerin yanında bulunan hayvan ve bitki 
kalıntıları, bu insanların yaşını ya da yaşadıkları iklimi tahmin 
etmemize olanak tanır. Bazı kemiklerde kalıtsal bilgi kalıntıları 

bulunmuştur, bu bilgiler bizimkine ne kadar yakınsa o 
kadar yakından akraba olduğumuz anlamına gelir. Bunlar, 
adım adım bir soy ağacı hazırlamamıza olanak tanır.  

!

Eskiden, insansı maymunlar ve insanlar arasında başka ara geçiş formları da vardı. 
Bazılarının dişleri fındık kıracağı kadar güçlüydü, bazıları hobbitler kadar ufaktı. 
Bazı insan türleri atalarımızdan daha az zekiydi, bazıları onlar kadar zekiydi ancak 
gruplar halinde iş birliği yapamıyorlardı. Daha az yiyecek bulabiliyorlar ya da daha az 
üreyebiliyorlardı. Zamanla sayıları azaldı ve sonunda artık bağımsız gruplar kalmadı. 
Örneğin Neandertallerin sonu böyle oldu. 

3  Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

Büyük insansı 
maymundan kültürel 
insana

1 21 2 3 4

5 6
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Şimdi insan diyebileceğimiz türe gelmeden önce kaç farklı aşama 
olduğunu artık biliyorsunuz. Atalarımız pek çok şeye katlanmak 
zorundaydı.  Herkesin birbirini tanıdığı göçebe bir grubun bir 
parçası olmak, hayatı kolaylaştırıyordu. Birinin sizin grubunuza 
ait olup olmadığını hemen görebilmek her zaman önemliydi. 

3.2  Büyük insansı maymundan kültürel insana

1 21 2 3 4

5 6

1 2Büyük insansı 
maymundan kültürel 

insana

3

4

Gruplar arasındaki farkları belirten simgeler, giysiler ya da 
davranışlar neler olabilir? 

Bunlar avantaj mıdır yoksa aynı zamanda tehlikeli olabilir 
mi? 

? ?
?
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İnsanların bilişsel kabiliyetleri, onlara çok geniş avantajlar 
sağlar ve ayrıca bütün insan kültürlerinin de koşuludur. 
Ancak Homo sapiens'in kültürel gelenekler geliştiren tek tür 
olmadığını belirtmeliyiz. Kültürel başarılar, özellikle memeliler 
arasında yaygındır. İnsanlarda evrim çizgisi (şu anda) en 
yüksek noktasına ulaşmıştır, bu çizgi artık yalnızca kalıtsal 
davranışlara değil, bireysel öğrenmeye de dayanmaktadır. 
Bazı algılar, öğrenme kabiliyeti ve sosyal ihtiyaçlar kalıtsaldır: 
ancak bunların gerçekleşme şekilleri, kişinin büyüdüğü 
ortama bağlıdır ve ne kadar açık görüşlü olduklarını belirleyen 
de budur. 
Dil ve diğer kültürel başarılar, deneyimlerin ve icatların 
paylaşılmasına olanak tanır. Böylece insanlar hem kendi 
hatalarından, hem de başkalarınınkinden ders alabilir. 
Hayatta kalma mücadelesinde de bu büyük bir avantajdır.  
Yazı ve diğer simgeler sayesinde sosyal yapılar, tarih, sanat, 
bilim ve teknoloji için gerekli bütün bilgiler uzun süre 
saklanabilir ve pek çok şekillerde aktarılabilir. Hem bilgiyi 

saklama yollarındaki hem de bilgiyi yayma kanallarındaki 
teknik ilerleme, bilgi paylaşımını çok daha hızlı bir süreç 
haline getirmiştir.
İnsanın bilgisi artmakta ve değişmektedir. Buna 'kültürel 
evrim' diyoruz çünkü fikirler 'üretilir', bunlardan bazıları 
diğerlerinden daha uzun süre hayatta kalır. Ancak yeni fikirler 
de yalnızca şans eseri ortaya çıkmaz. Düşünen, planlayan, 
kendileri de biyolojik evrimin ürünleri olan varlıklar tarafından 
geliştirilir.   

3.3

Hedefler ve beceriler Öğrenciler...

• insanların kültürel düzeyde etkileşim kurabilme kabiliyetinin, 
insanoğlunun doğal özelliklerinden biri olduğunu açıklayabilecektir.

• fikirleri ve deneyimleri (bilgiyi) saklamanın ve aktarmanın, nasıl 
yaşam koşullarını biyolojik evrimden daha hızlı değiştirdiğini açıklayabilecektir.

• teknoloji kullanımının yaşadığımız dönemde bu gelişmeyi nasıl hızlandırdığını açıklayabilecektir.

• Öğrenciler, temel dersten temel evrim terimlerini bilmeli ve Bölüm 3.2'yi (Büyük insansı 
maymundan kültürel insana) tamamlamış olmalıdır.

• Çalışma sayfalarını sınıfta tartışın ve alıştırmaları yapın. Gerekirse (örneğin ünitenin sonundaki 
'gelecek senaryosu' için) sınıfı gruplara ayırın.

Yalnızca rastlantı değil: kültür neden 
doğadan daha hızlı değişir 

Süre

1 ders saati

Materyaller
• "Kültürel evrim" çalışma sayfaları

Gerekenler

Tavsiye edilen
yöntem

Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler
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İnsanlar tekerlek ya da saban gibi şeyleri 
icat ettiğinden beri fiziksel yapıları çok fazla 
değişmemiştir. Yeterince zaman geçmemiştir. Tek 
hücreden süngere, sivri fareye, büyük insansı 
maymuna ve insana gelişimin ne kadar yavaş 
olduğuna kıyasla, yeni fikirlerin test edilmesi ve 
aktarılması çok hızlı olmaktadır. 

Kasıtlı veya rastgele olan bir değişimin arasındaki 
farkı göstermek kolaydır. Altı zarınız var diyelim. 
Zarları, her biri farklı bir sayıyı (biri 1, biri 2, biri 
3, biri 4, biri 5 ve biri 6'yı) gösterecek şekilde 
düzenlemeniz muhtemelen pek uzun sürmez. 
Ancak aynı sonuca ulaşmanız için hepsini aynı 
anda çok fazla kez atmanız gerekecektir. Bunu bir 
süre sınırı belirleyerek deneyebilirsiniz!

Kültürel
evrim

3.3  Kültürel evrim

Kültürel evrim 1 21 2 3 4

5 6

1 2

Neden böyle? Doğada evrimin kalıtsal bilgilerdeki rastgele değişimlerden 
kaynaklandığını öğrendiniz. İnsan kültürü (icatlar, keşifler, fikirler dünyası) yalnızca 
şans eseri değişmez, bir şeyi değiştirdiğimizde bunu kasıtlı yaptığımız için değişir. 
Teknoloji uzmanlarımız, bir akıllı telefonun çalışıp çalışmayacağını ya da nasıl 
çalışacağını şansa bırakmaz. Mevcut modellerin nasıl iyileştirilebileceğini dikkatle 
düşünürler.
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Not: İnsan kültüründeki değişimler, rastgele değil planlı olduğu için 
genellikle doğadaki değişimlerden daha hızlıdır. 

Not: İnsanların dünyasında değişimlerin hızlı olmasının başka bir 
nedeni, her zaman yeni bir şey öğrenmemizdir.

Başka bir nedeni daha var: İnsanlar, diğer hayvanlara kıyasla 
deneyimle öğrenmede çok başarılıdır. Örneğin yeni bir bilgisayar oyunu 
oynadığınızda ilk birkaç seferde başarısız olursunuz. Ama zamanla bazı 
hataları tekrarlamamayı öğrenirsiniz. Böylece zamanla ilerler ve daha 
da iyi hale gelirsiniz. 

Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

Kültürel evrim
5 6

1 21 2 3 4

5 6

1 2
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1 Çoğu hayvan, deneyimlerinden bizim kadar iyi ders 
almaz. Aynı hataları tekrarlamaya devam eder. 
Ancak bazı hayvanlar öğrenmede çok iyidir: örneğin 
şempanzeler, bazı bilgisayar oyunlarında insanlardan 
daha iyidir! 

? ?
?

Konuşma kabiliyetimiz 
olmasaydı dünyamızın 
nasıl bir yer olacağını 
hayal edebiliyor musunuz? 

3.3  Kültürel evrim

Kültürel evrim 1 21 2 3 4

5 6

1 2

2
? ? ?

                 Bir deney yapın. Sınıf arkadaşlarınıza 
en son tatilinizde ne yaptığınızı konuşmadan 
(hareketlerle) anlatın. Nereye gittiğinizi tahmin 
edebildiler mi?

                              Şempanzeler hâlâ bir milyon yıl önceki ataları gibi yaşarken 
insan dünyasının son bin yılda bu kadar büyük ölçüde değişmesinin nedeni nedir?
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500.000 yıl önceki atalarımız, büyük olasılıkla basit bir dil 
kullanıyorlardı. İnsanlar, 100.000 yıl önce dili kullanarak 
anlaşabiliyordu. Bu sıralarda takılar yapmaya ve ölülerini gömmeye 
başladılar. Sözlü dil, insanlar için doğada yaşarken önemli bir araçtı. 
Bilgilerini nesiller boyu koruyabiliyorlardı: büyükannelerin çocuklarına 
anlattıklarını, onlar da büyükanne olduğunda kendi çocuklarına 
anlatıyordu.

Kültürel evrim1 21 2 3 4

5 6

1 2

Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

Bu noktada sözlü hikâyelerin her zaman güvenilir olmadığını da 
belirtelim. Bunu "Kulaktan Kulağa" oyunundan bilirsiniz. İlk kişi, 
yanındakinin kulağına bir cümle fısıldar. O da yanındakine fısıldar ve 
böyle devam eder. Sıranın en sonundaki kişi, ilk cümleden tamamen 
farklı bir şey duyar. Bunu sınıfta deneyin, çok eğlenceli!
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Kültürel evrim 1 21 2 3 4

5 6

1 2

3.3  Kültürel evrim

Bilgimizi yalnızca sözlü olarak aktarabilseydik, dünyamız 
şimdi çok daha farklı görünürdü. Ancak yaklaşık 6000 
yıl önce insanlar inanılmaz bir şey icat etti: yazı. Sözlü 

dil kısa bir süreliğine birkaç kişiye ulaşırken, yazıldığında çok 
fazla insana ulaşabilir ve hikâyeler aktarılırken (kulaktan kulağa 
oynarken olduğu gibi) araya hatalar girmeden daha uzun süre 
saklanabilir.

!

Yazı yazmak başlangıçta çok zordu. Harfler, keskiyle taşa ya da kil 
tabletlere kazınıyordu. Mürekkep ve parşömen kâğıdının icadından sonra 
kolaylaştı. Ama uzun bir süre kitaplar elle yazıldı, bu çok yorucu bir 
işti. Bu durum, 600 yıl önce matbaanın icadıyla değişti. Yazılı metinler 
birden çok sayıda insanın, başkalarının yaşadığı ya da keşfettiği şeyleri 
öğrenmesine olanak tanıdı. Geçtiğimiz yüzyılda radyo ve televizyonun, 
daha sonra internetin icadı ile bilgi daha da hızlı ve dünyanın her yerine 
yayılır hale geldi. Bu nedenle son birkaç yılda insanların dünyası daha 
önce hiç olmadığı kadar hızlı değişti. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz 
ama kesin olan bir şey var: evrim devam edecek!
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3  Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler

Kültürel evrim1 21 2 3 4

5 6

1 2

3 100 yıl sonra insanların nasıl yaşayacağını hayal 
edebiliyor musunuz? Gelecekte günümüze kıyasla neler 
değişmiş olur? Bu konu hakkında konuşun, bazı fikirleri 
yazın ve bir resim yapın.

? ?
?
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Ekler 4
Evokids kukla gösterisi: "Darwinello'nun Üç Fındıkşoru"

Evokids projesi için öğretmen eğitimi

Karar

Editör notları

4 . 1

4 . 2 

4 . 3

4.4
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İnsanların yaşamadığı Darwinello adasında geleneksel 
yiyecek toplama yarışması başlamak üzere. Elbette sırnaşık, 
dolaşık ve karışık sincaplar gibi bir sürü fındıkşor türü 
katılmaya can atıyor. Ancak son yıllarda kazanan her zaman 
kötü şöhretli Nugatelli ailesinden biri olmuş ve Puck ve 
Arnold adlı fındıkşorlar, bu uzak akrabalarının ödülü nasıl 
kazandığından biraz şüpheleniyor. Özellikle Nugatelli'ler 
yiyecek bulmada  pek de hünerli olmadığı için. 
İkili, etkinliği bir jürinin, kaplumbağa Yavaş George'un 
izlemesine karar verir. Fındıkşor Wilbur da ailenin tekinsiz reisi 
Don Nugatelli'den çekinmektedir.
Yarışma bu kez adil olacak mı? Bu Nugatelli aile geleneği 
de nedir ve evrim gibi ciddi bir konu, bir kukla gösterisiyle 
canlandırılabilir mi? Sorular birbirini takip ediyor ama bu 
komik, merak uyandırıcı ve bilgilendirici hikâyede üç fındıkşor 
yanıtları biliyor. Ayrıca birini kaçırırken tüylü ayaklara sahip 
olmanın önemli olduğunu da açıklıyorlar.
"Darwinello'nun Üç Fındıkşoru" oyunu, Evokids projesi 
kapsamında Jörg Schneider tarafından özellikle kukla 
tiyatrosu için yazılmıştır. 2000'in üzerinde başarılı 
performansın ve çok çeşitli konularda bir düzine bilimsel 
tiyatro oyununun sorumluluğunu üstlenmiş Schneider, bu 
görev için ideal isimdi. Bu oyunlar açık, anlaşılır bir analojiyle 
çocukların ilgisinin neredeyse her konuya çekilebileceğini, 
hatta onlara ilham verilebileceğini göstermektedir.
Oyunun gezici performansını izlemek istiyorsanız bize ulaşın: 
puppentheater@evokids.de

4.1 Evokids kukla gösterisi: 
"Darwinello'nun Üç Fındıkşoru"

4   Ekler
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Evrim konusunu öğretmek isteyen bir ilkokul öğretmeniyseniz 
hem bu uzmanlık alanında hem de eğitimle ilgili konularda 
size destek sağlayabiliriz. İlkokul öğretmenlerinin bir ders 
ünitesini, proje gününü ya da evrim konusunda bir dizi dersi 
işlemesine ve öğrencilerin sorularına uygun konu bilgisiyle 
yanıt vermesine yardımcı olacak eğitim modülleri sunuyoruz.

Eğitim modülleri, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
• Evrim ve evrim kuramı – ikisi arasındaki fark  nedir?
• Evrim araştırmalarının temel bulguları
• Evrim mekanizmaları
• Jeolojik tarihteki başlıca olaylar
 - Organizmaların genel tarihi
 - İnsanın ve atalarının tarihi
• Çocukların evrim ve zamanı anlaması ve ilgili fikirlere 

yaklaşım şekli
• Evokids materyalleri üzerinde çalışma
 - Gezegenimizde yaşamın tarihi
 - Her şey mutasyon geçirir – evrimin mekanizmaları
 - Kültürel evrim – insanın dünyasındaki değişimler
• Diğer pedagojik senaryolar

Bu alanda öğretmen eğitimi almak istiyorsanız lütfen bizimle 
iletişim kurun:

Prof. Dr Dittmar Graf: 
dittmar.graf@didaktik.bio.uni-giessen.de 
ya da 
Kirsten Greiten:  
kirsten.greiten@didaktik.bio.uni-giessen.de

4.2 Evokids projesi için 
öğretmen eğitimi 
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"İlkokulda evrim öğretimi" ile ilgili karar
(1 Kasım 2015'te Hermann Hoffmann Academy, Giessen'de kabul edilmiştir)

'Evrim' üzerine ders konularının ilkokul müfredatına girmesini ve zorunlu derslere dahil edilmesini talep 
ediyoruz.

Açıklama
Şu anda "evrim gerçeği," Almanya'da hiçbir devlet okulunun müfredatında ele alınmamaktadır. Bu 
durum, konunun genel önemi ve eğitim düzeyine yaptığı hayati katkı ile tamamen çelişmektedir. 
'Evrim,' hiç şüphesiz yaşam bilimlerindeki en önemli kavramdır. Evrimsel algılar yalnızca biyoloji, tıp 
ve tarımda değil, aynı zamanda psikoloji, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve siyaset biliminde de hayati 
bir rol oynamaktadır. Mühendislik bilimleri ve bilgi teknolojilerinde bile evrimsel algoritmalardan 
yararlanılmaktadır.

Modern bir dünya görüşünün gelişmesi için evrimi anlamanın ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, 
özellikle önceden evrimi bilmeden kolayca yanlış anlaşılabilecek yaratılış mitleri sıklıkla derste 
tartışılmasına rağmen ilkokul çocuklarına bu konu hakkında bu kadar az bilgi verilmesi tuhaftır. 
Pedagojik açıdan bunu haklı görmek mümkün değildir. Devlet okulları çocukları belirli bir dinden veya 
ideolojiden kaynaklanan tek taraflı bir görüşle etkilememeli, temel bilimsel görüşlere erişim sunmalıdır. 
Bu nedenle, eğitim politikası açısından evrim gerçeğinin mevcut müfredattan çok daha erken yaşta ve 
daha kapsamlı bir şekilde işlenmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

Evrimin ilkokulda işlenmesine karşı savların geçersizliği çoktan ortaya konmuştur. Deneysel çalışmalar, 
ilkokul çocuklarının hem bu konuya çok ilgi duyduğunu, hem de evrim gerçeğini kavrayacak bilişsel 
kabiliyete sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, daha sonraki derslere bir temel oluşturması 
için ilk sınıflarda evrim kuramı giriş düzeyinde işlenebilir. Günümüzde özellikle ilkokul çocukları için 
geliştirilmiş çok kaliteli, ilham verici zengin kaynaklar mevcuttur. Bu bakış açısıyla, konuya erken yaşta 
başlamaya hiçbir şekilde itiraz edilemez.

Alman eğitim politikasını belirleyenlerden ve bu ülkedeki öğretmenlerden, belki de modern 

dünya ve insan anlayışının en önemli parçası olan evrim konusuna eğitimde hak ettiği yeri 

vermelerini ısrarla talep ediyoruz.

İlk imzalayanlar:
Prof. Dr Dittmar Graf (Giessen Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Enstitüsü Direktörü), Dr Michael Schmidt-

www.evokids.de

4   Ekler

4.3 Karar
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Salomon (filozof, Giordano Bruno Vakfı Mütevelli Heyeti Sözcüsü), Dr Volker Storch (zoolog ve evrim 
biyologu, Heidelberg Üniversitesi Zooloji Bölümü), Dr Eckart Voland (emekli sosyobiyoloji profesörü 
ve biyoloji filozofu, Giessen Üniversitesi Felsefe Bölümü) ve Hermann Hoffmann Academy, Giessen'de 
yapılan 2015 Evokids Kongresi'nin yaklaşık 80 katılımcısı.
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4   Ekler

1.1.1 Büyük Aile – geçmişe harika bir yolculuk
Bu ünite, Michael Schmidt-Salomon (metin) ve Anne-
Barbara Kindler'in (resimler) Evokids projesi için yazdığı aynı 
adlı çocuk kitabına dayanmaktadır. Evokids web sitesinde 
Ricarda Hinz tarafından hazırlanan bir film ve Evokids DVD'si 
bulunmaktadır. Evrim konusuna giriş yapmanın mükemmel 
bir yöntemidir.
Bu ünitenin metin yazarı: Michael Schmidt-Salomon, Impy 
illüstrasyonları ve mizanpaj: Gepa Schwickerath, diğer 
illüstrasyonlar: Anne-Barbara Kindler

1.1.2 'Tarih öncesi saati': Yazar: Michael Schmidt-Salomon, 
Impy illüstrasyonları ve mizanpaj: Gepa Schwickerath, 'Tarih 
öncesi saati' illüstrasyonları: Eva Creutz

1.1.3 Zaman çizgisi: 50 metrede beş milyar yıl
Bu konuda ve bundan sonraki ünite konusunda Ingo Menner 
(Okullarda Biyoloji Merkezi, Hanover) tarafından geliştirilmiş 
benzer bir konsept bulunmaktadır. Başlık: "Çamaşır ipinde 
evrim - jeolojik-paleontolojik bir zaman çizgisi". Menner'in 
2002/2003 baskısında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 
Evokids materyalleri ilkokulun son üç sınıfında kullanılmak 
üzere tasarlandığı için eğitim konsepti de açıkça daha 
farklıdır. 
Yazar: Michael Schmidt-Salomon, mizanpaj: Gepa 
Schwickerath

1.1.4 Zaman çamaşır ipi: beş metrede 500 milyon yıl
Yazar: Michael Schmidt-Salomon, mizanpaj: Gepa 
Schwickerath

1.1.5 Dünya zaman cetveli
Yazarlar: Dittmar Graf, Susanne Porzig, mizanpaj: Gepa 
Schwickerath

1.1.6 Jeolojik devirler: diyoramalar ve akordeon kitaplar
Yazarlar: Dittmar Graf, Kirsten Greiten, mizanpaj: Gepa 
Schwickerath

1.1.7 Impy zamanda hızlı bir yolculuk yapıyor
"Impy zamanda hızlı bir yolculuk yapıyor," Max Kruse 
tarafından (Michael Schmidt-Salomon ile iş birliği içinde) 
Evokids projesi için yazılmış ve 2013'te Thienemann Verlag 
tarafından basılmıştır.
Impy kitap tasarımı: Günther Jakobs

1.2.1 Taş Devrinde Yaşam
Yazar: Michael Schmidt-Salomon, Mizanpaj: Gepa 
Schwickerath, "Taş Devri mağarası" illüstrasyonu: Anne-
Barbara Kindler

1.2.2. Büyük insansı maymunlar ailesi

Yazarlar: Tobias Klös, Michael Schmidt-Salomon, mizanpaj 
ve Impy illüstrasyonları: Gepa Schwickerath, "Büyük insansı 
maymun akrabalarınız" çizimi: Anne-Barbara Kindler
 
1.2.3  Dinozorların dünyası
Yazarlar: Tobias Klös, Impy illüstrasyonları ve mizanpaj: Gepa 
Schwickerath, diğer bütün illüstrasyonlar: Eva Creutz

1.2.4 Fosiller: evrimin kanıtı
Yazarlar: Kirsten Greiten, Dittmar Graf, Impy illüstrasyonları 
ve mizanpaj: Gepa Schwickerath, illüstrasyon "Strata": Eva 
Creutz, Fotoğraflar: Kirsten Greiten, Dittmar Graf 

1.2.5 Mikroorganizmalar: yaşam her yerde var
Yazarlar: Dirk Brixius, Michael Schmidt-Salomon, Impy 
illüstrasyonları ve mizanpaj: Gepa Schwickerath, diğer bütün 
illüstrasyonlar: Eva Creutz

1.2.6 Yaşam nasıl ortaya çıktı?
Yazarlar: Dirk Brixius, Michael Schmidt-Salomon, Impy 
illüstrasyonları ve mizanpaj Gepa Schwickerath

Çeşitlilik ve doğal seleksiyon: kendi ortamlarında hayvanlar
Yazar: Michael Schmidt-Salomon, Impy illüstrasyonları ve 
mizanpaj: Gepa Schwickerath, "Avcı kuş ve kutup tavşanı" 
illüstrasyonu: Gepa Schwickerath, "Tavşan yavrusu" 
illüstrasyonu: Eva Creutz, "Kendi ortamlarında hayvanlar" 
illüstrasyonu: Anke Geyer (Pindactica e. V.), "Balina", "Su 
aygırı" ve "Ambulocetus" illüstrasyonları: Anne-Barbara 
Kindler 

2.2  Evrim nasıl işler?
 Evokids web sitesinde bu ünite için Phillip Dettmer 
(kurzgesagt.org) tarafından hazırlanan bir film ve Evokids 
DVD'si bulunmaktadır. Evokids projesi kapsamında 
ilkokullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yazar: Michael Schmidt-Salomon, Impy illüstrasyonları ve 
mizanpaj: Gepa Schwickerath

2.3  Yeni türler nasıl ortaya çıkar: 'Pangea domuzunun' evrimi
Yazar: Dittmar Graf, Mizanpaj: Gepa Schwickerath, 
İllüstrasyonlar ve temel fikirler: Ruben Brühl, Kevin Drobny, 
Benedikt Hofner, Alexander Otto

2.4  Doğal seleksiyon: avcı ve av oyunu
Yazar: Dittmar Graf, Mizanpaj: Gepa Schwickerath, 
fotoğraflar: Dittmar Graf

2.5 Kademeli iyileşme: bir kâğıt uçağın evrimi
Yazarlar: Sebastian Markert, Alexander Simudis, Dittmar 
Graf (Pedagoji), Michael Schmidt-Salomon (Çalışma sayfası), 

4.4 Editör notları
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Impy illüstrasyonları ve mizanpaj: Gepa Schwickerath, 
"Arkeopteriks" çizimi: Anne-Barbara Kindler, "Otto Lilienthal" 
fotoğrafı: wikimedia.org 

2.6  Bir tavus kuşu kadar görkemli: neden bazı hayvanlar 
çarpıcı güzelliktedir
Yazarlar: Julia Brennecke, Dittmar Graf. Çalışma sayfaları:  
Michael Schmidt-Salomon, Impy illüstrasyonları ve mizanpaj: 
Gepa Schwickerath, diğer illüstrasyonlar: Eva Creutz; "Tavus 
kuşu" fotoğrafı:  BS Thurner Hof, wikimedia.org, "Dişi tavus 
kuşu" fotoğrafı: Dittmar Graf

3.1 Evrim ve din: Charles Darwin dünyayı nasıl 
değiştirdiYazar: Michael Schmidt-Salomon, Impy 
illüstrasyonları ve mizanpaj: Gepa Schwickerath, "Darwin" 
illüstrasyonu: Giordano Bruno Vakfı

3.2  Büyük insansı maymundan kültürel insana
Yazar: Helmut Fink, Impy illüstrasyonları, el illüstrasyonları 
ve mizanpaj: Gepa Schwickerath, "Taş Devri Mağarası" 

illüstrasyonu: Anne-Barbara Kindler

3.3 Yalnızca rastlantı değil: kültür neden doğadan daha hızlı 
değişir
Yazarlar: Helmut Fink, Michael Schmidt-Salomon, Impy 
illüstrasyonları ve mizanpaj: Gepa Schwickerath

Teşekkür

Yayıncılar olarak, etkinliklerin test edilmesine katılan ve ünitelerin çoğunu iyileştirmek için yaratıcılıkları ve önerileriyle katkıda 
bulunan çok sayıda üniversite öğrencisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca etkinlikler için ilginç fikirler sunan ilk Evokids yarışmasının 
kazananları Anke Geyer ve Pindactica e.V., Sebastian Markert, Alexander Simudis, Franziska Schmidt ve Anne-Kathrin Möller'e 
teşekkür ediyoruz.

Son yıllarda Evokids projesini destekleyen pek çok kişiye minnettarız: Dr Thorsten Barnickel, Anna Beniermann, Dr Julia 
Brennecke, Dirk Brixius, René von Bulmerincq, Florian Chefai, Ulrike von Chossy, Eva Creutz, Philipp Dettmer, Helmut Fink, Dr 
Colin Goldner, Kirsten Greiten, Elena Hamdorf, Elke Held, Ricarda Hinz, Prof. Dr Thomas Junker, Anne-Barbara Kindler, Tobias 
Klös, Prof. Dr Ulrich Kutschera, Prof. Dr Axel Meyer, Thorsten Page, Dr Sabine Paul, Julian Roth, Jörg Salomon, Gunnar Schedel, 
Jörg Schneider, Jochen Schreiber, Gepa Schwickerath, Prof. Dr Volker Sommer, Anne Spitzner, Nicolai Sprekels, Herbert 
Steffen, Ingrid Steffen-Binot, Prof. Dr Eckart Voland, Renate Voland, Frank Welker, Dr Barbara Wieder.

Impy'yi kullanmamıza izin verdiği ve evrim hakkında özel bir Impy kitabı yazdığı için Max Kruse'ye (1921-2015); "Impy 
zamanda hızlı bir yolculuk yapıyor" kitabını basan Thienemann Verlag'a ve kâr amacı gütmeyen Evokids eğitim projesi için 
'Impy'nin ticari olmayan kullanımına izin veren Bavaria Media GmbH'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Evokids projesi hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.evokids.de
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