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PROBLEM CÜMLESİ 

  Ezber içerikli fen konu ve kavramların öğretimi zordur. 

Fen ve teknoloji dersindeki İlk 20 Element için geliştirilen 

Müzik ve Oyun Materyalleri ile bu elementlerin ad ve 

özelliklerinin daha kalıcı ve kolay öğretimi sağlanabilir mi?  

 



ALT PROBLEMLER 

 Elementlerin adları kodlanıp, özellikleri ve kullanım alanları 
müzik eşliğinde söylenerek eğlenceli ve öğretici hale 
getirilebilir mi? 

 

 Şarkılı periyodik tablonun web tasarımı, sunumu, yanı sıra 
element oyun kartları, element takvimi, katalog şekline 
getirilerek eğlenceli ve öğretici çoklu ders materyali 
geliştirilebilir mi? 

 



GİRİŞ  

 

 Yaşadığımız dünyanın tanınması, bilimin elementleri bulması 
ve özelliklerini keşfetmesiyle anlam kazanmıştır. Elementler 
hayatın alfabesi gibidir.  Konumuz Periyodik tablodaki 
elementlerden yola çıkarak öğrencilere ilk 20 elementi ve 
bazı bilim insanlarını tanıtmaktır. Bilgisayar ve kırtasiyelerde 
öğretici ve eğitici oyun setleri araştırıldı, ancak daha önce 
elementlerden yola çıkılarak yapılmış öğretici  bir oyuna 
rastlanılmadı. Farklı oyunların yapılış ve oynanış 
yöntemlerinden yola çıkılarak elementlerin oyunu 
hazırlandı.  

 



ARAŞTIRMANIN AMACI 

     İlköğretim fen ve teknoloji müfredatında yer alan 
elementlerin adlarının kodlanıp özelliklerinin ve kulanım 
alanlarının müzik eşliğinde söylenerek şarkılı periyodik 
tablonun web tasarımı ve sunumu, yanı sıra element oyunu, 
element takvimi, katalog şeklinde eğlenceli ve öğretici 
çoklu ders materyali geliştirilmesidir. 



YÖNTEM VE TEKNİK 

 Proje tabanlı öğrenme yöntemine göre hazırlanmış bu 
eğitim setinde;  kaynak tarama, web tasarım, sunum, 
ön ve son test, oyun ve takvim geliştirme ve gözlem 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Özellikle çoklu 
materyallerin özgün olmasına dikkat edilmiştir. 



YÖNTEM VE TEKNİK 
      Elementlerin özellikleri, kullanım alanları, kodlamaları, oyun setleri, 

nasıl oynandıkları araştırılarak, bilgi ve resimler toplandı.  

      Gerekli bilgisayar programları ve oyun seti için kâğıt temin edildi. 

Elementler adları kodlanıp, şarkı sözleri ayarlandı. Şiirler tarandı. 

Bilgisayar ortamında resimleriyle beraber seslendirildi. Oyun seti ve 

takvim için resimler ve yazılar Powerpoint sunum içinde ayarlanarak, 

renkli çıktılarla elementler oyunu, element takvimi, kataloğu ve oyun 

kılavuzu oluşturuldu. 

      Elementlerin özellikleri ve kodlanmış halleri müzik eşliğinde 

bestelenip, web tasarım ve sunum şeklinde görüntülü ve sesli CD 

oluşturuldu. 



OYUN SETİMİZ 



KATALOG VE TAKVİM 



     

  

   

   

   

EK: Görüntülü ve Sesli Elementlerin Şarkısı Cd’sinin  
İçeriğinden Bir Bölüm 

Proje Materyalimiz-1 Proje Materyalimiz-2 

ELEMENT KONYA.wmv
ELEMENT KONYA.wmv
ELEMENT KONYA.wmv
ELEMENT KONYA.wmv
ELEMENT KONYA.wmv
Proje11/element.swf
Proje11/element.swf
Proje11/element.swf
Proje11/element.swf
Proje11/element.swf


     

  

   

   

   

EK: Görüntülü ve Sesli Elementlerin Şarkısı CD'sinin  
İçeriğinden Bir Bölüm 



     

  

   

   

   

EK: Görüntülü ve Sesli Elementlerin Şarkısı Cd’sinin  
İçeriğinden Bir Bölüm 



BULGULAR 

  ÖN TEST SON TEST 

SORULAR 

Doğru Cevaplayan 

Öğrenci Sayısı 

Yanlış Cevaplayan 

Öğrenci Sayısı 

Doğru Cevaplayan 

Öğrenci Sayısı 

Yanlış Cevaplayan 

Öğrenci Sayısı 

1 7 23 24 6 

2 6 24 22 8 

3 7 23 23 7 

4 5 25 20 10 

5 4 26 25 5 

6 5 25 22 8 

7 7 23 23 7 

8 6 24 21 9 

9 9 21 26 4 

10 9 21 26 4 

Genel Toplam 65 235 232 68 

UYGULAMALI ETKİNLİK: 
Ön Test Ve Son Test 

Elementlerle ilgili çoklu ders materyalimizin eğlenceli ve kalıcı öğrenmeyi tespit 
amaçlı ön ve son test uyguladık. Oyunumuzun faydasını tespit amaçlı on 
soruluk(doğru-yanlış, boşluk doldurma, test ve çoktan seçmeli) uygulama ile, 
oyunu oynayacak 30 öğrenci test edildi. Oyunu normal anlatım metodu ve 
sonrasında çoklu ders materyalimiz ile yaptığımız uygulama sonucunda 
hazırlanan sorulara verdikleri cevapların doğruluk düzeyi tespit edildi. 

Tablo 1: Oyun Öncesi ve Sonrası Test Sonuçları 



Grafik 1: Oyun Öncesi Uygulama Sonuç Grafiği 

Grafik 2: Oyun Sonrası Uygulama Sonuç Grafiği 

    Çoklu materyallerimizi 
uyguladıktan sonra teste verilen 
doğru cevap sayıları artmıştır. 
Doğru cevap sayısının 3,5 kat 
arttığı,  yanlış cevaplarında 3,5 
kat azalığı tespit edilmiştir. 

BULGULAR 



SONUÇLAR VE KAZANIMLAR 

     Bilgisayar laboratuvarında yapılan etkinlik sonucu, 
oluşturulan görüntülü ve sesli elementlerin şarkısı CD’si, 
element oyunu takvimi ve kataloğu Fen ve teknoloji 
derslerinin daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirdiği 
gözlemlenmiştir.  

  



Hazırlanan eğitim materyali ile 7.sınıf Fen ve Teknoloji müfredatında yer alan 
“Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesindeki şu kazanımlar elde edilebilir; 

 Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve başkalarına açıklamak amacıyla 
sunumunda modellerden yararlanmanın yeri ve önemini bilir. 

 Model üzerinde, bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu fark eder 

 Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu 
sezer 

 Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın 
element isimlerini listeler  

 Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark 
eder 

 İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, 
isimleri verildiğinde sembollerini belirtir. 

 Ayrıca oyundaki bilim insanları ile de hem hayatları hem de yol göstericilik 
açısından farkındalık oluşturuldu. 
 



TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 

 Proje tabanlı öğrenme yöntemine göre hazırlanmış 
bu eğitim seti öğrencilerin derslere ve hayata bakış açısında 
bir farkındalık oluşturarak, kendilerinin de özgün materyaller 
geliştirmelerinde yardımcı olacaktır. 
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EKLER 

* Ekler 

* Ön Test ve Son Test Soruları 

* Soru Kartı Örneği 

* Şans Kartı Örneği 

* Başarı Sertifikası Örneği 

ÖN TEST VE SON TEST SORULARI 

1)Sıvı deterjan, gübre, barut, cam ve lens yapımında kullanılan elementin adı potasyumdur. D(   )  Y(   ) 

2)Tarihe adını kazıyan bilim insanı Marie Cuire hangi iki elementi bulmuştur? 

 A) polonyum-radyum   B) polonyum-uranyum    C)uranyum-toryum        D)polonyum-toryum 

3)Pillerde ve ilaçlarda kullanılan element ……………….. dır. 

4)Fizikte çığır açan çılgınlıklarıyla tanınan ve izafiyet teorisini bulan bilim insanı kimdir? 

 A)Galileo     B)Einstein               C)Edison               D)Mendel 

5)Uçak ve uzay araçlarının yapımında kullanılan element nedir? 

 A)Be              B)Mg                       C)Fe                       D)Cu 

6)Feza Gürsey’in annesi olup kimya alanında büyük gelişmelere öncülük eden bilim insanı kimdir? 

 A)Remziye Hisar             B)Remziye Gürsey             C)Halide Edip Gürsey           D)Sabiha Gökçen 

7)Renkli reklam panolarının aydınlatmasında kullanılan element …………….. dır. 

8)Doğada en çok sofra tuzunun yapısında bulunan element potasyumdur. D(   )    Y(   ) 

9)Yale Üniversitesinden mezun en geç profesör türk kimyacısı kimdir? 

 A)Remziye Hisar           B)Oktay Sinanoğlu             C)Cahit Arf                   D)Mehmet Taşçılar 

10)Barut ve sülfirik asit yapımında kullanılan sembolü ‘S’ olan element …………… dir. 
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