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Etkinlik özeti: Etkinlik, doğal/biyolojik formların geometrileri, matematiksel ilişkileri ve bunların
kağıt katlamak yoluyla nasıl keşfedilebileceğine yönelik bir deneyimi kapsamaktadır. Doğadaki
pek çok canlı detaylı incelendiğinde, temelinde matematiksel ilişkilerin ve geometrik formların
olduğu gözlenmekte, origami ise doğanın özündeki söz konusu ilişkilerin anlaşılması için bir araç
olmaktadır. Bu etkinliğin amacı, öğrencilerde, doğadan öğrenme ve biyotasarım kavramları
hakkında farkındalık oluşturmanın yanı sıra, doğada bulunan çeşitli canlılarda (bitkiler, çiçekler,
hücreler, kristaller vb.) geometrileri ve matematiksel ilişkileri origami aracılığıyla keşfetmelerini
sağlamaktır. Origaminin en önemli avantajı, 2 boyutlu düzlemden 3 boyutlu oluşumların
üretilmesidir. Bu doğrultuda öğrencilerin üç boyutlu düşünme ve yaratıcılık becerilerinin
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca origami etkinlikleri, öğrencilerin problem çözme ve
sorgulama becerilerini ve çoklu zekalarını geliştirmektedir.

Amaç: Origami, günümüzde bir sanat olarak görülmesinin ve tasarımla ilişkili çeşitli sanat
dallarında yer bulmasının yanı sıra, örgün eğitimde bilimsel öğretilerle de ilişkilendirilerek
uygulanan bir çalışma alanıdır. Origaminin en önemli avantajı, 2 boyutlu düzlemden 3 boyutlu
oluşumların üretilmesidir. Bu doğrultuda öğrencilerin üç boyutlu düşünme ve yaratıcılık
becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca origami etkinlikleri, öğrencilerin problem
çözme ve sorgulama becerilerini ve çoklu zekalarını geliştirmektedir.
Doğadaki pek çok canlı detaylı incelendiğinde, temelinde matematiksel ilişkilerin ve geometrik
formların olduğu gözlenmekte, origami ise doğanın özündeki söz konusu ilişkilerin anlaşılması
için bir araç olmaktadır. Bu etkinliğin amacı, öğrencilerde, doğadan öğrenme ve biyotasarım
kavramları hakkında farkındalık oluşturmanın yanı sıra, doğada bulunan çeşitli canlılarda (bitkiler,
çiçekler, hücreler, kristaller vb.) geometrileri ve matematiksel ilişkileri origami aracılığıyla
keşfetmelerini sağlamaktır.
Konu: Etkinlik, doğal/biyolojik formların geometrileri, matematiksel ilişkileri ve bunların kağıt
katlamak yoluyla nasıl keşfedilebileceğine yönelik bir deneyimi kapsamaktadır.
Yöntem: Atölye çalışmaları
Uygulama Planı: Atölyenin başlangıcında öğrenci grubuna 10 sorudan oluşan bir ön test
uygulanacaktır. Bunun ardından öğrencilere origami sanatı, doğal/biyolojik formların ilgi çekici
geometrileri, matematikle ilişkileri ve bunların kağıtları katlamak yoluyla nasıl keşfedilebileceğine
yönelik bilgilendirme ve farklı tasarım örneklerinin görselleri üzerinden interaktif bir sunum
gerçekleştirilecektir. Sonraki aşamada öğrencilerin, seçecekleri geometriler üzerinden kağıt
katlama örneklerini uygulamalı olarak deneyimlemelerine geçilecektir. Karmaşık geometrilere
geçmeden önce, öğrencilere origaminin temel kuralları aktarılarak, basit birkaç katlama taktiği
üzerinden denemeler yaptırılacaktır. Son aşamada atölye yürütücüleri tarafından belirlenen 10 adet,
üç boyutlu origami ürünü, doğada benzediği biyolojik yapı ile ilişkisi ve geometrik esasları
doğrultusunda çözümlenerek, aşama aşama açıklanarak uygulatılacaktır. Seçilen ürünler temelde,
çokyüzlü geometrik yapıların yan yana getirilmesi, türetilmesi ya da çoğaltılması ile oluşturulan
çoğul geometriler olacaktır. Son olarak yapılacak olan son test ile öğrencilerin matematik ve
geometrinin yanı sıra doğal formların geometrik/matematiksel ilişkileri konusundaki kazanımları
irdelenecektir.
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