
Etkinlik Dosyası



Ne görüyorsun? Elini mi? Kapı 
kolunu mu? Bir bardak suyu mu? 
Evet, belki öyle sanıyorsun ama 
o gördüklerin aynı zamanda 
yuva! Milyonlarca küçük, minicik 
mikropların yuvaları!
Ne istiyorlar? Tıpkı senin gibi 
mikroplar da huzur içinde 
yasayıp, islerine güçlerine 
bakmak istiyorlar. Seni hasta 
edenler dışında kulağa hoş 
geliyor. Seni hasta eden 
mikroplara “jerm” denir ve 
jermler her yerdedir.
Ne yapmalısın? Panik yok! 
Hastalık Dedektifleri, jermlerin 
şaşırtıcı mikroskobik dünyasına 
rehber kitabın. Nasıl yasadıkları, 
nasıl geliştikleri, insanlığı nasıl 
değiştirdikleri ve insanların 
onların yaygınlaşmasını nasıl 
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durdurduklarına dair her şey bu 
kitapta var.
Peki, ne bekliyorsun? Haydi, 
jermlerin dünyasından içeri gir 
ve ellerini yıkamayı unutma!
Dr. Jennifer Gardy İngiliz 
Kolombiya Merkezinde 
Hastalık Kontrol bölümünde 
bilim adamıdır. Kolombiya 
Üniversitesi Halk Sağlığı ve 
Toplum bölümünde yardımcı 
doçent olarak çalışır ve kendisini 
“hastalık dedektifi” olarak 
tanımlar. Bütün bu araştırmalar,  
seminerler ve bilimsel yayınların 
yanı sıra, CBC ve Discovery 
Kanada kanallarında televizyon 
programı yapmaktadır.  Bu kitap 
Gardy’nin ilk çocuk kitabıdır. 
Kanada’da bir müzisyen, birçok 
hayvan ve mikropla birlikte 
yaşamaktadır.BSL-4 BSL-4
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KİTABI OKUDUNUZ ŞİMDİ ETKİNLİKLERİNİ YAPARAK 
EĞLENMEYE NE DERSİNİZ?

S1: Jerm ve mikrobun farkı nedir? Açıklayınız.
C1:

S2: Jerm türlerini yazınız.
C2:

S3: Tüm mikroplar zararlı mıdır? Yararlı mikroplar varsa 
türlerini belirtiniz.
C3:

Asağıdaki soruları Hastalık Dedektifleri adlı kitaptan yola 
çıkarak yanıtlayınız.

Asağıdaki soruları Hastalık Dedektifleri adlı kitaptan yola 
çıkarak yanıtlayınız.



S4: Jermlerden ve mikroplardan korunmanın başlıca yöntemleri 
nelerdir? Açıklayınız.
C4:

S5: Halk sağlığı ne işe yarar? Açıklayınız.
C5:

S4: Jermlerden ve mikroplardan korunmanın başlıca 
yöntemleri nelerdir? Açıklayınız.
C4:

S5: Halk sağlığı ne işe yarar? Açıklayınız.
C5:



Nezle olmuş birine hastalığı hakkında bilgi verip önerilerde 
bulunabilir misin?

Bilimsel Adı: 
Bulaşma Şekli:
Belirtileri:

Tehlike Boyutu:
Önerilerim:



sürekli savaş halindedir. Onlarla 
mücadele ettikçe yeni yöntem 

geliştirirler.
Bir bakterinin savaşını anlatan bir 

hikaye yazınız.

BAKTERİLER



Halk Sağlığı Uzmanı :

Bir halk sağlığı uzmanı olduğunuzu düşünün. Mikrop ve 
jermlerden korunmak için hangi önerilerde bulunurdunuz?

Önerilerim:

1.
  
2.
  
3.
  
4.
  
5.
  



Benim Jermim:

Bulaşma şekli:

Tehlike boyutu:

Yaşadığı yerler:

Belirtileri:

Bir jerm yaratınız. Yarattığınız jermin bulasma seklini, 
yasadığı yerleri, belirtilerini, tehlike boyutunu yazınız. 

Yarattığınız jermi resimleyiniz.



İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLAR:
T5.2. OKUMA
Anlama
T5.2.1. Okuduklarının konusunu 
ve ana fikrini/ana duygusunu 
belirler.

T5.2.2. Okuduklarında 
yardımcı fikirleri belirler ve 
yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl 
desteklediğini açıklar.

T5.2.3. Başlık ve içerik 
uyumunu sorgular.

T5.2.7. Okuduklarındaki 
yönlendirici ifadelerin anlamda 
yaptığı değişikliği fark eder.
Ama, fakat, oysaki, başka bir 
deyişle, özellikle, ilk olarak, son 
olarak gibi yönlendirici ifadeleri 
bulması sağlanır.

T5.2.13. Okuduğunu 
anlamlandırmada görsellerden 
yararlanır.
Görsel, sözel, grafik, tablo, 
çizelge ve benzeri biçimlerde 
sunulan bilgilerin metnin 
anlaşılmasına nasıl katkı 
sağladığını açıklayarak bu 
bilgileri yorumlaması sağlanır.

T6.2. OKUMA
Anlama
T6.2.1. Okuduklarının 
konusunu ve ana fikrini/ana 
duygusunu belirler.

T6.2.2. Metnin nesnel bir 
özetini yapar.

T6.2.3. Okuduklarında 
yardımcı fikirleri belirler ve 
yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl 
desteklediğini açıklar.

T6.2.4. Başlık ve içerik 
uyumunu sorgular.

T6.2.8. Metinde cümlenin, 
bölümün, sahnenin veya 
dörtlüğün metnin bütünü ile 
nasıl ilişkilendirildiğini ve olay 
akışına nasıl katkı sağladığını 
analiz eder.

T6.2.10. Okuduklarındaki 
yönlendirici ifadelerin anlamda 
yaptığı değişikliği fark eder.
Ama, fakat, oysaki, başka bir 
deyişle, özellikle, ilk olarak, son 
olarak gibi yönlendirici ifadeleri 
bulması sağlanır.

T6.2.13. Bilgilendirici metinde 
yazarın amacını veya konuya 
bakış açısını belirler.

T6.2.14. Bilgilendirici 
metinlerde gerekçelerle 
ve kanıtlarla desteklenmiş 
görüşleri, gerekçelerle ve 
kanıtlarla desteklenmeyen 
görüşlerden ayırt eder.

T6.2.15. Bilgilendirici 
metinlerde bir cümlenin, 
paragrafın veya bölümün 
metnin bütünüyle nasıl 
ilişkilendirildiğini analiz eder.

T6.2.16. Bilgilendirici metinde 
bir yazarın konuyu ve olayı 
sunuşunu başka bir yazarın 
sunuşuyla karşılaştırır.
Bilimsel bir konuda farklı 
gerekçe ve kanıtlardan hareketle 
farklı sonuçlara gidilebileceğinin 
anlaşılması sağlanır.

T6.2.17. Okuduklarında 
anlatım biçimlerini ve düşünceyi 
geliştirme yollarını fark eder.

T7.2. OKUMA

Anlama
T7.2.1. Okuduklarının konusunu 
ve ana fikrini/ana duygusunu 
belirler.

T7.2.2. Metnin nesnel bir özetini 
yapar.

T7.2.3. Okuduklarında 
yardımcı fikirleri belirler ve 
yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl 
desteklediğini açıklar.

T7.2.4. Başlık ve içerik 
uyumunu sorgular.

T7.2.7. Okuduklarındaki 
yönlendirici ifadelerin anlamda 
yaptığı değişikliği fark eder.
Aksi takdirde, ama fakat oysaki 
başka bir deyişle, özellikle, ilk 
olarak, son olarak, tersine, o 
hâlde, başka bir deyişle vb. 
yönlendirici ifadeleri bulması 
sağlanır.

T7.2.9. Okuduklarında anlatım 
biçimlerini ve düşünceyi 
geliştirme yollarını fark eder.

T7.2.13. Bilgilendirici metinleri 
çözümler.
Kişi, olay ve düşünceler 
arasındaki etkileşimin 
çözümlenmesi; olayların /
düşüncelerin kişileri nasıl 
etkilediği veya kişilerin olayları/
düşünceleri nasıl etkilediğinin 
açıklanması sağlanır.
Yazarın metni nasıl 
yapılandırdığını, bölümlerin 
metnin bütününe ve işlenişine 
nasıl katkı sağladığını 
açıklaması sağlanır.

T7.2.14. Bilgilendirici metinde 
sunulan gerekçeleri ve kanıtları 
değerlendirir.


