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- İlkokul 2. Kademe (Fen ve Teknoloji) -



     Çocukların sahip olacağı her tutum ve davranışın oluşum süreci döneminde aldıkları 
eğitim oldukça önemlidir. Hiç şüphesiz tutum ve davranışların şekillenmesi birçok faktöre 
bağlı olarak gerçekleşir ve bu faktörlerin etki miktarı da birbirinden farklılık gösterebilir. 
Eğitim süreci içerisinde geliştirilen eğitim programları, sahip oldukları program ve 
öğrenme çıktılarıyla çocukların tutum ve davranışlarını şekillendiren en önemli unsurdur. 
Öğrenci merkezli yaklaşımlarla tasarlanan ve konulara odaklanmak yerine bireyin gelişim 
özelliklerine dikkat ederek, öğrenme özgürlüğüne imkan sağlayan programlar 
öğrencilerde tutum ve davranışların olumlu yönde oluşturulması açısından hayati öneme 
sahiptir. Program çıktılarına ilaveten programın doğrudan uygulayıcısı olan öğretmenlerin 
programa hakim olması ve programa bağlı gerçekleştireceği uygulamalar program ve 
öğrenme çıktılarına ulaşılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Programı bilmeyen ve 
programı referans almadan uygulamalar yapmaya çalışan bir öğretmen, ne kadar kaliteli 
olursa olsun öğrencilerine program ve öğrenme çıktılarını kazandırma noktasında 
zorluklarla karşı karşıya kalacaktır.

    Çevre eğitimi sayesinde bireylerin çevresel konularda bilgilenmesi ve çevreye yönelik 
olumlu tutum ve davranışlar kazanmaları en önemli hedeflerdir. Çevreyle ilgili; bilgi, tutum 
ve davranışların birbiriyle olan etkileşimi de çevre bilincinin oluşmasına imkan 
sağlamaktadır. Ancak bu sayede çevre bilinçli bireyler yetiştirmek mümkün olabilmektedir. 
Bu bağlamda; kullanılacak program, programın çevresel yönden sahip olduğu program ve 
öğrenme çıktıları, öğretmenin çevre bilinç düzeyi ve eğitim sırasında kullanılacak sınıf dışı 
öğrenme ortamları çok önemlidir. Çevre eğitimi sırasında çocukların özellikle yaparak ve 
yaşayarak çevreyi öğrenmelerine imkanlar yaratılmalıdır (Başal, 2005; Büyüktaşkapu, 
Öztürk Samur, Koçyiğit ve Özenoğlu Kiremit, 2011; Gülay ve Öznacar, 2010; Gülay 
Ogelman, 2014; Önder ve Özkan, 2013). 

Giriş
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Çevre Eğitiminin 
Amaçları

     Birçok alanda olduğu gibi çevre eğitiminin de temelleri erken çocukluk dönemde 
atıldığından, çevre bilincine sahip bireyler yetiştirebilmek için ilkokul 2. kademe (4. ve 5. sınıf) 
döneminde bu bilincin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek büyük bir önem arz etmektedir. 
Bu sayede çevresel bilinçlerini ilerleyen eğitim kademelerinde oluşturdukları çevre 
farkındalığı ve kazanımları sonucunda artırarak devam ettirebilirler.

     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilköğretim düzeyinde çevre konuları ayrı bir ders 
şeklinde verilmemektedir. Çevre ile ilgili konular ilköğretim birinci kademede Hayat Bilgisi, 
ilköğretim 2. kademede de Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji eğitim programları içerisinde 
yer alan öğrenme çıktılarına paralel kitaplarda yer verildiği şekilde ele alınmaktadır. Bu 
sebeple, çevre ile ilgili konular öğretmenlerin vurguladığı şekilde öğrencilere aktarılmaktadır 
(Alioğlu ve Kaşot, 2021; Aligüllü, 2021). Türkiye’de İlköğretim düzeyinde çevre ile ilgili 
konulara Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji eğitim programları içerisinde yer 
verilmektedir. Ayrı bir eğitim programı ve dersi bulunmamaktadır (Akınoğlu ve Sarı, 2009). 
Her konunun eğitim ve öğretiminde olduğu gibi çevre konusunda da öğretmene büyük 
görevler düşmektedir. Bu yüzden öğretmen hem programı çok iyi bilmeli hem de iyi bir çevre 
eğitimi için öğrenme çıktılarına paralel çevre ile ilgili konuları su yüzüne çıkaracak bir 
eğitim-öğretim süreci tasarlamalıdır. Bunu gerçekleştirmek açısından öğretmenin çevre 
bilinç düzeyinin yüksek olması oldukça önemlidir. Bazı durumlarda eğitim programının 
tamamlanabilmesi için çevre eğitimi konularına yeterince önem verilmemektedir (Alioğlu ve 
Kaşot, 2021; Aligüllü, 2021, Kaşot, 2017). Okullarda verilen çevre eğitimi çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından çok önemli bir yöntemdir. Öğretmenler ancak 
öğrencilerini çevre konusunda eğittikleri takdirde çevresel konulara ilişkin temel bir anlayış 
ve çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirebilirler (Taylor, Doff, Jenkins ve Kennelly, 2007).   



UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ve UNEP (Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı) ortak çalışması sonucunda; 1977 yılında dünyada ilk kez bakanların 
katılımıyla Hükümetlerarası Çevre Eğitim Konferansı Tiflis'te toplanarak çevre eğitimi 
konusunda küresel düzeyde nihai kararlar almıştır. Tiflis’de üretilen kararlara bağlı olarak da  
Uluslararası Çevre Eğitim Programı gözetiminde çevre eğitiminin küresel düzeyde hangi 
yapı ve hedefleri içermesi gerektiği net bir şekilde ortaya konmuştur. Tiflis Konferansı 
sonrasında üretilen ve konferansın adıyla anılan bildirge sonuç ve önerileri bireylerin nasıl bir 
çevre eğitimiyle eğitilmesi gerektiğini açık ve detaylı bir şekilde ortaya koyması açısından 
çok önemli hatta bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Tiflis Bildirgesi ile çevre 
eğitiminin gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde çerçevesi, niteliği, amaçları ve 
pedagojik olarak nasıl yapılması gerektiği belirlenmiştir.

Tiflis Bildirgesi’ne göre çevre eğitiminin amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
 

BİLİNÇ: Bireylerin ve toplumların, Çevrenin tamamı ve sorunları hakkında bireylerin 
ve toplumların bilinç ve duyarlılık kazanmasına imkan sağlamak;

BİLGİ: Bireylerin ve toplumların çevre ve sorunları hakkında temel düzeyde bilgi ve 
deneyim sahibi olmalarına imkan sağlamak;

TUTUM: Bireylerin ve toplumların çevre için  belli değer yargıları ve duyarlılık 
kazanmalarını sağlamak ayrıca çevreyi koruma ve iyileştirmelermeye yönelik etkin 
katılım isteği kazanmalarını sağlamak;

BECERİ: Bireylerin ve toplumların çevresel sorunları betimlemeleri ve bunlara 
yönelik çözümler üretebilmeleri için beceriler kazanmalarına imkan sağlamak;

KATILIM: Bireylere ve toplumlara, çevre sorunları ekseninde çözüm bulma 
faaliyetlerine etkin bir şekilde ve her düzeyden katılma imkanı sağlamaktır (Tbilisi 
Decleration, 1977; Ünal ve Dımışkı, 1999). 
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Çevre Eğitiminde 
Öğretmenin Rolü

1

             Etkin bir çevre eğitimi, kişilerin doğa ile yaşam deneyimleri etkileşimine paralel olarak şekillenir. Doğal 
ortamlarda edinilen tecrübeler, doğa ile olumlu tutumlar şekillendirilmesine imkan sağlar. Doğa-birey etkileşimi 
sırasında kazanılan bilgi ve beceriler; bireyin, doğal çevrelerini algılamalarında olumlu kazanımlar elde 
edilmesine ve çevresine saygı duyan ve çevresini koruyan bireyler yetiştirilmesine olanak sağlar. Bu 
kazanımların elde edilmesinde çevre eğitimi ve bu eğitimi verecek kişiler oldukça önemlidir. Bu noktadan yola 
çıkarak öğretmenler çevre eğitimi yaparken; 

Öğrencilerinin öğrenmelerine rehberlik eder ve onları çevre konularında yönlendirir, 

Çevre eğitimini doğa temelli yapmaya özen gösterir ve imkanların yetersiz olduğu durumlarda okul bahçesi 
gibi ortamları kullanarak eğitim yapmaya çalışır,

Doğada eğitim yaparken öğrencilerin güvenliğine azami önem gösterir ve öğrencilerin güvenli ortamlarda 
doğal yaşamı keşfedebilmelerine olanak sağlar,  

İlkyardım eğitimi alır ya da ilkyardım eğitimi olan kişilerle birlikte doğada eğitim yapar,

Eğitim sürecinde çevre eğitimi yaparken disiplinler arası veya zümre öğretmenleri ile işbirlikli çalışması 
büyük önem arz eder. 

Öğrencilerin çevre konusundaki ilgi ve meraklarını belirleyerek bu doğrultuda öğretim sürecini tasarlar, 

Çevre dostu davranışlar sergileyerek öğrencilere rol model olur, 

Çevre ile ilgili eğitim faaliyetlerinde ekofobi yaratmadan süreci yürütmeye dikkat eder, 

Öğrencilere çevreyi sevdirmede aktif rol alır, 

Yaşadığı ülkenin ve genel çevre sorunlarının farkında olur ve bunların çözümü için çaba harcar,
 
Çevre sorunlarının farkındadır ve bunlara çözüm üretmek için çalışır, 

Çevre sorunlarına çözüm üretmek için ayrıca; sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı ve bilinçli bireyler 
yetiştirmek için çaba sarf eder (Sobel, 1996; Cheong, 2005; Güler, 2007. Groves ve Pugh, 1999; Khalid, 
2001; Plevyak et al. 2001; Benzer, 2010; Karatekin ve Aksoy, 2012; Artun et al. 2013; Dinçol Özgür ve 
Yılmaz, 2013; Özbuğutu et al.  2014).  
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Çevre eğitimi söz konusu olduğunda öğretmenin rolü sadece eğitim öğretim yapmak değildir. 
Öğretmenin iyi bir eğitim öğretim yapması yanında sahip olması gereken belli başlı özellikleri de 
taşıması gerekir. Öğretmenler;

Her şeyden önce öğrencileriyle ilgili ve çevre konusunda bilgili bir rehber olmalıdırlar. 

Aynı zamanda öğrencilerinde çevreye yönelik olumlu tutumlar ve birliktelik duygusu  geliştirmelidirler.  
 
Halka açık olan otobüs durakları, parklar gibi çeşitli alanlarda öğrencilerine çöp kovasını kullanma 
kültürünü aşılamalıdırlar. 

Yaşadıkları toplumun gelenek ve görenekleriyle uyumlu çevresel aktiviteler planlamalıdırlar.

Öğrencilerini temiz ve estetik görünüşe sahip bir ortam oluşturmak için yönlendirmelidir.

Viral hastalıkların yaygın olduğu mevsimlerde, öğrencilerine sağlıklı çevre oluşturma ve bu tür 
hastalıkları önlemeye yönelik alışkanlıklar kazandıracak eğitim öğretim faaliyetlerine yer 
vermelidirler.

Tüm öğrencilerini önemli günlerde (çevre günü, doğum günü gibi) okula veya başka belirlenen bir 
alana ağaç dikmeye ve bakımını yapmaya yönlendirmelidirler. 

Öğrencilerine polietilen’den üretilmiş (pastiklerin ham maddesi) poşetler kullanmamaları veya 
kullanılan plastikleri geri dönüşüme göndermeleri  konusunda eğitim vermelidir. 

Çevre korumanın önemi ve neden gerekli olduğu konularında öğrencilerini güdülemeleri  
gerekmektedir. 

Dünya Orman Günü, Dünya Nüfus Günü, Dünya Doğa Koruma günü gibi çevre ile ilgili önemli 
günlerin uygulamalı etkinlilerle dikkat çekilmesi ve farkındalık yaratılması konusunda duyarlı 
davranmalıdırlar.

Yaşadıkları ortamları sağlıklı ve hijyenik hale getirilmesi yönünde motive etmek için konu uzmanlarını 
davet edebilir ve dikkatlerini sağlık ilkelerine çekmek için sağlık haftaları düzenleyebilir.

Her çocuğa çevrenin bir parçası olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmeli ve çevreyi korudukları 
zaman  çevrenin de onları koruyacağını aksi takdirde herkesin bunun yansımalarıyla yüzleşmek  
zorunda kalacağını vurgulamalıdır.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınma anlayışının temellerini de genç beyinlere aşılaması gerekmektedir 
(Devi, 2019). 
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Çevre Eğitiminde 
Kullanılabilecek 
Yöntem ve Teknikler

     Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi; çocukların sadece çevreye dair bilgileri bilmesi, öğretmenin ise 
bu bilgilerini çocuklara aktarmasından çok daha fazlasıdır. Bu kılavuz içerisinde erken çocukluk 
dönemindeki çocukların, çevre eğitimi kapsamında yaşayacağı deneyimlerin kendileri tarafından, bilinçli bir 
şekilde yapılandırılarak öğrenmelerinin daha etkili olacağı, böylelikle çevre için harekete geçebilecek, 
eleştirel düşünebilen bireylerin yetişebileceği tezi savunulmuştur.

    Bu tezin altında yatan görüş ise çocuğun aktif katılımı ve öğrenmesidir. Aktif öğrenme, çocukların insanlar, 
fikirler, olaylar ve olgular ile etkileşime geçip bilgiyi kendilerinin aktif olarak yapılandırmasını anlatır 
(Hohmann & Weikart, 1995; Polat, 2013). Başka bir deyişle; “kimse çocuk ve çocuk için bilgiyi 
yapılandıracak deneyime sahip değildir. Çocuk bunu [bilgiyi yapılandırmayı] kendi kendine yapmalı” 
(Hohmann & Weikart, 1995, s. 17), süreç içerisinde aldığı kararlar ve sorumluluklar ile kendi öğrenme 
sürecinin mimarı olmalıdır.

     Çocuklara göre güneş “bizleri ısıtmak için doğar” ve “doğa insanlar için vardır” şeklindedir.. Çocukların 
çevrelerine dair bu naif fikirleri ise tamamen içinde bulundukları gelişim dönemi ile alakalıdır. Yine çocukların 
içerisinde bulunduğu gelişim dönemi göz önünde bulundurulduğunda çocuklar, bu sürecin mimarı olabilmek 
için sadece ders materyallerine dokunup onları çeşitli yönlerden manipüle etmemeli; ilgili materyalleri farklı 
yaşantılar aracılığı ile deneyimlemeli, bu materyalleri kullanarak deneysel süreçler yaşamalı, sebep-sonuç 
ilişkisi kurmalı ve çeşitli olasılıklar içerisinde vereceği kararların kendisini nerelere götüreceğini görebilmeli 
ve karar verme mekanizmasının büyük bir parçası olmalıdır. Başka bir deyişle çocuk; kendi seçim ve 
eylemleri hakkında ne kadar söz sahibi olursa, o derecede kendi öğrenme sürecinin mimarı olabilmektedir. 
Böylelikle çocuklar çevrelerine dair kendi naif fikirlerini kendi deneyimleri aracılığı ile çevreye dair gerçek ve 
somut anlayışa dönüştürebilmektedirler.

     Bu bölümde çocuğu merkeze alıp, çocuğun aktif katılım ve öğrenmesini mümkün kılacak yöntem, teknik 
ve etkinlik örnekleri KKTC eğitim programına uygunluk ve eğitim ortamlarında uygulanabilirlik göz önünde 
bulundurularak seçilmiştir. Çevre eğitiminde çocuğun aktif katılım ve öğrenmesini sağlayacak yöntem ve 
teknikler sadece bu bölümde sunulanlar ile sınırlı değildir. Sunulan bu kılavuzun epistemolojik ve eğitimsel 
anlayışına uygun; iş birlikli öğrenmeyi mümkün kılan küçük grup/büyük grup etkinlikleri, beyin fırtınası tekniği 
vb. yöntem ve teknikler de çevre eğitiminde kullanılabilir.
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1. Sokratik Sorgulama Tekniği

     Sokrates’in kullandığı bu yöntem, sorunun sorulduğu tarafı boş bir kap, soruyu soranı ise bu boş 
kabı dolduracak kişi olarak görmez. Aksine; sorunun sorulduğu tarafın; ilgi, beceri ve algı düzeyine 
uygun modellenmiş sorular aracılığı ile soruların yöneltildiği kişiyi düşünmeye iterek, kendi 
düşüncesindeki tutarsızlıkları görmesini, veya önceki bilgi ve deneyimlerini kullanarak yeni bilgiler 
üretebilmesini sağlar. Bu bağlamda; Sokratik sorgulama yöntemi çocukların düzey ve gelişim 
özelliklerine uygun kullanıldığında; çocukların çevreye dair kendi öğrenme süreçlerinin mimarları 
olmalarına ve çevreye dair fikirlerini sınamalarına yardımcı olur.

2. Proje Yöntemi

   Sanıldığının aksine proje yöntemi, evde yapılan çeşitli çalışma veya ürünlerin sergilenmesi değildir. 
Proje yöntemi bir başlangıcı ve bir bitişi olan; süreç odaklı bir yöntemdir. Bu yöntemde, bir etkinliğe veya 
bir okul gününe sığmayacak süreçler; proje yöntemi kullanılarak çeşitli aktiviteler ile çocuklar tarafından 
incelenir. Projenin son aşaması olan değerlendirme aşamasında ortaya çıkan ürünlerden ziyade, bu 
ürünler kullanılarak proje süreci çocuklar tarafından değerlendirilir.

      Çevre eğitiminde proje yöntemi kullanılarak, çeşitli etkinlikler aracılığı ile çocukların aktif katılımının 
ve öğrenmelerinin yanı sıra, içeriklerin çeşitli zekâ türlerini kapsayıcı şekilde hazırlanmasına olanak 
tanımaktadır. Böylelikle eğitim süreci çeşitli ilgi, yetenek, gelişim seviyesi ve kültürel arka plana sahip 
çocukları kapsayacak şekilde planlanabilir.

3. Oyun Yöntemi

      Oyun, çocuğun çevresini kendi gözlemleri ve deneyimleri ile keşfetmeye çalıştığı doğal bir süreçtir. 
Bu bağlamda oyun, çocuğun aktif katılımının olduğu, öznesi olduğu süreci kendinin yönetip, kendi ilgi 
ve hazır bulunuşluğuna göre düzenlediği bir eylemdir. 

      Çevre eğitiminde oyun yöntemi kullanılarak, bahsedilen gelişim alanlarının yanı sıra, çocukların 
çevre ve doğayı kendi bakış açıları ve yöntemleri ile keşfetmelerine ek olarak, eko merkezci bir bakış 
açısı ve çevreye ilişkin olumlu tutumlar kazanmaları sağlanabilir.
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4. Drama Yöntemi

    Drama yöntemi, çocukların kendini uzamsal, hareket, anlatı vb. farklı şekillerde ifade etmelerine 
olanak tanır. İfade çeşitliliğindeki bu zenginlik nedeni ile, aktiviteler sırasında çocukların farklı zekâ 
türlerini bir arada kullanmalarına ve sınıfta bulunan farklı zekâ türlerini kapsaması açısından drama 
yöntemi okul öncesi sınıflarında kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Çevre eğitiminde drama 
yöntemi, bir etkinliğin dikkat çalışması veya değerlendirme aşaması olarak kullanılabileceği gibi, 
etkinliğin bütününü oluşturacak şekilde kullanılabilir. Çevre eğitiminde drama yöntemi, çocukların çevre 
ile etkileşim kurarak çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini, çocukların doğal malzemeler 
kullanarak, kendi duygu ve düşüncelerini yaratıcı şekilde ifade edebilmesini ve kalıcı öğrenmeyi sağlar. 
Özellikle alan gezileri veya sınıf dışı etkinliklerde dramanın çevre eğitimi kapsamında kullanılması, 
çocukların çevreleri ile etkileşime girmelerine yardımcı olur.

5. Yaratıcı Yöntemler

     Yaratıcı yöntemler; resim, müzik, drama, heykel, fotoğraf, dans, şiir, vb. çok geniş bir sanat 
yelpazesini kapsamaktadır. Bu geniş yelpaze içerisindeki yöntemler, çocukların görsel ve dokunsal 
olarak zengin deneyimler yaşayabilecekleri olanakları mümkün kılar. Bu deneyimler aracılığı ile 
çocuklar araştırma, yapma, yaratma ve dönüştürme gibi eylemleri kendilerinin düzenleyerek 
yapmalarına ve çeşitli olguları incelemelerine olanak tanır. Yaratıcı yöntemlerin anılan şekliyle 
işleyebilmesi için, düzenlenen etkinlikler sınırlandırılmamalı; etkinlikler üretilecek ürünlere göre değil, 
çocukların yaratıcılığı ve ilgisi etrafında şekillenmelidir.

     Çevre eğitiminde yaratıcı yöntemler, çocukların çevre eğitimine aktif katılımları aracılığı ile eleştirel 
düşünme becerilerini olanaklı kılan, çevreye dair duygu, düşünce ve tutumlarını yaratıcı şekilde ifade 
edebilecekleri bir ortam hazırlar. Çevre eğitimi kapsamında yaratıcı yöntemler kullanılırken ilgili 
deneyimlerin, çocukları doğa ile etkileşimlerini üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanması 
gerekmektedir.

6. Alan Gezisi Yöntemi

     Alan gezisi yöntemi, çocukların çeşitli kavram veya nesnelere ilişkin karmaşık süreçleri 
somutlaştırmak, sınıfa getirilmesi güç olan materyalleri yerinde incelemek ve çocukların farklı 
ortamlarda farkındalık kazanması açısından önemlidir. Bu öneminden dolayı sıklıkla tercih edilen alan 
gezisi yönteminde ziyaret edilen alan, okulun civarında yürüme mesafesinde olabileceği gibi, 
öğrencilerin taşıtlar ile seyahat etmesini gerektirecek kadar uzak da olabilir.
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Çevre eğitimi kapsamında alan gezisi yönteminin kullanımı, çocukların zengin deneyimler 
kazanmalarını amaçlar. Bu amaca ulaşılabilmesi için alan gezileri sadece “ziyaret” ile sınırlı kalmamalı, 
drama, oyun, yaratıcı yöntemler vb.  yöntem ve teknikler ile çocuğun ziyaret edilen alanda farklı 
deneyimler yaşaması sağlanmalıdır.

7. Öğrenme Bahçesi Yöntemi

     Öğrenme bahçeleri, çocukların gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli zengin deneyimleri içerisinde 
barındıran yerlerdir. İçerik farklılıklarına rağmen birbirinden farklı kuram ve yaklaşımlar, eğitimde bahçe 
kullanımının çocukların gelişimlerinin yanı sıra çevre ve doğa ile bağlantı kurmalarına, bahçede 
yaşadıkları deneyimler aracılığı ile çeşitli tutum ve davranışlar geliştirmelerine vurgu yapmaktadırlar.

    Çevre eğitiminde öğrenme bahçesi, çocuklar için bir laboratuvar görevi görmekte; bu alan içerisinde 
çocuklar, deneysel ve deneyimsel olarak çevre eğitimine dair çeşitli olguları sınayabilmekte ve 
deneyimleyebilmektedirler. Sürdürebilirlik, biyolojik çeşitlilik, çevre kirliliği vb. çevre eğitimi ile ilintili 
konuların yanı sıra, öğrenme bahçesi yöntemi ayrıca ekolojik bilgiler aracılığı ile eğitim programları 
arası iş birliğini olanaklı kılar. Ayrıca öğrenme bahçesi, ebeveynlerin ve okulun bulunduğu topluluğun, 
çevre konusunda bilinçlendirilebileceği bir araç olarak kullanılabilir.

8. Deney Yöntemi

    Deney yöntemi çocukların görece soyut kavram ve süreçleri; kendi deneyim ve katılımları ile 
yapılandırdıkları bilgiler aracılığı ile somutlaştırmalarına yardımcı olan bir yöntemdir. Genellikle bu 
yöntem uygulanırken, öğretmen deneyin aktif uygulayıcısı, çocuklar ise pasif gözlemleyen 
konumundadır. Bu genel kullanıma rağmen, çocukların aktif olarak deney sürecini formüle etmeleri, 
deney materyalleri ile etkileşime geçmeleri ve bilimsel süreci deneyimlemeleri bu yöntemde esastır. 
Farklı amaçlarla kullanılabilecek deney yöntemlerinde birbirinden farklı teknikler kullanılarak öğrenme 
süreci şekillendirilmektedir. Bu doğrultuda öğretmen hangi öğrenme çıktısını elde etmek istiyorsa buna 
yönelik bir amaç belirleyerek farklı tekniklerle deneyi şekillendirebilir. Deney yöntemi, öğretmenin çevre 
eğitimindeki amaç ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabileceği, esnek bir yöntemdir.





Çevre Eğitiminde 
Sınıf Dışı Ortamlar
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1) Özel Çevre Koruma Bölgeleri

     Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi
     Salamis Kocareis Tesisleri ile Park Otel Arasındaki Sahil Şeridi Özel Çevre Koruma Bölgesi
     Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi 
     Güney Karpaz Sahilleri Özel Çevre Koruma Bölgesi 
     Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi
     Gazi Mağusa Sulak Alanlar Özel Çevre Koruma Bölgesi 
     Tatlısu Kıyı Şeridi Özel Çevre Koruma Bölgesi 
     Avtepe Özel Çevre Koruma Bölgesi

Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi
Fotoğraf: Derviş Kulle

Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Çevre Eğitiminde
Sınıf Dışı Ortamlar> >

Akdeniz  ÖÇKB
Alagadi ÖÇKB

Tatlısu Kıyı Şeridi ÖÇKB

Güney Karpaz Sahilleri ÖÇKB

Karpaz ÖÇKB

Avtepe ÖÇKB

Gazimağusa Sulak Alan ÖÇKB

Salamis Kocareis Tesisleri ile Park 
Otel Arası Sahil Şeridi ÖÇKB

2) Herbaryumlar

      Alevkayası Herbaryumu 
      Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu
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Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Tarihi Müzesi
Fotoğraf: Nazım Kaşot

Büyük Han
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Lüzinyan Evi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Ay. Trias Bazilikası
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Apostolos Andreas Manastırı
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

3) Doğa Tarihi Müzesi ve Doğal Hayat Sergi Salonu

     Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Tarihi Müzesi
      Yakın Doğu Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi
      Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Birimi Sergi Salonu (İskele)

4) Müze ve Ören Yerleri

LEFKOŞA İLÇESİ
     Mevlevi Tekke Etnoğrafik Müzesi
      Derviş Paşa Konağı Etnoğrafik Müzesi
      II. Sultan Mahmut Kütüphanesi
      Taş Eserler Müzesi (Lapidari)
      Bedesten Ortaçağ Mezar Taşları Müzesi (Heykel Atölyesi)
      Barbarlık Müzesi
      Milli Mücadele Müzesi
      Büyük Han
      Kumarcılar Hanı
      Saçaklı Ev Kültür Sanat Merkezi
      Lüzinyan Evi

İSKELE İLÇESİ
Enkomi Harabeleri
Yeni İskele Banayia Teodokou İkon Müzesi
Kantara Kalesi
Ay. Trias Bazilikası (Sipahi)
Apostolos Andreas Manastırı
Ay Philion (Antik Carpasia) Harabeleri
İskele Arkeloji Müzesi

GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Otello Kalesi
Cambulat Müzesi ve Türbesi
Namık Kemal Müzesi
Salamis Harabeleri
Kral Mezarları Müzesi
St. Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesi
Akkule
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St. Hilarion Kalesi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Bellapais Manastırı 
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

GİRNE İLÇESİ
       Girne Kalesi ve Seksiyonları
        Antiphonitis Manastırı
        Halk Sanatları Müzesi
        Harup Ambarı Evi
        Arhangelos İkon Müzesi
        Güzel Sanatlar Müzesi
        Barış ve Özgürlük Müzesi
        Lambousa Mezarlık Alanı
        Karmi Mezarlık Alanı
        Bellapais Manastırı ve Baayia İkon Müzesi
        St. Hilarion Kalesi
        Taşkent Şehitlerr Müzesi
        Bufavento Kalesi

GÜZELYURT İLÇESİ
        St. Mamas İkon Müzesi
        Tumba Tou Skuru Sit Alanı
        Mirtu Pigades Tapınağı (Çamlıbel)

5) Yaban Hayat Konusunda Gidilebilecek Merkezler

        Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Bilgi Merkezi
        Doğa Park Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi 
        Doğa Park Deniz Canlıları Yaşam Merkezi
        Doğa Park Yaban Hayat Barınağı
        Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi 

LEFKE İLÇESİ
        Soli Harabeleri
        Vuni Sarayı

Soli Harabeleri
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

*Kronolojik sıralama

St. Mamas İkon Müzesi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit
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Arapköy Uzundere 
Arapköy Ayandere 
Beşparmak Alagadi Göleti 
Şahinler Göleti 
Şirinevler Göleti 
Yılmazköy Göleti 
Dağyolu Göleti 
Karşıyaka Göleti 
Geçitköy Dağdere Göleti 
Koruçam Göleti 
Akdeniz Göleti  
Haspolat Arıtma 
Haspolat Göleti 1-2 
Hamitköy Göleti 
Gönyeli Barajı 
Kanlıköy Barajı 
Güzelyurt Barajı 

Gemikonağı Göleti 
Yuvacık Ovgos Göleti 
Değirmenlik Göleti 
Geçitkale Eğridere 
Gönendere Göleti 
Serdarlı Ağıllıdere Göleti 
Köprü Göleti 
Gölbaşı Sınırüstü Göleti 
Ergazi Sayadere Göleti 
Bafra Sulak Alanı 
Mehmetçik Sulak Alanı 
Tatlısu Portokallı Dere Göleti 
Mersinlik Göleti 
Ayluga Gölü / Famagusta Fresh Water Lake 
Yenişehir Gülseren Sulak Alanı
Engomi Tuzla Sulak Alanı 
Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı 
Akova Göleti 

6)  Koruma Altına Alınmış Önemli Sulak Alanlar

1- Akdeniz Göleti
2- Akova Göleti 
3- Arapköy Ayandere
4-Arapköy Uzundere 
5-Ayluga Çanakkale Göleti - Tatlısu Gölü
6-Bafra Sulak Alanı
7-Beşparmak Alagadi Göleti
8-Dağyolu Göleti
9-Değirmenlik Göleti 
10-Engomi Tuzla Göleti - Glapsides1-2
11-Ergazi Sayadere Göleti
12-Geçitkale Eğridere
13-Geçitköy Dağdere Göleti 
14-Gemikonağı Göleti
15-Gölbaşı Sınırüstü Göleti

16-Gönendere Göleti 
17-Gönyeli Barajı
18-Güzelyurt Barajı
19-Hamitköy Göleti
20-Haspolat Göleti 1-2 
21-Kanlıköy Barajı
22-Karşıyaka Göleti
23-Koruçam Göleti 
24-Köprü Göleti 
25-Mehmetçik Sulak Alanı 
26-Mersinlik Göleti
27-Serdarlı Ağıllıdere Göleti
28-Şahinler Göleti
29-Şirinevler Göleti
30-Tatlısu Portokallı Dere Göleti 

31-Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı
32-Yenişehir Gülseren Sulak Alanı
33-Yılmazköy Göleti
34-Yuvacık Ovgos Göleti 
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Lefke

Güzelyurt

Girne

İskele

Lefkoşa

Gazimağusa

Geçitkale Göleti
Fotoğraf: Derviş Kulle

Gönendere Göleti
Fotoğraf: Derviş Kulle

Haspolat Havuzlar
Fotoğraf: Nazım Kaşot
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7) Doğada Etkinlik Yapılabilecek Park ve Piknik Alanları

Alsancak Milli Parkı
Alevkayası Piknik Alanı
Boğaz Piknik Alanı  
Taşkent Piknik Alanı
Mersinlik Piknik Alanı
İskele Belediyesi Piknik Alanı
Gülseren Halk Plajı Piknik Alanı
Güneş Piknik Alanı
Geçitköy Piknik Alanı
Yeşilırmak 

8) Gençlik Kampları

Lapta Gençlik Kampı
Kantara Gençlik Kampı

9) Doğa Yürüyüş Yolları (Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulan parkular)

Soli Yürüyüş Yolu
Sadrazamköy Yürüyüş Yolu 
Kalkanlı Anıt Zeytinler Yürüyüş Yolu 
Lapta-Başpınar Yürüyüş Yolu 
Karaman (Karmi) Yürüyüş Yolu 
Zeytinlik St. Hilarion Yürüyüş Yolu 
Karşıyaka Yürüyüş Yolu 
Esentepe Antiphonitis Yürüyüş Yolu 
Küçük Erenköy Tünel Yürüyüş Yolu 
Beylerbeyi (Bellapais) Yürüyüş Yolu 
Alevkaya Kuzgun Yürüyüş Yolu 

 
Dipkarpaz Yürüyüş Yolu
Ay Philon Yürüyüş Yolu
Yeni Erenköy Yürüyüş Yolu
Kaleburnu Yürüyüş Yolu 
Kumyalı Yürüyüş Yolu
Büyükkonuk Yürüyüş Yolu
Tatlısu Yürüyüş Yolu 
Kantara Yürüyüş Yolu 
Mavi Yürüyüş Yolu
Pembe Yürüyüş Yolu
Yeşil Yürüyüş Yolu
Turuncu Yürüyüş Yolu
Kırmızı Yürüyüş Yolu  

Kaynak: Kaşot, 2021

Kuze Sahil Yolu
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit



Yürüyüş yollarının detay ve haritalarına ulaşabilmek için aşağıdaki linkten yararlanılabilir.
http://turizmtanitma.gov.ct.tr/Tan%C4%B1t%C4%B1m-Bro%C5%9F%C3%BCrleri/Haritalar

?fbclid=IwAR2fLsjCJLCfhHJQW_1oOUllrCZcLyIShoDzvGEHQPuOMHlgDKyf6hBrvJI 

Yürüyüş yollarına ait haritalara  yukarıda verilen bağlantıdan ulaşılabileceği gibi haritalara aynı zamanda Turizm ve 
Çevre Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir telefon uygulaması ile de ulaşılabilmektedir.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cytrails.north. cyprus.hiking.trails&hl=en_US&gl=US

 
Bu bağlantı yardımıyla Google Play’dan ücretsiz bir şekilde indirilebilecek uygulamanın detayları yer almaktadır. 
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10) Atık Konusunda İzinlendirilmiş Firmalar 
Bu konularda yapılacak bilinçlendirme faaliyetleri sırasında  İletişime Geçilebilecek Firmalar (Çevre Koruma 
Dairesi tarafından izinlendirilmiş firmalara yer verilmiştir). 

ATIK TÜRÜ İZİN ALINMIŞ FİRMA 
ÜNVANI

TEL NO ADRESİ

ATIK BİTKİSEL YAĞ

PETROL ATIKLARI

ATIK MADENİ YAĞ

ATIK LASTİK

AMBALAJ ATIKLARI

ATIK AKÜ

Atık Madeni Yağ

Atık Madeni Yağ

Atık Madeni Yağ

Atık Madeni Yağ

Atık Lastik Taşıma

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları

Atık Akü

Ömer Özdemir

ASM Geri Dönüşüm Ltd. 05488400972

Asya Deniz Turizm ve Sanayi 05338222734

Ali Şah (Greenwise Ltd.) 05338647796

Mehmet Alır 05338447304 Lefkoşa

Lefkoşa

05428513062
Hakan Göksan

(Omega Develpment&Recycling 
Co.Ltd.)

Atağ Akü 05338345151

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA VE 
DEPOLAMA

Atık Bitkisel Yağ

Atık Bitkisel Yağ

Atık Bitkisel Yağ

Atık Bitkisel Yağ

Tehlikeli Atık

Denaz Trading Ltd. 05428520067 Yeniboğaziçi

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

Ali Can (Cantek Oil Trading Ltd.) 05338753848 Kalecik, İskele

2335858
05338505670

2335858
05338505670

2335858
05338505670

2335858
05338505670

05488633063
05332366363

Haspolat

Haspolat

Haspolat

Haspolat

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

Hatipoğlu Geri Dönüşüm Ltd.

Üzeyir Altıntaş (Atağ Akü) 05338345151

Erbel Trading Ltd.

05338477332

2335858
05338505670

05488836000
05488683347

Haspolat-Lefkoşa

Mineraliköy-Lefkoşa

Haspolat

Haspolat

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu Üzeri
Reha Süt Ürünleri Yanı

İskele Küçük Sanayi Sitesi

Gazimağusa

Gazimağusa

Öcal Özbahadır (Green Light Ltd.)

Hüseyin Diner (Diner Yağ Ltd.) 05428526801 Çayırova

05488322000 Haspolat

Fuel oil tankları ve 
akaryakıt depoları
tank dibi aatıkları

KATI ATIK ŞUBESİ TARAFINDAN ATIK TÜRÜNE GÖRE İZİNLENDİRİLMİŞ ATIK TOPLAMA VE 
TAŞIMA FİRMALARININ LİSTESİ
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Çevre İle İlgili
Doğru Bilinen Yanlışlar



Çevre İle İlgili
Doğru Bilinen 
Yanlışlar

> >

• Halk arasında sıklıkla söylenen “Tüylerim diken diken oldu” deyişi içerisinde kullanılan “tüy” 
sözcüğü doğru bir ifade şekli değildir. Tüyler kuşları karakterize eden bir vücut yapısıdır. Memelileri 
karakterize eden vücut yapısı “kıl”’dır. Biyolojik sınıflandırma sistemi içerisinde insanlar 
omurgalıların memeli sınıfı içerisinde sınıflandırılmaktadır. Eğitimde tüylü ve tüysüz kavramı 
öğretilirken bu noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin kediler kıllı, kuşlar tüylüdür. 
• Halk arasında sıklıkla kullanılan yılan sokması deyişi aslında biyolojik olarak yanlış bir 
kullanım şeklidir. Yılanlar bu davranışı dişleri yardımıyla gerçekleştirdikleri için doğru ifade şekli 
yılanın sokması değil ısırmasıdır. İğnesini batıran canlı türleri için sokmak eyleminden bahsedilebilir. 
Örneğin akrep ve sivrisinekler sokar ama yılan ısırır. 
• Yunus, fok, balina gibi deniz canlılarının balık olduğu sanılır. Bunlar balık değil memeli 
canlılardır. Özellikle çocuk kitaplarında bu canlılar balıkmış gibi anlatıldığından, çocukların bilgi 
dağarcığına bu şekilde yerleşmekte ve doğru bilinen bir yanlış olarak da kalıplaşmaktadır. Bu gibi 
yanlış yazım ve kullanımların düzeltilmesi ve çocuklara bunların memeli olduklarının yılmadan 
anlatılması gerekmektedir. 
• Halk arasında “Gufi” olarak isimlendirilen Engerek Yılanı (Kıbrıs’a özgü bir tür) için Sağır 
Yılan isimlendirmesi de yapılmaktadır. Yılanlarda kulak deliği bulunmadığından aslında hepsi sağır 
olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle de Sağır Yılan isimlendirmesi biyolojik olarak doğru bir 
isimlendirme değildir.  
• Çoğu zaman yaralı bir yaban hayvanı bulunduğunda beslenmesi,   kafese konması ve 
tedavi edilmesi gerektiği düşünülür. Çoğu kez de bu şekilde davranışlar sergilenir. Yaban hayvanları 
yaralı olarak bulunursa kesinlikle beslenmemelidir. Beslemeye çalışarak onlara iyilik yapılmış olmaz, 
aksine ölmelerine neden olunabilir. Bu durumda bulunan hayvanların belli bir alan kapatılması onları 
strese sokup kalp krizi geçirme risklerini de artırmaktadır. Konu uzmanı olmayan kişiler tarafından 
yaralı bir yaban hayvanına yapılacak müdahaleler iyi niyetle yapılıyor olsa bile onların ölmelerine ya 
da geriye kalan hayatlarını engelli bir şekilde geçirmelerine neden olabiilir. Bu yüzden de kesinlikle 
herhangi bir müdahaleye girişmeden, yaralı bir yaban hayvanı bulunduğu zaman 1190 Yaban Hayat 
Destek Hattı aracılığıyla yardım istenmelidir. Bu sayede canlıya doğru müdahalenin yapılmasına 
imkan sağlanabilir. Örneğin yuvadan düşen kırlangıçları ekmekle beslemeye çalışan kişiler çoğu 
zaman hayvanın boğulup ölmesine neden olmaktadırlar. Kırlangıçlar sineklerle beslenen kuş 
türleridir. 
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Şekil1.
(https://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/08/Kucuk_kuslar_icin_kutu_yuvalar.pdf, 20.08.2021)

• Yaban hayvanların yaralı olsun ya da olmasın hiçbir şekilde beslenmemelidir. Özellikle 
birçok kişi evlere yaklaşan tilkileri beslemeye çalışmaktadır. Bu doğru bir davranış değildir. İnsan 
tarafından beslenen ve buna alışan yaban hayvanları evcilleşmeye başlarlar. Bu durum, onların 
doğada hayatta kalma başarılarını azaltan ve ölmelerine sebep olabilecek bir durumdur.  
• Toplumda çoğu zaman baykuşların uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bu inanışın hiçbir bilimsel 
açıklaması bulunmamaktadır. Aksine baykuşlar, ekosistem içerisinde fare ve sıçan 
populasyonlarının önemli dengeleyecisidirler. Bu sayede baykuşlar kemirgen populasyonlarının 
artmasını engelleyerek ekolojik dengeye önemli katkılar sağlarlar. Kemirgen populasyonlarının 
artışını engelleyen bir diğer önemli canlı grubu da yılanlardır. 

• Ülkemizde çam ağaçlarını tehdit eden zararlıların başında çam 
kese tırtılları (Thaumetopoeo pityocampa) gelmektedir. Bu tırtıllar 
çam ağaçlarının kurumasına neden olmaktadırlar. Ülkemizde çam kese 
tırtılları ile mücadelede birçok yöntem kullanılmaktadır. Doğada 
karşılaşılan sorunlara yönelik en etkili yöntem biyolojik mücadeledir.  
Büyük Baştankara kuşu (Parus major), çam kese tırtılları ile 
beslendiğinden türün biyolojik mücadelesinde kullanılmaktadır. Bu 
nedenle de ülkemiz dahil birçok ülkede farklı kuşların populasyonlarını 
artırmak amacıyla belli alanlara yapay yuvalar yerleştirilmektedir. Elbette 
bu yuvalar sadece Büyük Baştankara kuşları için değil, diğer küçük 
boyutlu ötücüler için de hizmet edebilir. Çoğu kez iyi niyetle de olsa farklı 
alanlara gelişigüzel ölçülerde yuvalar yerleştirilmektedir. Türün 
özelliklerine dikkat edilmeden asılan yuvalar bu amaca hizmet 
etmemektedir. Her boyuttaki kuş her yuvayı kullanmaz. İstese de 
kullanamaz. Özellikle kuşların büyüklüğüne göre yuva ağzı deliğinin 
büyüklüğü oldukça önemlidir. Yuva deliği gerekenden küçük olursa 
kuşun içeriye girmesini engellerken, yuva deliğinin gerekenden büyük 
olması da yuvadaki kuşların yırtıcı hayvanlar tarafından saldırıya 
uğramasına neden olabilir. Bu yüzden yuvayı kullanması hedeflenen türe 
uygun yuvaların tercih edilmesi en önemli önceliklerden birisidir. 
Hedeflenen türe yönelik kullanışlılığı uluslararası kurumlar tarafından 
kanıtlanmış ölçüler kullanılması çalışmanın etkili olması açısından önem 
taşır. Şekil 1’de örnek bir yuvada olması gereken ölçülere yer verilmiştir. 
Yuvalar hazırlandıktan sonra ağaçlara gelişi güzel yönlerde 
takılmamalıdır. Büyük baştankara yuvaları, yuva deliği kuzey yönünde 
olacak şekilde yerleştirilmelidir (Öğrencilerle yuva yapımı ve sonrasında 
bunların asılmasıyla ilgili etkinlikler düzenlenebilir). 

Plastik Şerit

Taban

Çatı

Ön

Yan

Yan

Arka

150mm

250mm

250mm

200mm

200mm

200mm

212mm

112mm

450mm
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• Çoğu zaman doğada kuşların takip edilmesinin sizi suya doğru götüreceğine inanılır. Bu 
aslında doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle su kuşlarını takip ediyorsanız suyu bulmanız mümkün 
olabilir ama bu diğer kuşlar için geçerli olmayacaktır.   
• Develerin hörgüçlerinde su biriktirdiği bilimsel bir gerçek değildir. Devenin hörgüçü 
içerisinde su yerine yağ depolanır ve metabolizmada yağların yakılması sırasında metabolik su 
açığa çıkarak devenin su ihtiyacı belli bir süreliğine karşılanır. Bu durum onları kurak ve suyun çok 
az bulunduğu çöl ekosisteminde yaşayabilmeye adapte eder. Şu an çöl ekosisteminde yabani olarak 
yaşayan deve (Camelus dromedarius) bulunmamaktadır. Günümüzde yaşayan tek hörgüçlü develer 
insanlar tarafından evcilleştirilmiş türlerdir. Bir zamanlar develer, Kıbrıs Adası için de taşımacılıkta 
kullanılan önemli canlılardı. İngiliz İdaresi döneminde trenin ulaşım aracı olarak kullanılmaya 
başlanmasıyla develer ulaşım aracı olarak üstlendiği görevini ve popülerliğini kaybetmiş ve 
kullanılmamaya başlanmıştır (Kaşot ve Tufan, 2014).
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Okullarda Bahçe Kurarken 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar



Okullarda Bahçe Kurarken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Noktalar

Şekil 2.
(https://depo.sosyal-bilgiler.com/wp-content/uploads/2020/09/karbon-ayak-izi-posteri.png, 18.08.21)

  Toplumların değişebilmesi için bireysel küçük 
adımlarla başlanması gerektiği göz ardı 
edilmeden, bireysel küçük değişimlerin ileride 
toplumda istendik yönde değişimleri 
gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır. 
Hayal kırıklığına neden olunmaz. Bu tür 
çalışmalarda öğrencilerde istek ve merak 
duygusunun yaratılması çok önemlidir. Bu 
nedenle de harcanacak çabaların olumlu 
sonuçlanması, öğrencilerin ilgi ve isteğini 
artıracak aynı zamanda üretim konusunda 
onları teşvik edecektir. Elbette her okulun sahip 
olduğu doğal alan miktarı birbirinden farklılık 
gösterebilir hatta bazı okullarda alan olmasına 
rağmen toprak üretim faaliyetleri için uygun 
olmayabilir.  

      Mevsimsel beslenme gerek sağlık gerekse de ekonomik açıdan dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Sağlık 
açısından değerlendirildiğinde mevsiminde yetişen sebze ve meyvelerin besin değeri mevsimi dışında yetişenlere göre 
daha fazladır. Bunun yanında mevsiminde üretilmeyen sebze ve meyveler doğa ile uyumlu bir şekilde yetiştirilemez.  
Yetiştirilebilmesi için gerekli iklim koşulları doğal olarak bulunmadığından yapay ortamlardan ya da bir takım 
kimyasallardan faydalanılır.  Bu nedenle doğayla uyumlu olmayan, doğal koşulların zorlandığı şartlarda ürün 
yetiştirilmesi söz konusu olur. Mevsiminde üretilen ürünler aynı zamanda yerel ürünlerdirler. Bu nedenle mevsiminde 
beslenerek aynı zamanda yerli üretimi de desteklemiş olursunuz. Uzak yerlerden gelen ürünleri mümkün mertebe tercih 
etmemek gerekir. Bu tarz ürünler üretildiği yerden ülkemize gelinceye kadar yani tüketiciyle buluşuncaya kadar birçok 
taşıt (kamyon, tır, gemi, uçak, vb.) yardımıyla taşınırlar. Taşıtların sayısı ve iletileceği mesafe arttıkça  taşıma sırasında 
atmosfere salınan sera gazları miktarı da artış gösterir. Böylelikle de karbon ayak izimiz artar. Karbon ayak izi, bir kişinin 
ulaşım faaliyetleri sırasında, ısınmak amacıyla yaptığı faaliyetlerde, enerji tüketim şekilleriyle veya satın aldığı ürünler 
sonucunda atmosfere yayılmasına sebep olduğu karbon miktarını ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkar. Karbon 
ayak izimizi artırmamak amacıyla farklı kıtalardan gelen egzotik meyve ve sebzeleri satın almak yerine ülkemizde 
yetiştirilenleri tercih etmek gerekmektedir. Bu bilincin de tüketiciye aşılanması bireysel anlamda çevreye katkı 
koyabilmek açısından oldukça önemlidir.

151332

> >

Karbon Ayak izi birim

karbondioksit cinsinden ölçülen,

üretilen sera gazı miktarı açısından

insan faaliyetlerinin çevreye verdiği

zararın ölçüsüdür.

Karbon hesaplamanıza adımları takip

ederek başlayabileceğiniz gibi, herhangi 

bir adıma geçiş yaparak bağımsız

olarak ilgili adımdan dolayı ne kadar

üretimine neden olduğunuzu hesaplayabilir,

toplam             üretimizini hesapladıktan sonra

bunu telafi etmek için öneriler

alabilirsiniz.



      Bu gibi durumlarda ümitsizliğe kapılmadan farklı boyutlarda saksılar ve uygun toprak tedarik ederek 
öğrencilerle bitkisel üretim yapmak mümkün olabilecektir. Tohumdan sebze elde etmek uzun ve meşakkatli 
bir süreçtir. Bu sürecin her aşamasının öğrencilerle birlikte takip edilmesi üretimi yapılan türünü hayat 
döngüsünün tamamının izlenmesi açısından da oldukça önemlidir ve belli bir süre takip edilmesi gerekir. 
Her zaman gerekli süre olamayacağından da süreci hızlandırmak adına üretilmek istenen bitkinin fidesi 
alınarak da ekim işlemi yapılabilir. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan birisi de her sebzenin 
yetiştiği iklim birbirinden farklılık gösterebilir. Bazı sebzeler sıcak iklim (yazlık sebzeler) bazıları ise de serin 
iklim (kışlık sebzeler) sebzeleridir. Bu açıdan sebzeler yetiştirilmeleri için gerekli iklim istekleri dikkate 
alındığında 2 grup altında değerlendirilebilir. 

      Sebzeler tüketilen kısımlarına göre 9 grup altında toplanmaktadır:
1) Yumruları yenen sebzeler (Tatlı patates, yerelması, patates),
2) Kökleri yenen sebzeler (Havuç, turp, kırmızı pancar, şalgam, kök  kereviz),
3) Soğan ve sürgünleri yenen sebzeler (Pırasa, soğan, sarımsak),
4) Sürgünleri ve yaprak sapları yenen sebzeler (Kuşkonmaz, ravent, yaprak kerevizi),
5) Yaprakları yenen sebzeler (Lahana, ıspanak, pazı, semizotu, marul, salata, ebegümeci),
6) Meyveleri yenen sebzeler (Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun, karpuz, taze fasulye, taze bezelye, 
taze bakla, bamya),
7) Kuru ve taze tohumları yenen sebzeler (Fasulye, bezelye, bakla, börülce),
8) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler (Enginar, karnabahar, brokoli),
9) Salata yapılan kokulu otlar (Maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, hindiba)(https://tarimturkiye.blogspot.com/2015/01/

sebzelerin-iklim-istekleri-veyenilen.html#:~:text=1%2D)%20Serin%20iklim%20sebzeleri,%2C%20nane%2C%20bezelye%2C%20bakla., 18.08.21).

Her sebze tohumu aynı mevsimde yetişmediğinden, tohumların çimlenebilmesi için gerekli koşullar ve 
çimlendikten sonra hangi zamanda ekileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Öğrencilerle uygun ve okulların açık 
olduğu zamanlarda ekim faaliyetlerinin yapılabilmesi için de bu detaylara dikkat edilmesi önerilmektedir. 

Bunlar:
1) Serin iklim sebzeleri (Kışlık sebzeler): Lahana, karnabahar, brokoli, havuç, turp, kırmızı pancar, 
şalgam, kereviz, ıspanak, marul, pazı, soğan, pırasa, sarımsak, maydanoz, nane, bezelye, bakla.
2) Sıcak iklim sebzeleri (Yazlık sebzeler): Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun, karpuz, fasulye, 
bamya.
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Türler  Tahmini 
Çimlenme Günü

Ekim  Derinliği 
(cm)

Çimlenmede 
Toprak Isısı (C`)

Olgunlaşma 
Süresi (Gün-Ay)

Ekim Zamanı

Bamya

Bakla

Bezelye

Biber

Börülce

Domates

Fasulye

Havuç

Hıyar

Acur

Ispanak

Kabak

Karnabahar

Karpuz

Kavun

Kereviz

Lahana

Marul

Maydanoz

Roka

Tere

Dereotu

Şalgam

Pancar

Pazı

Patlıcan

Pırasa

Semizotu

Başsoğan

Taze Soğan

Turp

7 – 14

10 – 12

6 – 10

10 – 12

10 – 20

6 – 10

6 -10

7 – 14

6 – 10

5 – 10

8 – 10

5 – 10

6 – 10

6 – 10

4 – 8

14 – 21

6 – 10

4 – 10

14 – 28

3 – 8

2

7 – 21

4 – 10

7 – 14

7 – 14

7 – 14

7 – 12

7 – 12

7 – 14

7 – 14

3 – 7

2 -2,5

6 – 8

2,5 – 5

0,5 – 1

3 – 5

0,5 – 1

3 – 5

2 – 3

2 – 2,5

2 – 2,5

1 – 2

2 – 2,5

0,5 – 1

2,5 – 3

2 – 2,5

0,2 – 0,5

0,5 – 1

0,5 – 1

0,5 – 1

0,5

1 – 1,5

0,5 – 1

2 – 3

2 – 3

1 – 1,5

0,5 – 1

1 – 2

0,5 – 1

0,5 – 1

0,5 – 1

0,5 – 1

14 – 24

8

8 – 24

18 – 35

8 – 10

16 – 35

15 – 30

15 – 20

16 – 35

15

7 – 24

21 – 35

7 – 20

18 – 30

18 – 30

16 – 20

15 – 20

6 – 25

10 – 29

15 – 20

15 – 20

15 – 20

15 – 20

10 – 30

10 – 25

24 – 35

24

10 – 29

10 – 35

10 – 35

12 – 18

85 – 95

4-5 ay

60 – 120

65 – 90

50 – 60

80 – 120

65 – 85

70 – 120

55 – 70

60 – 80

4 – 5 ay

50

70 – 145

80 – 90

80 – 120

6 – 8 ay

3 – 6 ay

65 – 90

70 – 90

30 – 40

25 – 30

2 ay

3 – 4 ay

4 – 6 ay

2 ay

70 – 90

7 – 9 ay

60 – 70

6 – 8 ay

2 – 4 ay

25 – 35

İlkbahar

Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar

İlkbahar

İlkbahar

İlkbahar

Sonbahar – Yaz

İlkbahar – Yaz

İlkbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

Sonbahar – Yaz

İlkbahar

İlkbahar

İlkbahar

Sonbahar – Yaz

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar

İlkbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar

İlkbahar – Sonbahar – 
Kış

Sonbahar

Aşağıda verilen tablo yardımıyla farklı türlere ait tohumların çimlenme süresi, ekimi için gerekli derinlik, çimlenme 
olabilmesi için gerekli toprak sıcaklığı, olgunlaşma süresi ve fidelerin ekim zamanlarına ilişkin detaylar verilmiştir
(http://www.yerlitohum.com/yeni-baslayanlar-ve-hobi-yetistiriciligi-yapan-arkadaslara-oneriler.html, 20.08.21). 
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Küresel Isınma ve Beraberinde Getirdiği Küresel İklim Değişikliği    

       Sera gazları olarak tanımlanan gazların atmosferin yeryüzüne yakın tabakalarındaki artışına bağlı 
olarak yeryüzünden yansıyan ışınların dünyaya tekrar geri dönmesini sağlayarak yeryüzündeki 
sıcaklığın yapay olarak artması olayı Küresel ısınma olarak tanımlanır. Atmosferde karbondioksitin 
birikerek ileride küresel iklim değişimlerine yol açabileceği düşüncesi S. Arrhenius tarafından 1896 
yılında ilk kez ortaya atılmıştır. 1979 yılında düzenlenen ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 
öncülük ettiği Birinci Dünya İklim Konferansı'nda, iklim değişikliğinin dünyayı tehdit edeceği ve 
beraberinde de dünyı sayısız olumsuz senaryonun beklediği ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştır. 1985 ve 
1987 yıllarında Avusturya Villach'da düzenlenen İklim konferanslarında karbondioksit ve diğer sera 
gazlarının atmosferdeki artışının yaratacağı iklim değişiklikleri ile ilgili tartışmalar yapılmıştır ve Bu 
toplantılarda sıcaklık artış miktarlarının 1.5 °C -4.5 °C arasında olduğu da ilk kez tespit edilmiştir.

   Karbon dioksit, metan, diazot monoksit, ozon, su buharı gibi gazlar doğal sera gazları 
olarak;kloroflorokarbon (CFC), hidrokloroflorokarbon (HCFC), ve Hidroflorokarbon (HFC) 'da dolaylı 
olarak sera etkisi yaratan gazlar olarak bilinmektedir. Doğal sera etkisinde, güneşten gelen ışınlar 
atmosferden geçerek dünyaya ulaşmaktadır. Güneşten gelen bu infrared ışınların yüzeye çarpıp 
yansıması sonucunda bazıları karbondioksit ve diğer sera gazları tarafından tutularak tekrar yüzeye 
yansıtılır. Bu sayede dünyanın doğal olarak ısınmasına olanak sağlanır. Yapılan araştırmalar, dünyada 
doğal sera etkisi olmaması durumunda yeryüzünün ortalama – 19 °C olacağını ve her yıl buzlarla 
örtüleceğini ortaya koymaktadır. Doğal sera etkisine bağlı olarak yeryüzü sıcaklığının 15 °C'ye kadar 
ısındığı bilinmektedir. Dünya bu sayede canlılığın devamı için ideal bir gezegen durumundadır. Doğal 
çevrimler içerisinde sera gazlarının oranı belli sınırlarda bulunurken sanayi devrimi sonrasında gelişen 
sanayileşmenin beraberinde getirdiği aşırı fosil yakıt kullanımı nedeniyle sera gazlarının atmosferde 
birikmesi hız kazanmıştır. Karbon dioksiti doğal yoldan tüketerek besin elde eden ormanların da 
ekonomik gelir elde etmek amacıyla birçok ülkede yok edilmesi sera gazı olan karbondioksitin artışına 
neden olmuştur ve olmaya da devam edecektir.
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Şekil 4. Sera Etkisi  
https://www.youtube.com/watch?v=BNVdl4tLepM&ab_channel=OkanGurel 
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(a) Gelecekteki Tehlike
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Şekil 3. Sera Etkisi 
https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojiyegir.aspx?s=7
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Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacağı düşünülen senaryolar aşağıda sıralanmıştır.

a) Tropik bölgelerde sel sularında yükselme, sel dalgalarında şiddetlenme ve kasırgalarda da 
ciddi artışlar yaşanması beklenmektedir (su sıcaklığının artması kasırga şiddetini artıran bir etkendir).
b) Sular altında kalan habitatların yok olmasına bağlı olarak farklı habitatlara olacak göçler, 
beraberinde ekonomik ve sosyal sorunlar doğuracaktır.
c) Isınmaya bağlı olarak, ekvator ile kutup sıcaklığı arasındaki ısı mekanizmalarının bozulmasına 
bağlı iklimsel yağışlarda dengesizlikler meydana gelecektir. Bu durum da yağış alan yerlerdeki yağış 
miktarının artmasına, kurak ve yarı kurak bölgelerde de kuraklığın artmasına bağlı su sorunlarına 
neden olacaktır.
d) Orta ve yüksek enlemlerdeki iklim kuşakları hızlı bir şekilde değişeceğinden, bu bölgelerde 
bulunan vejetasyon bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Dünyada ormanların endüstriyel kullanımına 
bağlı olarak azalmasına ilaveten bu durum da ormanlara yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak 
düşünülmektedir.
e) Küresel ısınmaya bağlı olarak karasal ve sucul ekosistemlerin besin ağında sorunlar meydana 
gelecektir. Bu durum besin zincirlerinin yok olmasına dolayısıyla da besin ağlarının çökmesine neden 
olacaktır.
f) Küresel ısınmaya bağlı olarak tropik ve enfeksiyon hastalıklarında artışlar meydana gelecek ve 
bunların küresel ölçekte yayılışında artışlar görülecektir. (Brundtland, 1987; Kışlalıoğlu ve Berkes, 
1994)

Küresel ısınmayı Kıbrıs, Türkiye ya da Avrupa gibi belli bir bölgenin sorunu olarak değerlendirmek 
mümkün değildir. Atmosferin tüm dünyayı sarması, bu sorunun küresel ölçekte ele alınmasını ve tüm 
bilim camiası tarafından tartışılmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle de sorunun çözümüne olanak 
sağlamak için Kyoto protokolü gibi uluslararası düzeyde anlaşmalar önerilmiş ve geniş çaplı toplantılar 
düzenlenmiştir. 1980'li yıllarda, dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış bilimsel olarak tespit edilmiştir. 
Bu tespitle birlikte iklimin insan faaliyetlerine bağlı olarak değiştiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 
Küresel iklim değişikliğinin, küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin ortaya çıkacağı apaçık 
ortadır. Küresel iklim değişikliğinin tarım, orman ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, 
enerji, insan sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerinde önemli etkileri Tablo 17'de görülmektedir. Bununla birlikte, 
küresel iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik yaşamda bir takım zincirleme etkilerinin olacağının 
kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.
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Sanayi Devrimi'nin beraberinde getirdiği yoğun endüstriyel faaliyetler, insan nüfusunun artan 
ihtiyaçlarına cevap verebilme çabası, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ve gelir seviyesindeki artışın 
yarattığı ihtiyaçlar buna paralel olarak gıda ihtiyacını karşılamak için zirai üretimi ve ulaşım ihtiyaçlarını 
artırarak, tüketim çılgınlığının oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu tarz faaliyetlerin ortaya çıkardığı 
küresel ısınma da beraberinde, iklim değişikliğinin doğmasına neden olmuştur. İklim değişikliğinin, hiç 
şüphesiz yegane mimarı insanın kendisidir. Küresel iklim değişiminin ortaya çıkardığı tek sorun dünya 
sıcaklığının yükselmesi değildir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan şiddetli yağışlar, hortum, kasırga, 
sel baskını gibi beraberinde birçok sorun yaratan doğal felaketlerin sayısında ciddi artışlar meydana 
gelmiştir. Yaşanan doğal felaketlerden farklı olarak, küresel iklim değişimi bazı bölgelerde de aşırı 
kuraklığa, bitki örtüsü ve hayvan türlerinin yok olmasına sebebiyet vermiştir. Bugün birçok okyanus 
devleti ve ada, okyanus sularının yükselmesine bağlı olarak sular altında kalma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Bu nedenle de küresel iklim değişimi bölgesel değil tüm dünyanın düşünmesi ve üzerinde 
kafa yorması gereken sorunlardan biridir. Kıbrıs hem bir ada ülkesi olması nedeniyle, suların 
yükselmesinden hem de kuraklığa bağlı mevcut su kaynaklarını kaybetme gibi tehlikelerle karşı karşıya 
olacağı uzun vadede düşünülebilecek olması muhtemel bir senaryodur (Doğan ve Tüzer, 2011).

Tablo  : Küresel İklim Değişikliğinin Potansiyel Etkileri (Doğan ve Tüzer, 2011).

Deniz 
Seviyesinde 
Yükselme 
ve Sahil
Bölgeleri

Kıyılarda
Yerleşik

Toplulukları 
Koruma

Faaliyetleri

Enerji
Faaliyetlerinde 

Değişim

Hava Kalitesinde 
Düşüş

Tarım Alanlarında 
Değişim

Su Kaynakları 
İçin Rekabet

Orman Sağlığı ve
Verimliliğinde 

Düşüş

Salerde Erozyon

Sel ve Taşkınlar

Enerji 
Politikalarında 

Değişim

Enerji 
Tüketiminde 

Değişim
Salgın Hastalıklar

Sulama 
Problemleri

Tür
Çeşitliliğinde 

Azalma

Su Kalitesinde 
Düşüş

Ormanların 
Coğrafi 

Dağılımında 
Değişme

Doğal Yaşam 
Alanlarında 

Kayıplar

Su Arzında 
Azalma

Orman 
Kompozisyonuİklim Bağlantılı 

Ölümler
Ürün Kayıpları

Enerji İnsan Sağlığı Tarım Doğal Çevre
ve Türler Su Kaynakları Ormanlar
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    Kıbrıs bağlamında küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla; çevreye en az zarar verecek çözüm 
yollarının aranması ve organik yaşamın teşvik edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde farklı nedenlerle 
hava, su ve toprak kirliliği her geçen gün artış göstermektedir.

    Çölleşme ve çoraklaşmanın da, çevre kirliliği ile iç içe olduğunu göz ardı etmeden bir an önce önlem 
almak gerekmektedir. Ülkemizde görülen her türlü çevre sorununa sağlıklı çözümler üretmek için yerel 
kaynakları bilinçli kullanmak, gençleri çevre bilinçli yetiştirmek ve insan kaynaklarını doğru bir şekilde 
yönlendirmek gerekmektedir.
    Biomembran, nanoteknoloji ve genetik mühendisliği gibi konularda eleman yetiştirilmesi ve gelecekle 
ilgili planların iyi yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda alınabilecek tedbirler arasında şunlar 
sıralanabilir: Çevre ile ilgili çözümlerin hangi metotlarla yapılırsa daha verimli olacağının araştırması 
yapılmalıdır; çevreye en az zarar verecek çözüm yolları üretilmeli ve sivil toplum örgütlerini yok sayan 
anlayış terk edilmelidir; anız yakılmamalı, derelerin ıslahı adı altında çevre katliamı durdurulmalıdır; 
doğada yaşayan her canlının ekolojik nişi (görevi) bilinmeli ve korunmalıdır.

    Biyoçeşitlilik farklı nedenlerle günden güne yok edilmektedir, bu da beraberinde salgın hastalıkları ve 
geri dönüşü olmayan sorunları getirecektir. Bu sebeple, biyolojik çeşitliliği koruma çalışmalarına ayrıca 
önem vermek gerekmektedir.

     Toplumsal egzersiz, doğa yürüyüşü veya bisiklet kullanımı gibi faaliyetlerin teşvik edilmesi, insanların 
gözlem gücünü ve farkındalığını ciddi anlamda artıracaktır. Çevre eğitimi okul öncesi döneminden 
başlanmalıdır. Bu da küresel iklim değişikliğine çözüm bulunmasına katkı sağlayacaktır. Tuzlanan 
yeraltı kaynaklarının kullanımından bir an önce vazgeçilmelidir. Orman arazilerinin farklı nedenlerle 
imara açılması durdurulmalı ve yeni ormanların oluşumu teşvik edilmelidir. Çevresel sorunların artışı 
turizm sektörünün de olumsuz etkilenmesine yol açacağından, bunların önüne geçilmeli ve ekoturizm, 
özel ilgi turizmi gibi alanların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunlara ilaveten, organik yaşam teşvik 
edilmeli, Çevre Bakanlığı'nın bütçesi ve yetkisi artırılmalıdır. Ülke kaynaklarının fiziki ve master planı bir 
an önce tamamlanarak, sürdürülebilir kalkınma sağlanmalıdır. Ülkemize özgü bilgi akış sistemi ağı 
oluşturularak, çevre merkezli projeler genişletilmeli, israf önlenmeli, koruyucu çevrecilik geliştirilmeli ve 
toplumsal farkındalığı artıracak faaliyetlerin çoğaltılması için mücadele edilmelidir.



Küresel İklim Değişikliğinin Biyolojik Çeşitlilik, Ekosistem Üzerine ve Kıbrıs'a Etkisi

      Biyolojik çeşitlilik, canlılar ve içinde bulundukları ekolojik ortamlar arasındaki çeşitliliği anlatan dinamik 
bir sistemdir. Ekosistem çeşitliliği ise, canlı komüniteleri ile onların yaşamlarını sürdürmelerine olanak 
sağlayan toprak, su, hava, mineraller gibi cansız çevreleriyle etkileşimleri sonucu oluşan dinamik bir 
bütündür (Çepel ve Ergun, 2002). Biyolojik çeşitlilik; genetik çeşitliliği, tür çeşitliliğini ve ekosistem 
çeşitliliğini içeren, dünyada canlılığın başlangıcıyla birlikte oluşmaya başlayan önemli tarihsel bir birikimdir. 
Ekosistemler ise bu birikimin önemli bileşenlerindendir. Gerek biyolojik çeşitlilik, gerekse de ekosistemler 
dünyanın sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir. Bu ikili sayesinde dünyanın ekolojik dengesi korunur. 
Sürdürülebilir gelişme düşüncesinin temelini oluşturan biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler, dünyada 
meydana gelen olumsuz değişimlerin düzeltilmesine ve insanların güzel bir dünyada yaşamalarına olanak 
sağlar. Geride bıraktığımız yirminci yüzyılda biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler, sürdürülebilir olmayan 
gelişmelerin yarattığı çevresel ve sosyal bozulmalar nedeniyle insanlık tarihinde hiç görülmemiş şekilde 
zarar görmüştür. Yavaş yavaş ve geri dönüşümü imkansız olan bu tahribatın başlıca nedenleri arasında 
yanlış arazi kullanımı, kirlenme, ormanların yok edilmesi gibi antropojenik faaliyetlere bağlı olarak 
gerçekleşen küresel iklim değişikliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu faaliyetler nedeniyle hem 
ekosistemlerin yapısı değişmiş hem de işleyişleri bozulmuştur. Ekosferdeki tüm dengelerin bozulması ile 
sonuçlanan bu durum; ekosistemler ve biyolojik çeşitlilikte geri dönüşü olmayan tahribatları beraberinde 
getirmiştir. Buna bağlı olarak; bazı türler yok olurken, bazı türlerin habitatlarında geri dönüşü olmayan 
degredasyonlar nedeniyle de türler ana yaşam alanlarından göç etmek zorunda kalmışlardır. Bunlara 
ilaveten bazı türlerin popülasyonlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. İklim değişikliği; biyolojik çeşitliliğin, 
ekolojik ilişkilerin değişmesine neden olmuştur. Canlıların birbirleri ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerini 
inceleyen ekoloji bilim dalının önemi bu yolla bir kez daha anlaşılır hale gelmiştir. 44 ekolojik besin 
halkasında olası kopmalar gibi henüz yaratabileceği sorunların tam olarak belirlenemediği birçok ekolojik 
felaket insanlığı tehdit edecek düzeye gelecektir. Türlerin coğrafi dağılışlarını değiştirerek, biyoçeşitliliğin 
olumsuz yönde etkilenmesine neden olan küresel iklim değişikliğinin; ekosistem ve biyolojik çeşitlilik 
üzerindeki olumsuz etkileri, her ekosistemde farklı şekillerde yansıyacak ve günün sonunda biyolojik 
çeşitliliğin ve ekosistemlerin yapı ve işleyişlerini çok farklı şekillerde etkileyecektir (Demir, 2009). Konu 
Kıbrıs kapsamında değerlendirildiğinde, sıcaklığın artışı deniz flora ve faunasına birçok yabancı türün 
girmesine neden olmuştur. Bunun en iyi örneği Kızıl Deniz orijinli olan Sokan, Balon ve Aslan balıklarıdır. 
Besin zincirlerindeki dengelerin bozulmasına neden olan bu türler, ekosistemde geri dönüşsüz tahribata 
yol açmaktadır. Sıcaklığın etkisine bağlı olarak karasal flora ve faunada da benzer bozukluklar ortaya 
çıkacaktır.
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Geri Dönüşüm

     Çevre sorunlarının sürekli gündeme gelmesiyle birlikte insanlar, dünyadaki doğal kaynakların dünyadaki 
sınırlılığını daha iyi anlamışlar ve mevcut kaynakları israf etmeden nasıl akılcı bir şekilde 
değerlendirebileceklerinin yollarını aramaya başlamışlardır. Bu noktada devreye geri dönüşüm girmiştir. 
Tekrardan kullanılabilme imkanı olan atık maddelerin çeşitli işlemlere tabi tutularak 2. Hammaddeye 
dönüştürülerek üretim sürecine tekrar dahil edilmesi geri dönüşüm olarak isimlendirilir. Hem ülke 
kalkınmasına sağladığı faydalar hem de doğal kaynakların israfını engellemeye yarayan geri dönüşüm, 
atık çöp miktarının da azalmasına olanak sağlayan önemli bir yöntemdir. İnsanlar tarafından üretilen 
atıkların bertarafında atık yönetim piramidi esas alınarak, atıkların doğru bir şekilde yok edilmesine olanak 
sağlanır. Bu yöntemde piramidin üst basamaklarından alt basamaklarına doğru hareket edilir. Öncelikle 
hangi tip olursa olsun atığın oluşumu önlenmeye çalışılır. Eğer atığın oluşmasının önüne geçilemiyorsa da 
atık miktarının azaltılması için gayret gösterilir. Bundan sonraki basamaklarda atık tekrar kullanılamayacak 
durumda ise de önce geri kazanımı ve enerji geri kazanımı hedeflenir. Tüm bu işlemlerden sonra kalan 
atıklar da düzenli depolama ve yakma gibi işlemlerle bertaraf edilir (Şekil,4).

Birçok maddeyi geri dönüşümle 
tekrar kazanmak mümkündür. Bu 
maddeler; demir, çelik, bakır, 
alüminyum, kurşun, piller, kağıt, 
p l a s t i k , k a u ç u k , c a m , m o t o r 
yağları,atık yağlar, akümülatörler, 
araç lastikleri, beton, röntgen 
filmleri, elektronik atıklar ve 
organik atıklardır.

Şekil 5. Atık Yönetim Piramidi 
https://hlccevre.com/atik-yonetimi-nedir/  

Önleme
En Öncelikli Seçenek

Azaltma

Tekrar Kullanım

Geri Dönüşüm

Enerji Geri Kazanımı

Bertaraf
En Son Seçenek



Geri Dönüşüm genel olarak beş farklı basamakta gerçekleştirilir. Bunlar;

1)  Kaynakta Kirlenmeden Geri Toplama 

Bu basamakta geri elde edilmek istenen maddelerin çöpe girmeden yani kirletilmeden toplanması 
amaçlanmaktadır. Bu yolla hem zamandan hem de su gibi doğal kaynaklardan tasarruf yapılmasına 
olanak sağlanır. Kirlenen maddeleri temizlemek için suyla yıkamak gerekmektedir.

2)  Sınıflama 

Bu yolla toplanan maddeler; cam, metal, plastik ve kağıt şeklinde sınıflandırılır. Bu işlem
sırasında da tasarruf sağlamak için ürünler ayrı ayrı kaplarda biriktirilerek karışmalarının önlenmesi 
gerekir. Bu yolla hepsi birlikte toplanabilir. Ayrı ayrı toplatılması, nakliye ve işçiliğin artmasına neden 
olacağından ekonomik olarak külfete neden olabilir.

3)   Değerlendirme

Bu basamakta temiz bir şekilde ayrılan maddeler kimyasal ve fiziksel değişimlerin ardından ekonomiye 
tekrardan geri kazandırılır.

4)  Elde edilen Ürünü Ekonomiye Tekrar Kazandırma

Bu basamakta geri dönüşümü yapılmış ürünler ekonomiye tekrardan kazandırılarak, kaynak kullanımı 
azaltılmış olur.

Kuzey Kıbrıs'ta eskiye nazaran geri dönüştürülen madde sayısında artış görülmektedir. Geri dönüşümün 
yaygınlaşmasına bağlı olarak da insanlardaki geri dönüşüm bilinci artmaktadır. Kağıt, metal ve az miktarda 
plastik Kuzey Kıbrıs'ta geri dönüşümü yapılan maddeler arasında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda 
gelirini geri dönüşümden elde eden şirketlerin kurulması, konuya önem verildiğini ve konunun toplumda 
yaygınlaşacağına işaret etmektedir (Çevre Koruma Dairesi tarafından izinledirilmiş firmalara ve iletişim 
numaralarına sayfa… bakabilirsiniz).
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Bu bölüm Kaşot (2017) Çevre Eğitimi kitabından doğrudan alıntılanmıştır. Kılavuzların geliştirilme 
sürecinde öğretmenlerden gelen konu istekleri bağlamında geliştirilecektir. 





Ekler

             



Ek 1: 

Öğretmenin  Adı Soyadı:            Okul:         

Sınıf:                     Uyguluma Tarihi: 

> > Çevre Eğitim Destek Etkinlikleri 
Değerlendirme Rubriği

    Aşağıda verilen farklı maddeler aracılığı sizin hem kendinizi hem de uygulama sürecinizi değerlendirmeniz 
beklenmektedir. Her maddenin karşısında Tam, Orta, Kısmen ve Hiç ifadeleri bulunmaktadır. Bu ifadelerden 
sizin deneyiminize en yakın olanı işaretlemeniz gerekmektedir. Ayrıca etkinlik öncesinde Tam bölümünde 
bulunan ifadeleri kılavuz olarak kullanarak, etkinlik sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda fikir 
sahibi olabilirsiniz.

MADDELER TAM ORTA KISMEN HİÇ

Etkinlik öncesinde 
öğrencilere ‘‘ etkinlik 

amacı ’’ açıklandı mı?

Etkinlik öncesinde 
öğrencilere açıklanan 

‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler 
tarafından açık bir şekilde 

anlaşıldı mı?

Etkinlik öğrencilerinizin 
ilgisini çekti mi ? 

Etkinlik öncesinde 
öğrencilere açıklanan 

‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler 
tarafından anlaşılmış ve 

öğrenciler terkak 
açıklamaya ihtiyaç 

duymamıştır.

Etkinlik öğrencilerin ilgisini 
çekmiş, etkinlik süresince 

ilgileri canlı kalmıştır.

Etkinlik öğrencilerin ilgisini 
kısmen çekmiş fakat 

etkinlik esnasında ilgileri 
arası sıra dağılmıştır.

Etkinlik öğrencilerin ilgisini 
kısmen çekmiş, kısa bir 

süre sonra ilgileri 
dağılmıştır.

Etkinlik öğrencilerin ilgisini 
hiç çekmemiştir. 

Etkinlik öncesinde 
öğrencilere açıklanan 

‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler 
tarafından anlaşılmış, 

buna rağmen öğrenciler 
bazı noktalarda tekrar 

açıklamaya ihtiyaç 
duymuştur.

Etkinlik öncesinde 
öğrencilere açıklanan 

‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler 
tarafından kısmen 

anlaşılmış, öğrenciler 
tekrar açıklamaya ihtiyaç 

duymuştur.

Etkinlik öncesinde 
öğrencilere açıklanan 

‘‘etkinlik amacı’’  
öğrenciler tarafından 

anlaşılmamıştır.

Etkinliğin amacı, etkinlik 
öncesinde öğrencilere 
detaylı ve öğrencilerin 
anlayacakları düzeyde 

açıklanmıştır.

Etkinliğin amacı, etkinlik 
öncesinde öğrencilere 

kısmen açıklanmış, 
öğrencinin anlayabileceği 

düzeye uygun hale 
getirilememiştir. 

Etkinliğin amacı, etkinlik 
öncesinde öğrencilere 

açıklanmamıştır.

Etkinliğin amacı, etkinlik 
öncesinde uygun şekilde 

açıklanmıştır. 

Öğrenciler etkinliğe istekli 
bir şekilde katıldılar mı?

Öğrenciler etkinliğe istekli 
bir şekilde katılım 

sağlamış ve etkinlik 
süresince katılım 

konusunda problem 
yaşanmamıştır.

Öğrenciler etkinlik 
sürecine, günlük hayattan 
örnekler vererek katkıda 

bulundular mı?

Öğrenciler etkinlikte 
işlenenlerin hayattaki yeri 
ve önemini anladıklarını 

ifade ettiler mi?

Öğrenciler etkinlikte 
işlenenlerin hayattaki yeri 
ve önemini anladıklarını 

ifade edebilmiş, 
öğretmenin etkinlik 

içeriklerini 
somutlaştırması
gerekmemiştir.

Öğrenciler etkinlikte 
işlenenlerin hayattaki yeri 
ve önemini anladıklarını 

ifade edebilmiş, buna 
rağmen öğretmenin 
etkinlik içeriklerini 
somutlaştırması

gerekmiştir.

Öğrenciler etkinlikte 
işlenenlerin hayattaki yeri 
ve önemini anladıklarını 

ifade edebilmiş, buna 
rağmen çocukların 
ifadeleri etkinliğin 

amaçları ile uyumlu 
olmamıştır.

Öğrenciler etkinlikte 
işlenenlerin hayattaki yeri 
ve önemini anladıklarını 

ifade edememiştir.

Öğrenciler etkinlik 
sürecine günlük hayattan 
örnekler vererek katkıda 
bulunmuş, öğretmenin 

etkinliği somutlaştırması 
gerekmemiştir.

Öğrenciler etkinlik 
sürecine günlük hayattan 
örnekler vererek katkıda 
bulunmuş, buna rağmen 

öğretmenin etkinliği 
somutlaştırması 

gerekmiştir.

Öğrenciler etkinlik 
sürecine günlük hayattan 
örnekler vererek katkıda 
bulunmuş, buna rağmen 

örnekler etkinlikle 
bağlantılı olmamıştır. 

Öğrenciler etkinlik 
sürecine günlük hayattan 
örnekler vererek katkıda 

bulunmamıştır. 

Öğrenciler etkinliğe istekli 
bir şekilde katılım 

sağlamış, etkinlik bazı 
bölümlerinde 

cesaretlendirmeye ihtiyaç 
duymuştur.

Öğrenciler etkinliğe istekli 
bir şekilde katılım 

sağlamış, kısa süre sonra 
etkinliğe devam etmek için 
cesaretlendirilmeye ihtiyaç 

duymuşlardır. 

Öğrenciler etkinliğe istekli 
bir şekilde katılmamıştır.
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  Aşağıda verilen farklı maddeler aracılığı ile uyguladığınız etkinliği değerlendirmeniz beklenmektedir. Her 
maddenin karşısında Tam, Orta, Kısmen ve Hiç ifadeleri bulunmaktadır. Bu ifadelerden sizin deneyiminize en yakın 
olanı işaretlemeniz gerekmektedir. Ayrıca etkinlik öncesinde Tam bölümünde bulunan ifadeleri kılavuz olarak 
kullanarak, etkinlik sürecinde neleri dikkat edilmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

MADDELER TAM ORTA KISMEN HİÇ

Etkinliğin öğretim süreci 
anlaşılır mıdır?

Etkinliklerde önerilen 
öğretim süreci anlaşılırdır, 
ifadeler ve terimler açık ve 

doğru şekilde ifade 
edilmiştir.

Etkinliklerde önerilen 
öğretim süreci anlaşılır 
olmasına rağmen bazı 

ifade ve terimler yanlıştır.

Etkinliklerde önerilen 
öğretim süreci kısmen 
anlaşılırdır; etkinliklerin 

bazı bölümleri 
anlaşılmamıştır.

Etkinliklerde önerilen 
öğretim süreci anlaşılır 

değildir.

Etkinliğin öğretim süreci 
öğrenciler tarafından 

anlaşılır mıdır?

Etkinliği uygularken 
kendinizi yeterli ve rahat 

hissettiniz mi?

Etkinlik genel olarak 
uygun mudur?

Etkinlik, çevre eğitiminin 
amaçlarına ve çocukların 

gelişim düzeyine 
uygundur. Bu anlamda bir 

düzenlemeye ihtiyaç 
yoktur.

Etkinlik, çevre eğitiminin 
amaçlarına ve çocukların 
gelişim düzeyine uygun 
olmasına rağmen bazı 

yönleri düzenlenerek tam 
bir uyum sağlanabilir.

Etkinlik, genel olarak 
çevre eğitiminin 

amaçlarına ve çocukların 
gelişim düzeyine uygun 

değildir. Bu yönler 
düzenlenerek etkinlik 

uygun hale getirilebilir.

Etkinlik, çevre eğitiminin 
amaçlarına ve çocukların 
gelişim düzeyine uygun 

değildir. 

Etkinliği uygularken 
kendimi rahat ve yeterli 

hissettim.

Etkinliği uygularken  bazı 
konularda kendimi rahat 
ve yeterli hissetmeme 

rağmen bazı noktalarda 
kendimi rahat ve yeterli 

hissetmedim.

Etkinliği uygularken  bazı 
konularda kendimi rahat 
ve yeterli hissetmeme 
rağmen genel olarak

kendimi rahat ve yeterli 
hissetmedim.

Etkinliği uygularken 
kendimi rahat ve yeterli 

hissetmedim.

Etkinliğin öğretim süreci 
öğrenciler tarafından 
anlaşılmış ve etkinlik 

esnasında ek 
açıklamalara ihtiyaç 

duyulmamıştır.

Etkinliğin öğretim süreci 
öğrenciler tarafından 
anlaşılmış fakat bazı 

küçük noktalarda 
öğrencilere açıklamalar 

sunulmuştur.

Etkinliğin öğretim süreci 
öğrenciler tarafından 

kısmen anlaşılmış, büyük 
bölümü öğrencilere tekrar 

açıklanmak zorunda 
kalınmıştır.

Etkinliğin öğretim süreci 
öğrenciler tarafından 

anlaşılır değildir.

Etkinlik için önerilen 
materyaller uygun ve 

yeterli midir?

Öğrenciler benzer 
etkinliklere katılma 

konusunda istekli mi ?

Öğrenciler benzer 
etkinliklere katılma 

konusunda isteklidirler ve 
dıştan bir 

cesaretlendirmeye 
ihtiyaç duymazlar.

Öğrenciler benzer 
etkinliklere katılma 

konusunda 
cesaretlendirilmeye 

ihtiyaç duyar.

Öğrenciler benzer 
etkinliklere katılma 

konusunda kararsızdırlar.

Öğrenciler benzer 
etkinliklere katılma 
konusunda istekli 

değildirler.

Etkinlik için önerilen 
materyaller uygun ve 

yeterlidir.

Etkinlik için önerilen bazı 
materyaller uygun ve 

yeterlidir.

Etkinlik için önerilen bazı 
materyaller uygun ve 
yeterliyken bazıları 

gereksizdir. 

Etkinlik için önerilen bazı 
materyaller uygun ve 

yeterli değildir. 
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Ek 2: > >

1. Etkinlik, öğrencileriniz yaş ve gelişim düzeyine uygun muydu?

2. İçerisinde bulunduğunuz şartları göz önünde bulundurarak (okulun fiziki yapısı, demografik özellikler 
vb.), sunulan etkinliği düzenleme ihtiyacı duydunuz mu? Böyle bir düzenleme yaptıysanız lütfen düzenlemenin 
nedenini ve kapsamını belirtiniz.

.
3. Sizce hangi düzenlemeler ile etkinliğin etkililiği arttırılabilir (görsel sunum teknikleri kullanılmalı, görsel 
materyallerin sayısı artırılmalı vb.)?

4. Etkinliğin değerlendirme sürecini ve bu süreç sırasında nelere dikkat ettiğinizi lütfen açıklayınız.

5. Eğer etkinliği herhangi bir sebepten dolayı uygulayamadıysanız lütfen nedenini belirtiniz.

Etkinlik ile İlgili  Öğretmen 
Görüşleri
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Öğrenme Çıktıları 
İlkokul 2. Kademe (Fen ve Teknoloji) 



Öğrenme Çıktıları 
İlkokul 2. Kademe (Fen ve Teknoloji) > >

50

     Fen ve Teknoloji eğitim programında yer alan çevreyle ilişkili öğrenme çıktıları aşağıdaki tablolarda 
belirtildiği gibidir. Halihazırda, program içerisinde yer alan öğrenme çıktıları öğretmenler tarafından 
değerlendirilmektedir. Bu öğrenme çıktılarına uygun olarak hazırlanan çevre etkinlikleriyle (Ek’2), çevre 
farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Etkinlik bölümünde; tabloda yer alan öğrenme çıktıları 
doğrultusunda hazırlanan etkinliklere ilaveten, alan gezisi ve bahçe kurmaya yönelik hazırlanan 
etkinlikler öğrenme çıktılarından bağımsız bir şekilde hazırlanmıştır.Bu bağlamda; etkinliklerin 
değerlendirme sürecinde öğrenme çıktıları değil, çevre farkındalığına yönelik kazanımlar etkinliklerin 
içeriğine bağlı olarak değerlendirilmelidir.  Ek1’de sunulan değerlendirme formuna vereceğiniz içten 
yanıtlar, sizlere sunulan etkinliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için önem arz etmektedir.

4. Sınıf Fen ve Teknoloji  Öğrenme Çıktıları Tablosu 

Öğrenme Çıktısı Ünite/Konu Açıklama Etkinlik Adı

3. Duyu organlarının 
sağlığının korunması için 
yapılması gerekenleri 
uygular. (KSY), 4, 8

13. Doğru soluk alıp verir.
(KSY), 8

15. Kalbin ve damarların kan 
dolaşımındaki işlevini açıklar. 
(OY), 4

24. Bir cismin üzerine etki 
eden kuvvetle hareket 
ettirebileceği sonucunu 
çıkarır. (PÇ), 4, 6

32. Maddeleri duyu organları 
ile fark edilen özelliklerine 
göre sınıflandırır. (OY)

39. Gazların bulundukları 
ortamda yayıldığını gösteren 
deney hazırlanır. (OY), (PÇ)

Ünite 1: Vücudum
Konu: A. Duyu Organları

Ünite 1: Vücudum
Konu: C. Solunum

Ünite 1: Vücudum
Konu: D. Dolaşım

Ünite 2: Kuvvet ve Hareket
Konu: B. Kuvvetin Etkileri

Ünite 3: Madde ve 
Özellikleri
Konu: A. Maddenin 
Özellikleri

Ünite 3: Madde ve 
Özellikleri
Konu: B. Maddenin Halleri

ETK 1
‘‘Nasıl Bir Çevre’’
 sessiz sinema oyunu

ETK 2
Temiz Hava Yaşamdır

ETK 4
Yeşil Enerji

ETK 6
Kibriti Yak

ETK 5
Plastikler Her Yerde

ETK 5.1
Doğayı Algılıyorum.

ETK 3 
Su Tesisatı Modeli

* Duyu organlarının sağlığı ile çevre temizliği ilişkisi 
vurgulanır.

* Solunum organlarının sağlığı ile çevre temizliği 
ilişkisi vurgulanır.

* Temiz bir çevrede yaşamanın vücudumuzun dolaşım 
sistemine etkisi vurgulanır.

* Vücudumuzdaki sistemler ile kargo/posta/sı 
şebekesi/elektrik santrali vs.) sistemleri benzetilir. 

[ ! ] Maddenin dönüşüm süreçlerinde kullanılan 
teknolojilerle ilgili bir sunum hazırlanır. 

* Geri Dönüşüm çevreye olan katkıları vurgulanır.

* Tek kullanımlık ürünler yerine (Pet şişe vs.) çok 
kullanımlık ürünlerin satın alınması gerektiği 
vurgulanır.

* Doğal kuvvetleri (rüzgar, su vs.) yenilenebilir enerjiye 
dönüşümü vurgulanır. Çevreye olan katkısı üzerinde 
durulur.

* Hava kirliliğinin sadece bir bölgede kalmadığı ve tüm 
Dünya’yı etkilediği vurgulanır.

46.Geçmişte kullanılan 
çeşitli aydınlatma 
teknolojileri ile günümüzde 
kullanılanları karşılaştırır. 
(OY), (EYD)

Ünite 4: Işık ve Ses
Konu: B. Aydınlatma 
Teknolojisi

ETK 7
Enerji Tasarrufu 
Yapalım

* Geçmişte yapılan aydınlatmaların (mum, meşale vs.) 
daha çok hava kirliliğine neden olduğu vurgulanır. 
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49.Görme olayının 
gerçekleşmesi için ışığın 
gerekli olduğu sonucunu 
çıkarır. (OY), (EYD)

Ünite 4: Işık ve Ses
Konu: C. Işığın Görmedeki 
Rolü

ETK 8
Işık Bir Enerjidir

ETK 11
Çevremizdeki Canlılar

[!]Işığın bir enerji çeşidi olduğunu bilmesi sağlanır.

* Kitap s.9: Güneş panellerinden yararlanarak ışığın 
bir enerji çeşidi olduğu bilgisi verilirken bu tarz üretilen 
elektriğin çevreyi kirletmediği üzerinde durulur. 

52.Işık kirliliğinin olumsuz 
etkilerini saptar. (OY), (BİT)

53.Işık kirliliğinin etkilerini 
ortadan kaldırmak için 
çözümler önerir. (OY), 
(EYD), (G), (PÇ)

Ünite 4: Işık ve Ses
Konu: D. Işık Kirliliği

ETK 9 
Fazla Işık Kirletir
* Işık kirliliğini ortadan 
kaldıracak proje 
(Öğrenciler 
hazırlayacak)
* Tartışma: İki fotoğraf 
gösterilip  bunun 
üzerine tartışma 
başlatılır.

[!] Işık kirliliğini ortadan kaldıracak projelerde yer alır

* Gece avlanan hayvanların ışık kirliliğinden olumsuz 
etkilenmesi ve bu durumun besin zincirine ve canlı 
neslinin devamlılığına olan etkisi üzerinde durulur.

* Işık kirliliğinin çevre estetiğine olan olumsuz etkisi 
vurgulanır. 

68.Gözlemleri sonucunda 
çevresinde bulunan canlı ve 
cansız varlıklara örnekler 
verir. (PÇ)

Ünite 5: Canlılar Dünyası
Konu: A. Canlı ve Cansız 
Varlıklar 

[!]Canlı varlıklar için bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar 
için toprak, hava, su örnekleri verilir.

* Çevreyi canlı ve cansız varlıkların tamamının 
oluşturduğu bilgisi vurgulanır.

65.Çevresini gözlemleyerek 
ses kirliliğinin yoğun olduğu 
yerlerin nasıl düzenlenmesi 
gerektiğini tartışır. (OY), 
(PÇ)

66.Ses kirliliğinin insan ve 
çevre sağlığına olan 
olumsuz etkilerini tahmin 
eder. (BİT), (KSY)

Ünite 4: Işık ve Ses
Konu: G. Ses Kirliliği

ETK 10
Gürültü 

* Ses kirliliğini ortadan 
kaldıracak proje 
(Öğrenciler 
hazırlayacak)

[!]Ses kirliliğini azaltmaya yönelik örnekler verilir.

* Ses kirliliğinin örnekleri artırılır. Gürültünün insan 
sağlığına (yüksek tansiyon, stres uyku düzeni 
bozulması vs.) olan olumsuz etkisi üzerinde durulur. 

99.Yakın çevresinde, farklı 
tipteki canlıların yaşam 
alanlarını arkadaşları ile 
tartışır. (EYD)

Ünite 5: Canlılar Dünyası
Konu: C. Canlıların Yaşam 
Alanları 

ETK 12
“Ya Yok Olursa…” 
Beyin Fırtınası

[!]Biyolojik çeşitliliğin önemi vurgulanır.

[!] Çevresindeki canlıların yaşam alanlarını gözlem 
ödevi verilir.

[!] Canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına 
yönelik projelerde yer alır.

103.Çevreyi ve canlıların 
yaşam alanlarını yok eden 
tehlikeleri tespit eder.(EYD)

104. Çevre kirliliğinde 
sorumluluğun insanlarda 
olduğunu kavrar. (OY) 

105. Çevre kirliliğini ortadan 
kaldırmaya yönelik 
uygulanabilir yöntemler 
geliştirir. (KSY), (EYD), 
(OY), (G)

Ünite 5: Canlılar Dünyası
Konu: D. İnsan ve Çevre 
İlişkisi

ETK 13
Memnun Değilim

* Çevresinde memnun 
olmadığı bir şeyi tespit 
edip onu nasıl 
değiştirebileceği 
hakkında proje

[!] Yakın çevresindeki kirlilik nedenlerini araştırır. 

[!] Çevreyi korumak amacı ile yapılan faaliyetlere 
gönüllü olarak 
katılır.

109. Çevresindeki elektrikli 
araçların hangi tür elektrik 
enerjisi kaynağını 
kullandığını kavrar. (OY), 
(EYD)
 
110. Pil atıklarının çevreye 
ve insan sağlığına 
verebileceği  zararlarını 
içeren bir sunum yapar. 
(KSY), (G)

Ünite 6: Yaşamımızdaki 
Elektrik
Konu: B. Elektrik Kaynakları

ETK 14
Proje: Atık Pil Toplama 
Kutusu Yapalım

[!]Tekrar yüklenebilir (Şarj edilebilir) pil kullanır.
Bozulan elektrikli oyuncak veev araçlarından yeni 
tasarımlar yapar. 
Elektrikli araçların çevreye verebilecek olumsuz 
etkilerini ortadan kaldıracak 
yeni projeler üretir.

* Yenilenebilir enerjinin çevreye olan etkisi vurgulanır.
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116. Elektriği güvenli ve 
tasarruflu kullanır. (OY), 
(KSY)

Ünite 6: Yaşamımızdaki 
Elektrik
Konu: D. Elektriğin Bilinçli 
ve Güvenli Kullanımı

ETK 15
Tasarruflu Ampul 
Kullanalım

ETK 16
Mevsimler/İklimler 
Değişirse …

[!] Elektrikli cihazların satın alınmasında; “A sınıfı” 
ürünlerin  tercih edilmesinin önemini açıklar.

* Tasarruflu ampul kullanımının tercih edilmesinin 
önemi üzerinde durulur.

119. Dünya yüzeyinde 
karalar (kara küre), sular 
(su küre) ve bunları saran 
havanın (hava küre) 
varlığını kavrar. (BİT), 
(OY), (İB)

Ünite 7: Dünya, Ay ve 
Güneş
Konu: A. Dünyamızı 
Tanıyalım

* Kara, Su ve Hava Kürenin çevremizi oluşturduğu ve 
onların kirlenmesi durumunda tüm canlıları 
etkileyeceği vurgulanır.

121. Dünyamızın 
hareketlerini ve sürekli 
döngüsel süreç içerisinde 
olduğunu kavrar. (BİT), 
(OY), (İB)

Ünite 7: Dünya, Ay ve 
Güneş
Konu: A. Dünyamızın 
Hareketleri

* Dünya’nın hareketlerine bağlı olarak çevrede 
meydana gelen değişiklikler üzerinde durulur. 
(Örneğin mevsimlerin oluşması Dünya’nın Güneş 
etrafında dönüşünden dolayı oluyor. İnsanların çevreyi 
kirletmesi ile mevsimler/iklimler değişiyor.) 

Öğrenme Çıktısı Ünite/Konu Açıklama Etkinlik Adı

5- Dengeli beslenmenin, 
besinlerin tazeliğinin ve 
temizliğinin önemini kavrar. 
(PÇ)

44- Günlük yaşamda ısınmak 
için hangi yakıtları 
kullanabileceğini bilir. (OY)

11- Boşaltımda görevli yapı 
ve organları kavrar. (BİT)

12- Boşaltımda böbreklerin 
dışında atık maddelerin 
atılmasını sağlayan yapı ve 
organlarını bilir.

30- Maddelerin bir halden 
başka bir hale geçebileceğini 
günlük hayattaki deneyimleri 
ile açıklar.

33- Gözlemleri sonucunda 
yakın çevresinden erime, 
donma, kaynama, 
buharlaşma, yoğuşma, 
süblimleşme ve kırağılaşma 
oluşumlarına örnekler verir. 
(PÇ)

34- Su döngüsünün oluşumu 
ile ilgili bir sunum yapar. 
(PÇ), (BİT), (İB)

Ünite 1: Vücudum
Konu: A. Dengeli Beslenme 
ve Besinlerin Sindirimi

Ünite 1: Vücudum
Konu: B. Vücudumuzda 
Boşaltım

Ünite 3: Madde ve 
Özellikleri
Konu: A. Maddenin Hal 
Değişimi

Ünite 3: Madde ve 
Özellikleri
Konu: C. Isı ve Sıcaklık

ETK 2
Kirlilikten Kurtul

ETK 1
Sağlıklı ve Temiz 
Beslenelim 

ETK 4
Yenilenebilir Enerji

ETK 3
Asit Yağmuru Deneyi

* Temiz bir Çevrenin tükettiğimiz besinlerin sağlığını 
bozmadığı üzerinde durulur.
* Yenilen besinlerin sağlığının çevre tamizliği ile olan 
ilişkisi vurgulanır.

 [ ! ] Isı enerjisinin başka tür enerjilere dönüştüğü 
vurgulanır.

* Fosil yakıtların (Kömür, petrol vs.) enerjiye 
dönüşümünde ortaya çıkan ısı, enerji kaybına sebep 
olurken yenilenebilir enerji kullanımında bu şekilde bir 
kayıp yaşanmadığı vurgulanır.

* Vücudumuzda oluşan atıkların dışarı atılması 
sağlığımızı olumsuz etkilediği ve çevremizdeki 
kirliliklerin artması ise Dünya’mıza zarrar verdiği 
vurgulanır.

* Çevre kirliliği yüzünden gerçekleşen hal 
değişimleri vurgulanır. (Buzulların erimesi, 
buharlaşma ile kuraklık vs.)

5. Sınıf Fen ve Teknoloji  Öğrenme Çıktıları Tablosu 
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78- Teknolojik gelişmelerden 
faydalanarak ses kirliliğinin 
etkilerini azaltma konusunda 
nelerin yapılabileceğini 
tartışır.  (OY), (PÇ), (KSY)

Ünite 4: Işık ve Ses 
Konu: G. Ses Yalıtımı

ETK 5
Ses Kirliliğine Çözüm 
Bulduk Projesi

[!]Ses kirliliğini engelleyen projelerde yer alınması 
sağlanır.

* Ses kirliliğinin (gürültü) çevre kirliliği olduğu ve 
canlılar üzerinde yaratığı olumsuz etkileri vurgulanır.

81-Canlıların 
sınıflandırılmasındaki 
kriterleri tartışır. (OY), 
(PÇ), (EYD)

Ünite 5: Canlılar Dünyası 
Konu: B. Canlıların 
Sınıflandırılması

ETK 7
Canlıları 
Sınıflandırıyoruz

* Çevremizde yaşayan canlıların özelliklerine bakarak 
sınıflandırılmaları vurgulanır. 

108- Elektriğin tasarruflu ve 
güvenli kullanımı için 
arkadaşlarını teşvik edeceği 
bir proje tasarlar. (OY), (PÇ), 
(BİT), (KSY), (İB)

Ünite 6: Yaşamımızdaki 
Elektrik
Konu: D. Elektriğin Güvenli 
ve Bilinçli Kullanımı

ETK 9 
Enerji Tasarrufu

* Elektriğin tasarruflu kullanımının çevreye etkisi 
vurgulanır.

79- Gözlemleri sonucunda 
çevresindeki canlılara 
örnekler  verir. (OY), (PÇ)

80- Canlıların benzer ve 
farklı özelliklerini 
saptar.(OY), (PÇ)

Ünite 5: Canlılar Dünyası 
Konu: A. Canlıların 
Benzerlik ve Farklılıkları

ETK 6
Zor Dünya

* Çevremizde yaşayan canlıların özellikleri vurgulanır. 

112- Yaptığı araştırma ile 
yerkabuğunda nelerin 
olduğunu listeler. (OY), (PÇ)
116-Çevresindeki doğal 
anıtların neler olduğunu 
saptar. (OY), (PÇ)

Ünite 7: Dünya, Ay ve 
Güneş
Konu: A. Yer Kabuğunda 
Neler Var?

ETK 10
Doğal Anıtlara Gezi 
Gözlem 

[!]Bir bilim dalı olan fosil bilimini ve bu alanda çalışan 
fosil bilimciler 
işlenecek.

* Çevrenin incelenip kayaç, mineral, maden, fosil, 
doğal anıt kavramları üzerinde durulur

117- Suyun önemini ve 
gerekliliğini anlatan bir 
sunum  yapar. (OY), (PÇ), 
(BİT), (KSY), (İB)

122-Suyu bilinçli kullanır. 
(OY), (PÇ), (BİT), (KSY), 
(İB)

Ünite 7: Dünya, Ay ve 
Güneş
Konu: B. Yer Altı ve Yer 
Üstü Suları 

ETK 11
Susuz Hayat Nasıl 
Olur?

[!]Yer altı ve yer üstü sularının oluşumu ve örnekleri 
verilir.

* Suyun temizliğinin çevreye/tüm canlılara olan etkisi 
vurgulanır.

96- Doğal yaşamın bir 
denge içinde hareket ettiğini 
kavrar.(OY), (PÇ)

97- İnsanların etkisi ile 
çevrenin nasıl değiştiğini 
saptar.(OY), (PÇ) 

98- Değişen çevrenin 
canlılar üzerindeki etkisini 
tartışır.(OY), (PÇ)

Ünite 5: Canlılar Dünyası 
Konu: D. İnsan ve Çevre 
İlişkisi

ETK 8
Bir canlı türü yok olursa 
ne olur?

[!]Tüm canlıların (insanlar dahil) yaşamlarını devam 
ettirebilmek için bulundukları çevreden yararlandığını 
bilir. 

[!]KKTC’de nesli tükenmek üzere olan hayvanlarla 
ilgili araştırma ödevi verilir. 

[!]Ülkemizde yapılan aşırı ve bilinçsizce avcılığın, 
canlı türlerini tehdit edip etmediği üzerinde durulur.
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123-Çevre kirliliğini 
sınıflandırır. (OY), (PÇ) 

124- Çevre kirliliğinin 
nedenlerini ve ortaya 
çıkabilecek olumsuz 
sonuçlarını saptar. (OY), 
(PÇ), (EYD) 

125-Çevre kirliliğinin 
engellenmesi için 
alınabilecek  önlemleri 
projelendirir. (OY), (PÇ), 
(BİT), (KSY), (İB) 

126-Ülkesinde çevre kirliliği 
olan yerlere çözüm önerileri 
getirir. (OY), (PÇ), (EYD)

Ünite 7: Dünya, Ay ve 
Güneş
Konu: C. Hava, Toprak ve 
Su Kirliliği

ETK 12
Temiz Çevre 

[!]Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenleri ve bu 
kirlilikten doğabilecek 
olumsuz sonuçlar ve alınabilecek önlemler üzerinde 
durulacak.

131- Uzay kirliliğinin 
sebeplerini ifade ederek, bu 
kirliliğin yol açabileceği olası 
sonuçları tahmin eder. 
(PÇ)

Ünite 7: Dünya, Ay ve 
Güneş
Konu: D. Ay’a Yolculuk ve 
Uzay Araştırmaları

ETK 13
Uzay’ı Kirletmeyin

* Uzay Kirliliğinin Dünya’mıza olan etkisi vurgulanır.

Program Dışı Etkinlik Konu: Bahçe Kurma Ben ÜreticiyimÇevre kapsamında bahçe kurmaya yönelik etkinlik.



Etkinlikler



> > Etkinlik 1  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: “Nasıl Bir Çevre” – Sessiz Sinema Oyunu

Dersin Adı ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 1: Vücudum

Konu: A. Duyu Organlarımız 

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 
3. Duyu organlarının sağlığının korunması için yapılması gerekenleri uygular. 

Materyal: Kağıt, kalem, kutu

Yöntem: Drama / Rol yapma 

Öğretim Süreci: 
1. Duyu organlarının sağlığı ile çevre temizliği ilişkisi vurgulanır. 
2. Sınıf beş gruba ayrılır ve gruplardaki her öğrenciye birer küçük kağıt dağıtılır. 
3. Her gruba farklı bir duyu organı ismi söylenir. 
4. Gruplardan kendilerine verilen duyu organının özelliklerini düşünerek nasıl bir çevrede, ne algılamak istediğini 
kağıtlara cümleler şeklinde yazmaları istenir. 
Örnek:  Burnumla yemyeşil bir ovada kır çiçeklerinin kokusunu almak istiyorum.

                Tenimle tertemiz deniz kenarında ılık rüzgarı hissetmek istiyorum.  
5. Öğrenciler, yazdıkları kağıtları katlayıp bir kutuya atarlar.
6. Öğrenciler sırayla kutudan bir kağıt çekip kağıtta yazanı sınıfa konuşmadan anlatmaya çalışırlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Grupların her bir üyesinin çalışmada aktif rol alması.

Değerlendirme: Öğrencilerin çevresini algılarken duyu organları ile eşleştirmesi kontrol edilir. 

Öğretmene Notlar: Öğretmen öğrencilerine duyularıyla doğayı nasıl algılayabileceklerine yönelik bir soru 
sorabilir. Örneğin doğayı nasıl duyarsınız sorusu yöneltilerek kuş seslerini ya da diğer hayvaların çıkardığı sesleri 
ve bu seslerin ne amaçla çıkarıldığını sorabilir? Kuşlar tehlike bildirimi yapmak ve üreme döneminde eşini 
çağırmak amacıyla ses çıkarmaktadırlar. 

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 2  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Temiz Hava Yaşamdır

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 4. Sınıf

Ünite 1: Vücudum

Konu: Solunum

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 13.Doğru soluk alıp verir. 

Materyal: Projeksiyon aleti, Bilgisayar, Laptop, tablet ve benzeri teknolojik aletlerden yararlanılabilir. 

Yöntem:  Video izleme

Öğretim Süreci:  
Solunum organlarının sağlığı ile çevre temizliği ilişkisi vurgulanır. Tozlu hava ve kimyasal maddelerin yoğun 
olduğu ortamlar solunum sisteminin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. 
Bu nedenle solunum sisteminin sağlığı açısından temiz bir hava çok önemlidir. 

Değerlendirme: “Havayı kirleten etkenler nelerdir?” , “Hava kirliliği en çok hangi organlarımıza zarar 
vermektedir?” , “Hava kirliliğinin bizim açımızdan zararı nelerdir?” şeklindeki sorular sorulur. Öğrencilerde tablet 
ya da telefon varsa eğer Kahoot ya da Quizizz web 2 araçları kullanılarak hazırlanmış 5-6 soruluk bir 
değerlendirme testi uygulanabilir. Değerlendirme sorularına benzer sorular oluşturulabilir. 

Öğretmene Notlar:

“Hava kirliliğini engellemek için kendi yakın çevremizde neler yapabiliriz? sorusu üzerinden gruplara ayrılıp 
çözüm önerileri üretilebilir.
Konu Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımıyla ele alınıp öğrencilerden gelen çözüm önerileri ilgili makamlara veya 
kişilere sunulabilir. Böylece videoda izlenenler daha somut ve problem çözme odaklı hale getirilebilir.     
Böylelikle videoda izlenenler daha somut ve problem çözme odaklı hale getirilebilir. 
Öğrencilerle çevrelerinde hava kirlilğine neden olan faktörler hakkında sohbet edilebilir. 

                                                               Kaynak: Temiz Hava Hakkı Platformu (https://www.youtube.com/watch?v=Wd0FzQTDM90

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 3  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Su Tesisatı Modeli

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 1: Vücudum

Konu: D. Dolaşım (Kanın Vücudumuzda Taşınması) 

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:   15.Kalbin ve damarların kan dolaşımındaki işlevini açıklar. 

Materyal: Karton pipet, yapıştırıcı

Yöntem: Modelleme / Benzetim Kurma

Öğretim Süreci: 
1. İki adet A3 boyutundaki kağıt/kartona bir ev krokisi çizilir. 
2. Evdeki su boruları pipetlerin kağıda/kartona yapıştırılması ile gösterilir ve evdeki su tesisatı modellenir. 
3. Oluşturulan iki modelden bir tanesi temiz suyun geçtiği evin su tesisatı olurken diğer model ise kirli suyu geçtiği model 
olur. 
* Vücudumuzdaki sistemler ile su şebekesi/elektrik santrali/kargo/posta/ vs.  sistemlere benzetilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Modellemeler ve açıklamalar yapılırken çocukların yaşlarına uygun somutlaştırma ve 
örneklemelerin yapılmasına dikkat edilir.

Değerlendirme: “Vücudumuzdaki sistemlere kirliliklerin karışması bizi nasıl etkiler?”, “Çevremizdeki sistemlerin 
aksaması bizi nasıl etkiler?” soruları sorulur.

Öğretmene Notlar: Değerlendirme soruları sorulduktan sonra öğrenciler yönlendirilerek çevre temizliğinin önemine 
vurgu yapılır. Temiz bir çevrede yaşamanın vücudumuzun dolaşım sistemine etkisi vurgulanır.  Hava kirliliği arttıkça oksijen 
alımının zorlaştığı, bunun da kalbimizi yorduğu anlatılır.
Vücuttaki dolaşım sistemi ile evlerdeki tesisat sistemi arasındaki farklar sorulabilir. Öğrencilerde kavram kargaşasına 
neden olmamak için ikisi arasındaki farkları anlatmaları istenmelidir. Vücutta böbrek yardımıyla kan filterelenip 
temizlendikten sonra tekrar kullanıma girer fakat evlerde atık su doğrudan tesisat yardımıyla dışarıya atılır. Atık su arıtma 
sistemi takılan evlerde su temizlendikten sonra tekrar kullanıma alınabilir. İkisi arasındaki benzerlik vurgulanabilir. 

Hazırlayan: Emine Behlül



 

> > Etkinlik 4  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Yeşil Enerji 

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 2: Kuvvet ve Hareket

Konu: B. Kuvvetin Etkileri

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

24. Bir cismin üzerine etki eden kuvvetle hareket ettirebileceği sonucunu çıkarır. 

Materyal: Projeksiyon

Yöntem: Video izleme, Düz anlatım, Soru - Cevap

Öğretim Süreci:
1. Yeşil enerjinin ne olduğunu anlatan video izlettirilir. 
2. Petrol, kömür gibi fosil yakıtları kullanmanın küresel ısınma ve iklim değişikliğine olan olumsuz etkileri 
vurgulanır.
3. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik video izlendikten sonra sınıfta soru cevap etkinliğine geçilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Güneş ışığı kuvvet değildir. Işık bir enerji çeşididir. 

Değerlendirme: “Yeşil enerjisi Dünya’mıza zarar verir mi?”  , “Ülkemizde en fazla gördüğümüz yeşil enerji 
kaynağı hangisidir?” , “Ülkemizde elektrik enerjisini en fazla hangi yöntem ile elde ediyoruz?”  

Öğretmene Notlar: Enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin kullanımının çevreye daha az zarar verdiğinden 
bahsedilir. Rüzgardan yararlanılarak elektrik enerjisi üretilmesi ile iligli uygulamalı küçük bir model (maket) 
yapılabilir (Kartondan Mini Rüzgar Türbini Yapımı).  

 Kaynak: Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 
(https://www.youtube.com/watch?v=9lnqJAaQOCI

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 5  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Plastikler Her Yerde

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 3: Madde ve Özellikleri

Konu: A. Maddenin Özellikleri

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 
32. Maddeleri duyu organları ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır. 

Materyal: Projeksiyon, bilgisayar

Yöntem: Düz anlatım, Tartışma

Öğretim Süreci: 
1. Maddelerin özellikleri anlatılırken bu konuya ek olarak “Çok Kullanımlık Ürünler ve Özellikleri” eklenir.
2. Tek kullanımlık ürünler yerine (Pet şişe vs.) çok kullanımlık ürünlerin satın alınması gerektiği vurgulanır.
3. Satın alınan ürünlerin kullanım süreleri ve doğaya verdiği zarar/yarar hakkında bir tartışma ortamı yaratılır.
4. Geri dönüşüm çevreye olan katkıları vurgulanır. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Her öğrencinin fikrini ifade edebileceği ortam yaratılması.

Değerlendirme: Geri Dönüşüm Projesi (Örnek: Pet şişe kullanmak yerine termos kullanan birisi bir yılda ne 
kadar pet şişenin çöpe gitmesini engellemiş olur?)

Öğretmene notlar: Öğrencilerin kantinden satın aldıkları yiyecek ve içeceklerden çıkan ambalaj atıklarını 
sınıfta oluşturacakları bir kutuda birkaç gün süreyle biriktirmeleri istenebilir. Daha sonra ambalaj atıkları 
öğrenciler tarafından ayrıştırılarak çöpe ne kadar farklı atıkların atıldığı ve özellikle çöplüğe birçok plastik atığın 
gittiğini doğrudan gözlemleyebilmelerine olanak sağlanabilir. Sonrasında da bu atıkları azaltmak için neler 
yapabilecekleriyle ilgili projeler oluşturabilirler. 

Kaynak: Tema Vakfı (https://www.youtube.com/watch?v=psjbRPw_wZE
Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 5.1  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Doğayı algılıyorum.

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 3: Madde ve Özellikleri

Konu: A. Maddenin Özellikleri

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 
32. Maddeleri duyu organları ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır. 

Materyal: Kalem, kağıt, boya.

Yöntem: Oyunla öğrenme

Öğretim Süreci: 
Okul bahçesine uygun aralıklarla bir çember şeklinde yered oturan öğrenciler; 1 dakika boyunca gözlerini 
kapatarak; burada işittiği sesleri tanımlar; doğaya ait olup olmadıklarını söyler. Doğaya ait olan seslerin ne sesi 
olduğunu tanımlar.
Öğrenciler çift çift ayrılır ve her çiftte; Öğrencilerden birinin arkadaşı tarafından gözleri kapatılarak bahçedeki  
doğal bir varlığın (bir kaya, bir taş bir ağaç, bir bitki, toprak yığını, odun gibi) üzerine götürülür; burada 2 saniye 
gözünü açıp kapatır; yerine geri dönünce; neyi hafızasına kaydettiğini çizer.
Ayni şekilde gözleri kapalı olarak bir arkadaşı tarafından bir başka doğal varlık üzerine giderek; burada gözü 
kapalı biçimde doğal varlığın her tarafını elleyerek,  yine gözü kapalı yerine geri döner ve bu varlığın özelliklerini 
kaydeder. Yumuşak? Sert? Pürüzlü? Pürüsüz?Katı?Sıvı?Parçalı? Bütün?  Sıcak? Soğuk?Gibi.  Gözlerini açıp 
özellikleri kaydettikten sonra; varlığın bahçedeki hangi varlık olduğu ile ilgili tahminini yazar.
Gözleri kapalı olarak arkadaşının onu, yanına götürdüğü doğal varlığı (ağaç, ot, çalı) koklar; gözleri kapalı yerine 
döner ve kokuyu tanımlar (keskin, hoş, rahatsız edici, iştah açıcı gibi), ne olduğu ile ilgili tahminini yazar. (Bu 
çalışma sırasında hiçbir zaman yaprak ve çiçek gibi şeyler koparılmaz.) 
Etkinliğin sonunda öğrencilere neleri elleyip kokladığı gösterilir ve tahminlerinin doğru olup olmadığına bakılır.
Öğrenciler bir sonraki etkinliğe kadar elleyip kokladıkları doğal varlıkların resimlerini çizerek getirir ve bir 
sergileme yapılır. Her öğrenci kendi çizdiği varlık hakkında bilgi verir.



Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

Etkinlik sırasında en az bir öğretmenin daha etkinlik alanında görev yapması, hiçbir öğrencinin yalnız kalmaması 
sağlamak. 

Değerlendirme: 

Ekinlik sonunda yığınsal görüşme halinde soru yanıtla dönüt alınabilir.
Öğrencilere << Etkinlikten hoşlanıp hoşlanmadıkları, etkinlikte ne öğrendikleri, benzer etkinliklerde bulunmayı 
isteyip istemedikleri, etkinlik sırasında en çok neyi  ve  neden sevdikleri>> sorulabilir.

Öğretmene Notlar: 

Bu çalışma sırasında hiçbir zaman yaprak ve çiçek gibi şeyler koparılmaz.
Etkinliğin sonunda öğrencilere neleri elleyip kokladığı gösterilir ve tahminlerinin doğru olup olmadığına bakılır.
Öğrenciler bir sonraki etkinliğe kadar elleyip kokladıkları doğal varlıkların resimlerini çizerek getirir ve bir 
sergileme yapılarak her öğrencinin kendi çizdiği varlık hakkında bilgi vermesi istenir.
Bu etkinlik; doğayı gözlemlemek amacıyla yapılan gezilerde de uygulanabilir.
Öğrencilerin bu etkinliğin kendi evletinin bahçelerinde uygulayıp ödev hazırlamaları istenebilir.
Öğretmenin kendisi bu etkinliği yapıp öğrencilere örnek etkinlik olacak şekilde hazırladığı görsel bilgileri  PPT  
şeklinde sunabilir.

Kaynak:
1995-96 Terra Cypria EEC  Dersimizde Doğa Konusunu Nasıl Kullanabiliriz İki Toplumlu Öğretmen Eğitimi Kursu Uygulamaları.

2016 Ağustos Birleşik Krallık’ta Korunmuş Sulak Alanlar Gezi Notları, Kuyucu A.
2017, Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor Projesi Kapsamında  Güney Kıbrıs Natura 2000 Alanları Gezisi.



> > Etkinlik 6  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Kibriti Yak

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 3: Madde ve Özellikleri

Konu: B. Maddenin Halleri

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 
39.Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney hazırlar. 

Materyal: Kibrit

Yöntem: Deney 

Öğretim süreci: 
1.  Hava Kirliliğinin sadece bir bölgede kalmadığı ve tüm Dünya’yı etkilediği gazlarla bağlantı kurularak vurgulanır. 
2. Sınıfta birkaç kibrit yakılır ve sınıfın arka taraflarında oturan öğlencilere kokuyu alıp almadıkları sorulur.
3. Ateş söndükten sonra oluşan dumanın bir gaz olduğundan bahsedilir. Petrol, kömür, odun gibi maddelerin çok 
fazla yakılması sonucunda atmosferde bu gazlardan çok fazlasının biriktiği ve bunun dünyanın iklim dengesi için 
sorun yarattığından bahsedilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kibrit deneyini yapmadan önce sınıfta astım ve benzeri solunum rahatsızlığı 
olan öğrenci olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

Değerlendirme: Kibrit kokusunun rahatsız edici olduğu ve sürekli bu kokunun olduğu ortamda nefes almanın 
güçleşeceği belirtilir. Öğrencilerden günlük yaşamında buna benzer bir duruma örnekler vermeleri istenir ve 
sınıfça konu tartışmaya açılır. Öğrencilerin verdikleri örnekler değerlendirilir. 

Öğretmene Notlar: Konuya yönelik çözüm önerileri ile  ilgili bir kompozisyon yazmaları istenebilir. Daha 
sonra kompozisyonlarda belirtilen görüşler sınıf ortamında öğrencilerle birlikte ayrıca değerlendirilebilir. 

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 7  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Enerji Tasarrufu Yapalım

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 4: Işık ve Ses

Konu: B. Aydınlatma Teknolojisi 

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 
46.Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanları karşılaştırır. 

Materyal: Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçları

Yöntem: Düz anlatım

Öğretim Süreci: 
1.  Geçmişte yapılan aydınlatmaların (mum, meşale vs.) daha çok hava kirliliğine neden olduğu vurgulanır. 
2. Dikkatsiz ve bilinçsiz yapılan aydınlatmanın çevreye zarar verebileceğinden bahsedilir.
3. Aydınlatma süresince karbon ayak izimizi azaltmak için enerji tasarruflu ampullerin kullanılmasının önemi 
anlatılır.
 
Dikkat Edilmesi Gerekenler: Öğrencilerin bu konu anlatıldıktan sonra evlerindeki ampul kullanımında daha 
dikkatli olmaları için onları yüreklendirilmesi önemlidir.

Değerlendirme: Öğrencilerin evlerinde hangi ampulleri kullandıkları sorulur ve eve gittiklerinde bunu 
sorgulaması istenir. Öğrencilerin enerji tasarrufu sağlanabilen ampuller ile değişmeleri gerektiği ve bunun 
takibinin yapılması önemlidir. (Konu işlendikten bir müddet sonra ampullerini değişip değişmedikleri öğrencilere 
sorulabilir.)



Öğretmene Notlar: 

Buradaki örnekte standart ampul tarafından harcanan elektrik enerjisi ile modern LED ampul tarafından harcanan 
elektrik enerjisi kıyaslandığında, LED ampulün karbon ayak izi çok daha azdır.
Karbon Ayak İzi : Yaptığımız davranışların sonucunda ortaya çıkan karbon atık miktarını ifade etmek için 
kullanılır.
Okullarda kullanılan ampullerin de kontrol edilerek değiştirilmesi gibi öneriler sunulabilir. Okul yönetimi ile 
görüşülerek konuya ayrıca dikkat çekilmesi sağlanabilir. 
Anlatımda belirtilen aydınlatma araçları mümkünse sınıfa getirilerek öğrencilerde konunun somutlaştırılmasına 
katkı sağlanabilir. 
Konuya yönelik öğrencilerden gelen önerilerle sınıfta pano düzenlenebilir. Okul yönetimi ile görüşülerek okul 
çapında yapılacak bir pano yarışması da düzenlenebilir. 

Kaynak: karbonayakizi.com

Görsel Kaynak: Yalova.csb.gov.tr (Karbon Ayak İzi), sorubak.com (Geçmişten Günümüze Aydınlatma Araçları)

 Hazırlayan: Emine Behlül
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“Geçmişten Günümüze Aydınlatma Araçları” ile ilgili görsel

İn
sa

nl
ar

, a
te

şi
 ıs

ın
m

a 
ve

 y
iy

ec
ek

 
pi

şi
rm

en
in

 y
an

ı s
ıra

 a
yd

ın
la

tm
a 

ar
ac

ı o
la

ra
k 

da
 

ku
lla

na
bi

le
ce

kl
er

in
i 

ke
şf

et
m

iş
er

di
r. 

Ay
dı

nl
at

m
a 

te
kn

ol
oj

is
in

in
 b

aş
la

ng
ıc

ı a
te

şi
n 

bu
lu

nm
as

ıd
ır.

İlk
 y

ap
ay

 ış
ık

 a
te

şt
en

 e
ld

e 
ed

ilm
iş

tir
. M

eş
al

e 
uç

la
rı 

ağ
aç

 
re

çi
ne

le
rin

e 
bu

la
na

ra
k 

ya
pı

lm
ak

ta
yd

ı.

İn
sa

nl
ar

 y
ağ

la
rın

 y
ak

ıla
bi

le
ce

ği
ni

 
ke

şf
et

tik
le

rin
de

 il
k 

ya
ğd

an
lık

la
r 

ya
pı

lm
ay

a 
ba

şl
an

dı
.

M
um

la
r y

ak
la

şı
k 

20
00

 y
ıl 

ön
ce

 
ke

şf
ed

ild
i. 

Av
ru

pa
’d

a 
ku

lla
nı

la
n 

m
um

la
r, 

do
ny

ağ
ın

da
n 

ya
pı

lm
ak

ta
yd

ı.

Pa
m

uk
 �

ltr
el

i m
um

la
r p

et
ro

lü
n 

bu
lu

nm
as

ıy
la

 y
er

le
rin

i g
az

 
la

m
ba

la
rın

a 
bı

ra
kt

ı. 
İlk

 la
m

ba
la

r 
İn

gi
lte

re
 d

e 
ku

lla
nı

lm
ış

tır
.

G
az

 la
m

ba
la

rın
ın

 k
ul

la
nı

m
ıy

la
 

bi
rli

kt
e 

so
ka

k 
la

m
ba

la
rı 

da
 

ya
yg

ın
la

şm
ay

a 
ba

şl
am

ış
tır

. 
So

ka
k 

la
m

ba
la

rın
da

 g
az

 y
ağ

ı 
ku

lla
nı

lm
ış

tır
.

İn
gi

liz
 b

ili
m

 in
sa

nı
 Jo

se
ph

 S
w

an
 

(C
os

ep
 S

ıv
an

) e
le

kt
rik

 a
m

pü
lü

nü
 

ic
at

 e
tm

iş
tir

.

Ed
is

on
 1

87
9 

yı
lın

da
 il

k 
am

pü
lü

 
ic

at
 e

tt
i. 

İlk
 a

m
pü

lle
r b

irk
aç

 s
aa

t 
ya

na
bi

liy
or

du
. 1

88
1’

de
 u

zu
n 

sü
re

li 
da

ya
na

bi
le

n 
ka

rb
on

 
�l

am
en

ti 
ic

at
 e

di
ld

i. 

19
27

’d
e 

�o
re

sa
n 

am
pu

lle
r 

ke
şf

ed
ild

i. 
D

ah
a 

az
 e

ne
rji

 tü
ke

tip
 

da
ha

 ç
ok

 e
ne

rji
 v

er
m

ek
te

di
rle

r. 
Fl

or
es

an
 la

m
ba

la
rın

 ik
i u

cu
nd

a 
�a

m
al

ar
 b

ul
un

ur
.

19
80

 y
ılı

nd
a 

da
 h

al
oj

en
 la

m
ba

la
r 

ic
at

 e
di

ld
i. 

H
al

en
 b

u 
la

m
ba

la
rı 

ku
lla

nm
ak

ta
yı

z.
 L

Ed
 a

yd
ın

la
tm

a 
te

kn
ol

oj
i ü

rü
nl

er
i d

e 
gü

nü
m

üz
de

 a
yd

ın
la

tm
ad

a 
ku

lla
nı

lm
ak

ta
dı

r. 



> > Etkinlik 8  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Işık Bir Enerjidir

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 4: Işık ve Ses

Konu: C. Işığın Görmedeki Rolü

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

49.Görme olayının gerçekleşmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. 

Materyal: Kitap (Sayfa 9) 

Yöntem: Düz anlatım

Öğretim Süreci: 

1. Işığın bir enerji çeşidi olduğunu bilmesi sağlanır.
2. Kitap s.9: Işığın bir enerji çeşidi olduğu bilgisi verilirken güneş panellerinden yararlanılarak üretilen elektriğin 
çevre dostu olduğu üzerinde durulur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Görme olayının gerçekleşmesi için ışığın önemi üzerinde durulur. Yaşam 
alanlarımızda kullandığımız ışığı elektrik yardımıyla elde edildiği ve elektrik üretimi sırasında da rüzgar ve güneş 
gibi çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynakların kullanılması gerektiği vurgulanır. 

Değerlendirme: Öğrencilerden çevresini gözlemleyerek enerjinin dönüşümüne örnekler vermesi istenir.

Öğretmene Notlar: Işık, ses, ısı, elektrik, hareket vs. birer enerji çeşididir. Enerji çeşitli araçlar kullanılarak 
farklı enerjilere dönüştürülebilir. Örneğin lamba, elektrik enerjisini ışık enerjisine; ütü,  elektrik enerjisini ısı 
enerjisine; yel değirmenleri, hareket enerjisini elektrik enerjisine; güneş panelleri, ışık enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştürür. Bu örnekler daha da artırılabilir.

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 9  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Fazla Işık Kirletir

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 4: Işık ve Ses

Konu: D. Işık Kirliliği

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 
52.Işık kirliliğinin olumsuz etkilerini saptar. 
53.Işık kirliliğinin etkilerini ortadan kaldırmak için çözümler önerir. 

Materyal: Fotoğraf

Yöntem: Düz anlatım, Tartışma

Öğretim Süreci: 
1. Gece avlanan hayvanların ışık kirliliğinden olumsuz etkilenmesi ve bu durumun besin zincirine ve canlı neslinin 
devamlılığına olan etkisi üzerinde durulur. Işık kirliliği gece avlanan hayvanların gizlenebilmelerini olumsuz 
etkileyebilir. Bu da doğal çevredeki canlı popülasyonunun dengesini bozar.
2. Işık kirliliğinin çevre estetiğine olan olumsuz etkisi vurgulanır. 
3. Tartışma: İki fotoğraf gösterilip bunun üzerine tartışma başlatılır. Fotoğraflardan birisi ışık kirliliğinin yoğun 
olduğu bir şehir iken diğer fotoğraf ise ışık kirliliğinin olmadığı ve gece gökyüzündeki yıldızların rahatlıkla 
gözlenebildiği bir fotoğraftır.
Besin zinciri ekosistem içerisinde canlıların birbirleriyle olan beslenme ilişkilerini ortaya koyan şemalardır. Besin 
zincirleri bir araya gelerek de besin ağını oluşturmaktadır. Besin zincirlerinin temelinde üreticiler yani fotosentezle 
kendi besinini kendisi oluşturan bitkiler bulunmaktadır. Bitkilerden sonra da tüketiciler gelmektedir.  

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Işık kirliliğinin canlılara verdiği zararlar anlatıldıktan sonra fotoğraflar 
gösterilmelidir. Yoksa güzel ışıkların olduğu fotoğraflar öğrencilerin gözüne hoş gelebilir ve istendik davranışa 
ulaşmamız güçleşebilir.

Değerlendirme: Öğrencilerden çevresini gözlemleyerek enerjinin dönüşümüne örnekler vermesi istenir.



Ankara’da LED lambaları ile aydınlatılan ve sabaha kadar söndürülmeyen yüksek 
bina aydınlatmaları (Fotoğraf: Ömer Özfındık, Bilkent)

Işık kirliliğinden uzak gerçekleştirilen Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali sırasında 
görülen gökyüzü. Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz (Telif: Mehmet Ergün).

Öğretmene Notlar: Deniz kaplumbağası yavrularının ayın ışığını takip ederek denize ulaştığı ve ışık kirliliğinin onların 
yönlerini kaybetmelerine ve ölmelerine neden olduğundan bahsedilebilir. Bunun yanında ışık kirliliğinin yaban 
hayvanlarının da geceleyin olumsuz etkilediği ve özellikle kaplumbağa sahillerinde ışıklandırma yapılması gereken 
durumlarda hayvanları rahatsız etmeyen kırmızı ışığın kullanılması gerektiği de anlatılabilir. Öğrencilerlerle ayrıca yapılan 
ışıklandırmaların ne denli gerekli olup olmadığı konularda da tartışma ortamı yaratılarak beyin fırtınasıyla düşüncelerini 
ortaya koymaları istenebilir.  Çevreye gelişigüzel yerleştirilen ışıklı tabelalar hem görüntü hem de ışık kirliliğine neden 
olmaktadır. Bu nedenle tabela sayılarının artışı istenen bir durum değildir. Yolların aydınlatılması trafik çarpışmalarının 
önüne geçebilmek amacıyla oldıkça önemlidir fakat aydınlatma sırasında yeteri kadar ışıklandırma yapılmalıdır. Gereksiz 
oluşturulan ışıklandırmaların aynı zamanda elektrik israfına neden olacağı unutulmamalıdır.  Elektrik üretimi için ülkemizde 
çoğunlukla termik santrallerin (fosil yakıtlarla çalışan) kullanıldığını da hesaba katmak gerekmektedir.  Bu nedenle gereksiz 
kullanılan elektrik enerjisi de atmosfere daha çok karbon dioksit emisyonlarının salınmasına ve beraberinde küresel 
ısınmanın artmasına katkı sağlamaktadır.  

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 10  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Gürültü

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 4: Işık ve Ses

Konu: G. Ses Kirliliği

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 
65.Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu yerlerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini tartışır. 
66.Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini tahmin eder. 

Yöntem: Düz anlatım, Tartışma

Öğretim Süreci: 

1. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik örnekler verilir.
2. Ses kirliliğinin örnekleri artırılır. Trafikte motorlu araçların ve kornalarının neden olduğu gürültü kirliliği, 
inşaatlardaki gürültüler, yapım ve onarım çalışmalarının neden olduğu gürültüler, fabrikaların ve iş makinelerinin 
neden olduğu gürültüler örnek olarak verilir.   Gürültünün insan sağlığına (yüksek tansiyon, stres uyku düzeni 
bozulması vs.) olan olumsuz etkisi üzerinde durulur.

Değerlendirme: 

Öğrencilerden sınıf içerisinde ses kirliliğini ortadan kaldıracak projeler tasarlamaları istenebilir. Alternatif olarak 
öğrencilerin ses kirliliği konusunda bir araştırma yapmaları ve sonrasında da gruplara ayrılarak kartonlara ses 
kirliliğine ilişikin bir poster hazırlamaları sonra da bunu arkadaşlarına sunmaları istenebilir. Hazırlanan posterler 
de öğretmen tarafından içerdiği bilgi, kullanılan görseller ve konunun sunulması bakımından değerlendirilebilir. 

Öğretmene Notlar: 

İstenecek projelerde değerlendirme ölçütlerinin net bir şekilde öğrencilere belirtilmesi gerekmektedir. Proje yapım 
sürecine yönelik öğrencilerin hazırlanması açısından projede nelerin olması nelerin olmaması gerektiği konular 
da net bir şekilde öğrencilerle paylaşılmalıdır.  

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 11  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Çevremizdeki Canlılar

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 5:      Canlılar Dünyası

Konu:      A. Canlı ve Cansız Varlıklar 

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:  68.Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara 
örnekler verir. 

Materyal:  Not defteri veya küçük kağıt, Kalem, silgi

Yöntem: Gezi gözlem

Öğretim Süreci: 
1. Canlı varlıklar için bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar için toprak, hava, su örnekleri verilir.
2. Çevreyi canlı ve cansız varlıkların tamamının oluşturduğu bilgisi vurgulanır.
Okul bahçesinde bir yürüyüş gerçekleştirilerek öğrencilerin yanlarında getirecekleri deftere okulun bahçesinde 
gördükleri canlı ve cansız varlıkları yazmaları istenir. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler: 
Öğrencilerin yaban hayattaki çiçeklere zarar vermemeleri, onları koparmamaları ve karınca gibi küçük canlıları 
ezmemek için dikkatli olmaları gerektiği söylenmelidir. Bazen hayvanlara ait dışkılarla karşılaşmak da mümkün 
olacağından, öğrencilerin dışkıları ellememesi gerektiği ve üzerine basmaması konusunda dikkatli olmaları 
gerektiği söylenmelidir.

Değerlendirme: Gözlem tamamlandıktan sonra da öğrencilerin yazdıkları listelenerek gözlemlenen tüm canlı 
ve cansız varlıklar öğrencilerle birlikte neden canlı ve neden cansız oldukları yönüyle tartışılır. 

Öğretmene Notlar: Gezi sırasında öğrencilerin ağaçların kabuklarında veya üzerinde yaşayan böcekleri 
gözlemlemesine dikkat edilebilir. Ağaçlar üzerinde serçelerin ya da başka kuşların bulunabileceği gösterilebilir. 
Doğada canlıların birbirileriyle uyum içerisinde yaşadıklarından bahsedilebilir.  

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 12  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     “Ya Yok Olursa…” Beyin Fırtınası

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 5: Canlılar Dünyası

Konu: C. Canlıların Yaşam Alanları 

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:   99.Yakın çevresinde, farklı tipteki canlıların yaşam alanlarını arkadaşları ile 
tartışır. 

Materyal: Çeşitli doğa fotoğrafları

Yöntem:   Beyin Fırtınası

Öğretim Süreci: 
1. Biyolojik çeşitliliğin önemi vurgulanır. 
2. Öğrencilere bir alanı gösteren fotoğraf gösterilir.
3. Bu fotoğraftaki varlıklardan birinin orada olmayışının orada yaşayan canlıların hangisi veya hangilerini nasıl 
etkilediği tartışılır.
Örnek: Bir orman fotoğrafı gösterilir ve ağaçların yok olması durumunda orasının nasıl değişeceğine dair 
konuşulur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Biyolojik çeşitlilik; tür, gen ve ekosistem çeşitliliği olmak üzere üç alt grupta 
ele alınır. İlköğretim kademesinde gen ve ekosistem çeşitliliğini çocuklara anlatmak zor olacağından tür çeşitliliği 
üzerinde yoğunlaşmak kavram yanılgılarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. 

Değerlendirme: 
1. Çevresindeki canlıların yaşam alanları ile ilgili gözlem ödevi verilir.
2. Öğrencilerden canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik projeler      
    istenir.

Öğretmene Notlar: 
Fotoğrafta görülmese de o ekosistemin parçası olan canlıların da varlığına dikkat çekilir.

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 13  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Memnun Değilim 

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 5: Canlılar Dünyası

Konu: D. İnsan ve Çevre İlişkisi

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

103.Çevreyi ve canlıların yaşam alanlarını yok eden tehlikeleri tespit eder.
104. Çevre kirliliğinde sorumluluğun insanlarda olduğunu kavrar. 
105. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik uygulanabilir yöntemler geliştirir. 

Materyal:   Çevremiz

Yöntem:   Tartışma, Düz anlatım

Öğretim Süreci: 

1. Öğrencilere yakın çevresindeki kirliliklerin neler olduğu sorulur.
2. Bu kirliliklerin nedenleri sorulur.

Değerlendirme: 

Çevresinde memnun olmadığı bir şeyi tespit edip onu nasıl değiştirebileceği hakkında proje hazırlamaları istenir. 
* Çevreyi korumak amacı ile yapılan faaliyetlere gönüllü olarak hangi etkinliklere katılmayı düşündüğü sorulur ve 
katıldığı zaman sınıfta bunu arkadaşlarıyla paylaşması istenir.

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 14  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Atık Pil Toplama Kutusu Yapalım

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 6:   Yaşamımızdaki Elektrik

Konu:   B. Elektrik Kaynakları

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

109. Çevresindeki elektrikli araçların hangi tür elektrik enerjisi kaynağını kullandığını kavrar. 
110. Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararlarını içeren bir sunum yapar. 
* Proje: Okulda atık pillerin toplanması için pil toplama kutusu yapılır.

Materyal:   Seçilecek malzemelerin geri dönüşüm ile olması gerekmektedir. 

Yöntem:   Düz anlatım, Beyin fırtınası

Öğretim Süreci: 

1. Tekrar yüklenebilir (Şarj edilebilir) pil kullanımının önemi vurgulanır.
2. Elektrikli araçların çevreye verebilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak yeni projeler için sınıfta beyin 
fırtınası yapılır.
3. Yenilenebilir enerjinin çevreye olan etkisi vurgulanır.

Değerlendirme: 

Öğrencilerden bozulan elektrikli oyuncak ve ev araçlarından yeni tasarımlar yapması istenir.

Öğretmene Notlar:

Atık pil kutusunda toplanan piller Sivil Savunma Teşkilatı’na teslim edebilirsiniz.

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 15  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Tasarruflu Ampul Kullanalım

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 6:   Yaşamımızdaki Elektrik

Konu:   D. Elektriğin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

116. Elektriği güvenli ve tasarruflu kullanır. 

Yöntem:   Düz anlatım

Öğretim Süreci: 

1. Elektrikli cihazların satın alınmasında; “A sınıfı” ürünlerin tercih edilmesinin önemi  açıklanır.Bu ifadeler çevreyi 
korumak, tasarruf için düşük enerji harcamak amacıyla elektrikli ev aletlerinde son teknolojinin kullanıldığı 
anlamına gelir.
2. Tasarruflu ampul kullanımının tercih edilmesinin önemi üzerinde durulur.

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 16  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:     Mevsimler/İklimler Değişirse … 

Dersin Adı Ve Düzeyi:       Fen ve Teknoloji 4. Sınıf

Ünite 7:   Dünya, Ay ve Güneş

Konu:   A. Dünyamızın Hareketleri

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

121. Dünyamızın hareketlerini ve sürekli döngüsel süreç içerisinde olduğunu kavrar. 

Yöntem:   Düz anlatım, Tartışma

Öğretim Süreci: 

1. Dünya’nın hareketlerine bağlı olarak çevrede meydana gelen değişiklikler üzerinde durulur. (Örneğin 
mevsimlerin oluşması Dünya’nın Güneş etrafında dönüşünden dolayı oluyor. İnsanların çevreyi kirletmesi ile 
mevsimler/iklimler değişiyor.) 
2. “Mevsimler/İklimler değişirse neler olur?” sorusu sorulur ve öğrencilerden gelen cevaplar kısaca tahtaya not 
edilir.
3. Soruya gelen cevaplar sınıfta tartışmaya açılır.

Öğretmene Notlar: 

Güneş de bir yıldızdır bilgisi verilir. Gündüzleri diğer yıldızların da gökyüzünde olduklarını ancak güneş çok daha 
parlak göründüğü için diğer yıldızları göremediğimiz belirtilir. Anlatımı somutlaştırmak için güçlü bir ışık 
kaynağının yanında, etraftaki diğer nesneleri görmenin zorlaştığı örneklenebilir.

Hazırlayan: Emine Behlül



> > Etkinlik 1  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Dostum Toprak

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 1: Vücudum

Konu: A. Dengeli Beslenme ve Besinlerin Sindirimi

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

5- Dengeli beslenmenin, besinlerin tazeliğinin ve temizliğinin önemini kavrar.

Materyal:
 
Defter  kalem, fotoğraf makinesi veya fotoğraf çeken cep telefonu (bir kişide veya yalnız öğretmende  olması 
yeterli),  bir A4 kağıdı büyüklüğünde atık  karton parçası. Deney tüpü veya dereceli silindir (250 veya 500ml) bir 
bardak su.

Yöntem: Gösteri, yaparak - yaşayarak öğrenme    

Öğretim süreci:

Uygulama sırasında hiç bir öğrencinin boş olmaması.
İlk yardım çantasının öğrencilerle birlikte bahçeye getirilmesi
Uygulama sırasında bir ziraatçinin derse katkı koymak amacıyla orda bulunmasının ayarlanması, bu mümkün 
değilse toprakla uğraşan bir öğretmenin derste hazır bulunması.
Avuç içine alınan toprağın deney tüpüne doldurulurken su ekleneceği de göz önünde tutulur ve uygun miktarda 
toprak konulur. Öğretmenin bunu ders öncesinde deneyip sonucu görmesinde yarar var.
Eğer öğrenci sayısı kadar deney tüpü veya dereceli silindir bulma şansı varsa toprağın tabakalarına ayrılması 
bütün öğrencilere yaptırılabilir. Bu etkinliği daha faydalı kılar.Bu taktirde öğrencilerin etkinlikten önce suyun 
oynanacak kadar bol ve önemsiz bir kaynak olmadığı konusunda uyarılması gerekir.



Değerlendirme:   

Öğrencilere toprağın ne olduğu sorulur.
Toprağın nasıl kullanıldığı sorulur.
Ülkemizde toprağın nasıl kullanıldığı konusunda düşünceleri sorulur.
Bu etkinlikte neler öğrendikleri sorulur.
Bir sonraki ders için kendi  ailelerinin yetiştirdikleri meyve sebze veya süs bitkisini, bahçede mi, balkonda saksıda mı, 
mutfakta saksıda mı yetiştirdikleri, bu bitkilerin neler olduğu ve bu bitkileri yetiştirmek için anne babalarının ne 
yaptığını listelemesi istenir.
Kendi yetiştirmek istedikleri bitkiyi ve  hangi mevsimde ekilmesi gerektiğini öğrenip yazmaları istenir.

Öğretmene  Notlar:

Öğrenciler okul bahçesindeki toprağın göründüğü bir alana çember şeklinde oturtulur ve öğretmen eline bir avuç 
toprak alarak; canlı olduğumuzu, yaşamak, büyümek, yaralaraımızı  iyileştirmek ve hastalıklarla savaşabilmek için 
temiz besinler yemek zorunda olduğumuzu temiz besinlerin temiz toprakta yetiştiğini söyler. Eline aldığı bir avuç 
toprağı deney tüpüne doldurur, üzerine bir bardak su ekler, su eklenirken köpürmeye dikkat çekilir. Çalkalayıp 
beklemeye bırakır. Her öğrencinin eline bir avuç toprak almasını, toprağın yapısının nasıl olduğunu ellerinde bıraktığı 
duygunun ne olduğunu söylemesini ister. Yeterli sayıda öğrenciden yanıt aldıktan sonra, her öğrencinin eline bir avuç 
toprak alarak; getirdiği karton parçasının üzerine koyup; bir avuç toprakta neler görebildiğini söylemesini ister. 
Öğretmen bir avuç toprakta neler görüldüğünü yazdırır. Beklemeye alınan tüp içinde tabakalarına ayrılan toprağın 
farklı malzemelerden meydana geldiği, bu malzemenin tane büyüklüğü ve ağırlığının farklı olduğunu, toprakta hava 
su ve mineral de bulunduğu, toprağa su eklenirken köpürmenin nedeninin topraktan hava çıkması olduğu,  toprakta 
bulunan farklı yapıdaki malzemenin su ile çalkaladıktan sonra bu deney tüpünde görüldüğü gibi farklı tabakalara 
ayrıldığı,bu tabakalar içinde mineraller, organik maddeler bulunduğu ve bitkiler büyürken bu maddeleri topraktaki su 
ile birlikte aldığı anlatılır. Her bitkinin farklı miktarda ve farklı türden minerale ihtiyacı olduğu, bitkilerdeki tat, ve renk 
farkının bir nedeninin bu olduğu; bu yüzden farklı meyve ve sebzelerin yenmesi gerektiği söylenir.
Öğretmen; kimlerin evinde bahçe olduğunu; 
bahçede ne yaptıklarını
 meyve sebze yetiştirip yetiştirmediklerini, 
hangi meyve sebzeyi ve süs bitkisini yetiştirdiklerini; 
bunu neden yaptıklarını sorar. Yeterli sayıda öğrenciden yanıt aldıktan sonra; meyve sebze yetiştirmek için topraktan 
başka neler gerektiğini sorar.
Okul bahçesinde hangi meyve ve sebzenin yetiştirilebileceğini;
 kimin ne yetiştirmek istediğini
Sonbahar mevsiminde ülkemizde hangi meyve ve sebzenin ekilebileceğini sorar.
Yeterli sayıda öğrenciden yanıt aldıktan sonra, sonbahar mevsiminde ülkemizde ekilebilecek meyve ve sebzelere 
örnek verir. 
Bu meyve ve sebzelerin nasıl yendiğini, bunların saklanıp saklanmadığını nasıl muhafaza edildiğini söyleyip 
değerlendirmeye geçer.

Kaynakça
Kuyucu, A. 1994-1995  Ortaöğretim 2 Fen Bilgisi ders notları.Hazırlayan: Asuman Korukoğlu



> > Etkinlik 2  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Kirlilikten Kurtul 

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 1: Vücudum

Konu: B. Vücudumuzda Boşaltım

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

11- Boşaltımda görevli yapı ve organları kavrar. 
12- Boşaltımda böbreklerin dışında atık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve organlarını bilir.

Yöntem: Tartışma 

Öğretim Süreci:

1- “Boşaltımda oluşan zararlı maddeler vücuttan dışarı atılmazsa ne olur?”, “Çevremizde oluşan kirliliklerin 
artması durumunda ne olur?” soruları ile tartışma ortamı yaratılır.
2- Vücudumuzda oluşan atıkların dışarı atılmaması sağlığımızı olumsuz etkilediği ve çevremizdeki kirliliklerin 
artması ise Dünya’mıza zarar verdiği vurgulanır.

Değerlendirme: 

Öğrencilerin çevresinde birken ve uzun zamandır temizlenmeyen durumlara örnekler vermesi istenir.

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 3  
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Asit Yağmuru Deneyi 

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 3: Madde ve Özellikleri

Konu: A. Maddenin Hal Değişimi

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

30-Maddelerin bir halden başka bir hale geçebileceğini günlük hayattaki deneyimleri ile açıklar. 
33-Gözlemleri sonucunda yakın çevresinden erime, donma, kaynama, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme ve 
kırağılaşma oluşumlarına örnekler verir. 
34- Su döngüsünün oluşumu ile ilgili bir sunum yapar. 

Materyal: Tencere, Ocak, Su, gıda boyası veya sulu boya

Yöntem: Deney, Gösteri + Gözlem (Çevremizde gerçekleşen hal değişimlerinin gözlemi) 
   
Öğretim Süreci:

1- Çevre kirliliği yüzünden gerçekleşen hal değişimleri vurgulanır.  (Buzulların erimesi, buharlaşma ile kuraklık 
vs.) 
2- Çevre kirliliğinin su döngüsüne olan olumsuz etkisi vurgulanır. (Su kirliliği, asit yağmurları vs.) 
3- Asit yağmurlarını (temsili) gösteren bir deney tencerenin kapağına kömür veya sulu boya sürülür.
4- Tencerede su kaynatılır.
5- Kaynayan suyun buharı, tencerenin kapağındaki boya ile birleşip tencereye düşer.
6- Böylece hava kirliliğinin suları da kirlettiği benzetiminden bir kirliliğin diğer çevre bileşenlerini etkilediği anlatılır. 

Değerlendirme: “Ülkemizde sizce asit yağmurlarının en çok yaşandığı yerler nereleridir?” sorusu sorulur.

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 4 
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Yenilenebilir Enerji

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 3: Madde ve Özellikleri

Konu: C. Isı ve Sıcaklık

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

44- Günlük yaşamda ısınmak için hangi yakıtları kullanabileceğini bilir. 

Materyal: Projeksiyon aleti 

Yöntem: Düz anlatım 
   
Öğretim Süreci:

1- Isı enerjisinin başka tür enerjilere dönüştüğü vurgulanır.
2- Fosil yakıtların (Kömür, petrol vs.) enerjiye dönüşümünde ortaya çıkan ısı, enerji kaybına sebep olurken 
yenilenebilir enerji kullanımında bu şekilde bir kayıp yaşanmadığı vurgulanır.

Değerlendirme: 

“İzlenilen videoda geçen A ve B ülkelerinden hangisi bizim ülkemize benziyor?” , “İzlenilen videoda geçen A ve B 
ülkelerinden hangisinde yaşamak isterdiniz?” soruları sorulur.

Kaynak: Demresa (https://www.youtube.com/watch?v=OTNJqBe5QMs) 

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 5
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı: Ses Kirliliğine Çözüm Bulduk Projesi 

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 4: Işık ve Ses 

Konu: G. Ses Yalıtımı

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

78- Teknolojik gelişmelerden faydalanarak ses kirliliğinin etkilerini azaltma konusunda nelerin yapılabileceğini 
tartışır.  

Yöntem: Proje, Grup çalışması
   
Öğretim Süreci:

1- Ses kirliliğini engelleyen projelerde yer alınması için öğrenciler teşvik edilir.
2- Ses kirliliğinin (gürültü) çevre kirliliği olduğu ve canlılar üzerinde yaratığı olumsuz etkileri vurgulanır.
3- Sınıf gruplara ayrılır ve her grup çevresinde rastladığı ses kirliliği sorununu açıkça belirtir ve bu konuda ses 
kirliliğini önleyici proje hazırlar.

Değerlendirme: 

Grup üyelerinin aktif katılımı sağlanmalıdır. Öğrencilerden çevresinde ses kirliliğini yaratan bir duruma örnek 
vermesi istenir. Bunun çözümü için de öneri istenir.

Öğretmene Notlar: 

Çalışmanın ses kirliliğine bulunan çözüm kısmında ses yalıtımı kullanılabilir veya öğrencilerin hayal gücünde olan 
gerçekte var olmayan bir yöntem de olabilir.

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 6
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Zor Dünya

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 5:    Canlılar Dünyası 

Konu:   A. Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

79- Gözlemleri sonucunda çevresindeki canlılara örnekler verir. 

Yöntem:    Tartışma
   
Ötğretim Süreci:

 1- Çevremizde yaşayan canlıların özellikleri vurgulanır.
2- Çevremizde yaşayan canlıların gün içerisinde karşılaştığı çevre sorunlarından doğan zorlukların neler olduğu 
öğrencilere sorulur ve gelen cevaplar tahtaya not edilir.
3- Bu zorlukların nasıl aşılabileceğine yönelik fikir yürütülmesi istenir. Tartışma ortamı yaratılır.

Değerlendirme: 

Gelen cevaplar değerlendirilir ve sözlü olarak dönütler verilir.

Öğretmene Notlar: 

Yunus, Fok, Balina gibi deniz memelilerinin balık değil memeli olduğu vurgulanır. Mantarların bitki olmadığı bilgisi 
verilir.

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 7
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Canlıları Sınıflandırıyoruz

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 5:    Canlılar Dünyası 

Konu:    B. Canlıların Sınıflandırılması

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

81-Canlıların sınıflandırılmasındaki kriterleri tartışır. 

Materyal:    Öğrencilerin katkılarıyla gelecek canlı fotoğrafları/resimleri 

Yöntem:    Proje
   
Öğretim Süreci:

1- Çevremizde yaşayan canlıların özelliklerine bakarak sınıflandırılmaları vurgulanır. 
2- Öğrencilerin getireceği canlıların fotoğraflarını/resimlerini kullanarak canlıların sınıflandırıldığı ağaç şeması ile 
sınıf panosu oluşturulur.

Değerlendirme: 

Her öğrencinin getirdiği canlı fotoğrafına bakarak o canlının ismi-özellikleri-hangi sınıfta olduğu bilgileri sorulur.

Öğretmene Notlar: 

Öğrencilerin aynı canlı fotoğraflarını getirmesini önlemek için her öğrenciye öğretmen kendi belirleyeceği canlı 
ismini söyleyebilir.
* Öğrencilerin oluşturacakları ağaç şemasında canlıların Latince isimlerini öğrenip yazmalarına yönlendirmek, 
onları öğrenmeye güdülemeye ve bilime olan ilgilerini artırmaya fayda sağlayacaktır.

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 8
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Bir Canlı Türü yok Olursa Ne Olur?

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 5:    Canlılar Dünyası 

Konu:    D. İnsan ve Çevre İlişkisi

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

96- Doğal yaşamın bir denge içinde hareket ettiğini kavrar.
97- İnsanların etkisi ile çevrenin nasıl değiştiğini saptar.
98- Değişen çevrenin canlılar üzerindeki etkisini tartışır.

Materyal:    Projeksiyon aleti 

Yöntem:    Video izleme, Araştırma, Tartışma, Drama
   
Öğretim Süreci:

1-Tüm canlıların (insanlar dahil) yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları çevreden yararlandığını bilir. 
2- Ülkemizde yapılan aşırı ve bilinçsizce avcılığın, canlı türlerini tehdit edip etmediği üzerinde durulur.
3- “__________ (canlı) yok oldu. Kendini onun yerine koy, ne hissediyorsun?” sorusu sorulur.
4- Çevremiz bu canlının yok olmasından nasıl etkilenir?
5- Bu canlının yok olması başka hangi canlıları etkiler? Nasıl etkiler?

Değerlendirme: 

KKTC’de nesli tükenmek üzere olan hayvanlarla ilgili araştırma ödevi verilir. 

Kaynak: Tema Vakfı (https://www.youtube.com/watch?v=cUoTRNMhLjQ&list=PLCLBtPTlhcn4Sp16Bvh4ItlSBCXA2YrIu) 

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 9
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Enerji Tasarrufu

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 6:    Yaşamımızdaki Elektrik

Konu:    D. Elektriğin Güvenli ve Bilinçli Kullanımı

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

108- Elektriğin tasarruflu ve güvenli kullanımı için arkadaşlarını teşvik edeceği  bir proje tasarlar. 

Materyal:    Projeksiyon aleti 

Yöntem:    Video izleme
   
Öğretim Süreci:

Elektriğin tasarruflu kullanımının çevreye etkisi vurgulanır.

Değerlendirme: 

“Sizler evinizde enerjiyi yeterince tasarruflu kullanıyor musunuz?” “Bu konuda özellikle neler yapıyorsunuz?” 
soruları sorulur. 

Kaynak: Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği (https://www.youtube.com/watch?v=NjIoSk-lRP8&t=37s) 

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 10
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Doğal Anıtlara Gezi Gözlem 

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 7:    Dünya, Ay ve Güneş

Konu:    A. Yer Kabuğunda Neler Var?

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

112- Yaptığı araştırma ile yerkabuğunda nelerin olduğunu listeler. 
116-Çevresindeki doğal anıtların neler olduğunu saptar. 

Yöntem:    Gezi, Gözlem
   
Öğretim Süreci:

1- Bir bilim dalı olan fosil bilimi ve bu alanda çalışan fosil bilimciler işlenecek.
2- Çevrenin incelenip kayaç, mineral, maden, fosil, doğal anıt kavramları üzerinde durulur

Değerlendirme: 

Örneğin, Kalkanlı vb. yerlere, Zeytin Ağaçlarına Gezi yapılabilir ve orada karşılaşılan çevre sorunları veya doğal 
güzelliklerin veya yer kabuğunun gözlemi yapılır. Sınıfta bu konu tartışılır. 

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 11
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Susuz Hayat Nasıl Olur?

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 7:    Dünya, Ay ve Güneş

Konu:    B. Yer Altı ve Yer Üstü Suları 

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

117- Suyun önemini ve gerekliliğini anlatan bir sunum yapar. 
122-Suyu bilinçli kullanır. 

Yöntem:    Video izleme, Drama 
   
Öğretim Süreci:

1-Yer altı ve yer üstü sularının oluşumu ve örnekleri verilir.
2- Suyun temizliğinin çevreye/tüm canlılara olan etkisi vurgulanır.

Değerlendirme: 

“Suyun bilinçli kullanımını sağlamak için neler düşünüyorsunuz?” sorusu sorulur.

Kaynak: Bilim 101 (https://www.youtube.com/watch?v=Nmtl7uEmJO4) 

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 12
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Temiz Çevre 

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 7:    Dünya, Ay ve Güneş

Konu:    C. Hava, Toprak ve Su Kirliliği

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

123-Çevre kirliliğini sınıflandırır.  
124- Çevre kirliliğinin nedenlerini ve ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlarını saptar. 
125-Çevre kirliliğinin engellenmesi için alınabilecek önlemleri projelendirir. 
126-Ülkesinde çevre kirliliği olan yerlere çözüm önerileri getirir. 

Yöntem:    Proje, Grup çalışması 
   
Öğretim Süreci:

1-Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenleri ve bu kirlilikten doğabilecek olumsuz sonuçlar ve alınabilecek önlemler 
üzerinde durulacak.
2- Sınıf 3 gruba ayrılacak ve her bir gruba bir kirlilik ismi verilecek  (Hava-Su-Toprak). 
3- Projede öğrencilerden bu kirliliklerin nedenleri ve buna bulacakları çözümler istenecektir. 

Değerlendirme: 

Projeleri öğrenciler sınıf ortamında sunacak ve konu tartışmaya açılacaktır. 

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> > Etkinlik 13
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Uzay’ı Kirletmeyin 

Dersin Adı Ve Düzeyi: Fen ve Teknoloji Bilgisi 5. Sınıf 

Ünite 7:    Dünya, Ay ve Güneş

Konu:    D. Ay’a Yolculuk ve Uzay Araştırmaları

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: 

131- Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade ederek, bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 

Yöntem:    Tartışma 
   
Öğretim Süreci:

1- Uzay Kirliliğinin Dünya’mıza olan etkisi vurgulanır.
2- “Uzay kirliliğinden kimler etkilenir?” sorusu sorulur ve gelen cevaplar tahtaya yazılır. 
3- Sınıfça konu tartışılır.

Değerlendirme: 

Konu ile gelen cevaplar değerlendirilir. 

Öğretmene Notlar: 

Uzay kirliliği: Dünyanın pek çok ülkesi tarafından uzaya gönderilen uydu ve çeşitli ekipmanların kullanım 
sürelerinin dolması sonucunda yörüngede yüzbinlerce küçük-büyük parçacık dolaşmaktadır. Sürtünmesiz ortam 
sonucunda çok yüksek hızlara ulaşan bu parçacıklar, çok küçük boyutlarda olsalar bile, yüksek hızları neticesiyle 
oldukça tehlikeli kazaların yaşanmasına sebep olabilmektedirler.

Hazırlayan: Niyazi Çoban



> >Program Dışı Etkinlikler
Fen ve Teknoloji Çevre Eğitim Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Ben Üreticiyim. 

Materyal: 

Küçük (öğrencilerin rahat kullanabilecekleri) tırmık, kürek, çapa, kazma, su, artık ve kompost malzeme taşımak 
için kullanılacak kovalar, maşrapa, bahçede önceden biriktirilip kurutulan ve toprakla karıştırılan bahçe 
yaprakları, meyve sebze kabukları (kompost). Not defteri kalem, fotoğraf makinesi veya fotoğraf çekebilen cep 
telefonu.

Yöntem:    

Yaparak Yaşayarak öğrenme.
   
Öğretim Süreci:

Öğrencilerin bahçe araçlarını amaç dışı kullanmamalarına ve su israfı yapmamalarına dikkat edilmelidir. Sulama 
için hortum kullanılacaksa; hortumun ağzına tasarruflu püskürtme eklentisi takılmalıdır. Olanak bulunursa 
damlama sulama uygulanabilir. Kullanılacak bahçe bölümünün önceden her türlü yapay atıktan temizlenmesi. 
Taş ve / veya odun parçaları veya toprak setle okul bahçesinin diğer kısımlarından ayrılması. Toprak set 
kullanılacaksa; iklim ve bitki örtümüze uygun çalılar (mersin, kekik, şingya, adaçayı) dikilerek canlı yeşil set 
yapılabilir. Her öğrenci tarih  saat ve günlük hava durumunun kaydedileceği not defteri tutar, her tarım dersi 
uygulamasında neler yapıldığı kaydedilir ve fide ve tohumların ekildiği günden itibaren görüntüleri alınarak 
gelişim ile ilgili bilgiler kaydedilir. Hangi gün hangi bitkiye ne kadar su verildiği, doğal gübre ve kırmızı toprak 
eklenip eklenmediği not edilir. Köklendirilmiş aromatik bitkiler saksılara da ekilebilir. Bahçede veya yağış alan bir 
yerde değilse hergün sulanmaları gerektiği unutulmamalıdır. Yağış alan bir yerde toprakta  iseler;  yıl boyu  su 
ihtiyaçları kontrol edilmelidir.

Değerlendirme: 

Uygulama boyunca tutulan notlardan bir takvim hazırlanır ve elde edilen ürünün miktarı ile yapılanlar 
karşılaştırılarak sonuç değerlendirilebilir.



Öğretmene Notlar: 

Finansör bulunabilirse tarım yapılacak kısma yağmur yağdığı zaman üstü açılıp yağmur suyunu biriktirebilecek 
bir su deposu yapılması uygun olur. Su deposunun büyüklüğü istenilen ölçülerde yapılabilir. Huni kısmının 
depodan ağır olmamasına özen gösterilmelidir.  Toprağın okulun ilk haftası (sonbaharda)  temizlenerek 
havalandırılması ve yumuşatılmasının öğrencilerle birlikte yapılması. Öğrencilere kompostla ilgili bilgi verilerek 
okulun bahçesinden toplanan bahçe artıkları ve evden getirilecek meyve sebze artıklarının önceden ayrılan ve 
korumaya alınan bir köşede küçük parçalara ayrılarak toprağa gömülmesi veya tahta kasa içinde toprakla 
örtülerek beklemeye ayrılması. Bahçenin tarıma ayrılan köşesine ekimden hemen önce; köyde veya bahçesinde 
kimyasal malzeme kullanmadan geleneksel tarım yapan bir üreticinin okula konuk olarak getirilmesi ve mevsim 
sebzelerinin dikimi ve bakımı için toprağın hazırlanması iyi olur. Dikim ve bakım; su verme periyotları, çapalama, 
temizleme gibi işlerin nasıl yapılacağı konusunda uygulamalı bilgi alınır. Şehirlerdeki okullarda tarım dairesi 
görevlilerinden yardım alınabilir. Sonbahar aylarının herhangi birinde biberiye (lazmari, rosemary) fidesi dikilebilir. 
Köklendirilmiş  budak olarak bütün aylarda; fesleğen aromatik bitkisi ve nane dikilebilir. Yağmur yoksa her gün 
sulanmaları gerektiği unutulmamalıdır.
Ekim ayına kadar bahçe tavlaları hazırlanır ve ekim ayında; bakla, golyandro, dereotu, soğan, sarmısak, roka ve 
maydanoz ekilebilir.
Kasım ve aralık aylarında bakla ve sarmısak ekimine devam edilebilir. Tere ekilebilir.
Aralık ayında ıspanak, turp, pazı, marul, lahana, sarma ve gulumra (cehennem topuzu) ekilebilir.
Ocak ayında dereotu ve roka ekilebilir.
Şubat ayının yarısı tatil olacağı için ara verilebilir. Şubat tatili dönüşü toprakta kalan ürünler varsa toplanır, çevre 
temizliği yapılır, tercihen şubat ayında sebze ekimine devam edilebilir veya geleneksel çiçekli, bahçe süs 
bitkileriyle devam edilebilir.
Sebze ekimine devam edilecekse; Bezelye, patlıcan, çeri domates, maydonoz, roka, karnabahar, dereotu, 
çarliston biber ekilebilir.
Çiçekli süs bitkisi ekilecekse; halk arasında bezelye çiçeği ya da mis çiçeği olarak bilinen çiçekli baklagil türü bitki, 
ebegümeci, şebboy ve menekşe ekilebilir.
En yakın profesyonel çiftçi, slow food merkezi, tarım dairesi ve belediye fidanlıklarından daha geniş bilgi alınabilir.
 



Hazırlayan: Asuman Korukoğlu

Nenelerimizden itibaren bahçelerimize dikilen  geleneksel aromatik bitkimiz fesleğen ve  bazı bahçe 
aletleri. 

Kapakları açılabilir huni girişli yağmur suyunu tutan su deposu modeli.

Kaynak: 
https://www.facebook.com/salamis.slowfood/posts/2003322109790187/ 
https://www.vekibris.com/hangi-ayda-ne-ekilir/ 
https://www.e-fidancim.com/Biberiye- 
Kuyucu, M. Asturel Çiftliği Zeybekköy
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