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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLAL MARŞI 
Kahraman Ordumuza



Atatürk’ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı



Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve mü-
dafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıy-
metli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, 
dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşman-
lar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleke-
tin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin si-
yasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap 
düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İs-
tiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur! 

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
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“Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?” diye klasik bir soru vardır. Bu soruyu, “Okuduklarını yerinde görüp yaşayarak öğrenen.” diye cevaplarsak  tartışmaya son noktayı koya-
biliriz. Ezbere kaçmadan öğrendiklerini yaşayarak içselleştirme, öğrenciler için hem daha kalıcı hem de öğrenme ortamlarını sevdiren bir öğrenme modelidir.

Ankara ilimizin çocuklarımıza ilham veren, değişik alanlarda yeni bilgiler öğrenmesini sağlayan birçok değerli mekânı var: bilim ve sanat merkezleri , tarihi ve kültürel 
mekanlar, teknokentler, milli ve tematik parklar, doğal sit alanları ve ören yerleri. Ne yazık ki birçok  öğretmenimiz bu alanlardan ve bu alanlara nasıl ulaşılacağından ye-
teri kadar haberdar değil.  İşte “ Okul Dışı Öğrenme Ortamları” adlı bu eser,  öğretmenlerimize bu konuda  rehber olacak bir kaynaktır. Bu mekanlar hakkında bilgi veren, 
nasıl ulaşılacağını gösteren,  hangi öğrenme alanının hangi mekâna giderek  pekiştirileceğini anlatan bir çalışmadır. Bu eserin başka bir kazanımı ise  Türk milli eğitiminin 
amaçlarından birini gerçekleştirmek olacaktır. Bu amaç; milletinin öz değerlerini ve ülkesini  tanıyan, seven , koruyan ve geliştiren nesiller yetiştirmektir. İşte bu bilinç, 
öğrencilerimizin öncelikle  yaşadığı ili  iyice tanıyıp benimsemesiyle oluşur.  Öğrencilerimizdeki böyle bir bilinç ve duyarlılık, yurdumuzun tüm  değerleri için gelişecektir. “ 
Okul Dışı Öğrenme Ortamları”   ile öğretmenlerimiz  yaşadığı ilin kültürel, bilimsel ve doğal güzellikler gibi birçok yönünü  öğrencilerine tanıtacağı bir rehber edinecektir. 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı   bu eser,  öğretmenlerimize,  çocuklara öğrettiklerini yaşatarak pekiştirmede ve kültürel değerlerini bilen, seven, yücelten 
nesiller yetiştirmede bir rehber olacaktır. Bu güzide eser için başta Ankara İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan AKPINAR’a ve çalışmada emeği geçen herkese  teşekkür 
ederim. mutluluğunu taşıyoruz.                                          

Vasip ŞAHİN
Ankara Valisi

SUNUŞ
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Kıymetli Meslektaşlarım,

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, gençlerimizi akıl ve bi-
limin ışığıyla aydınlatan öğretmenlerimiz ve ülkemizin geleceği öğrencilerimizin faydalanacağı 
önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Milli Mücadele’nin karargâhı olan, Anadolu’nun tam kalbinde yer alan Ankara’mızın güzide insanla-
rına sorumluluğumuzun bilincinde olarak rehberlik etmenin mutluluğunu taşıyoruz.

Kültürel mirasına sahip çıkamayan milletler sömürülmeye mahkûmdur. Bir toplumun kültürel mi-
rası tarih şuuru ve millet olma bilincidir.

Öğrencilerimize bu bilinci aşılayarak onların öğrenme ortamlarını sadece sınıflar değil; müzeler, 
bilim ve sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları, endüstriyel 
kuruluşlar ile üniversiteler gibi mekânlar öğrencilere etkin bir eğitim anlayışı sunacaktır. Eşsiz 
Ankara’mızın gelecek nesiller tarafından tanınması, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların 
“Okul Dışı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin kullanılması, yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Büyük bir özveriyle hazırlanan bu çalışmanın hedef kitlesine 
ulaşmasını diliyorum.

Bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük emek yine uygulayıcı olan kıymetli
öğretmenlerimizindir. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyemizde bu projeyi yürüten destek ve-
ren çalışma arkadaşlarıma tüm içtenliğimle teşekkür ederim.

Turan AKPINAR
Ankara İl Millî Eğitim Müdürü

SUNUŞ
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Bir konu ya da problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 
Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.
Tartışma yönteminde öğretmen-öğrenci etkileşimi sağlanarak, öğrencilerin bir konu üzerindeki düşüncelerini söylemelerine ve yorum yapmalarına olanak sağlanır. Öğrencilerin 
konu üzerinde analiz, sentez ve değerlendirme yapma güçleri gelişir.
Tartışma yönteminin uygulanmasında; öğrencilerin karşılıklı olarak anlayış ve hoşgörü içerisinde olaylara farklı bakış açısı ve yorum getirmeleri sağlanır.
Tartışma, herhangi bir grubun, bir başkanın yönetimi altında, belirli bir düzen içinde, hepsini ilgilendiren sorunlar üzerinde ve belirli bir amaca dönük karşılıklı görüşmeleri içerir. 
Özellikle öğrenci sayısı az sınıflar için en uygun yöntemdir. Ayrıca ünite veya konuların kümeler halinde işlendiği sınıflarda kümelerin görevlerini planlaması, hazırladıkları rapora 
son biçimini vermesi gibi konularda birçok grup çalışmasına yer verilir.
Tartışma metodunu soru-cevap metodundan ayırmak gerekir. Soru-cevap metodunda etkileşim daha çok öğretmenle-öğrenciler arasında ve çok sınırlı bir konu üzerinde olmak-
tadır. Tartışma metodunda ise hem öğretmenle öğrenciler arasında hem de öğrenciler arasında dinamik bir etkileşim; alışveriş vardır.
Bu yöntemde iki önemli husus vardır: Birincisi açık bir amacın olması, ikincisi ön hazırlığı gerektirmesidir.
Bilgilerini, fikirlerini ve düşüncelerini açıkça ortaya koyma imkânına kavuştukları bu yöntemde öğrenciler sorunları daha iyi anlar, tanımlar ve çözüm yolları üretirler. Ancak anlamlı 
bir tartışma için gerekli bilgi ve olgunluğa sahip olmayan öğrencilerle bu yöntem uygulanmaz. Grup tartışması yöntemi genellikle küçük gruplarda daha etkili olarak kullanılır.

Tartışmada Yöneticinin Rolü
 
•   Hoş ve samimi bir havanın doğması için uygun bir giriş yapılmalı; neyin nasıl tartışılacağı açıklanarak tartışmaya başlanmalıdır.
•   Herkesi katılmaya teşvik ederek, gruptaki konuşmacıları enerji ile kontrol altında tutarak tartışmanın başarıyla devamını sağlar.
•   Tartışmayı zaman zaman özetler, gelişimin değerlendirilmesine yardım eder.
•   Tartışmanın sonunda bütün fikirleri, sonuçları özet halinde birbirine bağlamaya çalışır.
•   Lider tartışma sırasında rolünün sınırlı olduğunu bilmelidir. Çünkü tartışma;  tartışmaya katılanların fikirlerini paylaşmaları için düşünülmüştür.

Tartışma Yönteminde Kullanılan Başlıca Tartışma Teknikleri

Serbest Tartışma  Herhangi bir konunun sınıf ortamında; öğretmen ya da herhangi bir öğrenci başkanlığında serbestçe tartışılmasıdır.

Büyük Grup Tartışması  Bu yöntemde öğretmen konuyu “tüm sınıfın katıldığı” bir tartışma ortamında işler. Tartışmanın yürütücüsü yine öğretmendir. Öğretmen sorular sorar öğ-
rencilerin görüşlerini açık hale getirir. Konuyu daha iyi anlamaları için sık sık özetler. Öğretmen konuyu ya da problemi bütün sınıfa açar.
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TARTIŞMA YÖNTEMİ
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Küçük Grup Tartışması  (Küme çalışması) Sınıf 4-6 kişilik gruplara bölünür. Gruplar bir başkan yönetiminde ilgili konuyu tartışır.

Münazara  İki ayrı grubun dinleyiciler ile jüri önünde belli bir konuyu lehte veya aleyhte olmak üzere iki karşıt tezi savunmalarıdır. Münazara konusu öğrencilere önceden verilerek on-
lardan konu ile ilgili hazırlık yapmaları istenir. Gruplar verilen süre içerisinde konu ile ilgili kendi görüşlerinin haklılığını savunurlar. Diğer grubun görüşlerini ve fikirlerini de çürütmeye 
çaba sarf ederler.
Münazarada genellikle her biri 4-5 öğrenciden oluşan iki grup ve bir de dinleyici grubu vardır.
Münazara; öğrencilerde, bir fikri savunmayı veya çürütmeyi hedeflediği çabuk ve tutarlı düşünmeyi ve etkili söz söylemeyi gerektirdiği için öğretim açısından oldukça faydalıdır.
Bu teknikte önemli olan gerçeği aramak ya da bulmak değil konuyu daha iyi savunabilmektir. Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma, söz ustalığı, çabuk cevap hazırlama gibi 
yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir tekniktir.
Tartışmanın sonunda kazanan grup jüri tarafından açıklanır. Münazarada genellikle bir de dinleyici grubu vardır. Bu grup beğendikleri konuşmacıyı alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışır. 
Öğretmen isterse münazaradan sonra ele alınan konu üzerinde büyük grup tartışması da yapabilir.
Münazara hem bireysel hem de grup halinde uzun süre çalışmayı ve hazırlığı gerektirir. Öğrencileri birçok kaynaktan yararlanmaya teşvik eder.

Eğitim-öğretimde münazara uygulanırken özellikle şu esasların dikkate alınması gerekir:
•   Münazara bir yarışma değildir, bir fikir tartışması olmalıdır.
•   Gösterişe düşkün, ağzı kalabalık tipler yerine konuya inanmış tipler ekibe seçilmelidir.
•   Ekiptekiler hem kendi savunacakları tezi hem de karşı tezi iyice bilmeye çalışmalıdır.
•   Konu karşı tez biçiminde seçilmelidir.
Not:  Münazaranın bir sınırlılığı da bireyleri inanmadığı bir düşünceyi açıklama ve savunma durumuna düşürmesidir.

Parlamenter-Münazara  Münazaranın özel bir türüdür. Bu münazarada sınıf parlamentoya benzetilir. Ele alınan konu iktidar ve muhalefet grubu tarafından tartışılır. Örneğin 50 dakikalık 
bir derste parlamenter-münazara yöntemi şöyle uygulanır: 50 dakikalık ders 3’e ayrılır:
I. Bölümde Yalnızca fikir üretilir. Önce başbakan sonra muhalefet grubunun lideri, sonra hükümet grubunun üyesi ve bu oturumda en son muhalefet üyesi konuşur. Bu bölümde konuş-
macılara müdahale edilebilir. Soru sorulabilir. Ancak bunun için başkandan söz almak gerekir. Dinleyiciler ise fikirleri alkışlarla desteklerler ya da eleştirirler.
II. Bölümde  Başkanın yönettiği, isteyenin söz alıp konuştuğu bir oturum yapılır.
III. Bölümde  ise önce muhalefet grubunun lideri sonra da başbakan konuşmasını yapar.
Bu münazaranın en çarpıcı yönü münazara sonunda kazanan ya da kaybedenin olmamasıdır. Bu yöntemde önemli olan farklı görüşlerin tartışılması ve tartışmaların demokratik bir 
biçimde yönetilmesidir.

Panel  Bu yöntemde oluşturulan bir grubun üyeleri (3-5 kişilik) önceden belirlenmiş belli bir konu ya da sorun üzerinde araştırma yaparlar, buldukları verileri incelerler  ve bu ön hazır-
lıktan yararlanarak görüşlerini sırayla açıklarlar.
Panelde amaç bir fikri savunmak veya çürütmekten ziyade dinleyicilere konu ile ilgili kapsamlı ve bilimsel bilgiler sunmaktır. Panel üyeleri genellikle panelden önce bir ön hazırlık ya-
parlar ve panel başkanının yönetiminde konu ile ilgili bilgilerini, bulgularını ve görüşlerini açıklarlar. Panel grubu tartışılan konuyu iyi bilen, belirli konuların uzmanlarından oluşacağı gibi 
farklı görüş ve düşüncelerden de olabilir. Panelde bir ana konunun farklı yönlerinin tartışılması mümkün olmaktadır.
Panel üyeleri; tartışılacak konuyu ve her bir üyenin üzerinde konuşacağı bölümü önceden öğrenmiş olmalıdırlar. Ayrıca başkanın tartışma sırasında konuşmacılara soracağı sorular da 
önceden belirlenmeli ve hangi sorunun hangi konuşmacı tarafından cevaplanacağı bildirilmelidir.
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Panel grubu; başkan ve üyelerin birbirlerini ve dinleyicileri rahatlıkla görebilecekleri şekilde bir masa etrafında toplanır. Başkanın görevi konuyu sunmak, panel üyelerini tanıtmak, 
tartışmayı başlatmak, konuşmaları özetlemek, tartışmanın akıcılığını ve konuşmacıların konu üzerinde konuşmalarını sağlamaktır. Başkanın kendisi de zaman zaman tartışmaya 
katılır.
Panelin sonunda dinleyicilerin konuşmacılara soru sormalarına ve tartışılan konuyla ilgili görüşlerini belirterek katkıda bulunmalarına fırsat vermek için forum yapılabilir.
Panelde başkan toplantıya ayrılan süre bitinceye kadar konuşmacılara (eşit sürelerle) konuşma hakkı tanır.
Zıt Panel  Bu teknikte sınıf ikiye ayrılabilir. Yarısı soru soran, yarısı da cevap veren grupta yer alır. Uygulamaya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider seçilir. Sonra da sınıf 
ikiye ayrılır. Her bir bölüm tekrar dört ya da altı kişilik küçük gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını hazırlarken diğerleri de kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara cevap 
hazırlar. Hazırlık için 15-20 dakika zaman ayrılır. Sorular cevaplandırılır, eğer cevaplar soru soranları tatmin etmezse kendi çözüm yollarını önerirler, böylece ilgi uyandırılır.

Forum Dinleyici konumunda olanların da söz alabildikleri, belli bir konu üzerinde bir grup konuşmacının bir konu ile ilgili bilgi vermesini içerir. Bu yöntemde küçük bir grup öğrenci 
diğer öğrencilere bilgi verirler. Sununun sonunda dinleyiciler konuşmacılara; konuya ilişkin sorular yöneltirler. Kendisine soru yöneltilen öğrenci o sorunun cevabını verebilecek en 
yetkili kişi olarak açıklamalarda bulunur.
Bir başkanın yönetiminde yapılan forum; tartışma konusunun daha geniş bir şekilde ele alınmasını ve yanlış anlamaların düzeltilmesini sağlar. Başkan; toplantıya katılanları soru 
sormaya, eleştiri yapmaya ve katkıda bulunmaya teşvik eder.
Panel ve sempozyum gibi tartışma tekniklerinden sonra da forum yapılabilir. Forum başlı başına bir tartışma tekniği değildir. Genellikle sınıfta panelden sonra bir de forum yapıl-
makta böylece konu üzerinde söz almak isteyen diğer öğrencilere de konuşma fırsatı verilmekte ve konuya tüm sınıfın katkıda bulunması sağlanmaktadır.

Kollegyum  İki panel grubundan meydana gelir ilk grup kaynak kişilerden, ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Her iki grupta üç ile dört kişi vardır. Kaynak kişiler konu uzmanların-
dan meydana gelmektedir. Dinleyicileri temsil eden kişilerin mutlaka tartışılan konuya ilgi duymaları ve hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Kaynak kişilere uygun sorular sorulmalıdır.

Sempozyum  Bir konunun çeşitli yönleriyle küçük bir grup tarafından sunulması için yapılan seri halde konuşmadır.
Sempozyumda üye sayısı her oturumda 3’den az 6’dan çok olmamalıdır.
Sempozyumda üyeler arasında bir tartışma yoktur. Her üye belli bir konuda ya da o konunun bir kısmı üzerinde bir konuşma yapmakla görevlidir. Her üye konuşmasını 15-20 dakika 
arasında yapmalıdır. Sempozyumda konu dikkatle bölünmelidir.
Konuşmacılar arasında bilgi, prestij, konuşma yeteneği bakımından büyük farklar bulunmaktadır. Konuşmacılar konuşmalarını önceden hazırlamalıdır. Sempozyumun başarılı ol-
ması için dikkatli bir planlama yapılmalıdır.
Kısaca sempozyum, bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlıklı konuların çeşitli yönleriyle bir grup tarafından sunumudur. Her üye belli bir konuda konuşma yapar. Sempozyumun sonunda 
soru cevap yapılır ve eleştiri kullanılır. 

Açık Oturum  Bir grubun bazı kurallara uygun olarak bir konuyu dinleyiciler önünde tartışmalarıdır. Açık oturum; biçim olarak panele benzer. Panelden farklı olarak üyeler başkan-
dan söz alarak konuşurlar. Başkan üyelere teker teker söz vererek konuşmayı sağlar. Açık oturumda üyeler konu üzerinde birkaç kere konuşma hakkına sahiptirler. Açık oturumda 
konuşmacı sayısı kabarık tutulmamalıdır. Açık oturumda konuşmacılara eşit söz hakkı verilmelidir. Sert tartışmalardan kaçınılmalı ve her zaman karşı fikre saygı duyulmalıdır.

Seminer  Uzmanlık ve bilgi gerektiren bir konuda uzman bir kişinin sunu yapmasıdır. Daha çok yüksek lisans ve doktora düzeyinde kullanılan seminer yöntemi bir tez, kitap veya bir 
araştırmanın ders öncesi grubun bütün üyeleri tarafından okunarak ders esnasında birlikte tartışılmasını öngörür.
Üzerinde görüşülecek yazılı materyal iki-üç hafta önceden grup üyelerine dağıtılır. Böylece grup üyeleri çalışmanın üzerinde enine boyuna inceleme yapma imkânına kavuşurlar.
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Brifing  Bir kurumun yapısının ve işleyişinin tanıtımı ya da teknik bir konunun yetkili bir kişi tarafından veya uzman tarafından sunumuna dayanan tekniktir. 

Komisyon  Bir konunun küçük bir grup tarafından derinliğine incelenerek sınıfa sözlü veya yazılı bir rapor halinde sunulması için öğrenciler arasında oluşturulan gruba komisyon adı 
verilir. Komisyon konu hakkında bilgi toplayarak sınıfa sunar. 

Konferans  Sanatsal, bilimsel, toplumsal, eğitsel vb. konularda çeşitli uzmanlarca açıklama yapmak, bilgi vermek amacıyla yapılan bir konuşma türüdür. Öğretmen kazandırılacak hedef 
davranışla ilgili uzman bulmalı, onunla ön görüşme yapmalı, sonra konferansı düzenlemelidir. Konferansçıya öğrenciler soru sorabilirler. Öğretmen buna imkân vermelidir. Sınıfta ön-
ceden; ne zaman ve hangi konuda konferans verileceği ve kimin geleceği belirtilmeli, öğrencilerin soru hazırlamaları istenmelidir. Bu sorular konferanstan önce öğretmen tarafından 
gözden geçirilmelidir. 

Söylev  Herhangi bir konuda bir kişinin duygusal yönü baskın ve dinleyicileri coşturmak amacıyla yaptığı bir konuşma türüdür. Anma günlerinde, bayramlarda öğrenciler bu tür konuşma 
yapabilir. Söylevin kısa olmasına dikkat edilmelidir.

Demeç  Yetkili bir kişinin yayın organlarına yaptığı açıklamalar olarak ele alınabilir. Okulun açılış ve kapanışında, diploma ve karne törenlerinde yönetici ve öğretmenler bu tür konuşma 
yapabilirler.

Çember Tekniği  Bu tekniğin uygulanabilmesi için kazandırılacak davranışların en az kavrama düzeyinde ve öğrencilerin tartışacakları konunun  bilgi ve becerilerine sahip olması ge-
reklidir. Öğrenci sayısı genellikle 10-15 civarında olmalıdır. Önce tartışmayı yönetecek bir lider seçilmelidir. Lider hem tartışmayı yönetmeli hem de zamanı ayarlamalıdır. Liderden sonra 
tartışmada görüşleri belirleyip yazacak bir sekreter saptanmalı; öğrenciler çember şeklinde oturtulmalıdır. Önceden hazırlanan sorular teker teker her öğrenciye sorulmalı ve onların 
yanıtlarına sekreter tarafından not verilmelidir.
Her öğrenciye her defasında 1-2 dakikalık süre verilmelidir. Tartışmanın sonunda ana noktalar vurgulanmalıdır. Doğru yanıtlar yoksa öğrencilere ipucu verilmelidir.

Workshop  Bireyleri belli bir yerde kısa bir zaman diliminde toplayarak ortak eğilim, ilgi ve iş problemlerini bir araya getirerek, bu problemlerin çözümü üzerinde öğretim yapılan bir 
tekniktir. Öğretim etkinlikleri içerisinde kullanıldığında öğrencilerin ele alınacak problemlerle ilgili olarak kavrama düzeyinde bir yeterliliğe ulaşmış olması gerekir.
Bu tekniğin uygulanmasında seçilmiş olan yönetici yada öğretmen; önceden planlanmış olan bir düzen içerisinde problemi öğrencilere sunmalıdır. Sununun ardından problem grup 
üyelerince tartışılmalıdır. Probleme ilişkin öneriler özetlenerek takip eden çözüm önerileri olarak belirlenmelidir.
Genelde iş alanlarına dönük olan bu teknik her bir öğrenciyi ilgilendiren ortak problemler, bulunabilirse kullanılabilir. Örneğin, matematik dersindeki başarısızlığımız ya da akademik 
başarısızlığımız gibi konular, öğrencileri ilgilendiren genel problemler olabilir.
Bu tekniğin işe koşulduğu öğretim durumlarında öğretmen müdahaleci olmalı, tekniğin işleyişinde rehber olmalıdır.
Bu teknikte, yapılacak öğretimde problem açık olarak belirlenmiş olmalı, olaylar derinlemesine incelenmeli, öğrencilerce orijinal görüşler ortaya konulabilmeli, oluşturulan çözüm öne-
rileri her bireyce problemlerin çözümünde işe koşulmalıdır.

Vızıltı (Fısıltı) Grupları  Kısa süre içinde öğrenciler oturdukları yerde gruplara bölünür. Öğretmen soru sorar, sorun gruplar tarafından fısıldanarak tartışıldıktan sonra görüşler yazılır ve 
öğretmene temsilci tarafından sunulur. Böylece öğrencilerin derse katkıları sağlanmış olur.
Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur:  Örneğin,  Vızıltı 22’de iki öğrenci bir konu üzerinde 2’şer dakika konuşur, Vızıltı 33’te üç öğrenci bir konu üzerinde 3’er dakika konuşur. Vızıltı 
66’da ise 6 öğrenci aynı konu üzerinde 6’şar dakika konuşmaktadır.
Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır.
Bu tür grup tartışması 4 ile 36 dakika arasında sürebileceği için vızıltı gruplarına kısa süreli tartışma grupları da denilmektedir.
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Beyin Fırtınası (Fikir Taraması) Kısa süreli tartışma grupları türünden olan fikir taramasında 4-9 kişiden oluşan gruplarda, belli bir konu üzerinde 5-10 dakika konuşulur. Burada amaç-
lanan grup üyelerinin konu ile ilgili değişik fikir ve bakış açıları üretebilmesidir. Burada önemli olan husus “yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler” getirilmesidir. Bu yöntemin bir 
diğer amacı öğrencilerin problem çözme yeteneklerini, karar verme süreçlerini ve hayal güçlerini geliştirmektir. Çok sayıda fikir üretilir.
Beyin fırtınası belli bir sorun veya konu ile ilgili değişik görüşler elde etmek için kullanılmaktadır. Katılanlara bir sorun verip onlardan ne kadar olursa olsun akıllarına gelen çözümleri 
tartışmaları istenmektedir. Öğrencilerin ilginç olan veya bilinmeyen önerileri ihmal edilmek yerine teşvik edilmekte ve bu öneriler analiz ve senteze tabi tutularak değerlendirilmektedir.
Bir soruna çözüm bulmak amacıyla bireylerin eleştiriye yer vermeyen bir ortamda düşüncelerini açıkladıkları, orijinal fikirlerin üretimini sağlamayı hedefleyen öğretim tekniği beyin 
fırtınasıdır. Bu teknik hayal yoluyla öğrenmeye imkân veren  bir öğretim tekniğidir.
Beyin fırtınası uzun yıllar işadamlarının belirli bir konuda fırtına hızı ile yaratıcı fikirleri ortaya koymak için başvurdukları bir tekniktir. Farklı cevap isteyen konularda başarıyla uygulanır. 
Bu teknikte söylenenlerin kalitesinden çok sayısı önemlidir. Bu teknikle öğrenciler uyuşukluktan kurtarılır, yaratıcı fikirlerin, aniden akla gelen görüşlerin ortaya çıkması sağlanır. Bu 
tekniğe buluş fırtınası da denmektedir.

6 Düşünce Şapkası Dersi ölü noktadan kurtarma, öğrencinin  yaratıcılığını ve düşünce gücünü geliştirme amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntemde 6 düşünce şapkası yöntemidir.
Bu yöntemin özelliği öğrencilerin bir problemi çözme konusundaki düşünce ve önerilerini şapkaların rengine göre şekillendirmeleridir.
Örnek 
•   Beyaz Şapka: Açık, tarafsız bilgileri,
•   Kırmızı Şapka: Duygusal tepkileri,
•   Siyah Şapka: Tehlikeleri, kötümser tepkileri,
•   Sarı Şapka: Avantajları, faydaları, iyimserliği,
•   Yeşil Şapka: Yaratıcı düşünceyi,
•   Mavi Şapka: Sonuçları, çözümleri içerir.
Bu yöntemi uygulayacak olan öğretmen öğrencilerine kartondan yapılmış şapkalar dağıtarak bu yöntemi kullanabileceği gibi diğer yöntemlerle birlikte de kullanılabilmektedir.

Philips 66 Tekniği 6 öğrenciden oluşan Philips 66 tartışma grubu P. Michigan tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilerin üst düzey tartışma becerilerini gerektirmeyen bu teknik grup üye-
lerini çok hızlı bir şekilde aktif hale getirmektedir.
Bu teknikte sınıf altışar kişiden oluşmuş gruplara ayrılır. Daha sonra grup bir dakika içinde sekreter ya da lider tarafından toplanır. Bir dakika sonra problem veya sorun hakkında net 
bir açıklama yapılır. Böylece tartışmaya katılan bireyler sadece özel soruları cevaplamak için altı dakika kendi görüşlerini sunarlar. Tartışma bittikten sonra öğretmen isterse grubun 
konusu hakkında öğrencilere sorular sorabilir.

Günlük Konuşma Önceden düşünülüp tasarlanmadan yapılan konuşmadır. Çoğu kez kullanılmaz. Öğrencinin “İlgili problemlerin çözümünü anlayamadım, bir kez daha anlatır mısınız?” 
dediği zaman öğretmenin öğrenciye hatırlatmak için kısa ve öz örnekleri sunması, konuyu anlatması, günlük konuşmaya girebilir.

Yansıtma Tekniği
Gerçek yaşam koşullarına benzeyen bir yöntemle sosyal ve kişisel sorunların hiçbir kısıtlamaya yer verilmeden, özgürlük içinde ifade edilmesine uygun bir tekniktir.
Bu tekniğin uygulanışı sırasında resim gösterilerek bu resmi yorumlamaları yazılı veya sözlü olarak ifade etmeleri sağlanabilir. Belirli kelimeler gösterilerek bu kelime size ne hatırlatıyor 
şeklinde sorulabilir. Eksik cümleler verilerek cümlenin tamamlanması istenebilir. Veya yarım bırakılan bir film, hikâye tamamlatılabilir. Bu teknik dersin girişinde kullanılabileceği gibi 
problem çözme, değerlendirme amacıyla da kullanılabilir.

GÜDÜMLÜ TARTIŞMA
Öğrencilerin hedef davranışları kazanmaları için yaşantı ve görüşlerini paylaştıkları, öğretmenin gözetiminde yapılan grup kontrol sürecidir. Serbest tartışmada öğrenciler akıllarına 
geleni söyleyebilirler. Güdümlü tartışma yönteminde öğretmen dersi, hedef davranışları gerçekleştirecek biçimde dikkatlice planlamalıdır. Soru ve yanıtlara, öğrenciler etkin bir biçimde 
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katılmalı, öğretmen ise, genellikle yol gösterici bir görev üstlenmelidir. Öğrenciler, birbirlerinin düşünce, yaşantı ve görüşlerini paylaşmalı, hedef davranışları kazanmaları için yürek-
lendirilmelidirler.
Not  Güdümlü tartışma yöntemi; buluş yolu stratejisiyle yakından ilgilidir. Bu yöntemde; büyük grup tartışması, küçük grup tartışması, çember, zıt panel, münazara, açık oturum vb. 
teknikler kullanılabilir.

TARTIŞMA YÖNTEMİNİN FAYDALARI
•   Demokratik bir yöntemdir.
•   Öğrenciler tartışarak öğrenir.
•   Öğrencilerde konuşma, soru sorma, sorulan soruları hemen cevaplama gibi yetenekleri geliştirir.
•   Grup içinde aidiyet duygusu geliştirilir, öğrenciler daha iyi ilişkiler kurar, birbirlerini daha yakın hissederler.
•   Öğrenciler kendi düşünce ve görüşlerini açıkça ortaya koyma imkânına kavuşur, diğerlerinin düşünce ve görüşlerini öğrenirler.
•   Diğer öğrencilerin kendi görüşleri üzerindeki değerlendirmelerini öğrenirler.
•   Belli bir soruna tek başlarına getirebilecekleri çözümlerden çok daha farklı çözümlerin olduğunu görürler,
•   Serbest, akıcı bir tartışma ortamında olmak öğrencileri her zaman rahatlatır ve iyi tutumlar geliştirmelerine neden olur.
•   Öğrenciler kendi kendilerini disipline etmeyi öğrenirler,
•   Bu yöntemde öğretmen, öğrencilerini daha iyi tanıma imkânına kavuşur. Grup içinde öğrencilerin davranışlarını gözlemek onların zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında 
fikir verir.
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Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. Öğrenci zihinsel ve fiziksel olarak 
sürece katılır. Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır.
John Dewey, Bruner ve Kilpatrick’in öğrenme yaklaşımlarının bir sentezidir. Bu yöntemde genelde öğrencinin bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme etkinliğinin sonunda 
bir ürün ya da performans ortaya koyması söz konusudur.
Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, 
irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye çalışır.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen planlama ve organizasyonda arka planda yer alır ve rehberlik yapar. Öğrenciler ise öğrenme deneyimi yaşar. Değerlendirme hem 
sürece hem de ürüne yönelik yapılır. Öğretmen ve öğrenciler değerlendirmeyi birlikte yaparlar.

PROJE TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 

•   Proje tasarısını öğretmen ve öğrenci birlikte yapar,
•   Proje temelli öğrenmede tek çözüm yoktur, birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır.
•   Öğrenci bilgiyi keşfeder ve kullanır.
•   Konular derinlemesine öğrenilir,
•   Disiplinler (bilim alanları-konular) arası etkileşime dayalı öğretim yapılır,
•   Öğrenciler bireysel olarak ve grup halinde çalışır ve işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi özellikler gelişir.
•   Araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır,
•   Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir,
•   Öğrenciyi hayata hazırlar. Öğrencinin bağımsızlığını kazanmasını, ekip halinde çalışabilmesini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir,
•   Hem yavaş hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılabilir,
•   Öğrenciye başarma hissi verilmelidir,

Bu bakımdan proje temelli öğrenme ile ilgili öğrencilerin katılımcı olduğu birtakım çalışmaların yürütülmesi ileride alınabilecek toplumsal ve bilimsel kararların daha sağlıklı ola-
bilmesinde oldukça değerlidir. Bu anlamda  bu yöntemin önemli olduğu düşünülmektedir. Okul dışı öğrenme ortamları; öğrencilerin, öğretim programının temelinde benimsenen 
araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisinin esas aldığı şekilde öğrencinin bilgilerini, karşılaştığı olguları ve durumları sorgulamasına ve araştırmasına imkan tanıyarak 
öğrenmeler gerçekleştirmelerine fırsat sunmaktadır. 
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Anlatım yöntemi, öğretmenin bilgilerini; pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği geleneksel bir yöntemdir. Anlatım en eski öğretim yöntemidir. 
Daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanın kazandırılmasında kullanılır.
Anlatım yöntemi bir dersin girişinde, öğrencileri güdülemek, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklanmasında kullanılır.
Anlatma yöntemi başlıca iki türlüdür:
Formal Öğretmen Anlatımı (Düz Anlatım): Öğretmen ders planı ve öğretim tasarımı çerçevesinde, tek yönlü olarak konuyu aktarır. İletişim tek yönlüdür, öğrenci katılımı yoktur.
İnformal Öğretmen Konuşması: Öğretmenin ders planı ve öğretim tasarımı dışında günlük ve aktüel konuları da içeren, iletişimin çok yönlü olduğu anlatım tekniğidir. Öğrenci 
katılımı da vardır.

Anlatım Yönteminin Faydaları 
•   Anlatma yöntemi, kısa zamanda, fazla miktardaki konuları (geniş müfredatı) kalabalık gruplara aktarmada avantajlıdır.
•   Öğrencilerin çalışma yapabilmeleri için gerekli temel materyallerin sunumunda ya da yeni bir çalışma yapmaya başlangıç için avantajlıdır.
•   Öğrencilerin muhteva üzerinde organize bir görüş kazanmalarına yardımcı olur,
•   Konu düzenli bir biçimde sunulacağı için zamanın iyi kullanımını sağlar.
•   Oturumda sürpriz bir bilgi ile karşılaşmayacağı için öğretmene “güven” duygusu verir.
•   Uygulanması kolay ve ekonomiktir.

Anlatım Yönteminin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar 
•   Konular basit, kısa ve öz ifadelerle sunulmalıdır.
•   Süre iyi ayarlanmalıdır.
•   Beden dili, ses tonu etkili kullanılmalıdır.
•   Uygun örnekler verilmelidir.
•   Soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanılarak etkisi arttırılmalıdır.
•   Anlatım planlanırken önceden özel ve genel amaçlar saptanmalıdır.
•   Dinleyiciler tanınmalı, özel ilgi ve ihtiyaçları belirlenmelidir.
•   İyi bir anlatım planı hazırlanmalıdır.
•   Resimler, modeller ve diğer görsel-işitsel araçlarla anlatım zenginleştirilmelidir.
•   Öğrencilere soru sorma imkanı verilmelidir.
•   Anlatılan konunun yazılı bir özeti dağıtılabilir.
•   Anlatım kitabın tekrarı olmamalıdır.
•   İlkokul 1, 2, 3 sınıflarında 2-3 dakika; 4-5 sınıflarında 4-5 dakika; orta okul ve liselerde 5-6; üniversitede 7-8; yetişkinlere yönelik anlatımda ise en fazla 15 dakika konuşulmalıdır.
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BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, bağımsız çalışma alışkanlığını kazandırmak için yapılan öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan ve her öğrenci için 
ayrı etkinlik programını gerektiren bir yöntemdir. Keller planından hareketle geliştirilmiştir. Bu yöntem hızlı ve yavaş öğrenen öğrencilere ek fırsatlar sunar.
Bireysel Çalışma Yönteminin Özellikleri 
•   Öğrenci bir konuyu kendi başına çalışarak öğrenir.
•   Öğrenme öğrencinin öğrenme hızına, ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yapılır.
•   Araştırma yoluyla öğrenci yaparak-yaşayarak öğrenir.
•   Öğrencilerde sorumluluk duygusu geliştirme amacıyla kullanılabilir.
•   Amaç belirleme, zamanlama ve planlama konusunda öğrenciye rehberlik yapılmalıdır

BENZETİM (SİMÜLASYON) YÖNTEMİ

Askerlerin harp oyunlarıyla; pilotların uçak modelleriyle, şoför adaylarının özel pistlerde yetiştirilmelerinin ortak bir yanı vardır. Bu ortak yan: öğrencinin gerçek durumun bir benzeri 
üzerinde eğitilmeye çalışılmasıdır. Bu durumda aslının yerine yapayı konmaktadır. İşte bu tür yetiştirmeye benzetişim yöntemiyle yetiştirme denmektedir.
Günümüzde bu teknik hemen hemen her alanda  ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Esas kullanım yerlerinden biri de uçuş personelinin eğitimidir. Özellikle yeni uçak modelleri 
geliştirildikçe uçuş personeli o modelle uçmadan önce yerde bu modelin yeniliklerine alışır ve ustalık kazanır. Astronotların yetiştirilmesinde de kullanılır.
Bu yöntemin değişik bir uygulama biçimine de tıpta rastlanmaktadır. Tıp öğrencileri alanlarına ilişkin pek çok bilgi ve beceriyi kadavralar üzerinde öğrenmektedirler.
Görüldüğü gibi benzetişim tekniği hemen hemen her alanda etkinlikle kullanılabilmektedir. Özellikle öğrenciyi gerçek ortamda, gerçek araçlarla yetiştirmenin güç, tehlikeli ve ma-
liyetinin fazla olduğu durumlarda gerçeğin bir modeli üzerinde yetiştirme en etkin yoldur. Böylece savurganlığın ve olabilecek kazaların önüne geçilmiş olmaktadır. Daha önemlisi 
öğrenci rahat bir ortamda gerçek durumun baskısı olmaksızın öğrenmektedir.
Benzetişim tekniğinin etkinlikle uygulanabilmesi için öğrencilere esas amacın açıklıkla anlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde yapay bir ortamda modeller üzerinde çalışmak 
öğrencilere bir oyun gibi gelebilir ve dikkat etmeleri gereken hususlara dikkat etmeyebilirler. Temel ilke ve kuralların öğrenilmesi için öğretmenin sık sık hatırlatma yapması gerek-
mektedir. Benzetişim tekniğinin uygulandığı bir eğitsel etkinliğin sonunda mutlaka bir özet ve genel değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.
Faydaları 
•   İlgi çekicidir, öğrenme arzusu yaratır,
•   Öğrenciler araçlara ve yeniliklere alışırlar, ustalık kazanırlar,
•   Kazalar, harcamalar en aza indirgenir,
•   Başarı ve başarısızlık çabucak anlaşılır,
•   Bu yöntemle öğrenciler problem çözerek problem çözmeyi; karar vermeyi ve etkinlikte bulunarak etkinliği öğrenirler.
Sınırlılıkları 
•   Gerçek durumun tıpatıp aynısını yaratmak bazen zor olabilir,
•   Yapaydır ve genellikle basite indirgenmiştir,
•   Gerçekte, yapayında karşılaşılmayan durumlarla karşılaşmak mümkündür.
•   Karışık modeller öğrencilerin akıllarını karıştırabilir, basit modellerde canlarını sıkabilir.
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Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilen gezilere denir. Bu yöntemde öğrencilere “gerçek dünyayı görme” imkânı sağlanmaktadır. Öğrenciler öğretim 
materyalinin olduğu yere giderek gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkânına sahip olurlar.
Gözlem gezisi eğitim açısından ilginç yerlere örneğin fabrika, kütüphane vb. ne düzenleneceği gibi öğrencinin üzerinde çalışmakta olduğu ya da yakın gelecekte çalışacağı konulara 
ilişkin örnekler toplayabileceği yerlere de düzenlenebilir. Örneğin orman, akıntı, göl, dağ vs… Böylece öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal ufuklarının gelişimi sağlanır.
Gözlem gezisinde edinilecek tecrübenin öğrenci açısından yararlı ve değerli olması için en önemli husus öğretmenin hazırlığı ve ön incelemesidir. Gezi öncesi, öğrencilere gezinin 
amacı, gezi yerine nasıl gidileceği, gezinin planı ve nelerin gözleneceği gibi hususlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir. Yine gezi sonrası tartışmalar, geziye ilişkin bir kompozisyon yazma, 
resmini yapma, modelini çizme gibi etkinlikler yöntemin bir gereği olarak yerine getirilmelidir. Ancak bu yolla gerçekleşmiş amaçların sürekliliği sağlanmaktadır.

Gözlem: Gözlem, öğrencilerin eşya, olay ve varlıkların doğrudan kendilerinden bilgi edinmelerini ve onların bilimsel bir araştırma ile ilgili temel becerilerini kazanmalarını sağlayan 
etkili bir yöntemdir. Bu yöntem çocukların; var olan araştırma ve inceleme eğilimlerini bilimsel bir şekle sokmalarını sağlar.

Faydaları 
•   Öğrencilere ilk elden tecrübe sağlanır.
•   Öğrenciler çevrelerini daha iyi öğrenirler.
•   Okul çevre ilişkisi gelişir.
•   Öğrencinin pek çok duyusuna yönelir.
•   Kullanım sahası fazladır, programda yer alan pek çok konuda öğretmen bu yöntemi kullanabilir.
•   Sınıf öğretiminden gerçek öğretime doğru bir aşamadır.

Gözlem Gezisi Yöntemi Uygulanırken Dikkat Edilecek Noktalar 
•   Öğretmen, kendisine düşen yasal sorumluluğu bilmelidir.
•   İyi bir gezi planı yapılmalıdır.
•   Okul yönetiminden izin alınmalıdır,
•   Tüm gidiş-geliş için düzenleme yapılmalıdır.
•   Veliler haberdar edilmeli, izin alınmalıdır.
•   Güvenlik, kıyafet ve davranış standartlarını belirlenmelidir.
•   Ufak tefek olaylar oluştuğunda hemen çözümlenmelidir.
•   Düzenlenecek gezinin sınıfta öğretilenlerle doğrudan ilişkisi olduğundan ve eğitsel değerinden emin olunmalıdır.
•   Sınıfa dönüldüğünde geziden elde edilenler özetlenmelidir.
•   Ziyarete gidilen yere teşekkür mesajı gönderilmelidir.
•   Anlatım kitabın tekrarı olmamalıdır.
•   İlkokul 1, 2, 3 sınıflarında 2-3 dakika; 4-5 sınıflarında 4-5 dakika; orta okul ve liselerde 5-6; üniversitede 7-8; yetişkinlere yönelik anlatımda ise en fazla 15 dakika konuşulmalıdır.
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Yaratıcı Problem Çözme, yaratıcı düşünme (beynin sağ yarım küresi), eleştirel-analitik düşünme (beynin sol yarım küresi) ile diğer üst düzey düşünme becerilerinin birleştirilmesidir. 
Genel anlamda sağ ve sol beyni ve öğrenme süreçlerini ifade etmek gerekirse, sol yarıküre analitik, mantıksal, sistematik, sayısal ve akılcı olarak çoğunlukla matematikle birlikte anılan 
özelliklerle tanımlanır. Sağ yarıküre ise içgüdüsel, bütüncül, görsel, duyusal ve uzamsal olarak çoğunlukla sanatla birlikte anılan özelliklerle tanımlanır. “Sol-beyinli” insanlar fonetik ve 
analitik yöntemlerle öğrenirken “sağ-beyinli” insanlar görsel yöntemlerle öğrenirler. Yaratıcı problem çözme yöntemi ile bir problemi çözmek için analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünme 
en uygun dizilişte kullanılır. Yaratıcı problem çözmede, analitik düşünceden (beynin sol yarım-küresi) duygusal düşünceye (beynin sağ yarım küresi) kesin bir geçiş olur. 
Yaratıcı problem çözmede, farklı disiplinlere ait bilgi gerektiren problem, bütünsel düşünme ile çözümlenir. Bütünsel düşünmeyi, farklı düşünme yeteneklerini kullanmayı amaçla-
yan disiplinler arası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programı ile beynin tüm kapasitesini kullanmak mümkün olabilir.
Problem: Giderilmek istenen her güçlük problemdir. Problem olan durumun belirlenerek, çözüm yollarının aranması ve problem durumunun aydınlatılması sürecidir. 
Bir durumun problem olarak tanımlanabilmesi için şu iki koşulu taşıması gerekir.
•   Kişide rahatsızlık uyandırmalı.
•   Birden fazla çözüm yolu olmalı.

Problem Çözme Yönteminin Aşamaları
•   Problemin belirlenmesi.
•   Problemin anlaşılması.
•   Problem için hipotezlerin oluşturulması. 
•   Problemle ilgili bilgi toplanması
•   Hipotezlerin test edilmesi
•   Hipotezler arasından deney ve karşılaştırmalar yoluyla probleme en uygun olanın seçilmesi ve uygulanması.
Öğrencilerin bir güçlükle karşılaşması veya öğretmenin bir güçlüğü sınıfa(okul dışı öğrenme ortamına) getirmesiyle problem ortaya çıkarılmış olur. Ancak güçlüğün öğrenciler tarafın-
dan belirtilmesi daha önemli ve daha eğitseldir. İlk zamanlarda problemin ortaya çıkarılmasında öğretmenin rolü daha fazla olmaktadır. Öğretmen problemi doğrudan doğruya belirte-
bileceği gibi, sınıfta problemin hissedilmesi için uygun bir durum oluşturabilir. Karşılaşılan bu durum öğrenciyi etkilemekte ve bu durum onda belli bir düzeyde rahatsızlık yaratmaktadır. 

Problem Çözme Yönteminde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler
•   Takım Çalışması    •   Yaratıcı Düşünme    •   Geniş bir hayal gücü    •   Pek çok muhtemel yanıt ya da düşünce    •   Birbiriyle ayrışan noktalar    •   Yatay yaklaşımlar
•   Analitik Düşünme    •   Mantık çözümlemesi    •   Tek ya da az sayıda yanıt    •   Birbiriyle kesişen noktalar    •   Dikey yaklaşımlar   •   Sınama-yanılma   •   Tümevarım
•   Tümdengelim   •   Beyin Fırtınası
Okul Dışı Öğrenme Mekanlarında problem çözme yöntemi kolaylıkla uygulanabilir. Problem durumu mekan öncesi ya da mekan sonrası öğrencilerle belirlenen bir konu da olabilir. 
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İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNTEMİ

Özellikle beceri gerektiren işlerde çalışacak ya da çalışmakta olan personeli işin getirdiği nitelikte yetiştirmek amacıyla en yaygın bir biçimde kullanılan yöntem “işbaşında eğitim” dir.
Bu yöntemde benzetişim yönteminde olduğu gibi çalışma yerinin benzerini yapmaya, modeller oluşturmaya gerek yoktur. Öğrenci çalışma ortamında, ofiste, atölyede, tezgâh 
arkasında, makine başında eğitilerek sonuçta işiyle baş başa kaldığından yüz yüze geleceği pek çok soruna çözüm bulmaktadır. Eğitimi sırasında gelişmelerinden dolayı ödüllendi-
rilmekte, yanlışlar alışkanlığa dönüşmeden düzeltilmektedir.
Bu yöntemin başarısı büyük ölçüde iyi bir öğretici seçimine ve tamamlayıcı öğretim materyalleri olarak öğretim yapraklarının hazırlanmasına bağlıdır.
Öğretici Seçimi (Yetiştirme işi için seçilecek kişi)
•   Öğreticilik konusunda eğitim görmüş olmalıdır    •   İşi öğretecek kadar iyi bilmelidir    •   İşini normal bir hızda ve uygun bir biçimde gerçekleştirmelidir   •   Sistemli çalışma 
alışkanlığına sahip olmalıdır,
Öğretim Yapraklarının Hazırlanması
Öğreticinin tüm sorulara anında cevap vermesi imkânsızdır. Bu yüzden öğretici öğrencilerin sorabileceği sorulara uygun olarak yazılı materyaller dağıtmaktadır. Özel olarak hazır-
lanmış bu materyallere “öğretim yaprakları” adı verilir. Öğretim yaprakları diğer eğitsel araçlar gibi öğreticinin yardımcılarıdır. Öğretici yerine KULLANILAMAZLAR. Ancak iyi hazır-
lanmış öğretim yaprakları öğretimi destekler ve zenginleştirir. Öğretim yapraklarında bir iş yada işlemin basamakları öğrencinin anlayabileceği şekilde açıkça anlatılır. Öğrenci işin 
basamaklarını o yapraktan kolayca izleyebilir.
Faydaları •   Öğrenci işte ve iş yerinde deneyim kazanır    •   İşi bizzat yaparak gerektiği biçimde öğrenir    •   Bilgi ve beceriyi birlikte kullanma imkânına kavuşur

GRUP ÇALIŞMASI

Grup çalışması yöntemi 2-8 öğrencinin bir araya gelerek bir problemi veya bir konuyu araştırmak ve rapor etmek maksadıyla yürüttükleri çalışmalardır. Grup çalışmalarının en çok bili-
neni ilköğretim düzeyinde uygulanan küme çalışmalarıdır. Bu yöntemin amacı; öğrencilerin bir araya gelerek sosyal bir etkileşime girmeleri ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarıdır. 
Bu amaçla oluşturulan kümeler grup üyelerinin birlikte düşünmesini, karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmalarını birlikte iş görmelerini ve problemlere çözüm aramalarını öngörmektedir.
Faydaları
•   Öğrenciler aktif olarak öğrenme sürecine katılırlar.
•   Öğrenciler birlikte çalışma alışkanlığı kazanırlar.
•   Öğrenciler kendilerini sosyal yönden geliştirme imkanı elde ederler.
•   Öğrenciler kendi görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme şansını elde ederler.
•   Öğrenciler demokratik tutum ve davranış kazanırlar.
•   Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme imkânı elde ederler.
Dikkat Edilecek Hususlar
•   Grup çalışmaları öğretmen tarafından çok iyi bir şekilde planlanabilmeli   •   Gruplara öğrencileri seçerken azami özen gösterilmeli   •   Grup üyelerinin işbirliği içerisinde çalışması 
sağlanmalı   •   Grup çalışmasının amaçları sürekli göz önünde bulundurulmalı   •   Grup çalışmaları için seçilecek konular öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeli   
•   Grup üyelerinin serbestçe çalışabilmesi için gerekli ortam ve imkânlar sağlanmalıdır
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Rol oynama yöntemi, öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bir fikir, durum, sorun ya da olay bir grup 
önünde dramatize edilir. Grubun üyeleri yalnızca dinlemek ya da tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu izler ve konunun ayrıntısına inerler. Rol yapma, eskiden beri öğretim amacıyla 
kullanılması önerilen tekniklerdendir. Rol yapmada birey, gerçek rolünden ve duygularından sıyrılıp kendini bir başkasının yerine koyar. Ya da belli bir durumda ne yapacağını ve neler 
hissedeceğini hareketlerle gösterir. Rol oynama yönteminde ders konusu ile ilgili bir fikir, durum, sorun ya da olay, bir grup öğrenci tarafından yine bir grup öğrenci önünde dramatize 
edilir. Rol oynama sayesinde öğrenciler, başkalarının kimliğine bürünerek onların nasıl düşündüklerini, nasıl hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışırlar. 
Rol Oynama Yöntemini Etkili Kullanım için Rehber İlkeler: 
1) Rol oynama yönteminin başarılı olabilmesi için, uygulamadan önce yapılacak etkinliğin ayrıntıları iyi belirlenmeli ve söz konusu etkinlikte görev alacak öğrencilerin seçimine özen 
gösterilmelidir. 
2) Rol oynama yönteminin uygulanmasında görev alacak öğrencilere canlandıracakları roller hakkında bilgiler detaylı verilmeli ve onlara bu rolleri prova etmeleri için gerekli zaman tanınmalıdır. 
3) Rol oynama yönteminin başarısı için, canlandırılacak durumun veya olayın seçiminde öğrencilerin de söz sahibi olmaları gerekir. 
4) Rol oynama yönteminde, sınıf ortamı rol oynamaya müsait olacak şekilde düzenlenmelidir. 
5) Rol oynamanın sonunda, sınıfta oyuna ilişkin olarak mutlaka bir tartışma ortamının oluşturulması gerekir. 
Rol oynamanın faydaları
1. Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
2. Zihinsel kapasiteyi geliştirir.
3. Kişiliğin gelişmesine katkıda bulunur.
4. Bağımsız düşünme ve karar vermeyi geliştirir.
5. İletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.
6. Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağlar.
7. Sosyal farkındalığın artmasını ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.
8. Estetik ve sanatsal duyarlılığın artmasını sağlar.
9. İşbirliği içinde çalışma yeteneğini geliştirir.
10. Çocuğun rahat hareket etmesine yardımcı olur.
11. Çocuğun konuyu daha kolay öğrenmesini sağlar.
12. Öğretmenle çocuklar arasında daha olumlu etkileşim sağlar.
13. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.
14. Hoşgörülü olma duygusunu geliştirir.
15. Arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesini sağlar.
16. Bedensel hareketleri daha uyumlu olur.
17. Bilgi edinme ve öğrenme isteği artar.
18. Sınıfta yalnızlık hisseden çocuklar diğer çocuklarla kaynaşır.
Okul dışı öğrenme ortamlarında yöntem olarak rol oynama, bireyin, gerçek rolünden ve duygularından sıyrılıp kendini bir başkasının yerine koymasına, belli bir durumda ne yapacağını ve 
neler hissedeceğini hareketlerle göstermesine,  ders konusu ile ilgili bir fikir, durum, sorun ya da olayın başkalarının kimliğine bürünerek onların nasıl düşündüklerini, nasıl hissettiklerini 
ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalıştığı uygun bir yöntemdir.
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ORYANTİRİNG

Bilinmeyen bir arazide, aynı arazinin haritası üzerine işaretlenmiş hedefleri yine harita ve pusula kullanarak en kısa sürede bulmayı gerektiren bir spordur. Bireysel veya takım 
olarak genellikle ormanlık alanda yapılmakla birlikte park ve yeni başlayan sporcular için açık alan ve spor salonlarında da yapılabilir. 
Oryantiringi benzerlerinden ayıran en önemli unsur koşarken takip edilecek bir liderin veya işaretlenmiş bir parkurun olmamasıdır. Bulunulan yerden gidilecek yere ulaşmak için 
her sporcuya göre değişen sonsuz sayıda farklı seçenek bulunmaktadır. Sporcuların hem kendi özelliklerini, hem diğer sporcuları, hem de içinde bulundukları arazinin özelliklerini 
dikkate alarak en doğru kararı en kısa süre içinde vermeleri, bir başka ifade ile atletik kapasitelerine ek olarak mutlaka zihin yeteneklerini kullanmaları gerekmektedir. 
Oryantiringin bu özelliği yarışmacılar arasındaki fiziksel özellik farkını ortadan kaldırmakta, yarışmanın başında neredeyse tüm sporcuları eşit hale getirmektedir. Harita bilgisi, 
ilköğretimden üniversiteye kadar çocuklarımıza öğretmeye çalıştığımız ve öğrettiklerimizin de beceriye dönüşmesini istediğimiz bir bilgi ve beceri alanıdır. Harita bilgisi ilköğretim 
düzeyinde sosyal bilgiler 4, 5, 6. sınıf derslerinde, ortaöğretim düzeyinde de 9. sınıf coğrafya dersinde öğretilirken üniversitelerin coğrafya ve coğrafya öğretmenliği bölümlerinde 
ise matematik coğrafya, kartografya, harita bilgisi ya da coğrafi bilgi sistemleri derslerinde öğretilir. 
Oryantiringin, okul dışı öğrenme ortamlarında yaygınlaşması ve kullanılması hem öğrencilerin oynayarak öğrenmesini hem de zihinsel, fiziksel, ruhsal duygu ve düşünce becerile-
rinin gelişmesine katkı sağlaması açısından önemlidir.

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine 
dayanan bir yöntemdir.
Öğrenciyi gerçek YAŞAM SORUNLARIYLA yüz yüze getiren bir yöntemdir. Örnek olay incelemesi öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektirir. Olayı anlatan ve gerekli 
verileri kapsayan bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler olayı öğrenirler, verileri analiz eder, sorunu değerlendirirler. Tartışarak olayın nedenlerine yada çözümüne ilişkin öneriler getirirler.
Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konu örnek olay biçiminde sınıfa getirilebilir. Öğrenciler tartışarak öğrenme imkânına kavuştukları için bu yöntemden hoşlanmaktadırlar. Öğren-
cilere bir konuyu veya bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla da kullanılır. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde kavrama ve üzerindeki hedef alanlarını 
kazandırmada kullanılır.
Faydaları 
•   En önemli faydası öğrencilere bildiklerini ve kavradıklarını gerçek duruma uygulama fırsatı vermesidir.
•   Öğrencilerin ilgi ve güdülerini yüksek tutar.
•   Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkanına kavuşurlar.
•   Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır.
•   Problem çözme yeteneğini geliştirir.
•   Konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirir.
•   Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkanı sağlanır.

YÖNTEM
 VE TEKNİKLER

ORYANTİRİNG VE ÖRNEK 
OLAY İNCELEMESİ
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Bir çağdaş eğitim yaklaşımında, bireyi öğrenme sürecinde etkin kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey 
olmasına, başkalarıyla olumlu sosyal etkileşim kurmasına, kısaca bireyin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntem olarak görülen yaratıcı drama kullanılmaya baş-
lanmıştır. San (1990), yaratıcı drama ile bilgilenmenin, okul disiplinleri içinde edinilen ezbere dayalı, kuramsal bilgilenme olmadığını, çeşitli disiplinlerden gelen bilginin kullanıldığını 
ama bu kez bilgilerin eşi olmayan bir biçimde dünya ile kurulan öznel ve nesnel ilişkiler içinde yapılandığını belirtmektedir.
 Drama sözcüğünün, içinde eylem olan her türlü etkinliği içerdiği söylenebilir. Bir yönüyle tasarımların eyleme dönüşebildiği oyunları da kapsayan drama, tüm eylemleri kapsadığı 
için birden çok insanın bir yaşam durumunu, canlandırmaya dayalı süreçlerde yeniden üretmeyi de geniş ölçüde içerir. Bir ya da birden çok insanın birbirleriyle, doğayla da başka 
nesnelerle etkileşerek yaşadıkları içsel ve dışsal devinimler drama ortamlarında ortaya çıkar. İnsanlar arasındaki çeşitli ilişki biçimleri, insanların diğer nesnelerle kurduğu iletişim 
ya da etki ve tepkiye dayalı durumlar da bu eylemler arasındadır ve bu durumlar aynı zamanda içinde çeşitli problemleri, gerilimleri barındırdığı için dramatik an ya da dramatik 
bir durumu da oluştururlar.
En genel yanıyla eğitimde yaratıcı drama; herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından 
yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu canlandırma süreçlerinde oyunun genel Özelliklerinden yararlanılır ve bir lider, drama öğretmeni/eğitmem eşliğinde ve yapılacak çalış-
manın amacına, grubun yapısına göre önceden belirlenmiş mekânda yaratıcı drama süreci gerçekleştirilir(Adıgüzel,2006).
Yaratıcı drama süreçlerinde katılımcı bir durumun, çatışmanın içine girer, kurgusal gerçeklikte bu çatışmayı yaşar, grupla ve grup içi iletişimle irdelemeye başlar, dener, sorgular, 
yeniden analizedir ve gerçekle kurgusal gerçeklik arasında özellikle drama tekniklerinin de yol göstermesiyle sürecin tam kendisi olur, onu yaşar ve bu sürecin devamını da belirler. 
Katılımcı, ele alınacak konuyu kendi yaşantılarından yararlanarak çözmeye çalışır ve kendi tanık olmadığı başka bir yaşantıya dayalı öğrenmeyi de bu süreçte eşzamanlı olarak 
gerçekleştirir. Öğrenme açısından bakıldığında drama yaşantıları, Öğrenenin kendi olduğu, içeriği belirlemede ve içeriği irdelemede etkin olduğu ve sonuçta yine kendi yaşamında 
kalıcı izli davranışlara dönüştüğü durumları oluşturur. Drama sürecinin oluşması, gelişmesi ve sonuçlandırılması kurgu ile gerçek arasındaki oyunlar ve oyunsu süreçler ile gidip 
gelmelere dayanır. Bunun yanında yaratıcı drama, katılımcının kendine dönmesini, kendini yeniden değerlendirmesini ve dramatik sorunlara yönelik geçerli çözümler üretmesini 
sağlar onu bu açıya yönlendirir. Yaratıcı dramanın öğrenme yolu olarak en önemli varlığı; bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel yetilerle bütünleşmiş olmasıdır. Pek çok öğrenme 
biçiminde bulunan çeşitli beceriler yaratıcı drama da katılım yoluyla elde edilebilir. Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında yaratıcı drama ders plan aşamaları şu şekildedir;

I. Hazırlık-Isınma çalışmaları
Isındırmak, birinin bir şeye yakınlık duymasını, alışmasını, benimsemesini, yadırgamaz olmasını sağlamak ve onu alıştırmak için yapılır. Daha çok bedenin harekete geçtiği, duyuların 
eş zamanlı olarak yoğun kullanıldığı, içe dönük çalışmaların yapıldığı, güven kazanma, uyum sağlama gibi grup dinamiğini oluşturmak için yapılan, kuralları diğer aşamalara göre 
belli ve daha çok lider tarafından belirlenen bir aşamadır. Bu aşamanın esas amacı bir grup dinamiği oluşturmanın yanı sıra, bir sonraki aşamaya hazırlıktır. Bu çalışmalar aynı 
zamanda drama çalışmalarına yeni başlayan katılımcı için drama alanına giriş ısınma özelliği de taşırlar. Bildiğimiz çocuk oyunları ya da türetilmiş oyunlar bu aşamada etkin olarak 
kullanılabilir. Oyunların en temel özelliklerinden biri eğlendirici olmasıdır. Bu oyunlar, liderin ve katılımcıların hem birbirlerine ısınmalarını hem de çalışılacak konuya hazırlanmalarını 
kolaylaştırabilir, gerekli durumlarda rahatlama çalışmalarını da içerebilir. Katılımcının tüm etkinliklere tam katılımı oyunlar yoluyla daha etkin kılınabilir. Ancak çalışmalarda bir süre 
sonra bazı gruplarda sadece eğlenmek temel amaç haline dönüşebilir ya da diğer aşamalara geçilmezse oyunların yaratıcı drama etkinliklerinin kendisi olduğu algılanabilir. Bu tür 
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sıkıntıları yaşamamak için oyunların gerekli durumlara göre yaratıcı dramanın diğer aşamalarında da yararlanılabilecek etkinliklerden sadece biri olduğu katılımcılara vurgulanmalıdır. 
Bu aşamadaki seyir, liderin grubunu tanıması ve onların gereksinimlerine göre hazırlayacağı drama programına da bağlıdır. Bu aşamada olabilecek en kısa sürede katılımcıların kendi 
aralarında, katılımcılar ile lider arasında, grup ile mekan arasında iletişim sürecinin başlaması ve oluşmasına yönelik temel çalışmalar yapılır. Bir başlangıç grubu için bu yaklaşımda 
iletişim-etkileşim için daha çok oyunlar oynanır, rol oynama ve doğaçlama daha çok giriş niteliğinde yapılır, yaşanır. Burada emel amaç sonraki drama yaşantılarına ve süreçlerine 
katılımcıyı hazırlamaktır. Bu aşama aynı zamanda canlandırılacak konunun belirlendiği, verildiği, bireysel canlandırma ya da küçük grupların oluşturulduğu aşamadır. Lider çalışma 
yapacağı konu çerçevesinde yine oyunsu tekniklerle sözgelimi 4 İü 5 ’li gruplar oluşturulur ve onların canlandırma öncesi hazır olmalarını sağlar. Özellikle drama çalışmalarına yeni 
başlayan gruplarda ısınma etkinliklerine lider mümkün olduğunca aktif olarak katılmalıdır. Başlangıç çalışmalarında katılımcılar izleniyor olmak ya da komik duruma düşmek gibi kay-
gıları yaşayabilirler. Bu durumlarda liderin, grubun dışında kalıp yönergeleri oradan vermek yerine katılımcı bir liderlik anlayışını benimsemesi ve uygulaması, katılımcıda oluşabilecek 
olası kaygılardan kurtulmasını sağlayabilir. Küçük grupların süreç ile ilgili hazırlıkları, rolleri belirlemeleri, gerekli gördüklerinde kullanacakları malzemeleri sağlamaları, canlandırma 
yapacakları yeni seçmeleri ve orayı biçimlendirmeleri de bu aşamada gerçekleştirilir. Zorunlu olmamakla birlikte eğer gerekli görülürse aşamanın başında ya da sonunda rahatlama, 
dikkati toplama, odaklanma amaçlı çalışmalar ile daha çok duyguların paylaşılacağı ara paylaşımlarda yapılabilir.

Il. Canlandırma
Etkin bir duruma gelmesini sağlamak, etkinliğe geçirmek, geçmiş bir olayı yada durumu göstererek yaşatmak ya da birinin kılığına, kişiliğine girip onu oynamak olan canlandırma; bir 
konunun süreç içinde biçimlenip ortaya çıktığı, belirlendiği, biçimlendirildiği tüm oluşum çalışmalarının yapıldığı aşamadır. Canlandırılacak konu çerçevesinde bir başlangıç noktası 
olan, doğaçlama, rol oynama ve diğer tekniklerin kullanıldığı bir aşamadır. Yaratıcı drama çalışmalarındaki tüm yaşantılar, paylaşımlar, değerlendirmeler bu aşamada yapılan oluşum 
çalışmaları ile oluşan canlandırmalara, sonuçlarına ve bireyde bıraktığı izlere göre yapılır. Saptanan temayı işlemede oluşturulan dramatik anları çözmek için gerekli olan stratejilerin 
(tekniklerin) kullanımı daha çok bu aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamadaki canlandırmalar bireysel olacağı gibi küçük ya da büyük gruplar yoluyla da olabilir. Canlandırmalar sonucunda 
ortaya çıkan oluşumlar üzerine bir sonraki aşamaya devam edilebilir.

III. Değerlendirme-Tartışma
Drama çalışmalarında elde edilen sonuçlar bu aşamada değerlendirilir. Başka bir deyişle, sürecin özü, önemi, niteliği ve niceliği bu aşamada saptanır. Duygular, düşüncelerin paylaşımı 
da bu aşamada alınır. Genel olarak eğitsel kazanımlar üzerine ya da ortaya çıkan oluşumlar üzerine tartışmalar bu aşamada yapılır. Öğrenilenlerin kazanıma dönüşüp dönüşmediği ve 
bu durumun gelecek yaşantılara etkisinin olup olmayacağı, tüm drama yaşantı ve süreçlerinin nasıl algılandığı, anlaşıldığına yönelik duygu ve düşüncelerin paylaşılması bu aşamada 
söz konusudur. Bu aşama aynı zamanda konuya da drama öğretim bilgisi ile bilgilerin de tartışıldığı bir aşamadır. Dramanın doğasına yönelik yapılacak tartışmalar, görüş alışverişleri, 
konuşarak olabileceği gibi rol içinde (sözgelimi “bugün drama çalışmasında ne oldu biliyor musun” diye başlayan ikili bir doğaçlamalar ile) ya da rol dışında çeşitli yazma çalışmaları ile 
de (mektup, yazın türleri, gazete çıkarma) yapılabilir.
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Gösteri, öğretmenin; öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemlerdir.
Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç-gerecin ya da bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, göstererek ve açıkla-
yarak sonra da öğrenciye yaptırarak (yaparak-yaşayarak) öğrenmeyi sağladığı bir yöntemdir.
Davranış model gösterilerek öğrencilerin bu modelden öğrenmeleri sağlanır. Daha çok beceri (psiko-motor) davranışların, insan ilişkilerinin, ahlak ve görgü kurallarının karmaşık 
bazı olayların gösterilerek öğrenilmesine dönük olabilir.
Gösterip yaptırma yönteminin en etkili yönü bir becerinin ustaca ve uygun bir şekilde nasıl yapılabileceğinin öğretilmesidir.
Gösteride hem görsel hem işitsel iletişim kullanılır. Gösteri yöntemi özellikle fen, spor, müzik ve sanat dallarında kullanılmaktadır.
Gösterinin en önemli faydası herhangi bir şeyin en uygun biçimde yada ustaca nasıl başarılacağını göstermesidir.

Gösteri Yönteminin Faydaları 
•   Gösteri, öğrencilere olayın gerçek oluşumunu hem görerek hem de işiterek öğrenme imkanı sağlar.
•   Gösteri, kelimelerin yetersiz olduğu fikirler, prensipler, hareketler ve kavramların açıklanması için kullanılır.
•   İyi bir gösteri öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır.
•   Becerilerin kazanılmasında etkilidir.
•   Yalnızca gösteri yapanın materyale ihtiyacı vardır. Bu nedenle oldukça ekonomiktir.
•   Öğrenci materyal ile bir işlem yada beceriye başlamadan önce o işlemin yada tecrübenin gösterisi tehlikeyi azaltır. Özellikle fen laboratuarlarında önemlidir.
•   Yanlış yapa yapa; öğrenme için harcanarak zamanı azaltır. İyi bir gösteri işlemin standartlarını ortaya koyar. El sanatları, resim, müzik yada beden eğitimi gibi alanlarda güdüleme sağlar.
•   Gösteri, toplumdaki insan kaynaklarını kullanmak için en mükemmel yöntemdir.

Gösteri Yönteminin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
•   Zamanı ayarlamak için gösterinin tümünün önceden provası yapılmalıdır.
•   Gösteri başlayacağı zaman kullanılacak tüm materyalin elin altında bulunduğundan emin olunmalıdır.
•   Dönüt sağlamak için gösteri sırasında sorulardan yararlanma,
•   Gösterinin sonunda, basamakların bir özeti verilmeli yada oluşumuna ilişkin bir özet verilmeli, mümkünse bir yada iki öğrenciye gösteri aynen yaptırılmalıdır.
•   Gösteri sırasında öğrencilerin not tutmaları, şema ve çizimler yapmaları istenebilir.
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ve liselerde Resim-İş Öğretmenliği görevini sürdürdü. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi) 
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Çocuk için sanat ve sanat için çocuk nasıl gerçekleşir?
 Çocuk için sanat her şeyden önce kendini ifade etme aracıdır. Ancak tabii ki çocuk, resim yaparken üç boyutlu çalışmalar yapıp sanat yapmak için yapmaz ya da gösterileri sanat 
yapmak için yapmaz. Onun için sanat bir dildir. Resim bir dildir, yazı gibi. Kendini ifade etmek için sanatsal araçları kullanır. Boya kullanır, çizgiyi kullanır, kili kullanır, kendi bedenini 
kullanır, sesini kullanır. Bunların hepsi daha sonra sanat için birer basamak olabilir. Ama çocuk sanat yapmak için bunları yapmaz. Sanat içinde çocuğu ele aldığımızda; pek çok sa-
natçı, çocuğun düşüncesinden yararlanmıştır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Picasso’dur. Çünkü Picasso, gördüğünün değil bildiğinin resmini yapar. Çocuk da gördüğünü 
değil bildiğini yapar. Mesela dört ayaklı olan masayı karşıdan baktığında belki de gördüğü ayak sayısı iki’dir, belki üç’tür ama çocuk dört ayağını da yerleştirir. Mesela; bir anne resmi 
yapar, karnında bebeğini yapar. Bir araba yaptığında içinde ne varsa onların resmini yapar. Bir ev yapar, sanki evin duvarları yokmuş gibi onun içini yapar. Dolayısıyla çocuk resim 
yaptıktan sonra yaptığı resmi anlatması onun düşüncelerini öğrenmemiz açısından son derece önemlidir. Sanatçılar da çocuğun düşünce biçiminden yararlanmışlardır. Çocuk, tabii 
saf ve temiz düşünür. Her şeyi, temel öğeleri düşünerek çocuk düşünce üretir. Bu nedenle çocuk için sanat, sanat için de çocuğun düşünce biçimi önemlidir. Hepsinin de birbirine 
ihtiyacı vardır. Biliyoruz ki kültürleşme çok küçük yaşlarda başlıyor. Sanat dalı da bir kültürleşmenin sonucu olacağına göre ne zaman çocuğu sanatla buluşturmalıyız, bunun bir 
yaş sınırı var mıdır? Çocuk ortaokul, lise gibi ara dönemlerde de sanatla buluşunca o kültürleşmeyi sağlayabilir mi? Çocuk herhangi bir şeyi tutmaya başladığından itibaren zaten 
sanatla tanışmış demektir. Sanatın gelişimsel basamakları vardır. Çocuk elinde bir şeyi tuttuğunda karalamaya başlar. Bu kendini ifade etmesi için önemli bir aşamadır. Bu da 
neredeyse bir buçuk-iki yaşında başlar ve ömür boyu sürer. Sanatçı olmak ayrı bir şey ama sanat kişinin kendini ifade etme yollarından birisidir. Okul öncesi ve ilkokul en önemli 
dönemdir. Dolayısıyla okul öncesinde, ilkokulda yapılan çalışmaların her biri zaten her türlü sanatsal ifade biçimleri ile ilgilidir. Yazı yazamayacağına göre çizecektir, boyayacaktır; 
onun için başka yol yoktur.

Psikologların, çocukların çizimlerinden yola çıkarak iç dünyalarına inmeleri gerçekten doğru mudur? Yani çocuğun çiziminden psikolojik verilere ulaşabilir miyiz?
Tabii ki vardır. Yani herkes az çok çocuğun çiziminden duygu dünyasında neler var, bunu fark eder. Ama bunu okuyacak kişi bu alanın uzmanı klinik psikologlardır. Zaten klinik 
psikologları için de en önemli yolardan birisi çocuğun yaptığı resimlerden yola çıkarak onun düşünce yapısıyla ilgili fikir sahibi olmalarıdır. Bunu okuldaki öğretmende fark eder. Ge-
nellikle çocuk ailesiyle ilgili, çevresindeki insanlarla ilgili resimlerinde ipucu verir. Bunu öğretmen fark eder. Fakat öğretmen buna teşhis koymamalıdır. Bunu fark ettiğinde rehber 
öğretmene, peşinden de rehber öğretmen aracılığıyla psikologlara yönlendirmelidirler. Neredeyse her şeyi çizdiği resimlerden yakalayabilirler. Çocuğun yaşantısı, iç dünyası, aile 
içerisinde bir şiddet var mı, çevresinde bir şiddet var mı? 

Çizginin içerisindeki renklerde bunu yansıtır mı?
Hepsi yansıtır. Bunun okuma şekilleri vardır. Bunu ancak uzmanlar okuyabilirler. Biz de okul öncesi ve sınıf öğretmeni yetiştiriyoruz. Bunları anlatıyoruz onlara, ama teşhisi koya-
mazlar tabii ki. Teşhisi koyacak; klinik psikologlardır. Nasıl siz başınızın ağrıdığını, midenizin bulandığını doktora anlatıyorsanız bunu da öğretmen gerekli kişiye anlatabilir, ailesine 
anlatabilir. Onları klinik psikoloğuna gitmeleri için yönlendirebilir. Çocuğun düşüncelerinde ipucu verebildiği gibi farklı konularda da ipucu verebilir. Yani çocuğun çok zeki olması ya 
da zekâsında herhangi bir problem olması, kendi bedeniyle ilgili problemlerin olması gibi konularda çocuk resimleriyle ipucu verebilir. Ancak bunların hepsi uzman bir kişi tarafından 
teşhis edilmesi gerekmektedir. Şunu da söylemekte yarar var, kişi söz konusu olduğunda çocuğun nereden etkileneceği belli olmaz. Büyükannesini yokluğu etkileyebilir. Bir hayvanı 
vardır ölmüştür, bunlar çocukta travmaya neden olur gibi…

Bu konu sanat psikolojisi mi yoksa eğitim psikolojisinden mi işleniyor?
Sınıf eğitimi programında “ sanat ve eğitim” dersinde, görsel sanatlar dersinde bunların öğretilmesi gerekmektedir. Eğitim programları değiştiriliyor, ben de vardım toplantıda. 
Orda da vurguladım; “resim öğretmenlerini önce öğretmen olarak yetiştirin, sonra gelsin sanatçı kişiliği.” Ama sanki bunlar güzel sanatlar öğrencisi ve sanatçı olarak yetiştirme 
gayesindeler. Bence bu yanlış bir yol.
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Sanatın çocuklar için sosyal, psikolojik, fiziksel kazanımları ne kadar önemlidir?
Fiziksel kazanımlarda, çocuklar resim yaparken bedenlerini kullanırlar. Küçük kas ve büyük kas gelişimi sağlanır. Bunların yanında oyunlar oynayarak; ruhsal gelişimleri, grup kurdukları 
için, arkadaşlarıyla iletişime geçmeleri; sosyal gelişimlerini etkiler. Sanat bunların çimentosu gibidir, birleştiricidir. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çocukları öğrendikleri her şeyi oyun 
yoluyla öğreniyorlar. Bedenlerini kullanıyorlar, resim yapıyorlar, heykel yapıyorlar, şiir okuyorlar, öykü anlatıyorlar, masal dinliyorlar. Çocuk hayatı bu şekilde tanıyor. 

Ortaokul ve lisede çocukların sanat eğitimi programını yeterli buluyor musunuz?
Türkiye’de sanat eğitimi dersleri çok az. Cumhurbaşkanımız da; “ihmal ettiğimiz dallardan birisi de sanattır” dedi. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bunlarla ilgili girişimlere de başlandı. 
Çocuklarımızın birçok sınavda başarısız olması, bence yeterince sanat eğitimi ve gerçek sanat eğitimi almamalarından kaynaklıdır. Çünkü biliyoruz ki beyin bir bütün olarak gelişiyor. 
Yani beynin sağ ve sol lobu birlikte gelişiyor. Siz ne kadar matematik, fizik, kimya, öğretirseniz öğretin eğer edebiyat, sanat, tiyatro buna benzer çalışmaları da birlikte yürütemezse-
niz çocuğun hiçbir zaman yaratıcılığı, liderlik özelliği, kendine güveni gelişemez. Sanatın geliştirdiği en önemli alanlardan birisi de; çocuklar sanatla ayrıntıyı görebiliyorlar. Bakmak 
ve görmek dediğimiz olayı sanatla öğreniyorlar. Dolayısıyla bana göre sınavlarda; her çocuk neredeyse belli seviyelerde eğitim alıyor ve de öğreniyor. Yapılamayan tek şey oradaki 
ayrıntıyı görememesidir (ben kendi çocuğumda denedim). Sınavdan sonra çocuk diyor ki “ben bu soruyu biliyordum ama farkına varamadım. İşte o sezgi, farkına varmak, ayrıntıyı 
görmek ancak sanatla gerçekleşir. Sanatçılar için de, matematik, fen, felsefe; bunlar olmadan hiçbir zaman sanatçı olunmaz. Dolayısıyla bunların birlikte yürümesi gereklidir. Ne kadar 
fen, sosyal vb. dersler koyuyorsanız bir öğretim programına, bir o kadar da sanat dersi konması gerekmektedir. İnceleyin bütün gelişmiş ülkeleri ve özellikle de Pisa’da, başarılı olan 
ülkeleri neredeyse öğretim programlarının yarısını sanat dersleri oluşturuyor. Finlandiya’da eğitim konusunda neden bu kadar başarılı? Haftada kaç saat sanat eğitimi var? Bunların 
incelenmesi gerekir. Niçin o kadar saat sanat dersi koydular? Nedir bunun özelliği? Bu arada bence okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çocuğunu anlayan resim ve müzik öğretmele-
rine de ihtiyaç var. Bu konuda öğretmenlerinde kendini yetiştirmesi gerekir. Bu yalnızca konu vermekle olabilecek bir işi değil. Bütün okulun öğretmenlerinin bir araya gelip “çocuğun 
düşüncesini, bilgisini nasıl belli bir seviyeye çıkartabiliriz?” gibi sorular sorup, çalışmalar yapılması lazım. Zaten zümre toplantısı, öğretmenler kurulu toplantısı denilen şey budur. Âmâ 
bu maalesef toplantılarda konuşulmuyor. Çok farklı şeyler konuşuluyor. Bir araştırma yapmıştım; öğretmenlerin %90’ı yıllık planlarını yaparken daha önceki yıldan neler eksik oldu, 
ben daha farklı ne yapabilirim diye düşünmeden bir önceki yıllık planı alıp onun tarihlerini değiştirip yıllık plan yapıyor. Bence her öğretim programı öğretmenin elinde en iyi olabilir, 
en kötü de olabilir. Asıl olan bunu öğretmenin nasıl yorumladığı ve nasıl aktardığıdır. Mesela programın açıklamalar kısmında “siz kendi okulunuzun, öğrencinizin, çevrenizin durumuna 
göre programınıza eklemeler ve çıkarmalar yapabilirsiniz ”yazıyor. Hangi öğretmen bunu yapıyor? Öğretmenin tek dediği “zaman az, öğrenci ilgisiz.” Ama öyle şeyler yaparsınız ki yarım 
saati bomboş da geçirebilirsiniz, beş dakikayı dolu dolu da... Bu konu da hem ailede, hem öğretmende hem de okul sisteminde hata buluyorum. Bir okul müdürü de öğretmenin önünü 
açmalıdır. Öğretmenine maddi ya da manevi destek vermelidir. Çünkü okulu okul yapan dışa dönük faaliyetleridir. Bir okul öncesi öğretmenine en çok lazım olan şey sanattır. Drama 
yöntemini bilmeyen bir ilkokul öğretmeni olabilir mi? Bütün dersleri neredeyse oyunla yapması gerekiyor. Yoksa öğrenciyi nasıl tutacaksın o kadar saat? Her çocuk bir şekilde sanatla 
uğraşır. Önemli olan sistemli bir sanat eğitimi verilmesidir. Yoksa çocuk zaten her yere bir şeyler çizer, bir şeyler karalar, hiçbir şey bulamazsa sokaktaki çamurla oynar. Siz çocuğu 
zaten sanattan uzaklaştıramazsınız. Ne yaparsanız yapın çocuk sanatla doğal olarak uğraşacaktır. Amâ önemli olan onun gecikmesine engel olmaktır. Erken yaşta sanatla tanışmalı, 
ona güzel malzemeler verilmeli, ona ortam hazırlamalı, Dolayısıyla çocuk kendini daha iyi ifade edebilsin, daha estetik duyarlılığı gelişsin, daha kendine güvenen, daha diğer insanlarla 
barışık, daha çevre dostu, daha insan dostu kişi olabilsin. Daha mutlu insan olabilsin. Bizim asıl amacımız, mutlu birey yetiştirmek.

Yaratıcılık becerisi doğuştan mıdır, sonradan geliştirilebilir mi? Sanat, bunda bir araç mıdır?
Edward De Bono şöyle bir şey söylüyor yaratıcılık için; “Zekâ, bir arabanın motor gücüdür ama asıl olan arabayı kullanmayı bilmektir.” Önce bir kere o zekâyı kullandıracak ortamı olması 
lazım. Ne üstün zekâlılar var, hiçbir şekilde kendini geliştiremiyor. Ne normal zekâya sahip insan var, almış başını gitmiş. Bu nedenle arabayı kullanmak için de eğitime gerek var. Eği-
timde bir bütündür; fen bilimleriyle, matematiğiyle, sosyal bilimleriyle, sanatıyla. Hiç biri ihmal edilemez, ihmal edilirse de kanatlardan biri kırılmış olur ve uçamaz.
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Sanatta algının önemi nedir?
Algı her şey için gereklidir. Algı; insanın gördüğünü beynin yorumlamasıdır. Gördüğünü dediğimiz için burada göz eğitiminin çok büyük rolü vardır. Göz eğitiminde de en çok sanat insana 
destek verir. Onun için sanattan ayrı bir algı düşünülemez. Hepsi bir arada olması lazım ama bizim problemimiz Türk eğitim sisteminin sanatı ihmal etmesi, ailenin sanatı ihmal etmesi, 
insanların sanata yeterince değer vermemesi. Mesela şöyle bir şey var: “Ben çöpten adam bile çizemem.” Böyle bir şey yok. Eğer senin normal bir zekân varsa, 2x2=4’ü biliyorsan, adam 
çizmeyi de öğrenirsin. Bu olay, senin bu konuyu ihmal etmenle ilgilidir. Herkes belli bir seviyede bir şeyler çizmesini, bir şeyler boyamasını, şiir ezberlemeyi, öykü anlatmayı bunların 
hepsini becerebilir. Ama bunun bir artı kısmı vardır, o işte artık sanatçılığa girer. Matematikteki filozofta, resimdeki ressamda ya da heykeltıraşta böyle bir şeydir. İkisi bir aradaysa 
ancak insanlar sanatçı olabiliyorlar. Yoksa sanatçı olmak resim çizilerek olabilecek bir şey değildir.

Ankara’da; Anne, baba ve öğretmenler çocukları sanata yönlendirmek için neler yapabilirler?
Bence yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, hükümetlere, devlete ve tabii aileye görev düşmektedir. Çünkü çocuk bunu tek başına keşfedemez. Dolayısıyla çocuklara fırsat sunul-
ması lazım ve evinin yakınında, yürüyerek gidebileceği bir yerde mutlaka kültür merkezleri olması lazım. Bu kültür merkezlerinden; çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilmesi lazım. Aile 
buralara güvenle bırakması gerekir. Aile çocuğunu bırakabildiği gibi aynı anda aileye de hitap edebilecek kimliklerin orada olması lazım. Mesela bir aile hafta sonu iki saatini; anne bir 
yerde, baba bir yerde, çocuk bir yerde ya da üçü bir arada ya da ikisi bir arada biri farklı çalışma yapabileceği ortamlar yerel yönetimler tarafından onlara sunulması gerekmektedir. 
Bütün Avrupa’ da böyle sunuluyor zaten. Bir de uzak olmaması lazım. Bir ailenin beş tane çocuğu olduğunu
düşünün. Beş tane çocuğu alıp da aile nasıl götürsün? Bir de asgari ücretle çalışan bir aileyse, bunlar çok olanaksız olur. Tabii ki okula da görevler vardır. Okul da öğretmen kendi dersini 
doğru düzgün işleyecek. Öğretmenler; “Süre yetmiyor” diyor. Ben araştırma yapıyorum, süre yetmiyor diyen öğretmenler derse 10 dakika geç gidiyor, 5 dakika erken çıkıyor. Ama bazı 
öğretmenler de var canla başla hafta sonları da çalışıyorlar, teneffüsler de öğrencilerle birlikte oluyorlar. Bunlar istisna öğretmenlerdir. Bu öğretmenleri öğrenciler zaten çok sever, 
aileler çok sever. Okulları düşünün. Öğrenci kimin yanına gider? Ya beden eğitimi ya resim ya da müzik öğretmeninin yanına gider. Neden? Çünkü kendini ifade edebilir orada. Kendini 
ifade ettiğinde, çocuk mutlu olduğunda o öğretmeninin yanına gidiyor çocuk. Dolayısıyla bir müzik öğretmenine, bir resim öğretmenine, bir edebiyat öğretmenine ya da bir matematik 
öğretmenine çocuk hiç uğramıyorsa bu öğretmenler bir düşünsünler, “acaba neden çocuk benim yanıma gelmiyor” diye? Çünkü bir öğretmen öğrenci olduğu için vardır. Öğrenci yoksa 
öğretmene ihtiyaç yoktur. Benim yıllardır önerdiğim bir şey var. Mesela Berlin’de iki yüz tane müze var ve bu iki yüz müzeye okul öncesi öğrencilerden, üniversite öğrencilerine kadar 
bütün öğrenciler her yıl geziyorlar ve bu organizasyonu yapan şehirde üç kişi var. Hangi okul hangi müzeye hangi yıl hangi gün gidecek? Avrupa’daki bütün müzeler öğrencilere ücretsiz. 
Mesela çocuk okul öncesinde bir yıl içerinde dört kere şu müzelere götüreceksin deniyor. Çocuğun elinde bir plan var. Bu planı ailede biliyor, okullar da biliyor, müzeler de biliyor. Okul 
öncesi o dört müzeyi gördü mü, ilkokul birinci sınıfta farklı bir dört müzenin programı veriliyor. Bu planlamayı kent yönetimi yapıyor. Bizde de böyle bir uygulama yapılabilir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AFAD DEPREM
SİMÜLASYON MERKEZİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, 
(İstanbul Yolu) 10. Km., Yenimahalle/ANKARA

Hafta içi hergün 09.00-17.00 saatleri arası açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 250 00 88 

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tesisleri içinde bulunan si-
mülasyon merkezinin katılımcı kapasitesi 130 kişidir. Eğitim progra-
mı yaklaşık 120 dakika sürmektedir. İlk 50 dakikasında (yaş grubuna 
göre değişebilir) sinevizyon gösterisi eşliğinde Depremden Korunma 
Bilinci Eğitimi verilmektedir. Kalan sürede katılımcılar gruplara ayrı-
larak her gruba hareketli deprem platformunda yapay bir deprem 
yaşatılmaktadır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALİ KUŞÇU
GÖKBİLİM MERKEZİ İLETİŞİM

BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Misket Mahallesi 624/2 Sokak No:3 06470 Mamak / 
Ankara

Hafta içi hergün 09.00-17.00 saatleri arası açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 369 25 75 ve 0 (542) 299 25 75

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi planetaryumunda, dev teleskoplardan 
alınmış görüntüler ve uzayla ilgili filmler küresel bir perdede izlene-
biliyor. Dijital teknoloji sayesinde yıldız ya da gök cismileri çok yakın-
dan incelenebilmektedir. Multimedya teknolojileriyle, video, animas-
yon, müzik ve efektlerle, çok zengin, eğlenceli ve bilimsel gösteriler 
de sunulmaktadır.
Uzay sergisinde, Evren – Galaksi – Yıldız – Gezegen kırılımında ulaşılabi-
len ve gözlemlenebilen uzayla ilgili bilgiler ziyaretçilere sunuluyor. Ser-
gide Kara Delikler, Solucan Delikleri, Karanlık Madde, Sicim Teorisi gibi 
teorileri de anlaşılır bir şekilde açıklayan düzenekler bulunmaktadır.
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarına olanak 
sağlayan merkez, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatında ortaya 
çıkan “eğlenirken öğrenme” metodunu hayata geçirmektedir. Mer-
kezde uygulamalı bilim, bilimsel drama ve gösteriler, kimya atölyesi, 
robot atölyesi, bilim fuar ve yarışmaları, film gösterimleri gibi bir çok 
etkinlik sunulmaktadır.
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 10 D simülasyon salonlarında 3D gözlük-
ler ve 6 eksene hareket edebilen özel koltuklarda  film keyfi yaşatı-
yoruz. 16 farklı filmi izleyiciyle buluşturuyoruz. Sanal gerçeklik (VR) 
ve bilgisayar oyunları da ziyaretçilere eğlenceli deneyimler sunuyor.
3 Kasım 2019 tarihinde çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen Ali 
Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilerek daha güçlü bir şekilde 
donatılıp hizmete sunulacaktır.



38

03

BİLİM
MERKEZLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
ÇOCUK BİLİM MERKEZİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



39

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
ÇOCUK BİLİM MERKEZİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Çocukların bilime olan ilgi ve meraklarını artırmak ve farkındalık 
oluşturmak ilk amacı ile çocukların üniversiteyi tanımalarını, bilim ve 
sanatın eğlenceli boyutları ile tanışmalarını sağlarken Üniversitenin 
toplumla bağlarını güçlendirmektedir.
Çocukların sosyal kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini des-
teklemek, farklı yaş gruplarındaki çocuklarla farklı birikimlere sahip 
insanları bilimle buluşturmak, bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı 
düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını desteklemek, bilim 
ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirmeyi 
amaçlamaktadır.
Program 8-14 yaş grubu öğrencilerine yönelik hazırlanmış olup kon-
tenjanı 20 kişidir. İlan edilen dönemlerde okullara yönelik olarak ya-
rım günlük periyotlar şeklinde yürütülmektedir. Eğitim içeriği; Çocuk 
Üniversitesi Tanıtımı, Bilimsel Program Eğitimi, Deneysel Uygulama-
lar başlıklarından oluşmaktadır. Program okullara yönelik uygulan-
makta olup sınıf düzeyinde katılıma açıktır.

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü, Dögol Caddesi 
06100 Tandoğan / Ankara

0 (312) 215 90 01 / 3659

http://www.cocukuniversitesi.ankara.edu.tr
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
KREİKEN RASATHANESİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
KREİKEN RASATHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

İncek Bulvarı, Ahlatlıbel Mevkii/Gölbaşı 

Her gün açık. 

Lütfen randevu alınız. 

0 (312) 489 80 06 

Ankara Üniversitesi Gözlemevi, bilimsel araştırmalara veri sağlarken, 
kapılarını gökyüzü meraklılarına da açık tutmaktadır. Bu amaçla ast-
ronomiye ilgi duyan kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve Ast-
ronomiyi sevdirmek için, Halk günleri, özel etkinlikler ve eğitsel etkin-
likler olmak üzere üç başlıkta etkinlik yürütülmektedir. Ayrıca bilim 
merkezine bağlı gökbilim okulunu da ziyaret edebilir, eğitici paket 
programlarıyla dersinizi burada işleyebilirsiniz. Ziyaretler ücretlidir.
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ANKARA VETERİNER 
ANATOMİ MÜZESİ 
(AVAM)

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA VETERİNER
ANATOMİ MÜZESİ (AVAM)

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi/Ankara

Lütfen randevu alınız. 

0 (0312) 317 03 15 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’mızda, 
anatomik örneklerin eğitim ve sergileme amaçlı hazırlanma faali-
yetleri; 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Anatomi Kür-
süsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. Aradan geçen 86 yıl içerisinde, 
çok fazla emek ve zaman harcanarak veteriner anatomi alanında 
yüzlerce örnek biriktirilmiş fakat bu ürünleri muhafaza edecek ve 
sergileyecek bir tesisin tam olarak oluşturulamaması sebebiyle bü-
yük bir kısmı kullanılamaz hale gelmiştir.
Anatomi Anabilim Dalı; hem tarihi hem de bilimsel önem taşıyan bu 
örneklerin zaman içerisinde yok olmasını önlemek amacıyla 2009 yı-
lında yerleşik bir veteriner anatomi müzesi kurulması kararını almış-
tır. Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Merih HAZIROĞLU; müzenin kurul-
ması ile ilgili planlamaların yapılması, gerekli tekniklerin öğrenilmesi 
ve sonrasında da yürütülmesi faaliyetleri için, kürsümüz öğretim 
görevlisi Dr. Okan EKİM’i görevlendirmiştir. Anatomik eserlerin ha-
zırlanması ve sergilenmesi ile ilgili modern tekniklerin öğrenilmesi 
ve kürsümüzde altyapısının oluşturulması amacıyla Anabilim Dalı’mız 
akademik personeli, çeşitli yurt dışı ziyaret ve çalışmalarda bulun-
muş, müzecilik ve anatomik preparat hazırlama teknikleri konusun-
da bilimsel becerisini arttırmıştır.

WEB http://www.ankvetmuseum.com/
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FEZA GÜRSEY
BİLİM MERKEZİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FEZA GÜRSEY
BİLİM MERKEZİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

İrfan Baştuğ Caddesi, No: 154, Altınpark/Altındağ 

Lütfen randevu alınız. 

0 (312) 596 90 15 • 0 (312) 317 99 19  

Adını, uluslararası bilim camiasınca tanınan, çeşitli uluslararası 
ödüller almış ünlü bir bilim adamımız olan Feza Gürsey’den alan ve 
Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi; Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime katkı hedefleri doğrultusunda, 23 
Nisan 1993 tarihinde kurulmuştur. İçinde yer alan 48 parçalık deney 
seti ile her yaştan ve her meslekten kişilere, meraklılara ve araştır-
macılara sunulan merkez yeni sergi tasarımları ile gelişmekte, ziya-
retçilerini “Bilim Merkezi” kavramının sunduğu o muhteşem dünya ile 
karşılamaktadır.

WEB http://www.fezagurseybilimmerkezi.com
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GÖLBAŞI BELEDİYESİ 
BİLİM MERKEZİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖLBAŞI BELEDİYESİ 
BİLİM MERKEZİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Seğmenler Mahallesi, Cumhuriyet Cad., No: 51, Bekir 
Gönenç Parkı, Gölbaşı/ANKARA

Hafta içi hergün 08:00-17.00 saatleri arasında açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 485 16 48 

Merkez, çocuklara ve gençlere, bilginin ve bilimin ne kadar yapıcı ve 
ne kadar önemli olduğunu kavratmak, onların ileriye dönük hedefle-
rinde; bilimin son noktasına ulaşma arzusu ve kendini en iyi şekilde 
yetiştirme fikrini oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bilim Merkezin-
de 25’in üzerinde gösteri ve deney seti vardır. 4. sınıftan 8. sınıfa 
kadar olan tüm sınıflar planlı bir şekilde merkezi ziyaret edebilirler. 
Bir seanstaki öğrenci sayısı sınırı 30’dur. Ziyaretler ücretsizdir. Bele-
diyenin özel öğrenci servisi vardır.
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BİLİM
MERKEZLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
FİZİK OYUNLARI BİRİMİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
FİZİK OYUNLARI BİRİMİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mü-
hendisliği Bölümü, Beytepe/Çankaya/ANKARA

Lütfen randevu alınız. 

0 (312) 297 72 00 

2002 yılında açılan Fizik Oyunları Biriminde, 50 civarında özgün deney 
seti ile bilgilendirici panolar ve resimler yer almaktadır. Bu deney 
setleri, genelde kişilerin bir düğmeye basarak ya da bir kolu çevire-
rek yani deneyi yaparak kullanacakları türde hazırlanmıştır. Sistem, 
belli bir fizik kuralını ya da yasasını en kısa sürede ve olabildiğin-
ce yalın şekilde anlatmak ve bunu deneyerek anlamasını sağlamak 
amacını taşımaktadır. Bu birimde fizik dersinde gördükleri birçok ko-
nuyu uygulamalı bir şekilde inceleme fırsatı bulmaktadır.
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BİLİM
MERKEZLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
YENİ VE TEMİZ ENERJİ
UYGULAMA MERKEZİ
GÜNEŞ EVİ VE GÜNEŞ
SAATLERİ PARKI

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
YENİ VE TEMİZ ENERJİ
UYGULAMA MERKEZİ
GÜNEŞ EVİ VE GÜNEŞ
SAATLERİ PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (YETAM), Beytepe/Çankaya /
ANKARA

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 297 67 69  

Güneş Evi, yaklaşık 1500W’lık güneş gözesi panelleri ile donatılmış-
tır. Bodrumunda ısı deposu (çakılyatak) bulunmaktadır. Panellerden 
sağlanan elektrik enerjisi, akü ve çevirgeç sistemleri aracılığı ile evin 
tüm elektrik gereksinimini karşılamaktadır. Evin eğimli güney cephe-
sine yerleştirilmiş özel cam yüzeyden alınan güneş enerjisi ısı olarak 
çakılyatakta depolanmaktadır. Güneş Evi ve bahçesi, temiz tükenmez 
enerjilerdeki araştırma çalışmalarının yapıldığı bir merkez olarak 
planlanmıştır.
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ITC MAMAK GERİ
DÖNÜŞÜM MERKEZİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ITC MAMAK GERİ
DÖNÜŞÜM MERKEZİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Nato Yolu Katı Atık Alanı, Mamak/ANKARA

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 390 8701 

Tesislerde, evsel atıklar cinslerine göre üç ana gruba ayrıldıktan son-
ra işleme tabi tutulmaktadır. Biyobozunur nitelikteki organik atıklar 
enerji ve kompost üretmek üzere fermantasyon sistemine yönlendi-
rilirken, kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar 
ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk edilerek ekonomiye kazandırıl-
maktadır. Organik atıklardan ortaya çıkan gazlar çevreye zarar ver-
meden elektrik enerjisine dönüştürülerek bertaraf ediliyor. Öğrenci-
ler burada geri dönüşüm sürecini baştan sona gözlemleyebilir.
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BİLİM
MERKEZLERİ

ODTÜ TOPLUM VE 
BİLİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



55

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODTÜ TOPLUM VE 
BİLİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Toplum ve Bilim Merkezi Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu 
Sergi Alanı, Eskişehir Yolu, ODTÜ/Çankaya/ANKARA

Hafta içi hergün 09.00-17.00 saatleri arasında açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 210 60 43 

Merkezde faaliyetler 4 ana alanda yürütülmektedir. 1. Uygulamalı Bi-
lim Merkezi: “Bilime Dokunun!” ilkesinden hareketle tasarlanan de-
neyler, günlük yaşamda gözlemlediğimiz ancak çoğu zaman farkına 
varmadığımız birçok fiziksel ilke ve doğa olayı, ilkokul seviyesinden 
başlayarak her yaş ve kesimden ziyaretçilere ulaştırılmaktadır. 2. 
Açık Hava Sergi Alanı: 10.000 metrekarelik Açık Hava Sergi Alanında 
çeşitli uçaklar, lokomotif ve makinelerden oluşan koleksiyon sergi-
lenmektedir. 3. Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi: Sergi alanı, geçmişten 
bugüne teknolojinin gelişimini simgeleyen alanları içermektedir. 4. 
Ulaşım Tarihi Sergisi: Muhteşem görünümleriyle ilk günkü gibi duran 
klasik arabaların ve motosikletlerin yer aldığı hangar binasında bu-
lunmaktadır.
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BİLİM
MERKEZLERİ

POLATLI BELEDİYESİ
BİLİM MERKEZİ VE 
ULUĞ BEY GÖKEVİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI BELEDİYESİ
BİLİM MERKEZİ VE 
ULUĞ BEY GÖKEVİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Yaşar Doğu Cad., No:10, Polatlı/ANKARA

Hafta içi hergün 08.00-17.00 saatleri arasında açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 624 11 77 

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan ve 29 Ekim 2014 tarihinde 
faaliyete geçen Bilim Merkezi ve Gökevi üç dönümlük arazi üzerine 
kurulmuştur. Bilim Merkezi ve Gökevi olarak iki binadan oluşmakta-
dır. Bilim merkezi kısmında 70 adet deney düzeneği bulunmaktadır. 
Hemen yanında 34 kişilik sabit planetaryum mevcuttur.
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MERKEZLERİ

TÜRKİYE TOHUM
GEN BANKASI

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE TOHUM
GEN BANKASI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Şehit Cem Ersever Cad., No: 9-11, Yenimahalle/ANKARA

Hafta içi hergün 09.00-17.00 saatleri arasında açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 343 10 50  

Türkiye Tohum Gen Bankası; ülke genelinde yerel çeşitler başta ol-
mak üzere genetik materyalin toplanmasını, kayıt altına alınmasını 
ve muhafazasını amaçlamaktadır. Genetik materyallerin gerektiğin-
de çeşitli araştırmalarda kullanımı amaçlanmaktadır. Türkiye Tohum 
Gen Bankası ayrıca, değişik amaçlarla tarımda, endüstride ve çeşitli 
çevre kirliliği sorunlarının çözümünde kullanılabilecek virüs, bakteri 
ve mantarları da oluşturup korumaya alacaktır.
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BİLİM
MERKEZLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖRNEK BİNA

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖRNEK BİNA

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Eskişehir Yolu 7. Km., No:166, Çankaya/ANKARA

Hafta içi hergün 09.00-17.00 saatleri arasında açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 295 50 00 

Çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan, enerjiyi 
etkin ve verimli kullanan Enerji Verimliliği Eğitim Binası iki kat üzerine 
inşa edilmiştir. Binada üst düzeyde ısı yalıtım teknikleri, güneş ener-
jisi, jeotermal (toprak kaynaklı ısı pompası) enerji sistemleri, fiber 
optik aydınlatma sistemi, gün ışığı kontrol sistemi, doğal aydınlatma, 
ısıtma/soğutma amaçlı kompozit duvar gibi yeni teknolojilere yer 
verilmiştir.
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BİLİM
MERKEZLERİ

ZİRAİ MÜCADELE
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ZİRAİ MÜCADELE
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No: 66, 
Yenimahalle/ANKARA

Hafta içi hergün 09.00-17.00 saatleri arasında açıktır.

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 344 59 93-96 

Enstitü bünyesinde bulunan Bitki Koruma Sergi Alanında, gerek mü-
zede çalışan araştırmacıların Türkiye böcek faunasını ortaya koymak 
amaçlı yaptıkları araştırmaları, gerekse diğer zirai mücadele teşki-
latları ve araştırma enstitüleri tarafından gönderilen örneklerin teş-
his edilmesi veya ettirilmesi sonucu 14 böcek takımından 225 famil-
yaya ait 2000 cins ve 3000’den fazla türe ait 25.000’den fazla örnek 
bulunmaktadır.



SANAT
MERKEZLERİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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Öğrencilerin okul dışında yaptıkları etkinlikler akademik başarılarını etkilemektedir. Okul dışı zamanın etkin kullanımı birey üzerinde olumlu etkiler oluşturup, ona sosyal 
ve akademik gelişimi için fırsatlar sunarken, yanlış kullanımı bireyin negatif yönde etkilenmesine neden olabilir. Okul dışı etkinliklerin, öğrencilerin çeşitli sosyal ve aka-
demik çıktıları üzerindeki etkilerini incelemek için araştırmacılar, öğrenci özelliklerine göre okul dışı etkinliklerdeki davranış örüntülerini incelemektedirler.
Günümüzde istenilen ezberci, pasif, sadece en kısa yolu kullanıp en çabuk cevap verebilen öğrenciler değil, aksine derse aktif katılım sağlayan, bir problemin çözümünde 
alternatif yollar üretebilen, eleştirel düşünebilen öğrenciler yetiştirebilmektir. Bu amaçla matematik programları gözden geçirilmiş ve yapılandırmacı yaklaşımına dayalı 
olarak yeniden hazırlanmıştır.
Sanat Eğitimi; düşünme şekillerindeki ve uygulama sürecindeki farklılıklara rağmen bilimsel çalışmaların, araştırmaların dışında kalan bir alan değildir. Sanat Eğitimi de-
nilince akla sadece çalgı, resim, heykel vs. gelmez. Sanat eğitimi, eğitimin bir alanı olduğuna göre, sanat eğitimi araştırmaları ve eğitim araştırmaları birbiri ile benzerlik 
gösterir. Bilimsel araştırmalar günden güne önem kazanmaktadır. İnsanlar artık her alanda olduğu gibi sanat eğitimi alanında da gerçek bilgiye ulaşma çabasındadırlar. 
Sanat, yaratıcı, doğayı dönüştüren emeğin ürünüdür. Nesnel gerçeğin insan bilincindeki estetik bir biçimde yansımasıdır, emektir, güzelliktir. Eğitim; toplumsal yaşamın, 
kültürel etkinliğin içeriğinde yer alan önemli bir olgudur. Bilgi ve beceri yönünden olumlu tavır geliştirme, kişinin ilgi, eğilim ve yetilerine, toplumun geleceğe dönük bek-
lentilerine uygun gelişmeler eğitimin geniş kapsamında yer alan etkinliklerdir. Sanat eğitimi; bireye kendi yaşantısı yoluyla, amaçlı olarak belirli sanatsal davranışlar ka-
zandırma ya da bireyin sanatsal davranışında olumlu değişiklikler oluşturma sürecidir. Sanat eğitimi bugün, öğrencilerin estetik duyarlığını geliştiren, kendi güçlerini ve 
önemli görsel gerçekleri tanımalarında önderlik eden, düşünme güçlerini artıran, sosyal alışkanlıklarını ve yaratıcı bireylerin oluşmasını sağlayacak bir eğitim sistemidir. 
Geleceğin toplumunu oluşturacak gençlerimiz ve çocuklarımız esnek, özgür, araştırıcı ve yaratıcı bir eğitim ortamında tutulmalıdır. Yaratıcılığı hedef alan sanat eğitimi 
taklitçilik değildir. Sezmenin, düşünmenin, araştırmanın, denemenin, çözümlemenin, sonuçlandırmanın ortak bir çabasıdır. Sanat eğitimi, çalışma biçimleri, süreçleri 
ve karakterleri bakımından, bilimsel araştırmanın paralelindedir. Hayatın bütün yönlerinde (sosyal, ekonomik, politik ve eğitsel) insan problemlerinin iç yüzünü daha iyi 
ortaya çıkarmak için araştırmaya karşı daima artan bir ilgi vardır. 
Çocuklar sanat merkezlerinde yapılan çeşitli etkinliklerde ve özellikle de sanatla ilgili çalışmalarda yaratıcılıklarını sergileyebilirler. Yaratıcı olabilmek için her şeyden 
önce bireyin kendine güven duyması, bağımsızca düşünebilmesi, kimi zaman alışılmış kalıpların ve kuralların dışına çıkabilmesi ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabi-
leceği ortam ve özgürlüğe sahip olması gerekmektedir. Kendine güven, kendini bulma ve yaratabilme, elinde bulunanlardan amaçladığı yönde başka bir şey üretebilme, 
olaylar karşısında pratik çözüm yolları bulabilme yeteneği sanat eğitimi ile kazandırılabilir. Sanat eğitiminde bilimsel veri ve olgulardan yararlanıldığı gibi sanat dışı 
eğitimde de sanatsal veri ve olgulardan geniş olarak yararlanılabilir. 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
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OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



67

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ BAŞKENT 
TİYATROLARI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Tiyatroları Ulus-Altın-
dağ/ANKARA

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 3092532

Ankara Başkent Tiyatrosu 1994 yılında kurulmuştur. Başkent Tiyatro-
ları kuruluşundan bugüne kadar her yıl yaklaşık 25.000 tiyatro sever-
le buluşmuştur. Ayrıca Türkiye genelinde turnelere çıkarak oyunlarını 
diğer illerde de sahnelemektedir.
2010 yılında 700 kişilik büyük sahne, 350 kişilik çocuk tiyatrosu, 120 
kişilik kukla karagöz sahnesi kurulmuştur. 
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA DEVLET OPERA 
VE BALESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Atatürk Bulvarı, No:20 Ulus-Altındağ/Ankara

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 324 22 14

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 1309 sayılı kanun ile kurulmuş, ulusal 
opera ve bale topluluklarını bünyesinde barındıran, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı genel müdürlük bünyesinde çalışmalarını sürdür-
mektedir..
Asıl amacı, opera, bale ve müzik sanatlarını halka tanıtmak ve yay-
mak gayesiyle opera, operet, bale temsilleri ile konserler vermek, 
yurt içi ve yurt dışı turneler ile millî ve milletler arası festivaller dü-
zenlemektir.
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ANKARA
DEVLET TİYATROSU
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA
DEVLET TİYATROSU İLETİŞİM

BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Lütfen randevu alınız. 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı resmi bir tiyatro kurumudur. 
10 Haziran 1949 tarihinde çıkarılan “Devlet Tiyatro ve Operası’nın Kuruluş 
Yasası” gereğince Devlet Tiyatro Opera Genel Müdürlüğü’ne atanan Muhsin 
Ertuğrul ve arkadaşlarının çabasıyla; Türkiye’de ilk resmi sanat kurumu 
olarak Ankara Devlet Tiyatrosu, 1 Ekim 1949 tarihinde Küçük Tiyatro’da Ce-
vat Fehmi Başkut’un Küçük Şehir ve Büyük Tiyatro’da Johann Wolfgang von 
Goethe’nin Faust adlı oyunlarıyla etkinliğe başlamış oldu.

Sahneler:
1.Muhsin Ertuğrul Sahnesi
2.Mahir Canova Sahnesi
3.Oda Tiyatrosu
4.İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi
5.Altındağ Tiyatrosu
6.Akün Sahnesi
7.Şinasi Sahnesi
8.Küçük Tiyatro
9.Büyük Tiyatro
10.Çayyolu Tiyatrosu Cüneyt Gökçer Sahnesi
11.Orhan Asena Sahnesi
12.Stüdyo Sahne
13.75.Yıl Sahnesi
14.Tatbikat Sahnesi
15.Ziraat Sahnesi

İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No:8 Ulus/Ankara

0 (312) 324 22 14



72

04

SANAT
MERKEZLERİ

BİLKENT SENFONİ
ORKESTRASI

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



73

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLKENT SENFONİ
ORKESTRASI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Bilkent Konser Salonu 06800 Bilkent/Ankara

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 290 17 75

Bilkent Senfoni Orkestrası, Bilkent Üniversitesi bünyesinde faaliyet 
gösteren senfoni orkestrası. Türkiye’nin ilk özel, akademik, uluslara-
rası sanat topluluğu olma özelliğini taşır. 
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CER MODERN 

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Altınsoy Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 310 00 00

Cer Modern, toplumsal bir eğitim projesi olmayı ve Ankaralıların sa-
nat ile daha yakın bir ilişki kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuş-
tur. Bir modern sanatlar merkezi, okullar ve üniversiteler gibi toplu-
mun eğitim projesinin bir kısmıdır; entelektüel, estetik ve duygusal 
bütünlükle kalite ve anlayışın ortak uygulama alanıdır. 4.500 m2’lik 
tek parçalık alanıyla, Cer Modern Türkiye’nin en büyük sergi salo-
nu ünvanını da taşıyor. Toplam 11.500 m2’lik alanda sergi galerisi, fo-
toğraf galerisi, müze galerisi, konferans salonu, sanatçı rezidansları, 
kafe, heykel park alanı ve satış mağazası yer alıyor.
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CUMHURBAŞKANLIĞI 
SENFONİ ORKESTRASI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Doğanbey Mah. Talatpaşa Bulvarı, No:38 Altındağ/Ankara

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 309 13 43

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türkiye’de çok sesli müziği yay-
ma, tanıtma, sevdirme, Türk bestecilerin eserlerini yurt dışında ses-
lendirme amaçlarına hizmet eden Ankara’da yerleşik senfoni orkest-
rasıdır. Dünyada, kuruluşundan itibaren varlığını kesintisiz sürdüren 
en eski orkestralardan biridir.
1924 yılında Atatürk’ün emriyle İstanbul’dan Ankara’ya taşınan CSO, 
geldiği günden bugüne hiç ara vermeden değerli izleyicileriyle bulu-
şuyor. Yurt içinde ve yurtdışında yüzlerce konser vermiştir.
1826’da Osmanlı padişahı II. Mahmut devrinde İstanbul’da batılı bir 
bando oluşturmak düşüncesiyle “Mızıka-ı Hümayun” adı ile kurulan 
topluluk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temelini oluşturur. 
Mızıka’ı Humayun 1924 yılında Atatürk’ün isteği ile Ankara’ya taşındı ve 
1932 yılında “Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası” adını alarak Tür-
kiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerine 
devam etti. 1957 yılında Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrası adını 
almış orkestra günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlıdır.
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ÇANKAYA BELEDİYESİ 
ÇAĞDAŞ SANATLAR
MERKEZİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

John F.Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere Çankaya/Ankara

Lütfen randevu alınız. 

0(312) 468 2105
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Çankaya’da ulusal ve 
uluslararası sergi, film ve tiyatro festivalleri, konser, söyleşi, panel, 
seminer gibi etkinliklere ev sahipliği yapan bir kültür ve sanat mer-
kezidir.
Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu ve Gülten 
Akın Konferans Salonu olmak üzere 2 adet Konferans salonuna , Abi-
din Dino, Osman Hamdi Bey,Eren Eyüboğlu, Füreyya Koral ve Fikret 
Mualla sergi Salonları olmak üzere 5 adet sergi salonuna ve 1 adet 
video art odasına sahiptir.
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TÜRKPUSAT
GELENEKSEL SAVAŞ
PUSATLARI MÜZESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Kale Mahallesi, Gözcü Sokak No: 9 Altındağ/Ankara

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebilir.

0(312) 311 12 35
Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde açılan, Türk devletlerinin 
kullandığı savaş malzemelerinin yanı sıra geleneksel silahları yapma 
ve kullanma tekniklerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı müze, savaş 
tarihine de ışık tutuyor.
Koleksiyon içerisinde Türk devletlerinin kullandığı farklı dönemlere 
ait 500 ok ucu, kılıç, yay, gürz, miğfer, kalkan, hançer gibi birçok mal-
zeme bulunuyor. Türk askerlerinin kuşandığı tüm pusatların mevcut 
olduğu müzede 2 bin 300 kayıtlı envanter yer almaktadır.



KÜTÜPHANELER

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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Bilgiye erişimde temel ögelerden biri olan kütüphanecilerin eğitimi günümüzde giderek önem kazanmaktadır. İnsanlar yaradılışlarından bu yana sınırsız sorunlarla karşılaş-
mışlardır. Bu sorunları çözümleyebilmek içinde aralıksız olarak çalışmaların sürdürmüş, bugüne kadar gelmişlerdir. İnsanlar için bilgi gereksinmesi, o zamanlarda bile kendini 
göstermiştir. İlkel insanlar için bilgi gereksinmesi hayatlarının devamı için şarttır
Eğitim alanında yapılan çalışmalar gelişimsel faktörler dışında çevrenin ve çocukların yaşadığı deneyimlerin de öğrenme üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Çocuğa su-
nulan zengin uyarıcı çevre onun hayal gücünü ve merak duygusunu geliştirmesinde önemli rol oynar. Özellikle dilin öğrenilmeye başlanmasıyla birlikte çocuğun hayal dünyası 
da farklı anlamlar kazanır. Hayali oyunlar, hayali kahramanlar çocuğun dünyasını zenginleştirir.
Geleneksel olarak kütüphanecilerin görevi bilgiyi depolamak, erişmek ve onun dağıtımı yapmaktır. Bu işler için gerekli olan beceriler temelde elle çalışan sistemlerin kullanıl-
masıyla gelişmiştir. Ancak, son yıllarda otomatikleşmiş kataloglama, sağlama ve ödünç verme sistemleri, bibliyografik yazılım paketleri, güvenlik sistemleri, CD-ROM’lar, genel 
yazılımlar

Eğitim sisteminin odak noktası sayılan öğretim programlarının, özellikle bireylerin bedensel, zihinsel-bilişsel ve psiko-sosyal gelişmelerinin bir bütün olarak desteklendiği ve 
onların yaşam boyu öğrenmeleri için gerekli olan temel öğrenme araçları ile bireysel ve toplumsal yaşamları için gerekli olan ortak temel bilgi, beceri, alışkanlık, tutum ve 
değerleri kazandıkları temel eğitim basamağı olan ilköğretim için önemi çok daha büyüktür. Bir anlamda, bir ülkedeki bütün eğitim sisteminin yönünü ve niteliğini belirleyecek 
olan ilköğretim programları, son derece duyarlı olunması gereken bir konudur. Genelde, alışkanlıkların kazanıldığı ve pekiştirildiği dönem olarak kabul edilen ilköğretim döne-
mini eğitim açısından şekillendiren, öğretmen öğrenci ilişkisini belirleyen, eğitimin, temellendiği yapıyı çizen, eğitimin bütün unsurları için rol oluşturan öğretim programları, 
doğal olarak, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları için de belirleyici bir olgudur. İlköğretim programlarının bir ülkede okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarını 
kazandırma ve güçlendirme için temel kaynak olduğu ve bu alışkanlıkların bir anlamda geleceğini belirleyeceği, bu nedenle sözü edilen programların okuma ve kütüphane 
kullanma alışkanlıkları açısından incelenmesinin çok büyük önem taşıdığı söylenebilir.
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ADNAN ÖTÜKEN İL
HALK KÜTÜPHANESİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ADNAN ÖTÜKEN İL
HALK KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Kumrular Sok. No: 3 Kızılay/Ankara

Pazartesi-Cumartesi 09.00-20.30 saatleri arası açıktır.

410 90 44 

Ankara’nın Çankaya ilçesinin Kızılay mahallesinde bulunan, 25 Tem-
muz 1922’de Maarif Vekaleti’nin alt katında kurulan kurum, aynı yılın 
26 Temmuz tarihinde Maarif Umumi Kütüphanesi adını alarak ku-
rumsallaşmıştır. 1939 yılında Ulus’a daha sonra Kediseven Sokak’ta 
bir binanın zemin katına taşınan kütüphane 1971’de geçici süreliği-
ne Yenimahalle’ye daha sonra Bahçelievler’e taşınmıştır. 1983 yılında 
şimdiki binasına yerleşen kütüphane 1985 yılında Millî Kütüphane’nin 
kurucusu Adnan Ötüken’in adını almıştır.
500.000 cilt kitap ve süreli yayından oluşan koleksiyona sahip kü-
tüphanenin binası 1944-46 yıllarında Mimar Paul Bonatz tarafından 
tasarlanıp inşa edilmiştir. Kütüphane binası 14 Nisan 1979 tarihinde 1. 
derece kentsel sit alanı olarak tescillenmiştir.
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ALİ DAYI ÇOCUK
KÜTÜPHANESİ
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ALİ DAYI ÇOCUK
KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

100. Yıl Mahallesi, Nene Hatun Cd No:57, 06700 Çankaya/
Ankara

Pazartesi-Cumartesi 08.00 - 17.00 saatleri arası açıktır.

0 (312) 436 52 94 

Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi 1985 yılında Hamdullah Şükrü Kenanoğlu 
tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanmıştır. Hamdullah 
Şükrü Kenanoğlu iki katlı evinde eşi ile yaşıyordu fakat çocukları 
olmuyordu. Kenanoğlu’nun çocuk sevgisinden dolayı, iki katlı evini 
çocuk kütüphanesi yapmaya karar vermiş. Kütüphanenin adına ise 
kendisine emek veren manevi babasının adı olan Ali Dayı olarak karar 
vermiş. Ali Dayı Kütüphanesi bir bağış kütüphanesidir ve Ankara’nın 
ilk örnek çocuk kütüphanesidir. 
Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi 2 katlı müstakil bir binadan oluşmakta-
dır. Alt katta 0-9 yaş grubu çocuklar için kitaplar bulunmakta. Renkli 
hikâye kitapları ana sınıfı öğrencilerinin dikkatini her zaman çekiyor. 
Kreşler, devlet okulları randevu üzerine kütüphaneyi ziyaret edebili-
yor. Alt katta ayrıca başka kitapların bulunduğu bir oda bulunmakta. 
Bu odada legolar, sesli kitaplar ve kukla bölümü bulunuyor. Çocuklar 
genellikle aileleri ile geliyorlar. Ankara dışından gelen çok fazla aile 
var. Alt katta ayrıca zeminde çocuklar için satranç masası bulunuyor.
Üst katta ise 9 -16 yaş grubu arasındaki çocuklar için hikaye kitapları 
bulunuyor. Bu katta da çocuklar için satranç masası bulunuyor.
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ATATÜRK KÜLTÜR
MERKEZİ - ATATÜRK
İHTİSAS KÜTÜPHANESİ
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ATATÜRK KÜLTÜR
MERKEZİ - ATATÜRK
İHTİSAS KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

K.Karabekir Cad. Eski Hipodrom İçi - Ulus/Ankara

Pazartesi-Cumartesi 08.00 - 17.00 saatleri arası açıktır.

0 (312) 384 50 50

Atatürk İhtisas Kütüphanesi 310 m2 alana kurulmuş olup içerisinde 
10 milyon adet kitap bulunmaktadır. Isıtma ve havalandırma sistemi 
mevcuttur.
Atatürk İhtisas Kütüphanesi’nde Atatürk, Kurtuluş Savaşı, devrimleri-
miz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla ilgili çeşitli kitaplar, Folk-
lor İhtisas Kütüphanesi’nde ise halk kültürümüzle ilgili kaynakça ve 
kitaplar bulunmaktadır. Ödünç kitap verilmemektedir. Kurum foto-
kopi imkânları kısıtlı olarak kullanılabilmektedir.
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BORATAV HALK KÜLTÜRÜ 
ARAŞTIRMA TURİZM VE 
İHTİSAS KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

İnönü Bulvarı No:32 Giriş Katı Emek- Çankaya/Ankara

Pazartesi-Cumartesi 08.00 - 17.00 saatleri arası açıktır.

0 (312) 470 78 13 - 470 78 09

Kültür ve turizm alanlarında kaynak oluşturmak üzere Kültür Bakan-
lığı bünyesinde kurulan Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm 
İhtisas Kütüphanesi, koleksiyonunda bulunan yaklaşık 22.000 adet 
yayın ile turizm ve halk kültürü alanlarında araştırma yapan akade-
misyenlere, öğrencilere, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren çe-
şitli kurum ve kuruluşlardan uzmanlara hizmet vermektedir.
   
1970 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Boratav Halk Kültürü 
Araştırma Kütüphanesi ve 1991 yılında kurulan Turizm İhtisas Kütüp-
hanesi, 2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesiyle 
Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesi olarak 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde hafta içi her gün 
mesai saatleri içerisinde hizmet verilmektedir. Kütüphane kaynak-
larından belli şartlarda ödünç alma ve fotokopi yoluyla yararlanma 
imkânı bulunmaktadır. 
Kütüphane ile ilgili düşünce ve öneriler ile ihtisas alanlarında olmak 
kaydıyla koleksiyonda bulunması istenilen yayınların isimleri e-posta 
yoluoyla iletilebilir. 
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

CEBECİ
HALK KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Dumlupınar Caddesi Eceabat Sokak No:5 Cebeci/Ankara

0 (312) 363 45 39

Cebeci Halk Kütüphanesi, 1972 yılında Kütüphaneler Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlı olarak hizmete açılmıştır. Kütüphane kullanımı için yaş 
sınırı yoktur, kendi bünyesi içinde çocuk bölümü de mevcuttur. Yetiş-
kin ve çocuk bölümünün yanı sıra internet erişim merkezi de vardır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

CERMODERN
SANAT KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Anafartalar, Altınsoy Cd. No:3, 06101 Sıhhiye - Altındağ/
Ankara

0 (312) 310 00 00

2010’da açılan bu müze, eski demir yolu fabrikasında modern sanat 
sergi ve etkinliklerine ev sahipliği yapar.
CerModern’in giriş katında yer alan yayın, katalog ve kütüphane bö-
lümünde, modern sanatlar, sahne sanatları ve düşünsel alanda baş-
vuru kaynakları yer almaktadır. Yayın, katalog, kütüphane bölümün-
de Ankaralı sanatçı ve araştırmacıların kullanımına sunulmak üzere 
seçkin kaynaklar sunuluyor. 

Pazartesi-Cuma 10.00 - 18.00 saatleri arası açıktır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET AKİF ERSOY 
EDEBİYAT MÜZE
KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Hacettepe Mah. Sarıkadı Sok. No:47 Hamamönü Altındağ/
Ankara

0 (312) 312 28 64

Kütüphanede Mehmet Akif Ersoy’un bazı şahsi eşyaları, eserleri ve 
hakkında yazılmış olan eserler bulunmaktadır. Ankara ve çevre iller-
de doğmuş ya da uzun yıllar yaşamış olan yazarların eserleri ve hak-
larında yazılmış olan eserler, edebiyat başvuru kaynakları, romanlar, 
dilbilgisi kitapları, hikaye ve şiir kitaplarının yanı sıra edebiyat yazar-
larına dair biyografiler, yazma eserlerin tıpkıbasımları, M. Kemal Ata-
türk, M. Akif Ersoy, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı konulu kitaplar, 
ödüllü ve imzalı kitaplar ile Ankara ve ilçelerini tanıtan bir kent kitap-
lığı vardır.
Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Savaşı sırasında I. TBMM Burdur Mebusu 
iken, kendisine hayranlık duyan Tacettin Şeyhi tarafından selamlık 
bölümü kendisine tahsis edilen bu evde yaşamış ve İstiklâl Marşı’nı 
bu evde yazmıştır.
Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi, yüksek avlu duvar-
ları ile çevrili olup bahçesine küçük avlu kapısından girilmektedir. 
Bahçenin ortasında yer alan bina iki katlı ahşap bir Ankara evidir. Üst 
kata çıkan tahta trabzanlı merdiven boyunca Ersoy’a ait fotoğraflar 
bulunmaktadır. Üst katta dinlenme ve toplantı odası yer almıştır. Evin 
en gösterişli alanı olan toplantı odasının tavanı, ortada kalem işleriy-
le süslü altıgen bir göbek bulunan yöresel Ankara tavanıdır.
Müzede Mehmet Akif Ersoy’a ait kitaplar, cep saati, gözlük, tesbih ve 
büyük şairin yüzünün kalıbı teşhir edilmektedir.
İstiklal Marşı’nın 90. kabul yıldönümü olan 12 Mart 2011 tarihinde hiz-
met vermeye başlayan müze kütüphanesi “Avrupa Birliği Destinasyon 
Ödülü” kazanmıştır

Salı-Cumartesi 10.00 - 19.00 saatleri arası açıktır.



98

08

KÜTÜPHANELER

MİLLÎ KÜTÜPHANE

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



99

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ KÜTÜPHANE
İLETİŞİM

BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı, No:4, 06490 Çankaya/
Ankara

0 (312) 470 82 03

Millî Kütüphane, dünyada var olan benzerleri gözetilerek kurulmuş 
olan Türkiye’nin ulusal kütüphanesi. Ankara’nın Çankaya ilçe sınırla-
rı içerisindeki Bahçelievler semtinde bulunmaktadır.  Türkiye’nin en 
büyük arşiv kütüphanesi olan ve bundan 70 yıl önce kullanıcıya açılan 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane, koleksiyonlarında 
barındırdığı milyonlarca eserle adeta Türkiye’nin kültürel hafızası ko-
numunda yer alıyor.
Her yıl güncellenen ve toplam kayıtlı üye sayısı 110 bin olan, 9 okuma 
salonunda toplam bin 357 kişilik kullanıcı kapasitesine sahip kütüp-
hane, sadece kütüphanecilik değil; yayıncılık, restorasyon ve koruma, 
dijitalleştirme, kültürel ve uluslararası etkinlikler ile sosyal sorumlu-
luk kapsamındaki çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Gelişen tekno-
lojiye paralel araştırmacıların doğru bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde 
erişebilmesi amacıyla internet üzerinden sunulan Millî Kütüphane 
hizmetleri arasında Katalog Taraması, Dijital Kütüphane Sistemi, Tür-
kiye Bibliyografyası, kitap ayırtma hizmeti, görme engelli vatandaşlar 
için Konuşan Kitaplık, Taş Plak Koleksiyonu ile Avrupa Dijital Kütüpha-
nesi (Europeana) yer alıyor.
Zengin koleksiyonunda Osmanlı döneminde Arap harfleriyle basılmış 
ilk matbaa baskılarından kitaplar da bulunan Milli Kütüphane, halk 
edebiyatının en canlı kaynaklarından olan “cönkler” ile latin harflerin-
de yayın yılı 1801 öncesine ait nadir kitaplara da ev sahipliği yapıyor.

Her gün 06.00 - 22.00 saatleri arası açıktır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OR-AN SEVGİ YILI
HALK KÜTÜPHANESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Oran, Rasih Kaplan Sk. No:19, 06450 Çankaya/Ankara

0 (312) 490 23 56

16 Kasım 1992 yılında hizmete açılan kütüphane hizmet binası, 1407 m2 
kullanım alanına sahip A tipi kütüphane binasıdır.
Kütüphane; kitap, süreli yayın, görsel-işitsel yayınlar ve eski harfli 
basma eserlerden oluşmaktadır.
Danışma Hizmeti, Ödünç Verme Hizmeti ve İnternet Hizmeti bulun-
maktadır.

Kütüphaneye ilgiyi arttırmak, halkı kütüphaneden yararlanmaya yön-
lendirmek, kütüphaneyi bir kültür odağı olarak görmelerini sağlamak 
amacıyla; milli bayramlar, anma-kutlama ve kuruluş günlerinde, ki-
tap tanıtma, imza günleri, konferans ve paneller düzenlemektedir.
Kişi-kurum ve kuruluşlar kütüphaneyle işbirliği yaparak kendi etkin-
liklerinde, kütüphane salonlarını da kullanabilmektedir.

08.30 - 19.00 saatleri arası açıktır.



OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI

TARİHI VE
KÜLTÜREL
MEKANLAR



103

Kültür kavramı, sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, yaşam tarzı gibi etkenleri içine alan geniş bir kapsama sahiptir. 
Tarihi çevre; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu dikkate alınarak şu şekilde tanımlanabilir:  Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeni-
yetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntılarının; önemli tarihi olayların yaşandığı yerlerin 
ve yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının oluşturduğu çevredir.
Eski eserler, bulundukları ülkenin ve kültürün olduğu kadar insanlık tarihinin, insan yaratıcılığının, kültürel çeşitliliğin ve gelişimin belgeleri olarak ortak ve evrensel bir 
değer taşırlar. Binlerce uygarlığın yeşerdiği, bir süre sonra da küllendiği dünyamızda, insanoğlu yaptığı büyük yanlışlar ve sağlıksız girişimler sonucunda bu uygarlıkların 
simgelerini tahmin edilemeyecek büyük bir hızla tahrip etmektedir. Tarihsel çevremiz ile kültür ve sanat adına üretilenler insan ömründen daha kısa bir sürede ya yok 
olmuş ya da kimlik değiştirmiştir. Bunun sonucunda gelecek kuşaklar, ikinci bir kez yaratılma olanağı bulunmayan köklü bir kültür birikimine ve tarihi alanlara sahip 
olduklarını bilemeyeceklerdir. Tarihi mirasın yok edilmemesi için, karşılaşılabilecek sorunlar ve sorunların kaynağı ne olurda olsun, temeldeki yanlışlıkların ortadan kal-
dırılarak çözümlenmesi gerekmektedir.
Her şeyden önce, kültürel kimlik kavramının giderek önem kazandığı küreselleşme süreci içerisindeki günümüz dünya koşullarında, kültürel mirasımıza sahip çıkmanın 
kimliğimize sahip çıkmakla eş anlamlı olduğu bilinciyle hareket etmek zorunda olduğumuzu kabul etmek gerekmektedir. Kültürel miras, turizmin en önemli kaynakların-
dan biridir. Bu nedenle; kültürel mirasın turizm potansiyelinin, turizm gelişiminin kısa, orta ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesini baz alan stratejiler oluşturulma-
lıdır. Söz konusu stratejiler, miras alanının ziyaretçi kapasitesini değerlendirmeye ve makul limitler belirlemeye de imkan sağlamalıdır.
Anadolu şehirlerinin yerel tarihlerini araştırmaları ile ortaya çıkaracakları yeni tarihi mekânlar, kültürler, tarih eğitiminin önemli atölyelerini oluşturacaktır. Okul Dışı tarih 
öğretimi doğrultusunda yapılacak eğitim amaçlı turistik geziler bu illerin tarihi mekanlarının; tarih derslerinde istifade edilen merkezler haline gelmesini sağlayacaktır. 
Tarih dersleri bu sayede hem monoton ve tekdüze olmaktan çıkacak hem de bu bölgeye yapılan bu tür geziler bölge halkının turistik açıdan kalkınmasını sağlayacaktır. 
Yeni yerler gören, tarihi; kitaplarda okudukları mekanlarda yaşayan, farklı kültürleri gören öğrencilerimiz bu gördüklerini başka insanlarla paylaşacak ve bu sayede o 
bölgenin turistik tanıtımını da yapmış olacaklardır.
Okul dışındaki tarihsel yapılar, antik kentler, müzeler gibi eğitim araçlarıyla desteklenen öğretime, okul dışı tarih öğretimi denilmektedir. Tarihsel çevrenin ve kaynak 
kişilerin sağladığı ilk elden, yazılı olmayan kanıtlarla öğrenciyi karşı karşıya getirmek okul dışı tarih öğretimini gerektirir. Tarihi yerlerin ve müzelerin halka verdikleri hiz-
metlerin yanında, eğitime verdikleri hizmetler de yadsınamaz derecede önemlidir. Özellikle tarih, coğrafya ve sosyal bilgiler derslerinde, okul dışı eğitim, bakanlık tarafın-
dan teşvik edilmektedir. Okul dışındaki tarihsel çevrelerde verilecek eğitim, öğrenci merkezli ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi doğrultusunda olduğu için önem arz 
etmektedir. Tarihsel çevreyi genel olarak etrafımızda bulunan ve geçmişe ait olan bütün öğeler oluşturmaktadır. Bununla birlikte tarihsel çevre yaşadığımız çevredeki 
ailemizin, mahallemizin, köyümüzün ve şehrimizin de tarihidir. Sadece günümüzde yok olmuş insanların ve mekânların değil; aynı zamanda halen var olanların da tarihini 
içerir. Tarih öğretiminin faydalanacağı kaynakların başında, yaşadığımız çevrede bulunan yakın ve uzak geçmişe ait eserler ve geçmiş dönemlerden günümüze ulaşmış 
olan kıyafetler, aletler, yapılar, gelenekler, efsaneler vb. gelir. Bu mekânlar doğrudan doğruya inceleme imkânı vermelerinden dolayı büyük bir öneme sahiptir. Şüphesiz 
okulun bulunduğu yörede incelenebilecek birçok tarihi eser ve kalıntılar bulunmaktadır. Bunlar; camiler, medreseler, mezarlar, eski okullar, kütüphaneler, imaretler, 
şifahaneler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, su kemerleri, çeşmeler, kapalı çarşılar, kuleler, köprüler, surlar, kaleler, saraylar, kitabeler, müzede bulunan eşya, her nevi 
buluntular gibi tarihi değeri bulunan ve tarih öğretimi için değerli kaynaklardır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AĞAÇ AYAK CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES Ziraat Mahallesi, Merkez Sk. No:1, 06110 Altındağ/ANKARA

 

Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan camii, geniş bir avlu içinde yer 
alır. Su basmanı kısmına kadar moloz taş malzeme, onun üzerine 
ahşap hatıllı ve tuğla kerpiç duvarlıdır. Kitabesi olmayan
camiinin 1705 tarihli olduğu tahmin edilmektedir. Camii, ahşap min-
beri, boyalı nakışları ile dikkati çeker. Ahşap işçiliği, geç devir üslubu 
gösteren desenleri ve alçı mihrap stili nedeniyle 17. yy. sonu ile 18. yy. 
başına tarihlenir. Eser ahşap boyamalı minberi ve mihrabı ile önem 
kazanan geç dönem Ankara eserleri için tipik bir yapıdır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AHİ ELVAN CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES Necatibey Mh., 06240 Altındağ/ANKARA

 

Samanpazarı semtindeki Ahi Mahallesi, Koyunbaba Sokağı’nda yer 
alan bu çok sade görünümlü camii, meyilli bir kayanın üzerine inşa 
edilmiştir. Duvarlarının alt kısmı taş, üst kısmı kerpiç, iç yapısı ahşap-
tır. Çatısı günümüzde kiremitle örtülmüştür. Yakın senelerde yapılan 
tamir ile içi ve dışı tuğla kaplama ile onarılmıştır. İlk yapılışı 14. yy. so-
nunda olup, 15. yy. başında yenilenmiştir. Dört sahanlı bazilikal plana 
sahip camii, büyük bir olasılıkla doğu giriş cephesinde tamamen ye-
nilenerek bir sahanlık daralma görmüştür. Yenilenmiş olan minare, 
camiinin kuzeybatısında duvara bitişik olarak yükselir. Kare kaidesi 
taş, silindirik gövdesi tuğladır ve tek şerefelidir. Dahilde ahşap düz 
örtü sistemi, bugün üzeri boyalı olan 12 ahşap sütun tarafından ta-
şınır. Sütunlar düzenli aralıklarla yerleştirilmemiştir. Mermer sütun 
başlıkları Korint ve Dor tipi Roma dönemi devşirme malzemesidir. 
Camii içinde, kuzeyde yine ahşap olarak birinci sütun sırasına ka-
dar uzanan bir alt kat ve ikinci sütun sırasına kadar uzanan bir üst 
kat mahfili vardır. Sade giriş kapısı doğu cephesindedir. Kuzeyde üç 
mahfilde bugün kapalı olan bir kapı daha  vardır. Ahşap minber güzel 
bir işçilik sergiler. Minber kitabesinden camiinin 1413 yılında yenilen-
diği, hamisinin Elvan ey Bin Mecduddin İsa olduğu, minberi Harputlu 
usta Mehmet Bin Beyazit’in yaptığı anlaşılmaktadır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AHİ YAKUP CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES Hacı Bayram Mahallesi, 06030 Altındağ/ANKARA

 

Hacı Bayram Mahallesi Selman-i Farisi Sokak’ta meyilli bir arazi üze-
rinde yer alır. Doğu cephesinde yer alan 11 basamaklı bir merdivenle 
çıkılan cami, taş temel üzerine kerpiçle yapılmış ve sıvanmış olup, ki-
remit çatılı sade görünüşlü bir yapıdır. 1392 yılında Ahi Sinan oğlu Ahi 
Çelebi’nin oğlu Ahi Yakup imar ettirmiştir. 14. yy. Ankara camileri için 
tipik olan mihrabı ile dikkati çeker. Yenilenme sonucu ilk karakterini 
kısmen kaybetmiştir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AHMET HAMDİ 
AKSEKİ CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Üniversiteler Mh., 06800 Çankaya/ANKARA

 

0(312) 295 70 00

Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinin yanındaki “Türkiye’nin en mo-
dern camisi” olarak nitelenen Ahmet Hamdi Akseki Camii, Ankara’da-
ki Müslümanların en çok rağbet ettiği mekanların başında geliyor.
Yapımına 2008’de başlanan ve ibadete 2013’te açılan cami, 23 bin 125 
metrekarelik alanda inşa edildi. Caminin kapalı alanında yaklaşık 6 
bin kişi namaz kılabiliyor. 
Caminin yer altında inşa edilen 4 katında, 2 bin araçlık otopark ve 
sergi alanları bulunuyor
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AOÇ
ATATÜRK EVİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No: 6-3 Yenima-
halle/ANKARA

0(312) 211 01 70 - 71

www.aoc.gov.tr

Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği ev…
Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik’teki evini me-
rak ediyorsanız, tam yerindesiniz demektir. Atatürk’ün 100. Doğum 
Yıldönümü etkinlikleri içerisinde, Türk Ulusu’nun Ata’sına sevgi ve 
saygısının kanıtı olarak Selanik’teki Atatürk Evi’nin aynı plan ve ölçü-
ler içerisinde bir örneği, Ankara Ticaret Odası’nın girişimi ile Çarmıklı 
kardeşler tarafından Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisinde yaptı-
rılarak 1981 yılı 10 Kasım günü törenle ziyarete açılmıştır.
Müze Odası; Kapısı sofaya açılan Atatürk’ün şahsi, fotoğraf, vesika ve 
eşyalarının sergilendiği yerdir. 
Atatürk Evi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünce yönetilmekte olup, 
girişler ücretsizdir.
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Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacıbayram Camii’nin bitişiğinde yer almakta-
dır. Roma Döneminin önemli yapıtlarından biri olan tapınak, son Galat Hü-
kümdarı Amintos’un oğlu Kral Pylamenes tarafından Augustus’a bağımlılık 
nişanesi ve Galatya Eyaletinin Roma’ya katılmasını kutlamak amacıyla M.Ö. 
25 yılından sonra yapılmış olmalıdır. Roma Döneminde Ankara, Augustus 
Tapınağı’nın bulunduğu kutsal tepenin etrafında kurulmuştur. Her ne kadar 
M.Schede tarafından M.Ö. 2.yüzyıla tarihlenmiş olsa da, tapınakta bulunan 
mimari öğeler erken Augustus Dönemini (M.Ö. 27-M.S. 14) işaret etmekte-
dir. Frig Döneminde tapınağın bulunduğu tepede bereket tanrıçası Kybele 
ile Ay tanrısı Men’e tapınıldığını, Roma Dönemi sikkelerindeki tasvirlerden 
ve yazıtlardan anlamaktayız. Ayrıca kolonadın kuzey-batı antası üzerindeki 
yazıttan ise tapınağın Augustus ve Tanrıça Roma’ya adandığını biliyoruz. 
İmparator Augustus ölümünden önce Vesta rahibelerine dört adet belge 
teslim eder. Bunlardan birisi vasiyetnamesi, ikincisi cenaze töreni hak-
kındaki emirleri, üçüncüsü imparatorluğun parasal ve askeri durumunu 
belirtmekte, dördüncüsü ise yaşadığı sürece yaptığı işleri anlatmakta idi. 
Bunlardan ancak dördüncüsü ‘’index rerum gestarum’’ tapınağın duvarın-
da iki dilde, Latince ve Helence yazılmış olarak günümüze kadar gelmiştir. 
Roma’da İmparatorun mezarının önünde yer orijinal Latince metin kaybol-
duğu için tapınağın önemi daha da artmıştır. Pisidia bölgesindeki Antioc-
hia’da (Yalvaç) yapılan kazılarda ‘’Res Gestae Divi Augusti’nin (tanrılaştırıl-
mış Augustus’un işleri) adını taşıyan kitabenin kopyasına ait parçalar ele 
geçmiştir. Bu da, şimdi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan 
tapınağa ait olan yazıtların eksik bölümlerinin tamamlanmasına yardımcı 
olmuştur. Latince ve Yunanca olan bu yazıt tapınağın Hacıbayram Camii’ne 
yakın olan duvarın üstünde tanrılaştırılmış Augustus’un icraatı sözcükleri 
ile başlar ve duvarın büyük bir bölümünü kaplar.
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Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kentte askeri bir garnizon bulun-
duran Hititler tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ama bu düşünce arkeolojik 
verilere dayanarak doğrulanmamıştır. Hititlerden bu yana hep aynı yerde 
bulunan, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerinde birçok kez ona-
rılan Ankara Kalesi, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini 
kuşatan dış kaleden oluşur (dış kalenin 20’ye yakın kulesi vardır). Dış kale 
eski Ankara şehrini çevirir. İç kale yaklaşık 43.000 km2’lik bir yer kaplar. 14-16 
m yüksekliğindeki duvarların üstünde çoğu 5 köşeli 42 kule vardır. Dış surları 
kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 350 m, batı-doğu doğrultusunda ise 
180 m. boyunca uzanır. 
Bugün kale içindeki değişik dönemlerden kalmış birçok eski Ankara Evi bu-
lunmaktadır. Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan eski Ankara evleri, sur duvarları 
ile çevrili dar ve dik bir alanda konumlandıkları için, planları dar alanlardan 
en çok faydalanmayı gözeterek yapılmış. İki ya da üç katlı olarak ahşap, ker-
piç ve tuğladan inşa edilmişler. Arazi yapısının düz olmaması, alt kat planları-
nın da düzgün olmamasına yol açmış, ama üst katlar cumba tipindeki çıkın-
tılarla düzgün bir plana kavuşturulmuş. Alt katlar kışlık olarak, kalın duvarlı 
ve küçük pencereli yapılmış, üst katlar ise yazlık olarak ince duvarlı ve ha-
vadar yapılmış. Geniş saçaklar ve “Cihannüma” denilen yazlık odalar Ankara 
evlerinin belirleyici özelliklerinden. Ahşap tavan süslemelerinde geometrik 
kompozisyonlar kullanılmıştır. Bazıları çeşitli hizmetlerde kullanılmaktadır. 
17.yüzyılın ortasına doğru, 1640 yılında Ankara’ya gelen Evliya Çelebi, kenti 
ve kentteki yaşamı ayrıntılı biçimde anlatmaktadır. Evliya Çelebi önce ünlü 
Ankara Kalesi'nden söz eder. “Ankara’nın yüksek bir dağın tepesine dört kat 
beyaz taştan yapılmış sağlam bir kalesi vardır. Kale iç içe üç kat surlarla 
çevrilidir. İç kalenin çevresi kayalıktır. Bu yalçın kayalardan kaleye tırman-
mak çok zordur. İç kalede topları çeşitli silahlar, cephane ve 600 ev bulunur. 
İç Kale aşağılarda ikinci sıra surlarla çevrilidir. Dağın eteklerinde ise üçüncü 
sıra dış surlar yer alır. Bu dış surlarla tüm kent güvenlik altına alınmıştır.”

09.00 - 18.00 saatleri arası açıktır.
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http://dunyacamileri.blogspot.com/2010/04/
maltepe-camii.html

Mimar Recai Akçay tarafından tasarlanan camii, 1954-1959 yılları ara-
sında inşa edildi. Caminin yapımını 1950 yılında kurulan “Ankara Malte-
pe’de Bir Cami Yaptırma Derneği” üstlendi. Mimari açısından klasik Os-
manlı camilerine benzeyen ve kesme taştan yapılan cami, tek kubbeli, 
iki minarelidir. Kare planlı ibadet mekânı çok sayıda vitraylı pencere ile 
aydınlatılır. Kubbenin tepe kısmında Fatiha Suresi yazar.
Cami duvarları 5 metre yüksekliğe kadar Kütahya çinileri ile kaplıdır.
Eni 20 m, boyu 20 m yüksekliği 30 m. olan Maltepe Camii beyaz taş 
ve tuğladan inşa edilmiştir. Camiinin birer şerefeli 50 m yüksekliğinde 
iki minaresi vardır. Tek bir kububesi olan caminin kubbe yüksekliği 50 
m.’dir Caminin giderleri Ankara Maltepe Camii Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği tarafından ve halktan toplanan bu bağışlarla karşılanmaktadır.
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Evvelce etrafında arslan heykelciklerinin bulunmasından dolayı “Ars-
lanhane” ismini almış olan Ahi Şerafettin Camii, Ahi Şerafettin Mahal-
lesinde Atpazarı Yokuşu üzerinde bulunmaktadır. Selçukluların son 
devrinde Ankara’da kurulmuş olan Ahiler Devrine ait olan eser, Ahi Hü-
sameddin tarafından 889 H. (1290) tarihinde yaptırılmıştır. 
Büyük bir dikdörtgen teşkil eden camii’nin iç mekanını, kıble duvarına 
dikey dört ahşap sütun dizisi ile beş nef meydana getirmektedir. Ca-
mii’nin esas girişi kuzey cephede bulunmakta ise de,bu giriş sadece iç 
mekanın kuzey tarafına yapılmış olan ahşap kadınlar mahfiline, doğu 
batı cephelerde bulunan kapılar ise camiinin ibadet mekanına açıl-
maktadır. Fakat yanındaki minareye bitişik olarak yapılmış olan kuzey 
kapı, tam bir taç kapı hüviyetini taşımaktadır.
Dış duvarların mütevazı görünüşü yanında iç mekan Selçuklu camileri-
nin en güzellerinden birini teşkil etmektedir. Kıble duvarı ortasında bu-
lunan mozaik çinili muhteşem alçı mihrap Ankara Camilerinin olduğu 
kadar memleketimizde bulunan bu tür mihraplarında en güzellerinden 
birini teşkil etmektedir.
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Söğütözü’ndeki Başyazıcıoğlu Camii ise başkentin farklı mimari üslu-
ba sahip camilerinin başında geliyor. 2007’den beri ibadet edilebilen 
cami, dış görünümü, minaresi ve yeşil profil kubbesiyle Medine’deki 
“Mescidi Nebevi’nin küçüğü” olarak nitelendiriliyor. 
Cami, süslemesiyle Selçuklu ve Arap cami mimarisi esintilerini ta-
şıyor. Caminin 16 parçadan oluşan tavan süslemesi, tarihteki Türk 
devletlerini simgeliyor. 
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde, halka açık mekânlardan biri 
olan Beştepe Millet Camii’nin oturum alanı 5.177 m2 ve bir ana kubbe 
dört yarım kubbe ile örtülü. Bodrum, namaz katı ve mahfil kısmından 
oluşan camide 3 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Cami, her biri iki 
şerefeli, yükseklikleri 60 metreyi bulan dört minareye sahip. Binada 
namaz alanları ve abdesthanelere dikey ulaşımı sağlayan iki adet 
asansör mevcut. Cami girişindeki taç kapı, mermer kaplama ve me-
tal süslemelerle oluşturulmuş. Engellilerin rahatça abdest alıp ibadet 
edebilmesi için gerekli düzenlemelere sahip olan cami, mimarisi ve 
süslemeleri bakımından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan diğer 
yapılarla uyumu ile de dikkat çekiyor. Cami duvarlarına işlenmiş hüsn-i 
hat yazıları, devlet, adalet, hak, doğruluk konularını içeren ayetlerden 
seçilmiş. Modern mimari ile Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak ni-
telenen caminin tüm hüsn-i hat yazıları ve istifleri, Hattat Hüseyin Kut-
lu’nun imzasını; süslemelerin tasarımı ve tatbiki ise günümüzün önemli 
kalemişi ustalarından M. Semih İrteş’in imzasını taşıyor.
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Mimar Sinan meydanında yer alan eser klasik osmanlı Mimarisinin 
Ankara’da yegane temsilcisidir. Teskeret-ül-Ebniye de, Sinan tarafın-
dan yaptırılan eserler arasında ismi geçen camii, Ankara beylerbeyi 
Cenabi Ahmet Paşa tarafından 937 H.(1565) yılında yaptırılmıştır.Eserin 
üzerinde bulunan bir kitabede 1217 H.(1802-1887) yıllarında Ankara Va-
lisi Abidin Paşa ve Abdülcelil Zade Hidayet efendi tarafından onarılmış 
olduğu yazılıdır. Klasik Osmanlı Mimarisinin tek kubbeli camilerinden 
olan Cenabi Ahmet Paşa Camii’nin tamamı kesme taştan yapılmıştır. 
Plan şemasında ve mekan Konstrüksiyonunda Sinan’ın camii mima-
risine ve bilhassa tek kubbeli camilere getirdiği bir takım yenilikleri 
gösterir. Mermer sütunlar üzerindeki sütun başlıkları klasik Osmanlı 
sütun başlıklara halinde olup büyük sivri kemerler renkli taştan ya-
pılarak cami’nin cephe görünüşü zenginleştirilmiştir. Yay kemerli kapı 
üzerinde Cami’nin 973 H.tarihli kitabesi yer alır. 
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu arazinin toplam yüzölçümü 
750 bin metrekaredir. Mimari açıdan Selçuklu ve Osmanlı mimarisi-
nin sentezi niteliğindeki yapılar ‘akıllı bina’ özelliğine de sahiptir. Külliye 
sınırları dâhilindeki Beştepe Millet Camii, Kongre ve Gösteri Merke-
zi, ayrıca 5 milyon kitabı bünyesinde barındırması ve kullanıcılara 24 
saat hizmet vermesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi halka 
tümüyle açık mekânlardır. Başdanışmanlıklar, danışmanlıklar toplam 
sayısı 13 olan muhtelif başkanlıklara ait çalışma odalarının yer aldığı 
kuzey ve güney idari binalarda toplantı salonları, kütüphane, arşiv, iki 
yemekhane, otopark ve depolar bulunmaktadır.
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Alparslan Mah. Göztepe Sok.  Altındağ/ANKARA

http://anitsal.com/proje/126/ankara_cicekcioglu_ca-
mii_roloverestitusyonrestorasyon_projeleri

Göztepe sokağında Alpaslan mahallesinde bulunan Çiçeklioğlu Camii kerpiç 
duvarlı, ahşap hatıllı, taş kaideli, kiremit çatılı bir yapıdır. Camii stiline göre 17. 
asır sonu veya 18. asırdandır. Planı kare ve doğuda yandan son cemaatlidir. 
Doğuda sonradan yenilenmiş çeşme yer alır. Son cemaat geniş ahşap sa-
çaklıdır ve beş ahşap direkle taşınır, önünde ahşap kafes yer alır.
Harime giriş doğuda segment kemerli basit bir kapıyla olur. Kapının üstün-
de, oldukça yukarıda yer alan iki satırlık neshi kitabe vardır. Harimin ahşap 
tavanı duvarlarla taşınır, enine çubukludur. Çubukların içi papatyaya benzer 
çiçeklerle süslenmiştir. Tavan ortasında altıgen bir göbek yer alır. Göbek içi 
kasetlidir, her köşeye içi çiçekli, baklava şeklinde bir ahşap parça çakılmıştır. 
Kuzeyde ahşap kadınlar mahfeli yer alır.
Harim kıblede iki üst, iki alt, doğuda son cemaate açılan iki alt, üç üst, batıda 
üstte bir dikdörtgen, ahşap çerçeveli pencere ile aydınlanır.  Alt pencerele-
rin üzerinde ahşap üzerine boyama süslü yazıyla “Kelime-i Tevhid” yer alır.
Stalaktit nişli, kalıplama tekniği ile yapılmış alçı mihrap en dışta ve üçüncü 
sırada “Kelime-i Tevhid” in tekrarlandığı neshi yazı bordürü ile, dıştan ikinci 
bordürde ise Ağaç Ayak mihrabında görüldüğü tarzda girift bir sarmaşıkla 
doldurulmuştur. Stalaktit nişin altında “Kelime-i Tevhid” tekrarlanır.Niş altı 
yine sarmaşıkla süslüdür. Köşeliklerde yıldızlar meydana getiren geometrik 
bir ağ yer alır. Alınlıkta sarmaşık bordürü içinde Kur’andan ayetin işlendiği 
kalın bir sülüs pano görülür. Daha üstte yer alan ayetli pano küçüktür. Mih-
rap bir mazgal sırası ile taçlanır. Ahşap mimber yenidir.
Çiçeklioğlu Camii tavan sistemi, pencere üstü yazıları, mihrabı ile tipik 17. 
asır sonu ve 18. asır Ankara camilerinin güzel bir örneğidir. Kitabesi ile de 
önem kazanır.    
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Kale Mh., 06240 Altındağ/ANKARA

Kale Mahallesinde Develi, Direkli ve Ceylan sokakları arasında yer alır. 
Çok sade görünümlü, taş kaideli, kerpiç duvarlı ve sivri kiremit çatılı 
bir yapıdır. Camiinin kitabesi yoktur. Mihrap stiline göre ilk yapılışı 15. 
yy. yenilenmesi 18. yy. olan camii mihrabı ile ön plana çıkar.
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https://www.camilerveturbeler.com

Ankara Çankaya ilçesinde, Bilkent semtinde bulunan camidir. Hacette-
pe ve Bilkent üniversiteleri ile YÖK’ün kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğra-
macı babası Ali Sami Paşa’nın vasiyeti üzerine babasının adını taşıyan 
camiyi yaptırmıştır. Mimarı Erkut Şahinbaş olup, Türkiye’nin ilk tekno-
lojik camisi olarak bilinmektedir. Geniş bir yeşil alanı kapsayan 50 dö-
nümlük arazi üzerinde, 4500 metrekare kapalı alana kurulan, yapımı iki 
yıl süren cami, 26 Eylül 2008 Cuma günü açılmıştır. Osmanlı döneminde 
olduğu gibi cami kültür merkezi olarak da kullanılmaktadır. Cami üç 
semavi dinin ibadetlerinin yapılabileceği şekilde tasarlanmış olup aynı 
anda hem müslümanlar, hem hristiyanlar hemde yahudiler ibadet ede-
bilmektedir. Seminer salonlarının ikisi, talebe göre sinagog ve klise ola-
rak kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Doğramacızade Ali Sami Paşa 
Camii’nde akıllı bina sistemi uygulanmıştır. Caminin aydınlatma, ısıtma 
ve soğutma sistemleri bilgisayar kontrolünde ve ısıtma, soğutma ve ha-
valandırma sistemleri namaz vakitlerine göre çalışmaktadır. Yapılacak 
programa göre ısıtma ya da soğutma sistemi ile havalandırmayla ilgili 
sistemler namaz vaktinden 30-45 dakika önce devreye girmektedir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DUATEPE ANITI 

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Ankara Eskişehir Yolu, Polatlı Merkez, Polatlı/ANKARA

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezile-
cekyer/duatepe-aniti

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Savaşı’nın 
yapıldığı son savunma hattı üzerindeki Gazi Tepe, Türbe Tepe ve Mangal 
Dağı’nın ağaçlandırılmasıyla yapılmıştır. Duatepe’de Ekim 1999 tarihinde 
çalışmalar başlamış ve 20.000 ağaç dikilmiş ve anıt tamamlanarak 12 
Eylül 2000 tarihinde açılmıştır. Polatlı, Duatepe Anıtı otopark, bağlantı 
yolu, yürüme yolu, tören alanı ve anıt olmak üzere beş kısımdan oluşur. 
Anıt duvarlarında Duaepe’deki 81 şehidin pirinç harflerle yazılmış bilgi-
leri yer alır. Anıtın ve heykellerin yaratıcısı Devlet Sanatçısı Heykeltıraş 
Metin YURDANUR’dur. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Eylül 
1921 tarihinde başlattığı taarruzla düşmandan geri alınan ilk tepedir. 
Duatepe düşmanın Ege Deniz’ine dökülünceye kadar kovalandığı, sonu 
aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır. Duatepe, Mustafa Kemal Pa-
şa’nın Gazi Tepe’den attan düşmesi sonucu kaburga kemiklerinin kırıl-
masına rağmen görevini ısrarla sürdürdüğü ve bu nedenle Türk’ün azim 
ve kararlılığının simgesi olmuştur. Anıtta bulunan iki bayraktan biri 38. 
Alay’ın sancağını, diğeri ise Türk Bayrağı’nı ifade eder. Ayrıca Mustafa 
Kemal’in şahlanan atının üzerindeki figürü, bir çoğun en çok sevdiği 
oyuncağı ile oynarken yaşadığı mutluluğu ve heyecanı ifade eder.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİCİOĞLU CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES Anafartalar Mahallesi, Eskicioğlu Sk. No:2, 06050 Altın-
dağ/ANKARA

İstiklâl Mahallesi, Eskicioğlu Sokağında yer alır. Taş kaideli, kerpiç du-
varlı, ahşap hatıllı ve kiremit çatılı bir yapıdır. 1906–1907 yılları arasın-
da tamir edilen camii, 17. yy. sonu ile 18. yy. Ankara camileri tipindedir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GECİK MESCİDİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Kale Mh., 06240 Altındağ/ANKARA

http://www.ankarakalesi.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=12&Itemid=6

Nazım Bey Mahallesi Ulucanlar Caddesinde bulunan 81 kapı numaralı 
eserin kitabesinde 847 H.(1443) yılında yapıldığı kaydedilmekte ise de 
kim tarrafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Ulucanlar Caddesinin 
seviyesi alçaltılmış olduğundan Mescit Cadde yanında teşkil olunan 
bir platform üzerinde kalmaktadır. 9,70 x 6,60 m. ebadında, dıştan 
taş temeller üzerinde ahşap hatıllı ve kerpiç duvarlı çok basit ve ufak 
bir yapıdır. Dış görünüş itibariyle hiç bir sanat değeri bulunmayan 
mescidin kıble duvarındaki alçı mihrabı tetkike değerdir. İki sıralı dik-
dörtgen pencerelerle aydınlanan mekanı örten ahşap tavan vardır. 
Tavan hizasına kadar yükselen ve bir sıra palmet ile nihayetlenen 
alçı mihrabı beden duvarlarından hafef çıkıntı teşkil etmekte olup, 
niş yarım silindirik ve üzeri mukarnaslıdır. Niş üzerindeki kısımlar ise 
kabartma olarak geometrik motiflerle süslenmiş ve bütün etrafı Ke-
lime-i Tevhit yazılı bir kitabe bordüsü ile çevrilmiştir. Kuzey kısımda 
sonradan ilave edilmiş kadınlar mahfilinin ortası ileri doğru bir çıkma 
meydana getirir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HACI ARAP CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Kale Mh. Koyunpazarı Sk. Altındağ/ANKARA

http://www.ankarakalesi.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=12&Itemid=6

Hacı Bayram Camii; Hacı Bayram-ı Veli adına 1427 yılında yaptırılmış-
tır. Mimarı Mehmet Bin Ebubekir Hamdani’dir. İlk tamiratı 16.yüzyıl-
da Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1714’de Sultan III.
Ahmet devrinde Hacı Bayram-ı Veli’nin torunlarından Mehmet Baha 
Efendi tarafından tamir ettirildiği, kıble tarafından pencerelerin üs-
tündeki iki kitabeden anlaşılmaktadır. Cami tamamen tuğla ile yapıl-
mıştır. Süs mahiyetinde aralarına yeşil tuğlalar kullanılmıştır. Ayrıca 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1940 yılında geniş kapsamlı bir 
tamirat yaptırılmıştır. Eskiden caminin sağında zaviye ve kısmen de 
mezarlık bulunmaktaydı. Bu mezarlığın önemli bir kısmı kaldırılmıştır 
ve Taceddin Camii mezarlığına nakledilmiştir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HACI BAYRAM CAMİİ 
VE TÜRBESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Hacı Bayram Mahallesi, Sarıbağ Sk. No:13, 06050 Altın-
dağ/ANKARA

0 (312) 309 25 65

kulturvarlikmuze@kultur.gov.tr

Ankara’nın Ulus semtinde Augustus Tapınağı’nın bitişiğindedir. İlk ya-
pılış tarihi 831 H. (1427/28) olan cami bugünkü haliyle 17. ve 18. asır 
camilerinin karakterlerini taşır. Cami uzunlamasına dikdörtgen bir 
plana sahiptir. Kuzeyde ve batıdaki son cemaat yeri sonradan ilave 
edilmiştir. Türbenin güneydoğu duvarında kare planlı taş kaideli, si-
lindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare bulunmaktadır. Caminin 
son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında sülüsle yazılmış 
kelime-i tevhid mevcuttur. Kelime-i tevhid yazısını süsleme olarak 
mihrap bordürlerinde de görebiliriz. Boyalı minber kündekârî tekniği 
ile yapılmıştır ve güzel bir işçilik sergilemektedir. Alçı mihrap kalıpla-
ma tekniği ile yapılmıştır ve mukarnas nişlidir. Mihrap alınlığında beş 
sıra halinde nesih yazılı Kuran sureleri yer almaktadır. Camideki ah-
şap üzerine boyama nakışlar Nakkaş Mustafa’ya aittir. Caminin 1714 
yılında Hacı Bayram Veli’nin torunlarından Mehmet Baba tarafından 
tamir edildiği kıble tarafındaki iki kitabede yazılıdır. 
Hacı Bayram Türbesi
1429 yılına tarihlenen türbe, caminin mihrap duvarına bitişiktir. Kare 
planlı, sekizgen tamburlu ve üzeri kurşun kubbe ile örtülü bir yapıdır. 
Ön cephe mermerdir. Portal, cephede özellikle belirtilmiştir. Dikdört-
gen bir çerçeve içinde beyaz ve renkli mermerlerle süslü dilimli ke-
mer ve içte yine renkli zikzaklı kilit taşları ile bezeli giriş kapısı kemeri 
bulunur. Türbenin ahşap iç ve dış giriş kapıları Ankara Etnografya 
Müzesi’ndedir. 15.yy. Ankara türbelerinin en güzel örneklerindendir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HALLAC MAHMUT 
MESCİDİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Anafartalar Mahallesi, Susam Sk. No:10, 06050 Altındağ/
ANKARA

kulturvarlikmuze@kultur.gov.tr

Ulus’ta, Sebze Hali civarında bulunan mescit, kitabesine göre 1545 
yılında yaptırılmıştır. Farklı dönemlerde yapılmış olan ilavelerle, mes-
cidin üç cephesi esas karakterini kaybetmiştir. Kare plana sahip 
yapının beden duvarları tamamen moloz taştır. Beden duvarlarının 
üzerini içten mukarnaslarla süslü köşe trompları üzerine oturan kub-
be örtmektedir. Mescidin kuzey cephesinde tuğladan büyük bir niş 
içerisinde yer alan mermer söveli ve basık kemerli giriş kapısı dikkat 
çekicidir. Harimin güney duvarında yer alan alçı mihrap, mukarnas 
kavsaralıdır. Niş köşelikleri geometrik geçmelerle süslüdür. Mihrabın 
üst kısmındaki çinilerle, kalem işi süslemeler sonradan yapılmıştır. 
Mescit, 1905, 1950–1995 ve 2005 yıllarında onarım geçirmiştir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HAMAMÖNÜ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

Hamamönü Sk.Hacettepe, 06230 Altındağ/ANKARA

0 (312) 507 00 00

Hamamönü, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir semttir. 
Hacettepe Mahallesi sınırlarında içerisindedir. Semtte bulunan 19. 
yüzyıl sivil mimarlık örneği tarihi binalar restore edilerek bölge yeni-
den canlandırılmıştır. Hamamönü, adını bir Türk boyu olan Oğuzların 
Bayındır boyu beylerinden Karacabey’in yaptırdığı çifte hamamdan 
almıştır. Hamamönü’ne ismini veren de bu hamamdır. Ankara’nın 
yükselen ışığı tarihi Hamamönü, eşsiz mimariye sahip tarihi Ankara 
evleri, sanat sokağı, saat kulesi, Tacettin Sultan Camii diğer adıyla 
Tacettin Dergahı, İstiklal Marşımızın yazarı ünlü şair Mehmet Akif 
Ersoy’un İstiklal Marşımızı yazdığı evi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarı, 
1440 yılından günümüze kadar varlığını ilk günkü gibi koruyan, etra-
fa hoş sabun kokuları yayan Tarihi Karacabey Hamamı, Kamil Paşa 
Konağı, Beynamlızade Konağı, Kabakçı Konağı, Hacı İlyas Camii, Hacı 
Musa Camii, Sarıkadı Camii, Mehmet Çelebi Camii gibi birçok tarihi 
yapıya ev sahipliği yapıyor.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HARİKALAR DİYÂRI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Yunus Emre Mahallesi Ayaş Yolu Caddesi 12 km. No:300 
Sincan/ANKARA

0 (312) 273 62 94

http://www.anfa.com.tr/parklarimiz/harikalar-diyari

Avrupa’nın en büyük parkı olan Harikalar Diyarı Ankara’nın Sincan il-
çesinde bulunmaktadır. 05.10.2004 tarihinde faaliyete geçen bu par-
kın toplam kullanım alanı 1.320.000 m2 dir.
Bu alanın 92.000 m2’sini suni göletler oluşturmakta, bu göletlerin 
içerisinde Kayıklar ve Su Bisikletleriyle gezmek mümkündür. Toplam 
yeşil alan 650.000 m2’olup bu alan üzerinde 47.360 adet ağaç, ağaççık 
ve çalılık dikili, 330.000 m2’sinin ise yürüyüş yolları ve sert zeminden 
oluşmakla beraber 41.000 m2’lik açık otoparkı mevcuttur.
Park genelinde 2 adet büyük, 8 adet küçük Oyuncakistan, 287 adet 
demir, 267 adet ahşap oturma bankı, 62 adet piknik masası, 22 adet 
Barbekülü çardak, 764 adet aydınlatma direği, 308 adet projektör, 
376 adet metal, 55 adet palyaço figürlü çöp kovası ve 15 adet değişik 
figürlerde heykel bulunmaktadır.
Park içerisinde bulunan Go-Kart, Kaykay Pisti, Model Gemi yüzdürme 
alanı, Model Uçak Pisti, Model Araba Pisti, Halı Sahalar, Basket Saha-
ları, Mini Golf Sahaları, Masa Tenisi alanları, Tenis Kortları ve 5000 ki-
şilik oturma kapasiteli Nejat Uygur amfi Tiyatrosu gibi bir çok sportif 
ve kültürel alanda faaliyetleri bir arada yapmanın yanı sıra ailenizle 
gelip piknik alanlarından faydalanarak parkı Tren ile gezmek müm-
kündür.



152

25

TARİHİ VE
KÜLTÜREL 
MEKÂNLAR

İBADULLAH CAMİİ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



153

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İBADULLAH CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Anafartalar Mahallesi, Çerkeş Sk. No:49, 06050 Altındağ/
ANKARA

http://www.ankarakalesi.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=12&Itemid=6

Hacı Doğan Mahallesi Sulu Han ve Çerkez sokaklarının kesiştiği kö-
şede bulunan eser 17. yüzyıl başında yapılmış olup mimber ve tavan-
da bulunan aşı boyalı nakışlar Nakkaş Mustafa’ya mal edilmektedir. 
Boyuna uzanan dikdörtgen plandaki Camii’nin beden duvarları temel 
hizasına kadar blok kesme taştan, üst kısımlar kerpiçten yapılmıştır. 
Sadece kuzey cephenin bir kısmı tuğladır. Arazinin meyilli oluşu dola-
yısıyla batı cephe diğer yanlara göre biraz daha yüksektir. Kerpiç be-
den duvarları ağaç hatıllarla yatay hatlar halinde bölümlere ayrılmış 
ve kerpiç duvarlar takviye edilmiştir. Bugün kapalı bir son cemaat yeri 
haline getirilmiş olan kuzey cephenin orta kemeri yan kemerlerden 
daha küçüktür. Orta kısımdaki bir kapı ile mescide girilmektedir. Ku-
zey cephede son cemaat yeri kemeri üzerinde mahfile açılan pence-
reler gene sivri tuğla kemerlidir. Taş kuşaklarla bölümlere ayrılmış 
olan minare ilk yapıya ait değildir. Mekanın üzerini örten ahşap tavan, 
mahfil kısmında daha eskidir. Mahfil tavanı ortasındaki altıgen gö-
beğin kenar pervazları nakışlıdır. Mihrap kıble duvarında tavana ka-
dar yükselmekte ve mihrap nişi üç bordürle çevrilmektedir. İbadullah 
Camii nakışlarında da Zincirli camii’nde olduğu gibi karanfil, hatayi, 
rozet, gül, rumi ve yaprak motifleri işlenmiştir. Merdiven teşkil edecek 
şekilde ortadaki çok köşeli yıldız göbek etrafında teşkil olunmuştur.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KARACABEY CAMİİ 

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy Sk. No:37, 06230 Altın-
dağ/ANKARA

http://www.ankarakalesi.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=12&Itemid=6

1444 yılında yapılan Bursa tipi (t) planlı caminin taç kapısı çok güzel-
dir, yanında kubbeli türbesi ve hamamönünde, çifte hamamı bulunur. 
Karacabey Mahallesi Samsun Sokakta bulunan ve büyük bir avlu için-
de bulunan camii, Ankara’nın en değerli bir kaç eseri arasında yer 
almaktadır. 1484 tarihli vakfiyesine göre, Osmanlı Beylerinden Kara-
cabey tarafından inşa ettirilmiştir. 1310 H.(1894) yılında eski eserler 
ve 1965’de Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmış olan eseri yan me-
kanlı camilerden olup planı, kuzeyde beş bölümlü bir son cemaat yeri 
arasında gizlenmiş yan mekanlarla birlikte esas ibadet mekanı ters 
T planını meydana getirmektedir. Eserin bugün son cemaat yeri ve 
yan mekanları orjinal durumunu muhafaza etmekte, fakat güney kıs-
mındaki esas ibadet mekanının uzantısı 1895 zelzelesinde yıkılmış ve 
2. Abdülhamit zamanında onarılarak evvelce kubbeli olan esas ibadet 
mekanının üzeri ahşap bir tavanla örtülmüş bulunmaktadır. Boyuna 
dikdörtgen olan esas ibadet mekânı, evvelce iki bölüm halinde olup 
ortadan büyük bir kemerle ayrılmış ise de, bu gün ahşap düz tavanlı-
dır. Batı köşedeki mekanın büyük kısmı yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. 
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KARYAĞDI TÜRBESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Anafartalar Mahallesi, Doğan Sk. No:3, 06050 Altındağ/
ANKARA

http://www.ankarakalesi.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=12&Itemid=6

Karyağdı Türbesi İtfaiye Meydanı’ndadır. Kurşunları dökülmüş, kubbe-
si yer yer çatlamış olan bu türbe birçok kez onarım görmüştür. Üze-
rinde Hicri 985 (Miladi 1577-78) tarihi yazılıdır. Bir dileği üzerine yazın 
kar yağdırdığı söylenen Karyağdı Hatun adına yaptırılmıştır. 
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KOCATEPE CAMİİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

WEB

Kültür Mh. Kocatepe Cami Çankaya/ANKARA

https://islamansiklopedisi.org.tr/kocatepe-camii

Devrin başbakanı Adnan Menderes’in ilgilenmesiyle caminin Ankara’ya 
hâkim bir tepe olan Kocatepe’de yapılmasına karar verilmiştir. Mimar 
Vedat Dalokay’ın hazırladığı projeye göre 1963 yılında caminin temeli 
atılmış, idare binaları 1964’te tamamlanmıştı. Ancak üstünün kabuk 
sistemiyle örtülmesi planlanan bu cami projesinden, sistemin o yıllar 
için çok yeni olması ve Ankara’da aynı sistemin uygulandığı bir spor 
salonunun çökmesi sebebiyle vazgeçilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı, 
camiyi tamamlamış, 28 Ağustos 1987’de dönemin başbakanı Turgut 
Özal tarafından açılışı yapılmıştır. Kocatepe Camii, yüksek bir platform 
üzerinde fevkanî olarak inşa edilmiş olup alt kısmında bir konferans 
salonu, kütüphane, gasilhane, otopark, büyük bir ticaret merkezi ve 
idarî bölümler yer almaktadır. 
Cami cepheleri suni taşla, cami içinde fil ayakları ve mahfil cepheleri 
Konya traverteniyle kaplanmış, merdiven yan şebekeleri, balkonla-
rı ve mahfil korkulukları Afyon mermerinden yapılmıştır. Mahfil ke-
merlerini taşıyan sütunlar Anadolu’nun çeşitli yörelerinden getirilen 
mermerlerden imal edilmiş; mihrap, minber, müezzin mahfili ve vaaz 
kürsüsüyle son cemaat yeri ve caminin dış yüzlerinde ise Marmara 
mermeri kullanılmıştır.
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Şenyuva Mahallesi, 2007. Sk. No:6, 06300 Keçiören/
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https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/baskentin-ucun-
cu-buyuk-camisinin-resmi-acilisi-yapildi/1474328

Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent’te 125 bin metrekarelik 
alanda inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı ala-
na sahiptir. Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlanmıştır. Koca-
tepe ve Melike Hatun’dan sonra, kapalı alan itibarıyla Ankara’daki üçüncü 
büyük ibadethane olma özelliği taşımaktadır. Külliye içindeki iki arasta-
da yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alır. Ayrıca, 
kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak 
yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dük-
kanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanat-
larının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar 
arasında bulunuyor. Külliye de 7 bin dini eserin bulunduğu kütüphane  
vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Külliye alanında, Kuzeykent’in 
bulunduğu vadiye bakan hasbahçe, çay-kahve köşkü ve Osmanlı-Türk 
mutfağı bölümleri ile süs havuzu ve vatandaşların dinlenebilmesi için 
çok sayıda bölüme yer veriliyor. 
Külliye alanında inşa edilen, uluslararası seminerlere, konferanslara ve 
toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki 5 bin kişilik kongre mer-
kezi, Türkiye’de tek salonda en fazla katılımcının ağırlanabileceği mekan 
olma özelliğini taşımaktadır.
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Anafartalar Mahallesi, 06050 Altındağ/ANKARA

https://www.diyanet.gov.tr

Melike Hatun, halk arasında ‘Sultan Hatun’ olarak bilinir. En eski tahrir 
defteri kayıtlarına göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi 
de aslen Ankaralı olan Melike Hatun’un kabri taşçılar sokakta şahsına 
ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir aileden gelen ve bir 
tasavvuf ehli olan Melike Hatun, Ankara’da birçok eser yaptırmıştır 
Ankara’da Erbakan Meydanında, Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ve 
aynı anda 7 bin kişinin ibadet edebildiği Melike Hatun Camii, 3 bin 600 
metrekare alanı kapsıyor. Caminin altında, bin kişilik kongre salonu, 
fuaye alanı ve otopark yer alıyor.
Caminin kubbe çapı 27 metreyi, yüksekliği ise 43 metreyi buluyor. Öte 
yandan, her biri 72 metre olan 4 minarenin kaplamasında Marmara taşı 
kullanıldı. Ana kubbe üzerinde bulunan 8 metre 20 santimetre yüksek-
liğinde bakır alem bulunan camide, 16 mermer kitabe yer alıyor.
Kapıların ahşap ve çivisiz kündekari sanatının kullanıldığı camide, gi-
riş kapılarının üzerinde altın varak, sedef, bağ ve fildişi işleme kita-
beler yer alıyor.
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0 (312) 428 18 41

İsmet İnönü, 48 yılını geçireceği Pembe Köşk’ü 10 Eylül 1923 tarihinde  
bir bağ evi olarak evin eski sahibi Mehmet Uzunzade’den satın alıp, 
1925 yılında ailesiyle birlikte taşındı ve 1973 yılına kadar burada yaşadı.
Ankara’nın en eski evlerinden biri olan Pembe Köşk, Ankara Başkent 
olduktan sonra, sosyal ve kültürel hayatımızdaki “ilk”lerin birçoğuna 
sahne oldu. Atatürk’ün başkanlığını yaptığı toplantılar, devrim çalış-
maları burada yaşandı. 22 Şubat 1927’de Ankara’nın ilk balosu burada 
verildi. İlk konserler, ilk sergiler, ilk ilmi toplantılar, satranç ve bilardo, 
ata binme, mania atlama yarışmaları bu evde, bu bahçede düzenlen-
di. Ankara’nın iklimine uygun çiçek ve ağaçların, çamların yetiştirilme 
deneyleri bu bahçede yapılmıştır.

Pembe Köşk her yıl 23 Nisan’ı içine alan yaklaşık 1 ay ve 29 Ekim’i içine alan 
yaklaşık 1 ay olmak üzere iki kez ücretsiz olarak ziyarete açılmaktadır. Açılış 
tarihleri ve süreleri İnönü Vakfı tarafından bildirilmektedir.
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Hacettepe Mh. Mehmet Akif Ersoy Sk. Altındağ /ANKARA

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezile-
cekyer/tacettin-sultan-camii

Hamamönü semtinde Sümer Mahallesi Taçlı Sokakta Karacabey İma-
reti yakınında bulunan cami aynı adı taşıyan türbeye bitişiktir. Kes-
me taş duvarlı olup, kiremit çatılıdır. Planı uzunlamasına dikdörtgen 
olup, son cemaat yeri vardır. Türbe batısında yer alır. Kuzeybatısında 
yükselen kare kaideli, silindirik gövdeli minaresi taştan yapılmıştır. 
1901–1902 yılları arasında Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Hazi-
nesi bulunmaktadır. Muhsin YAZIOĞLU ve Nuri PAKDİL buraya defne-
edilmiştir.
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Hacettepe, Sarıkadın Sk. No:34, 06230 Altındağ/ANKARA

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezile-
cekyer/zincirli-camii-1

Ulus’ta Anafartalar Caddesinde bulunur. Taş kaideli, tuğla gövdeli, 
üzeri kiremit çatılı bir yapıdır. İlk yapılış tarihinin 17. y.y. ortaları veya 
sonu olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeyde tek kapı ile girilen harem 
tek sahınlıdır. Cami içinde asılı bulunan bir levhadan 1879–1880 yılları 
arasında tamir edildiği öğrenilmiştir. Bu levhada “Şeyhülislam Anka-
ralı Mehmet Emin Efendi’nin mamuresini 1879–1880 yıllarında Ankara 
Valisi Hurşit Paşa tamir ettirdi“ denilmektedir. Caminin kasetleme iş-
çiliği ile yapılmış ahşap tavanı, minberi, mihrabı ve cephe düzeni An-
kara’nın 17. yy. sonu ve 18. yy. camileri ile birlik gösterir. 1865 yılından 
Vakfi yesi olan Suluhan ve 17. yüzyıldan kalan Hasan Paşa Hamamı 
Zincirli Camiye vakıf olarak yapıldığına göre, Zincirli Caminin de 17. yy. 
ortalarında ya da ikinci yarısında yapılmış olması gerekir.
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Söyleşi
Doç. Dr. Ayşe OKVURAN                               

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim 
Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

MDG-F1792 İspanya hükümeti tarafından binyıl kalkınma hedefleri fonundan desteklenen  Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için İttifaklar BM Ortak Programı kapsamında 
Ankara Üniversitesi, Kültür Bakanlığı,Başbakanlık Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliğiyle, 2010-2011 yıllarında Çocuk müze eğitimi ve dostluk treni projesin-
de danışman olarak görev alınmıştır. 
TÜBİTAK PROJESİ, 111B232  koduyla, A.Ü. Çocuk Üniversitesi, Tasarruf dedektifleri projesinde 1.8.2011-31.7.2012 tarihlerinde  drama eğitmeni olarak görev alınmaktadır.
Avrupa Birliği Projesi  Sivil Toplum Hizmeti: AB –Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Bileşeni  (ICD-MUSE) ‘’Çorum Müzesinde Bir Şeyler Oluyor’’ TR0803.02-02/08  ulus-
lararası projesi kapsamında 9-13 nisan 2012 çorum arkeoloji müzesinde performans  sanatları atölyesinde eğitimci olarak görev alınmıştır.
İdari Görevler : 
1989-2000   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yaratıcı drama  topluluğu sorumlusu                   
1993-1995   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi kütüphane komisyonu üyeliği
1998-2001  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi anaokulu komisyonu üyesi 
2000-2009  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tiyatro topluluğu sorumlusu 
1995-2000  Çağdaş Drama Derneği Denetleme Kurulu Üyesi
2003-devam     Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphane Komisyonu üyeliği 
2004-2010   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Denklik Komisyonu Üyeliği . 
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2009-devam A.Ü Çocuk Üniversitesi  Bilim Danışma Kurulu üyeliği
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:  Çağdaş Drama Derneği üyesi
                                                 A.Ü.Çocuk Üniversitesi Bilim Danışma Kurulu üyesi

Müze eğitiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Öncelikle geçmiş ve günümüzde müzelerde eğitim açısından ne tür fark vardır?
Bir dönemlik ders konusunu bir soruya sıkıştırmak zor olsa gerek. Ancak Türkiye’de müzelerde uzun zamandır eğitim veriliyor. Bunda Ankara Üniversitesinin büyük payı olduğunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Başta İnci San ve Onur Erol hocamız olmak üzere ilk olarak 1995 yılında Andrea Earl liderliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesinde atölyeler düzenlendik. Bu uy-
gulamalı çalışmalara müzeciler çok şaşırmışlardı hatta rahatsız oldular. Tepkiler gelmeye başladı. Bu işi önce drama camiası sahiplendi. Çağdaş Drama Derneği müze eğitimini başlattı. 

Nasıl bir tepki aldınız müzelerden?
Yani.. Gürültü oluyor, gelen ziyaretçiler rahatsız oluyor, gibi eleştiriler. Tabi müzeler de klasik sessizlik, hiçbir şeye dokunulmaması gereken kurallarda dolayı önce hoşlanılmadı ancak 
müzeciler farklı öğrenme ortamları sağladığını fark edince ilgi duymaya başladılar. 

Görünen o ki Ankara Üniversitesinin müze eğitimine katkıları büyük.
Evet. Fakültemizde müze eğitimi ana bilim dalı Bekir Onur başkanlığında açıldı. 28.11.1997 yılında yüksek lisans programı olarak…

Neden ihtiyaç duyuldu akademik anlamda müze eğitimlerine?
Türkiye’de müzelerde eğitim işlevini yerine getirecek eğitim kadrolarının oluşturulma gereği müze eğitimi anabilim dalının en önemli kuruluş gerekçesini oluşturmaktadır. Müzelerin, 
doğal olarak gelişen ve değişen toplum ile “Yeni Eğitim” anlayışı karşısında, artık, geçmiş ile bağları sağlamlaştırmanın ya da sanatı sevdirmenin ötesinde bir role sahip olduğudur. 
Dolayısıyla müzelerden talep gelmeye başladı.

Siz müze eğitimcisi olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Benim drama alt yapım olduğu için kendimi iyi bir eğitimci olarak görüyorum. Müzelerde ki objeleri iyi tanımak ve onlardan oyunlar oluşturma pratiğini kazandım. Türkiye’de ki hemen 
hemen bütün müzelerde uygulamalı çalışmalar yaptım. En son Bursa Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneğinin katkılarıyla Bursa’da Uluslar Arası Müze Semineri düzenlendi. Ben de İpek 
Böceği Müzesin de “İpek Böceğinin Yolculuğu” konulu uygulamalı eğitim verdim

Alışageldiğimiz müze ziyaretleri ile drama çalışmaları yapmanın farkı nedir?
Bazı öğrencilerimizin müze gezisinden sonra izlenimleri şöyleydi; “Hocam bir müzeyi ilk defa rehberli gezdik ve rehberli gezmenin ne kadar etkili olduğunu fark ettik.” Tabi ki rehberli 
gezmenin yanı sıra uygulamalı eğitim “ yapılandırıcı eğitim” kapsamında; yaparak, dokunarak ve yaşayarak öğrenmeye fırsat verdiği için dünyanın pek çok yerinde, ilk ve orta öğretim 
kurumlarında müfredat programları içerisine dahil edilmiştir.

Bir müze gezisi yapmadan önce özellikle öğretmenlerimizin bilmesi gerekenler nelerdir, nasıl bir hazırlık yapmaları gerekir?
Yapılandırmacı eğitimde, eğitmenin görevi öğrencinin aktif olarak deneyim yaşamasını sağlamaktır. Müze eğitiminin nitelikli eğitmenler tarafından kurgulanması ve uygulanması önem 
taşımaktadır. Müzelerde farkına varmadan öğrenmenin oluştuğu, kediliğinden eğitim söz konusudur. Müze eğitimi programlarında etkin olarak kullanılabilecek yöntemlerden biride 
hiç kuşkusuz yaratıcı dramadır. Bu nedenle müze eğitimi veren eğitmenin ya da öğretmenin drama alt yapısı olmalıdır. Hangi ders kazanımlarını hangi müzede uygulayacak, ne gibi 
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etkinlikler yapacak planlaması gerekmektedir. Yurt dışında bütün dersler müzelerde kazanımların en üst seviyeye taşımak amaçlı yapılabilmektedir. Dolayısıyla öğretmene çok iş düşmekte…

Geçmişteki ve günümüzde ki müze eğitimi arasındaki farkı birkaç örnekle açıklar mısınız?
Eskiden öğrencilerin pasif olduğu sadece soru cevap yönteminin ağırlıkta olduğu müze eğitimi anlayışı yerini sınıf ortamında belirlenemeyen yetenek ve becerileri ortaya çıkarmadaki rolü ve 
gerçek nesneler ile karşılaşmanın verdiği olası kalıcı öğrenme süreçlerinin oluşturduğu sorgulayan, düşünen, soru soran öğrenme ortamlarına bırakmıştır.

Türkiye’de müze anlayışı dünya standartlarına uygun mudur?
Elbette. Biz de çok geride değiliz, çok iyi noktada olduğumuz söylenebilir. Etkileşimli müze anlayışı var artık. Yani eğitimci ile çocuk iletişim halindedir. Etkileşim müzedeki nesneler de olabilmek-
tedir. Bu nedenle artık objelere zarar vermemek amacıyla nesnelerin taklitleri yapılmakta ve çocukların kinestetik zekâlarına hitap etmektedir.

Müze eğitiminin dezavantajlı çocuklar için kazanımları nelerdir?
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Türkiye’de ki çocukların değişik sorunlar yaşadığı görülmüştür. Bu dezavantajlı çocuklara eğitim vermek artık müzeciliğin gerekliliğindendir. Dolayısıyla 
yeni müze anlayışında bunlar var. Aynı zamanda çocuk farklı düşünülen bir arkadaşı olduğunu öğreniyor. Sorun çözme becerilerini geliştiren bir öğrenme gerçekleştirmiş olur. Nesneye doku-
narak birebir beden yoluyla öğrenme gerçekleşir.

Müzelerde eğitimci sorunu yaşıyor muyuz?
Artık müzelerde eğitimci sorununu çok yaşamıyoruz. Özellikle Çorum, Mardin müzelerimizde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Eğitimci ve yöneticiler yüksek lisans programını tamamlamış öğren-
cilerimizdir. Halkla da bağlantı kurarak müzeleri yaşayan yer haline getirmişler. Müze yüksek lisans öğrencilerimiz sadece Ankara’dan değil Anadolu’dan da alınmaktadır.

Müzecilik anlamında tüm bu yaptığınız çalışmalarla farkındalık yarattığınızı düşünebilir miyiz?
Pek tabii. Milli Eğitim Dergisi bu ay ki sayısını müzelere ayırdı. Mart ayında Bursa’da Çağdaş Drama Derneği ve Bursa Belediyesi iş birliği ile Uluslararası kongre düzenledi, müzeler ile ilgili ve çok 
ilgi gördü. Kısaca müze yetkilileri müze eğitimini ihtiyaç olarak görmeye başladılar.

Müze Yüksek Lisans Programına kimler başvurabilir, seçim kriterleriniz nedir?
Her türlü meslek grubundan alım yapıyoruz. Mimar, arkeolog, öğretmen vb. çünkü biz yöntem
öğretiyoruz, nasıl öğreteceğini bilmesi amacımız.

Müzede eğitim veren kişilerin nasıl bir hazırlık yapması gerekir?
Öncelikle yaratıcı bir beyine sahip olması gerekir. Her nesne sizin için bir öğretim aracıdır. Çocuklar için fiziksel, ruhsal ve zihinsel etkinlikler planlaması gerekir. İyi bir müze eğitimcisinin çocuk 
eğitim bilimi alt yapısına sahip olması gerekir. Yani çocuklar nasıl öğrenir, çocukların tepkileri nelerdir, neyi sever ve ya sevmezler, öğrenme nasıl gerçekleşir, motivasyon nasıl sağlanır bilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle programımız da psikoloji ve materyal geliştirme dersleri yer almaktadır.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığının müzelere yönelik eğitim programını nasıl buluyorsunuz?
Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının protokol imzalaması müzelere gerekli ilgiyi sağlaması güzel bir gelişme. Bunun müfredatlar da yer alması yöneticiler bazında anlaşmaya 
varılması son derece yerindedir.
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Bahçelievler Mahallesi, Ankara Ünv. Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi, 06830 Gölbaşı/ANKARA

0 (312) 485 37 18 - 19

info@Ankarateknokent.com

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara 
Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazan-
mıştır. Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden iti-
baren Ar-Ge faaliyetlerine başlamışlardır.
Teknokent  toplam kapalı alanı 2009 yılında 4.000,00 m2 ile hizmete 
açılmıştır. Bölge’ nin kurulu kapasitesinin tamamen dolması nede-
niyle, kapasitenin yeni kapalı alan yüzölçümünün artırılması için yeni 
inşaat yatırımına ihtiyaç duyulmuş,  bu amaçla, Kuluçka Merkezi, Tek-
noloji Transfer Ofisi ve yeni firmaların kullanımına hizmet verecek 
8.300,00 m2 kapalı alanı olan yeni bir bina 2013 Aralık ayında tamam-
lanmıştır. Bina toplam 84 adet ofis mahaline, 400 kişilik kapasiteye 
sahip konferans salonuna ve 200 kişinin faydalanabileceği kafeterya 
alanına sahiptir. Böylelikle Ankara Üniversitesi Teknokent toplam ka-
palı alanı yaklaşık 15.000 metrekareye, ofis sayısını 140’ a çıkarmış ve 
sosyal alanlarını da çoğaltarak çalışmalarına devam etmektedir.
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BİLKENT CYBERPARK

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Cyberpark, Cyberplaza No:4/B Kat 1, Bilkent 06800 
ANKARA

0 (312) 265 00 40

info@cyberpark.com.tr

Bilkent Cyberpark’ın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin diğer ileri 
teknolojilerle birleştiği uluslararası alanda öncü Ar- Ge çalışmala-
rının yapıldığı,  ülkenin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda 
bulunan bir merkez olmaktır.
Bilkent Cyberpark’ın hedefleri:
•  İleri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma 
ve kuruluşlara etkin teknopark hizmetleri sunmak
•  İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını 
ve mevcut şirketlerin büyümesini teşvik etmek
•  İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir ara-
ya getirerek aralarında üniversitelerle ve diğer kamu kuruluşlarıyla 
sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak
•  İleri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda ya-
bancı sermayenin ülkemize çekilmesine  katkıda bulunmak
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GAZİ TEKNOPARK

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası 
Gölbaşı/ANKARA

0 (312) 484 88 53

info@gaziteknopark.com.tr

Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde, Mogan Gölü manzaralı 
yaklaşık 20.000 m2 kapalı alana sahip teknopark binasında, Mayıs 
2008 tarihinde faaliyetlerine başlamış ve kuruluşundan kısa bir süre 
sonra, Gazi Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik güç ve teknik 
altyapının desteğiyle Türkiye’nin önde gelen Teknoparkları arasında 
yerini almıştır. Gazi Teknoparkta çeşitli sektörlere yönelik önemli ya-
zılım projelerinin yanı sıra, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi sistem-
leri, plazma teknolojileri gibi konularda ekonomik ve toplumsal fayda 
yaratmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Anahtar Kuluçka 
Merkezi ve Anahtar Ön Kuluçka Merkezi gibi yaratıcılık, yenilikçilik ve 
girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak mekanizmaları geliş-
tiren Gazi Teknopark, girişimcilere projelerinin fikir aşamasından ti-
carileşme aşamasına kadar etkin teknopark hizmetleri sunmaktadır.
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞEHİT MEHMET ALAN ENERJİ 
PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:139, 
06800 Çankaya/ANKARA

0 (312) 201 23 96

mta@mta.gov.tr

MTA Genel Müdürlüğü, 1935 yılında 2804 Sayılı özel kanunla kurulmuş 
özel kanun hükümlerine tabi tüzel kişiliği olan madencilik sektörünün 
gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini 
de sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı araştırmacı bir 
kuruluştur. Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını; Maden Arama Proje-
leri, jeoloji, jeofizik haritaları ve Bilimsel Araştırmalar, Harita Envan-
ter ve Veri Bankaları, Hidrojeoloji Etütleri, Jeotermal Etütler, Jeokim-
ya, Yerkabuğu araştırmaları, Deniz Araştırmaları, Çevre Araştırmaları, 
Diri Fay Sismotektonik Etütleri, Metropolitan Alanların Jeoloji Etütleri, 
Tip Mukaveleli Etütler ve Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi, Sondaj 
Karot Bankası Araştırmaları, Laboratuvar ve Teknolojik Araştırmalar 
ile ilgili Bilimsel Etütler, Ücretli İşler, Yurtiçi ve Uluslararası Teknik İş-
birliği Projeleri konularına ağırlık vererek yürütmektedir.



182

05

TEKNOKENTLER

ODTÜ TEKNOKENT

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



183

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODTÜ TEKNOKENT İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, 
ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya /ANKARA

0 (312) 987 35 00

info@odtuteknokent.com.tr

Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknoparkı olan ODTÜ TEKNOKENT’in amacı, ül-
kemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri gelişti-
ren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere çağdaş alt ve 
üst yapı olanakları sunmaktır. ODTÜ TEKNOKENT, gerçekleştirdiği üniversi-
te-sanayi işbirliğini artırmaya yönelik etkinlikleriyle taraflar arasında sinerji 
doğmasına katkı sağlamaktadır. ODTÜ TEKNOKENT, %60’dan fazlası ODTÜ 
TEKNOKENT’te kurulmuş şirketlerin oluşturduğu 380’nin üzerindeki şirket 
sayısı, %90’ı üniversite mezunu, doktora veya yüksek lisans mezunu olan 
8.000’den fazla personele yarattığı istihdam olanakları ve Ar-Ge faaliyetleri-
nin yürütüldüğü 170.000 m2 kapalı alanı ile Türkiye’deki diğer teknoparklara 
da örnek teşkil edecek başarılara imza atmıştır.
ODTÜ TEKNOKENT’te faaliyet gösteren şirketlerin %50’si yazılım-bilişim, %20
’si elektronik, %15’i makine ve tasarım, %6’sı medikal teknolojiler, %6’sı enerji 
ve çevre, kalan %3’ü ise ileri malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, otomotiv 
gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması yürütmektedir. Uçak/helikopter sis-
temleri dinamik model geliştirme ve simülasyon projeleri, uçak/helikopter 
kontrol sistemleri geliştirilmesi çalışmaları, uydu geliştirme projeleri, alter-
natif enerji ve alternatif yakıt projeleri, rüzgar ve su türbini tasarımı, araç 
takip sistemi, test ve ölçüm sistemlerinin tasarlanması, güç kaynakları ve 
enerji besleme sistemleri, lazer uygulamaları, sensor teknolojileri, doku ve 
gen araştırmaları, e-devlet, e-ticaret, uzaktan eğitim, e-öğrenme ve e-eği-
tim yazılımları, ERP-MRP çözümleri, eğitim yönetim sistemleri, coğrafi bilgi 
sistemi yazılımları, formatlı mesaj yönetim sistemleri, hastane yazılımları, 
farklı alan uygulamaları olan ileri malzeme çalışmaları ve mikro elektronik 
mekanik sistem uygulamaları ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde yürütülen Ar-
Ge çalışmalarının bazılarıdır.
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OSTİM TEKNOPARK İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Ostim OSB Mahallesi, Cevat Dündar Caddesi. Turuncu 
Bina, Kat:1, No: 1/1 Yenimahalle /ANKARA

0 (312) 386 37 07

info@ostimteknopark.com.tr

Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek 
amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araş-
tırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde 
farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek olan tek-
nolojik ürünlerin Ostim Teknopark bölgesinde üretilmesinin desteklen-
mesi amaçlanmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve üretimine yönelik yeni 
teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, enerji verimliliği, elektrik yükü talep 
tahmini, otomasyon ve entegre yazılımların geliştirilmesi amacıyla ye-
rel ve AB kaynaklı projeleri Bölgeye kazandırmak amacıyla yerli ve ya-
bancı yatırımcılarla görüşmeler sürmektedir.
Ostim Teknopark bünyesinde TGB-2 nolu alanda ETAP-1 proje kapsa-
mında toplam 25.000 m2’lik Ar-Ge binası ve Üretim alanlarının oluştu-
rulması için mimari proje çizimlerine başlanmıştır. Ar-Ge ofisleri, Ku-
luçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Laboratuvar, konferans salonu, 
toplantı salonu, kümelenme alanları, kütüphane, sergi alanları, sürdü-
rülebilirlik merkezi, teknik birimler ile yemekhane, kafe, spor alanları, 
kreş ve anaokulu gibi sosyal alanlarının dahil Ostim Teknopark İdare Bi-
nası ve Kuluçka Merkezi Binalarının hizmete verilmesi planlanmaktadır. 
Bölgenin inşasına ilişkin yatırımcılarla görüşmeler devam etmektedir.
Ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcı bulunması halinde TGB-1 ve TGB-2 nolu 
alanlarda toplam 100.000 metrekarelik kapalı alanlı diğer İdare Binası 
ve Kuluçka Merkezi ve teknoloji ürün yatırımlarına ilişkin üretim bina-
larının 5 ila 7 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
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TEKNOPARK ANKARA

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

2224. Caddesi Serhat Mahallesi Ankara İvedik Organize Sa-
nayi Bölgesi No:1 C Blok Kat 14, 06378 Yenimahalle /ANKARA

0 (312) 395 62 27

bilgi@teknoparkankara.com.tr

Ankara Teknopark TGB Yönetici A.Ş. 10 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile TGB alanı olarak ilan edilmiş ve 9 Eylül 2014 tarihinde 
ise şirket kurulumu gerçekleşmiştir. Ankara Teknopark A.Ş., İvedik OSB 
Yönetim Kurulu Başkanlığı (%95 hisse) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
(%5 hisse) ortaklığıyla hayata geçirilmiştir. 2014-2015 yılı arasında böl-
genin imar-ruhsat alma çalışmaları tamamlanmış ve inşaat çalışma-
ları devam etmektedir. Bölge iki etaptan oluşmakta ve bu etapların ilki 
2016 yılı ilk çeyrek itibariyle inşaatı tamamlanmış olacaktır. 
Bölgenin çalışmalarına devam etmesi adına İvedik OSB Yönetim Kuru-
lu, bir ekip oluşturmuş ve tüm çalışmalar bu ekip koordinatörlüğünde 
devam etmektedir. Ekip hem bakanlık ile olan irtibatın ve gelişmelerin 
yakından takip etmekte hem de bölge ön başvurularının belirlenmesi 
için İvedik OSB’de ve Ankara’nın diğer sanayi yoğun bölgelerinde far-
kındalık çalışmaları yapmaktadır.
TGBD, Dünya Teknoparklar Birliği IASP ve Dünya İnovasyon Birliği WAI-
NOVA üyesidir.
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50. YIL PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

50. Yıl Mahallesi, Münzeviler Caddesi, Çankaya/ANKARA

0 (312) 507 10 00

https://www.ankara.bel.tr

50. Yıl Parkı, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü üzerindeki tepe-
ye konuşlandırılmıştır. Park Cumhuriyetin 50’nci yıldönümü anısına, 
1970 yılında açılmıştır. Ankara’nın seyir terası olarak bilinen 50.yıl par-
kı 135.000 m² alan içerisinde bulunmaktadır.  4.800 m² gölet alanı 
bulunan park içerisinde 50.000 m² toplam yeşil alanı ile  3.300 adet 
ağaç, 35.000 adet çiçek ve 10.000 adet çalı miktarı bulunmaktadır.

Park içerisinde toplam 4 adet olmak üzere 1.100 m² çocuk oyun alan-
ları ile, 200 adet kamelya ( mangalsız ), 25.500 m² piknik alanı, 400 
m²buz pateni pisti, 10.500 m² lunapark alanı ile halı saha ve bas-
ketbol sahası bulunmaktadır. Parkın iç yollar toplamı ( sert zemin ) 
30.000 m² alan üzerinde olup, 593 araçlık otopark kapasitesi bulun-
maktadır. Bunların yanı sıra şehrin kuş bakışı olarak izlenebileceği 
üzeri kapalı cafe ve çardaklar bulunmaktadır. Park içerisinde mo-
dern aydınlatma sistemleri kullanılarak parkın ışıl ışıl bir yer haline 
gelmesi sağlanmıştır.

120 metre uzunluğunda Türkiye’nin en uzun bayrak direği ile Anka-
ra’nın çoğu bölgesinden fark edilecek bir proje olması sağlanmıştır. 
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AHLATLIBEL
ATATÜRK PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

İncek Bulvarı Üzeri Ahlatlıbel 06830 İncek/Ankara

489 80 45

http://www.cankaya.bel.tr/

 Ankara ilinin Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi sınırları içerisinde 
yeralmaktadır. Ankara’nın beton yığınları arasında kalmış yeşillik 
alanları ile dikkat çeken muhteşem bir yerdir.
 25.300 m² çim alan, 180.000 m² orman alan ve 1.500 araçlık otopark  
mevcuttur. Çocuklar için güvenli oyun alanları, tertemiz havada deği-
şik yiyecek olanakları, 3 tenis kortu, 2 halı saha, 3 basketbol sahası, 2 
voleybol sahası , gokart pisti, koşu ve yürüyüş parkurları, golf sahası 
uçurtma imkânı, evcil hayvanları gezdirme alanı, bisiklet yolu, piknik 
alanı, kafeteryalar ve bir çok kondisyon aletinin bulunduğu açık hava 
spor bahçesi. Ahlatlıbel de Atatürk Parkı ve ODTÜ ormanlarında çı-
kacak yangınlara karşı oluşturulan bir mini filo bulunmaktadır. Her 
hafta sonu ortalama 50 bin Ankaralıya ev sahipliği yapmaktadır.   
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ALTINPARK

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler/
Ankara

0 (312) 317 97 30

info@anfa.com.tr

Doğu Akdeniz ülkeleri arasında yılın parkı seçilen Altınpark, 640 bin 
metrekarelik yerleşkesiyle Ankara’nın en büyük rekreasyon alanıdır. 
Yüzde 85’ini yeşil alan ve gölet düzenlemelerinin oluşturduğu Altın-
park’ta mevcut alanın yüzde 15’inde yapı ve meydanlar mevcuttur. 
Ankara’nın halihazırda hizmet veren en kapsamlı parkı olarak hizmet 
veren Altınpark, yeşilin ve mavinin buluştuğu, eğlence, gezinti, spor 
ve fuar etkinliklerine ev sahipliği yapan eşsiz bir yerleşkedir.
1977 yılına kadar golf kulübü olarak kullanılan bu alan, 1985 yılında 
gerçekleştirilen bir proje yarışmasında birincilik elde eden projenin 
uygulanmasıyla birlikte bugünkü konumuna gelmiştir. Altınpark, bün-
yesinde oluşturduğu sosyal tesis ve etkinliklerle modern bir park ol-
manın yanı sıra Türkiye’de birçok ilki de bünyesinde barındırmaktadır.
Bilim Merkezi, uluslararası standartlarda fuar ve kongre merkezi, 
anaokulu ve yaz okulu, büfe ve lokantaları, müzikli ve ışıklı su gös-
terileri, oyun ve eğlence alanları, göl kıyısındaki anfileri, paten alanı, 
kayıkları, çarpışan botları, elektrikli gezinti arabaları, mini gezinti tre-
ni, atları, otoparkları ile Altınpark’ta hayatın bütün renklerini bulmak 
mümkündür.
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BEYNAM ORMANLARI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Beynam, 06720 Balâ/Ankara

0 (312) 485 55 60

info@ankaragolbasi.bel.tr

Doğal yapısı korunmuş ve koruma altına alınarak adeta park haline 
getirilmiş olan Meşe ve Karaçam’dan oluşan Beynam ormanına, cüzi 
bir ücret ödenerek girilebiliyor.Avcılığın yasaklandığı Beynam’da, ya-
ban hayatı sürüyor. Kurt, tilki, yaban domuzu, tavşan, keklik gibi bir-
çok hayvana ormanda yürüyüş yapanların rastlama olasılığı var. Bu 
bölgede sayıları oldukça çok olan ve “Şah Kartal” olarak adlandırılan 
kartal türüne de rastlamak mümkün.
Ormanın içerisinde piknik alanlaır var. Ayrıca ormanda restoran ve 
kır gazinosu da bulunuyor.Doğa sporları için ideal bir alan oluşturan 
Beynam ormanında, doğa yürüyüşleri, yön bulma yarışmaları ve dağ 
bisikleti gezileri sıkça yapılıyor.
Ormana girmeden önce yol üstünde bulunan Beynam Köyü’nde pik-
nik yapacakların ihtiyaçlarına cevap verecek alışveriş yerleri mevcut.
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ÇAMKORU 
TABİAT PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

06740 Çamlıdere/Ankara

0 (312)  207 50 00

http://camkoru.tabiat.gov.tr/

Çamkoru Tabiat Parkı eski Ankara-Bolu devlet karayolu güzergahın-
da bulunmaktadır. Karayolu sahayı ikiye bölmüş vaziyettedir. Alanın 
bir bölümü orta ve kalın ağaçlık çağında doğal sarıçam ve karaçam 
ağaç türleri ile kaplıdır. Diğer bölümü orman içi açıklık ve Çamkoru 
Göletinden oluşmaktadır. Çamkoru Tabiat Parkı'nın florasının tespiti 
için toplanan örnekler 28 farklı familyaya aittir.
Çamkoru Tabiat Parkı sınırları içindeki genel omurgalı fauna yapısı, 
yakın çevre de dikkate alındığında oldukça zengin omurgalı tür toplu-
luğuna sahip olduğu görülür. Bu bölgede, yapılan habitat çalışmaları 
ve literatür kayıtları dikkate alındığında 4 familyaya ait 5 ikiyaşamlı 
(Classis: Amphibia), 7 familyaya ait 12 sürüngen (Classis: Reptilia), 25 
familyaya ait 43 kuş (Classis: Aves), 14 familyaya ait 26 memeli tü-
rünün (Classis: Mammalia), toplam olarak 85 tür omurgalının yayılış 
gösterdiği söylenebilir.
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ÇANSERA
KENT BAHÇESİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Çukurambar, 06510 Çankaya/Ankara

http://www.skb.gov.tr/

Ankara’nın göbeğinde 90 dönümlük arazi üzerine kurulu Çansera 
Kent Bahçesi, tamamının hizmete açılmasıyla Ankaralılar için tam bir 
dinlenme ve nefes alma mekanı olacak.
Çansera Kent Bahçesi; sera, oturma ve piknik alanı, spor alanı ile 
konser alanı gibi bölümleriyle devasa bir bahçedir.70 bin metrekare-
lik doğal park alanının 1600 metrekaresini sadece bitkisel üretim için 
ayırılmıştır.
30 bin kişi kapasiteli konser alanı burayı açık hava kültür merkezi ha-
line getirmektedir. Kır kahvesi, kış bahçesi, kuş gözlem evi, kafeterya, 
bitki satış yerleriyle tırmanma duvarı, açık spor alanları ve bisiklet 
yolları da dahil planlanan Çansera 7’den 70’e herkese hitap ediyor.
Çansera’da lale, sümbül, menekşe, nergis gibi mevsimlik çiçek, kış 
sezonu için lahana çiçeği, süs çalıları üretimi gibi çok sayıda bitki 
üretimi yapılıyor.
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DİKMEN VADİSİ PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Ayrancı, 06540 Çankaya/Ankara

http://www.anfa.com.tr/

Ankara’nın şehir merkezine çok yakın bir konumda olan Dikmen Vadi 
Parkı, kentin en önemli arterlerinden biri olan Dikmen Vadisi üzerin-
de oluşturulmuş bir gezi, dinlence ve tatil bölgesidir.
Daha önceleri gecekondu bölgesi iken yeşil alana dönüştürülen Vadi, 
sosyal tesisleri, kafeleri, yürüyüş ve  koşu yolları ile Dikmen’de yaşa-
yan vatandaşlarımızın evlerinden çok uzağa gitmeden farklı zaman 
geçirebilecekleri bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.
Toplam 700 bin metrekarelik alanda, 50’ye yakın bitki türü ile yapılan 
peyzaj hemen göze çarpmaktadır. Aydınlatması, düzenli ve engelsiz 
yaşam alanları, inişli çıkışlı yürüyüş parkurları, eşsiz habitatı ile her 
mevsim keyif veren Dikmen Vadi Parkı, aynı zamanda Vadi’yi çevrele-
yen konut projeleriyle de elit bir yerleşim alanı özelliğini taşımaktadır.
Çocuklar için bir eğlence parkı, sporcular için kondisyon alanı ve koşu 
yolu, 9 adet kafe ve restoranı, 34.000 metrekarelik havuz alanı, çim alan-
ları ile Başkentin orta yerinde yer alan bu dinlence mekanı, güvenliği, 
temizliği, ve her ihtiyaca cevap veren donanımlarıyla ailelerin, çocuk-
ların, gençlerin saatlerce hiç sıkılmadan vakit geçirebileceği bir yerdir.
Park içerisinde, zihinsel engelli okulu ile 2 adet camii de bulunmak-
tadır. İki farklı idari binası olan Dikmen Vadi Parkı gece aydınlatması 
ile de 24 saat yaşayan bir yaşam alanıdır.



204

08

MİLLÎ TEMATİK
PARK VE BAHÇELER

GENÇLİK PARKI

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI



205

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK PARKI İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Doğanbey Mahallesi, Atatürk Blv No:50, 06050 Altındağ/
Ankara

0 (312) 309 86 71

http://www.anfa.com.tr/

Ankara’nın tarihi parklarından biri olan ve uzun yıllardır Başkentimizin 
sembolü haline gelen Gençlik Parkı, 275.000 m² alan üzerine kurul-
muştur. 6 farklı giriş kapısı bulunan Gençlik Parkı, kentin en merkezi 
lokasyonunda yer alan bir eğlence ve gezi mekanıdır.
Gençlik Parkı, 1936 yılında inşa edilmeye başlamış ve yapımı tam 7 
yıl sürmüştür. Kapılarını çok anlamlı bir tarihte, 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 24’üncü yılında Ankaralıların hizmetine sunulan ve 
kapılarını misafirlerine açan Gençlik Parkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk kentsel parklarından biridir. Asırlık ağaçları, rengarenk bahçeleri, 
yeşil alanları ile adeta Ankara’nın göbeğinde bir ‘vaha’ görünümünde 
olan parkın en büyük özelliği, yıllardan bu yana çocukları ve her yaş-
tan oyun severleri ağırlayan lunaparkıdır.
10 bin metrekare opera binası ve 240 bin metrekarelik rekreasyon 
alanından oluşan Gençlik Parkı, bünyesindeki tiyatro binası, kadın da-
yanışma merkezi, yabancı turistlere mihmandarlık yapmak amacıyla 
oluşturulan turizm ofisi, kültür ve gençlik merkezleri, belediye kabul 
salonu, çay bahçeleri, restoranları ve yürüyüş alanları ile Ankara’nın 
kültürel yaşamına değer katan sosyal alanlarından biri olma özelliği-
ni de korumaktadır.
Park bünyesinde bulunan toplam 638 kişilik binası, 8 bin metreka-
relik kapalı alanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Başkentin 
en büyük tiyatro salonlarından biridir. Gençlik Merkezi ise gitar, org, 
bağlama, yabancı dil, masa tenisi, bilardo, air-hockey, mini golf, masa 
tenisi gibi aktivitelerin yer aldığı,100 kişilik sinema salonu ve kafeter-
yalarıyla gençlerin sosyalleşmesine ve bir arada vakit geçirebilme-
sine imkan tanır. oplam 2 bin 670 metrekare kapalı alana sahip olan 
Kültür Merkezi binası, çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak 
şekilde düzenlenmiştir. Akustik ses düzenlemesi olan 370 kişilik Ne-
cip Fazıl salonu, 90 kişilik KU-KA( Kukla-Karagöz) Salonu ve Türk Mü-
ziği Salonu olmak üzere 3 adet salonu bulunmaktadır.
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GÖKSU PARKI
İLETİŞİM

BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Şehit Osman Avcı Mah. 1. TBMM Cad. Göksu Parkı No:2 
Eryaman/Ankara

http://www.anfa.com.tr/

Toplam 508.000 metrekarelik bir alana kurulu olan ve Ankara’nın en 
büyük parklarından biri olarak kabul edilen Göksu Park’ın 123.590 
metrekaresi göletten oluşur. 15 metrelik deniz feneri, yürüyüş yolları, 
su bisikleti gibi göl aktiviteleri, restoranları, kafeteryaları, sazlıkları, 
adacıkları ile bir mesire yeri havasında olan Göksu Park, hem ailele-
rin, hem gençlerin hem de miniklerin rağbet ettiği en güzel mekan-
lardan biridir.
9 adet yüzer iskelesinden ördekleri besleyebileceğiniz, ahşap yürü-
yüş yolları, eğlence ve aktivite alanları, piknik masaları ile gönlünüzce 
vakit geçirme imkanı bulabileceğiniz Göksu Park, ferah yerleşkesi, 
yeşilin her tonunu barındıran habitatı ile huzuru vaat eden kaçış nok-
tası gibidir. Her çeşit spor aletinin bulunduğu parkta yürüyüş parku-
runun uzunluğu toplam 2201 metredir.
Go-kart, halı sahalar, basketbol sahaları, plaj volaybolu, tenis kortları 
ile ziyaretçilerini ağırlayan Göksu Park içinde iki adet Oyuncakistan 
ve 14 adet figürlü oyuncak bulunmaktadır.
Göksu Park, aynı zamanda bir sosyal alan olarak tasarlanmıştır. 1000 
kişi kapasiteli amfi tiyatro, camii, mescit ve çeşmeleriyle burası ade-
ta bir yerleşim alanı gibidir. Çardakların ya da kamelyaların altında 
oturabilir, barbekünüzü yakarak ailenizle ve dostlarınızla hafta sonu 
pikniğinin tadını çıkarabilirsiniz.
Göksu Park, özel günler için de benzersiz bir adrestir. Parkın için-
de nikah, düğün ve balo salonları, en özel anları unutulmaz kılmak 
için dizayn edilmiştir. Gölün etrafındaki restoranlar, birbirinden farklı 
mutfaklarıyla sizi ağırlamaktadır.
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KUĞULU PARK

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Kavaklıdere, Atatürk Blv  06690 Çankaya/Ankara

0 (312) 458 89 64

parkbahce@cankaya.bel.tr

Birinci Derece Doğal Sit Alanı olan Kuğulu Park, 7 bin 743 m² alana 
sahip. Park içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, kuğu ve 
ördeklerin bulunduğu havuz ve yeşil alan yer alıyor.
Park, yaklaşık her biri Cumhuriyetle yaşıt akkavakların yanı sıra çınar, 
erguvan, alıç ağaçları ve ana yurtları Uzak Doğu olan ‘Doğu Mazıları’ 
ile bunlar arasında yer alan yapay bir de göl barındırıyor içinde. Küçük 
kare şeklindeki taşlardan oluşan yaya yolları, yapay gölün üzerindeki 
ahşap şirin köprüleri ve peyzajıyla huzur ortamı sunuyor insanlara. 
Kızılay Meydanı’na 15 dakikalık yürüme mesafesinde yorgun ayaklara 
derman; doğaya âşık olup da kentin koşuşturmacaları arasında bo-
ğulan Ankaralılar için bir nefes arası soluklanma merkezidir. 
Park adını yıllar önce Pekin’den getirilen ve buradaki yapay gölde 
yaşamlarını sürdüren kuğulardan alıyor. Şehrin bu şirin parkı, sem-
bolü olan kuğuların yanı sıra, artık onlar kadar parkla özdeşleşmiş 
müdavimleri olan çeşitli kuşların ve özellikle de güvercinlerin yaşam 
alanına dönüşmüş. 
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KURTULUŞ PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Fidanlık, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No:39, 06420 
Çankaya/Ankara

0 (312) 442 3071

parkbahce@cankaya.bel.tr

Ankara’nın en tanınan parklarından biridir.  Fidanlık Mahallesi’nde yer 
alır. Adı eskiden bağlı bulunduğu Kurtuluş Mahallesi’nden gelmektedir. 
Ankara’nın en eski parkları arasında yer alan ve Atatürk zamanın-
da yapıldığı söylenen, içerisindeki ağaçların ise 50-60 yıllık ağaçlar 
olduğu belirtilen Kurtuluş Parkı, Ankara’nın gözde mekanları arasın-
daki yerini koruyor. 110 bin m2’lik alana sahip olan Kurtuluş Parkı’nda 
yetişkinlerden çocukların vakit geçirebileceği alanlar da bulunuyor. 
Birçok dinlenme alanı bulunan, çocuk parkına sahip olan ve yürüyüş 
alanının da bulunduğu parkta  bir de paten sahası vardır. Etrafındaki 
özel zeminli yürüyüş ve koşu pisti farklı yaşlardan bir çok insanı ken-
disine çekmektedir. 
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SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ TARİHİ 
MİLLÎ PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Şehitlik, 06900 PolatlıAnkara

0 (312) 207 50 00

parkbahce@cankaya.bel.tr

Milli Park, Ankara’nın, Polatlı ve Haymana İlçeleri sınırlarında 75 km.lik 
bir cepheyi kapsamaktadır. Toplam 13.850 Hektar alan ve 14 parçadan 
oluşmaktadır.
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Genişleyen içeriği ile kültür varlığı, günlük hayatta kullanılan yapı ve alanları daha çok kapsamına almıştır. Bu yapısı ile kültür varlıkları, günlük yaşamın bir parçası olarak, toplum 
davranışlarından doğrudan etkilenir hale gelmiştir. Bu çerçevede kültür varlıklarını koruma, topluma daha çok sorumluluk yüklemiş ve kültür varlığının tespiti ve korunması her za-
mankinden daha çok kullanıcılara bağlı hale gelmiştir. 
Koruma bilincine sahip nesillerin yetiştirilebilmesi için, küçük yaşlardan itibaren bireylere kültür varlıkları hakkında bilgi verilmeli ve korumayı içselleştirmeleri ve benimsemeleri 
sağlanmalıdır. Ülkemizde de, 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı kanunla kabul edilen “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi”1 nin “Eğitim Programları” başlığı altındaki 27.1 
maddesi “Bu Sözleşmeye taraf devletler, kendi halklarının sözleşmenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan kültürel ve doğal mirasa karşı bağlılık ve saygı hislerini güçlendirmek için, 
bütün uygun araçlarla ve özellikle eğitim ve tanıtma programlarıyla çaba göstereceklerdir.
Tanımlanan ve tespit edilen kültür varlıklarının korunması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için yine kullanıcıların korumanın gerekliliğinin farkında olmaları önemlidir. Bu nedenlerle 
kişilerin, hayatlarının bir parçası olan tarihi yapı ve alanların değerinin ve öneminin farkında olmaları ve korumanın gerekliliği ve bu gereklilik içinde kendi sorumluluklarının bilincine 
varmaları, kültür varlıklarının korunması konusunda temel etkenlerden birini oluşturmaktadır. 
Sınıf dışı ortamlar olarak doğal sit alanları ve ören yerlerinde öğrenim çevre ile temas kurarak gerçekleşen, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı deneyimsel bir süreç olarak 
sadece tarih derslerini değil, birçok farklı alanın öğretiminde kullanmak mümkündür. 
Ülkemizde ise sınıf dışı öğrenme ortamlarında tarih öğretimi mevcut anlamıyla "okul dışı tarih öğretimi” adı altında ele alınmıştır. Tarihsel yapılar, antik kentler, müzeler gibi eğitim 
araçlarıyla desteklenen öğretim olarak nitelenen “okul dışı tarih öğretiminin” iki unsuru tarihsel çevre ve sözlü tarihtir. Okul dışı öğrenim bağlamında kullanılabilecek ortamlar çevrede 
yer alan müzeler, ören yerleri ve diğer tarihsel mekân ve alanlar olabileceği gibi yakın çevrenin yani coğrafi olarak sınırlı bir alanın tarihinin araştırıldığı durumlarda bu çalışmalar 
yerel tarih çalışması olarak da nitelendirilebilir. İnsanların sözlü ifadelerine başvurularak veri elde edilen sözlü tarih çalışmaları da sınıf dışı tarih öğretimi kapsamında değerlendirilir.
“Kültür ve Miras” ile “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarında, milli kültüre yönelik öğelerin fark edilmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki kültürel varlıkların tanınması, ülkemizdeki farklı 
yerlerdeki kültürel özelliklerin karşılaştırılması, kültürel öğelerin insanların bir arada yaşamasındaki öneminin açıklanması, ortak miras öğelerinin bilinmesi öğrencilere yönelik kaza-
nımlar olarak tanımlanmıştır.
Bu sebeple, doğal sit alanları ve ören yerleri oluştukları ilk günden itibaren eğitim amacını taşımışlardır. Eğitim öğretimde yaşayarak öğrenme ilkesinin gerçekleşmesiyle birlikte uygu-
lamalı öğretime müsait bir ortam sunar. Bu ortamlarda, öğretimde yaşayarak, gözleyerek ve uygulayarak öğrenme gerçekleşeceği için öğrenilenlerin daha kalıcı olması sağlanacak, 
dolayısıyla öğrencilerin konuya ilgisi de canlı tutulmuş olacaktır. Aynı zamanda okulda öğrenme sadece öğrenciye yönelik yapılırken, bu mekanlarda öğrenmeye halkta katılabilmektedir.
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KARAGÖL TABİAT PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Yeşilkent, 06760 Çubuk/ANKARA

0 (312) 837 10 73

http://bolge9.ormansu.gov.tr/

Ankara ili, Çubuk ilçe sınırında bulunan Karagöl Tabiat Parkı, 2011 yıl-
lında Tabiat Parkı statüsü almış olup yeşil çevresi ile büyüleyici bir 
güzellik oluşturmaktadır. Park Ankara’nın 70 Km Kuzeyinde bulun-
maktadır. Yıldırım Dağı üzerinde bir krater gölü olan Karagöl yeşil 
çevresi ile büyüleyici bir güzellik oluşturmaktadır. Muhteşem man-
zaraya sahip Karagöl’de harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada pik-
nik, doğa fotoğrafçılığı, Doğa yürüyüşü ve trekking gibi aktivitelere 
katılabilirsiniz.
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50. YIL PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

50. Yıl Mahallesi, Münzeviler Caddesi, Çankaya/ANKARA

0 (312) 507 10 00

https://www.ankara.bel.tr

50. Yıl Parkı, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü üzerindeki tepe-
ye konuşlandırılmıştır. Park Cumhuriyetin 50’nci yıldönümü anısına, 
1970 yılında açılmıştır. Ankara’nın seyir terası olarak bilinen 50.yıl par-
kı 135.000 m² alan içerisinde bulunmaktadır.  4.800 m² gölet alanı 
bulunan park içerisinde 50.000 m² toplam yeşil alanı ile  3.300 adet 
ağaç, 35.000 adet çiçek ve 10.000 adet çalı miktarı bulunmaktadır.
Park içerisinde toplam 4 adet olmak üzere 1.100 m² çocuk oyun alan-
ları ile, 200 adet kamelya ( mangalsız ), 25.500 m² piknik alanı, 400 
m²buz pateni pisti, 10.500 m² lunapark alanı ile halı saha ve bas-
ketbol sahası bulunmaktadır. Parkın iç yollar toplamı ( sert zemin ) 
30.000 m² alan üzerinde olup, 593 araçlık otopark kapasitesi bulun-
maktadır. Bunların yanı sıra şehrin kuş bakışı olarak izlenebileceği 
üzeri kapalı cafe ve çardaklar bulunmaktadır. Park içerisinde mo-
dern aydınlatma sistemleri kullanılarak parkın ışıl ışıl bir yer haline 
gelmesi sağlanmıştır.
120 metre uzunluğunda Türkiye’nin en uzun bayrak direği ile Anka-
ra’nın çoğu bölgesinden fark edilecek bir proje olması sağlanmıştır. 
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BEYNAM ORMANLARI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Beynam, 06720 Balâ/Ankara

0 (312) 485 55 60

info@ankaragolbasi.bel.tr

Doğal yapısı korunmuş ve koruma altına alınarak adeta park haline 
getirilmiş olan Meşe ve Karaçam’dan oluşan Beynam ormanına, cüzi 
bir ücret ödenerek girilebiliyor.Avcılığın yasaklandığı Beynam’da, ya-
ban hayatı sürüyor. Kurt, Tilki, Yaban Domuzu, Tavşan, Keklik gibi bir-
çok hayvana ormanda yürüyüş yapanların rastlama olasılığı var. Bu 
bölgede sayıları oldukça çok olan ve “Şah Kartal” olarak adlandırılan 
Kartal türüne de rastlamak mümkün.
Ormanın içerisinde piknik alanlaır var. Ayrıca ormanda restoran ve 
kır gazinosu da bulunuyor.Doğa sporları için ideal bir alan oluşturan 
Beynam ormanında, doğa yürüyüşleri, yön bulma yarışmaları ve dağ 
bisikleti gezileri sıkça yapılıyor.
Ormana girmeden önce yol üstünde bulunan Beynam Köyü’nde pik-
nik yapacakların ihtiyaçlarına cevap verecek alışveriş yerleri mevcut.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAMKORU 
TABİAT PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

06740 Çamlıdere/Ankara

0 (312)  207 50 00

http://camkoru.tabiat.gov.tr/

Çamkoru Tabiat Parkı eski Ankara-Bolu devlet karayolu güzergahın-
da bulunmaktadır. Karayolu sahayı ikiye bölmüş vaziyettedir. Alanın 
bir bölümü orta ve kalın ağaçlık çağında doğal sarıçam ve karaçam 
ağaç türleri ile kaplıdır. Diğer bölümü orman içi açıklık ve Çamkoru 
Göletinden oluşmaktadır. Çamkoru Tabiat Parkının florasının tespiti 
için toplanan örnekler 28 farklı familyaya aittir.
Çamkoru Tabiat Parkı sınırları içindeki genel omurgalı fauna yapısı, 
yakın çevre de dikkate alındığında oldukça zengin omurgalı tür toplu-
luğuna sahip olduğu görülür. Bu bölgede, yapılan habitat çalışmaları 
ve literatür kayıtları dikkate alındığında 4 familyaya ait 5 ikiyaşamlı 
(Classis: Amphibia), 7 familyaya ait 12 sürüngen (Classis: Reptilia), 25 
familyaya ait 43 kuş (Classis: Aves), 14 familyaya ait 26 memeli tü-
rünün (Classis: Mammalia), toplam olarak 85 tür omurgalının yayılış 
gösterdiği söylenebilir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EYMİR GÖLÜ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES Eymir Gölü,Gölbaşı/Ankara

Eymir gölü, Ankara ilimizin sınırlarında bulunan, arazisi Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi’ne ait olan küçük göllerimizden biridir. Burası ODTÜ 
Spor Kulübü kürek takımının çalışması için düzenlenmiş olup, gölün 
kenarında takımın kayıkhanesi bulunmaktadır. Gölün kendisine özel 
olan florası doğal bir güzellik oluşturmaktadır. Özellikle kışın donan 
göl ziyaretçileri için oldukça güzel bir manzaraya yol açar.
Gölün çevresi bağlık araziyle, tarımsal araziyle kaplıdır. Güneyde su-
lak çayırlar bulunur. Yaklaşık 160 tür kuşa ev sahipliği yapar. Özellikle 
pasbaş patkaların ve dik kuyrukluların önemli üreme alanları arasın-
dadır. En fazla yeşil baş ördek, sakar meke, bahri ve elmabaş patka 
kuş türleri görülür.
Gölde su sporları önceden yapılıyordu. Bunun yanında kadife, turna, 
yayın, sazan balıkları olduğundan balıkçılık yapılabiliyordu. Fakat gü-
nümüzde doğal yaşlanma süreci, beslenmeyle ilgili sorunlardan balık 
ölümleri ile kuş türlerinde azalma görülmektedir. Günümüzde kürek 
ve su sporları, piknik, oltayla balıkçılık yapılabilir. ODTÜ tarafından dü-
zenlenen kürek kurslarına katılım mümkündür. Kürek takımı da ant-
remanlarını Eymir gölünde yapmaktadır. Eymir Gölü’ne balık tutmak, 
piknik yapmak, yürüyüş gibi çeşitli etkinlikler için gelebilirsiniz. Göle 
ziyaret saatleri ise 05.00 – 22.00 saatleri arasındadır.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE
JEOPARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Akçay, Yabanabad Kültür Merkezi, Gençlik Cd. 26/3, 
06890 Kızılcahamam/Ankara

http://www.jeoparkankara.com

Türkiyenin ilk jeoparkı olma özelliği taşıyan Kızılcahamam-Çamlıdere
Jeoparkı, Ankara’ya 80 km uzaklıkta bulunan Kızılcahamam-Çamlıdere 
Yer Bilimsel Kalıt alanı, büyük bir bölümü Ankara olmak üzere Çankı-
rı’nın Çerkeş ve Bolu’nun Gerede ilçelerinin de bir bölümünü kapsa-
maktadır. Alan yer bilimsel yapısı ve yer biçim bilimsel (jeomorfolojik) 
ögeleri bakımından ilginç özellikler ile hem ulusal hem uluslararası gi-
zil (potansiyel) taşımaktadır. 2006-2009 yılları arasında, TÜBİTAK des-
teği ile Ankara Üniversitesi, Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO), 
MTA ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile 
yürütülen “Milli Parklardaki Jeolojik Miras” tasarısının çalışmaları sıra-
sında, Kızılcahamam çevresinde çok sayıda jeosit olduğu görülmüş; 
bunların hem korunmaları ve hem de yöreye ekonomik getiri sağla-
maları için bir jeopark tasarısı geliştirilmiştir. Yaklaşık 2000 km² alan 
kaplayan tasarı 2010 yılında kullanıma açılmıştır. 
Jeoparktaki 23 ayrı jeosit oldukça çekicidir ve sayıları 50’ye dek ulaş-
maktadır. Yaklaşık 23 milyon yıl ile 20 bin yıl arasında değişen zaman 
aralıklarında oluşmuş değişik yer bilimsel oluşumlar bulunur. Jeo-
parktaki türlülük her bakımdan çekicidir. 
- Pelitçik Fosil Ağaç Ormanı  - Abacı Peribacaları  - Mahkemeağacin 
Köyü Mağara ve Kiliseleri  - Sey Hamamı ve Güvem Bazalt Sütunları
- Beşkonak Balık ve Yaprak Taşılları  - Alicin Manastırı  -  Sinaptepe 
Memeli Taşıl Yatağı  -  Işık Dağı ve Karagöl Çevresi Yanardağ Birimleri
- Acısu Deresi Madensuyu Kaynakları ve Travertenleri   sayılabilir.
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILCAHAMAM
SOĞUKSU MİLLÎ PARKI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Sazak, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, 06890 Kızılca-
hamam/Ankara

0 (312) 207 50 00

http://soguksu.tabiat.gov.tr/

İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara ili sınırları içinde olup, 1959 yılında ilan 
edilmiştir. Yüz ölçümü 1.050 hektar iken 1997 yılında yapılan sınır de-
ğişikliği ile 1.187 hektara çıkarılmıştır. Batı Karadeniz Bölgesi’nden İç 
Anadolu’ya geçiş kuşağında yer alan ormanların hakim olduğu bir 
alandır.  Soğuksu Milli Parkı bitki çeşitliliği bakımından oldukça zen-
gindir. Parkın kaynak değerleri içinde “Dağ Lalesi” önemli yer tutar. 
Milli Park sınırları içinde orman, step, çayır ve dere ekosistemi olmak 
üzere başlıca 4 ekosistem tipi belirlenmiştir. Fosil ağaç bölgesi ise 
yerli bitki örtüsünün tarihi anıtı olarak değerlendirilen “Fosil Ağaç-
ları” barındırmaktadır. Yürüyüş, kampçılık, doğa araştırmaları, kuş 
gözlemleri ve foto safari yapılmakla birlikte bitki inceleme (Botanik 
Turizmi) açısından son derece önemli mantar ve geofit türleri içe-
ren alan, kaynak değeri taşımaktadır. İspanyadan sonra en çok kara 
akbaba çiftinin bulunduğu Soğuksu Milli Parkı; bu kuşların Eskişe-
hir-Türkmenbaba alanından sonra en fazla gözlendiği alan konumun-
dadır. Bu kuşlar milli park ile özdeşleşmiş olup, Kızılcahamam ilçesi-
nin girişinde insanları Kara Akbaba Heykeli karşılamaktadır. Bölge 
ormanlarının bulunduğu saha volkanik kayaçlardan oluşmuştur. Bu 
nedenle yörede sıcaksu ve soğuksu kaynakları bulunmakta, sıcak su 
kaynakları kaplıca olarak değerlendirilmektedir. Atatürk Çamı bölge-
si, Soğuksu Milli Parkı içerisinde tarihi değer ifade eden tek yerdir. 
Burada oturup çay içen Atatürk; bölgeyi Ankara’nın akciğerleri olarak 
yorumlamıştır.
Bu alanda her yıl 16 Temmuz'da Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılca-
hamam Kaymakamlığı tarafından organize edilen “Atatürk Günü” dü-
zenlenmektedir. 
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ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

NALLIHAN KUŞ CENNETİ

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB

Davutoğlan, Ankara Nallıhan Yolu, 06920 Nallıhan/
Ankara

0 (312) 785 10 01

http://www.nallihan.gov.tr/

Nallıhan Kuş Cenneti 1959 yılında hizmete giren Sarıyar Barajı’nın 
kuzeyinde Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde oluşmuş 
yapay bir sulak alan ekosistemidir. Nallıhan Kuş Cenneti ülkemizin 
önemli kuş alanlarından biridir. Barındırdığı kuş varlığı nedeniyle 
“Nallıhan Kuş Cenneti” olarak tanımlanmıştır. Aladağ Çayı’nın Sarıyar 
Barajı ile birleştiği yerde, kuşların daha yoğun olarak görüldüğü 425  
hektarlık alan 1994 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tef-
rik edilmiş ve avcılık yasaklanmıştır. Sahada avcılığın yasaklanması, 
insan faaliyetlerinin sınırlandırılması ve kamuoyunda farkındalık dü-
zeyinin artmasıyla, kuşlar güvenle üreyebilecekleri ve barınabilecek-
leri bir alana kavuşmuştur. Aladağ Çayı ve çayın baraja döküldüğü 
yerde oluşan söğütlükler, sazlıklar ve ılgınlar ile geniş tarım arazileri, 
kavaklıklar, bozkır alanları, kayalık yarlar ve tepelikler gibi ekolojik 
karakteri farklı yaşam alanları ve zengin besin varlığı değişik türden 
kalabalık kuş gruplarının alanda barınmasına imkan sağlamaktadır. 
Alan jeolojik yapısı ile adeta bir açık hava laboratuarı niteliği sun-
maktadır. Ayrıca, çökelme ortamının özelliklerini yansıtan sarı, kah-
verengi ve kırmızımsı tabakaların üst üste tekrarlanması ile görsel 
açıdan da olağanüstü bir peyzaja sahiptir.
Nallıhan Kuş Cenneti gerek her mevsim barındırdığı kuş toplulukla-
rıyla, gerekse jeolojik ve peyzaj değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve 
kuş gözlemciliği için ideal bir ortam oluşturmaktadır. 
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DERSİN ADI SINIF 
DÜZEYİ ÜNİTE / TEMA KAZANIM

MEKAN
(OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMI)

AÇIKLAMA 
 (KAZANIM-MEKAN İLİŞKİSİ)

TÜRKÇE 1.SINIF Konuşma
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kulla-
nır.Konuşmalarında yeni öğrendiği kelime-
leri kullanması teşvik edilir.

AFAD Deprem Simülasyon 
Merkezi

AFAD Deprem Simülasyon Merkezinde yapılan etkinliklerde yeni 
öğrendiği kelimeleri kullanır.

MATEMATİK 1.SINIF

 Uzamsal İliş-
kiler Terimler 
veya kavram-

lar

M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişki-
leri ifade eder

AFAD Deprem Simülasyon Merkezinde yapılan etkinliklerde uzam-
sal kavramları yaşayarak uygular.

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi

Bilim Merkezinde bulunan basit ve kısa cümleleri okur.

MATEMATİK 1.SINIF Geometri
M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit 
cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve 
geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Bilim Merkezinde bulunan geometrik şekilleri tanır ve sınıflandırır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları göz-

lemler.
Bilim Merkezinde Güneş, Ay, Dünya ve yıldızların şekli ve büyüklü-
ğünü gözlemler.

TÜRKÇE 1.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.Sadece olay, şahıs ve 
varlık kadrosuna yönelik sorular (ne, kim) 
yöneltilir.

Altındağ Belediyesi Trafik 
Eğitim Parkı

Trafik parkurunda dinlediği ve izlediklerine cevap verir.

MATEMATİK 1.SINIF
Doğal Sayılar 
Terimler veya 

kavramlar

M.1.1.1.3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru 
birer, beşer ve onar ritmik sayar. 

Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak trafik parkurunda bulu-
nan nesnelerle sayma yaptırılabilir

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF  Güvenli Hayat HB.1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde trafik 

kurallarına uyar. Trafik parkurunda öğrendiklerini uygular.

TÜRKÇE

1.SINIF Okuma T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 
yazıları okur. 

Ankara Üniversitesi Çocuk 
Bilim Merkezi

Mekan içerisinde farklı karakterde yazılmış yazıları okur.              Me-
kan sonrası sınıf etkinliklerinde yazma çalışmalarında noktalama 
işaretlerinü uygun şekilde kullanır.  Mekanda yapılan etkinliklerle 
ilgili belirlenen konu hakkında konuşur.

1.SINIF Yazma T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaret-
lerini uygun şekilde kullanır. Mekan içerisinde farklı karakterde yazılmış yazıları okur.              Me-

kan sonrası sınıf etkinliklerinde yazma çalışmalarında noktalama 
işaretlerinü uygun şekilde kullanır.  Mekanda yapılan etkinliklerle 
ilgili belirlenen konu hakkında konuşur.1.SINIF Konuşma

T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur.Öğrencilerin çevrelerini ve çev-
relerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
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MATEMATİK 1.SINIF
  Doğal Sayılar 
Terimler veya 

kavramlar

M.1.1.1.8. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları 
sıra bildirmek amacıyla kullanır.

Ankara Üniversitesi Çocuk 
Bilim Merkezi

Mekan içerisinde bulunan nesneler aracılığıyla sayıları sıra bildir-
mek amacıyla kullanır.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF
Doğada Hayat

HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvan-
ları gözlemler Bitki ve hayvanları gözlemleme ve korumanın önemini kavrar.

1.SINIF HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvan-
ları ve bitkileri korumaya özen gösterir. Bitki ve hayvanları gözlemleme ve korumanın önemini kavrar.

TÜRKÇE 1.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.Sadece olay, şahıs ve 
varlık kadrosuna yönelik sorular (ne, kim) 
yöneltilir.

Ankara Üniversitesi
Kreiken Rasathanesi

Bilim Merkezinde anlatılanlara ve sorulan sorulara cevap verir.

MATEMATİK 1.SINIF

Doğal Sayı-
larla Topla-
ma İşlemi 

Terimler veya 
kavramlar

M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar Bilim Merkezinde bulunan nesnelerle zihinden toplama işlemi ya-
par.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları göz-

lemler. Gözlem becerisi kazanır.

TÜRKÇE 1.SINIF  Konuşma
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır.Konuşmalarında yeni öğrendiği keli-
meleri kullanması teşvik edilir.

Ankara Üniversitesi
Veteriner Anatomi Sergi 

Salonu

Bilim Merkezinde öğrendiği yenikelimeleri uygun ortamlarda kul-
lanır.

MATEMATİK 1.SINIF
Doğal Sayılar 
Terimler veya 

kavramlar

M.1.1.1.5. Nesne sayıları 20’den az olan iki 
gruptaki nesneleri birebir eşler ve grup-
ların nesne sayılarını karşılaştırır.

Veteriner Anatomi Sergi salonunda bulunan objeleri gruplandırır 
ve nesne sayılarını karşılaştırır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF  Doğada Hayat HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvan-

ları gözlemler.
Veteriner Anatomi Sergi salonunda bulunan sergide gözlem be-
cerisi kazanır.

TÜRKÇE 1.SINIF Yazma T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar.

Feza Gürsey Bilim
Merkezi

Bilim Merkezinde bulunan görseller ile ilgili cümle ve kelime yazar.

MATEMATİK 1.SINIF
Kesirler 

Terimler veya 
kavramlar

M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller 
ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki 
ilişkiyi açıklar.

Bilim Merkezinde bulunan görseller ile bütün yarım kavramını ve 
aralarındaki ilişkiyi açıklar.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Güvenli Hayat

HB.1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde 
insanların trafikteki davranışlarını göz-
lemler.

Bilim Merkezine gidiş ve gelişlerde insanların trafikte davranışla-
rını gözlemler.
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TÜRKÇE
1.SINIF Dinleme/İz-

leme

T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen 
olayların gelişimi hakkında tahminde bu-
lunur.

Gölbaşı Belediyesi
Bilim Merkezi

Mekan içinde yapılan etkinlik ve nesneleri yorumlayabilir.

1.SINIF  Okuma T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlam-
larını kavrar.

Mekan içinde yapılan etkinlik ve nesneleri yorumlayabilir.

MATEMATİK 1.SINIF Geometri M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar 
sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır

Mekan içinde bulunan görsellerde Üçgen, kare ve dikdörtgenin 
kenarları ve köşeleri tanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

Bilim Merkezinde mevsimlerle ilgili etkinliklerde mevsimlerin özel-
liklerini kavrar.

TÜRKÇE 1.SINIF Yazma T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar.

ITC Mamak Geri Dönüşüm 
Merkezi

Çevre konulu mekanda gördüğü görsellerle ilgli kelime ve cümle 
yazar.

MATEMATİK 1.SINIF  Veri İşleme M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit 
tabloları okur.

Öğrenciler Dönüşüm merkezinde bulunan verilerin tablosunu 
oluşturulur.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF  Sağlıklı Hayat HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması ge-
reken önlemleri fark eder. Geri dönüşüm merkezinde doğa ve çevre bilinci kazanırken, sağ-

lıklı yaşamanın önemini kavrar.
1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma 

konusunda duyarlı olur.

TÜRKÇE 1.SINIF Konuşma T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

Keçiören Belediyesi Deniz 
Dünyası

Mekanda konuşmalar sırasında nezaket kurallarına (yerinde hitap 
ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, söz alarak ko-
nuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla dinleme) uygun davranıl-
ması gerektiği hatırlatılır.

MATEMATİK 1.SINIF

Doğal Sayı-
larla Çıkar-
ma İşlemi 

Terimler veya 
kavramlar

M.1.1.3.1. Çıkarma işleminin anlamını kav-
rar.

Deniz canlılarını kullanarak 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir çok-
luktan belirtilen sayı kadarı ayrılarak çıkarma işleminin belirli bir 
sayıdaki nesneden anlamı üzerinde durulur

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF Doğada Hayat  HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvan-
ları gözlemler.      Deniz canlılarını gözlemleyerek,mekanda güvenlik kurallarına 

uyar.
1.SINIF Güvenli Hayat HB.1.4.1. Okulda ve evde(ya da diğer or-

tamlarda) güvenlik kurallarına uyar.

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından 
çıkan sesleri ayırt eder.Doğal ve yapay 
ses kaynakları hakkında bilgi verilmez

ODTÜ Toplum ve Bilim 
Uygulama ve Araştırma

Merkezi

Mekanda bulunan görseller ya da etkinliklerde doğal ve yapay 
sesleri ayırt eder.
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MATEMATİK 1.SINIF

Doğal Sayı-
larla Topla-
ma İşlemi 

Terimler veya 
kavramlar

M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini 
gerektiren problemleri çözer.

ODTÜ Toplum ve Bilim 
Uygulama ve Araştırma

Merkezi

Bilim merkezinde bulunan metaryeller araç olarak kullanılarak 
tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır. Problem kur-
maya yönelik çalışmalara da yer verilir.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF
Doğada Hayat

HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları göz-
lemler. Bilim merkezinde bulunan görseller aracılığıyla gözlem becerisi 

artar.
1.SINIF HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meyda-

na gelen değişiklikleri kavrar

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma

T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri 
ve anlamlarını tahmin eder.Kelime hari-
tası, kelime kartları ve benzer araçlardan 
yararlanılır. Trafik Eğitim Alanı ve 

Çocuk Parkı

Trafik eğitim alanında bulunan görseller yardımı ile kelime anlam-
larını tahmin eder.

MATEMATİK 1.SINIF Geometri
M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit 
cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve 
geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Trafik eğitim alanında bulunan görselleri geometrik özelliklerine 
göre ilişkilendirir.

TÜRKÇE 1.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen 
olayların gelişimi hakkında tahminde bu-
lunur.

Polatlı Belediyesi Bilim
Merkezi ve Uluğ Bey 

Gökevi

Mekanda izlediği ve dinlediği etkinlik, nesneler aracılığıyla tahmin-
de bulunur.

MATEMATİK 1.SINIF

 Uzamsal 
İlişkiler 

Terimler veya 
kavramlar: eş 

nesneler

M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir. Mekan ortamındaki uygun malzemeler başta olmak üzere farklı 
modeller kullanılarak fark ettirilir.

TÜRKÇE 1.SINIF Konuşma
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur.Öğrencilerin çevrelerini ve çev-
relerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.

Türkiye Tohum Gen
Bankası

Mekan hakkında konuşma becerisi kazanır.

MATEMATİK 1.SINIF

Doğal Sayı-
larla Çıkar-
ma İşlemi 

Terimler veya 
kavramlar

M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini 
gerektiren problemleri çözer. Tohum Gen Bankası içeriği ile ilgili çıkarma problemleri çözer.

TÜRKÇE 1.SINIF Konuşma T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü-Örnek
Bina

Mekanla ilgili spontane konuşmalar yapar.
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MATEMATİK 1.SINIF
 Uzamsal İliş-
kiler Terimler 

veya kavramlar
M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir.

Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü-Örnek

Bina

Eşlik kavramı, bilim merkezinde ve  ortamındaki uygun malzeme-
ler başta olmak üzere farklı modeller kullanılarak fark ettirilir

MATEMATİK 1.SINIF  Uzunluk 
Ölçme

M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden 
karşılaştırır ve sıralar.

50. Yıl Parkı

Doğal Ortamda bulunan metaryellerin uzunluklarını karşılaştırır.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve figürleri 
gözlemleyerek çizimlerini yapar

Doğal Ortamda bulunan figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapa-
bilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Güvenli Hayat HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kuralla-

rına uyar.
Doğal Ortamda güvenlik kurallarına uyar.

MATEMATİK 1.SINIF  Uzunluk 
Ölçme

M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden 
karşılaştırır ve sıralar.

Beynam Ormanları

Beynam Ormanlarında bulunan ağaç,yaprak vs.gibi canlı cansız 
varlıkların uzunlaklarını karşılaştırır.

TÜRKÇE 1.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından 
çıkan sesleri ayırt eder.
T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder

Doğal alanda doğal ve yapay ses ayrımını yapar,taklit eder.

OYUN VE 
FİZİKİ ET-
KİNLİKLER

1.SINIF
 Hareket 

Yetkinliği Öğ-
renme Alanı 

O.1.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.
Doğal alanda hareket yetkinliğini zenginleştirir.

1.SINIF Hareket Bece-
rileri O.1.1.1.2. Dengeleme hareketlerini yapar.

MÜZİK
1.SINIF Dinleme/İz-

leme

Mü.1.A.6. Düzenli ve düzensiz sesleri birbi-
rinden ayırt eder.  Doğal alanda dinleme ve söyleme becerilerini geliştirir.

1.SINIF Mü.1.A.7. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

MATEMATİK 1.SINIF Ölçme M.1.3.4.1. Nesneleri kütleleri yönünden kar-
şılaştırır ve sıralar. 

Çamkoru Tabiat Parkı

Doğal ortamlarda bulunan nesneleri kütleleri yönünden karşılaş-
tırır.

TÜRKÇE
1.SINIF Konuşma   T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar

Doğal ortamlarda yapılan etkinliklerde görsel materyallerle ile il-
gili soruları cevaplandırır.1.SINIF Okuma     T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri 

ve anlamlarını tahmin eder.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF Sağlıklı Hayat HB.1.4.1. Okulda ve (DIŞ ORTAMDA)evde gü-
venlik kurallarına uyar 

Doğal ortamlarda güvenlik kurallarına uyar.
1.SINIF Doğada Hayat HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim ku-

rarken güvenlik kurallarını uygular 
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HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF  Ülkemizde 

Hayat
HB.1.2.6. Gün içerisinde neler yapabilece-
ğini planlar.

Çamkoru Tabiat Parkı

Doğal ortamlarda güvenlik kurallarına uyar.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.6. Görsel sanat çalışmasında fi-
gür-mekân ilişkisini ifade eder.

Yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük ilişkileri üzerinde durulur.

MATEMATİK 1.SINIF
Doğal Sayılar 
Terimler veya 

kavramlar

M.1.1.1.3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğ-
ru birer, beşer ve onar ritmik sayar.

Eymir Gölü

Doğal ortamda gündelik hayatla ilerigeriritmik sayma yapabilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Güvenli Hayat HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kuralla-

rına uyar.
Okul ve ev ortamının dışında doğalortamlarda neden güvenlik ku-
rallarına uyması gerektiğini öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı 
materyal, malzeme, gereç ve teknikleri 
kullanır.

Fotoğraf makinesi, tablet, akıllı tahta vb.yararlanılması sağlanarak 
gözlem becerilerini geliştirir.

MATEMATİK 1.SINIF Sıvı Ölçme
M.1.3.5.1. Sıvı ölçme etkinliklerinde stan-
dart olmayan birimleri kullanarak sıvıları 
ölçer.

Karagöl Milli Parkı

Doğal ortamda bulunan göl suyunu değişik kaplar yardımıyla öl-
çerek bilgiyi somutlaştırır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Sağlıklı Hayat HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması ge-

reken önlemleri fark eder.

Mevsime uygun giyinme, meyve ve sebzeleri tüketmeden önce 
yıkama, spor yapma, bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını do-
ğalortamda öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

 Görsel 
İletişim ve 

Biçimlendirme

G.1.1.6. Görsel sanat çalışmasında fi-
gür-mekân ilişkisini ifade eder.

Yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük ilişkilerini kavrar.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvan-

ları gözlemler.

Kızılcahamam Çamlıdere 
Jeoparkı

Balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb. bu 
hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıklarını gözlem 
yaparak öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını oluştu-
rurken uygulama basamaklarını ifade 
eder.

Doğal ortamda sanat çalışması oluşturma süreci; araştırma, bilgi-
ye ulaşma, gözlem becerisi kazanır.

MATEMATİK
1.SINIF

Doğal Sayılar 
Terimler veya 

kavramlar

M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) 
olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını 
belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

Jeoparkta bulunan doğal malzemelerle nesne sayısını belirler.

1.SINIF Tartma M.1.3.4.1. Nesneleri kütleleri yönünden kar-
şılaştırır ve sıralar.

Kızılcahamam
Soğuksu Milli Parkı

Doğal Ortamda bulunan nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır.
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GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını tema-
lardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, 
hikâyelerden esinlenerek oluşturur. Kızılcahamam

Soğuksu Milli Parkı

Doğal Ortamın gerektirdiği esinlenmeden hareketle  görsel sanat 
çalışmalarına yansıtır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF  Doğada Hayat HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma 

konusunda duyarlı olur.
Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için gerekenlerin yapılması bilinci 
kazanır.

MATEMATİK 1.SINIF
 Doğal Sayılar 
Terimler veya 

Kavramlar

M.1.1.1.4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, 
birer ve ikişer geriye sayar.                 
M.1.1.1.5. Nesne sayıları 20’den az olan iki 
gruptaki nesneleri birebir eşler ve grup-
ların nesne sayılarını karşılaştırır. Nallıhan Kuş Cenneti

Doğal ortamda sayma etkinliği somut nesnelere dayalı olarak 
yaptırılır.Karşılaştırma yaparken “eşit”, “daha çok” ve “daha az” ifa-
deleri kullandırılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik

G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri ayırt 
eder. Sanat eserleri de dâhil olmak üzere 
çevresindeki yapay ve doğal somut nes-
neleri tanımaları sağlanır.

Nesneler ve canlı objeler kuş cennetinde incelendikten sonra, bu 
nesneler üzerindeki renk, çizgi ve biçim/şekil gibi sanat eleman-
ları gösterilir.

MATEMATİK 1.SINIF Sayılar ve 
İşlemler

M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâ-
hil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayı-
sını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.    
M.1.1.1.4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, 
birer ve ikişer geriye sayar.

Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi

Kütüphanede bulunan kitapları araç olarak kullanarak sayılarla 
işlemler yapabilir.

TÜRKÇE

1.SINIF Dinleme/İz-
leme     T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.

Kütüphanede bulunan kitapları araç olarak kullanarak dinleme 
izleme ve konuşma becerileri geliştitirir.1.SINIF Okuma T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 

konuşur.   T.1.3.5. Kısa metinleri okur

1.SINIF Konuşma T.1.3.5. Kısa metinleri okur

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF Güvenli Hayat
HB.1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde 
insanların trafikteki davranışlarını göz-
lemler. Mekan olarak kütüphaneye geliş ve gidişlerde güvenlik kurallaru-

na uyar ve yaşadığı şehri öğrenir.1.SINIF Ülkemizde 
Hayat 

HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim ku-
rarken güvenlik kurallarını uygular.

1.SINIF Güvenli Hayat  HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir  .

MÜZİK 1.SINIF

 Dinleme 
- Söyleme 
-Müziksel 
Yaratıcılık

Ortama uygun müzik dinleme ve yapma 
kurallarını uygular.Mü.1.C.5. Dinlediği öy-
küdeki olayları farklı ses kaynakları kulla-
narak canlandırır.

Kütüphanede ortamı ve sergilenen nesneler aracılığıyla dinleme 
söyleme ve müziksel yaratıcılık becerilerini geliştitirir.
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MATEMATİK 1.SINIF Sayılar ve 
İşlemler M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar.

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla işlem yapma becerisi ka-
zanır.

GÖRSEL 
SANATLAR

1.SINIF Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme    

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atöl-
yesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini 
söyler.  Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla görsel iletişim ve biçimlen-

dirme becerileri kazanır.
1.SINIF G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri ayırt 

eder.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF
Ülkemizde 

Hayat  

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal 
ve turistik yerleri fark eder. Mekana geliş ve gidişlerde güvenlik kurallarına uyar, mekan içinde 

güvenli ve güvensiz alanları fark eder.Kütüphanelerin korunması 
gerekliliğinini fark eder.1.SINIF HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz 

alanları ayırt eder.

1.SINIF Güvenli Hayat

HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini 
tehdit edecek bir durumla karşılaştığında 
neler yapabileceğine
örnekler verir.

Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Kütüphanesi

Mekan içinde ve dışında güvenliği tehdit edecek durumları öğre-
nir.

TÜRKÇE
1.SINIF Dinleme/İz-

leme
T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konu-
sunu belirler. Mekan içinde bulunan nesnelerden hareketle dinleme /izleme ve 

okuma farkındalığı kazanır.
1.SINIF Okuma T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri 

ve anlamlarını tahmin eder.

MATEMATİK 1.SINIF Sayılar ve 
İşlemler

M.1.1.1.3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğ-
ru birer, beşer ve onar ritmik sayar.

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla ileri ve geri saymalar ya-
pabilir.

TÜRKÇE

1.SINIF Yazma T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler 
yazar.

Boratav Halk Kültürünü 
Araştırma Turizm İhtisas 

Kütüphanesi

Mekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla yazma,okuma,konuş-
ma, dinleme /izleme becerilerini geliştirir.

1.SINIF  Okuma T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin 
eder.

1.SINIF
Konuşma

T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.   

1.SINIF T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.  

1.SINIF Dinleme/İz-
leme T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.

MÜZİK
1.SINIF Dinleme - 

Söyleme
Mü.1.D.2. Çevresindeki müzik etkinliklerine 
katılır.

Cermodern Mekanda bulunan eserler aracılığıyla müziksel algı ve kültürü 
oluşturur.

1.SINIF  Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme

Mü.1.C.2. Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğ-
rendiği
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MÜZİK 1.SINIF Müziksel 
Yaratıcılık

Mü.1.B.2. Çevresindeki varlıkları hareket 
hızlarıyla ayırt eder.

Cermodern

Mekanda bulunan eserler aracılığıyla müziksel algı ve kültürü 
oluşturur.

GÖRSEL 
SANATLAR

1.SINIF
Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme  

G.1.3.2. Sanat eserinin biçimsel özellikleri-
ni söyler.

Mekanda bulunan eserler aracılığıyla sanat eleştirisi ve estetik 
bilinci kazanır.

1.SINIF
1.3. Sanat 

Eleştirisi ve 
Estetik

G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını oluştu-
rurken uygulama basamaklarını ifade 
eder.

MATEMATİK 1.SINIF Geometri
M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit 
cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve 
geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Etnografya Müzesi Halk 
Kütüphanesi

Mekanda kullanılan cisimleri geometrik şekillerle ilişkilendirir.

MÜZİK 1.SINIF Dinleme - 
Söyleme

Mü.1.A.1. Ortama uygun müzik dinleme ve 
yapma kurallarını uygular.

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla ortama uygun dinleme ve 
yapma kurallarını uygular.

TÜRKÇE

1.SINIF Konuşma T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla konuşma ve okuma bece-
rilerini geliştirir.1.SINIF Okuma T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 

ederek okur.

1.SINIF Anlama T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Mehmet Akif Ersoy Edebi-

yat Müze Kütüphanesi

Mekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla görsellerle ilgili soru-
lara cevap verir.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF Kültürel Miras G.1.2.1. Sanatın, kültürün bir parçası oldu-

ğunu fark eder.
Mekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla sanatın kültürün par-
çası olduğunu fark eder.

TÜRKÇE 1.SINIF  Dinleme/
İzleme

T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.

Milli Kütüphane

Mekan içinde dinleme ve izleme alışkanlığı kazanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.
Ülkemizin özelliklerini mekan içinde bulunan nesnelerden yola çı-
karak öğrenir.

MATEMATİK 1.SINIF Sayılar Ve 
İşlemler

M.1.1.2.1. Toplama işleminin anlamını kav-
rar.

Mekan içinde bulunan nesnelerle toplama işlemini kavrar.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF  Doğada Hayat

HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve 
hayvanların önemini kavrar.  5HB.3.6.3. 
Doğadan yararlanarak yönleri bulur. 50. Yıl Parkı

Mekanda gözlem becerisini geliştirerek, bitki ve hayvanların öne-
mini kavrar.

TÜRKÇE 1.SINIF Yazma T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.             
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.

Mekanda gözlem becerisini geliştirerek, anlamlı ve kurallı cümle-
ler kurar.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.1.1.15. Oyunlara katılmaya ve oyun oyna-
maya istekli olur.

Ahlatlıbel
Okul Dışı Öğrenme ortamları park ve bahçelerde oynanacak oyun-
lara katılmaya istekli olur.
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GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı 
materyal, malzeme, gereç ve teknikleri 
kullanır.

Ahlatlıbel

Mekanda farklı uyaranlar aracılığıyla farklı malzemelerle figür 
mekan ilişkisini kurar.

MATEMATİK 1.SINIF  Uzamsal 
İlişkiler

M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişki-
leri ifade eder.

Mekanda uzamsal ilişkilerini ifade eder.

TÜRKÇE 1.SINIF Yazma T.6.4.1. Şiir yazar.
Mekanda duyulara yönelik yapılan etkinliklerle şiir yazma beceri-
leri kazanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma 

konusunda duyarlı olur.
Beynam Ormanları

Mekanda doğayı ve çevreyi temiz tutma becerisi kazanır.

MÜZİK 1.SINIF Müzik Kültürü Mü.1.D.3. Ortama uygun müzik dinleme ve 
yapma kurallarını bilir.

Mekanda bulunan materyaller aracılığı ile müzik yapma ve dinle-
me becerisi geliştirir.

TÜRKÇE
1.SINIF Dinleme/İz-

leme   
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından 
çıkan sesleri ayırt eder.     

Çamkoru Tabiat Park

Doğal Ortamda yapay ve doğal ses kaynaklarından çıkan sesleri 
ayırt eder.Belirli bir konu hakkında konuşur.

1.SINIF  Konuşma T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur.

OYUN VE 
FİZİKİ ET-
KİNLİKLER

1.SINIF Hareket Bece-
rileri O.1.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini yapar. 

Mekanda yer değiştirme ve hareket becerisi kazanır.
1.SINIF

Hareket 
Kavramları ve 

İlkeleri

O.1.1.2.3. Verilen bir dizi hareketi, temel ha-
reket beceri gruplarından uygun olanla 
ilişkilendirir.

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.

Çansera Kent Parkı

Mekanda sesli ve sessiz okuma becerisikazanır. 

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında büyük-
lük-küçüklük ilişkilerini kullanır.

Mekanda yapılan görsel sanat çalışmasında büyüklük ve küçüklük 
ilişkileri kurar.

MATEMATİK 1.SINIF Uzunluk 
Ölçme

M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden 
karşılaştırır ve sıralar.

Dikmen Vadisi

Mekanda bulunan nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sa-
nat çalışmasına yansıtır.

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla duygu ve düşüncelerini 
görsel sanat çalışmasına yansıtır.

TÜRKÇE 1.SINIF  Yazma T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

Gençlik Parkı

Mekanda dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

OYUN VE 
FİZİKİ ET-
KİNLİKLER

1.SINIF
Hareket 

Stratejileri ve 
Taktikleri

BO.1.1.3.2. Oyunda kullanılan basit strateji-
leri tanımlar.

Mekanda Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerek-
tiren” hareketlerle ilgili beceri kazanır.
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HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Sağlıklı Hayat HB.1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına 

uyar.

Göksu Parkı

Mekanda yemeğini yerken; yemeğe dua ile başlama, temiz bir şe-
kilde üstüne dökmeden yeme, ayakta ve dolaşarak yemek yeme-
me, ağzında lokma varken konuşmama,  peçete kullanm ve İhtiya-
cı kadar yemek yeme, ekmek ve yiyecek israfını önleme konuları 
hakkında farkındalık kaznır.

MÜZİK 1.SINIF Dinleme - 
Söyleme

Mü.1.A.8. Öğrendiği müzikleri birlikte ses-
lendirir.

Mekanda şarkı seslendirmeye aynı anda başlamanın ve şarkıyı 
aynı anda bitirmenin önemi vurgulanarak oyunlarla pekiştirilerek 
Etkinliklerde özellikle tekerleme, ninni, sayışma, mani vb. sözlere 
dayanan ritmik ve ezgisel türler kullanma becerisi geliştirir.

MATEMATİK 1.SINIF Sayılar ve 
İşlemler

M.1.1.1.4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, 
birer ve ikişer geriye sayar.

Kuğulu Park

Mekanda bulunan nesneler aracılığı ile sayma yapar.

OYUN VE 
FİZİKİ ET-
KİNLİKLER

1.SINIF  Hareket 
Becerileri

BO.1.1.1.5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket 
eder. Mekanı kullanarak hareket becerileri kazanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvan-

ları gözlemler.

Kurtuluş Parkı

Park ve Bahçelerde bulunan hayvanları gözlemler.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN DERSİ
1.SINIF

Aktif Ve 
Sağlıklı Hayat 

Öğrenme 
Alanı

BO.1.2.1.2. Sınıf dışında oyunlar oynar. Park ve Bahçelerde oyun oynama becerisi geliştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat
1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve 
turistik yerleri fark eder

Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihî Millî Parkı

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı tarihi tanır.

MÜZİK 1.SINIF Dinleme - 
Söyleme

Mü.1.A.10. Belirli gün ve haftalarla ilgili mü-
zik etkinliklerine katılır.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkında Millî ve manevi 
değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtan şarkı, türkü, marş, ilahi vb. 
örnekleri seslendirir veya örnekler katılımlı dinletilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutla-
malara katılmaya istekli olur.

Alagöz Karargâh Müzesi

Alagöz karargahı Müzesi inceleme sonucunda milli bayram ve kut-
lamalara istekli olur.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF Kültürel Miras G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, 

ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler. Mekanla ilgili izlenimlerini kültürel miras açısından söyler.

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tah-
min eder. Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi

Müzede bulunan görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin an-
lamlarını tahmin eder.

MÜZİK 1.SINIF Müziksel 
Yaratıcılık Mü.1.C.1. Ses oyunları yapar.

Müzede bulunan Nesneler aracılığıyla materyaller ve ritim aletle-
rinden yararlanarak yaratıcılık berilerini geliştirir.
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TÜRKÇE 1.SINIF Yazma T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
Anıtkabir Atatürk ve Kur-

tuluş Savaşı Müzesi

Mekanda yapılan etkinlikler sonucu kısa metinler yazar.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF Ülkemizde 
Hayat HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir. Mekan aracılığıyla Atatürk"ün hayatını bilir.

1.SINIF Ülkemizde 
Hayat HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.

Ankara Gordion Müzesi
Yaşadıkları yerin belirgin özellikleri hakkında bilgi edinir.

TÜRKÇE 1.SINIF  Okuma T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 
yazıları okur.

Mekanda farklı karekterde yazılmış yazıları okur.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.
Ankara Somut Olmayan 
Kültürel Miras Müzesi

Müzede gördüklerinin yaşadığı kente ait olduğunu bilir.

TÜRKÇE 1.SINIF  Dinleme/
İzleme T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır. Müzede anlatılanları dinler ve anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvan-

ları gözlemler. Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Zooloji Müzesi

Müzede bulunan nesneler aracılığıyla hayvanları gözlemler.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve figürleri 
gözlemleyerek çizimlerini yapar.

Müzede bulunan nesneleri gözlemleyerek çizim yapar.

MATEMATİK 1.SINIF Doğal Sayılar
M.1.1.1.5. Nesne sayıları 20’den az olan iki 
gruptaki nesneleri birebir eşler ve grup-
ların nesne sayılarını karşılaştırır.

Oyuncak Müzesi

Müzede nesneleri karşılaştırma yaparken “eşit”, “daha çok” ve 
“daha az” ifadeleri kullandırılır.

TÜRKÇE 1.SINIF  Konuşma T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Müzede yapılan etkinlikler esnasında göz teması kurmanın; işitile-
bilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz 
ederek konuşma farkındalığı kazanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri 

gözlemler. Ankara Üniversitesi Zıraat 
Müzesi

Mekanda sergilenen bitkileri gözlemler.

TÜRKÇE 1.SINIF  Okuma-An-
lama

T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlam-
larını kavrar.

Mekanda sergilenen bitkileRr ile ilgili işaret ve sembollerin anla-
mını kavrar.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.
Ankara Vakıf Eserleri 

Müzesi

Müzede sergilen nesnelerin yaşadığı ülkenin kültürü olduğunu 
öğrenir.

MATEMATİK 1.SINIF Geometri M.1.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller
Müzede sergilenen halı ve kilimlerde kenar, köşe, üçgen, kare, dik-
dörtgen, çember kavramını öğrenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.
Atatürk Orman Çiftliği 

Atatürk Evi
Atatürk'ün doğa sevgisi ve tarım ile ilgili çalışmalarını öğrenir.
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MÜZİK 1.SINIF  Müziksel 
Yaratıcılık

Mü.1.C.4. Dinlediği / söylediği okul şarkıla-
rının sözlerine uygun hareketler oluşturur.

Atatürk Orman Çiftliği 
Atatürk Evi Öğrendiği Atatürk şarkılarına uygun hareket oluşturur.

TÜRKÇE 1.SINIF Yazma T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

Beypazarı Yaşayan Müze

Müzede dinledikleri ve izlediklerinden esinlenerek yazı çalışmaları 
yapar.

GÖRSEL 
SANATLAR

1.SINIF  Kültürel 
Miras     

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atöl-
yesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini 
söyler.   

Müzede dinledikleri ve izlediklerinden esinlenerek kültürel miras 
ile ilgili üç boyutlu çalışmalar yapar.

1.SINIF
Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme
G.1.1.9. Üç boyutlu çalışma oluşturur. Müzede dinledikleri ve izlediklerinden esinlenerek kültürel miras 

ile ilgili üç boyutlu çalışmalar yapar.

1.SINIF
 Görsel 

İletişim ve 
Biçimlendirme

G.1.3.3. Sanat eserleri arasındaki farklılık-
ları açıklar.

CER Modern Sanatlar 
Müzesi

Mekanda gördüğü objeler arasındaki farkı açıklar ve buradan ha-
reketle görsel sanat çalışmaları yapar.

1.SINIF Sanat Eleştiri-
si ve Estetik

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını tema-
lardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, 
hikâyelerden esinlenerek oluşturur.

TÜRKÇE 1.SINIF  Okuma T.1.3.8. Şiir okur. Mekanda gördüğü objelerden esinlenerek yazdığı şiiri okur.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutla-
malara katılmaya istekli olur. Cumhuriyet Müzesi (II.

TBMM Binası)

Cumhuriyet Müzesinde izlenimleri doğrultusunda milli gün tören 
ve kutlamalara katılmaya istekli olur.

TÜRKÇE 1.SINIF Konuşma T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır. Müze yapılan etkinliklerde kelimeleri anlamına uygun kullanır.

MATEMATİK 1.SINIF Ölçme M.1.3.4. Tartma
Çengelhan Rahmi M. Koç 

Müzesi

Müzedeki objeleri“Daha ağır”, “daha hafif” gibi ifadeler kullanılarak 
karşılaştırabilir.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve figürleri 
gözlemleyerek çizimlerini yapar. Müzedeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimleri yapar.

MATEMATİK 1.SINIF Sayılar ve 
İşlemler

M.1.1.1.5. Nesne sayıları 20’den az olan iki 
gruptaki nesneleri birebir eşler ve grup-
ların nesne sayılarını karşılaştırır.

Gökyay Vakfı Satranç 
Müzesi

Müzedeki nesnelerden hareketle nesneleri gruplandırır ve grupla-
rın nesne sayılarını karşılaştırır.

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Hava Kuvvetleri Müzesi

Müzede bulunan görsellerle ilgili soruları cevaplar.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF  Güvenli Hayat HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz 

alanları ayırt eder. Mekanda güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

MÜZİK 1.SINIF Müziksel 
Yaratıcılık

Mü.1.C.5. Dinlediği öyküdeki olayları farklı 
ses kaynakları kullanarak canlandırır.

Mehmet Akif Ersoy Müze 
Evi

Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okuma ve 
ezberleme becerisi kazanır.
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HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF
Doğada Hayat

HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

Meteoroloji Müzesi

Mekanda mevsimlerin özellikleri ve doğa özelliklerini araştırır ve 
değişiklikleri kavrar.1.SINIF HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meyda-

na gelen değişiklikleri kavrar.

TÜRKÇE 1.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından 
çıkan sesleri ayırt eder. Mekanda mevsimlerin özelliklerine göre doğal sesleri ayıt eder.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.

Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Demiryolları

Yaşadığı şehirde varolan müzeyi bilir ve mekan aracılığıyla Ata-
türk'ün hayatını öğrenir.1.SINIF HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.

1.SINIF Kültürel Miras G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atölye-
si, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.

Müze ve ören yerlerinin kültürel miras olduğunu bilir ve izlenim-
lerini söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF

 Doğada Hayat

HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvan-
ları gözlemler.

MTA Genel Müdürlüğü 
Şehit Cuma Dağ Tabiat 

Tarihi Müzesi

MTA müzesinde bulunan  Diyorama Bölümü’nde hayvan ve bitkileri 
gözlemler.1.SINIF HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri 

gözlemler.

1.SINIF HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvan-
ları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

 Görsel 
İletişim ve 

Biçimlendirme

G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve figürleri 
gözlemleyerek çizimlerini yapar.

Diyorama Bölümü’nde hayvan ve bitkileri gözlemleyerek çizim ya-
par.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat

HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek mad-
deleri ayırt eder.HB.1.6.4. Doğayı ve çevresi-
ni temiz tutma konusunda duyarlı olur. Orta Doğu Teknik Üniver-

sitesi

Arkeolojik kazıların doğa ve çevre temizliği ile ilişkisinin farkına 
varır.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF Kültürel Miras

G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı 
materyal, malzeme, gereç ve teknikleri 
kullanır.

Arkeolojik kazıların kültür zenginliğimiz olduğunu öğrenir ve me-
kanda bulunan objeler aracılığıyla görsel iletişim ve biçimlendir-
me becerisi kazanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.

PTT Genel Müdürlüğü

Ülkemizde iletişimin tarihçesini öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR

1.SINIF  Görsel 
İletişim ve 

Biçimlendirme

G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında büyük-
lük-küçüklük ilişkilerini kullanır İletişim müzesinde  görsel iletişim ve biçimlendirme becerisi ka-

zanır.
1.SINIF G.1.1.6. Görsel sanat çalışmasında fi-

gür-mekân ilişkisini ifade eder

MÜZİK 1.SINIF Müziksel 
Yaratıcılık Mü.1.C.1. Ses oyunları yapar. Müze objeleri ve izlenimlerinden hareketle tekerlemeler,üretir.
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TÜRKÇE 1.SINIF Okuma/An-
lama T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Türkiye Cumhuriyeti Dev-

let Demiryolları
Müzede gördüğü görseller ile ilgili soruları cevaplandırır.

MATEMATİK 1.SINIF Veri İşleme M.1.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme Müzede bulunan objelerle tablo oluşturur.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Doğada Hayat HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma 

konusunda duyarlı olur.
Orman Genel Müdürlüğü

Müzede bulunan objeler aracılığıyla ormanların önemini kavrar ve 
çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.

MÜZİK 1.SINIF Müziksel 
Yaratıcılık

Mü.1.C.4. Dinlediği / söylediği okul şarkıla-
rının sözlerine uygun hareketler oluşturur.

Orman ve ağaç ile ilgili öğrendiği şarkılara uygun hareketler oluş-
turur.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.

Akün Sahnesi

Yaşadığı yerde bulunan tiyatroları bilir.

TÜRKÇE 1.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konu-
sunu belirler. Mekanda izlediği oyunun konusunu belirler.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF Kültürel Miras

G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atöl-
yesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini 
söyler.

Mekanla ilgili izlenimlerini söyler.

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma T.1.3.5. Kısa metinleri okur.
Ankara Büyükşehir Beledi-

ye Tiyatrosu

Mekanda bulunan kısa metinleri okur.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını tema-
lardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, 
hikâyelerden esinlenerek oluşturur.

Mekanda ya da tiyatro oyunundan esinlenerek görsel sanat çalış-
maları yapar.

MÜZİK 1.SINIF Müzik Kültürü Mü.1.D.2. Çevresindeki müzik etkinliklerine 
katılır.

Ankara Sanat Tiyatrosu
Mekanda oynanan oyunda müzik etkinliklerine katılır.

TÜRKÇE
1.SINIF Dinleme/İz-

leme T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
Mekanda dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaşma be-
rilerini geliştirir.

1.SINIF Büyük Tiyatro Mekanda izlediklerini ve dinlediklerine yönelik stratejiler geliştirir.

MÜZİK 1.SINIF Müziksel 
Yaratıcılık

Mü.1.C.5. Dinlediği öyküdeki olayları farklı 
ses kaynakları kullanarak canlandırır. Büyük Tiyatro Mekanda izlediklerinden hareketle farklı ses kaynakları kullanarak 

canlandırır.

TÜRKÇE 1.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan me-
sajlarını kavrar.

Cer Modern
Mekanda konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

GÖRSEL 
SANATLAR 1.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik
G.1.3.2. Sanat eserinin biçimsel özellikleri-
ni söyler. Mekanda bulunan sanat eserlerinin biçimsel özelliklerini söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ 1.SINIF  Güvenli Hayat HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz 

alanları ayırt eder Çankaya Belediyesi Çağ-
daş Sanatlar Merkezi

Mekanda kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

TÜRKÇE 1.SINIF Konuşma T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kulla-
nır.

Mekanda planlanan etkinliklerde kelimelerianlamlarına uygun 
kullanır.
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MÜZİK 1.SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme

Mü.1.B.2. Çevresindeki varlıkları hareket 
hızlarıyla ayırt eder

Çankaya Belediyesi Çağ-
daş Sanatlar Merkezi

Mekanda planlanan etkinliklerde çevresindeki varlıkları hareket 
hızlarıyla ayırt eder.

TÜRKÇE 1.SINIF Konuşma T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Tiyatro Tempo

Mekan olarak tiyatro ve oynanan oyun aracılığıyla kelimeleri anla-
mına uygun kullanma becerisi kazanır.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF Güvenli Hayat
HB.1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde 
insanların trafikteki davranışlarını göz-
lemler.

Mekana geliş ve gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını göz-
lemler.

1.SINIF
Ülkemizde 

Hayat

HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal 
ve turistik yerleri fark eder  

Atatürk Evi

Ankara Atatürk Evi aracılığıyla Atatürk'ün yaşantısına dair farkın-
dalık kazanır Liderini tanır.1.SINIF HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır 

1.SINIF HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.

MÜZİK 1.SINIF Dinleme - 
Söyleme

Mü.1.A.10. Belirli gün ve haftalarla ilgili mü-
zik etkinliklerine katılır.

Atatürk ile ilgili şarkıları söylemeye istekli olur.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF  Ülkemizde 
Hayat

HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi

Mekan aracılığıyla Ülkemizin adı, başkenti, İstiklâl Marşı ve Türk 
bayrağı tanıtılır. Bayrağımızın şekli ile ay ve yıldıza vurgu
yapılarak rengi belirtilir.1.SINIF HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır

TÜRKÇE 1.SINIF Okuma Kısa şiirleri ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıta-
sını okumaları sağlanır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ülkemiz için önemini öğrenir.

HAYAT 
BİLGİSİ

1.SINIF
 Ülkemizde 

Hayat

HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir

Hamamönü
Hamamönü'nün Ankaranın en eski kültür dokusu olduğunu öğre-
nir.1.SINIF HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal 

ve turistik yerleri fark eder.

TÜRKÇE

1.SINIF Okuma T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular. Hamamönü'ndetarihi mekan ile ilgili sesli ve sessiz okuma yapar.

1.SINIF
Dinleme/İz-

leme

T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Harikalar Diyarı

Mekanda yapılan etkinliklerde dinleme ve izleme becerisi kazanır.
1.SINIF T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konu-

sunu belirler.

GÖRSEL 
SANATLAR

1.SINIF
Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını oluştu-
rurken uygulama basamaklarını ifade 
eder. Mekanda yapılan etkinliklerde görsellerden hareketle farklı ma-

teryallerle görsel iletişim ve biçimlendirme  becerisi kazanır.
1.SINIF

G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı 
materyal, malzeme, gereç ve teknikleri 
kullanır.
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MATEMATİK 1.SINIF Sayılar ve 
İşlemler M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar.

Pembe Köşk

Mekanda bulunan objeler aracılığıyla zihinden toplama işlemi ya-
par.

TÜRKÇE
1.SINIF

 Konuşma
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Mekanda bulunan objelerden esinlenerek hazırlıksız konuşmalar 

yapar.1.SINIF T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF
Doğada Hayat

HB.2.6.1 Bitki ve hayvanların yaşaması için 
gerekli olan şartları karşılaştırır.

Ankara Üniversitesi Tek-
nokent

Mekanda gördüğü bitki ve hayvanları tanır.

2.SINIF HB:2.6.2 Bitki yetiştirmenin ve hayvan 
beslemenin önemini fark eder.

Mekanda bitki ve hayvanların nasıl yetiştirildiğini görür.

MATEMATİK 2.SINIF
Sayılar ve İş-
lemler/Doğal 

Sayılar

M.2.1.1.3 Verilen bir çokluktaki nesne sayı-
sını tahmin eder,tahminini sayarak kont-
rol eder.

Gezdiği mekandaki nesne sayısını tahmin eder ve sayarak karşı-
laştırır.

TÜRKÇE 2.SINIF Doğa ve Evren T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Mekan ile ilgili sorulara cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF Güvenli Hayat
HB.2.4.5 Teknolojik araç ve gereçlerin gü-
venli bir şekilde kullanımı konusunda du-
yarlı olur.

Bilkent Cyber Park

Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi 
sahibi olur.

2.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.2.5.8 Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Sanayi alanının iş kolları hakkında bilgi sahibi olur.

TÜRKÇE

2.SINIF Bilim ve Tek-
noloji

T.2.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar. Mekan hakkında konuşarak bilgi sahibi olur.

2.SINIF T.2.1.7.Sözlü yönergeleri uygular. Mekanda güvenlikle ilgili sözlü yönergelere uyar.

2.SINIF
Vatandaşlık 

Bilinci

T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

Gazi Teknopark

Mekanda gördükleri ile ilgili konuşma stratejilerini uygular.

2.SINIF T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlam-
larını kavrar

Mekanda gördüğü şekil, sembol ve işaretlarin anlamını öğrenir, 
söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF Okulumuzda 
Hayat

HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinlik-
lerde grupla çalışma kurallarına uyar.

Grupla yapılan gezide grup kurallarına uyar, uymayanları uyarır.

2.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Mekanda gördüğü üretim araçlarını yakın çevresi ile ilşkilendirir.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri
M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen 
prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi 
modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

 Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve 
küreyi mekanda gördüğü modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren ku-

rumları ve meslekleri tanır.
Hacettepe Teknokent Mekanda seçecebileceği mesleklerle ilgili  fikir edinir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönü-

şümüne katkıda bulunur.
Hacettepe Teknokent

Mekanda geri dönüşümü gözlemler.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur.

Mekan ile ilgili düşüncelerini ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Mamak Rekreasyon ve 
Geri Kazanım Tesisleri

Mekanda seralarda sebze yetiştirildiğini gözlemler.

2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk ya-
parken güvenlik kurallarına uyar.

Mekana geliş ve gidişte güvenlik kurallarına uyar.

TÜRKÇE

2.SINIF
Doğa ve Evren

T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Mekanda gördükleriyle ilgili görüşlerini ifade eder ve nezaket ku-
rallarına uyar.

2.SINIF T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur.

Mekan hakkında konuşur.

2.SINIF Çocuk
Dünyası

T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır.

MTA Genel Müdürlüğü 
Şehit Mehmet Alan Enerji 

Parkı

Mekan ile ilgili konuşur.

2.SINIF Doğa ve Evren T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Mekan ile ilgili sorulara cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Mekanda gördüğü enerji kaynaklarının üretimi konusunda bilgi 
sahibi olur.

2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk ya-
parken güvenlik kurallarına uyar.

Mekana gidiş ve dönüşte güvenlik kurallarına uyar.

TÜRKÇE
2.SINIF Doğa ve Evren T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

ODTÜ Teknokent

Mekan ile ilgili konuşur.

2.SINIF Bilim ve Tek-
noloji T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. Mekan ile ilgili hazırlıksız konuşur.

MATEMATİK 2.SINIF Sayılar ve 
İşlemler

M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayı-
sını tahmin eder, tahminini sayarak kont-
rol eder.

Mekandaki varlıkları sayar.

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Mekandaki sanayi üretiminin farkına varır.

2.SINIF Doğada   
Hayat

HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönü-
şümüne katkıda bulunur.

OSTİM Teknopark

Tüketeceği maddelerin geri dönüştürülebilecek olanlarını tercih 
eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur.

Mekanla ilgili konuşur.



251

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Teknopark Ankara

Mekandaki üretim araçlarını gözlemler.

2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk ya-
parken güvenlik kurallarına uyar.

Mekana gidiş gelişlerde ulaşım araçlarında güvenlik kurallarına 
uyar.

TÜRKÇE
2.SINIF Vatandaşlık 

Bilinci
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Mekanda izledikleri, dinlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

2.SINIF Bilim ve Tek-
noloji T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. Mekanda gördükleriyle ilşkili konuşmalar yapar.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar.

Mekanda gördüklerinin çizimini yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinlik-
lerde grupla çalışma kurallarına uyar.

Çocuk Bilim Merkezi

Çocuk Bilim Merkezi’nde yapılan etkinliklerde grupla çalışma ku-
rallarına uyar.

TÜRKÇE 2.SINIF Bilim ve Tek-
noloji T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar Çocuk Bilim Merkezi’nde yazılı yönergeleri kavrar.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme
G.2.1.3. Çalışmasına hayallerini yansıtır. Çocuk Bilim Merkezi’nde çalışmasını hayallerine yansıtır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere 

karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
AFAD Deprem Simülasyon 

Merkezi

AFAD deprem similasyon merkezinde deprem öncesi, anında ve 
sonrasında nasıl davranılması gerektiğini açıklar.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.8.Günlük yaşamından yola çıkarak 
görsel sanat çalışmaları oluşturur.

AFAD deprem similasyon merkezinde deprem öncesi, anında ve 
sonrasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili afiş çalışması yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri 

gösterir.

Kreiken Rasathanesi

Kreiken Rasathanesi Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir.

TÜRKÇE 2.SINIF Bilim veTek-
noloji

T.2.1.2. Dinlediklerinde  / izlediklerinde ge-
çen olayların gelişimi ve sonucu hakkında 
tahminde bulunur.

Kreiken Rasathanesi’nde dinlediklerinde / izlediklerinde geçen 
olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar.

Kreiken Rasathanesi’nde gözleme dayalı çizimler yapar.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
ve Atatürk T.2.4.3. Kısa metinler yazar.

Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihî Millî Parkı

Sakarya Meydan Muharebesi alanındaki gözlemlerini düzgün 
cümlelerle ifade eder.
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BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
2.SINIF

Aktif ve Sağ-
lıklı Öğrenme 

Alanı

2.2.2.10. Doğada oyun ve fiziki etkinliklere 
katılırken çevreye duyarlılık gösterir.

Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihî Millî Parkı

Sakarya Meydan Muharebesi Alanında yapacağı oyun ve fiziki et-
kinlikte çevreye duyarlılık gösterir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

2.17. Görsel sanat çalışmasını oluşturmak 
için gözleme dayalı çizimler yapar

Sakarya Meydan Muharebesi Alanındaki gözlemlerine dayalı çi-
zimler yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları gü-

venli bir şekilde kullanır.

50. Yıl Parkı

Oyun alanlarındaki araçları güvenli kullanır.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

GS 2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar.

Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için gözlem yapar.

MATEMATİK 2.SINIF
Geometrik 
Cisimler ve 

Şekiller

M.2.2.1.4. Geometrik cisim ve şekillerin 
yön, kpnum veya büyüklükleri değiştiğin-
de biçimsel özelliklerinin değişmediğini 
fark eder.

Gözlemlediği cisim ve şekillerin yön, kpnum veya büyüklükleri de-
ğiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Evimizde 

Hayat
HB.2.2.8. Güniçerisindeplanladığıişlerip-
lanlar.

Altınpark

Altınpark’taarkadaşlarıveailesiylenitelikli zaman geçirir.

MÜZİK 2.SINIF Müziksel Algı-
ve Bilgilenme

MÜ.2.B.1.Doğada duyduğuseslerişgürlükö-
zelliklerinegörefarklıseskaynaklarıkulla-
narakcanlandırır.

Altınpark’taduyduğuseslerinkuvvetlivehafifözelliklerinegörefarklı-
seskaynaklarıkullanarakcanlandırır.

BEDEN 
EĞİTİMİ 2.SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat

BO.2.2.1.1 Çevresindekiimkanlarıkullanara-
koyunvefizikietkinlikleredüzenliolarakka-
tılır.

Altınpark’taçevreoalnaklarınıkullanarakfizikietkinliklerekatılır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat

HB.2.6.3 Yakın çevresindeki doğal unsur-
ların insan yaşamına etkisine örnekler 
verir.

Dikmen Vadisi

Dikmen Vadisinde doğal unsurların insan yaşamı üzerindeki etki-
lerine olumlu ve olumsuz örnek verir.

BENDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
2.SINIF Hareket Yet-

kinliği
BO.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketleri-
ni açıklar.

Dikmen Vadisinde yürüme, koşma, yuvarlanma etkinliklerine ka-
tılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

GS.2.1.8 Günlük yaşamından yola çıkarak 
görsel sanat çalışmasıı oluşturur.

Dikmen Vadisinde Doğal çevreyi bozan ve yok eden unsurların or-
tadan kaldırılmasına yönelik afiş hazırlar.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
ve Atatürk T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. Gençlik Parkı Konuşma stratejilerine uygun, olumlu davranış geliştirir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin 

gerekliliğini açıklar.
Gençlik Parkı

Sağlıklı bir yaşam için çevresini temiz tutar.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
2.SINIF Hareket Yet-

kinliği

BO.2.1.1.9. Temel ve birleştirilmiş hareket 
becerilerini içeren basit kurallı oyunlar 
oynar.

Kurallara uygun basit oyun oynama becerisini gerçekleştirir.

TÜRKÇE 2.SINIF Doğa ve Evren T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

Göksü Parkı

Gözlemlerini düzgün cümlelerle arkadaşlarına anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin 

gerekliliğini açıklar.
Sağlıklı bir yaşam için çevresini temiz tutar.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
2.SINIF Hareket Yet-

kinliği

BO.2.1.1.9. Temel ve birleştirilmiş hareket 
becerilerini içeren basit kurallı oyunlar 
oynar.

Kurallara uygun basit oyun oynama becerisini gerçekleştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin 

gerekliliğini açıklar.

Seğmenler Parkı

Seğmenler Parkında çevre temizliği yapar.

MÜZİK 2.SINIF Müziksel Algı 
ve Bilgilenme

MÜ.2.B.1. Doğada duyduğu sesleri, gürlük 
özelliklerine göre farklı ses kaynakları 
kullanarak canlandırır.

Seğmenler Parkında doğal ve yapay sesleri gürlük özelliklerine 
göre ayırt eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.8. Günlük yaşamdan yola çıkarak 
görsel sanat çalışmalarını oluşturur.

Seğmenler Parkında doğal çevreyi bozan unsurları gözlemler ve 
görselleştirir.

MATEMATİK 2.SINIF  Veri İşleme
M.2.4.1.1.ç) Nesne grafiği oluturulurken 
gerçek nesneler kullanılmasına dikkat 
edilmelidir.

Kuğulu Park

Gözlemlediği çevrede nesne grafiği oluşturmak için veri toplar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan 

beslemenin önemini fark eder.
Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Doğa ve Evren T.2.2.3.Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur.

Gözlemlerini arkadaşlarına aktarır.

TÜRKÇE 2.SINIF Doğa ve Evren T.2.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar.

Botanik Parkı
Çansera Kent Parkı

Ahlatlıbel Parkı
   

Gözlemleriyle ilgili sunum yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat

HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile 
kişisel bakım, spor, uyku, beslenme ara-
sındaki ilişkiyi fark eder

Sağlıklı Büyüme ve gelişme için spor yapar.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
2.SINIF Hareket Yet-

kinliği

BO.2.1.1.9. Temel ve birleştirilmiş hareket 
becerilerini içeren basit kurallı oyunlar 
oynar.

Kurallara uygun basit oyun oynama becerisini gerçekleştirir.
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  HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin 

gerekliliğini açıklar.

Kurtuluş Parkı

Kurtuluş Parkında çevre temizliği yapar.

 MÜZİK 2.SINIF Müziksel Algı 
ve Bilgilenme

MÜ.2.B.1. Doğada duyduğu sesleri, gürlük 
özelliklerine göre farklı ses kaynakları 
kullanarak canlandırır.

Kurtuluş Parkında doğal ve yapay sesleri gürlük özelliklerine göre 
ayırt eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.8. Günlük yaşamdan yola çıkarak 
görsel sanat çalışmalarını oluşturur.

Kurtuluş Parkında doğal çevreyi bozan unsurları gözlemler ve 
görselleştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları gü-

venli bir şekilde kullanır.

Atatürk Parkı
100. Yıl Birlik Parkı 

Esma Parkı, Sancak Parkı

Parklarda varolan oyun araçlarını güvenli şekilde kullanır.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
2.SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat
BO.2.2.1.1 Çevresindeki imkanları kullana-
rak oyun ve fiziki etkinliklere katılır.

Parklardaki imkanları kullanarak oyun ve fiziki etkinliklere katılır.

MATEMATİK 2.SINIF Veri İşleme

M.2.4.1.1. Herhangi bir konuda sorular so-
rarak very toplar, sınıflandırır, ağaç şe-
ması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde 
düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.

Parklarda bukunan aynı özellikteki  nesneleri sınıflandırır.

TÜRKÇE 2.SINIF Doğa ve Evren T.2.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar.

Türkiye Milli Botanik Bah-
çesi Müdürlüğü

Gözlemleriyle ilgili sunum yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.621. Bitki yetiştirmenin ve hayvan 

beslemenin önemini fark eder. 
Bitki yetiştirir.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
2.SINIF Hareket Yet-

kinliği

BO.2.1.1.9. Temel ve birleştirilmiş hareket 
becerilerini içeren basit kurallı oyunlar 
oynar.

Kurallara uygun basit oyun oynama becerisini gerçekleştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Alagöz Karargâh Müzesi

Müzede yaptığı gözlemlerle giyim kuşam gelenek ve görenekler 
hakkında bilgi sahibi olur.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Müzedeki gözlemlerini cümllerle ifade eder.

İNGİLİZCE 2.SINIF Colors E2.5.L1.Students will be able to identifyco-
lors of things

At the museum students will be able to talk about the colors they 
like.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün 

listesi hazırlar.
Altınköy Açık Hava Müzesi

Müzede kültürü ile ilgili doğal besin ürünlerinin hazırlanışının ve 
üretimini gözlemler.

İNGİLİZCE 2.SINIF Anımals E2.10.L1.Students will be able to recognize 
the names of certain animals

At the museum students talk about the names of animals
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır. Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi

Müzedeki öğeleri inceleyerek yaşadığı yerdeki  geçmiş kültürler 
hakkında fikir sahibi olur.

İNGİLİZCE 2.SINIF Numbers E2.4.L2 .Students will be able to recognize 
the numbers from 1 to 10

At the museum students tell the numbers and quantities of thin-
gs.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler. Anadolu Mimarlık ve 

Mobilya Kültürel Mirası 
Müzesi

Müzedeki sanaiyideki tasarım gibi iş kollarından hareketle yapılan 
üretim faaliyetlerini gözlemler.

İNGİLİZCE 2.SINIF Colors E2.5.S1 Students will be able to name the 
colors of things At the museum students will be able to talk about colors.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.
Anıtkabir Atatürk ve Kur-

tuluş Savaşı Müzesi

Müzede yaptığı gözlemler sonucunda Atatürk'ün hayatıyla ilgili 
olaylar ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk  T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. Müzedeki materyallaer hakkında edindiği bilgiler doğrultusunda 

Türk Milletinin Atatürk'ün önderliğinde kazanımlarını fark eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların 

insan yaşamına etkisine örnekler verir.

Ankara Gordion Müzesi

Müzenin yerleşkesine bakarak eski kültürlerin yerleşim yeri seç-
me nedenlerini fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. Olay, şahıs, varlık 
kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, 
kim, nerede) yöneltilir.

Müze gezisi sonrasında  sorulan soruları izlenimleriyle yanıtlar 
verir.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şekilleri 
fark eder.

Ankara Olgunlaşma Ensti-
tüsü 100. Yıl Müzesi

Müzedeki objelerde simetrik şekilleri fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle 
dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu 
tahmin eder. 

Müzedeki objelerin, çalışmaların adlarını kelime hazinesine katar.

İNGİLİZCE 2.SINIF Colors E2.5.S1 Students will be able to name the 
colors of things At the museum students will be able to say the colors of clothes.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinlik-
lerde grupla çalışma kurallarına uyar. Ankara Resim Heykel 

Müzesi

Müze gezizis sonrasında grup çalışma kurallarına uyarak bir ürün 
ortaya koyar.

İNGİLİZCE 2.SINIF Body Parts E2.7.S1. Students will be able to tell the na-
mes of their body parts.

At the museum students will be able to talk about body parts of 
statues.

HAYAT  
BİLGİSİ 2.SINIF Evimizde 

Hayat
HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve so-
rumluluklarını fark eder.

Ankara Somut Olmayan 
Kültürel Miras Müzesi

Müzede edindiği bilgiler doğrultusunda eski Türk ailesi bireyleri 
arasındaki hiyerarşi hakkında bilgi sahibi olur.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası  T. 2.4.1 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Oyuncak Müzesi Müzedeki objelerin betimlemesini uygun ve kurallı cümlelerle ya-

par.
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MATEMATİK 2.SINIF Sayılar Ve 
İşlemler

M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayı-
sını tahmin eder, tahminini sayarak kont-
rol eder. Oyuncak Müzesi

Müzedeki camekandaki oyuncak sayısını tahmin eder ve  kontrol 
eder.

İNGİLİZCE 2.SINIF Numbers E2.4.S3 Students will be able to express 
quantities of things

At the museum students will be able to ask and answer about 
numbers of objects.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Ankara Üniversitesi Tarihi 
Müzesi

Müzedekiobjeler sayesınde  yaşadığı çevredeki kültürel zenginli-
ğin farkına varır.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.2.1. Yer, yön ve hareket belirtmek 
için matematiksel dil kullanır.

Müzeyi gezerken yer, yön ve hareket terimlerini kullanır.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular Müzedeki objelerle ilgili verilen bilgiler kurallarına uygun dinler.

İNGİLİZCE 2.SINIF Numbers E2.4.S3 Students will be able to express 
quantities of things

At the museum students will be able to ask and answer about 
numbers of objects.

MATEMATİK 2.SINIF
Sayılar Ve 
İşlemler/

Ölçme  

M.2.3.3.1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri 
okur ve gösterir. Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Müzesi

Müzeye giriş ve çıkşı saatını belirleyerek aradaki farkı hesaplar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Müzede zirai işlem gelişim aşamalarını gözlemler

MATEMATİK 2.SINIF Sayılar ve 
İşlemler M.2.2.3. Geometrik Örüntüler

Ankara Vakıf Eserleri 
Müzesi

Müzedeki halı, kilim gibi öbjelerdeki örüntüleri fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar. Müzedki mizansenler hakkında yazma çalışması yapar.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.2.1.5Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. Ankara Üniversitesi Vete-

riner Fakültesi

Müzede gördüklerini 5N1K yöntemiyle cevaplandırı.

İNGİLİZCE 2.SINIF Anımals E2.10.S1. Students will be able to talk 
about the animals they like/dislike

At the museum students will be able to talk about animals.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sı-

nıflandırır. CER Modern Sanatlar 
Müzesi

Müzedeki gözlemleri sonucunda ulaşım türlerinin gelişimi hakkın-
da fikir edinir..

TÜRKÇE 2.SINIF Vatandaşlık 
Bilinci T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar. Müzedeki gözlemlerini hayalleri ile birleştirerek bir hikaye yazar.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Kültürü-
müz

T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir

Cumhurbaşkanlığı Atatürk 
Müze Köşkü

Müzede planlan devrimler ve gözlemleri ile ilgili sorulara cevap 
verir.
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MATEMATİK 2.SINIF Sayılar Ve 
İşlemler

M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi 
yapar. Cumhurbaşkanlığı Atatürk 

Müze Köşkü

Müzedeki, örneğin masadaki tabak, çatal, bardak gibi nesnelerle  
çarpma işlemi yapar.

İNGİLİZCE 2.SINIF Colors E2.5.S1 Students will be able to name the 
colors of things At the museum students will be able to reconize colors.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini 
kavrar. Cumhuriyet Müzesi (II.

TBMM Binası)

Müzedeki atmozfer, objeler sonucunda Cumhuriyet'in ilanı aşa-
malarını yaşananları içselleştirir.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar Cumhuriyet'in ilan edildiği mekanla ilgili hislerini anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sı-

nıflandırır. Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi

Müzedeki ulaşım araçlarını, gelişimlerini fark eder.

İNGİLİZCE 2.SINIF Colors E2.5.S3 Students will be able to express 
quantities of things

At the museum students will be able to ask and answer about 
quantities of objects.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin 

gerekliliğini açıklar.
Ekmek Müzesi

Mekandaki hijyen kurallarına dikkat eder, önemini fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Sağlık Ve Spor T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir Mekanla ilgili sorulara cevap verir, kendisi soru sorar.

HAYAT  
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Ankara Etnografya Müzesi

Müzede sergilenen  mizansenlerin içeriğini (anlattıklarını)  kavrar.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şekilleri 
fark eder. Müzede sergilenen el sanatlarındaki simetrik şekilleri fark eder.

İNGİLİZCE 2.SINIF Anımals E2.10.S2 Students will be able to talk 
about abilities. At the museum students will be able to talk about abilities .

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Gazi Üniversitesi Somut 
Olmayan Kültürel Miras 

Müzesi

Müzedeki eserleri gözlemleyerek  eski türk kültürü, aile yaşantısı, 
eşyaları vb konularda fikir sahibi olur.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Kültürü-
müz T.2.4.3. Kısa metinler yazar

Gazi Üniversitesi Somut 
Olmayan Kültürel Miras 

Müzesi

Müzede sergilenen materyaller ve mizansellerden esinlenerek 
mini hikayeler yazar.

MATEMATİK 2.SINIF Sayılar Ve 
İşlemler

M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını 
tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder.

Gökyay Vakfı Satranç 
Müzesi

Müzedeki satranç takımlarının taş sayısını tahmin eder, tahminini 
sınar.

TÜRKÇE 2.SINIF Erdemler T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular. T.2.1.8. 
Dinleme stratejilerini uygular.

Gökyay Vakfı Satranç 
Müzesi

Müzede nasıl davranması gerektiğini fark eder.  Kurallarına uygun 
dinleme yapar.

İNGİLİZCE 2.SINIF At The 
Playground

E2.6.S2 Students will be able to ask and 
answer simple questions.

Gökyay Vakfı Satranç 
Müzesi At the museum students will be able to talk about chess.
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, 
başkentini ve yaşadığı yeri gösterir. Haritacılık Müzesi Müzedeki haritalarda yer bulma oyunu oynayarak haritaları daha 

dikkatli incelemesi sağlanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sı-

nıflandırır.
Hava Kuvvetleri Müzesi

Müzedeki ulaşım araçlarını inceleyerek hava ulaşım araçlarının 
teknolojık ilerlemesini fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Doğa Ve Evren T.2.4.3. Kısa metinler yazar.. Müze gezisi esnesında öğrendiği kelimeleri kullanacağı kısa metin 
yazması sağlanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabile-

ceği kurumları ve kişileri bilir.
Jandarma Müzesi

Müze konusu gereği jandarmanın görevlerini fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar. Müzede edindiği bilgiler doğrultusunda mni  yazma çalışmaları 

yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Kalecik Karahan Konağı ve 
Müzesi

Eski aletleri, hayvan figürlerini, kıyafetleri… inceler, bilgi sahibi 
olur.

TÜRKÇE 2.SINIF Erdemlerimiz T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin 
eder. Müze gezisi esnasında öğrendiği kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

İNGİLİZCE 2.SINIF Anımals E2.10.S1. Students will be able to talk 
about the animals they like/dislike

At the museum students will be able to talk about names of ani-
mal figures.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Keçiören Belediyesi 
Etnografya Müzesi

Müzede sergilenen seromoni - sunum öğeleri hakkında fikir sa-
hibi olur.

MATEMATİK 2.SINIF Sayılar Ve 
İşlemler M.2.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar. Müzedeki camekanlardaki objelerin sayısını zihinden toplar.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.2.1. Yer, yön ve hareket belirtmek 
için matematiksel dil kullanır. Müzede gezerken matematiksel dil kullanır.

İNGİLİZCE 2.SINIF Numbers E2.4.S3 Students will be able to express 
quantities of things At the museum students will be able to count objects.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.2.1.5Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I: 
TBMM Binası)

Müzeyi gezerken öğrendiği bilgiler ile ilgili sorulara cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Mar-
şı’nın vatanı ve milleti için önemini fark 
eder.

Türk  büyüklerimizin vatanımız, bayrağımız ve İstiklal Marşı'mız için 
verdiği mücadelenin farkına varır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın 
vatanı ve milleti için önemini fark eder.

Mehmet Akif Ersoy Müze 
Evi

İstiklal Marşı'mızın evini gezerken marşımızın hangi şartlarda ya-
zıldığı hakkında bilgi sahibi olur.

MÜZİK 2.SINIF İstiklal Mar-
şı'mıza Saygı

A.6. İstiklal Marşı’nı anlamına uygun din-
ler.

Mehmet Akif Ersoy Müze 
Evi

İstiklal Marşı''mızın anlamını fark eder, saygı gösterir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet 

seçer.
Meteoroloji Müzesi

Meteorolojinin hayatımızdaki önemini far eder.

MÜZİK 2.SINIF Ritim A.2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır. Doğa olaylarının seslerini,  vücudunu ritim aleti olarak kullanarak 
çıkarır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sı-

nıflandırır.

Milli Mücadelede Atatürk 
Konutu ve Demiryolları 

Müzesi
Müzede sergilenen ulaşım aracı hakkında bilgi sahibi olur.

MÜZİK 2.SINIF

Müzikleri 
Uygun Hız 

Ve Gürlükte 
Seslendirme

A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendi-
rir. Milli Mücadelede Atatürk 

Konutu ve Demiryolları 
Müzesi

Müze mekanı ile ilgili öğrendiği şarkıyı seslendirir.

İNGİLİZCE 2.SINIF Words
E2.1S1. Students will be able to use the 
correct word to identify certain objects,-
people or animals

At the museum students will be able to talk about  name of ob-
jects.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat

HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsur-
ların insan yaşamına etkisine örnekler 
verir. MTA Genel Müdürlüğü 

Şehit Cuma Dağ Tabiat 
Tarihi Müzesi

Geçmişten günümüze doğal unsurları inceler.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası  T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. Müze rehberinin anlatımlarını dinleme stratejilerini uygulayarak 

bilgi edinir.

İNGİLİZCE 2.SINIF Anımals E2.10.S1. Students will be able to talk 
about the animals they like/dislike

At the museum students will be able to talk about name of ani-
mals and their abilities.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurla-

rın insan yaşamına etkisine örnekler verir. ODTÜ Jeoloji Müzesi Doğal unsurların yeraltı ve yerüstü oluşumunu hakkında bilgilenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat

HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin 
güvenli bir şekilde kullanımı konusunda 
duyarlı olur. PTT Pul Müzesi

Teknolojik araçlardan iletişim araçlarının tarihi gelişimini fark 
eder.

İNGİLİZCE 2.SINIF Numbers E2.4.S3. Students will be able to express 
quantities of things.

At the museum students will be able to talk about numbers of 
stamps.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Atatürk

T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir

Sakarya Şehitleri Zafer 
Anıtı ve Müzesi Müzede gördükleri ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

İNGİLİZCE 2.SINIF Colors E2.5.S1 Students will be able to name the 
colors of things. Şefik Bursalı Müzesi At the museum students will be able to talk about colors of pa-

intings.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Kültürü-
müz T.2.4.3. Kısa metinler yazar

TCDD Malıköy Tren İstas-
yonu Müzesi 

Müzede gördüklerini yazılı olarak ifade edr.
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İNGİLİZCE 2.SINIF Words
E2.1.S1. Students will be able to use the 
correct word to identify certain objects,-
people or animals.

TCDD Malıköy Tren İstas-
yonu Müzesi At the museum students recognize the names of objects

TÜRKÇE 2.SINIF Vatandaşlık 
Bilinci

T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde ge-
çen olayların gelişimi ve sonucu hakkında 
tahminde bulunur. Toprak Mahsülleri Ofisi 

Müzesi

Üretimden tüketime geçen oluş sırasına göre süreci anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler. Yakın çevresindeki tarım faaliyetleri hakkında bilgi edinir.

TÜRKÇE 2.SINIF Güvenli Hayat
HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin 
güvenli bir şekilde kullanımı konusunda 
duyarlı olur.

TRT Yayıncılık Müzesi

Teknolojik ürünler hakkında bilgi edinir,dikkat edilmesi gereken 
hususları açıklar.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri
M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen 
prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi 
modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

Müzede cisimleri biçimsel olarak geometrik özelliklerine göre 
ayırt eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim 
faaliyetlerini gözlemler.

Türk Hava Kurumu Müzesi

Yakın çevresindeki havacılık sanai hakkında bilgi edinir. 

BEDEN 
EĞİTİMİ 2.SINIF Oyun ve Fiziki 

Etkinlikler

O.2.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde gü-
venlik riski oluşturmayan davranışlar ser-
giler.

Mekanda belirlenmiş oyunda güvenlik kurallarını uygular, eğlenir, 
oynar.

İNGİLİZCE 2.SINIF Colors E2.5.S1. Students will be able to name the 
colors of things At the museum students will be able to talk about colors of planes.

MATEMATİK 2.SINIF Paralarımız M.2.3.2. Paralarımız

Türkiye İş Bankası İktisadî 
Bağımsızlık Müzesi

Geçmişten günümüze ekonomik değerler hakkında bilgi edinir ve 
karşılaştırma yapar.

TÜRKÇE 2.SINIF Vatandaşlık 
Bilinci

T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. Olay, şahıs, varlık 
kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, 
kim, nerede) yöneltilir.

Müzede yöneltilen sorulara cevap verir, yeni öğrendiği kelimeleri 
kullanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Sağlıklı Hayat HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün 

listesi hazırlar. Anadolu Açık Hava Müzesi 
"Yaşayan Köy"

Müzede kültürü ile ilgili doğal besin ürünlerinin hazırlanışının ve 
üretimini gözlemler.

İNGİLİZCE 2.SINIF Anımals  E2.10.L1.Students will be able to recognize 
the names of certain animals At the museum students talk about the names of animals

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin 

insan yaşamına etkilerini araştırır.
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi

Teleskopla ve modeller üzerinde çalışarak, dünyanın şekli hakkın-
da gözlemler yapar.

TÜRKÇE  2.SINIF Doğa ve Evren T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde gördüğü materyallerin ve öğrendi-
ği terimlere  yönelik sorulara cevap verir.
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GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç 
boyutlu çalışma yapar. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi Farklı materyaller ve atık malzemeler kullanarak, üç boyutlu çalış-

malar yapar, gezegen modelleri hazırlar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat

HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin 
güvenli bir şekilde kullanımı konusunda 
duyarlı olur.

Feza Gürsey Bilim Merkezi

Çevresinde gördüğü farklı varlıkları  niteleyen özellikleri belirte-
rek,; maddeleri sınıflandırır. Plazma topu ile etkinliğe katılır. De-
neyleri yaparken ve etkinliğe katılırken güvenlik kurallarına uyar.

TÜRKÇE 2.SINIF Doğa Ve Evren
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. 
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 

Gezi öncesi veya sonrasında öğrencilerden  bir  ürün, sanat eseri, 
robot, proje… vb.  tasarlamaları;  tasarımlarını görsellerle zengin-
leştirerek sunmaları beklenir.

MÜZİK 2.SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme

Mü.2.B.5. Duyduğu ince ve kalın sesleri 
ayırt eder.

Ses geciktirici,  ses değiştirici, konuşan daktilo, fısıltı tabakları… 
vb. etkinliklere katılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç 
boyutlu çalışma yapar.

Farklı materyaller ve atık malzemeler kullanarak, üç boyutlu çalış-
malar yapar, gezegen modelleri hazırlar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi

Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

TÜRKÇE 2.SINIF Dinleme/İz-
leme

T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, ne-
rede) yöneltilir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari eleman-

ları açıklar. 
Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mi-
mari elemanlar örnekler üzerinden gösterilir.  G

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini 
kavrar.

Beştepe Millet Camii

Dini gün ve bayramların paylaşma ve dayanışmaya etkisini Millet 
Camii'nde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari eleman-

ları açıklar. 
Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mi-
mari elemanlar örnekler üzerinden gösterilir.  

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.

Ankara, Atatürk Evi

Atatürk Evi'nde, Atatürk'ün çocukluk anıları  ile ilgili bilgi edinir.

MÜZİK 2.SINIF Dinleme Ve 
Söyleme

Mü.2.A.7. Atatürk’ü anlatan, düzeyine uy-
gun şarkı, türkü ve marşları anlamına 
uygun dinler.

Atatürk ile ilgili önemli gün ve haftalarda bu kazanıma yer veril-
melidir. Bu etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları özgün çalışma-
ları da sergileyebilirler.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
ederek okur. T.2.3.4. Şiir okur. 

Öğrencilerden  Atatürk hakkında bildikleri şiirleri okumaları iste-
nir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF İletişim Ve 

Biçimlendirme

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar                             
G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç 
boyutlu çalışma yapar. 

Ankara Kalesi ve Çevresi
Ankara Kale'nde çizim çalışmaları yapar. Ahşap bloklar, geometrik 
cisimler kullanarak kale modeli oluşturur.
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Ankara Kalesi ve Çevresi
Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat 
ederek okur. T.2.3.4. Şiir okur. 

Öğrencilerden Ankara, Atatürk vb. Konular hakkında şiirler oku-
maalrı istenir.

TÜRKÇE 2.SINIF Okuma/ Söz 
Varlığı

T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bil-
mediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 

Arslanhane (Ahi Şerafet-
tin) Camii (1290)

Caminin bölümleri gezilerek yapı malzemeleri, caminin bölümleri 
hakkında sorulan sorulara cevap verir; varlıkların adını öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF İletişim Ve 

Biçimlendirme

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar    
G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç 
boyutlu çalışma yapar. 

Arslanhane Camii'nde 'nde çizim çalışmaları yapar. Ahşap bloklar, 
geometrik cisimler kullanarak cami modeli oluşturur.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültür-
deki insanların yaşam şekillerine ve alış-
kanlıklarına saygı duyar. Ankara Augustus Tapınağı

Ülkemizde geçmişte yaşamış toplulukların yaşam biçimleri hak-
kında bilgi edinir.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapı-
lar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 

Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süsle-
meleri fark etmeleri sağlanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk ya-

parken güvenlik kurallarına uyar
Hacı Bayram Camii

Etkinlik sırasında Toplu taşıma araçları ile seyahat ederken uyul-
ması gereken kurallara uyar. 

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır. Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Hamamönü 

Gelenek , görenek, yemek, giyim, müzikle ilgili kültürel öğeleri ye-
rinde görür.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şekilleri 
fark eder. 

Evlerdeki geometrik şekilleri iki eş parçaya ayırarak şekillerin si-
metriğini fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. 

Duatepe Anıtı
Öğrenciler Duatepe'de yaşanmış olaylar hakkında konuşmalar yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın 
vatanı ve milleti için önemini fark eder.

Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil 
ettiğini Dua Tepe'de anlar.

MÜZİK 2.SINIF Dinleme 
Söyleme

Mü.2.A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte ses-
lendirir.

Harikalar Diyarı

Harikalar Diyarı'nda gördükleri milli kültür ögeleri ile ilgili şarkılar 
söyler.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir. 

Alice Harikalar Diyarı'nda masalıyla ilişkilendirilerek; şahıs, varlık 
kadrosu ve mekana yönelik sorulara cevap verir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme
G.2.1.3. Çalışmasına hayallerini yansıtır. Harikalar Diyarı Hayal kurmanın ne olduğu örneklendirilerek öğrencilere bununla 

ilgili çalışma yaptırılır. 
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini 
kavrar. 

Pembe Köşk

Milli Duygularını gördükleri ve izlenimleriyle Pembe Köşk'te pekiş-
tirir. Milli Mücadele'de rol  alan kişileri genel hatlarıyla tanır.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından ör-

nekler verir.
Vatanseverlik, sevgi ve vefa gibi değerleri Pembe Köşk ile ilişki-
lendirir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Görsel İletişim G.2.1.3. Çalışmasına hayallerini yansıtır. 

Akköprü

Akköprü fotoğrafı üzerinde hayalgüçlerini kullanarak serbest tek-
nik resim çalışmaları yaparlar.

TÜRKÇE 2.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destek-
ler. 

Ülkemizde bilinen köprülerden birini secerek araştırmaları ve 
sunmaları istenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

İbadullah Camii

Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürle-

re ait motifleri inceler.

İbadullah Camisi'nde sembolik anlamlar taşıyan yerel ve evrensel 
motifleri gözlemler. Bazı motif ve sembollerin evrensel olduğunu 
açıklar.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri
M.2.2.1.4. Geometrik cisim ve şekillerin yön, 
konum veya büyüklükleri değiştiğinde bi-
çimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder. Ahmet Hamdi Akseki

Camii

Geometrik cisim ve şekillerin  yön, konum ve büyüklüklükleri de-
ğiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.

TÜRKÇE 2.SINIF Erdemlerimiz T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Camide gördükleri ile ilgili soruları düzgün cümle ile cevaplandı-
rırlar.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Evimizde 

Hayat
HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihti-
yaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.

Kuzey Ankara Merkez 
Camii ve Külliyesi

İmarethanesini gözlemleyerek, yardıma ihtiyacı olan insanlara 
karşı duyarlı olur.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari eleman-

ları açıklar. 
Camiyi ve külliyesini tanıyarak koruma ve yaşatma yöntemlerini 
öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından ör-

nekler verir. 
Mekanda yaptığı gözlemleri kağıt üzerine yansıtır.

TÜRKÇE 2.SINIF Milli Kültürü-
müz T.2.4.3. Kısa metinler yazar. 

Maltepe Camii
Maltepe Camisi'nde gördükleri ile ilgili kısa metinler yazar.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF İletişim Ve 

Biçimlendirme
G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar.

Mekanda yaptığı gözlemleri kağıt üzerine yansıtır.

 MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapı-
lar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.

Ağaç Ayak Camii
Farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süslemeleri fark eder.

MÜZİK 2.SINIF Müzik Kültürü Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinle-
yerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.

Tasavvuf müziği örneklerini dinler.
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HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Doğada Hayat

HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsur-
ların insan yaşamına etkisine örnekler 
verir. HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afet-
lere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

Ağaç Ayak Camii Caminin yapılışında su baskınına karşı alınan önlemler vurgulana-
rak, doğa olaylarının mimari üzerindeki etkisine değinilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Karacabey Camii
Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari eleman-

ları açıklar. 
Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mi-
mari elemanlar örnekler üzerinden gösterilir.  

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Sultan Alaaddin Camii 
(1198)

Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.1. Türk kültürüne ait mimari eleman-

ları açıklar. 
Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mi-
mari elemanlar örnekler üzerinden gösterilir.  

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapı-
lar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 

Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süsle-
meleri fark etmeleri sağlanır.

HAYAT 
BİLGİSİ

2.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Zincirli Camii
Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

2.SINIF Güvenli Hayat HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk ya-
parken güvenlik kurallarına uyar

Etkinlik sırasında Toplu taşıma araçları ile seyahat ederken uyul-
ması gereken kurallara uyar. 

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.2. Görsel sanat çalışmasını oluştu-
rurken beklenmedik/öngörülemeyen so-
nuçların ortaya çıkabileceğini fark eder. Kocatepe Camii

Caminin yapım aşamasında, yarışmayla kazanan mimari planın te-
mel aşamasından sonra halk tarafından hoş karşılanmaması nede-
niyle  uygulanmayarak, şimdiki caminin yapıldığı hikayeleştirilebilir.

TÜRKÇE 2.SINIF Erdemlerimiz T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, ne-
rede) yöneltilir. 

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın 
vatanı ve milleti için önemini fark eder.

Tacettin Sultan Cami 

Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil et-
tiği vurgulanır. Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşa-
dığı duygu durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar özetlenebilir.

TÜRKÇE 2.SINIF Erdemlerimiz
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. 

Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları olay-
lar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır. Kurşunlu Camii Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF İletişim Ve 

Biçimlendirme
G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar. Kurşunlu Camii Mekanda yaptığı gözlemleri kağıt üzerine yansıtır.
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MATEMATİK 2.SINIF Geometri

M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şekilleri 
fark eder. M.2.2.3.1. Tekrarlayan bir geo-
metrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri 
belirleyerek tamamlar. Zincirli Camii

Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süsle-
meleri fark etmeleri sağlanır. Tavandaki ve yapı içndeki işlemeler 
örüntüler konusu ile bağdaştırılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF İletişim Ve 

Biçimlendirme
G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar. Mekanda yaptığı gözlemleri kağıt üzerine yansıtır.

TÜRKÇE 2.SINIF Erdemler T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir

Söğütözü Başyazıcıoğlu 
Camisi

Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, ne-
rede) yöneltilir. 

GÖRSEL 
SANATLAR

2.SINIF İletişim Ve 
Biçimlendirme

G.2.1.7. Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar. Mekanda yaptığı gözlemleri kağıt üzerine yansıtır.

2.SINIF Kültürel Miras G.2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürle-
re ait motifleri inceler. 

Özellikle sembolik anlamlar taşıyan yerel ve evrensel motifler 
üzerinde durulur. Yaratıcı drama yönteminden yararlanılarak grup 
çalışması ile incelenen motifler canlandırılabilir. 

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Hallacı Mahmud Mescidi

Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 2.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.9. Farklı materyalleri kullanarak üç 
boyutlu çalışma yapar. Ahşap bloklarla Yapının üç boyutlu modelli yapılabilir.

MATEMATİK 2.SINIF Geometri M.2.2.1.1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe 
sayılarına göre sınıflandırır. 

Yapının kare yapısı üzerinden yola çıkarak  Verilen bir geometrik  
şeklin diğer geometrik şekillere benzeyip benzemediğine yönelik 
çalışmalara yer verilir. 

HAYAT 
BİLGİSİ 2.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Direkli Camii
Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

MÜZİK 2.SINIF Dinleme 
Söyleme

Mü.2.A.6. Millî, dinî ve manevi günler ile 
ilgili müzikler dinler. Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.

Türkçe 2.SINIF Çocuk Dün-
yası

T2.1.7.Dinlediklerinin/izlediklerinin konu-
sunu belirler. T2.1.15.Konuşmacının sözlü 
olmayan mesajlarını anlar.

Altindag tiyatro Dinlemiş ve izlemiş olduğu tiyatro oyununu ana hatları ile anlatır. 
Oyuncunun jest, mimik ve beden diline göre çıkarımda bulunur.

Hayat Bilgisi 2.SINIF Sağlıklı Hayat
HB2.3.3.Yemek yerken görgü kurallarına 
uyar. HB2.3.5.Sağlıkla ilgili hizmet veren 
kurumları ve meslekleri tanır.

Cagdas Sanatlar Evde ve diğer sosyal ortamlarda yemek yeme kurallarını sahnede 
canladırır. Sağlıkla ilgili meslekleri canlandırır. 

Matematik 2.Sınıf
Veri Toplama 
ve Değerlen-

dirme    

M2.4.1.1.Herhangi bir problem ya da bir konu-
da sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, 
çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler; 
nesne ve şekil grafiğini oluşturur. 

Akun Sahnesi

Tiyatroya giden kız ve erkek çocuklarının sayılarını tespit ederek 
çetele ve sıklık tablosunu düzenler, şekil ve nesne grafiğini oluş-
turur. Tiyatroya giden çocukların sayısını ve bilet ücretini kullana-
rak tiyatroya ödenmesi gereken toplam para miktarını bulur.
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FEN
BİLİMLERİ

3.SINIF Canlılar 
Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.1.1 Çevresindeki örnekleri kullanarak 
varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflan-
dırır.

Ankara Üniversitesi Tek-
nokent

Mekanda canlı cansız varlıkları ayırt eder.

3.SINIF F.3.6.2.5 Doğal çevrenin canlılar için öne-
minin farkına varır. Mekanda doğal çevrenin farkına varır.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF
Doğada Hayat

HB.3.6.2.Meyve ve sebzelerin yetiştirme 
koşullarını araştırır.

Mekanda gördüğü sebze ve meyvelerin yetiştirme koşullarını göz-
lemler.

3.SINIF HB.3.6.5.Doğa ve çevreyi koruma konu-
sunda sorumluluk alır. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluklarının farkına varır.

FEN
BİLİMLERİ

3. SINIF Canlılar 
Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.1.Yaşadığı çevreyi tanır.

Bilkent Cyber Park

Gezi yaptığı mekanı tanır.

3. SINIF F.3.6.2.3.Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar. Mekanın yapay çevre olduğunu farkeder.

TÜRKÇE
3. SINIF Bilim Ve Tek-

noloji

T.3.1.10.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili 
görüşlerini ifade eder. Mekan ile igili görüşlerini kendi cümleleriyle ifade eder.

3. SINIF T.3.2.4.Konuşma stratejileri uygular. Mekan ile igili konuşur.

HAYAT 
BİLGİS

3. SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.4.Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Mekanın ülkesinin gelişmesi konusunda çalıştığını fark eder.

3. SINIF Okulumuzda 
Hayat

HB.3.1.10.İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır. Meslekler hakkında farkındalık kazanır.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Gazi Teknopark

Mekanda gördüğü ürünleri yapan kişi ve kuruluşları araştırır.

3.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Ülkesinin gelişmesi için yapacağı çalışmaları planlarken mekanda 
gördüklerinden etkilenir.

FEN
BİLİMLERİ

3.SINIF Elektrikli 
Araçlar

F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı 
elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.

Çevresindeki elektrikli araç ve gereçleri mekanda gördüğü elekt-
rik kaynaklarına göre sınıflandırır.

3.SINIF
Canlılar 

Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar. Mekanın yapay çevre olduğunu fark eder.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Mekanda gördükleri hakkında konuşur.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Mekanda dinledikleri, izledikleri hakkında sorulan sorulara cevap 
verir.
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FEN
BİLİMLERİ 3.SINIF Maddeyi 

Tanıyalım

F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, 
onları tatma ve koklamanın canlı vücudu-
na zarar verebileceğini tartışır.

Hacettepe Teknokent

Her maddenin tadılamayacağını ya da koklanamayacağını bilir.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF Okulumuzda 
Hayat

HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır. Mekanda seçebileceği mesleklerle ilgili fikir edinir.

3.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Mekanda çalışanların ülke ekonomisinin gelişmesi için araştırma 
yaptığını fark eder.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Maddeyi 

Tanıyalım

F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, 
onları tatma ve koklamanın canlı vücudu-
na zarar verebileceğini tartışır.

Hacettepe Teknokent

Her maddenin tadılamayacağını ya da koklanamayacağını bilir.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF Okulumuzda 
Hayat

HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır. Mekanda seçebileceği mesleklerle ilgili fikir edinir.

3.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Mekanda çalışanların ülke ekonomisinin gelişmesi için araştırma 
yaptığını fark eder.

Fen Bilimleri 3. Sınıf
Elektrikli 

Araçlar / Fi-
ziksel Olaylar

F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın 
çevresinden örnekler vererek elektriğin 
günlük yaşamdaki önemini açıklar.

MTA Genel Müdürlüğü 
Şehit Mehmet Alan Enerji 

Parkı

Elektrik olmazsa mekanda bazı araçların çalışmayacağını fark 
eder.

Fen Bilimleri 3.Sınıf Kuvveti Tanı-
yalım

F.3.3.1.1Hareket eden varlıkları gözlemler 
ve hareket özelliklerini ifade eder. Mekandaki hareket eden varlıkları tanır.

Hayat Bil. 3. Sınıf  Ülkemizde 
Hayat F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır. MTA 'nın çevresindeki bir mekan olduğunu fark eder ve tanır.

Hayat Bil. 3. Sınıf  Doğada Hayat
Hb.3.6.4. İnsanların doğal unsurlar üzerin-
deki etkisine yakın çevresinden örnekler 
verir.

İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisini görür.

Türkçe 3. Sınıf Okuma T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin an-
lamlarını kavrar Şekil, sembol ve işaretler hakkında farkındalık kazanır.

Türkçe 3. Sınıf  Konuşma T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur Mekan hakkında konuşur.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler
F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve 
sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

ODTÜ Teknokent

Mekanda ürünlerin ses çıkarabileceğini fark eder, sesin kaynağını 
ayırt eder.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler
F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki 
ilişkiyi açıklar. Mekanda sesin yakından ya da uzaktan geldiğini fark eder.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

ODTÜ Teknokent
Gelecekte sahip olmak istediği meslek hakkında fikir sahibi olur.

TÜRKÇE 3.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.3.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili 
görüşlerini ifade eder. Mekanda gördükleriyle ilgili görüşlerini söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, do-
ğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Ostim Teknopark

Mekanı tanır.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF

Canlılar 
Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar. Mekanın yapay çevre olduğunu fark eder.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Mekan gördükleri  hakkında konuşur.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Teknopark Ankara

Mekanda gördükleriyle ilgili ülkesinin gelişmesinde kendine  dü-
şen görev ve sorumlulukları bilir.

3.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına katkılarını araştırır. Milli birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını kavrar.

FEN BİLİM-
LERİ

3.SINIF
Canlılar 

Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar. Mekandaki yapay çevre özelliklerini gözlemler, anlatır.

3.SINIF Maddeyi 
Tanıyalım

F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlin-
de çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini 
almada sorumluluk üstlenir.

Mekanı gezerken gerekli güvenlik tedbirlerine uyar.

TÜRKÇE

3.SINIF Erdemler T.3.1.10.Dinledikleriyle  ilgili görüşlerini ifa-
de eder. Mekanda dinledikeri ile ilgili görüşlerini söyler.

3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Mekanda gördükleri ile ilgili konuşur.

 3.SINIF Bilim ve Tek-
noloji

T.3.1.10. Dinledikleriyle /izledikleriyle ilgili 
görüşlerini ifade eder.

Çocuk BilimMerkezi

Çocuk Bilim Merkezi’nde Dinledikleriyle  / izledikleriyle ilgili görüş-
lerini ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

Çocuk Bilim Merkezi’nde bilimle ilgili meslekleri ve özelliklerini 
araştırır.

FEN
BİLİMLERİ

3.SINIF Maddeyi 
Tanıyalım

F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak mad-
deyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

Çocuk Bilim Merkezi’nde beş duyu organını kullanarak maddeyi 
niteleyen temel özellikleri açıklar.

3.SINIF
Canlılar 

Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öne-
minin farkına varır. 

Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihî Millî Parkı

Sakarya Meydan Muharebesi Alanında doğal ve yapay çevre un-
surlarını ayırt eder.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3. SINIF

Ülkemizde 
Hayat Kazanı-

maları

HB.3.5.3. Yakın Çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanır.

Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihî Millî Parkı

Sakarya Meydan Muharebelerinin geçtiği mekanları yerinde araş-
tırır, arkadaşlarıyla paylaşır.

MATEMATİK 3. SINIF Ölçme
M.3.3.2.1. Şekillerin çevre uzunluğunu 
standart olmayan ve standart birimler 
kullanarak ölçer.

Sakarya Meydan Muharebelerinin geçtiği mekanlarddaki objelerin 
çevresini standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF
Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Anadolu Açık Hava Müzesi 
"Yaşayan Köy"

Yakın çevresindeki gördüğü  müzeyi günümüz yaşantısıyla karşı-
laştırır.

3.SINIF
H.B.3.5.3 Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nıtır.

Alagöz Karargâh Müzesi Mekanda,gördüğü Kurtuluş Savaşı kahramanlarını yakından tanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Doğada hayat H.B3.6.5Doğa ve çevreyi koruma  konu-

sunda sorumluluk alır

Altınköy Açıkhava Müzesi

Gördüğü gezdiği yerleri korur 

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Canlılar Ve 

Yaşam

F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak 
varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandı-
rır.

Mekanda gördüğü canlı ve cansız varlıklaeı tanır ve  sınıflandırır

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
3.SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat 
O.3.2.2.10. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş bir-
liği becerileri geliştirir. Mekanda  ,öğrendiği geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

İNGİLİZCE 3.SINIF Toys And 
Games

E3.5.L1.Students will be able to recognize 
the names of toys.

At the museum students will be able to tell the names and colors 
of the toys.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB 3.5.3Yakın çevresinde yer alan tarihi do-
ğal ve trustik yerleri ve özelliklerini tanıtır.

Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi

Mekanda farklı kültürleri ve bu kültürlere ait eserleri tanır.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Kültürel Miras

3.2.1Sanat eserleriyle el sanatlarının farklı 
kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını 
tartışır.

Mekanda farklı kültürlere ve bu kültürlere ait eserleri tanır.

İNGİLİZCE 3.SINIF Toys And 
Games

E3.5.L1.Students will be able to recognize 
the names of toys.

At the museum students will be able to tell the names and colors 
of the toys.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.1.7 İzlediklerine yönelik sorulara cevap 
verir.

Anıtkabir ve Atatürk Kur-
tuluş Savaşı Müzesi

Mekanı gezerek ilgili soruları cevaplar.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.8 Atatürk'ün kişisel özelliklerini 
araştırır. Atatürk'ü tanır.

İNGİLİZCE 3.SINIF My House E3.6.S4. Students will be able to talk about 
possessions

At the museum students will be able to talk about Atatürk's ob-
jects.
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TÜRKÇE 3.SINIF Milli Kültürü-
müz

T.3.3.7 Görselden hareketle bilmediği keli-
melerin anlamlarını tahmin eder 

Ankara Gordion Müzesi

Mekanda bilmediği kelimeleri tahmin eder

GÖRSEL 
SANATLAR

3.SINIF Kültürel Miras
3.2.1Sanat eserleriyle el sanatlarının farklı 
kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını 
tartışır.

Mekanda farklı kültürlere ve bu kültürlere ait eserleri tanır.

3.SINIF Sanat Eleştiri-
si ve Estetik

3.3.4.İncelediği sanat eseri hakkındaki 
yargısını ifade eder.

Ankara Resim Heykel 
Müzesi

Mekanda bulunan sanat eserlerini inceler,çıkarımda bulunur.

TÜRKÇE 3.SINIF Sağlık ve Spor T3.4.9Yazdıklarını zenginleştirmek için çi-
zim ve görseller kullanr. Mekanda bulunangörselleri anlatırve çizer.

HAYAT BİLGİ 3.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB3.5.9 Yaptığı çalışmalarla ülkemize kat-
kıda bulunmuş kişileri araştırır. mekandaki sanat eserlerini ve sanatçıları tanır.

TÜRKÇE 3.SINIF
Milli Mücadele 

ve Atatürk

T3.3.4.3Hikaye edici metin yazar.

Oyuncak Müzesi

Mekandaki gördükleri oyuncaklardan esinlenerek  hikaye edici 
metin yazar.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

13.1.3Görsel Sanatlar çalışmasını yaparken 
güncel kaynaklardan esinlenerek fikirler 
geliştirir.

Mekanda gördüğü görselleri çalışmalarında yansıtır.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
3.SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat
3.2.3.3. Seçtiği geleneksel çocuk oyunları-
nı arkadalarına oynatır. Mekanda gördüğü geleneksel çocuk oyuncaklarını tanır ve oynar.

İNGİLİZCE 3.SINIF Toys And 
Games

E3.5.S2 Students will be able to tell the 
colors and quantity of the toys they have At the museum students will be able to talk about toys.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Kültürü-
müz

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder Ankara Üniversitesi Tarihi 

Müzesi

Mekanda gördüğü görsellerin isimlerini tahmin eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF

Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. Mekanda gördüğü görselleri anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Cumhurbaşkanlığı Atatürk 
Müze Köşkü

Müzede gördüğü esrlerle ilgili bilgi edinir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey ve 
Toplum

T.3.1.10.Dinledikleriyle  ilgili görüşlerini ifa-
de eder. Müzede gördüklerini soru cevap şeklinde anlatır.

İNGİLİZCE 3.SINIF Greetıng E3.1.L3 Students will be able to recognize 
the numbers 1 to 120

At the museum students will be able to talk about numbers
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Cumhuriyet Müzesi 
(II.TBMM Binası)

Mecliste gördüğü görselleri günümüzle ilişkilendirir.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
3.SINIF Aktif Ve Sağ-

lıklı Hayat
3.2.2.1.1 Oyun ve fiziki etkinliklerde başarıyı 
tebrik eder.

Gökyay Satranç Müzesi

Mekanda gördüğü metaryallerle kendi metaryallerini karşılaştırır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Güvenli Hayat H.B.3.4.7 Oyun alanlardaki araçları güvenli 

olarak kullanır.
Mekandaki araç ve gerçleri düzenli şekilde kullanır.

İNGİLİZCE 3.SINIF Toys And 
Games

E3.5.S1. Students will be able to talk about 
the quantity of things

At the museum students will be able to talk about chess and 
count  chessman

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Kültürü-
müz T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.

Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi

Müzede gördükleriyle ilgili 5N1K soruları hazırlar.

İNGİLİZCE 3.SINIF Toys And 
Games

E3.5.S2. Students will be able to tell the 
colors and quantity of the toys they have 

At the museum students talk about toys and their colors.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik
3.3.6. Sanat eserinin bir değere sahip ol-
duğunu fark eder.

Ankara Etnografya Müzesi

Mekanda gördüğü sanat eserlerinin bir değer olduğunu fark eder.

TÜRKÇE 3.SINIF Çocuk Ve 
Dünyası

T.3.4.10 Görsellerdeki olayları ilişkilendire-
rek yazar.

Müzede gördüğü metaryallerle ilgili kısa metinler yazar.

İNGİLİZCE 3.SINIF Nature E3.10.S1.Students will be able to talk about 
nature and animals

At the museum students will be able to recognize the animal na-
mes.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.1.7 Dinlediklerine yönelik sorulara ce-
vap verir. Gazi Üniversitesi

Resim Heykel Müzesi

Müzede anlatılanları dinler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
H.B.3.5.9 Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Müzeye katkı sağlayan kişilerin ismlerini öğrenir.

TÜRKÇE 3.SINIF İletişim T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin an-
lamlarını kavrar.

Haritacılık Müzesi
Müzede gördüğü harita üzerindeki sembollerive işaretleri yorumlar.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Kültürel Miras 3.2.3.Sanat eserlerinin form ve fonksiyo-

nu arasındaki ilişkiyi inceler.
Mekandaki haritalardan yaşadığı yer hakkında bilgi sahibi ve ha-
rita bilgisi edinir.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
3.SINIF Hareket Yet-

kinliği
O.3.1.1.3. Çeşitli nesnelerin üzerinde den-
geleme hareketlerini yapar. Roma Hamamı Açık Hava 

Müzesi ve Ören Yeri

Mekanda  kurallı bir biçimde hareketler yapar.

MÜZİK 3.SINIF Dinleme/Söy-
leme/Çalma A.6. Müzik çalışmalarını sergiler. Öğrendiği okul şarkılarını mekanda söyler.
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TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk T.3.3.15. Metnin ana fikri belirler

Sakarya Şehitleri Zafer 
Anıtı ve Müzesi

Gördüğü mekanda gördükleriyle duygularını ifade eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik 3.3.7. Sanat alanındaki etik kuralları bilir. Mekanda gördüklerine saygı duyar.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Doğada Hayat

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerin-
deki etkisine yakın çevresinden örnekler 
verir.

Türkiye Ormancılık Müzesi

Müzede gördüklerini doğa çevre ilişkisiyle yorumlar ve anlatır.

MÜZİK 3.SINIF Dinleme7Söy-
leme/Çalma

A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri 
anlamına uygun söyler.

Mekanda gördüğü nesnelerle ilgili şarkı,türkü,şiir  öğrenir ve söy-
ler.

İNGİLİZCE 3.SINIF Nature E3.10.S1Students will be able to talk about 
nature and animals

At the museum students will be able to talk about nature and 
animals.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.1.5. izlediklerinin konusunu ve ana fik-
rini  belirler.

TCDD Malıköy Tren İstas-
yonu Müzesi 

Mekanda gördükleriyle çıkarımlarda bulunur.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Müzede gördüklerine saygı duyar ,vatanı millet sevgisi geliştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal 
katkılarının fark eder. TED Ankara Koleji Okul 

Müzesi

Mekanda gördüğünesneleri günümüz çalışmalarıyla karşılaştırır

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Kültürü-
müz T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular

Mekanda gördüğü çalışmalar üzerinde kendi yorumlarını yaparak 
konuşur.

TÜRKÇE 3.SINIF İletişim T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bil-
mediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Türk Telekom Telekomüni-

kasyon Müzesi

Müzede gördüğü iletişim araçlarım günümüz araçlarıyla karşılaş-
tırır.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik 3.3.7. Sanat alanındaki etik kuralları bilir. Müzede etik davranışlar sergiler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına katkılarını araştırır.

Topçu ve Füze Okulu Sınıf 
Müzesi

Müzede gördüğü nesnelerle ilgili sorulara cevap verir.

MÜZİK 3.SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme C.3. Ezgi denemeleri yapar. Müzede gördüğü nesnelerle ilgili ezgi denemeleri yapar.

İNGİLİZCE 3.SINIF My House E3.6.S1 Students will be able to talk about 
the shapes of things.

At the museum students will be able to talk about shapes of ob-
jects.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler
F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve 
sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

TRT Yayıncılık Müzesi Mekanda duyduğu sesleri  ünite konularına göre yorumlar.
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MÜZİK 3.SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme

B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle 
gösterir. 

TRT Yayıncılık Müzesi Mekandaki sesleri müzik konularıyla ilişkilendirir.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Kuvveti Tanı-

yalım

F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin ha-
reket eden ve duran cisimler üzerindeki 
etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. Toprak Mahsülleri Ofisi 

Müzesi

Mekanda gördüğü araç gereçleri ünite konularuyla ilişkilendiriri.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

3.1.2.Görsel sanat çalışmasını oluşturur-
ken ifadeci yaklaşım kullanır.

Müzede gördüğü araçları görsel çalışmalarla ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nıtır.

MKE Sanayi Ve Teknoloji 
Müzesi

Müzedeki objeleri inceleyerek geçmiştengünümüze gelişimi fark 
eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

3.1.3.Görsel sanat çalışmasını yaparken 
güncel kaynaklardan esinlenerek fikirler 
geliştirir.

Müzedeki objeleri inceleyerek geçmişten günümüze gelişimi  de-
ğişimi fark eder,geleceğe yönelik tasarımlar çizer.

İNGİLİZCE 3.SINIF Transporta-
tıon

E3.8.S2 Students will be able to talk about 
the using of transportation vehicles

At the museum students will be able to talk about vehicles.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat  
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.. Türkiye Barolar Birliği 

Hukuk Müzesi

Müzede hukuk ile ilgilli mesleklerin tarihsel gelişimi ve çalışma 
alanları hakkında bilgi sahibi olur.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey ve 
Toplum

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Müzede edindiği bilgilere,izlenimlere yönelik sorulan soruları ce-
vaplar.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Canlılar ve 

Yaşam F.3.6.1. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Zooliji Müzesi

Mekanda gördüğü canlı varlıklara  ait   maketleri inceler ,sınıflan-
dırır. 

TÜRKÇE 3.SINIF Sağlık ve Spor T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar. Mekanda gördükleri ile ilgili hikayeler,yaratıcı yazılar  yazar. 

İNGİLİZCE 3.SINIF Nature E3.10.S1 Students will be able to talk about 
nature and animals

At the museum students will be able to talk about animals.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF

Gezegenimizi 
Tanıyalım/ 
Dünya Ve 

Evren

F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küre-
ye benzediğinin farkına varır.                                                                
F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model ha-
zırlar. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi

Planetaryumda izlenen macera filmiyle Dünyamızın ve evrendeki 
varlıkların şekilleriyle ilgili gözlem yapar. Astronomların gezegen 
sunumlarını izler.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler

F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme ola-
yının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli 
olduğu sonucunu çıkarır.

Evreni  gözlemleyebilmek için ışığın gerekliliğini kavrar. Sanal ger-
çeklik 3D simülasyon uygulamaları ışık konusunu zenginleştirile-
rek pekiştirir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi

Ali Kuşçu ve çalışmaları hakkında ön hazırlık yapmaları istenir. 

TÜRKÇE  3.SINIF Bilim ve Tek-
noloji

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde gördüğü materyallerin ve öğren-
diği terimlerin  anlamlarını görsellerden ve izlenimlerinden yola 
çıkarak tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan 
kuvvet uygulama yoluyla farklı malzeme-
leri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

Farklı materyaller ve atık malzemeler kullanarak, üç boyutlu ça-
lışmalar yapar, gezegen modelleri veya güneş sistemi maketi ha-
zırlar.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF

Maddeyi Tanı-
yalım/ Madde 

Ve Doğası

.F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak 
maddeyi niteleyen temel özellikleri açık-
lar. F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâlle-
rine göre sınıflandırır.

Feza Gürsey Bilim Merkezi

Çevresinde gördüğü farklı varlıkları  niteleyen özellikleri belirte-
rek,; maddeleri sınıflandırır. Plazma topu ile etkinliğe katılır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır

Bilim insanları  ve çalışmaları hakkında ön hazırlık yapmaları is-
tenir. 

TÜRKÇE 3.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkın-
da konuşur. T.3.2.4. Konuşma stratejilerini 
uygular. T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.                             
T. 3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için 
çizim ve görseller kullanır.

Gezi öncesi veya sonrasında öğrencilerden  bir  ürün, sanat eseri, 
robot, proje… vb.  tasarlamaları;  tasarımlarını görsellerle zengin-
leştirerek sunmaları beklenir.

MÜZİK 3.SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme

Mü.3.B.7. Seslerin yüksekliklerini, süreleri-
nin uzunluk ve kısalıklarını ayırt eder.

Ses geciktirici,  ses değiştirici, konuşan daktilo, fısıltı tabakları… 
vb. etkinliklere katılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan 
kuvvet uygulama yoluyla farklı malzeme-
leri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

Farklı materyaller ve atık malzemeler kullanarak, üç boyutlu ça-
lışmalar yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat

"HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yö-
netim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 
HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.  
HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar."

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatanseverlik, çalışkan olma, işini 
en iyi şekilde yapma konularının önemini öğrenir.

TÜRKÇE
3.SINIF

Erdemler

T.3.1.10 Dinledikleri- izledikleri ile ilgili gö-
rüşlerini ifade eder.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dinledikleri, izledikleri ve çıkarım-
da bulundukları ile ilgili görüşlerini ifade eder.

3.SINIF T. 3.1.10. İzledikleri ile ilgili görüşlerini ifade 
eder.   T.3.4.1 Şiir yazar.

Beştepe Millet Camii
Beştepe Millet Camii ile ilgili izlenimlerini, görüşlerini şiir yazarak 
ifade eder.
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HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Beştepe Millet Camii
Okullar, camiler… gibi kamu mallarının korunması gereğini Millet 
Camii'nde kavrar.

3.SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Ankara, Atatürk Evi

Atatürk Evi'nde Atatürk'ün kişisel özellikleri ile ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

TÜRKÇE 3.SINIF
Milli Mücadele 

Ve Atatürk
T.3.4.3 Hikaye edici metin yazar.

Atatürk Evi'nde gözlemlediklerinden hareketle Atatürk'ün hayatı 
ve kişisel özellikleri ille ilgili hikaye edici metinler yazar.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF
Ülkemizde 

Hayat

HB. 3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nır.

Ankara Kalesi ve Çevresi

Yakın çevresinde bulunan tarihi yerler hakkında araştırma yapar.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri
M.2.1.1.  Küp, kare, prizma , konı, küre mo-
dellerinin yüzlerini, köşelerini ayrıtlarını 
belirler.

Ankara Kalesi'nde günlük hayattan geometrik şekillere, cisimlere 
örnekler verir.

TÜRKÇE 
3.SINIF  Erdemlerimiz

T.3.1.7.  Dinlediklerini, izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Hacı Bayram Camii
Hacı Bayram Camii ile ilgili sorulara cevap verir.

3.SINIF
Birey Ve 
Toplum

T.4.1.2. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler Hacı Bayram Cami'sini tanıtan yazılar yazar, yazdıklarını 
sergiler.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF Sağlıklı Hayat
HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Hamamönü

Hamamönü gezisi sırasında açık mekanları, tuvaletler vb.. Alanları 
kurallarına uygun kullanır ve hijyen kurallarına uyarlar.

MÜZİK 3.SINIF
Dinleme- Söy-

leme
Mü.3.A.4. İstiklal Marşı'nı saygıyla söyler.

Hamamönü gezisi sırasında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı 
yazdığı evi ziyaret eder.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF
 Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.6. Milli birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına kattıklarını araştırır.

Duatepe Anıtı

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Sava-
şı'nın yapıldığı yer olan Duatepe'de milli birlik ve beraberliğin , milli 
mücadeledeki önemini kavrar.

FEN BİLİM-
LERİ

3.SINIF
Canlılar 

Dünyasına 
Yolculuk

F.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar.

Duatepe Anıtı ve çevresinde bulunan doğal ve yapay çevre unsur-
larına örnekler veriri.

TÜRKÇE 3.SINIF
Çocuk Dün-

yası
T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular.

Harikalar Diyarı

Harikalar Diyarı'nda drama çalışmalarında sözlü yönergelere uyar.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN 
3.SINIF

Aktif ve Sağ-
lıklı Hayat

O.3.2.2.5 Oyun ve fiziki etkinliklerde kendi-
si ve arkadaşları için güvenlik riski oluştu-
ran unsurları nedenleriyle açıklar.

Harikalar Diyarı'ndaki oyun alanlarında kendisi ve arkadaşları için 
risk oluşturan unsurları belirler, güvenlik önlemlerini alır.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Pembe Köşk

Atatürk'ün arkadaşları ile işbirliği içerisinde çalışması başkalarının 
görüş ve önerilerine değer vermesi gibi özelliklerini  Mekanda ya-
şanan anılarla ilişkilendirilir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar. Atatürk'e veya  İsmet İnönü'ye mektup yazmaları istenir. 

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

Başyazıcıoğlu Camii

Başyazıcıoğlu Cami'sinde görevli kişilerin meslekleri hakkında bilgi 
edinir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey ve 
Toplum

T.3.3.7. Görsellerden hareketle bilmediği 
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Başyazıoğlu Camii'nde izlenimleri sonucu  öğrendiği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik
G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkında 
yargısını ifade eder.

İbadullah Camii

ibadullah Camii ile ilgili gözlem sonuçlarını sözlü olarak ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Camilerin ortak kullanım alanı alanı olduğunu kavrar. Burada te-
mizlik ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bilir.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
ve Atatürk

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Ahmet Hamdi Akseki

Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin mimari yapısı ile ilgili konuşmalar 
yapar.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark eder. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki motifleri inceler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Okulumuzda 

Hayat

HB.3.1.7. Okuldaki sosoyal yardımlaşma ve 
dayanışma ile ilgili çalışmalara katılmaya 
istekli olur. Kuzey Ankara Merkez 

Camii ve Külliyesi

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi, imarethanesi incelenerek 
yardımlaşmanın önemi kavratılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik 
G.3.3.1. Yerel kültürlere ait motifleri fark 
eder.

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi'nde çinileri ve süsüleme-
leri inceler.

FEN BİİLİM-
LERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık ve Sesler

F.5.4.1.Ses şiddetinin işitme için önemli ol-
duğunu gözlemler ve her sesin insan ku-
lağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. Maltepe Camii

Maltepe Camii'nde sesin şiddetini arttırmak için kullanılan yntem-
leri sıralar.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Maltepe Camii'nde cami ile ilgili verilen bilgiler dikkatle ve nezaket 

kuralları çerçevesinde dinlenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turitik yerlerin özelliklerini tanır.

Ahi Elvan Camii
Ahi Elvan Camii  özellikleri hakkında bilgi edinir.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik
G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkında 
yargısını ifade eder. Ahi Elvan Camii ile ilgili görüşlerini ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
Hb.3.5.3.Yakın çevresinde yer alan tarihi, do-
ğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Karacabey Camii
Karacabey Camii 'nde yapılan gezide  öğrenciler cami, türbe, ha-
mam ve çeşme gibi tarihi değeri olan eserleri birlikte görür.
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TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır. Karacabey Camii Karacabey Camii ziyaretinde öğrendikleri yeni kelimeleri, izlenim-

lerini anlatırkrn kullanır.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Çiçekçioğlu Camii

Tavan ortasında yer alan altıgen göbek ve köşeliklerde  yıldızlar mey-
dana getiren geometrik  ağ üzerinden çocuklar bilgilerini pekiştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Ortak kullanım alanlarından olan camilerde nasıl davranmaları ve 
kamu mallarını nasıl korumalrı gerektiğini uygulamalı öğrenirler.

MATEMATİK 3.SINIF Geometrik 
Örüntüler

M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kap-
lama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü 
noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer. Zincirli Camii

Zincirli Camii'nin minberi yerinde incelenerek, üzerindeki geomet-
rik şekillerle süslemeleri incelenir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Zincirli Camii'nde verilen bilgiler dikkatle ve nezaket kuralları çer-

çevesinde dinlenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.

Kocatepe Camii

Kocatepe Camii'nde yerel kültüre ait süslemeleri, çinileri, pano de-
senlerini görür ve inceler.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.4.2. Kısa metinler yazar.                          T.3.4.4. 
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belir-
ler.

Kocatepe Camii ziyareinde edindiği bilgi ve izlenimlerini yazar.

FEN BİLİM-
LERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler

F.3.5.3.1. Ses şiddetinin işitme için önemli 
olduğunu gözlemler ve her sesin insan ku-
lağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

Ezan  sesinin şiddeti  ve duyma üzerindeki  etkisi tartışılır. 

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Vakıf Camii

Vakıf Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanları-
nın kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 3.SINIF  Erdemler T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. Gezi izlenimlerini, konu dışına taşmadan kelimeleri doğru ve yerin-
de kullanarak anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Tacettin Sultan Cami 

Tacettin Sultan Cami bahçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy'un  
geçmişte yaşadığı ev ve  hayatı ile ilgili bilgiler edinir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar.

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait resim ve bil-
gileri içeren müze evde edindiği bilgileri kısaca yazar.                                                             
Etkinlik sonrası öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy'a mektup yaz-
maları istenir. Vatan, bayrak sevgisi ve vefa duygusu vurgulanır.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Kurşunlu Camii Kurşunlu Camii hakkında gezi sırasında öğrendikleri ile ilgili soru-

lara cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. Kurşunlu Camii Cami'nin özellikleri ve tarihi hakkında bilgi verilir.
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TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Zincirli Camii

Zincirli Camii'nde verilen bilgiler dikkatle ve nezaket kuralları çer-
çevesinde dinlenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Zincirli Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanla-
rının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Söğütözü Başyazıcıoğlu 
Camii

Söğütözü Başyazıcıoğlu Camisi'nde verilen bilgiler dikkatle ve ne-
zaket kuralları çerçevesinde dinlenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Söğütözü Başyazıcıoğlu Camisi ve çevresinde yapılan gezide ortak 
kullanım alanlarının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin 
bir vatandaşlık görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 3.SINIF Çocuk Dün-
yası T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 

Karyağdı Türbesii

Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Karyağdı Türbesi'nin Anadolu'da anlatılan hikayeleri anlatılarak, 
drama çalışması yapılır. Anadolu Masalları ile ilişkilendirilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Mescidin  tarihi, yapım unsurları ve halk içinde hikayelendirilmesi  
ile ilgili bilgiler verilir.

TÜRKÇE 3.SINIF  Erdemler T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 
Leblebicioğlu Camii

 Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Caminin  tarihçesine değinilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. Mescidin  tarihi ve  yapım unsurları  ile ilgili bilgiler verilir.

HAYAT 
BİLGİSİ

3.SINIF 
3 Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Resul Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  
avlularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgu-
lanır.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Resul Camii'nin tavanının ortasında geçme motiflerle süslü sekiz-
gen göbek ve caminin beden duvarlarındaki pencerelerin üzerin-
deki geometrik şekillerin adlarını söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Direkli Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  av-
lularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgulanır.

MÜZİK
3.SINIF

Müzik Kültürü

Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.

3.SINIF Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur

Musafir Fakih Mescidi Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yö-
netim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 
HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.  
HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatanseverlik, çalışkan olma, işini 
en iyi şekilde yapma konularının önemini öğrenir.

TÜRKÇE 3.SINIF Erdemler T.3.1.10 Dinledikleri- izledikleri ile ilgili gö-
rüşlerini ifade eder.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dinledikleri, izledikleri ve çıkarım-
da bulundukları ile ilgili görüşlerini ifade eder.

TÜRKÇE 3.SINIF Erdemler T. 3.1.10. İzledikleri ile ilgili görüşlerini ifade 
eder. T.3.4.1 Şiir yazar.

Beştepe Millet Camii

Beştepe Millet Camii ile ilgili izlenimlerini, görüşlerini şiir yazarak 
ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Okullar, camiler gibi kamu mallarının korunması gereğini Millet 
Camii'nde kavrar.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Atatürk Evi

Atatürk Evi'nde Atatürk'ün kişisel özellikleri ile ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk T.3.4.3 Hikaye edici metin yazar.

Atatürk Evi'nde gözlemlediklerinden hareketle Atatürk'ün hayatı 
ve kişisel özellikleri ille ilgili hikaye edici metinler yazar.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanır.

Ankara Kalesi ve Çevresi

Yakın çevresinde bulunan tarihi yerler hakkında araştırma yapar.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri
M.2.1.1.  Küp, kare, prizma , konı, küre mo-
dellerinin yüzlerini, köşelerini ayrıtlarını 
belirler.

Ankara Kalesi'nde günlük hayattan geometrik şekillere, cisimlere 
örnekler verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur. Arslanhane

(Ahi Şerafettin) Camii

Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camii gezisinde ortak kullanıma açık 
kamu alanlarının korunması gereğini öğrenir.

TÜRKÇE 3.SINIF  Birey Ve 
Toplum

T.3.3.7. Görsellerden hareketle bilmediği 
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camii'nde görsellerden hareketle bil-
mediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR

3.SINIF Kültürel Miras G.3.2.2. Kendi kültürünü ve diğer kültürle-
re ait sanat eserlerini karşılaştırır.

Ankara Augustus Tapınağı
Kendi kültürü ve diğer kültürlere ait eserleri inceleyerek karşı-
laştırır. 

3.SINIF Kültürel Miras
G.3.2.1. Sanat eserleri ile el sanatlarının 
farklı kültürler ve dönemleri nasıl yarat-
tığını tartışır.

Ankara Augustus Tapınağı
Sanat eserleri ve el sanatlarının farklı kültürleri yansıttığını göz-
lemler.

TÜRKÇE 3.SINIF  Erdemlerimiz T.3.1.7.  Dinlediklerini, izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Hacı Bayram Camii Hacı Bayram Camii ile ilgili sorulara cevap verir.
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TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.4.1.2. Yazdıklarını paylaşır. Hacı Bayram Camii Öğrenciler Hacı Bayram Cami'sini tanıtan yazılar yazar, yazdıklarını 

sergiler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Hamamönü

Hamamönü gezisi sırasında açık mekanları, tuvaletler vb.. Alanları 
kurallarına uygun kullanır ve hijyen kurallarına uyarlar.

MÜZİK 3.SINIF Dinleme/Söy-
leme Mü.3.A.4. İstiklal Marşı'nı saygıyla söyler. Hamamönü gezisi sırasında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı 

yazdığı evi ziyaret eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF  ÜLKEMİZDE 

HAYAT
HB.3.5.6. Milli birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına kattıklarını araştırır.

Duatepe Anıtı

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Sava-
şı'nın yapıldığı yer olan Duatepe'de milli birlik ve beraberliğin , milli 
mücadeledeki önemini kavrar.

FEN
BİLİMLERİ 3.SINIF

Canlılar 
Dünyasına 
Yolculuk

F.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar.

Duatepe Anıtı ve çevresinde bulunan doğal ve yapay çevre unsur-
larına örnekler veriri.

TÜRKÇE 3.SINIF Çocuk Dün-
yası T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular.

Harikalar Diyarı

Harikalar Diyarı'nda drama çalışmalarında sözlü yönergelere uyar.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN 
3.SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat

O.3.2.2.5 Oyun ve fiziki etkinliklerde kendi-
si ve arkadaşları için güvenlik riski oluştu-
ran unsurları nedenleriyle açıklar.

Harikalar Diyarı'ndaki oyun alanlarında kendisi ve arkadaşları için 
risk oluşturan unsurları belirler, güvenlik önlemlerini alır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Pembe Köşk

Atatürk'ün arkadaşları ile işbirliği içerisinde çalışması başkalarının 
görüş ve önerilerine değer vermesi gibi özelliklerini  Mekanda ya-
şanan anılarla ilişkilendirilir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar. Atatürk'e veya  İsmet İnönü'ye mektup yazmaları istenir. 

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanır.

Akköprü

Akköprü'nün tarihi bir köprü olduğunu öğrenir, araştırma yapar ve 
araştırma sonuçlarını paylaşır.

MATEMATİK 3.SINIF
Geometri, 
Uzamsal 
İlişkiler

M.3.2.2.2.  Bir parçası verilen simetrik şekli 
dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre 
tamamlar.

Akköprü'nün mimari özellikleri incelenerek simetrik olan bölüm-
lerine örnekler verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

Başyazıcıoğlu Camii

Başyazıcıoğlu Cami'sinde görevli kişilerin meslekleri hakkında bilgi 
edinir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.3.7. Görsellerden hareketle bilmediği 
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Başyazıoğlu Camii'nde izlenimleri sonucu  öğrendiği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik
G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkında 
yargısını ifade eder.

İbadullah Camii İbadullah Camii ile ilgili gözlem sonuçlarını sözlü olarak ifade eder.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

İbadullah Camii
Camilerin ortak kullanım alanı alanı olduğunu kavrar. Burada te-
mizlik ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bilir.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Ahmet Hamdi Akseki

Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin mimari yapısı ile ilgili konuşmalar 
yapar.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark eder. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki motifleri inceler.

TÜRKÇE 3.SINIF Erdemler T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar.
Melike Hatun Camii

Melike Hatun Camii'nde gezerken uyması gereken kuralları, göz-
lem ve inceleme metodları ile ilgili kısa yönergeler yazar.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik
G.3.3.1. Yerel kültürlere aitmotifleri fark 
eder.

Melike Hatun Camii'nde yerel motifleri gözlemleyerek, benzer çi-
zimler yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Okulumuzda 

Hayat

HB.3.1.7. Okuldaki sosoyal yardımlaşma ve 
dayanışma ile ilgili çalışmalara katılmaya 
istekli olur. Kuzey Ankara Merkez 

Camii ve Külliyesi

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi, imarethanesi incelenerek 
yardımlaşmanın önemi kavratılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik 
G.3.3.1. Yerel kültürlere ait motifleri fark 
eder.

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi'nde çinileri ve süsüleme-
leri inceler.

FEN BİİLİM-
LERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık ve Sesler

F.5.4.1.Ses şiddetinin işitme için önemli 
olduğunu gözlemler ve her sesin insan 
kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark 
eder. Maltepe Camii

Maltepe Camii'nde sesin şiddetini arttırmak için kullanılan yntem-
leri sıralar.

TÜRKÇE 3.SINIF 
3

Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Maltepe Camii'nde cami ile ilgili verilen bilgiler dikkatle ve nezaket 
kuralları çerçevesinde dinlenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.6. Ekleme ve çıkarma yoluyla farklı 
malzemeleri kullanarak 3 boyutlu calış-
malar yapar. Ağaç Ayak Camii

Ağaç Ayak Camii model alınarak; ahşap, metal, kumaş, atık … vb 
malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar. 

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını kullanır.

Ağaç Ayak Camii gezisinden hareketle ortak kullanım alanlarına ve 
araçlarına örnekler verir.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Kültürü-
müz T.2.4.3. Kısa metinler yazar. 

Ahi Yakup Camii

Ahi Yakup Camisi'nde gördükleri ile ilgili kısa metinler yazar.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri M.3.2.1.4.Şekil modelleri kullanarak kapla-
ma yapar.

Ahi Yakup Camii'ndeki geometrik bordürü örnek alarak , süsleme-
ler yapar.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
Hb.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Karacabey Camii

Karacabey Camii 'nde yapılan gezide  öğrenciler cami, türbe, ha-
mam ve çeşme gibi tarihi değeri olan eserleri birlikte görür.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır.

Karacabey Camii ziyaretinde öğrendikleri yeni kelimeleri, izlenim-
lerini anlatırkrn kullanır.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Çiçekçioğlu Camii

Tavan ortasında yer alan altıgen göbek ve köşeliklerde  yıldızlar mey-
dana getiren geometrik  ağ üzerinden çocuklar bilgilerini pekiştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Ortak kullanım alanlarından olan camilerde nasıl davranmaları ve 
kamu mallarını nasıl korumalrı gerektiğini uygulamalı öğrenirler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, do-
ğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Sultan Alaaddin Camii

Sultan Alaaddin Camii'nin Ankara'nın ilk camisi olması ve iki mih-
raba sahip olması vb. özelliklerini yerinde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Kültürel Miras G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer 

kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır.

Sultan Alaaddin Camii bahçesinde yer alan Roma ve Bizans döne-
mine ait sütun ve sütun başını yerinde görür ve Türk kültür öge-
leriyle karşılaştırır.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır. Sarıkadı (Mimarzade) 

Camii

Sarıkadı (Mimarzade) Camii ve etrafında gördüklerininin isim ve 
anlamlarını yerinde öğrenir ve konuşmalarında kullanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Ortak kullanım alanlarından olan camilerde nasıl davranmaları ve 
kamu mallarını nasıl korumalrı gerektiğini uygulamalı öğrenirler.

MATEMATİK 3.SINIF Geometrik 
Örüntüler

M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kap-
lama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü 
noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer. Zincirli Camii

Zincirli Camii'nin minberi yerinde incelenerek, üzerindeki geomet-
rik şekillerle süslemeleri incelenir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Zincirli Camii'nde verilen bilgiler dikkatle ve nezaket kuralları çer-
çevesinde dinlenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.

Kocatepe Camii

Kocatepe Camii'nde yerel kültüre ait süslemeleri, çinileri, pano de-
senlerini görür ve inceler.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.4.2. Kısa metinler yazar.                          T.3.4.4. 
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belir-
ler.

Kocatepe Camii ziyareinde edindiği bilgi ve izlenimlerini yazar.

FEN
BİLİMLERİ 3.SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler

F.3.5.3.1. Ses şiddetinin işitme için önemli 
olduğunu gözlemler ve her sesin insan ku-
lağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

Ezan  sesinin şiddeti  ve duyma üzerindeki  etkisi tartışılır. 

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Vakıf Camii
Vakıf Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanları-
nın kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.
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TÜRKÇE 3.SINIF  Erdemler T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. Vakıf Camii
Gezi izlenimlerini, konu dışına taşmadan kelimeleri doğru ve yerin-
de kullanarak anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Karacabey Camii

Karacabey  Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım 
alanlarının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir va-
tandaşlık görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Karacabey Camii'nde edindiği bilgiler sonrasında mekana yönelik 
5N1K sorularına cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Tacettin Sultan Cami 

Tacettin Sultan Cami bahçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy'un  
geçmişte yaşadığı ev ve  hayatı ile ilgili bilgiler edinir.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar.

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'a ait resim ve bil-
gileri içeren müze evde edindiği bilgileri kısaca yazar.                                                             
Etkinlik sonrası öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy' mektup yazma-
ları istenir. Vatan, bayrak sevgisi ve vefa duygusu vurgulanır.

TÜRKÇE 3.SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii hakkında gezi sırasında öğrendikleri ile ilgili soru-
lara cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Kurşunlu Camii Cami'nin özellikleri ve tarihi hakkında bilgi verilir.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri
M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kap-
lama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü 
noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.

Gecik Mescidi

Camini mihrabındaki bordürde geometrik şekillerle oluşturulmuş 
desenleri yerinde görerek, inceler.

TÜRKÇE 3.SINIF Milli Kültürü-
müz T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 

Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Mescidin yapılış yılı, halk arasında farklı isimlerle adlandırılışı vb. 
konulara değinilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nıtır.

Mescidin  tarihi, yapım unsurları ve halk içinde adlandırılması ile 
ilgili bilgiler verilir.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.

Hallacı Mahmud Mescidi

Hallacı Mahmud Mescidi'nde  klasik üslüpta yapılmış kalem işi 
nakışları, hat sanatıyla yazılmış yazıları yerinde inceleme fırsatı 
bulur.

TÜRKÇE 3.SINIF  Erdemler T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 
 Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Mescidin tarihçesine değinilir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Musafir Fakih Mescidi

Zincirli Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanla-
rının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.

MÜZİK 3.SINIF Müzik Kültürü Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur.

Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Resul Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  
avlularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgu-
lanır.

MATEMATİK 3.SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Resul Camii'nin tavanının ortasında geçme motiflerle süslü sekiz-
gen göbek ve caminin beden duvarlarındaki pencerelerin üzerin-
deki geometrik şekillerin adlarını söyler.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.5. İki boyutlu çalışmasında ön, orta, 
arka planı kullanır.

Eskicioğlu Camii

Cami ile ilgili gözlemlerini iki boyutlu çalışmalarında kullanırken; 
ön, orta ve arka planı belirtir.

TÜRKÇE 3.SINIF İletişim T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
Camide gördükleri ve öğrendikleri ile ilgili duygu, düşünce ve izle-
nimlerini sözlü olarak anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Direkli Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  
avlularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgu-
lanır.

MÜZİK 3.SINIF Müzik Kültürü Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur

Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.

MATEMATİK 3.SINIF Sayılar Ve 
İşlemler

M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını 
tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder. 
M.2.1.2.3. İki doğal sayının toplamını tahmin 
eder ve tahminini işlem sonucuyla karşı-
laştırır. M.2.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çı-
karma işleminin sonucunu tahmin eder ve 
tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Mekanda bulunan nesnelerin sayılarını tahmin ederler.Mekanda 
bulunan nesneleri onluk ve birliklerine ayırırlar.Mekanda bulunan 
nesneler aracılığıyla zihinden toplama ve çıkarma   işlemi yapma 
becerisi kazanır.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.3. Çalışmasına hayallerini yansıtır.                             
G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri ayırt 
eder.               G.2.1.4. Farklı yazılı kaynak, 
kavram ve temalardan esinlenerek görsel 
sanat çalışmasını oluşturur.

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla görsel iletişim ve biçimlen-
dirme becerileri kazanır.İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte 
veya bireysel uygulama çalışması yapar
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HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Güvenli Hayat

HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sı-
nıflandırır. HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yol-
culuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servi-
si gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik kurallarına 
uyma (emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullan-
ma, pencerelerden sarkmama, sürücüyü ve etrafını 
rahatsız etmeme, ayakta ve üzeri açık araçlar-
da yolculuk yapmama, araca binme ve araçtan inme 
kuralları vb.) üzerinde durulur.

TÜRKÇE 3.SINIF Çocuk Dün-
yası                                           

T.2.3.1. Okuma materyallerindeki te-
mel bölümleri tanır. T.2.3.2. Noktala-
ma işaretlerine dikkat ederek okur. 
T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular. 

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Mekanda bulunan okuma metaryallerindenki temel bölümleri 
tanırlar.Okuma stratejilerini belirleyerek noktalama işaretlerine 
uygun okurlar.Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve 
yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır. 

MÜZİK 3.SINIF Müzik Kültürü      

Mü.2.D.1. Ortama uygun müzik dinle-
me ve yapma davranışları sergiler.                             
Mü.2.D.4. Çevresindeki müzik etkinlikleri-
ne katılır.          Mü.2.C.2. Oyun müziklerine, 
özgün hareketlerle eşlik eder.

Cermodern Sanat
Kütüphanesi

Mekanda bulunan eserler aracılığıyla müziksel algı ve kültürü 
oluşturur. Mekanda düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya 
görevli olarak katılmalarının önemi vurgulanır. Sesini ve farklı ma-
teryalleri kullanabilmesini sağlayan etkinlikleri fark eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Kültürel Miras                              

2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürlere 
ait motifleri inceler. 2.2.4. Müze, sanat ga-
lerisi, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekân-
ların sanat açısından önemini ifade eder.            
2.3.1.Sanat eserinin konusunu söyler. 

Mekanda bulunan eserler aracılığıyla sanat eleştirisi ve estetik 
bilinci kazanır.Farklı kültürlerin kültürel zenginlik yarattığını fark 
eder. Müzelerin,kütüphanelerin kültür mirasımızın koruyuculuğu 
ve yeni kuşaklara aktarımındaki araç olma işlevleri vurgulanabilir 
ve müzedeki eserlerin korunmasının önemi kavratılabilir.Cermo-
dern Sanat Kütüphanesindeki eserlerin konusunu söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ 3. SINIF Doğada Hayat

HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri 
dönüşümüne katkıda bulunur.                            
HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri 
uygular.        HB.2.2.9. İstek ve ihtiyaçları-
nı öncelik sırasına göre listeler.  HB.2.4.2. 
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken gü-
venlik kurallarına uyar. 

Plastik, kâğıt, pil,metal  ve cam gibi maddelerin tekrar kullanılarak 
sanat eserleri yapılabileceğini gözlemler.Özel araçlar, toplu taşı-
ma araçları ve okul servisi gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik 
kurallarına uyarlar. Sanat merkezlerini ziyaret etmenin bir ihtiyaç 
olduğunu fark ederler.

ENGLISH 3. SINIF

Greeting 
and saluting                    
Introducing 

oneself 

E3.1.S1. Students will be able to greet each 
other in a simple way. E3.1.S4. Students 
will be able to say the numbers from 1 
to 20.

Ali Dayı Çocuk Kütüpha-
nesi

Ss can write simple e-mails introducing themselves by using the 
computers in the library.

ENGLISH 3. SINIF People I Love

E3.3.S1. Students will be able to talk 
about physical qualities of individuals.                                                                                                     
E3.3.S2. Students will be able to talk about 
abilities.

Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi 

"

Students prepare a poster to show/write what super heroes can 
and/or cannot do.
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ENGLISH 3.SINIF

"Feelings                               
Expressing 

feelings 
Making simple 
suggestions"

E3.4.S1. Students will be able to talk about 
personal emotions/feelings. E3.4.S2. Stu-
dents will be able to make simple sug-
gestions.

Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Kütüphanesi find materials such as books, magazines

ENGLISH 3.SINIF

"Toys and 
Games            

Expressing 
quantity  
Naming 
colors "

E3.5.S1. Students will be able to talk about 
the quantity of things. E3.5.S2. Students 
will be able to tell the colors and   quan-
tity of the toys they have.

Boratav Halk Kültürünü 
Araştırma Turizm İhtisas 

Kütüphanesi

Ss can count the objects in the liabrary.                                                         Ss 
can ask and answer about the numbers and colors of the objects 
in the library.

ENGLISH 3.SINIF

Describing 
sizes and 
shapes 

Talking about 
locations of 

things

E3.6.L1. Students will be able to recognize 
the characteristics of shapes            E3.6.S1. 
Students will be able to talk about the 
shapes of things. E3.6.S4. Students will be 
able to talk about possessions.

Cermodern Sanat Kütüp-
hanesi

Ss can  about shapes of objects and talk about the shapes of the 
objects in the library.

ENGLISH 3.SINIF

In My City                                  
Talking about 
locations of 
things and 

people (Ma-
king simple 
inquiries)

E3.7.S1. Students will be able to 
talk about where buildings and ot-
her places are on a city map.                                                                               
E3.7.S2. Students will be able to talk about 
where people are.             E3.7.S3. Students 
will be able to express  apologies.

Etnografya Müzesi Halk 
Kütüphanesi

Students prepare a map of their city/town/village and describe 
it in groups.

ENGLISH 3.SINIF

Transpor-
tation                       

Asking and 
giving infor-

mation about 
transporta-

tion

E3.8.S1. Students will be able to talk about 
where vehicles are. E3.8.S2. Students 
will be able to talk about the using of 
transportation vehicles.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Ss can make coloring and drawing  worksheets about the loca-
tions of the places on the way to library and the objects in the 
library.

ENGLISH 3.SINIF

Nature                             
Expressing 

likes and disli-
kes          Ma-
king simple 

inquiries

E3.10.S1. Students will be able to talk 
about nature and animals. E3.10.S2. Stu-
dents will be able to talk about the ani-
mals they like or dislike and the nature.

Milli Kütüphane Ss can find materials such as books, magazines about animals 
and make simple inquiries.
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MATEMATİK 3.SINIF Geometri                        

M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdört-
gen prizma, üçgen prizma, silin-
dir, koni ve küre modellerinin yüz-
lerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.  
M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şe-
killeri fark eder. 2.3.2. Kendisinin 
ve akranlarının çalışmalarında-
ki fikirleri ve duyguları yorumlar. 
"

Ankara Halk Ekmek 
Fabrikası

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla geometrik şekilleri tanıma 
becerisi kazanır.Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla geometrik 
şekilleri kenar ve köşe sayısına göre sınıflandırır.mekandaki şekil-
lerin benzerleri ile yapılar oluşturur.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme                        

2.1.7.Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar.                      
2.3.2. Kendisinin ve akranlarının çalışma-
larındaki fikirleri ve duyguları yorumlar.

Ankara Halk Ekmek 
Fabrikası

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla görsel iletişim ve biçimlen-
dirme becerileri kazanır.Üç boyutluluğu fark ederler.Eserlerinde 
estetiği yansıtır.

HAYAT 
BİLGİSİ 3.SINIF Evimizde 

Hayat                 

HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik 
ürünlerin hayatımıza olan katkılarına ör-
nekler verir. HB.3.2.6. Evdeki kaynakların 
etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün 
önerilerde bulunurHB.2.2.9. İstek ve ihti-
yaçlarını öncelik sırasına göre listeler. 
HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ki-
şisel bakım, spor, uyku ve beslenme ara-
sındaki ilişkiyi fark eder. HB.2.3.2.Dengeli 
beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.

Ankara Halk Ekmek 
Fabrikası

Mekana geliş ve gidişlerde güvenlik kurallarına uyar, mekan içinde 
güvenli ve güvensiz alanları fark eder.Ekmeğin üretim aşamasını 
fark eder ve tasarruflu kullanır.Sağlıklı beslenmemiz için gerekli 
olan ekmeğin üretim aşamalarını gözlemler.

TÜRKÇE 3. SINIF Okuma

T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bö-
lümleri tanır. T.2.3.6. Okuma stratejilerini 
uygular. T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile 
yazılmış yazıları okur. T.2.3.16. Metin türle-
rini tanır. T.2.3.4. Şiir okur T.2.3.16. Metin tür-
lerini tanır  T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Okuma materyallerindeki içindekiler ve sözlük bölümleri tanıtıla-
rak işlevlerine değinilirMekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla 
görsellerle ilgili sorulara cevap verir.İstiklal Marşı nın yazı türünün 
şiir olduğunu bilir.Kütüphane kurallarını yönergeden okuyarak uy-
gularlar.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Kültürel Miras

2.2.1.Türk kültürüne ait mimari elemanları 
tanır. 2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından 
örnekler verir. 2.2.4. Müze, sanat galerisi, 
sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânların 
sanat açısından önemini ifade eder.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla sanatın kültürün parçası 
olduğunu fark eder.Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, ta-
van, kapı gibi mimari elemanları  Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze 
Kütüphanesi üzerinden gösterilir.Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze 
Kütüphanesi aracılığıyla geleneksel Türk sanatlarına örnekler verir.
yerlerde bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğrencilerden 
duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir.



288

HAYAT 
BİLGİSİ 3. SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklal Mar-
şı’nın vatanı ve milleti için önemini fark 
eder. HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel 
miras ögelerini araştırır .HB.2.5.4. Millî gün 
ve bayramların önemini kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadığı duygu 
durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar Mehmet Akif Ersoy 
Edebiyat Müze Kütüphanesi incelenmesi ile sağlanır.Şiir, efsane 
ve motif örnekleri aracılığıyla el sanatlarının halkın ihtiyaçların-
dan doğduğu, halkın zevk ve yaratıcılığını yansıttığı fark ettirilir.
Mekanda  bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğrenci-
lerden duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir. 

MÜZİK 3. SINIF Müzik Kültürü

Mü.2.D.1. Ortama uygun müzik dinle-
me ve yapma davranışları sergiler.                            
Mü.2.D.4. Çevresindeki müzik etkinlikleri-
ne katılır.             Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki 
müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kül-
türünü geliştirir. 

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekanda müzik dinlerken veya yaparken çevreyi rahatsız etme-
yecek şekilde davranmanın sergilenmesi gereken davranış biçimi 
olduğu  üzerinde durulur.Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan 
örnekleri dinlemekten zevk alır . 

TÜRKÇE 3. SINIF Okuma

T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bö-
lümleri tanır. T.2.3.6. Okuma stratejilerini uy-
gular. T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazıl-
mış yazıları okur. T.2.3.16. Metin türlerini tanır. 
T.2.3.4. Şiir okur T.2.3.16. Metin türlerini tanır. 
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Okuma materyallerindeki içindekiler ve sözlük bölümleri tanıtıla-
rak işlevlerine değinilirMekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla 
görsellerle ilgili sorulara cevap verir.İstiklal Marşı nın yazı türünün 
şiir olduğunu bilir.Kütüphane kurallarını yönergeden okuyarak uy-
gularlar.

GÖRSEL 
SANATLAR 3.SINIF Kültürel Miras

2.2.1.Türk kültürüne ait mimari elemanları 
tanır. 2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından 
örnekler verir     2.2.4. Müze, sanat galeri-
si, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânların 
sanat açısından önemini ifade eder.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla sanatın kültürün par-
çası olduğunu fark eder.Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, 
çatı, tavan, kapı gibi mimari elemanları  Mehmet Akif Ersoy Edebiyat 
Müze Kütüphanesi üzerinden gösterilir.Mehmet Akif Ersoy Edebiyat 
Müze Kütüphanesi aracılığıyla geleneksel Türk sanatlarına örnekler 
verir.yerlerde bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğren-
cilerden duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3. SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklal Mar-
şı’nın vatanı ve milleti için önemini fark 
eder. HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel 
miras ögelerini araştırır .HB.2.5.4. Millî gün 
ve bayramların önemini kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadığı duygu 
durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar Mehmet Akif Ersoy 
Edebiyat Müze Kütüphanesi incelenmesi ile sağlanır.Şiir, efsane 
ve motif örnekleri aracılığıyla el sanatlarının halkın ihtiyaçların-
dan doğduğu, halkın zevk ve yaratıcılığını yansıttığı fark ettirilir.
Mekanda  bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğrenci-
lerden duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir. 

MÜZİK 3. SINIF Müzik Kültürü

Mü.2.D.1. Ortama uygun müzik dinle-
me ve yapma davranışları sergiler.                            
Mü.2.D.4. Çevresindeki müzik etkinlikleri-
ne katılır. Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki mü-
zikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültü-
rünü geliştirir. 

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekanda müzik dinlerken veya yaparken çevreyi rahatsız etme-
yecek şekilde davranmanın sergilenmesi gereken davranış biçimi 
olduğu  üzerinde durulur.Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan 
örnekleri dinlemekten zevk alır . 
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TÜRKÇE 3. SINIF Çocuk Dün-
yası

3.1.9 dinlediği izlediği hikaye edici metinle-
ri canlandırır.3.1.3  Dinlediği izlediği metni 
ana hatlarıyla anlatır.

Stüdyo sahne Dinlediği izlediği tiyatro ile ilgili olayları oluş sırasını bozmadan an-
latır.Sorulara cevap verir,görüş bildirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 3. SINIF Sağlıklı Hayat

3.3.2 Yiyecek ve içecekler 
satın alınırken bilinçli tüke 
tici davranışları gösteri-
lir.3.2.2 Komşuluk ilişkilerini 
ailesi ve kendisi açısından 
önemini örnekler verir.

Cüneyit GÖKÇER Sanat 
merkezi

Sanat merkezinde bilinçli tüketici davranışları sergile-
yen ,komşuluk ilişkilerinin önemini  kavratan mini skeç   
düzenler.

FEN
BİLİMLERİ 3. SINIF Maddeyi 

Tanıyalım

3.4.1.1 Beş duyu organını kullanarak mad-
deyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 
A. Maddeyi niteleyen sertlik,yumuşak-
lık,esneklik,kırılganlık,renk,koku,tat ve pü-
rüzlü ,pürüzsüz olma durumlarına değinilir. 
B. Bir yüzeyin pürüzsüzleştirilmesi veya pü-
rüzsüzleştirilmesini keşfetmeleri sağlanır. 
C. Ders ortamına beş duyu organına hitap 
edecek çeşitli örnekler getirilerek dene-
me yoluyla fark etmeleri sağlanır.

İrfan ŞAHİNBAŞ Sahnesi Mekanda 5 duyu organını kullanır.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, 
bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

Ankara Üniversitesi
Teknokent

Mekanda duyduğu ya da okuduğu kelimelerle ilgili tahminde bu-
lunur.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar. Mekanda gördükleriyle ilgili konuşur.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF Besinlerimiz F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri 

arasındaki ilişkiyi açıklar.
Mekanda canlı yaşamı için gerekli besinlerin bitkilerden elde edil-
diğini fark eder.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF Besinlerimiz

F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin 
tazeliğinin ve doğallığının önemini, araş-
tırma verilerine dayalı olarak

Mekanda besinlerin bitkilerden elde edildiğini fark eder.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF İnsan Ve 

Çevre
F 4.6.1.1 Kaynakların kullanımında tasar-
ruflu davranmaya özen gösterir.

Bilkent Cyberpark Tasarruflu olmanın önemini anlar.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF İnsan Ve 

Çevre
F 4.6.1.2 Yaşam için gerekli olan kaynakla-
rın ve geri dönüşümün önemini fark eder.

Bilkent Cyberpark

Mekanda geri dönüşümle ilgili farkındalık kazanır.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T 4.3.22 Şekil ,sembol ve işaretlerin an-
lamlarını kavrar.

Mekandaki şekil ve sembol ve işaretlerin anlamlarını öğrenir.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji T 4.2.2 Hazırlıksız konuşmalar yapar. Mekanla ilgili konuşur.
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SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF

Üretim 
Dağıtım Ve 

Tüketim

SB 4.5.3 Sorumluluk sahibi bir birey oarak 
bilinçli tüketici davranışları sergiler.

Bilkent Cyberpark

Gözlemlerinden etkilenerek bilinçli tüketici olması gerektiğini fark 
eder.

SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF İnsanlar;Yerler 

Ve Çevreler
sSB 4.3.1 Çevresindeki herhangi bir yerin 
konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Mekanın konumunu fark eder.

SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF Bilim Teknoloji 

Ve Toplum
SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, 
kullanım alanlarına göre sınıflandırır.

Gazi Teknopark

Mekandaki teknolojik ürünleri çevresindeki teknolojik ürünlerle 
ilşkilendirir. 

SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF Bilim Teknoloji 

Ve Toplum
SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki 
ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.

Mekanda görgüğü teknolojik ürünlerin geçmişteki örneklerini 
araştırır.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF

İnsan Ve 
Çevre/Canlılar 

Ve Yaşam

F.4.6.1.1.Kaynakların kullanımında tasarruf-
lu davranmaya özen gösterir.

Tasarruflu davranmanın hayatımızdaki önemini kavrar.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF

İnsan Ve 
Çevre/Canlılar 

Ve Yaşam

F.4.6.1.2.Yaşam için gerekli olan kaynakla-
rın ve geri dönüşümün önemini fark eder.

Mekanda gördüğü enerji kaynaklarından etkienerek çevresindeki 
kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar. Mekanda gördükleri ile ilgili hazırlıksız konuşmalar yapar.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.4.1.7. Dinlediklerine izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Mekanda dinledikleri/izledikleri ile ilgili soruları cevaplar.

SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF Bilim Teknoloji 

Ve Toplum
SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki 
ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.

Hacettepe Teknokent

Mekanda teknolojinin geliştiğini fark eder.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF

Aydınlatma Ve 
Ses Teknolo-

jileri

F.4.5.4.2.Şiddetli sese sahip teknolojik 
araçların olumlu ve olumsuz etkilerini 
araştırır.

Mekanda şddetli ese sahip teknolojik araçları fark eder.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF

Aydınlatma Ve 
Ses Teknolo-

jileri

F.4.5.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgu-
lar.

Mekanda ses kirliliğine örnekler verir.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Hacettepe Teknokent Mekanda sorulara cevap verir.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF Kuvvetin 

Etkileri
F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki 
kullanım alanlarına örnekler verir. Mamak Rekreasyon Ve 

Geri Kazanım Tesisleri

Mekanda metalleri ayırabilen büyük mıknatıslrı fark eder.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF İnsan Ve 

Çevre
F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasar-
ruflu davranmaya özen gösterir.

Tasarruf geri dönüşüm ilşkisini kavrar.
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FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF İnsan Ve 

Çevre
F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakla-
rın ve geri dönüşümün önemini fark eder.

Mamak Rekreasyon Ve 
Geri Kazanım Tesisleri

Tasarruf geri dönüşüm ilşkisini kavrar.

SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF İnsanlar;Yerler 

Ve Çevreler
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve be-
şerî unsurları ayırt eder.

Mekanın yapay çevre olduğunu fark eder.

TÜRKÇE 4.SINIF Doğa Ve Evren T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar. Mekan ile ilgili konuşur.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF İnsan Ve 

Çevre
F.4.6.1.2 Yaşam için gerekli olan kaynakla-
rın ve geri dönüşümün önemini fark eder.

MTA Genel Müdürlüğü 
Şehit Mehmet Alan Enerji 

Parkı

Mekendaki enerji kaynaklarının önemini fark eder.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF İnsan Ve 

Çevre
F.4.6.1.1.Kaynakların kullanımında tasarruf-
lu davranmaya özen gösterir.

Kaynakları tasarruflu kullanması gerektiğinin farkına varır.

SOSYAL 
BİLGİLER 4. SINIF

Üretim 
Dağıtım Ve 

Tüketim

SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak 
bilinçli tüketici davanışları sergiler.

Mekanda bilinçli tüketici olması için yenilenebilir enerji kaynakları 
tüketmesi gerektiğinin farkına varır.

SOSYAL 
BİLGİLER 4. SINIF

Üretim 
Dağıtım Ve 

Tüketim

SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf et-
meden kullanır.

Tasarruflu olur. 

TÜRKÇE 4. SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.4.1.11.Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriği-
ni değerlendirir.

Mekanda gördükleri ile ilgili değerlendirmeler yapar.

TÜRKÇE 4. SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.4.3.35.Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde 
kullanır.

Mekanda görerek yaşayarak öğrenir.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF İnsan Ve 

Çevre
F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakla-
rın ve geri dönüşümün önemini fark eder.

ODTÜ Teknokent

Mekanda geri dönüşümle ilgili farkındalık kazanır.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF

Aydınlatma Ve 
Ses Teknolo-

jileri

F.4.5.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çev-
re üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

Ses kirliliğini fark eder.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.4.1.4 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, 
bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

Mekanda anlatılanlarla ilgili bilmediği kelimelerin anlamını tahnin 
eder.

TÜRKÇE 4.SINIF Bilim Ve Tek-
noloji T.4.4.4.Bilgilendirici metin yazar. Mekanda gördüklerini yazar.

SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF Birey Ve 

Toplum
SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini 
tanır.

Mekanda yeteneklerinin farkına varır.

SOSYAL 
BİLGİLER 4.SINIF Bilim Teknoloji 

Ve Toplum
SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kul-
lanım alanlarına göre sınıflandırır.

Mekandaki teknolojik ürünlerin farkına varır.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

ODTÜ Teknokent
Gelecekte sahip olmak istediği meslek hakkında fikir sahibi olur.

TÜRKÇE 4.SINIF Çocuk Dün-
yası

T.3.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili 
görüşlerini ifade eder. Mekanda gördükleriyle ilgili görüşlerini söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4.SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, do-
ğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Ostim Teknopark

Mekanı tanır.

FEN BİLİM-
LERİ 4.SINIF

Canlılar 
Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar. Mekanın yapay çevre olduğunu fark eder.

TÜRKÇE 4.SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Mekan gördükleri  hakkında konuşur.

HAYAT 
BİLGİSİ

4.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Teknopark Ankara

Mekanda gördükleriyle ilgili ülkesinin gelişmesinde kendine  dü-
şen görev ve sorumlulukları bilir.

4.SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına katkılarını araştırır. Milli birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını kavrar.

FEN BİLİM-
LERİ

4.SINIF
Canlılar 

Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar. Mekandaki yapay çevre özelliklerini gözlemler, anlatır.

4.SINIF Maddeyi 
Tanıyalım

F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlin-
de çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini 
almada sorumluluk üstlenir.

Mekanı gezerken gerekli güvenlik tedbirlerine uyar.

TÜRKÇE

4.SINIF Erdemler T.3.1.10.Dinledikleriyle  ilgili görüşlerini ifa-
de eder. Mekanda dinledikeri ile ilgili görüşlerini söyler.

4.SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Mekanda gördükleri ile ilgili konuşur.

 4.SINIF Bilim ve Tek-
noloji

T.3.1.10. Dinledikleriyle /izledikleriyle ilgili 
görüşlerini ifade eder.

Çocuk BilimMerkezi

Çocuk Bilim Merkezi’nde Dinledikleriyle  / izledikleriyle ilgili görüş-
lerini ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 4.SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

Çocuk Bilim Merkezi’nde bilimle ilgili meslekleri ve özelliklerini 
araştırır.

FEN
BİLİMLERİ

4.SINIF Maddeyi 
Tanıyalım

F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak mad-
deyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

Çocuk Bilim Merkezi’nde beş duyu organını kullanarak maddeyi 
niteleyen temel özellikleri açıklar.

4.SINIF
Canlılar 

Dünyasına 
Yolculuk

F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öne-
minin farkına varır. 

Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihî Millî Parkı

Sakarya Meydan Muharebesi Alanında doğal ve yapay çevre un-
surlarını ayırt eder.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF

Ülkemizde 
Hayat Kazanı-

maları

HB.3.5.3. Yakın Çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanır.

Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihî Millî Parkı

Sakarya Meydan Muharebelerinin geçtiği mekanları yerinde araş-
tırır, arkadaşlarıyla paylaşır.

MATEMATİK 4. SINIF Ölçme
M.3.3.2.1. Şekillerin çevre uzunluğunu 
standart olmayan ve standart birimler 
kullanarak ölçer.

Sakarya Meydan Muharebelerinin geçtiği mekanlarddaki objelerin 
çevresini standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Anadolu Açık Hava Müzesi 
"Yaşayan Köy"

Yakın çevresindeki gördüğü  müzeyi günümüz yaşantısıyla karşı-
laştırır.

4. SINIF
H.B.3.5.3 Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nıtır.

Alagöz Karargâh Müzesi Mekanda,gördüğü Kurtuluş Savaşı kahramanlarını yakından tanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Doğada hayat H.B3.6.5Doğa ve çevreyi koruma  konu-

sunda sorumluluk alır

Altınköy Açıkhava Müzesi

Gördüğü gezdiği yerleri korur 

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF Canlılar Ve 

Yaşam

F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak 
varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandı-
rır.

Mekanda gördüğü canlı ve cansız varlıklaeı tanır ve  sınıflandırır

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
4. SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat 
O.3.2.2.10. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş bir-
liği becerileri geliştirir. Mekanda  ,öğrendiği geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

İNGİLİZCE 4. SINIF Toys And 
Games

E3.5.L1.Students will be able to recognize 
the names of toys.

At the museum students will be able to tell the names and colors 
of the toys.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB 3.5.3Yakın çevresinde yer alan tarihi do-
ğal ve trustik yerleri ve özelliklerini tanıtır.

Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi

Mekanda farklı kültürleri ve bu kültürlere ait eserleri tanır.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Kültürel Miras

3.2.1Sanat eserleriyle el sanatlarının farklı 
kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını 
tartışır.

Mekanda farklı kültürlere ve bu kültürlere ait eserleri tanır.

İNGİLİZCE 4. SINIF Toys And 
Games

E3.5.L1.Students will be able to recognize 
the names of toys.

At the museum students will be able to tell the names and colors 
of the toys.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.1.7 İzlediklerine yönelik sorulara cevap 
verir.

Anıtkabir ve Atatürk Kur-
tuluş Savaşı Müzesi

Mekanı gezerek ilgili soruları cevaplar.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.8 Atatürk'ün kişisel özelliklerini 
araştırır. Atatürk'ü tanır.

İNGİLİZCE 4. SINIF My House E3.6.S4. Students will be able to talk about 
possessions

At the museum students will be able to talk about Atatürk's ob-
jects.
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TÜRKÇE 4. SINIF Milli Kültürü-
müz

T.3.3.7 Görselden hareketle bilmediği keli-
melerin anlamlarını tahmin eder 

Ankara Gordion Müzesi

Mekanda bilmediği kelimeleri tahmin eder

GÖRSEL 
SANATLAR

4. SINIF Kültürel Miras
3.2.1Sanat eserleriyle el sanatlarının farklı 
kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını 
tartışır.

Mekanda farklı kültürlere ve bu kültürlere ait eserleri tanır.

4. SINIF Sanat Eleştiri-
si ve Estetik

3.3.4.İncelediği sanat eseri hakkındaki 
yargısını ifade eder.

Ankara Resim Heykel 
Müzesi

Mekanda bulunan sanat eserlerini inceler,çıkarımda bulunur.

TÜRKÇE 4. SINIF Sağlık ve Spor T3.4.9Yazdıklarını zenginleştirmek için çi-
zim ve görseller kullanr. Mekanda bulunangörselleri anlatırve çizer.

HAYAT BİLGİ 4. SINIF Ülkemizde 
Hayat

HB3.5.9 Yaptığı çalışmalarla ülkemize kat-
kıda bulunmuş kişileri araştırır. mekandaki sanat eserlerini ve sanatçıları tanır.

TÜRKÇE 4. SINIF
Milli Mücadele 

ve Atatürk

T3.3.4.3Hikaye edici metin yazar.

Oyuncak Müzesi

Mekandaki gördükleri oyuncaklardan esinlenerek  hikaye edici 
metin yazar.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF

13.1.3Görsel Sanatlar çalışmasını yaparken 
güncel kaynaklardan esinlenerek fikirler 
geliştirir.

Mekanda gördüğü görselleri çalışmalarında yansıtır.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
4. SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat
3.2.3.3. Seçtiği geleneksel çocuk oyunları-
nı arkadalarına oynatır. Mekanda gördüğü geleneksel çocuk oyuncaklarını tanır ve oynar.

İNGİLİZCE 4. SINIF Toys And 
Games

E3.5.S2 Students will be able to tell the 
colors and quantity of the toys they have At the museum students will be able to talk about toys.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Kültürü-
müz

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder Ankara Üniversitesi Tarihi 

Müzesi

Mekanda gördüğü görsellerin isimlerini tahmin eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF

Ülkemizde 
Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. Mekanda gördüğü görselleri anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Cumhurbaşkanlığı Atatürk 
Müze Köşkü

Müzede gördüğü esrlerle ilgili bilgi edinir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey ve 
Toplum

T.3.1.10.Dinledikleriyle  ilgili görüşlerini ifa-
de eder. Müzede gördüklerini soru cevap şeklinde anlatır.

İNGİLİZCE 4. SINIF Greetıng E3.1.L3 Students will be able to recognize 
the numbers 1 to 120

At the museum students will be able to talk about numbers



295

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Cumhuriyet Müzesi 
(II.TBMM Binası)

Mecliste gördüğü görselleri günümüzle ilişkilendirir.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
4. SINIF Aktif Ve Sağ-

lıklı Hayat
3.2.2.1.1 Oyun ve fiziki etkinliklerde başarıyı 
tebrik eder.

Gökyay Satranç Müzesi

Mekanda gördüğü metaryallerle kendi metaryallerini karşılaştırır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Güvenli Hayat H.B.3.4.7 Oyun alanlardaki araçları güvenli 

olarak kullanır.
Mekandaki araç ve gerçleri düzenli şekilde kullanır.

İNGİLİZCE 4. SINIF Toys And 
Games

E3.5.S1. Students will be able to talk about 
the quantity of things

At the museum students will be able to talk about chess and 
count  chessman

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Kültürü-
müz T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.

Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi

Müzede gördükleriyle ilgili 5N1K soruları hazırlar.

İNGİLİZCE 4. SINIF Toys And 
Games

E3.5.S2. Students will be able to tell the 
colors and quantity of the toys they have 

At the museum students talk about toys and their colors.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik
3.3.6. Sanat eserinin bir değere sahip ol-
duğunu fark eder.

Ankara Etnografya Müzesi

Mekanda gördüğü sanat eserlerinin bir değer olduğunu fark eder.

TÜRKÇE 4. SINIF Çocuk Ve 
Dünyası

T.3.4.10 Görsellerdeki olayları ilişkilendire-
rek yazar.

Müzede gördüğü metaryallerle ilgili kısa metinler yazar.

İNGİLİZCE 4. SINIF Nature E3.10.S1.Students will be able to talk about 
nature and animals

At the museum students will be able to recognize the animal na-
mes.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.1.7 Dinlediklerine yönelik sorulara ce-
vap verir. Gazi Üniversitesi

Resim Heykel Müzesi

Müzede anlatılanları dinler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
H.B.3.5.9 Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Müzeye katkı sağlayan kişilerin ismlerini öğrenir.

TÜRKÇE 4. SINIF İletişim T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin an-
lamlarını kavrar.

Haritacılık Müzesi
Müzede gördüğü harita üzerindeki sembollerive işaretleri yorumlar.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Kültürel Miras 3.2.3.Sanat eserlerinin form ve fonksiyo-

nu arasındaki ilişkiyi inceler.
Mekandaki haritalardan yaşadığı yer hakkında bilgi sahibi ve ha-
rita bilgisi edinir.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN
4. SINIF Hareket Yet-

kinliği
O.3.1.1.3. Çeşitli nesnelerin üzerinde den-
geleme hareketlerini yapar. Roma Hamamı Açık Hava 

Müzesi ve Ören Yeri

Mekanda  kurallı bir biçimde hareketler yapar.

MÜZİK 4. SINIF Dinleme/Söy-
leme/Çalma A.6. Müzik çalışmalarını sergiler. Öğrendiği okul şarkılarını mekanda söyler.
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TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk T.3.3.15. Metnin ana fikri belirler

Sakarya Şehitleri Zafer 
Anıtı ve Müzesi

Gördüğü mekanda gördükleriyle duygularını ifade eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik 3.3.7. Sanat alanındaki etik kuralları bilir. Mekanda gördüklerine saygı duyar.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Doğada Hayat

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerin-
deki etkisine yakın çevresinden örnekler 
verir.

Türkiye Ormancılık Müzesi

Müzede gördüklerini doğa çevre ilişkisiyle yorumlar ve anlatır.

MÜZİK 4. SINIF Dinleme7Söy-
leme/Çalma

A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri 
anlamına uygun söyler.

Mekanda gördüğü nesnelerle ilgili şarkı,türkü,şiir  öğrenir ve söy-
ler.

İNGİLİZCE 4. SINIF Nature E3.10.S1Students will be able to talk about 
nature and animals

At the museum students will be able to talk about nature and 
animals.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.1.5. izlediklerinin konusunu ve ana fik-
rini  belirler.

TCDD Malıköy Tren İstas-
yonu Müzesi 

Mekanda gördükleriyle çıkarımlarda bulunur.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Müzede gördüklerine saygı duyar ,vatanı millet sevgisi geliştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal 
katkılarının fark eder. TED Ankara Koleji Okul 

Müzesi

Mekanda gördüğünesneleri günümüz çalışmalarıyla karşılaştırır

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Kültürü-
müz T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular

Mekanda gördüğü çalışmalar üzerinde kendi yorumlarını yaparak 
konuşur.

TÜRKÇE 4. SINIF İletişim T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bil-
mediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Türk Telekom Telekomüni-

kasyon Müzesi

Müzede gördüğü iletişim araçlarım günümüz araçlarıyla karşılaş-
tırır.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik 3.3.7. Sanat alanındaki etik kuralları bilir. Müzede etik davranışlar sergiler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına katkılarını araştırır.

Topçu ve Füze Okulu Sınıf 
Müzesi

Müzede gördüğü nesnelerle ilgili sorulara cevap verir.

MÜZİK 4. SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme C.3. Ezgi denemeleri yapar. Müzede gördüğü nesnelerle ilgili ezgi denemeleri yapar.

İNGİLİZCE 4. SINIF My House E3.6.S1 Students will be able to talk about 
the shapes of things.

At the museum students will be able to talk about shapes of ob-
jects.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler
F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve 
sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

TRT Yayıncılık Müzesi Mekanda duyduğu sesleri  ünite konularına göre yorumlar.
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MÜZİK 4. SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme

B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle 
gösterir. 

TRT Yayıncılık Müzesi Mekandaki sesleri müzik konularıyla ilişkilendirir.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF Kuvveti Tanı-

yalım

F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin ha-
reket eden ve duran cisimler üzerindeki 
etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. Toprak Mahsülleri Ofisi 

Müzesi

Mekanda gördüğü araç gereçleri ünite konularuyla ilişkilendiriri.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

3.1.2.Görsel sanat çalışmasını oluşturur-
ken ifadeci yaklaşım kullanır.

Müzede gördüğü araçları görsel çalışmalarla ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nıtır.

MKE Sanayi Ve Teknoloji 
Müzesi

Müzedeki objeleri inceleyerek geçmiştengünümüze gelişimi fark 
eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

3.1.3.Görsel sanat çalışmasını yaparken 
güncel kaynaklardan esinlenerek fikirler 
geliştirir.

Müzedeki objeleri inceleyerek geçmişten günümüze gelişimi  de-
ğişimi fark eder,geleceğe yönelik tasarımlar çizer.

İNGİLİZCE 4. SINIF Transporta-
tıon

E3.8.S2 Students will be able to talk about 
the using of transportation vehicles

At the museum students will be able to talk about vehicles.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat  
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.. Türkiye Barolar Birliği 

Hukuk Müzesi

Müzede hukuk ile ilgilli mesleklerin tarihsel gelişimi ve çalışma 
alanları hakkında bilgi sahibi olur.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey ve 
Toplum

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Müzede edindiği bilgilere,izlenimlere yönelik sorulan soruları ce-
vaplar.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF Canlılar ve 

Yaşam F.3.6.1. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Zooliji Müzesi

Mekanda gördüğü canlı varlıklara  ait   maketleri inceler ,sınıflan-
dırır. 

TÜRKÇE 4. SINIF Sağlık ve Spor T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar. Mekanda gördükleri ile ilgili hikayeler,yaratıcı yazılar  yazar. 

İNGİLİZCE 4. SINIF Nature E3.10.S1 Students will be able to talk about 
nature and animals

At the museum students will be able to talk about animals.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF

Gezegenimizi 
Tanıyalım/ 
Dünya Ve 

Evren

F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küre-
ye benzediğinin farkına varır.                                                                
F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model ha-
zırlar. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi

Planetaryumda izlenen macera filmiyle Dünyamızın ve evrendeki 
varlıkların şekilleriyle ilgili gözlem yapar. Astronomların gezegen 
sunumlarını izler.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler

F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme ola-
yının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli 
olduğu sonucunu çıkarır.

Evreni  gözlemleyebilmek için ışığın gerekliliğini kavrar. Sanal ger-
çeklik 3D simülasyon uygulamaları ışık konusunu zenginleştirile-
rek pekiştirir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi

Ali Kuşçu ve çalışmaları hakkında ön hazırlık yapmaları istenir. 

TÜRKÇE  4. SINIF Bilim ve Tek-
noloji

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle 
bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin 
eder.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde gördüğü materyallerin ve öğren-
diği terimlerin  anlamlarını görsellerden ve izlenimlerinden yola 
çıkarak tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan 
kuvvet uygulama yoluyla farklı malzeme-
leri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

Farklı materyaller ve atık malzemeler kullanarak, üç boyutlu ça-
lışmalar yapar, gezegen modelleri veya güneş sistemi maketi ha-
zırlar.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF

Maddeyi Tanı-
yalım/ Madde 

Ve Doğası

.F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak 
maddeyi niteleyen temel özellikleri açık-
lar. F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâlle-
rine göre sınıflandırır.

Feza Gürsey Bilim Merkezi

Çevresinde gördüğü farklı varlıkları  niteleyen özellikleri belirte-
rek,; maddeleri sınıflandırır. Plazma topu ile etkinliğe katılır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır

Bilim insanları  ve çalışmaları hakkında ön hazırlık yapmaları is-
tenir. 

TÜRKÇE 4. SINIF Bilim Ve Tek-
noloji

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkın-
da konuşur. T.3.2.4. Konuşma stratejilerini 
uygular. T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.                             
T. 3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için 
çizim ve görseller kullanır.

Gezi öncesi veya sonrasında öğrencilerden  bir  ürün, sanat eseri, 
robot, proje… vb.  tasarlamaları;  tasarımlarını görsellerle zengin-
leştirerek sunmaları beklenir.

MÜZİK 4. SINIF Müziksel Algı 
Ve Bilgilenme

Mü.3.B.7. Seslerin yüksekliklerini, süreleri-
nin uzunluk ve kısalıklarını ayırt eder.

Ses geciktirici,  ses değiştirici, konuşan daktilo, fısıltı tabakları… 
vb. etkinliklere katılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan 
kuvvet uygulama yoluyla farklı malzeme-
leri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

Farklı materyaller ve atık malzemeler kullanarak, üç boyutlu ça-
lışmalar yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat

"HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yö-
netim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 
HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.  
HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar."

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatanseverlik, çalışkan olma, işini 
en iyi şekilde yapma konularının önemini öğrenir.

TÜRKÇE
4. SINIF

Erdemler

T.3.1.10 Dinledikleri- izledikleri ile ilgili gö-
rüşlerini ifade eder.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dinledikleri, izledikleri ve çıkarım-
da bulundukları ile ilgili görüşlerini ifade eder.

4. SINIF T. 3.1.10. İzledikleri ile ilgili görüşlerini ifade 
eder.   T.3.4.1 Şiir yazar.

Beştepe Millet Camii
Beştepe Millet Camii ile ilgili izlenimlerini, görüşlerini şiir yazarak 
ifade eder.
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HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Beştepe Millet Camii
Okullar, camiler… gibi kamu mallarının korunması gereğini Millet 
Camii'nde kavrar.

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Ankara, Atatürk Evi

Atatürk Evi'nde Atatürk'ün kişisel özellikleri ile ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

TÜRKÇE 4. SINIF
Milli Mücadele 

Ve Atatürk
T.3.4.3 Hikaye edici metin yazar.

Atatürk Evi'nde gözlemlediklerinden hareketle Atatürk'ün hayatı 
ve kişisel özellikleri ille ilgili hikaye edici metinler yazar.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat

HB. 3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nır.

Ankara Kalesi ve Çevresi

Yakın çevresinde bulunan tarihi yerler hakkında araştırma yapar.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri
M.2.1.1.  Küp, kare, prizma , konı, küre mo-
dellerinin yüzlerini, köşelerini ayrıtlarını 
belirler.

Ankara Kalesi'nde günlük hayattan geometrik şekillere, cisimlere 
örnekler verir.

TÜRKÇE 
4. SINIF  Erdemlerimiz

T.3.1.7.  Dinlediklerini, izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Hacı Bayram Camii
Hacı Bayram Camii ile ilgili sorulara cevap verir.

4. SINIF
Birey Ve 
Toplum

T.4.1.2. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler Hacı Bayram Cami'sini tanıtan yazılar yazar, yazdıklarını 
sergiler.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF Sağlıklı Hayat
HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Hamamönü

Hamamönü gezisi sırasında açık mekanları, tuvaletler vb.. Alanları 
kurallarına uygun kullanır ve hijyen kurallarına uyarlar.

MÜZİK 4. SINIF
Dinleme- Söy-

leme
Mü.3.A.4. İstiklal Marşı'nı saygıyla söyler.

Hamamönü gezisi sırasında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı 
yazdığı evi ziyaret eder.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
 Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.6. Milli birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına kattıklarını araştırır.

Duatepe Anıtı

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Sava-
şı'nın yapıldığı yer olan Duatepe'de milli birlik ve beraberliğin , milli 
mücadeledeki önemini kavrar.

FEN BİLİM-
LERİ

4. SINIF
Canlılar 

Dünyasına 
Yolculuk

F.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar.

Duatepe Anıtı ve çevresinde bulunan doğal ve yapay çevre unsur-
larına örnekler veriri.

TÜRKÇE 4. SINIF
Çocuk Dün-

yası
T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular.

Harikalar Diyarı

Harikalar Diyarı'nda drama çalışmalarında sözlü yönergelere uyar.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN 
4. SINIF

Aktif ve Sağ-
lıklı Hayat

O.3.2.2.5 Oyun ve fiziki etkinliklerde kendi-
si ve arkadaşları için güvenlik riski oluştu-
ran unsurları nedenleriyle açıklar.

Harikalar Diyarı'ndaki oyun alanlarında kendisi ve arkadaşları için 
risk oluşturan unsurları belirler, güvenlik önlemlerini alır.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Pembe Köşk

Atatürk'ün arkadaşları ile işbirliği içerisinde çalışması başkalarının 
görüş ve önerilerine değer vermesi gibi özelliklerini  Mekanda ya-
şanan anılarla ilişkilendirilir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar. Atatürk'e veya  İsmet İnönü'ye mektup yazmaları istenir. 

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

Başyazıcıoğlu Camii

Başyazıcıoğlu Cami'sinde görevli kişilerin meslekleri hakkında bilgi 
edinir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey ve 
Toplum

T.3.3.7. Görsellerden hareketle bilmediği 
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Başyazıoğlu Camii'nde izlenimleri sonucu  öğrendiği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik
G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkında 
yargısını ifade eder.

İbadullah Camii

ibadullah Camii ile ilgili gözlem sonuçlarını sözlü olarak ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Camilerin ortak kullanım alanı alanı olduğunu kavrar. Burada te-
mizlik ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bilir.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
ve Atatürk

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Ahmet Hamdi Akseki

Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin mimari yapısı ile ilgili konuşmalar 
yapar.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark eder. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki motifleri inceler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Okulumuzda 

Hayat

HB.3.1.7. Okuldaki sosoyal yardımlaşma ve 
dayanışma ile ilgili çalışmalara katılmaya 
istekli olur. Kuzey Ankara Merkez 

Camii ve Külliyesi

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi, imarethanesi incelenerek 
yardımlaşmanın önemi kavratılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik 
G.3.3.1. Yerel kültürlere ait motifleri fark 
eder.

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi'nde çinileri ve süsüleme-
leri inceler.

FEN BİİLİM-
LERİ 4. SINIF Çevremizdeki 

Işık ve Sesler

F.5.4.1.Ses şiddetinin işitme için önemli ol-
duğunu gözlemler ve her sesin insan ku-
lağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. Maltepe Camii

Maltepe Camii'nde sesin şiddetini arttırmak için kullanılan yntem-
leri sıralar.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Maltepe Camii'nde cami ile ilgili verilen bilgiler dikkatle ve nezaket 

kuralları çerçevesinde dinlenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turitik yerlerin özelliklerini tanır.

Ahi Elvan Camii
Ahi Elvan Camii  özellikleri hakkında bilgi edinir.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik
G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkında 
yargısını ifade eder. Ahi Elvan Camii ile ilgili görüşlerini ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
Hb.3.5.3.Yakın çevresinde yer alan tarihi, do-
ğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Karacabey Camii
Karacabey Camii 'nde yapılan gezide  öğrenciler cami, türbe, ha-
mam ve çeşme gibi tarihi değeri olan eserleri birlikte görür.
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TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır. Karacabey Camii Karacabey Camii ziyaretinde öğrendikleri yeni kelimeleri, izlenim-

lerini anlatırkrn kullanır.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Çiçekçioğlu Camii

Tavan ortasında yer alan altıgen göbek ve köşeliklerde  yıldızlar mey-
dana getiren geometrik  ağ üzerinden çocuklar bilgilerini pekiştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Ortak kullanım alanlarından olan camilerde nasıl davranmaları ve 
kamu mallarını nasıl korumalrı gerektiğini uygulamalı öğrenirler.

MATEMATİK 4. SINIF Geometrik 
Örüntüler

M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kap-
lama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü 
noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer. Zincirli Camii

Zincirli Camii'nin minberi yerinde incelenerek, üzerindeki geomet-
rik şekillerle süslemeleri incelenir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Zincirli Camii'nde verilen bilgiler dikkatle ve nezaket kuralları çer-

çevesinde dinlenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.

Kocatepe Camii

Kocatepe Camii'nde yerel kültüre ait süslemeleri, çinileri, pano de-
senlerini görür ve inceler.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.4.2. Kısa metinler yazar.                          T.3.4.4. 
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belir-
ler.

Kocatepe Camii ziyareinde edindiği bilgi ve izlenimlerini yazar.

FEN BİLİM-
LERİ 4. SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler

F.3.5.3.1. Ses şiddetinin işitme için önemli 
olduğunu gözlemler ve her sesin insan ku-
lağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

Ezan  sesinin şiddeti  ve duyma üzerindeki  etkisi tartışılır. 

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Vakıf Camii

Vakıf Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanları-
nın kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 4. SINIF  Erdemler T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. Gezi izlenimlerini, konu dışına taşmadan kelimeleri doğru ve yerin-
de kullanarak anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Tacettin Sultan Cami 

Tacettin Sultan Cami bahçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy'un  
geçmişte yaşadığı ev ve  hayatı ile ilgili bilgiler edinir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar.

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait resim ve bil-
gileri içeren müze evde edindiği bilgileri kısaca yazar.                                                             
Etkinlik sonrası öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy'a mektup yaz-
maları istenir. Vatan, bayrak sevgisi ve vefa duygusu vurgulanır.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Kurşunlu Camii Kurşunlu Camii hakkında gezi sırasında öğrendikleri ile ilgili soru-

lara cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. Kurşunlu Camii Cami'nin özellikleri ve tarihi hakkında bilgi verilir.
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TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Zincirli Camii

Zincirli Camii'nde verilen bilgiler dikkatle ve nezaket kuralları çer-
çevesinde dinlenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Zincirli Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanla-
rının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Söğütözü Başyazıcıoğlu 
Camii

Söğütözü Başyazıcıoğlu Camisi'nde verilen bilgiler dikkatle ve ne-
zaket kuralları çerçevesinde dinlenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Söğütözü Başyazıcıoğlu Camisi ve çevresinde yapılan gezide ortak 
kullanım alanlarının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin 
bir vatandaşlık görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 4. SINIF Çocuk Dün-
yası T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 

Karyağdı Türbesii

Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Karyağdı Türbesi'nin Anadolu'da anlatılan hikayeleri anlatılarak, 
drama çalışması yapılır. Anadolu Masalları ile ilişkilendirilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Mescidin  tarihi, yapım unsurları ve halk içinde hikayelendirilmesi  
ile ilgili bilgiler verilir.

TÜRKÇE 4. SINIF  Erdemler T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 
Leblebicioğlu Camii

 Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Caminin  tarihçesine değinilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. Mescidin  tarihi ve  yapım unsurları  ile ilgili bilgiler verilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Resul Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  
avlularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgu-
lanır.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Resul Camii'nin tavanının ortasında geçme motiflerle süslü sekiz-
gen göbek ve caminin beden duvarlarındaki pencerelerin üzerin-
deki geometrik şekillerin adlarını söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Direkli Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  av-
lularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgulanır.

MÜZİK
4. SINIF

Müzik Kültürü

Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.

4. SINIF Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur

Musafir Fakih Mescidi Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.
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HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yö-
netim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 
HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.  
HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi gö-
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
arasında ilişki kurar.

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatanseverlik, çalışkan olma, işini 
en iyi şekilde yapma konularının önemini öğrenir.

TÜRKÇE 4. SINIF Erdemler
T.3.1.10 Dinledikleri- izledikleri ile ilgili gö-
rüşlerini ifade eder.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dinledikleri, izledikleri ve çıkarım-
da bulundukları ile ilgili görüşlerini ifade eder.

TÜRKÇE 4. SINIF Erdemler
T. 3.1.10. İzledikleri ile ilgili görüşlerini ifade 
eder. T.3.4.1 Şiir yazar.

Beştepe Millet Camii

Beştepe Millet Camii ile ilgili izlenimlerini, görüşlerini şiir yazarak 
ifade eder.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Okullar, camiler gibi kamu mallarının korunması gereğini Millet 
Camii'nde kavrar.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Atatürk Evi

Atatürk Evi'nde Atatürk'ün kişisel özellikleri ile ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

TÜRKÇE 4. SINIF
Milli Mücadele 

Ve Atatürk
T.3.4.3 Hikaye edici metin yazar.

Atatürk Evi'nde gözlemlediklerinden hareketle Atatürk'ün hayatı 
ve kişisel özellikleri ille ilgili hikaye edici metinler yazar.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanır.

Ankara Kalesi ve Çevresi

Yakın çevresinde bulunan tarihi yerler hakkında araştırma yapar.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri
M.2.1.1.  Küp, kare, prizma , konı, küre mo-
dellerinin yüzlerini, köşelerini ayrıtlarını 
belirler.

Ankara Kalesi'nde günlük hayattan geometrik şekillere, cisimlere 
örnekler verir.

HAYAT 
BİLGİSİ

4. SINIF
Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur. Arslanhane

(Ahi Şerafettin) Camii

Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camii gezisinde ortak kullanıma açık 
kamu alanlarının korunması gereğini öğrenir.

TÜRKÇE 4. SINIF
 Birey Ve 
Toplum

T.3.3.7. Görsellerden hareketle bilmediği 
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camii'nde görsellerden hareketle bil-
mediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR

4. SINIF Kültürel Miras
G.3.2.2. Kendi kültürünü ve diğer kültürle-
re ait sanat eserlerini karşılaştırır.

Ankara Augustus Tapınağı
Kendi kültürü ve diğer kültürlere ait eserleri inceleyerek karşı-
laştırır. 

4. SINIF Kültürel Miras
G.3.2.1. Sanat eserleri ile el sanatlarının 
farklı kültürler ve dönemleri nasıl yarat-
tığını tartışır.

Ankara Augustus Tapınağı
Sanat eserleri ve el sanatlarının farklı kültürleri yansıttığını göz-
lemler.

TÜRKÇE 4. SINIF  Erdemlerimiz
T.3.1.7.  Dinlediklerini, izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Hacı Bayram Camii Hacı Bayram Camii ile ilgili sorulara cevap verir.
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TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.4.1.2. Yazdıklarını paylaşır. Hacı Bayram Camii Öğrenciler Hacı Bayram Cami'sini tanıtan yazılar yazar, yazdıklarını 

sergiler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Hamamönü

Hamamönü gezisi sırasında açık mekanları, tuvaletler vb.. Alanları 
kurallarına uygun kullanır ve hijyen kurallarına uyarlar.

MÜZİK 4. SINIF Dinleme/Söy-
leme Mü.3.A.4. İstiklal Marşı'nı saygıyla söyler. Hamamönü gezisi sırasında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı 

yazdığı evi ziyaret eder.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF  ÜLKEMİZDE 

HAYAT
HB.3.5.6. Milli birlik ve beraberliğin toplum 
hayatına kattıklarını araştırır.

Duatepe Anıtı

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Sava-
şı'nın yapıldığı yer olan Duatepe'de milli birlik ve beraberliğin , milli 
mücadeledeki önemini kavrar.

FEN
BİLİMLERİ 4. SINIF

Canlılar 
Dünyasına 
Yolculuk

F.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki 
farkları açıklar.

Duatepe Anıtı ve çevresinde bulunan doğal ve yapay çevre unsur-
larına örnekler veriri.

TÜRKÇE 4. SINIF Çocuk Dün-
yası T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular.

Harikalar Diyarı

Harikalar Diyarı'nda drama çalışmalarında sözlü yönergelere uyar.

BEDEN 
EĞİTİMİ VE 

OYUN 
4. SINIF Aktif ve Sağ-

lıklı Hayat

O.3.2.2.5 Oyun ve fiziki etkinliklerde kendi-
si ve arkadaşları için güvenlik riski oluştu-
ran unsurları nedenleriyle açıklar.

Harikalar Diyarı'ndaki oyun alanlarında kendisi ve arkadaşları için 
risk oluşturan unsurları belirler, güvenlik önlemlerini alır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB. 3.5.8. Atatürk'ün kişilik özelliklerini 
araştırır.

Pembe Köşk

Atatürk'ün arkadaşları ile işbirliği içerisinde çalışması başkalarının 
görüş ve önerilerine değer vermesi gibi özelliklerini  Mekanda ya-
şanan anılarla ilişkilendirilir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar. Atatürk'e veya  İsmet İnönü'ye mektup yazmaları istenir. 

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanır.

Akköprü

Akköprü'nün tarihi bir köprü olduğunu öğrenir, araştırma yapar ve 
araştırma sonuçlarını paylaşır.

MATEMATİK 4. SINIF
Geometri, 
Uzamsal 
İlişkiler

M.3.2.2.2.  Bir parçası verilen simetrik şekli 
dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre 
tamamlar.

Akköprü'nün mimari özellikleri incelenerek simetrik olan bölüm-
lerine örnekler verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Okulumuzda 

Hayat
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özel-
liklerini araştırır.

Başyazıcıoğlu Camii

Başyazıcıoğlu Cami'sinde görevli kişilerin meslekleri hakkında bilgi 
edinir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.3.7. Görsellerden hareketle bilmediği 
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Başyazıoğlu Camii'nde izlenimleri sonucu  öğrendiği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik
G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkında 
yargısını ifade eder.

İbadullah Camii İbadullah Camii ile ilgili gözlem sonuçlarını sözlü olarak ifade eder.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

İbadullah Camii
Camilerin ortak kullanım alanı alanı olduğunu kavrar. Burada te-
mizlik ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bilir.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında 
konuşur. Ahmet Hamdi Akseki

Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin mimari yapısı ile ilgili konuşmalar 
yapar.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark eder. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki motifleri inceler.

TÜRKÇE 4. SINIF Erdemler T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar.
Melike Hatun Camii

Melike Hatun Camii'nde gezerken uyması gereken kuralları, göz-
lem ve inceleme metodları ile ilgili kısa yönergeler yazar.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik
G.3.3.1. Yerel kültürlere aitmotifleri fark 
eder.

Melike Hatun Camii'nde yerel motifleri gözlemleyerek, benzer çi-
zimler yapar.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Okulumuzda 

Hayat

HB.3.1.7. Okuldaki sosoyal yardımlaşma ve 
dayanışma ile ilgili çalışmalara katılmaya 
istekli olur. Kuzey Ankara Merkez 

Camii ve Külliyesi

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi, imarethanesi incelenerek 
yardımlaşmanın önemi kavratılır.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik 
G.3.3.1. Yerel kültürlere ait motifleri fark 
eder.

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi'nde çinileri ve süsüleme-
leri inceler.

FEN BİİLİM-
LERİ 4. SINIF Çevremizdeki 

Işık ve Sesler

F.5.4.1.Ses şiddetinin işitme için önemli 
olduğunu gözlemler ve her sesin insan 
kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark 
eder. Maltepe Camii

Maltepe Camii'nde sesin şiddetini arttırmak için kullanılan yntem-
leri sıralar.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Maltepe Camii'nde cami ile ilgili verilen bilgiler dikkatle ve nezaket 
kuralları çerçevesinde dinlenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.6. Ekleme ve çıkarma yoluyla farklı 
malzemeleri kullanarak 3 boyutlu calış-
malar yapar. Ağaç Ayak Camii

Ağaç Ayak Camii model alınarak; ahşap, metal, kumaş, atık … vb 
malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar. 

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını kullanır.

Ağaç Ayak Camii gezisinden hareketle ortak kullanım alanlarına ve 
araçlarına örnekler verir.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Kültürü-
müz T.2.4.3. Kısa metinler yazar. 

Ahi Yakup Camii

Ahi Yakup Camisi'nde gördükleri ile ilgili kısa metinler yazar.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras 
ögelerini araştırır.

Kültürel mirası görerek, gezerek yerinde öğrenir.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri M.3.2.1.4.Şekil modelleri kullanarak kapla-
ma yapar.

Ahi Yakup Camii'ndeki geometrik bordürü örnek alarak , süsleme-
ler yapar.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
Hb.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihi, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Karacabey Camii

Karacabey Camii 'nde yapılan gezide  öğrenciler cami, türbe, ha-
mam ve çeşme gibi tarihi değeri olan eserleri birlikte görür.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır.

Karacabey Camii ziyaretinde öğrendikleri yeni kelimeleri, izlenim-
lerini anlatırkrn kullanır.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Çiçekçioğlu Camii

Tavan ortasında yer alan altıgen göbek ve köşeliklerde  yıldızlar mey-
dana getiren geometrik  ağ üzerinden çocuklar bilgilerini pekiştirir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Ortak kullanım alanlarından olan camilerde nasıl davranmaları ve 
kamu mallarını nasıl korumalrı gerektiğini uygulamalı öğrenirler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, do-
ğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Sultan Alaaddin Camii

Sultan Alaaddin Camii'nin Ankara'nın ilk camisi olması ve iki mih-
raba sahip olması vb. özelliklerini yerinde öğrenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Kültürel Miras G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer 

kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır.

Sultan Alaaddin Camii bahçesinde yer alan Roma ve Bizans döne-
mine ait sütun ve sütun başını yerinde görür ve Türk kültür öge-
leriyle karşılaştırır.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kul-
lanır. Sarıkadı (Mimarzade) 

Camii

Sarıkadı (Mimarzade) Camii ve etrafında gördüklerininin isim ve 
anlamlarını yerinde öğrenir ve konuşmalarında kullanır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Ortak kullanım alanlarından olan camilerde nasıl davranmaları ve 
kamu mallarını nasıl korumalrı gerektiğini uygulamalı öğrenirler.

MATEMATİK 4. SINIF Geometrik 
Örüntüler

M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kap-
lama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü 
noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer. Zincirli Camii

Zincirli Camii'nin minberi yerinde incelenerek, üzerindeki geomet-
rik şekillerle süslemeleri incelenir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

Zincirli Camii'nde verilen bilgiler dikkatle ve nezaket kuralları çer-
çevesinde dinlenir.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si Ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.

Kocatepe Camii

Kocatepe Camii'nde yerel kültüre ait süslemeleri, çinileri, pano de-
senlerini görür ve inceler.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.4.2. Kısa metinler yazar.                          T.3.4.4. 
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belir-
ler.

Kocatepe Camii ziyareinde edindiği bilgi ve izlenimlerini yazar.

FEN
BİLİMLERİ 4. SINIF Çevremizdeki 

Işık Ve Sesler

F.3.5.3.1. Ses şiddetinin işitme için önemli 
olduğunu gözlemler ve her sesin insan ku-
lağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

Ezan  sesinin şiddeti  ve duyma üzerindeki  etkisi tartışılır. 

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Vakıf Camii
Vakıf Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanları-
nın kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.
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TÜRKÇE 4. SINIF  Erdemler T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. Vakıf Camii
Gezi izlenimlerini, konu dışına taşmadan kelimeleri doğru ve yerin-
de kullanarak anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Karacabey Camii

Karacabey  Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım 
alanlarının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir va-
tandaşlık görevi olduğunu öğrenir.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Mücadele 
Ve Atatürk

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik 
sorulara cevap verir.

Karacabey Camii'nde edindiği bilgiler sonrasında mekana yönelik 
5N1K sorularına cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize 
katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

Tacettin Sultan Cami 

Tacettin Sultan Cami bahçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy'un  
geçmişte yaşadığı ev ve  hayatı ile ilgili bilgiler edinir.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.4.2. Kısa metinler yazar.

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'a ait resim ve bil-
gileri içeren müze evde edindiği bilgileri kısaca yazar.                                                             
Etkinlik sonrası öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy' mektup yazma-
ları istenir. Vatan, bayrak sevgisi ve vefa duygusu vurgulanır.

TÜRKÇE 4. SINIF Birey Ve 
Toplum T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii hakkında gezi sırasında öğrendikleri ile ilgili soru-
lara cevap verir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

Kurşunlu Camii Cami'nin özellikleri ve tarihi hakkında bilgi verilir.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri
M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kap-
lama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü 
noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.

Gecik Mescidi

Camini mihrabındaki bordürde geometrik şekillerle oluşturulmuş 
desenleri yerinde görerek, inceler.

TÜRKÇE 4. SINIF Milli Kültürü-
müz T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 

Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Mescidin yapılış yılı, halk arasında farklı isimlerle adlandırılışı vb. 
konulara değinilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, 
doğal ve turistik yerlerin özelliklerini ta-
nıtır.

Mescidin  tarihi, yapım unsurları ve halk içinde adlandırılması ile 
ilgili bilgiler verilir.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF Sanat Eleştiri-

si ve Estetik G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri açıklar.

Hallacı Mahmud Mescidi

Hallacı Mahmud Mescidi'nde  klasik üslüpta yapılmış kalem işi 
nakışları, hat sanatıyla yazılmış yazıları yerinde inceleme fırsatı 
bulur.

TÜRKÇE 4. SINIF  Erdemler T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 
 Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi 
izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır. 
Mescidin tarihçesine değinilir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve 
araçlarını korur.

Musafir Fakih Mescidi

Zincirli Camii ve çevresinde yapılan gezide ortak kullanım alanla-
rının kullanım kuralları ve korunması gerekliliğinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu öğrenir.

MÜZİK 4. SINIF Müzik Kültürü Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur.

Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Resul Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  
avlularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgu-
lanır.

MATEMATİK 4. SINIF Geometri M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre 
isimlendirildiklerini fark eder.

Resul Camii'nin tavanının ortasında geçme motiflerle süslü sekiz-
gen göbek ve caminin beden duvarlarındaki pencerelerin üzerin-
deki geometrik şekillerin adlarını söyler.

GÖRSEL 
SANATLAR 4. SINIF

Görsel İletişim 
ve Biçimlen-

dirme

G.3.1.5. İki boyutlu çalışmasında ön, orta, 
arka planı kullanır.

Eskicioğlu Camii

Cami ile ilgili gözlemlerini iki boyutlu çalışmalarında kullanırken; 
ön, orta ve arka planı belirtir.

TÜRKÇE 4. SINIF İletişim T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
Camide gördükleri ve öğrendikleri ile ilgili duygu, düşünce ve izle-
nimlerini sözlü olarak anlatır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Sağlıklı Hayat

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını 
korumak için ortak kullanım alanlarında 
temizlik ve hijyen kurallarına uyar. Direkli Camii

Ortak kullanım alanı olan camilerde, abdesthanelerde, iç ve dış  
avlularda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi vurgu-
lanır.

MÜZİK 4. SINIF Müzik Kültürü Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile 
ilgili müzik dağarcığına sahip olur

Tasavvuf müzik ve ilahi dinletisi yapılabilir.

MATEMATİK 4.SINIF Sayılar Ve 
İşlemler

M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını 
tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder. 
M.2.1.2.3. İki doğal sayının toplamını tahmin 
eder ve tahminini işlem sonucuyla karşı-
laştırır. M.2.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çı-
karma işleminin sonucunu tahmin eder ve 
tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Mekanda bulunan nesnelerin sayılarını tahmin ederler.Mekanda 
bulunan nesneleri onluk ve birliklerine ayırırlar.Mekanda bulunan 
nesneler aracılığıyla zihinden toplama ve çıkarma   işlemi yapma 
becerisi kazanır.

GÖRSEL 
SANATLAR 4.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme

G.2.1.3. Çalışmasına hayallerini yansıtır.                             
G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri ayırt 
eder.               G.2.1.4. Farklı yazılı kaynak, 
kavram ve temalardan esinlenerek görsel 
sanat çalışmasını oluşturur.

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla görsel iletişim ve biçimlen-
dirme becerileri kazanır.İşbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte 
veya bireysel uygulama çalışması yapar
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HAYAT 
BİLGİSİ 4.SINIF Güvenli Hayat

HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sı-
nıflandırır. HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yol-
culuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servi-
si gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik kurallarına 
uyma (emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullan-
ma, pencerelerden sarkmama, sürücüyü ve etrafını 
rahatsız etmeme, ayakta ve üzeri açık araçlar-
da yolculuk yapmama, araca binme ve araçtan inme 
kuralları vb.) üzerinde durulur.

TÜRKÇE 4.SINIF Çocuk Dün-
yası                                           

T.2.3.1. Okuma materyallerindeki te-
mel bölümleri tanır. T.2.3.2. Noktala-
ma işaretlerine dikkat ederek okur. 
T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular. 

Ankara Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi

Mekanda bulunan okuma metaryallerindenki temel bölümleri 
tanırlar.Okuma stratejilerini belirleyerek noktalama işaretlerine 
uygun okurlar.Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve 
yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır. 

MÜZİK 4.SINIF Müzik Kültürü      

Mü.2.D.1. Ortama uygun müzik dinle-
me ve yapma davranışları sergiler.                             
Mü.2.D.4. Çevresindeki müzik etkinlikleri-
ne katılır.          Mü.2.C.2. Oyun müziklerine, 
özgün hareketlerle eşlik eder.

Cermodern Sanat
Kütüphanesi

Mekanda bulunan eserler aracılığıyla müziksel algı ve kültürü 
oluşturur. Mekanda düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya 
görevli olarak katılmalarının önemi vurgulanır. Sesini ve farklı ma-
teryalleri kullanabilmesini sağlayan etkinlikleri fark eder.

GÖRSEL 
SANATLAR 4.SINIF Kültürel Miras                              

2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürlere 
ait motifleri inceler. 2.2.4. Müze, sanat ga-
lerisi, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekân-
ların sanat açısından önemini ifade eder.            
2.3.1.Sanat eserinin konusunu söyler. 

Mekanda bulunan eserler aracılığıyla sanat eleştirisi ve estetik 
bilinci kazanır.Farklı kültürlerin kültürel zenginlik yarattığını fark 
eder. Müzelerin,kütüphanelerin kültür mirasımızın koruyuculuğu 
ve yeni kuşaklara aktarımındaki araç olma işlevleri vurgulanabilir 
ve müzedeki eserlerin korunmasının önemi kavratılabilir.Cermo-
dern Sanat Kütüphanesindeki eserlerin konusunu söyler.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Doğada Hayat

HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri 
dönüşümüne katkıda bulunur.                            
HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri 
uygular.        HB.2.2.9. İstek ve ihtiyaçları-
nı öncelik sırasına göre listeler.  HB.2.4.2. 
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken gü-
venlik kurallarına uyar. 

Plastik, kâğıt, pil,metal  ve cam gibi maddelerin tekrar kullanılarak 
sanat eserleri yapılabileceğini gözlemler.Özel araçlar, toplu taşı-
ma araçları ve okul servisi gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik 
kurallarına uyarlar. Sanat merkezlerini ziyaret etmenin bir ihtiyaç 
olduğunu fark ederler.

ENGLISH 4. SINIF

Greeting 
and saluting                    
Introducing 

oneself 

E3.1.S1. Students will be able to greet each 
other in a simple way. E3.1.S4. Students 
will be able to say the numbers from 1 
to 20.

Ali Dayı Çocuk Kütüpha-
nesi

Ss can write simple e-mails introducing themselves by using the 
computers in the library.

ENGLISH 4. SINIF People I Love

E3.3.S1. Students will be able to talk 
about physical qualities of individuals.                                                                                                     
E3.3.S2. Students will be able to talk about 
abilities.

Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi 

"

Students prepare a poster to show/write what super heroes can 
and/or cannot do.
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ENGLISH 4.SINIF

"Feelings                               
Expressing 

feelings 
Making simple 
suggestions"

E3.4.S1. Students will be able to talk about 
personal emotions/feelings. E3.4.S2. Stu-
dents will be able to make simple sug-
gestions.

Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Kütüphanesi find materials such as books, magazines

ENGLISH 4.SINIF

"Toys and 
Games            

Expressing 
quantity  
Naming 
colors "

E3.5.S1. Students will be able to talk about 
the quantity of things. E3.5.S2. Students 
will be able to tell the colors and   quan-
tity of the toys they have.

Boratav Halk Kültürünü 
Araştırma Turizm İhtisas 

Kütüphanesi

Ss can count the objects in the liabrary.                                                         Ss 
can ask and answer about the numbers and colors of the objects 
in the library.

ENGLISH 4.SINIF

Describing 
sizes and 
shapes 

Talking about 
locations of 

things

E3.6.L1. Students will be able to recognize 
the characteristics of shapes            E3.6.S1. 
Students will be able to talk about the 
shapes of things. E3.6.S4. Students will be 
able to talk about possessions.

Cermodern Sanat Kütüp-
hanesi

Ss can  about shapes of objects and talk about the shapes of the 
objects in the library.

ENGLISH 4.SINIF

In My City                                  
Talking about 
locations of 
things and 

people (Ma-
king simple 
inquiries)

E3.7.S1. Students will be able to 
talk about where buildings and ot-
her places are on a city map.                                                                               
E3.7.S2. Students will be able to talk about 
where people are.             E3.7.S3. Students 
will be able to express  apologies.

Etnografya Müzesi Halk 
Kütüphanesi

Students prepare a map of their city/town/village and describe 
it in groups.

ENGLISH 4.SINIF

Transpor-
tation                       

Asking and 
giving infor-

mation about 
transporta-

tion

E3.8.S1. Students will be able to talk about 
where vehicles are. E3.8.S2. Students 
will be able to talk about the using of 
transportation vehicles.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Ss can make coloring and drawing  worksheets about the loca-
tions of the places on the way to library and the objects in the 
library.

ENGLISH 4. SINIF

Nature                             
Expressing 

likes and disli-
kes          Ma-
king simple 

inquiries

E3.10.S1. Students will be able to talk 
about nature and animals. E3.10.S2. Stu-
dents will be able to talk about the ani-
mals they like or dislike and the nature.

Milli Kütüphane Ss can find materials such as books, magazines about animals 
and make simple inquiries.
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MATEMATİK 4.SINIF Geometri                        

M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdört-
gen prizma, üçgen prizma, silin-
dir, koni ve küre modellerinin yüz-
lerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.  
M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şe-
killeri fark eder. 2.3.2. Kendisinin 
ve akranlarının çalışmalarında-
ki fikirleri ve duyguları yorumlar. 
"

Ankara Halk Ekmek 
Fabrikası

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla geometrik şekilleri tanıma 
becerisi kazanır.Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla geometrik 
şekilleri kenar ve köşe sayısına göre sınıflandırır.mekandaki şekil-
lerin benzerleri ile yapılar oluşturur.

GÖRSEL 
SANATLAR 4.SINIF

Görsel İletişim 
Ve Biçimlen-

dirme                        

2.1.7.Görsel sanat çalışmasını oluştur-
mak için gözleme dayalı çizimler yapar.                      
2.3.2. Kendisinin ve akranlarının çalışma-
larındaki fikirleri ve duyguları yorumlar.

Ankara Halk Ekmek 
Fabrikası

Mekanda bulunan nesneler aracılığıyla görsel iletişim ve biçimlen-
dirme becerileri kazanır.Üç boyutluluğu fark ederler.Eserlerinde 
estetiği yansıtır.

HAYAT 
BİLGİSİ 4.SINIF Evimizde 

Hayat                 

HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik 
ürünlerin hayatımıza olan katkılarına ör-
nekler verir. HB.3.2.6. Evdeki kaynakların 
etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün 
önerilerde bulunurHB.2.2.9. İstek ve ihti-
yaçlarını öncelik sırasına göre listeler. 
HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ki-
şisel bakım, spor, uyku ve beslenme ara-
sındaki ilişkiyi fark eder. HB.2.3.2.Dengeli 
beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.

Ankara Halk Ekmek 
Fabrikası

Mekana geliş ve gidişlerde güvenlik kurallarına uyar, mekan içinde 
güvenli ve güvensiz alanları fark eder.Ekmeğin üretim aşamasını 
fark eder ve tasarruflu kullanır.Sağlıklı beslenmemiz için gerekli 
olan ekmeğin üretim aşamalarını gözlemler.

TÜRKÇE 4. SINIF Okuma

T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bö-
lümleri tanır. T.2.3.6. Okuma stratejilerini 
uygular. T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile 
yazılmış yazıları okur. T.2.3.16. Metin türle-
rini tanır. T.2.3.4. Şiir okur T.2.3.16. Metin tür-
lerini tanır  T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Okuma materyallerindeki içindekiler ve sözlük bölümleri tanıtıla-
rak işlevlerine değinilirMekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla 
görsellerle ilgili sorulara cevap verir.İstiklal Marşı nın yazı türünün 
şiir olduğunu bilir.Kütüphane kurallarını yönergeden okuyarak uy-
gularlar.

GÖRSEL 
SANATLAR 4.SINIF Kültürel Miras

2.2.1.Türk kültürüne ait mimari elemanları 
tanır. 2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından 
örnekler verir. 2.2.4. Müze, sanat galerisi, 
sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânların 
sanat açısından önemini ifade eder.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla sanatın kültürün parçası 
olduğunu fark eder.Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, ta-
van, kapı gibi mimari elemanları  Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze 
Kütüphanesi üzerinden gösterilir.Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze 
Kütüphanesi aracılığıyla geleneksel Türk sanatlarına örnekler verir.
yerlerde bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğrencilerden 
duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir.
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HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklal Mar-
şı’nın vatanı ve milleti için önemini fark 
eder. HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel 
miras ögelerini araştırır .HB.2.5.4. Millî gün 
ve bayramların önemini kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadığı duygu 
durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar Mehmet Akif Ersoy 
Edebiyat Müze Kütüphanesi incelenmesi ile sağlanır.Şiir, efsane 
ve motif örnekleri aracılığıyla el sanatlarının halkın ihtiyaçların-
dan doğduğu, halkın zevk ve yaratıcılığını yansıttığı fark ettirilir.
Mekanda  bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğrenci-
lerden duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir. 

MÜZİK 4. SINIF Müzik Kültürü

Mü.2.D.1. Ortama uygun müzik dinle-
me ve yapma davranışları sergiler.                            
Mü.2.D.4. Çevresindeki müzik etkinlikleri-
ne katılır.             Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki 
müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kül-
türünü geliştirir. 

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekanda müzik dinlerken veya yaparken çevreyi rahatsız etme-
yecek şekilde davranmanın sergilenmesi gereken davranış biçimi 
olduğu  üzerinde durulur.Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan 
örnekleri dinlemekten zevk alır . 

TÜRKÇE 4. SINIF Okuma

T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bö-
lümleri tanır. T.2.3.6. Okuma stratejilerini uy-
gular. T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazıl-
mış yazıları okur. T.2.3.16. Metin türlerini tanır. 
T.2.3.4. Şiir okur T.2.3.16. Metin türlerini tanır. 
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Okuma materyallerindeki içindekiler ve sözlük bölümleri tanıtıla-
rak işlevlerine değinilirMekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla 
görsellerle ilgili sorulara cevap verir.İstiklal Marşı nın yazı türünün 
şiir olduğunu bilir.Kütüphane kurallarını yönergeden okuyarak uy-
gularlar.

GÖRSEL 
SANATLAR 4.SINIF Kültürel Miras

2.2.1.Türk kültürüne ait mimari elemanları 
tanır. 2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından 
örnekler verir     2.2.4. Müze, sanat galeri-
si, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânların 
sanat açısından önemini ifade eder.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekan içinde bulunan nesneler aracılığıyla sanatın kültürün par-
çası olduğunu fark eder.Cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, 
çatı, tavan, kapı gibi mimari elemanları  Mehmet Akif Ersoy Edebiyat 
Müze Kütüphanesi üzerinden gösterilir.Mehmet Akif Ersoy Edebiyat 
Müze Kütüphanesi aracılığıyla geleneksel Türk sanatlarına örnekler 
verir.yerlerde bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğren-
cilerden duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir.

HAYAT 
BİLGİSİ 4. SINIF Ülkemizde 

Hayat

HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklal Mar-
şı’nın vatanı ve milleti için önemini fark 
eder. HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel 
miras ögelerini araştırır .HB.2.5.4. Millî gün 
ve bayramların önemini kavrar.

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadığı duygu 
durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar Mehmet Akif Ersoy 
Edebiyat Müze Kütüphanesi incelenmesi ile sağlanır.Şiir, efsane 
ve motif örnekleri aracılığıyla el sanatlarının halkın ihtiyaçların-
dan doğduğu, halkın zevk ve yaratıcılığını yansıttığı fark ettirilir.
Mekanda  bulunan eserlerin önemi üzerinde konuşulur. Öğrenci-
lerden duygularını ifade edici görsel çalışmalar yapmaları istenir. 

MÜZİK 4. SINIF Müzik Kültürü

Mü.2.D.1. Ortama uygun müzik dinle-
me ve yapma davranışları sergiler.                            
Mü.2.D.4. Çevresindeki müzik etkinlikleri-
ne katılır. Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki mü-
zikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültü-
rünü geliştirir. 

Mehmet Akif Ersoy Edebi-
yat Müze Kütüphanesi

Mekanda müzik dinlerken veya yaparken çevreyi rahatsız etme-
yecek şekilde davranmanın sergilenmesi gereken davranış biçimi 
olduğu  üzerinde durulur.Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan 
örnekleri dinlemekten zevk alır . 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları Çalışma Ekibi

Okul Dışı Çalışma ekibinde yeralan zümre başkanları ve öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Mart 2019’da Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve eğitimin yeni bir boyutu olan, “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” projesi kapsamında;
•   Bakanlığımızın gönderdiği format doğrultusunda proje kapsamında görevlendirilen okul öncesi ve ilkokul sorumlusu Selda Doğan,  Lise sorumlusu Hızır İnan ve Ortaokul sorum-
lusu Ferda Ayvaz çalışmalarının sonunda Ankara İli sınırları içerisinde yer alan Bilim Merkezleri, Teknoparklar, Tarihi ve Kültürel Mekânlar, Kütüphaneler, Doğal sit alanları ve Ören Yer-
leri, Ziyarete açık Endüstriyel Kuruluşlar, Üniversiteler, Millî Tematik Park ve Bahçeler, Anıtlar, Heykeller, Cami ve Huzurevlerinin dökümünü çıkarmış ve 15.06.2019 tarihinde Bakanlığa 
gönderilmiştir.
•   Bu süre zarfında haftada bir gün (Çarşamba) görevlendirilen her branştan yaklaşık kırk öğretmenle okul dışı öğrenme ortamları olarak; Öncelikle “ Ali Kuşçu Bilim Merkezi”, “Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi”,  ve “Polatlı Gordion Müzesi- Alagöz Karargâhı- Sakarya Meydan Muhaberesi ve Zafer Anıtı’na inceleme gezisi düzenlenmiştir.
•   Seminer döneminde görevlendirilen 120 öğretmenimize,18.06.2019 tarihinde Atatürk Lisesinde İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Abdurahman Tülüce proje hakkında bilgi vermiş 
ve “Okul Dışı Öğrenme Ortamı” eğitim yöntemi ve amacı hakkında sunum yapılmıştır.
•   Seminer döneminde yine yaklaşık 120 öğretmenimizle yukarıda sıralanan 140 mekânın ders kazanımları ve kazanım mekân ilişkisi kurularak derslerin bu mekânlarda nasıl işlene-
bileceğine ilişkin çalıştay yapılmıştır.
•   Tamamlanan çalıştay raporları sonucunda Ankara okullarında görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine rehberlik etmesi amacıyla e-kitap çıkarılacaktır. 
•   Kitapta ayrıca okul dışı öğrenme ortamları yöntem ve teknikleri, örnek etkinliklere yer verilmesi planlanmıştır.
•   2019-2020 eğitim öğretim yılı planlanan etkinlikler ise aşağıdaki gibidir;
    1.  Bu çalışmaların uygulanacağı pilot okulların belirlenmesi
    2.  Bu okullarda bulunan öğretmenlere müze, drama, oryantring eğitimlerinin verilmesi
    3.  Okul Dışı Eğitim Ortamlarında kullanılan yöntem ve teknikler ile ilgili Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara Kalkınma Ajansı, İl Kültür Müdürlüğü işbirliğinde çalış-
tay, seminer ya da uluslar arası kongre düzenlenmesi
    4.  Okul Dışı Eğitim Ortamları ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler yazılması
    5.  Çalıştay sonucunda İlkokul kazanımlarının ivedilikle zenginleştirilmesi ve değişen günümüz eğitim sistemine uyarlanması gerektiği belirtilmiştir.
    6.  Bu projenin uygulanabilirliği konusunda okul müdürlerine de eğitim verilmesi gerektiği yine öğretmenlerimiz tarafından önerilmiştir.

ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI” PROJESİ 
DÖNEM SONU RAPORU


