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DERS PLANI 

Müfredat sistemimiz ağırlıklı olarak “Yapılandırmacı Yaklaşım” öğretim stratejisini 

benimsemiştir. Bu stratejide kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri derse veya konuya göre 

değişebilmektedir. Bu ders planı 2014 Yılı 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Kılavuz 

Kitabı doğrultusunda hazırlanmıştır. Kitapta yapılandırmacı yaklaşım işbirlikli öğrenme modeli 

benimsenmiştir.  

Kitapta kullanılan öğrenme modelinde 5 evre bulunmaktadır; Ön bilgileri yoklama ve 

merak Uyandırma, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme, Değerlendirme.  

Ders kitabı öğrencilerin bilimsel bilgileri etkinlik içinde keşfetmelerini, daha sonra 

bilimsel açıklamaya ulaşmalarını sağlamaktadır.  Bilimsel bilgiler hemen etkinlikten sonra 

verilmekte ce öğretmenlerden de aynı sırayı izlemeleri istenmektedir.  

DERS: Fen ve Teknoloji 

 

SINIF: 7  

ÜNİTE 1. Ünite Vücudumuzdaki sistemler 

KONU: Sindirim Sistemi ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı  

KAZANIMLAR 1. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya  şema üzerinde 

gösterir (FTTÇ–4). 

1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin  

eder.   

1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması  

gerektiğini belirtir. 

1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar. 

1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.  

1.6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar. 

1.7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır  

(BSB–25, 27, 32). 

SÜRE: 6 Ders Saati 

İŞLENİŞ : (5E Modeli) 

Ünite içerisinde 5 ayrı konu vardır. Bu ders planında sadece 1. Konu alınmıştır.  

1. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı 
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2. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 

3. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz 

4. Duyu Organlarımız 

5. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı 

 Konulara başlamadan üniteye hazırlık amacı ile öğrencilere ünite giriş sayfaları incelettirilir. 

Merak uyandırmak ön bilgileri ortaya çıkarmak için kılavuzda belirtilen sorular sorulur ve çalışma 

kitabındaki ”Sindirimde Görevli Yapı ve organlar (1.etkinlik)” isimli “Ön Bilgileri Belirleme” etkinliği 

yaptırılır. 

Konuya başlarken (1. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı) 

 Bu konuda öğrencilerde 4 ve 5. Sınıfta öğrendikleri bilgileri temel alarak bilgilerini genişletmeleri 

beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerden sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçebilmesi için 

fiziksel ve kimyasal sindirime uğradığını, enzimlerin kimyasal sindirimdeki işlevini, sindirime yardımcı 

organların görevlerini açıklamaları beklenmektedir. 

1) Giriş (Engage)  (Motivasyon – Dikkat Çekme – Ön bilgileri harekete geçirme) 

Çalışma kitabındaki “Besinler ve İçerikleri” adlı 2. etkinlik yaptırılır.  
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Bu etkinliğin amacı öğrencilere hangi besin içeriklerinin hangi besinlerde bulunduğunu ve bunların  

vücudumuzdaki görevlerini hatırlatmaktır. Bu konuda öğrencilerin eksik bilgileri varsa bu eksiklikler 

fark ettirilip giderilmeye çalışılır. 

 

 Anahtar Kavramlar: Enzim, Emilim, Kimyasal Sindirim, Mekanik Sindirim 

Öğrencilerden anahtar kavramları okumaları ve bu kavramlarla ilgili tahminde bulunmaları istenir. 

Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönüleceği hatırlatılır. 

 Konuya Giriş 

Öğrencilere konu girişindeki gazete haberleri ve altındaki metin okutulur. Metinde yer alan soruların 

öğrenciler tarafından tartışılması sağlanır. Öğrenciler ders kitabındaki  “Yediğimiz Besinlere Ne Olur?”  

adlı etkinliğe yönlendirilir. 
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2) Keşfetme (Explore) 

Öğrencilere ders kitabındaki “Yediğimiz Besinlere Ne Olur?”  etkinliği yaptırılır. Etkinliğin her 

aşaması çalışma kitabındaki çizelgeye (Ç.K. 3. Etkinlik) işlenir (Önerilen süre 30 dakikadır). 
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Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin yediğimiz besinlerin vücudumuzda ne gibi değişikliklere 

uğradığını kavramalarını sağlamaktır. Etkinlikte kullanılan malzemeler sindirim olayını öğrenciler için 

somutlaştırmıştır. İlk aşamada öğrenciler bisküvileri rulonun bir ucundan diğer ucuna geçirmeye 

çalışırken bisküvileri kırmak zorunda kalacaklardır. Bununla öğrenciler mekanik sindirimin farkına 

varırlar. Besinlerin vücudumuzda ilerleyip vücuda yararlı hâle gelebilmesi için öncelikle küçük parçalara 

ayrılması gerektiğini belirtmeleri beklenir.   

Öğrencilerden yediğimiz besinlerin vücudumuzda izlediği yolun ağız, mide, ince ve kalın 

bağırsak olduğu sonucuna ulaşmaları beklenmektedir. Etkinlikte verilmeyen diğer yapıların yutak, 

yemek borusu ve anüs olduğu vurgulanır. Buna göre besinlerin vücudumuzda izlediği yolun ağız, yutak, 

yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs olduğu açıklanır. Öğrencilerden yenilen 

besinlerin vücuda yararlı hâle gelebilmesi için değişime uğradığı sonucuna ulaşmaları beklenmektedir. 

3) Açıklama (Explain) 

Öğrenciler 5. sınıfta canlıların besinlerden elde ettiği enerji sayesinde yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebildiklerini öğrenmişlerdi. Ayrıca besinlerin içerisinde karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, 

mineral ve su bulunduğunu, bu besin içeriklerinin vücudumuzda enerji üretmek, yapım onarım için ve 

düzenleyici olarak kullanıldığını da öğrenmişlerdi. Tüm bu bilgiler öğrencilere hatırlatılarak besin 

içeriklerinin vücudumuzun kullanamayacağı kadar büyük moleküller olduğu vurgulanır ve  “Vücudumuz 

bu besin içeriklerini kullanabileceği yapı birimlerine nasıl dönüştürür?” sorusu öğrencilere sorulur. Ders 

kitabında 1. etkinlik sonrası verilen bilgilere değinilir. Öğrencilere fiziksel (mekanik) sindirim ve kimyasal 

sindirimin tanımı yapılarak “Garip Ama Gerçek” adlı bölüm okutulur. Besinlerin çiğneme ve kas 

hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına fiziksel sindirim; enzim adı verilen salgılar yardımıyla 

parçalanmasına da kimyasal sindirim adı verildiği belirtilir. Öğrencilere midenin her yemekten sonra kaç 

saatlik sürede boşaldığını anlatan “Bilgi Damlası” adlı bölüm okutulur. 
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“Garip Ama Gerçek”   adlı metinde 1822’de gerçekleşmiş bir olaydan bahsedilmektedir. Kaza 

sonucu oluşan bir yaranın, insan sağlığı adına nasıl faydalı hâle gelebildiği görülmektedir. Öğrencilere 
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metin hakkında ne düşündükleri sorularak bu konuda fi kirleri alınır. Bilim tarihinde tesadüf gibi görünen 

olayların ne derece etkili olduğu belirtilir.   

Öğrenciler çalışma kitabındaki “Bulmaca Çözelim” adlı 4. etkinliğe yönlendirilir. 
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Vücudumuzda sindirim kanalı olarak adlandırdığımız yapıyı iki ucu açık bir boruya benzetebiliriz. 

Bu yapı öğrencilere giriş kısmı ağız, son kısmı anüs olarak tanıtılabilir. Bu kanal boyunca çeşitli yapı ve 

organlar sıralanır. Besinlerin bu yapı ve organlarda değişik işlemler sonucu kana geçecek kadar 

küçültüldüğü belirtilir. Öğrencilerden ders kitabında yer alan sindirim sistemi yapı ve organlarına ait 

olan  şekli incelemeleri istenir. Daha sonra şekildeki sindirim sistemi yapı ve organlarına ait açıklamaları 

ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs sıralamasına uygun olarak 

okumaları istenir.  Şemadan faydalanarak öğrencilere, sindirimin sadece midede gerçekleşmediği 

vurgulanır. Besinlerin  fiziksel (mekanik) sindiriminin ağız ve midede, kimyasal sindiriminin ise ağız, mide 

ve ince bağırsakta gerçekleştiğine öğrencilerin dikkati çekilir. Ayrıca ince bağırsakta yer alan villusların 

sindirilmiş besinlerin emilim ile kana geçmesini sağladığı vurgulanmalıdır. 
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Öğrenciler çalışma kitabındaki  “Sıraya koyalım, Kendini Tanımlayalım”  adlı 5. etkinliğe 

yönlendirilirler. 
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Bu etkinlikte amaç  öğrencilerin sindirimde görevi yapı ve organların adını, sırasını ve görevlerini 

kavamasıdır. Etkinliğin cevapları öğrencilerden alınır ve gerekirse öğrencilerin çalışmalarında düzeltme 

yapılır. 
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“Eleştirel Düşünme”  adlı bölümdeki soru öğrencilerle tartışılır. Daha sonra öğrencilerin midede 

asit salgılayan hücrelerin yanında başka hücrelerin de “mukus” adı verilen bir sıvı salgıladığı ve bu sıvının 

mide yüzeyini örterek mide duvarını asitlere karşı koruduğu bilgisine ulaşmalarına rehberlik edilir.  
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Öğrenciler bu açıklamalardan sonra çalışma kitabındaki “Sindirim Çeşitleri” adlı 6. etkinliğe 

yönlendirilirler. 
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Bu etkinlikte amaç öğrencilerin mekanik ve kimyasal sindirimin özelliklerini öğrenmesini 

sağlamaktır. 

Etkinliğin ardından ders kitabındaki  “Sindirime Yardımcı Olan Organlar” adlı bölüme geçilir.  

Kalın bağırsakla ilgili olan  “Bilgi Damlası” adlı bölüm de öğrencilere okutulur. 

“Eleştirel Düşünme”  başlığı altında verilen pankreas ile ilgili  soru öğrencilerle tartışılır. 

4) Derinleştirme (Genişletme, Ayrıntıya Girme) (Elaborate) 

Öğrenciler ders kitabındaki  “Sindirime Yardımcı Olan Organlar” adlı konuya yönlendirilirler. Bu 

bölümde yer alan görseller incelenir, açıklamalar öğrencilere okutulur. Sindirime yardımcı olan 

organların karaciğer ve pankreas olduğu belirtilir. Safra kesesinin de karaciğerin ürettiği “safra” 

adlı salgıyı depoladığı bu yüzden “safra kesesi” adını aldığı belirtilir. Sayfada “Besinlerin 

Sindiriminde Enzimlerin Etkisi” başlığı altında yer alan besin ve besin içeriklerinin sindirildiği 

yerleri gösteren şema öğrenciler tarafından incelenir. Şemada besin içerikleri sembollerle 

gösterilmiştir ve enzimler tarafından parçalandığında küçük yapı birimlerine ayrıldığı 

görülmektedir. Şekil incelenerek öğrencilerin, besin içeriklerini enzimlerin kimyasal sindirimde 

yapı birimlerine parçaladığını belirtmeleri beklenir.  
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Öğrenciler çalışma kitabındaki “Ne, Nerede, Nasıl Sindirilir?” adlı 7. etkinliğe yönlendirilir. 
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Bu etkinlikte amaç, öğrencilerin besinlerin hangi içeriğe sahip olduklarından yola çıkarak bu 

besin içeriklerinin hangi organlarda nasıl sindirildiğini açıklayabilmesidir. 
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“Sindirilen Besinlerin Bağırsaklardan Kana Geçişi” adlı bölüm öğrencilere okutulur ve burada 

yer alan şekil inceletilir. Öğrencilerin şekilden faydalanarak hangi besin içeriklerinin ince 

bağırsaktan hangi besin içeriklerinin kalın bağırsaktan kana geçtiğini bulmaları  

istenir. 
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Su, vitamin ve minerallerin sindirime uğramadan kalın bağırsaktan emilerek kana karıştıklarına 

öğrencilerin dikkati çekilmelidir. Konu sonunda ulaşılan bilgilere dayanarak öğrencilerden  

“Eleştirel Düşünme” bölümündeki soruyu cevaplamaları istenir. Yeterli süre tanındıktan sonra 

öğrencilerin bu konuyla ilgili düşünceleri alınır. Eğer yanlış ifadeler varsa düzeltilir 

(Öğrencilerden villusların kıvrımlı yapısı sayesinde yüzey alanının arttığını bu nedenle sindirim 

hızının da artacağı cevabını vermeleri beklenir.) 

 

Öğrencilere çalışma kitabındaki “Sepette Sorular” adlı 8. etkinlik ev ödevi olarak verilebilir. 
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Bu etkinliğin amacı öğrencilerin şu ana kadar öğrendikleri bilgileri tekrar ederek konuyu 

pekiştirmelerini sağlamaktır. Öğrencilerden sepette verilen ifadelerin doğru mu yanlış mı 

olduğuna karar vererek işaretlemeleri ve yanlış olan ifadeleri doğru hâle getirmeleri 

beklenmektedir. 

Etkinliğin ardından “Dengeli Beslenme ve Sindirim Sisteminin Sağlığı” adlı bölüme geçilir. 

Öğrencilere ders kitabındaki besin piramidi incelettirilir. 
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Öğrencilere sağlıklı olabilmek için dengeli beslenmenin öneminden bahsedilir. 

 
 

Ders kitabında sindirim sisteminin sağlığı için neler yapılması veya yapılmaması gerektiği 

sıralanmıştır. Ancak öğrencilerden “Araştıralım Hazırlanalım” başlıklı bölümde istenenleri 

yaparak konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmaları istenebilir. 

 

Öğrencilere çalışma kitabındaki “Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları” adlı 9. etkinlik yaptırılır. 
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Bu etkinlikte öğrencilerin  sindirim sistemi sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen etkenleri 

kavramaları amaçlanmıştır. Verilen metni okuyan öğrenciler metne göre soruları 

cevaplandırırlar. 

Sindirim sisteminin sağlığını korumak için dengeli beslenmenin gerekli olduğu belirtilerek 

bunun için yapılması gereken davranışlar açıklanır.  

Bu etkinlikten sonra sindirim sistemi sağlığını korumak için alkolden ve sigaradan uzak 

durulması gerektiğine dikkat çekilerek alkol ve sigaranın zararlarından bahsedilir. 

Öğrenciler çalışma kitabındaki  “Sindirim Sisteminin Sağlığı” adlı 10. etkinliğe yönlendirilirler. 
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Bu etkinlikte amaç, öğrencilerin sindirim sistemi sağlığını etkileyen faktörlerin olumlu ve 

olumsuz etkilerini birkaç cümle ile yazmalarını sağlamaktır. 

 

5) Değerlendirme(Evaluate) 

“Kendimizi Değerlendirelim”  bölümünde yer alan sorular öğrencilere ev ödevi olarak verilir. 
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Konu Biterken 

 Bir sonraki derse hazırlık amacıyla öğrencilerden ders kitabında bulunan 2. bölümün  4 ve 5.  

etkinliklerini incelemeleri istenir. 
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