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ADA LOVELACE ile birlikte
Açıklama: Öğrenciler, bir projenin belirli adımlara nasıl 
bölüneceğini okurlar. Öğrenciler daha sonra sınıf için bir 

projedeki ilerlemelerini yönetmek için kendi Kanban panolarını 
oluşturma alıştırması yaparlar.

BİR BİLGİSAYAR BİLİMCİ GİBİ 
PROBLEMLERİ NASIL PARÇALARSINIZ?

AYRIŞTIRMA
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MALZEMELER

SÖZLÜK

Ayrıştırma: Bir şeyi daha küçük parçalara ayırma eylemi. 
Kanban Panosu: Bir projedeki ilerlemeyi takip etmek için kullanılan bir araç. Panoda 
“Yapılacaklar”, “Yapılıyor” ve “Bitti” etiketli üç sütun bulunur.

TEKNOLOJİ IŞIĞINDA KADIN (5 Dakika) 

1. Öğrencilerden gözlerini kapatmalarını ve ilk bilgisayar programcısını hayal etmelerini isteyin. 
Neye benziyorlar? İşleri neye benziyor? Hangi çağ?

2. Çalışma sayfasını öğrencilere dağıtın. Öğrenciler Ada Lovelace'ı okurken 3 dakika süre tutun. 
3. Öğrencilere, Ada Lovelace hakkındaki biyografinin, ilk bilgisayar programcısı hakkında hayal 

ettikleriyle karşılaştırıldığında nasıl olduğunu paylaşmalarını sağlayın.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Öğrenciler...
Büyük bir projeyi daha 
küçük, küçük boyutlu 
görevlere ayırabilir.

1. Çalışma kağıdı
2. Fotoğraf: Ada Lovelace
3. Poster kağıdı ve yapışkan

notlar (öğrenciler fiziksel bir
Kanban panosu
oluşturuyorsa)

STANDARTLAR

CSTA: 2-AP-13 
CCSS ELA: CCRA.R.2 
CCSS Math: MP1

ETKİNLİK (35 Dakika)

1. Açıklayın: Bugün ayrıştırma hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıştırma, karmaşık bir şeyi 
daha küçük parçalara ayırma işlemidir. Bu, Ada'nın bir sayı dizisini nasıl hesaplayacağına 
dair bir algoritma yazarken kullandığı işlemin aynısıdır. Bilgisayar bilimciler ayrıştırmayı 
algoritmalar oluşturmak için kullanırlar, ancak aynı zamanda projeleri planlamak için de 
kullanırlar. Bugün, bu ikinci vakaya odaklanacağız.

2. Öğrenciler çalışma kağıdındaki “Ayrıştırma Nedir?” bölümünü okurken 3 dakika süre tutun.
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3. Öğrenciler, kötü yazılmış görevleri geliştirerek çalışma sayfasındaki tabloyu doldururken 5
dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın. Öğrencilerin yazdıkları geliştirilmiş görevleri
paylaşmalarını sağlayın. Önerilen bazı cevaplar aşağıdadır.

4. Öğrencilerin planlamaya başlamasını istediğiniz projeyi tanıtın. Bu, öğrencilerin birden fazla 
adımı tamamlamasını gerektiren herhangi bir büyük proje (sunu, rapor, diorama vb.) olabilir.

5. Öğrenciler atanan projeyi bir görev listesine bölerken 5 dakika süre tutun. Öğrenciler, 
çalışmalarını çalışma yaprağındaki ikinci tabloya kaydetmelidir. Öğrenciler çalışırken dolaşın 
ve görevlerinin belirli, küçük veya anlaşılır olmadığını fark ederseniz onları yönlendirin.
- Öğrenciler gruplar halinde çalışıyorsa daha fazla zamana ihtiyaç duyabilirler.

6. Açıklayın: Artık bu proje için yapmanız gerekenlerin bir listesine sahip olduğunuza göre, 
sonraki adım bu listeyi ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olabilecek bir araca 
dönüştürmektir.

7. Öğrenciler çalışma kağıdındaki “Kanban Nedir?” bölümünü okurken 3 dakika süre tutun.
8. Öğrenciler kendi Kanban Panolarını oluştururken 5 dakika süre tutun.  Yeriniz varsa, 

öğrenciler kendi fiziksel panolarını oluşturmak için poster kağıdı kullanabilirler. Alternatif 
olarak, öğrenciler dijital bir pano oluşturmak için Trello gibi online bir araç kullanabilirler.
- Eğer öğrencilerin Trello panosu oluştrmasını istiyorsanız, onların ilerlemelerini görmek için 
için sizi panoya davet etmelerini sağlayın.

Rapor Yaz Çok büyük 
bir görev 

Küresel ısınma hakkında 3 kaynak bulun. Her 
kaynaktan 1 alıntı seçin. Kaynaklardan 
alıntıları rapor ana hatlarına ekleyin. Giriş 
paragrafı yazın. Her kaynak için 1 destekleyici 
paragraf yazın. Sonuç paragrafı yazın.

Kaynakça için makalelerin bağlantılarını 
Keya'ya e-posta ile gönderin.

Poster için laboratuvar raporu içeriğini yeniden 
yazın. Poster için içeriği yazdırın. Posteri 
birleştirin. Posteri süsleyin.

Anlaması zor

Belirli değil

Keya' ya e-posta

Poster

http://Trello
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BİLGİLENDİRME (5 Dakika)

1. İki dakika süre tutun. Öğrencilerin ortak olmalarını ve görev listelerini ve Kanban panolarını 
paylaşmalarını sağlayın. Daha sonra öğrencilerin aşağıdakileri partnerleriyle tartışmasını 
sağlayın:
- Bu aktivitenin neresi kolaydı? Zorlayıcı olan neydi?
- Ayrışmayı günlük yaşamınızda başka ne zaman kullanabilirsiniz?

2.Birkaç öğrenciden yanıtlarını paylaşmalarını isteyin. En iyi öğrenci cevapları, karmaşık bir 
problemin daha küçük parçalara bölünmesi gerektiğinde ayrıştırmanın her zaman 
kullanılabileceğini vurgulayacaktır. Örneğin, ayrıştırma, çok adımlı bir matematik 
problemini çözmek veya sürpriz bir parti planlamak için kullanılabilir.

3.Öğrencilere, ayrıştırma onlar için ilginçse, çevrimiçi veya derslerde bilgisayar bilimi hakkında 
daha fazla bilgi edinerek daha fazla çalışmayı düşünebileceklerini açıklayın! 




