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Elma hikayesi, besin / yakıt ve enerji konusuyla ilgili bir hikayedir. Öğrencilerin yakıtların 
yaşamımızdaki rollerini içgüdüsel olarak anlayabilmeleri için gerekli kavramlar içermektedir.  
Hikaye günlük yaşamdan alınmıştır. Besin maddeleri konusu ve 8-12 yaş arası çocukların bildikleri 
doğal süreçler ele alınmaktadır.  
Hikaye ve çizimler oluşturulurken 7 - 8 yaşındaki çocuklar hedef kitle olarak belirlenmiştir. 
Dolayısıyla hidrojen ve yakıt hücreleri açık bir şekilde belirtilmemektedir. Ancak, güneş enerjisi, 
yakıt üreticileri (yapraklar), yakıt (elmalardaki besin) ve "yakıt kullanıcıları" (elma yiyen çocuklar) 
gibi kavramların güneş ışınları, PV hücreler, hidrojen ve yakıt hücrelerinden oluşan bir sistemle 
eşdeğer oldukları söylenebilir.  
Hikaye özellikle şu konulara değinmektedir:  

- Doğal ve teknik süreçlere birer ajan olarak katılan doğanın güçleri  
- Doğanın güçlerini temsil eden ajanların taşıdıkları maddelerin enerji içerikleri  

Hikaye, sonraki eğitim patikasında kullanılan kavram ve anahtar kelimeleri öğrencilere 
aktarmaktadır. Bu belge sayesinde öğretmen "Hidrojen ve yakıt hücreleri - Nasıl, ne için ve 
neden?" adlı yazıda bahsedilen konseptleri tanıma ve uygulama becerilerini geliştirecektir. Bu, 
hikayedeki mecazi ifadeleri analiz ederek gerçekleştirilmelidir. Aynı metaforların günlük yaşama 
ait olayları ele alan çocuk hikayelerinin dilinde tespit edilmeleri şarttır.  
Bu rehberin amacı, doğanın güçleri ve enerji ile ilgili açıklamalar yapılırken kullanılan metaforların 
ve doğanın güçlerini birbirleriyle kıyaslarken kullanılan analojilerin tespit edilmesine yardımcı 
olmaktır. 

 
Rehberde aşağıdakiler sayfa sayfa açıklanır ve gösterilir:  

- Analizi yapılan metin,  
- Doğanın farklı güçleri1 arasındaki analojiler,  
- Mecazi ifadeler ve bunların temelindeki metaforlar,  

- [köşeli parantezler içerisinde] ek açıklamalar, öğretmen için ek çözümler ve sonraki 
tartışmalarla ilgili fikirler.  

 
 
1 Aynı metaforların iki farklı konunun açıklanmasında kullanılması halinde bu iki konu arasında 
bir analoji oluşturulmuş olmaktadır. Analoji, "benzer" veya "aynı" olgularının varlığı halinde 
oluşturulmaktadır. Analoji örneği: Vücut için besin ne ise araba için yakıt odur. Bu analojideki 
metaforlar: YAKIT (GÜÇ VEREN BİR) MADDEDİR, BESİN (GÜÇ VEREN BİR) MADDEDİR, Yakıt ve 
besin, makinelerin (araba ve vücut) çalışmalarını sağlarlar 
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Elma Hikayesi: Metin 
 
Sayfa 1: Anna, babası ve annesiyle birlikte evlerinin yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda. 
İstasyonun mağazasından çıktı. Babası ona bir elma almıştı çünkü çok ama çok açtı. Annesi 
gülümsedi ve depoya doldurduğu benzinin arabanın besini olduğunu söyledi. Anna 
elmasını hızlıca yiyerek "deposunu doldurdu" ve "motorunu çalıştırdı". Babası, 
"görüyorum ki pilini şarj ediyorsun" dedi. 
 
Sayfa 2: Eve döndüklerinde Anna bahçedeki büyük elma ağacını fark etti. İlkbahar mevsimiydi. 
Ağacın açık yeşil renkli yaprakları çok güzeldi. Ağaçta hala çiçekler vardı. Minicik elmalar dallarda 
büyüyordu. Hava kararmaya başladı. Annesi Anna'yı yemeğe çağırdı. Kısa bir süre sonra uyku 
zamanı gelip çatmıştı. Anna yataktayken elmaların ne zaman büyüyüp olgunlaşacaklarını 
düşündü. 
 
Sayfa 3: İlerleyen yaz aylarında ağaç yavaş yavaş değişti. Yaprakları daha sıklaştı ve daha koyu bir 
renk aldı. Birçok küçük elma yere düşmüştü. Dallarda kalan elmalar ise git gide büyüyordu. 
Elmaların kabukları yavaş yavaş kızarıyordu. 
Güneşli günler geldi, yağmur yağdı, rüzgar, dal ve yaprakları usul usul okşadı. Sık sık bahçede 
oynayan Anna ve arkadaşları farkında olmasalar da doğanın güçleri sürekli iş başındaydı. Gece 
gündüz hiç durmadan bütün yaz boyunca çalışan bu güçler elmaların büyüyüp olgunlaşmalarını 
sağladı. 
 
Sayfa 4: Söz konusu güçler özellikle ağacın yapraklarına yoğunlaşıyorlardı. Sıcak, güneşli 
günlerde ağacın dalları arasında esen kuru yaz rüzgarları ağacın yapraklarındaki suyu alıp 
götürürdü. Rüzgarın alıp götürdüğü su, yaprak ve dallara geri getirilmeliydi. Ağaç bu suyu 
yerin altından getiriyordu. Ağacın kökleri toprağın derinliklerinde devasa eller gibi ilerliyor ve 
su arıyordu. Kökler, bulabildikleri her damla suyu emiyordu. 
 
Sayfa 5: Yapraklardaki suyun bir bölümünün uçmaktan daha önemli işleri vardı ama... Su, yaprağın 
üzerine düşen güneş enerjisi ve yaprağın üzerindeki küçük boşluklardan içeriye giren hava ile 
birleşiyordu. 
 
Sayfa 6: Bu birleşim sonucunda besin maddeleri meydana geliyordu. Su, ışık ve hava birleşerek 
ortadan kayboluyordu. Onların yerine yeni ve güçlü bir madde oluşuyordu. Bu maddeye BESİN 
diyoruz. 
 
Sayfa 7: Güneş ışığı, hava ve su beraber oldukça güçlü bir üçlüyü oluşturuyorlardı. Özellikle 
güneş ışığı bol miktarda enerji içeriyordu. Su, hava ve ışık birleştiklerinde bu enerji serbest kaldı. 
Ortaya çıkan besin maddesi hayaletlerden aldığı enerjiyi depoladı. Hayaletler birleşerek oldukça 
güçlü bir maddeye dönüşmüştü. 
Besin, bu enerjiyi ihtiyaç duyulunca kullanılmak üzere saklayacaktı. Ağacın büyümesi ve 
güçlenmesi için enerjiye ihtiyaç duyulduğunda bu enerjiyi serbest bırakacaktı. Ya da ağacın 
meyvelerini insanlar veya hayvanlar yediğinde enerjisini onlara verecekti. 
 
Sayfa 8: Besin ayrıca ağaç tarafından da kullanılacaktı. Ağacın güçlenmesini sağlayabilirdi. 
Elmaların içerisindeki tohumlar için de gerekliydi. Bu tohumlar, elma yere düştüğünde yeni bir 
ağacın doğmasını sağlayabilirlerdi... Elma ayrıca Anna, arkadaşları ve ailesi için de bir besin 
kaynağıydı. Ağacın ürettiği elmalar onları yiyen herkes için yararlı birer besin maddesiydi. 
 



 
 
Sayfa 9: Bu besin maddesi, bütün yaz boyunca yapraklarda güneş ışığı, su ve havanın birleşmesi 
sonucu oluşturulmuştu. Yapraklardan elmalar dahil ağacın her yerine taşınmıştı. Elmalardaki besin 
maddesi oraya depolanması için gönderilmişti. Anna'nın sonbaharda yemesi için saklanmıştı. 
 
Sayfa 10: Güzel bir sonbahar gününde Anna arkadaşlarıyla bahçede oynuyordu. Hiç yorulmak 
bilmiyorlardı sanki. Ama çocuklar da yorulur. Ağaçtaki büyük, kırmızı elmaları fark ettiler. 
Elmaların ağırlığı altında eğilerek yere yaklaşan bir dal buldular. Herkes beğendiği bir elma seçti. 
 
Elmalarını afiyetle yediler. Vücutlarına enerjinin girdiğini hissettiler. Anna'nın annesi 
pencereden seslendi: "Çocuklar, bakıyorum da pillerinizi şarj ettiniz!". 



 
 
 
 
 

Elma Hikayesi: Analiz  
 

"Annesi gülümsedi ve depoya 
doldurduğu benzinin arabanın besini 
olduğunu söyledi." 

 

Analoji:  
Vücut için besin ne ise araba için yakıt odur. 
 
Gizli metaforlar: 
HEM YAKIT HEM DE BESİN BİRER MADDEDİR.  
HEM ARABA HEM DE VÜCUT BİRER MAKİNEDİR. 
Diğer metaforlar: 
MADDELER ENERJİ TAŞIR, VÜCUT VE ARABA BİRER 

BAĞLAYICI/DÖNÜŞTÜRÜCÜDÜR. 
 

["Anna elmasını hızlıca yiyerek "deposunu 
doldurdu" ve "motorunu çalıştırdı". Yukarıda 
belirtilen analoji, Anna elmanın etkisini 
vücudunda hissettiğinde kullanılmaktadır.] 

 

Babası, "görüyorum ki pilini şarj ediyorsun" 
dedi.  
 
Metafor: 

VÜCUT BİR ENERJİ DEPOSUDUR. 



 

"Annesi Anna'yı yemeğe çağırdı.  
Kısa bir süre sonra uyku zamanı gelip 
çatmıştı." 

 

[Anna'nın vücudu akşam yemek yiyerek ya da 
olgun bir elma yiyerek enerjisini 
tamamlamalıdır. Yemek yemek vücuda enerji 
verir.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"... ağaç ise... git gide büyüyordu." 
[Ağaç da Anna gibi büyüyordu] 

 

"Güneşli günler geldi..." 
 

Metafor:  
GÜNEŞ IŞINLARI, YAĞMUR VE RÜZGAR BİRER GÜÇTÜR. 

 
[Daha bilimsel bir deyişle, hikayedeki doğanın 
güçleri ışık, su ve havadaki CO2'tir.] 



 
 
 

"Söz konusu güçler özellikle ağacın 
yapraklarına yoğunlaşıyorlardı." 

 

Metafor: GÜNEŞ IŞIĞI, YAĞMUR VE RÜZGAR BİRER 
GÜÇTÜR. YAPRAKLAR MAKİNELER YA DA FABRİKALAR 
OLARAK GÖRÜLEBİLİR 

 

"Rüzgarın alıp götürdüğü su, yaprak ve dallara 
geri getirilmeliydi." [Yaprakların görevlerinden 
biri, buharlaşmayı sağlayarak ağacın topraktan 
su emmesini sağlamaktır. Bu görev ve kapilar 
hareket, ağaç içerisindeki su döngüsünün 
devamını sağlar.] 

 

"Ağacın kökleri toprağın derinliklerinde 
devasa eller gibi ilerliyor ve su arıyordu."  
Analoji: Kökler ellere benzerler. 
Metafor:  
KÖKLER ARAÇTIR (UZANARAK BİR ŞEYLERİ TUTABİLİRLER). 
ELLER ARAÇTIR. 
 

 
 

 

"Yapraklardaki suyun bir bölümünün 
uçmaktan daha önemli işleri vardı ama..." 

 

Metafor:  
SU BİR MADDEDİR, AJANDIR (İŞ YAPABİLİR). 
 

[Ajanlar gücü temsil ederler.] 



 

"Bu birleşim sonucunda besin maddeleri 
meydana geliyordu." 

 

Metafor:  
GÜNEŞ IŞIĞI, YAĞMUR, RÜZGAR VE BESİN BİRER 

GÜÇTÜR. 
 

"Su, ışık ve hava birleşerek birer hayalet gibi 
ortadan kayboluyordu. Onların yerine yeni 
ve güçlü bir madde oluşuyordu. Bu maddeye 
BESİN diyoruz." 

 

Analoji:  
Su, ışık, hava ve besin birer hayalet gibidir 
(ajanlar). 

 

Metafor:  
HAYALETLER, SU, IŞIK, HAVA VE BESİN BİRER GÜÇTÜR. 

 
[Hayaletler su, hava, ışık ve besinler gibi 
ortadan yok olup var olabilirler.] 



 

"Güneş ışığı, hava ve su beraber oldukça 
güçlü bir üçlüyü oluşturuyorlardı. Özellikle 
güneş ışığı bol miktarda enerji içeriyordu. 
Su, hava ve ışık birleştiklerinde bu enerji 
serbest kaldı." 

 

Metafor:  
IŞIK, YAĞMUR VE RÜZGAR BİRER GÜÇTÜR. 

 

"Özellikle..." 
 

Metafor:  
ENERJİ BİR MADDEDİR VE TAŞINABİLİR/DEPOLANABİLİR  
(enerji havada, suda, ışıkta ve besinlerde 
depolanabilir ve taşınabilir; ışık, su, hava ve 
besinler enerji taşıyıcısıdır.) 

 

Mecazi ifadeler: ("...güneş ışığı bol miktarda 
enerji içeriyordu", "enerjilerini serbest 
bıraktılar, besin, hayaletlerin taşıdığı enerjiyi 
aldı", "besin enerjiyi depoladı".) 



 

"Besin ayrıca..." 
 

Metafor:  
BESİN BİR AJANDIR/GÜÇTÜR 

 

("Ağacın güçlenmesini sağlayabilirdi", 
"tohumlar için de gerekliydi", "Anna, 
arkadaşları ve ailesi için de bir besin 
kaynağıydı".) 



 

"Bu besin maddesi... oluşturulmuştu" 
 

Metafor:  
BESİN BİR MADDEDİR (ÜRETİLEBİLİR, 
TAŞINABİLİR VE DEPOLANABİLİR) 

 

[Güçler/ajanlar/hayaletler birer "maddedir". 
Bunların miktarı az veya çok olabilir ya da 
boyutları "büyük" ya da "küçük" olabilir.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Elmalarını afiyetle yediler..." 
 

Metafor:  
BESİN (ELMA) BİR GÜÇTÜR. 
 

"Çocuklar, bakıyorum da pillerinizi şarj ettiniz!" 
(babanın 1. sayfadaki ifadesine atıfta 
bulunuluyor). 

 

Metafor:  
VÜCUT BİR ENERJİ DEPOSUDUR. 
VÜCUT BİR HAREKET JENERATÖRÜDÜR 

 

[Hikayede insan vücudu ile yakıt hücresi 
arasında bir analoji kurulmaktadır. Vücut iş 
yapmak için bir yakıta ihtiyaç duymaktadır.] 



 


