
Eğlenceli Bilim
Kampına

Hoşgeldiniz
  4 arkadaş gitmiş olduğunuz doğa kampında biraz dinlenmek, biraz eğlenmek ve biraz da gözlem

yapmak istiyorsunuz. Harika ağaçlar, çeşit çeşit çeşit mantarlar, rengarenk kuşlar keşfedilmeyi
bekliyor! 

 
Ama bu kamp biraz farklı bir kamp! Bu kampta kullanacaklarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Akşam

kullanmak için fenere mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Kendin Yap! Tutkal mı lazım oldu? Kendin yap! Çok
susadın ama suyun mu yok? Doğada bulduğun suyu arıt ve iç! Bilim, bunlara ve daha fazlasına

çözüm sunmak için yine yeniden yanında! 
 

Unutma bilim evde, bilim okulda, bilim kampta, bilim her yerde!
 

Eğlenceli Bilimle kampa hepimiz hazır mıyız?
 

Oyunun Kuralları:
1) Oyuna başlamadan önce grubunuza bir isim bulun. Grup isminizi bu kartın arkasına yazmayı
unutmayın.

2) Oyun 5 istasyondan oluşur. Her bir istasyonda, ilgili istasyondaki deneyi tamamlanmanız ve
soruları yanıtlamanız beklenir. 

Puanlama Nasıl Yapılır?
1)Her bir deneyi tamamladığınızda 20 puan alırsınız. Deney sonrasında yanıtladığınız her soru için
de ek 10 puan kazanabilirsiniz.

2)Her bir istasyonda en fazla 20 dakika zamanınız olacaktır. 

3)20 dakika içinde deneyi tamamlayamazsanız, -10 puan alırsınız. 

4)Bir sonraki istasyona geçmeniz için deneyi tamamlamış olmanız yeterlidir. Soruları yanıtlamadan
da diğer istasyona geçebilirsiniz. Ancak unutmayın! Oyunu en kısa sürede tamamlayan değil en
yüksek puanı alan kazanacaktır.

5)Puan eşitliği olması durumunda ise oyunu en kısa sürede tamamlayan grup oyunu kazanır.

İstasyonlardaki Görevleriniz Neler?
1)İstasyona gittiğinizde kolaylaştırıcı öğretmeniniz deney malzemelerini sizlere verecektir.

2)Süreniz, istasyonda malzemeler verildikten sonra başlatılacaktır.

3)İstasyonlarda deneyleri nasıl yapacağınızı anlatan deney adımları ve ilgili sorular yer alır. Bunları
takip ederek deneyleri tamamlayın ve soruları yanıtlayın.

4)Soruların yanıtlarını önce grup içinde tartışın, daha sonra  yanıtlayın. Her soru için en fazla iki
yanıt hakkınız vardır.

5)Deneyleri tamamladığınızda ve soruları yanıtlamanızda süre durdurulacaktır. 
Her istasyon sonrasındaki göreviniz tamamlandığında öğretmeniniz istasyondan aldığınız puanın
ve toplam sürenizin yazdığı bir etiket paylaşacaktır. Etiketi “Grup Oyun Kartı”nın arkasındaki ilgili
istasyon kutucuğuna yapıştırın. 

6) İstasyondaki göreviniz bittiğinde öğretmeniniz size bir adet de zarf verecektir. Zarfta,  gitmeniz
gereken bir sonraki istasyonun bilgisi yer alır. 

7) Yeni istasyona doğru yola çıkmak için artık hazırsınız!

8)Son istasyon görevlerini tamamladıktan sonra puan etiketleri yapıştırmış kağıdı final masasına
teslim edebilirsiniz.



Grup Adı:.....................

___________________________

Kartı Finalİstasyonunateslim etmeyiunutmayın!

İstasyon 1: Ön Bahçe İstasyon 2: ...................

İstasyon 3: ................... İstasyon 4: ...................

İstasyon 5: ...................

Puan Süre Puan Süre

___________________________

Puan Süre

___________________________

Puan Süre

Puan Süre

___________________________ ___________________________


