
MERAK MOLEKÜLLERİ:

 Amaç: 
Öğrencilerin soru sorma cesaretlerini, soru niteliklerini ve sorular arasında kurdukları bağlantıları artır-
mak.  

 Hedeflenen etki:
• Öğrencilerin soru sorma cesareti ve motivasyonu artar.
• Soru sormanın cevap vermek kadar önemli olduğu farkındalığı oluşur.
• Derse katılımı düşük olan öğrenciler aktif olarak katılım gösterir.

1.Öğretmen, işleyeceği bir konuyu veya kavramı 
seçebilir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin en çok 
merak ettiği konular ile ilgili bir beyin fırtınası 
gerçekleştirilip; ortaya atılan konulardan bir 
tanesi oy çokluğu ile seçilebilir. 
 2.Konu belirlendikten sonra konuyla ilgili olan 
alt başlıklar öğrenciler ile birlikte oluşturulur. (Ses 
Kirliliği, Hayvanlar ve Ses, Sesin Yokluğu, Teknoloji 
ve Ses, Uzay ve Ses vb.) 
3.Öğrenciler, kaç tane alt başlık varsa, o sayıya 
kadar sıra ile sayarak gruplara ayrılırlar. (Birler 
grubu,ikiler grubu, vb.)
4.Öğrenciler ile birlikte her alt başlığı temsil eden 
merak molekülleri için bir pano hazırlandıktan 
sonra belirlenen alt temalar ile ilgili soru 
çalışmasına başlanır. 
5. Öğrenciler bir arada tüm soruların değerli 
olduğunu kabul ederek alt temaları ile ilgili 
akıllarına gelen soruları yapışkanlı kağıtlara yazıp 
kendi moleküllerine yapıştırırlar. 

6.Grupların moleküllerine sorularını 
yapıştırmasının ardından parçalar bir araya 
getirilip birleştirilerek ana moleküle evrilir. 
7.Soruların birbiri ile bağlantıısını ve benzer 
soruları gören öğrenciler pano üzerinde ipler 
aracılığı ile benzer soruları birbirine bağlarlar. 
8.Gruplar akıllarına gelen soruları paylaşım 
çemberinde konuşur ve tartışırlar. 
9.Soru üretmeye yönelik bu çalışmanın deneyim 
paylaşımı yapılır.
10.Soruları araştırmak isteyen öğrenciler için, 
araştırma yöntemleri (Gözlem, mülakat, kaynak 
tarama vb.) hakkında bilgi verilir. Öğrenciler isterse 
gruplar halinde isterse bireysel olarak araştırma 
yapabilir.
11.Öğrenciler, araştırma sürecini ve bulgularını 
başka bir paylaşım çemberinde sunabilir.

Odaklanılan konu: Öğrenme Merakı  Kimlerle uygulanabilir? 1-8. Sınıflar

Hazırlık Süresi: 40 dakika   Uygulama Süresi: 2 saat

 Gerekli malzemeler:

• Pano veya duvar
• Renkli fon kartonları
• Molekül şekli oluşturmak için tabak, kutu vb.
• Renkli yapışkanlı kağıtlar
• İp
• Renkli kalemler

 Öğretmene Not: 

• Çözüm uygulanırken gelen tüm soruların 
kıymetli ve değerli olduğunun hissettirilmesi 
öğrencilerin soru sorma cesaretini artırmak 
için önemli olduğu unutulmamalı.

“Merak Molekülleri” etkinliği:


