
DERS PLANI 1 

DERS: Matematik 

ÜNİTE: Bölünebilme Kuralları ve Kesirler 

KONU: Bölünebilme Kuralları 

SINIF: 6. Sınıf 

MEKÂN: Derslik 

SÜRE: 1 Ders Saati 

KAZANIM:  

 Bölünebilme kurallarını açıklar. 

 Herhangi bir doğal sayının, verilen bir sayıya bölünüp bölünemediği ile ilgili 

problemler çözebilir. 

YÖNTEM: Yaratıcı Drama 

ARAÇ-GEREÇLER: 

 Top 

 Kağıt ve kalem 

 İçerisini göstermeyen bir torba ya da kutu 

 

 

Bölünebilme kuralları, daha ileri düzeydeki konuların kavranabilirliği açısından önemli bir 

konudur. Ayrıca gündelik hayatta da karşımıza çıkabilecek işlemleri pratik bir şekilde 

çözümleyebilmek için de önemli olduğundan kalıcı bir öğrenim gerektirir. Kalıcılığın 

sağlanması için de bu kurallar, sınıf ortamında mümkün oldukça fazla tekrar edilmeli ve çok 

sayıda örnekle işlenmelidir. Yapacağımız etkinlik planında amaç, eğlenceli bir yöntemle bu 

kuralların mümkün oldukça fazla sayıda tekrarının sağlanmasıdır. 

Dersin ilk kısmında öğretmen, konunun temel kurallarını tahtada anlatır ve öğrencilere not 

tutturur. Bu seviyede öğretilen en temel bölünebilme kuralları 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile 
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bölünebilme kurallarıdır. Doğrudan bilgilendirme kısmı tamamlandıktan sonra etkinliğe 

geçilir. Küçük kağıtlara bölünebilme kurallarını verdiğimiz sayılar (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10) yazılır. 

Daha sonra bu kağıtlar torbaya konulur. Her sayının eşit veya birbirine yakın çoklukta 

yazılması, tüm kuralların yeterli tekrarı açısından önemlidir. Ayrıca zaman tasarrufu açısından 

etkinliğin hazırlık kısmının dersten önce öğretmen tarafından hazırlanması tavsiye edilir. 

Hazırlık aşaması tamamlanınca bu kağıtlar, her öğrenciye birer tane gelecek şekilde 

öğrencilere rastgele çektirilir ve çektikleri sayıları bölünebilme kuralları açısından tanıtacak 

kısa bir konuşma hazırlamaları istenilir. 

“Benim adım 2. Eğer herhangi biriniz bana tam bölünmek istiyorsanız; son basamağınız 0, 2, 

4, 6 veya 8 olmak zorundadır.” 

“Bana 6 derler bu cihanda. İçinizden biri bana tam bölünme cesaretinde bulunacaksa, ilk 

önce 2 ve 3’e tam bölünsün ki karşıma gelebilsin.” 

Örneklerde belirttiğimiz tarz konuşmalar hazırlandıktan sonra tüm sınıf büyük bir daire 

oluşturulur. İlk konuşma yapacak kişi gönüllü olan öğrencilerden seçilir ve konuşmaya 

başlamadan önce kendisine küçük bir top verilir. Konuşmasını yaptıktan sonra topu sınıftan 

rastgele bir arkadaşına atar ve topu alan kişi kendi sayısını tanıtan konuşmasını yapar. Daha 

sonra o da söz almamış bir arkadaşına topu atar ve tüm öğrenciler konuşmasını yapana kadar 

devam eder. 

Ders sonunda öğrenciler dağılmadan önce öğretmenin kısa bir toparlama yapmasında fayda 

vardır. Etkinlik sayesinde sınıf mevcuduna bağlı olarak her bölünebilme kuralı yaklaşık 4-5 

kez tekrar edilmiş olur ve kalıcılık olasılığı yüksektir.  

 

DERS PLANI 2 

DERS: Matematik 

ÜNİTE: Bölünebilme Kuralları ve Kesirler 

KONU: Asal Sayılar 

SINIF: 6. Sınıf 

MEKÂN: Derslik 
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SÜRE: 1 Ders Saati 

KAZANIM:  

 Asal sayıları belirler. 

 Asal sayıların özelliklerini bilir. 

 Asal sayı problemlerini çözebilir. 

YÖNTEM: Yaratıcı Drama 

ARAÇ-GEREÇLER: 

 Derste kullanılan araç gereçler hariç etkinlik için ayrıca bir malzemeye ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

 

Önceki derslerde öğrenilen sayı türlerinden (doğal sayılar, sayma sayıları) farklı özelliklere 

sahip olan asal sayılar, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bir önceki konumuz 

olan bölünebilme kurallarıyla doğrudan ilişkili olduğu için, doğrudan bilgilendirme kısmında 

bölünebilme kurallarıyla bağlantı kurmak, öğrencilerin asal sayı tanımını kavraması açısından 

faydalı olacaktır. Ayrıca bir sonraki dersimizin konusu olan doğal sayıların çarpanları,  

doğrudan asal sayı bilgisi üzerine kurulu olduğu için, asal sayıların yeterli düzeyde 

kavrandığından emin olmadan yeni konuya geçmemeye dikkat edilmelidir. Gerektiğinde bir 

ders saati için uyarlanan ders planımızın, iki ders saatine yayılması tavsiye edilir. 

 

 

Dersin ilk kısmında, öğretmenin asal sayılarla ilgili temel kuralları anlatması gereklidir. 

Ancak konumuzun özelliğini yukarda vurguladığımız üzere, derste dikkat dağılımı 

yaşanmaması için derse motive bir şekilde başlamak önemlidir. Enerji ve motivasyon 

sağlanması açısından küçük bir ısınma oyunu kullanmak faydalı olabilir. Tüm öğrenciler 

büyük bir daire oluşturur. İlk önce sağ el, sonra sol el havada, daha sonra sağ ayak ve sol ayak 

kaldırılarak tempo tutulacak şekilde 4-3-2-1 diyerek geri sayım yapılır. Seri bir şekilde 

tamamlandıktan sonra, geri sayım önce 3, sonra 2 ile başlar ve en son sadece 1 sayılarak oyun 

tamamlanır. Sınıfın enerji durumuna göre bir veya iki tam tur tamamlandıktan sonra doğrudan 

bilgilendirme kısmına geçebiliriz. 
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Bildiğimiz üzere kendisinden ve 1’den başka hiçbir sayıya tam bölünemeyen sayılara asal 

sayı denir. Ama derste tanımın bu şekilde yapılması yerine mümkün oldukça çok örnekle 

açıklanması tercih edilmelidir. Vereceğimiz bir sayının bölünebilme kurallarına göre o 

sayılara bölünüp bölünmediğini sorarak, verdiğimiz sayının asal olup olmadığını öğrencilerin 

söylemesini istemek iyi bir uygulama biçimi olabilir. Örnek kısmı bittikten sonra, asal sayı 

tanımının kavrandığına eminsek etkinlik kısmına geçebiliriz. 

Etkinliğimize “bum oyunu” ismini verelim. Öğrencilerle yine büyük bir daire kurulur. İlk 

önce oyunun mantığının anlaşılması için en basit haliyle başlamalıyız. Dairede herhangi bir 

öğrenciden 1 ile başlayarak, bir yanındaki öğrencinin 2 ile devam etmesi ve sırayla ardışık bir 

sayma yapılması istenilir. Bu şekilde sayma tamamlandıktan sonra, asıl etkinlik tarif edilir. 

“Şimdi aynı sayma işlemimizi, asal sayılara gelince sayıyı söylemeden bum diyerek 

yapıyoruz.” 

İlk başlarda duraksamalar ve yanılmalar olacaktır. Hem oyunun tam olarak anlaşılması, hem 

de bir sayının asal olup olmadığına pratik bir şekilde karar verilmesi açısından 1-2 tur yavaş 

bir şekilde sayılmalıdır. ( Sınıf mevcudunun fazla olması durumunda sayma işlemi belirli bir 

limite kadar yapılmalıdır. Örneğin 40-50 kişi arası mevcudu bulunan bir sınıfta, öğrencilerin 

sınıf mevcudu çokluğunda sayması zorlayıcı olabilir. Ayrıca sınıf mevcudu sayısı fazla 

olmasa bile, aynı sayıda sayma yapmak, öğrenciye her sıra geldiğinde aynı sayıyı söylemesi 

ya da bum demesi şekline döner ve oyun amacından sapar. Bunu önlemek için, sınıf 

mevcudundan daha küçük sayıda bir üst limit belirlersek, her turda öğrencilerin söylediği 

sayılar değişir ve öğrencilerin daha dinamik bir şekilde oyuna devam etmesi sağlanır. )  

Oyun kuralları anlaşıldıktan sonra daha seri bir sayım yapılması istenilir. İsteğe göre dersin 

sonuna doğru oyuna biraz eğlence ve rekabet katması açısından, yanılan kişinin elenmesi ya 

da küçük komik cezalar alması gibi eklemeler yapılabilir. 

Etkinlik sayesinde asal sayıların kuralları, ders boyunca zihinden tekrarlanmış olur. Ayrıca 

sadece defter kitaba bağlı kalmadan çok sayıda asal sayı örneği verebiliriz. Böylece 

öğrencilerin dikkatini üzerimizde toplamak kolaylaşır. 

 

DERS PLANI 3 

DERS: Matematik 
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ÜNİTE: Bölünebilme Kuralları ve Kesirler 

KONU: Doğal Sayıların Çarpanları 

SINIF: 6. Sınıf 

MEKÂN: Derslik 

SÜRE: 1 Ders Saati 

KAZANIM:  

 Doğal sayıların bölenlerini belirler. 

 Doğal sayıların bölenleri ile ilgili problemleri çözebilir. 

YÖNTEM: Yaratıcı Drama 

ARAÇ-GEREÇLER: 

 Kağıt ve kalem 

 İçerisini göstermeyen bir torba ya da kutu 

 

Doğal sayıların bölenleri kısmı, ünitemizin en karmaşık bölümüdür. Önceki iki derste 

öğrenilen bölünebilme kuralları ve asal sayıları harmanlar. Matematiğin aritmetik kısmının 

temellerini atacağımız bu dersin net kavranabilmesi için, asal sayıların özümsenmesi şarttır. 

Bu yüzden dersin teorik kısmına geçmeden önce, hem motivasyonu arttırmak, hem de asal 

sayılarla ilgili küçük bir pratik yapmak için kısa bir ısınma oyunu faydalı olabilir. Bir önceki 

dersimizde kullandığımız ısınma oyununu, ders sonundaki etkinliğimiz olan bum oyunundan 

faydalanarak, küçük bir değişiklikle yeni bir ısınma oyununa dönüştürebiliriz. 

Dersin başında öğrenciler büyük bir daire oluşturacak şekilde toplanır. 4-3-2-1 şeklinde 

başlayan geri sayım uygulamamızı, asal sayıların bulunduğu yerlerde sayı yerine “es” diyerek 

sürdürmeleri istenir. Böylece ilk turda “4-es-es-1”, sonraki turda “es-es-1”, diğer turda “es-1” 

ve en son “1” sayarak giriş etkinliğimizi tamamlarız. 

Giriş etkinliğimizi tamamladıktan sonra sıra dersin teorik kısmındadır. Öğretmenin bu 

kısımda doğrudan bilgilendirme yoluyla iki önemli yöntemi de öğretmesi gerekmektedir. 

(çarpan ağacı yöntemi, düz bir çizginin sağ tarafında bölen listesi yöntemi ) Bu yöntemlerin 
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anlatımı sırasında, asal sayılar ve bölünebilme kuralları konularıyla mümkün oldukça fazla 

sayıda ilişkilendirme yapılması tavsiye edilir. Öğretilen yöntemler örneklerle pekiştirildikten 

sonra etkinlik bölümüne geçilir. 

Zaman tasarrufu açısından uygulamanın hazırlık kısmı, öğretmen tarafından ders öncesi 

hazırlanmalıdır. Bölünebilme kurallarını işlediğimiz ilk dersimizin etkinlik hazırlığıyla çok 

benzer bir hazırlık aşaması vardır. Sınıf mevcudunun yarısı kadar sayıda asal olmayan 

sayıların yazılı olduğu küçük kağıtlar, içerisini göstermeyen torbamızda toplanır. Öğrenciler 

ikişerli gruplara ayrılır ve her ikili gruptan bir kişinin, torbadan kura çekmesi istenilir. 

Gruplardan çektikleri sayıları tanıtan, bölenleri, asal bölenleri ve genel doğal sayı özellikleri 

ile ilgili küçük eğlenceli metinler hazırlamaları beklenir. Nasıl bir konuşma beklediğimizin 

anlaşılması açısından, örnek bir konuşma göstermemiz önemlidir. 

“Benim adım 24. Çift bir sayıyım. Asal değilim, olmayı da düşünmüyorum. 23’ün abisi, 25’in 

de küçük kardeşiyim. Birbirinden yaramaz sekiz tane bölenim var. Adları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 

24. Hele ki içlerinde iki tanesi var, 2 ve 3, onlar hem çok yaramaz, hem de asal…” 

Öğrenciler konuşmalarını hazırladıktan sonra gelen sunum aşaması, etkinliğimizin en 

eğlenceli kısmıdır. Etkinliğimize “benim sözlerim, senin ellerin” ismini verelim. İkili 

gruplardaki öğrencilerden birisi konuşmayı yapacak, diğeri de konuşan arkadaşının 

arkasından elleriyle bu konuşmayı destekler mimikler yapacaktır. Tüm ikililerin 

konuşmalarını tamamlamasıyla etkinliğimiz biter. Öğretmen, etkinliğin bitimiyle birlikte, ders 

hakkında son bir toparlama yapar ve ders biter. 

Bu etkinlik sayesinde öğrenciler hem grup çalışması tekniğinin bir örneğini sergilemiş olur, 

hem konuşmalarını hazırlarken kurada çektikleri sayının bölenlerini bulur, hem de diğer 

konuşmaları dinleyerek doğal sayıların bölenleriyle ilgili pratik yapmış olur. Dersin 

monotonluktan çıkarılıp eğlenceli bir hale getirilmesi de bir diğer kazanımdır. 


