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EVDE KOLAYCA 

YAPABİLECEĞİNİZ 

DENEY VE ETKİNLİKLER    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVDE KAL, DENEY YAP! 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI      : Havanın İtme Kuvveti 

KONU /  KAZANIM              : İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden veya duran 

cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. 

UYGULAMA DÜZEYİ           : 3,4,5,6,7,8.Sınıf   

MALZEMELER                      :  

*4 Adet Pet Şişe Kapağı     *1 Adet Balon               *2 Adet Pipet       *Selobant 

*2 Adet Kağıt Bardak  *1 Adet Paket Lastik   *2 Adet Ahşap Çöp Şiş 

 

YAPILIŞI :  

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  Balonun esnekliği sayesinde içerisindeki hava bir 

itme kuvveti oluşturur. Havanın itme kuvveti, yaptığımız oyuncak arabayı hareket 

ettirmektedir. İsterseniz farklı tasarımlar yapabilirsiniz.

 

Kağıt bardakların 

ağız kısımlarını 

selobant ile 

birleştiriniz. Sonra 

yeterli uzunluktaki 

pipetleri resimdeki  

gibi çöp şişlere 

monte ediniz. 

2 adet çöp şişi pipetlerin 

boyunu her iki uçtan birer cm 

aşacak şekilde kesiniz. Çöp 

şişin bir ucuna birer tane 

kapak yerleştiriniz. Daha 

sonra çöp şişlerin kapaksız 

uçlarını pipetten geçiriniz ve 

diğer kapakları sabitleyiniz. 

 Daha sonra bir ucunda 

balon olan pipeti 

oyuncak arabanın 

üzerine selobant ile 

sabitleyiniz. Balonu 

şişirip düz bir zemine 

bırakınız. Durumu 

gözlemleyiniz. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI      : Kendi Telefonumuzu Yapalım 

KONU / KAZANIM                : Sesin maddesel ortamda yayılması.  

UYGULAMA DÜZEYİ             : 6,7,8.Sınıf  

MALZEMELER                          :   *  İp ( 2-3metre )   *  2 Adet Kağıt Bardak   * 1 Adet 

Kürdan 

 

YAPILIŞI:   

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  Ses yayılmak için maddesel ( katı, sıvı, gaz) bir 

ortama ihtiyaç duyar. Yaptığımız deneyde ses ip üzerinden yayılarak diğer kişiye 

ulaşmaktadır. Ayrıca bu deney katı maddelerin sesi ilettiğine yönelik bir ispattır.  

 

-Bir kürdan yardımıyla kağıt bardakların 

tabanlarında, ipin geçebileceği kadar küçük 

delikler açınız. 

-İpin iki ucunu, dıştan içe doğru bardağın 

tabanlarından geçiriniz ve uçlarına küçük 

kürdan parçaları bağlayınız. 

-Ailenizin bir ferdi ile birlikte birer tane kağıt 

bardağı alarak ipi gerginleştirene kadar 

birbirinizden uzaklaşınız.( İpin hiçbir yere 

temas etmemesi ve gergin olması gerekir.) 

-Son olarak biriniz bardağın içerisine 

konuşunuz, diğeriniz ise bardağın içini  

kulağınıza yaklaştırarak dinleyiniz. 
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                       EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI      : Renkli Lahanalar  

KONU / KAZANIM                : Bitkilerde Madde İletimi  

UYGULAMA DÜZEYİ              :  3,4,5,6,7,8.Sınıf  

MALZEMELER      :   

* Farklı renkte gıda boyaları        *   Kağıt bardak ( Herhangi bir bardak da olur.)         *   Su 

YAPILIŞI: Gıda boyalarını kullanarak farklı renklerde sular elde edelim. Renkli sular 

bulunan bardaklar içerisine birer tane lahana yaprağı veya marul yaprağı koyalım. Uygun bir 

yerde bir gün bekletelim. Sonuçları gözlemleyelim. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:   

 

Deneyin sonucunda lahana veya marul yapraklarının 

renk değiştirdiği görülmektedir. Bunun sebebi bitkilerin 

suyu emmeleridir. Lahana veya marul yaprakları suyla 

beraber gıda boyalarını emerek bünyesine almıştır. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Elektriklenme 

KONU / KAZANIM  : Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins 

elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.  

UYGULAMA DÜZEYİ   :  8.Sınıf  

MALZEMELER                        : *  1 Adet balon  *  Küçük Kağıt parçaları  *  Yün 

kumaş 

YAPILIŞI: Şişirilmiş balonu saçınıza ya da yün kumaşa 15-20 saniye sürtünüz. Daha sonra 

balonu zeminde bulunan küçük kağıt parçalarına yaklaştırınız. Durumu gözlemleyiniz. 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 

 

Plastik bir madde olan balonu şişirip saçımıza 

ya da yün kumaşa sürttüğümüzde, yün 

kumaştan balona negatif(-) yük geçişi olacağı 

için  balon negatif yüklü bir cisim haline 

gelecektir. Elektrik yüklü bir cisim de zıt 

yüklü bir cismi veya nötr bir cismi her zaman 

çeker. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Büyüyen Balon 

KONU / KAZANIM              : Isının etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik 

deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 

 UYGULAMA DÜZEYİ   :  5,6,7,8.Sınıf  

MALZEMELER                :  *  1 Adet Balon   *   Sıcak Su Dolu Kap   

YAPILIŞI: Şişirdiğiniz balonu sıcak su dolu kaba koyunuz ve balonu gözlemleyiniz. 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 

 

Bir süre sonra  balonun şişliğinin arttığını  

göreceksiniz çünkü sıcak sudan ısı alan 

balonun içerisindeki hava genleşecektir. 

Bu durum balonun şişmesini 

sağlamaktadır. 

Not: Genleşme dediğimiz kavram 

maddelerin ısı alarak hacimlerinin 

artmasıdır. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI   : Kavanozdaki değişim 

KONU / KAZANIM          : Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik 

yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.  

UYGULAMA DÜZEYİ     : 4,5,6,7,8.Sınıf  

MALZEMELER            : * Buz   *   Kapaklı Kavanoz   *   Peçete 

YAPILIŞI                        : Kuru bir kavanoza buz parçaları koyarak kapağını 

kapatınız.  

 

Kavanozu oda sıcaklığında beklemeye bırakınız. 1-2 saat sonra kavanozun dış yüzeyine 

dokunarak veya bir peçete yardımıyla kavanozu silerek gözlemleyiniz. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:          Bir zaman sonra cam kavanozun dış kısmında 

nemlenme ya da küçük su damlacıkları 

oluşmaktadır. Bunun sebebi odanın 

içerisindeki su buharının soğuk kavanozun dış 

kısmına çarparak ısı kaybetmesidir. Isı 

kaybeden havadaki su buharı yoğuşarak 

kavanozun dış yüzeyinde küçük küçük su 

damlacıkları oluşturur. Aynı durumu bir cama 

veya aynaya nefesimizi üflediğimizde de 

görmekteyiz. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI : Ayrılmayan Kitaplar 

KONU / KAZANIM     : Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini 

deneyerek keşfeder. 

UYGULAMA DÜZEYİ       : 5,6,7,8.Sınıf  

MALZEMELER                 :  2 Adet Kitap 

 

YAPILIŞI: 

Sayfa sayıları yaklaşık aynı olan 2 adet kitabın sayfalarını, resimdeki gibi birbiri üzerine 

katlayınız. Daha sonra kitapların sırt kısımlarından ailenizin bir ferdi ile tutarak çekmeye 

çalışınız. Durumu gözlemleyerek yorumlamaya çalışınız. 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  Sayfaların arasında meydana gelen sürtünme 

kuvvetini yenemediğimiz için kitapları birbirinden ayıramadık. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Birbirine Yaklaşan Toplar 

KONU / KAZANIM : Rüzgârın Oluşumu 

UYGULAMA DÜZEYİ    : 8. Sınıf  

MALZEMELER                 :   

*2 Adet Küçük Top veya Pinpon Topu (Kağıttan yapacağınız küçük toplar da olur.) 

* 1 Adet Pipet  * İp  

  

 

YAPILIŞI: İp yardımıyla topları resimdeki gibi uygun bir yere sabitleyiz. Hareketsiz 

kaldıklarında pipet yardımıyla topların tam ortasına kuvvetlice üfleyiniz. Durumu 

gözlemleyiniz. 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: Pipetle topların arasına üflediğimizde, topların 

arasındaki havanın hızlanmasından dolayı alçak basınç etkisi meydana gelmiştir. Diğer 

bölgeler ise  topların arasındaki bölgeye göre yüksek basınç etkisinde kalmıştır. Hava, yüksek 

basınç etkisi olan bölgeden, alçak basınç etkisi olan bölgeye yatay olarak hareket ederek 

rüzgâr oluşturduğu için toplar birbirine yaklaşmıştır. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Poşet, Su Sızdırmıyor. 

MALZEMELER     : * 5-6 Adet Kalem veya Ahşap Çöp Şiş   *  1 Adet Dolap 

Poşeti  *  Su 

YAPILIŞI  :  1 adet dolap poşeti veya kilitli poşete su doldurunuz ve 

ağızını sıkıca bağlayınız. Su dolu poşetin altına bir kova koyarak tedbir alınız. Kalem veya 

ahşap çöp şişleri yavaş yavaş resimdeki gibi poşete batırarak gözlem yapınız. 

 

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: Polietilen maddelerin yapısı gereği parçalandıkları 

zaman,  parçaların her biri birbirine yaklaşma eğilimi gösterir. Bu sayede polietilen poşet 

batan kalem veya çöp şişi çevresinden sararak sıkıştırır ve suyun sızmasını engeller. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Karabiberler Kaçıyor 

KONU/ ETKİNLİK          : Suyun Yüzey Gerilimi 

MALZEMELER   : * Karabiber   * Tabak  * Deterjan  

 

YAPILIŞI :  İçinde su bulunan kaba biraz karabiber dökünüz. Daha sonra çay 

kaşığıyla birkaç damla deterjanlı suyu, yüzen karabiberlerin tam ortasına dökünüz. Değişimi 

gözlemleyiniz. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  Suyun yüzeyinde, yüzey geriliminden dolayı oluşan 

adeta çok ince bir zar vardır. Deterjan bu zarı yırtar ve sıvı yüzeyinde kenarlara doğru bir 

hareket oluşur. Karabiberler de bu hareketin etkisiyle kenarlara doğru kaçar.
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI : Şişen Balon 

KONU / KAZANIM : Kimyasal Tepkimeler 

UYGULAMA DÜZEYİ   : 8.Sınıf  

MALZEMELER :  * Karbonat  * Sirke  * 1 Adet Balon  * 1Adet Boş Şişe 

YAPILIŞI:  Boş bir şişeye bir miktar karbonat dökünüz. Daha sonra üzerine bir miktar sirke 

ekleyerek balonla şişenin ağızını kapatınız. Balondaki değişimi gözlemleyiniz. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  

 

 

Deneyde karbonat ile sirke şişe içerisinde kimyasal tepkimeye 

girmiştir. Tepkime sonucu oluşan ürünlerden bir tanesi de 

CO2 (Karbondioksit) gazıdır. Deneydeki balonu CO2 gazı 

şişirmiştir. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Uçan Poşet Halkası 

KONU/KAZANIM : Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik 

yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 

 UYGULAMA DÜZEYİ  :8.Sınıf  

MALZEMELER : * 1 Adet Dolap Poşeti *  1 Adet Balon * 1 Adet Lateks 

Eldiven 

YAPILIŞI : Öncelikle dolap poşetinin ağız kısmını 1 cm eninde keserek 

resimdeki gibi bir halka oluşturmaya çalışınız.  

 

Daha sonra eldivenleri takarak poşet halkayı ve şişirilmiş balonu yün kumaşa sürtünüz. Poşet 

halka muhtemelen eldivene yapışacaktır. Elinizi sallayarak poşet halkanın havada uçmasını 

sağlayınız. Daha sonra balonu poşet halkanın altına tutarak poşet halkayı uçurmaya çalışınız. 

Durumu gözlemleyerek yorumlamaya çalışınız. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  

 

Plastik cisimleri yün kumaşa sürttüğümüzde, yün 

kumaştan plastik cisme negatif(-) yük geçişi olur. 

Dolayısıyla plastik cisim negatif yüklü bir cisim 

haline gelir. Deneyimizde de yün kumaşa 

sürttüğümüz balon ve poşet halka negatif yüklü 

cisimlere dönüşmüşlerdir. Aynı yüklü cisimler 

birbirini itmelerinden dolayı da poşet halka, balonun 

üzerinde uçmuştur. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Hangisi Yıldız ? 

KONU/ KAZANIM : Yıldız kavramını açıklar.  

UYGULAMA DÜZEYİ :7,8. Sınıf 

 

GÖZLEM : 

 

 

Bulutsuz bir gecede evinizin balkonundan gökyüzüne bakınız. Acaba gördüğünüz 

gökcisimlerinin hepsi yıldız mıdır?  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: Gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz her 

gökcismi yıldız mıdır? Bunu anlamanın çok basit bir yöntemi vardır. Eğer baktığımız 

gökcismi göz kırpar gibi ya da yanıp sönüyormuş gibi görünüyorsa o bir yıldızdır. Ama 

gökcismi sabit parıltılı bir şekilde ışık saçıyorsa muhtemelen gezegen veya bir uydudur. 
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Yüzen Yumurta 

KONU/ KAZANIM : Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney 

yaparak karşılaştırır.  

UYGULAMA DÜZEYİ  : 6,7,8. Sınıf 

MALZEMELER : *  1Adet Yumurta  *Kavanoz * Tuz *Kaşık 

YAPILIŞI :  Yumurtayı kavanozun içine koyunuz ve kavanozu su ile 

doldurunuz. Yumurtanın dibe battığını göreceksiniz. Daha sonra suya yavaş yavaş tuz 

ekleyiniz ve suyu karıştırınız. Tuz suda çözündükçe yumurtanın yukarı doğru hareket ettiğini 

göreceksiniz. Peki neden? 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  

 

Başlangıçta yumurtanın yoğunluğu çeşme suyunun 

yoğunluğundan büyük olduğu için yumurta, dibe doğru 

çökmüştür. Yeterli miktarda tuzu suda çözdüğümüzde karışımın 

yoğunluğunu, yumurtanınkinden fazla olmasını sağlamış oluruz. 

Bu nedenle yumurta suda yüzebilmiştir.  
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              EVDE KAL, DENEY YAP! 
 

DENEY/ ETKİNLİK ADI  : Yön Değiştiren Oklar 

KONU/ KAZANIM : Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı 

tasarlar. 

UYGULAMA DÜZEYİ  : 7,8. Sınıf 

MALZEMELER : *Boş Bir Kavanoz   * 1 Yaprak Not Defteri Kağıdı   

*İstediğiniz Renkte Bir Kalem 

YAPILIŞI :   

 

 

 

Not defteri kağıdına resimdeki gibi ok işaretleri çiziniz. Daha 

sonra su doldurduğunuz kavanozun arkasına kağıdı tutunuz. 

Kavanozun ön tarafından bakarak ok işaretlerinin yönünü 

gözlemleyiniz. 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 

   

 

Deneyimizde su dolu kavanoz ince kenarlı bir mercek görevi 

görmüştür. İnce kenarlı mercekler bazı durumlarda ters 

görüntü oluşturmaktadır. Bu nedenle ok işaretlerinin yönü 

değişmiştir. 

 

 

 

 


