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     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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Erken Çocukluk Döneminde 
Çevre Eğitiminin Amaçları

İlkokul 1. Kademe Eğitim

  Erken çocukluk dönemeden itibaren çocukların kazanması gereken amaçları 
aşağıdaki şekilde belirtmektedir: 
• Farkındalık: Çocukların çevrelerine ve çevresel problemlere yönelik duyarlılık, 
farkındalık ve olumlu tutum kazanmalarını desteklemek, uyarıcıları algılama ve ayırt 
etme becerilerini geliştirmek ve bu algıları belli bir süreç içerisinde içselleştirmek ve 
geliştirerek yeni kazanılan beceriyi farklı alanlarda kullanmasına olanak tanımak.
• Bilgi: Çocukların çevrenin fonksiyonu, insanların çevreyle olan etkileşimleri ve 
çevreyle ilgili olan konuların ve problemlerin nasıl ortaya çıkıp çözümlendiği hakkında 
temel bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak. 
• Beceriler: Çocukların çevresel problemleri belirlemek, araştırmak ve bu 
problemlerin, çözümüne katkı sağlamak için gerekli olan becerileri kazanmalarına 
yardımcı olmak,  
•   Katılım: Çocukların çevresel konu ve problemlerin çözümüne karşı düşünceli ve 
olumlu eylemler başlatmak için gerekli bilgi ve becerileri kullanmada deneyim 
kazanmalarına yardımcı olmaktır.

   Birçok alanda olduğu gibi çevre eğitiminde de temelleri erken çocukluk dönemde 
atıldığından, çevre bilinçli bireyler yetiştirebilmek için ilkokul 1. Kademe (1.2.3. Sınıf) 
döneminin hayati bir rolü bulunmaktadır. Bu sayede çevresel bilinçlerini ilerleyen 
eğitim kademelerinde oluşturdukları çevre farkındalığı ve kazanımları sonucunda 
artırarak devam ettirebilirler.



    Haktanır (2007) okul öncesi dönemeden itibaren çocukların kazanması gereken 
amaçları aşağıdaki şekilde belirtmektedir:  

Farkındalık: Çocukların çevrelerine ve çevresel problemlere yönelik duyarlılık, 
farkındalık ve olumlu tutum kazanmalarını desteklemek, uyarıcıları algılama ve ayırt 
etme becerilerini geliştirmek ve bu algıları belli bir süreç içerisinde içselleştirmek ve 
geliştirerek yeni kazanılan beceriyi farklı alanlarda kullanmasına olanak tanımak.

Bilgi: Çocukların çevrenin fonksiyonu, insanların çevreyle olan etkileşimleri ve çevreyle 
ilgili olan konuların ve problemlerin nasıl ortaya çıkıp çözümlendiği hakkında temel bir 
anlayış kazanmalarına yardımcı olmak.
 
Beceriler: Çocukların çevresel problemleri belirlemek, araştırmak ve bu problemlerin, 
çözümüne katkı sağlamak için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olmak,
  
Katılım: Çocukların çevresel konu ve problemlerin çözümüne karşı düşünceli ve olumlu 
eylemler başlatmak için gerekli bilgi ve becerileri kullanmada deneyim kazanmalarına 
yardımcı olmaktır.

Çevre Eğitiminde 
Öğretmenin Rolü
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             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).  



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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     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.

   

  Erken çocukluk dönemeden itibaren çocukların kazanması gereken amaçları 
aşağıdaki şekilde belirtmektedir: 
• Farkındalık: Çocukların çevrelerine ve çevresel problemlere yönelik duyarlılık, 
farkındalık ve olumlu tutum kazanmalarını desteklemek, uyarıcıları algılama ve ayırt 
etme becerilerini geliştirmek ve bu algıları belli bir süreç içerisinde içselleştirmek ve 
geliştirerek yeni kazanılan beceriyi farklı alanlarda kullanmasına olanak tanımak.
• Bilgi: Çocukların çevrenin fonksiyonu, insanların çevreyle olan etkileşimleri ve 
çevreyle ilgili olan konuların ve problemlerin nasıl ortaya çıkıp çözümlendiği hakkında 
temel bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak. 
• Beceriler: Çocukların çevresel problemleri belirlemek, araştırmak ve bu 
problemlerin, çözümüne katkı sağlamak için gerekli olan becerileri kazanmalarına 
yardımcı olmak,  
•   Katılım: Çocukların çevresel konu ve problemlerin çözümüne karşı düşünceli ve 
olumlu eylemler başlatmak için gerekli bilgi ve becerileri kullanmada deneyim 
kazanmalarına yardımcı olmaktır.
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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.

    Haktanır (2007) okul öncesi dönemeden itibaren çocukların kazanması gereken 
amaçları aşağıdaki şekilde belirtmektedir:  

Farkındalık: Çocukların çevrelerine ve çevresel problemlere yönelik duyarlılık, 
farkındalık ve olumlu tutum kazanmalarını desteklemek, uyarıcıları algılama ve ayırt 
etme becerilerini geliştirmek ve bu algıları belli bir süreç içerisinde içselleştirmek ve 
geliştirerek yeni kazanılan beceriyi farklı alanlarda kullanmasına olanak tanımak.

Bilgi: Çocukların çevrenin fonksiyonu, insanların çevreyle olan etkileşimleri ve çevreyle 
ilgili olan konuların ve problemlerin nasıl ortaya çıkıp çözümlendiği hakkında temel bir 
anlayış kazanmalarına yardımcı olmak.
 
Beceriler: Çocukların çevresel problemleri belirlemek, araştırmak ve bu problemlerin, 
çözümüne katkı sağlamak için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olmak,
  
Katılım: Çocukların çevresel konu ve problemlerin çözümüne karşı düşünceli ve olumlu 
eylemler başlatmak için gerekli bilgi ve becerileri kullanmada deneyim kazanmalarına 
yardımcı olmaktır.





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
        Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi 
        Deniz Canlıları Yaşam Merkezi
        Yaban Hayat Barınağı
        Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi 

LEFKE İLÇESİ
        Soli Harabeleri
        Vuni Sarayı

Soli Harabeleri
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

St. Mamas İkon Müzesi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit



181716151321

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 alana 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 yıkılması 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

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 



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.

151330

> >

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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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/  



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 1. Kademe (Hayat Bilgisi) 



    Hayat bilgisi eğitim programında yer alan çevreyle ilişkili öğrenme çıktıları aşağıdaki tablolarda 
belirtildiği gibidir. Hali hazırda, program içerisinde yer alan öğrenme çıktıları öğretmenler tarafından 
değerlendirilmektedir. Bu öğrenme çıktılarına uygun olarak hazırlanan çevre etkinlikleriyle, çevre 
farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; etkinliklerin değerlendirme sürecinde öğrenme 
çıktıları değil, çevre farkındalığına yönelik kazanımlar etkinliklerin içeriğine bağlı olarak 
değerlendirilmelidir.  

1. Sınıf Hayat Bilgisi Öğrenme Çıktıları ve İlgili Çevre Etkinlik Tablosu

> >
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Öğrenme Çıktıları 
İlkokul 1. Kademe (Hayat Bilgisi) 

Öğrenme Çıktısı Ünite/Konu Açıklama Etkinlik Adı

1.1.1 
Fiziksel ve duygusal 
özelliklerini açıklar

1.1.2 
İlgi duyduğu alanları 
açıklar

1.1.6 
Duyu organları aracılığıyla
çevresindeki kişi nesne ve 
olaylar arasındaki
ilişkileri açıklar

1.1.7 
Karşılaştığı bir durum ya 
da sorunla ilgili duygu ve 
düşüncelerini özgürce 
ifade eder

Öğrencinin ilgi duyduğu alanların neler 
olduğu üzerinde konuşulacak.
• Yapmaktan zevk aldığı/ yapmak-
tan hoşlanmadığı etkinlikler
• Sevdikleri /sevmedikleri

Duyuları aracılığıyla çevresinde gelişen 
olgu olay ve nesnelerin yaşamı üzerindeki 
etkilerinin
farkına vardırılarak, yaşamını ona göre 
düzenleyerek kendini koruyabilmesi 
üzerinde durulacak.

İhtiyaç duyduğu zaman çekinmeden 
yardım isteme becerisinin geliştirilmesi 
üzerinde durulacak.
• Durumlar ve olaylar karşısında 
düşüncelerini, görüşlerini ve hissettiklerini 
çekinmeden (kırıcı olmadan)  ifade 
edebilme

Bireysel gelişim

Bireysel gelişim

Bireysel gelişim

Bireysel gelişim

Fiziksel ve duygusal özelliklerini fark 
ederek kendini tanıması ve tanıtması 
üzerinde durulacak.
• Fiziksel özellikleri yönünden: Saç 
rengi, göz rengi, boy, kilo, cinsiyet, 
ayakkabı numarası vb.
• Duygusal özellikleri yönünden: 
Neşeli, hareketli, sessiz sakin, öfkeli, şakacı, 
uysal vb.

Etk1
Evcil Hayvanlarım

Etk2
Yetiştiren eller

1. ÖĞRENME ALANI: BİREYSEL GELİŞİM

Not: Tablo içerisindeki etkinlikler ve öneriler, etkinlikler bölümünde yer almaktadır.  
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1.1.12
Davranışlarında etik 
kurallara uymanın önemini 
kavrar

Etik davranışların neler olabileceği 
konusunda farkındalık yaratılarak 
arkadaşları, ailesi ve yakın çevresiyle 
ilişkilerinde etik değerlerin gözetilmesi 
üzerinde durulacak.
• İyi ve kötü davranışlar,
• Verilen sözün tutulmasının 
önemi,
• Güvenilirlik, dürüstlük, doğruyu 
söyleme,
• Başkalarının sırasına saygı 
gösterme,
• Başkasının �krini veya ürettiğini 
üstlenmeme,
• Başkalarının eşyalarını 
kullanırken izin isteme ve kişisel alanına 
saygı
gösterme,
• Oyun oynarken, spor yaparken 
hileye başvurmama, kazanmak kadar 
kaybetmenin de doğal olduğu vb.

Bireysel gelişim

1.2.1
Vücudunu güçlü ve sağlıklı 
tutma yollarını açıklar

1.2.2 
Kendinin ve başkalarının 
güvenliği için dikkat 
etmesi gereken kuralların 
farkında olur.
1.2.3 
Vücuda zarar verici 
davranışların getireceği 
sonuçları kestirir.
 
1.2.7 
Beslenmede dengeli, 
düzenli ve ölçülü olmanın 
önemini açıklar

1.2.9 
Temel hijyen kurallarını 
uygular.

1.2.10 
İlaçların kullanılma 
koşullarını açıklar.
1.2.11 
İlaçların yanlış
Kullanılmasının getireceği 
zararları tahmin eder.

Düzenli uyku, dinlenme, düzenli egzersiz 
yapma, doğru duruş üzerinde durulacak.
Düzenli su içme, katkı maddesi içeren 
besinlerden uzak durma, doğal yollardan 
beslenmenin önemine değinilecek ve 
dengeli beslenme ile ilişki kurulacak.

Okulda, sınıfta ve okul dışında hem kendi-
nin hem de başkalarının
vücuduna zarar verecek davranışların neler 
olabileceği üzerinde durulacak.
Kendi ve başkalarının vücudunun neden 
önemli olduğu açıklanarak, zararlı hareket 
ya da durumların neler olduğunun 
belirlenmesi
üzerinde durulacak.

Dengeli beslenme ihtiyacı, yeterli 
miktarda sıvı (su) alımının önemi,
kimileri için sağlıksız (alerji durumu) olan 
besinin kimileri için sağlıklı
olduğu konusunda farkındalık yaratılması 
üzerinde durulacak

Kişisel hijyenin önemi üzerinde
durulacak. giysilerini koruma, dişlerini 
düzenli fırçalama, el yıkama, vücut 
temizliği vb.

Vücuda ilaç almanın ancak doktor 
kontrolünde ve belirtilen dozlarda 
olabileceği kendi kararımızla veya doktor 
olmayan kişilerin önerileri ile ilaç almanın 
yanlış olduğu
üzerine durulacak.

Sağlığım

Sağlığım

Bireysel gelişim
İlişkili çıktı: 1.1.10; 
1.1.11

Sağlığım

Sağlığım

Sağlığım

Etk4
Nasıl büyüdü ki?

ÖNERİ*1

Etk3
Bir Küçük Kuşcuk

Etk5
Hayvan sevgisi

Etk6
Suyun Önemi

ÖNERİ*2

2. ÖĞRENME ALANI: SAĞLIĞIM
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ÖNERİ*31.2.12 
Bulaşıcı hastalıklardan 
korunma yollarını sıralar.

İnsandan insana bulaşabilecek 
hastalıkların neler olduğu, bulaşıcı 
hastalıkların hangi yollardan
bulaştığı üzerinde durulacak.
Hastalıkların yayılmasının
önlenmesi için alınması gereken basit 
tedbirler üzerinde durulacak. Örneğin 
dinlenme, el hijyeni, arkadaşlarına fazla 
yaklaşmama, kişisel eşyalarını (mendil, 
bardak, vs.) paylaşmama gibi durumlara 
dikkat ederek hem kendi hem de
arkadaşının sağlığını korunmak için 
alınabilecek önlemler olduğu
üzerinde durulacak.

Sağlığım

1.2.13 
Acil yardım numaralarının 
insan yaşamı açısından 
önemini kavrar.
1.2.14 
Acil yardım numaralarını 
bilir
1.2.15 
Acil bir durumda 
ulaşabileceği yakın 
çevresindeki kişilerin 
iletişim bilgilerini edinir.

Acil durumlarda hangi kurum ve kişilerden 
yardım alınabileceği ve bunların iletişim 
numaraları
üzerinde durulacaktır. 155, 112,
199, 177…
Acil yardım numaraları, hangi durumlarda 
arandıkları ve bu numaraların gereksiz 
yere meşgul edilmemesinin önemi 
üzerinde durulacak.
Acil bir durumda ulaşılması gereken 
kişinin (Anne, baba, abi, abla,
velisinin…) adını telefon numarasını ve 
adresinin bilinmesi ve önemi
üzerinde durulacak.

Sağlığım 
(güvenlik)
Toplumla da 
ilişkilendirilir.

ÖNERİ*4

1.3.1
Gök cisimlerini tanır
1.3.2 
Gece ve gündüz
oluşumunu açıklar

Uzay, Ay, yıldız, dünya ve güneşten söz 
edilecek.
Dünyanın kendi çevresinde
dönmesini bir simülasyonla veya bir 
model üzerinde gözlemlenmesi 
sağlanacak ve bunun sonucunda
gece ve gündüz oluşumu açıklanacak.

Ben ve Doğa Etk7
Gökyüzü Konuşuyor

1.3.3 
Mevsimlerin
özelliklerini açıklar

Doğa olayları, mevsimler,
mevsimlerin özellikleri açıklanacak.

Ben ve Doğa ÖNERİ*5

1.3.4 
Yağış çeşitleri ve 
aralarındaki ilişkileri açıklar

Yağış çeşitleri açıklanacak. Ben ve Doğa Etk8
Yağmur yağıyor 
Ülkem Yeşeriyor 

1.3.5 
Düzenli ve düzensiz 
çevrenin kendi
yaşamına etkilerini açıklar

Düzenli bir çevrenin nasıl olması gerektiği 
üzerinde durulacak.
Güzel, temiz, düzenli bir çevrede 
yaşamanın etkileri konusunda farkındalık 
yaratılacak.
Örneğin sınıfın temizlenmesi, temiz 
tutulması, çiçek yetiştirmesi, çiçeklerin 
bakımını yapması vs.

Ben ve Doğa Etk9
Benim Bitkim
Etk10
Okuldaki Bahçem

1.3.6 
İnsanın çevresiyle 
etkileşiminin doğal yaşam 
üzerindeki etkilerini açıklar

İnsanın içinde yaşadığı çevreyle etkileşim 
içinde olduğu üzerinde durulacak.
Örneğin, çevreyi kirletmenin sonuçta hem 
kendini hem de diğer canlıları etkilemesi 
gibi.
İnsan, hayvan ve bitkilerin
yaşamlarını sürdürebilmeleri için birbirler-
ine ihtiyacı olmasına
değinilecek.

Ben ve Doğa Etk11
Kaplumbağa ne 
yapsa

3. ÖĞRENME ALANI: BEN VE DOĞA
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Etk12
Yumurta Çat Çat

1.3.7 
Deprem anında
yapılabilecekleri uygular

Okulda ya da sınıfta, deprem anında 
yapılması gerekenler açıklanarak, 
uygulanacak.

Ben ve Doğa 
(Güvenlik)

1.4.7 
Empati kurmanın insan 
ilişkileri açısından yeri ve 
önemini açıklar

Kendini bir başkasının yerine koyup 
düşünmenin birçok sorunu ortadan 
kaldıracağı farkındalığı yaratılacak.

Ben ve Toplum ÖNERİ*6

ÖNERİ*7

ÖNERİ*8

1.4.12 
Kaynakları ekonomik 
kullanmanın önemini fark 
eder

Bilinçli kaynak kullanımı, israf gibi 
konulara değinilecek.
Örneğin; Yiyecek Elektrik Su
Kâğıt vb…
Kaynakları bilinçli kullanmanın aile
Bütçesine katkısı üzerinde durulacak.

Ben ve Toplum

1.4.13 
Bilinçli tüketicinin ayırt 
edici özelliklerini
açıklar

Bir ürünü satın alırken ihtiyacı olup 
olmadığı, bütçesine uygun olup
olmadığı, ürünler üzerindeki kalite 
işaretlerini algılamaya değinilecek.
Ör: alış veriş listesi yapma vs

Ben ve Toplum

ÖNERİ*91.4.17 
Toplum içinde birlikte 
yaşamanın gerektirdiği 
kurallara uymanın
önemini açıklar

Örneğin tiyatro oyunu izlerken sessiz 
olunması, cep telefonunun kapalı olması, 
tra�kte kurallara uyma, saygı gösterme, 
deniz
kenarında, piknik alanında çevreyi temiz 
tutma ,toplu taşıma araçlarında (otobüs 
vs.) kurallara
uyma…

Ben ve Toplum

1.4.19 
Yaşadığı ülkenin başlıca 
coğra� özelliklerini tanır

Kıbrıs’ın ada oluşu, dağları, doğal güzel-
likleri, adaya özgü hayvanlar ve bitkiler 
açıklanacak

Ben ve Toplum Etk13
Ülkem

1.4.20 
Ülkesinin başlıca kültürel 
özelliklerinin farkında olur

Gelenek ve göreneklerimizin neler 
olduğuna değinilecek. Tarihi yerler, 
yemekler, oyunlar vb. konulara
değinilecek.

Ben ve Toplum

4. ÖĞRENME ALANI: BEN VE TOPLUM
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2. Sınıf Hayat Bilgisi Öğrenme Çıktıları ve İlgili Çevre Etkinlik Tablosu

Öğrenme Çıktısı Ünite/Konu Açıklama Etkinlik Adı

2.1.1
İlgi ve yetenekleri 
arasındaki ilişkileri açıklar.
2.1.2
Kendisinin olumlu ve 
olumsuz yönlerini ifade 
eder.

Kendinin �ziksel ve duygusal özelliklerini
tanıyarak olumlu benlik imgesi
geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

Bireysel gelişim Etk1
Dikkat edersek 
farkına varırız.
Etk2
Sever mi yoksa 
sevmez mi?

2.1.5 
Duyu organları aracılığıyla 
çevresindeki kişi, nesne ve  
olaylar arasındaki ilişkileri 
ortaya koyar.

Öğrencilerin, bir durum karşısında duyu 
organlarını kullanarak bu durumun farklı 
boyutları arasındaki ilişkileri kurması 
üzerinde durulacaktır.

Kişisel gelişim / 
sezgi

Etk3
En iyi kim?

2.2.6. 
İlaçları uygun yer ve 
zamanında kullanmanın 
önemini açıklar.
2.2.7. 
İlaçların yanlış 
kullanılmasının getireceği 
zararları belirler.

Vücuda ilaç almanın ancak doktor 
kontrolünde ve belirtilen dozlarda 
alınabileceği kendi kararımızla veya
doktor olmayan kişilerin önerileri ile ilaç 
almanın yanlış olduğu üzerine 
durulacaktır.
Örnek olaylar incelenerek yanlış ilaç 
kullanımın getireceği zararlar irdelenecek.

Sağlığım Etk5
İlacı dökmeyelim

2.2.8. 
Temel hijyen
2.2.8. 
Kurallarını  uygular.

Kişisel hijyenin önemi üzerinde durulacak.
Kişisel hijyen deneyimleri, hijyenik yemek  
yeme alışkanlığı, giyinmede temel 
beceriler geliştirme ve giysilerini koruma, 
dişlerini düzenli fırçalama ve koruma, diş 
bakımı, el yıkama, vücut temizliği gibi

Sağlığım Etk6
Çevrem kirliyse ben 
temiz miyim?

2.2.13. 
Acil yardım numaralarının
insan yaşamı açısından 
önemini açıklar.
2.2.14. 
Acil yardım numaralarını  
kullanır.
2.2.15. 
Acil bir  durumda 
ulaşabileceği  yakın 
çevresindeki  kişilerin 
iletişim bilgilerini        
edinir.

Acil durumlarda hangi kurum ve kişilerden 
yardım alınabileceği ve
bunların iletişim numaralarının 
öğrenilmesi üzerinde durulacak.
Acil yardım numaraları, hangi
durumlarda arandıkları ve bu numaraları 
gereksiz yere meşgul edilmemesinin  
önemi üzerinde durulacak (155, 112, 199, 
177,101)

Sağlığım 
(güvenlik)

Acil numalara ek 
olarak ALO 1190 
“Yaban Hayat Destek 
Hattı” ve
ALO 123 ÇEVRE
“KKTC ÇEVRE 
KORUMA
DAİRESİ” 
numaralarının 
eklenmesi.

2.2.5. 
Bulaşıcı Hastalıklardan  
korunmak için alınacak 
önlemleri  saptar.

Hem kendinin hem de çevresindekilerin 
sağlığını korumak için alınması gereken 
önemler üzerinde durulacak.
Grip salgınından korunmak için yapılması 
gerekenler, soğuk algınlığını önlemek için 
yapılması gerekenler, hapşırma
esnasında yapması gerekenler, tarak, 
mendil, tırnak makası, giysi gibi kişisel 
eşyalarını bir başkası ile ortak
kullanmaması gerektiği üzerinde
durulacak. Verilen bir örnek olaya ilişkin 
uygulanması gereken korunma yollarını
belirlemesi üzerinde çalışmalar yapılacak

Sağlığım Etk4 
Dikkat edelim yoksa 
hasta olabiliriz

1. ÖĞRENME ALANI: BİREYSEL GELİŞİM
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2.2.16.
 Kazalara neden olabilecek 
durumların sonuçlarını 
açıklar.

Güvenlik tedbirlerini almanın bireyin 
kendisini ve çevresindekileri tehlikeden 
koruduğu üzerinde durulacaktır.
Tehlikeli şeylerle oynamama, makinelerle iş 
yaparken koruyucu şapka giyme, koruyucu 
gözlük takma vs.
Bir iş yapmadan önce güvenlik tedbirlerini 
almanın tehlikeden koruduğuna 
değinilecek.
Ayrıca okulda, evde, çiftlikte, suda, kendi 
ve başkalarının güvenliği için uyulması 
gereken kurallara dikkat etmesi üzerinde 
durulacak.

Sağlığım 
(güvenlik)

2.3.2. 
Ülkesinin başlıca coğra�  
özelliklerini açıklar.

Ülkenin harita üzerinde gösterimi, ada 
oluşu, yeryüzü şekilleri, iklimi, dağları, 
�ora, faunasıgibi değinilecek.

Ben ve Doğa 
(ülkenin ayırt 
edici özellikleri)

Etk7
Kıbrısta ne var?

2.3.12. 
Kirliliğin hava, su, toprak 
ve  insan yaşamı        
üzerindeki etkilerini 
belirler.

Kirliliğin hava, su, toprak ve dolayısı ile 
insan yaşamı üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi konuları üzerinde durulacak.

Ben ve Doğa 
(çevre)

Etk     8
Toprağa gömelim 
Etk9
Havamız temiz mi?
Etk10
Suyu temizleyelim

2.4.1.
Çeşitli durumlarda 
karşısındaki kişiyle empati 
kurar.

Çeşitli durumlarda düşünürken empati 
kurmanın çözüm üretmede ve karar 
vermede etkili olduğu sezdirilecek 
Karşısındaki ile empati gerektirilen 
etkinlikler yaptırılacak

Ben ve Toplum 
(iletişim)
 Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendiril ebilir

2.4.7. 
Ülkesinin başlıca kültürel 
özelliklerini tanır

Doğal güzellikleri, tarihi yerleri,
yemekleri, oyunları, yöresel el-işli vb. 
konulara değinilecek
Müze ziyaretleri, sergi ziyareti, konser 
katılım sağlanacak.

Ben ve Toplum
(ülke kültür)

2.4.9. 
Kaynakları bilinçli olarak 
kullanmanın ekonomik 
durumuna katkısını açıklar.
2.4.10. 
Parasını biriktirir.

Bilinçli kaynak kullanımı, israfı önleme gibi 
konulara değinilecek.
Yiyecek, elektrik, su, kâğıt vb.
Kaynakları bilinçli kullanmanın aile 
bütçesine katkısı üzerinde durulacak
Cep harçlığını harcarken planlı davranma, 
tüketim yaparken bütçesine göre
istekleriyle gerekli olan arasındaki
dengeyi kurmasının gerekliliği üzerinde 
durulacak.
Tasarruf yaparak para biriktirmenin,
daha büyük harcama gerektiren
ihtiyaçları karşılamaya imkân sağlayacağı 
üzerinde durulur.
Parasını bilinçli kullanarak artırma,
gerekirse kumbarada biriktirme üzerinde 
durulacak.

Ben ve Toplum 
(ekonomik- 
tutumlu olma)

Etk11
Boşa akan su 

3. ÖĞRENME ALANI: BEN VE DOĞA
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3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğrenme Çıktıları ve İlgili Çevre Etkinlik Tablosu

Öğrenme Çıktısı Ünite/Konu Açıklama Etkinlik Adı

3.1.1. 
Kişisel özellikleri açısından 
kendini değerlendirir.

Kişisel özelliklerini tanıyarak olumlu benlik 
imgesi geliştiren bireyin kendini değerlendirme 
süreçleri ele alınacaktır.
Kişisel özellikleri açısından güçlü veya 
geliştirmesi gereken yönleri değerlendirilecek
Kendini tanıtırken, kişisel görüşlerini ve 
tercihlerini ifade ederken, başkalarının 
görüşlerine ve tercihlerine saygı 
gösterilmesinin önemi üzerinde durulacak.

Bireysel Gelişim

3.1.2. 
Gerçekleştirebileceği kısa 
ve uzun süreli amaçlarıyla    
lar yapar.

Hede�erine ulaşmak için yapacağı planlar 
üzerinde durulacak
Amacını gerçekleştirmeye çalışırken 
karşılaşabileceği eleştirilere açık olması,
Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba 
harcaması, Kaybetme veya başarısız olma 
olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme 
cesareti göstermesi ve bundan zevk alması 
konuları üzerinde durulacak.
Kısa ve uzun vadede amaç ve
hede�erine nasıl ulaşacağını tanımlar. (Bir 
aşamalı veya iki aşamalı kısa vadeli plandan 
uzun vadeli plana geçiş)…. Yaparsa …. Elde 
edilecek
Kişisel tercihlerini belirlerken hangi nedenlerin 
etkili olduğunu, onun tercihlerini etkileyen 
durumların neler olduğunu fark etmesi 
sağlanacak.

Bireysel Gelişim

3.1.3. 
Farklılıkların bireye olan 
katkılarını değerlendirir.

Farklılıklara sevgi ve hoşgörü ile yaklaşılması 
üzerinde durulacaktır.
Birbirinden farklı özelliklere sahip olan 
arkadaşların yaşamımıza yaptığı olumlu katkılar 
üzerinde durulacak. (Farklı gelişen ve/veya farklı 
sosyal ve ekonomik gruplardaki kişilerle birlikte 
yaşamanın güzelliğini fark ederek onlara karşı 
ön yargısız davranışlar sergiler) Arkadaşlarıyla 
birlikte neler başarabilecekleri üzerine 
tartışılacak (Birlikte vakit geçirme, konuşma 
birbirlerine güvenme, paylaşma,    yardım etme, 
herkesin farklı
özelliklerinden yararlanma gibi katkılar vb.)

Bireysel Gelişim

3.1.4. 
Tehlikeli, istismara açık 
durumlarla baş etme 
yollarını ortaya koyar.
3.1.5. 
Kendi vücut bütünlüğünü
koruyacak güvenlik 
önlemlerini uygular.

Kendi vücut bütünlüğünü koruma yolları 
üzerinde durulacaktır.
Tehlike, tehlikeli durumlar, hoşa gitmeyen 
durumlar ve bunlarla başa çıkma yolları 
üzerinde durulacak.
Oyun ortamının düzenlenmesine ve güvenlikle 
ilgili düşünüp karar verilmesi, hem kendini hem 
de arkadaşlarının güvenliğini koruması ve bu 
yönde sorumluluk üstlenmesi
üzerinde durulacak.
Kendi vücut bütünlüğüne zarar verebilecek 
durumlara karşı güvenlik durumlarını 
uygulaması üzerinde durulacak.
(Tra�kte; emniyet kemerini bağlı tutması arka 
koltukta oturup kemerini bağlaması, elini 
kolunu taşıt içerisinden dışarıya çıkarmaması 
okulda okul bahçesindeki güvenlik kurallarına 
uyması oyun parkı kurallarına uyma, 
merdivenleri kullanma; evde bıçak, maket 
bıçağı, ilaçlar vb.)

Bireysel gelişim 
(Güvenlik)

1. ÖĞRENME ALANI: BİREYSEL GELİŞİM
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3.1.6. 
Yakın çevresinde etik 
kurallara uyan bireylerin 
davranışlarını  
değerlendirir.
3.1.7. 
Etik kurallara
Uyulmadığında ortaya 
çıkabilecek sorunlara 
çözüm önerileri getirir.

Yaşamının her alanında etik
davranışlar sergileme ve bunu yaşam 
biçimi haline getirme durumları üzerinde 
durulacak.
Günlük ya şamında etik değerlere nasıl 
uyulur?
Uyulmama durumları? Alınabilecek 
önlemler vb.

Bireysel gelişim 
(etik)

Ben ve Toplumla 
da 
ilişkilendirilebilir.

3.2.1. 
Vücut organlarının 
görevlerini açıklar.

Vücut organlarının görevleri üzerinde 
durulacak.
İç organları ve duyu organlarını korumanın 
önemi üzerine durulacak.

Sağlığım

3.2.2. 
Büyüme ve gelişme
açısından sağlıklı
besinler tüketmenin 
önemini açıklar.
3.2.3.
Sağlıklı bir yaşam için 
dengeli beslenme, uyku, 
dinlenme ve �ziksel 
etkinliklerin önemini 
belirler.

Beslenmemizi olumsuz etkileyen
faktörlerin yaşamımıza etkilerine 
değinilecek.
Kendi beslenme alışkanlığının ölçülü ve 
düzenli olma durumu tartışılacak.
Sağlıklı yaşam için dengeli beslenme, uyku, 
dinlenme, �ziksel aktivite ve spor 
yapmanın önemine değinilecek.

Sağlığım
(beslenme)

3.2.4. 
Hijyen kurallarına 
uyulmadığında
ortaya çıkabilecek 
sorunları belirler.
3.2.5. 
Temel hijyen
kurallarına uymayı 
alışkanlık hâline getirir.
3.2.6. 
Yiyecekleri hijyen 
kurallarına uygun olarak 
hazırlar.

3.2.7. 
Besin maddeleri
alırken göz önüne alınması 
gereken ölçütleri belirler.

3.2.8. 
Bulaşıcı hastalıkların
nedenlerini açıklar.

Kişisel hijyenin önemi üzerinde durulacak.
Kişisel hijyen deneyimleri, hijyenik yemek 
yeme alışkanlığı, giyinmede temel 
beceriler geliştirme ve giysilerini koruma, 
dişlerini düzenli
fırçalama ve koruma, el yıkama, vücut 
temizliği, diş bakımı gibi hijyen kuralarına 
uyulması gerektiğini  gerekçeleri ile 
savunması, uymayanların uyması için 
önerilerde bulunması üzerinde 
durulacaktır.

Paketleme ve sunumun, raf ömrünün, 
reklamın, ithal veya yerli üretim
olmasının �yatının kendi tüketim davranışı 
üzerindeki etkilerine değinilecek.

Bakteri ve virüslerin bulaşıcı
hastalıklara neden olduğun üzerinde
durulacak. Enfeksiyon, bulaşıcı hastalıkların 
yayılma yolları açıklanacak.

Sağlığım
(hijyen)

Sağlığım

Sağlığım

3.2.9. 
Gelişi güzel ilaç
kullanımın insan sağlığına 
etkilerini saptar.

Vücuda ilaç almanın ancak doktor 
kontrolünde ve belirtilen dozlarda 
olabileceği kendi kararımızla veya doktor 
olmayan kişilerin önerileri ile ilaç almanın 
yanlış olduğu üzerine durulacaktır.
Gelişi güzel ilaç kullanmanın yanlış olduğu, 
insanda başka sorunların oluşmasına 
neden olabileceği üzerine
durulur.

Sağlığım

Etkinlik1
Kendimi Koruyorum

2. ÖĞRENME ALANI: SAĞLIĞIM
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3.2.10. 
Acil yardım numaralarının 
insan yaşamı açısından 
önemini açıklar.
3.2.11. 
Acil yardım
numaralarını kullanır.
3.2.12. 
Acil bir durumda
ulaşabileceği yakın 
çevresindeki kişilerin 
iletişim bilgilerini edinir.

Acil durumlarda hangi kurum ve kişilerden 
yardım alınabileceği ve bunların iletişim 
numaraları üzerinde durulacaktır. 155, 112, 
199, 177… Acil yardım numaraları, hangi
durumlarda arandıkları ve bu numaraları 
gereksiz yere meşgul edilmemesinin önemi 
üzerinde durulacaktır.
Acil yardım numaraları hangileridir. Hangi 
durumda hangileri aranmalıdır. Gereksiz 
meşgul edilmemelidir.
Acil bir durumda ulaşılması gereken kişinin 
(Anne, baba, abi, abla,
velisinin) adını telefon numarasını ve 
adresinin bilinmesi üzerinde durulacak.

Sağlığım 
(güvenlik)

3.2.13.
Düzeyine uygun temel ilk 
yardım tekniklerini 
uygular.

Basit yaralanma durumunda yapılacak 
olanlar üzerinde durulacak
Kanayan bölgeye baskı uygulanması, çarpma 
durumunda ağrı olan bölgeye buz konması 
gibi…
İlk yardım esnasında hijyen koşullarına dikkat 
edilmesi konuları üzerinde durulacak.

Sağlığım 
(güvenlik)

3.3.1. 
Yakın çevresinde oluşan 
çevre kirliliğinin 
nedenlerini belirler.
3.3.2. 
Çevre kirliliğinin 
önlenmesi için özgün 
öneriler getirir.

Çevre kirliliğinin neden oluştuğunu, yarattığı 
olumsuzlukların neler olabileceğini 
açıklayarak bunun giderilmesi için öneride 
bulunması konuyla ilgili proje üretmeye 
teşvik edilmesi üzerinde durulacak yaşadığı 
ülkede çevre kirliliği kanyakları veya 
nedenler üzerinde durulacak proje
sunum yaptırılacak  (CMC, elektrik santralleri, 
su arıtma atık su depolama ve katı çöp 
depolama vs.

Ben ve Doğa
(çevre/duyarlılık)

3.3.3. 
Dünyayı paylaştığı 
insanlara, bitkilere ve 
hayvanlara karşı duyarlılık 
gösterir.

Yaşadığımız dünyanın geleceği için bilinçli 
davranışlarda bulunma gerekliliği üzerinde
durulacak. Öğrenci çevreye zarar 
vermeyecek, koruması için mücadele verecek 
bitkilerin ve hayvanların doğal yaşam 
ortamlarının korunması ve onlara zarar 
verilmemesi üzerinde durulacak.

Ben ve Doğa 
(duyarlılık)

3.3.4. 
Doğal Çevrenin korunması 
ile ilgili sorumluluklarının
önemini açıklar.

Sınıf, okul, ev ve çevreye ilişkin 
sorumlulukları üzerinde durulacak.

Ben ve Doğa 
(sorumluluk)

3.3.5. 
Çevreside gelişen doğa
olaylarının insan yaşamına 
etkilerini açıklar.

Mevsimlerin, iklimin ve diğer doğa 
olaylarının insan yaşamına olan etkileri
üzerinde durulacak.

Ben ve Doğa 
(doğa olayları)

3.3.7. 
Isıtılan maddelerin 
uğradığı değişimleri 
açıklar.

Isıtılan maddelerdeki değişimlerin
gözlemlenmesi ve açıklanması
üzerinde durulacak

Ben ve Doğa 
(madde)

3.3.8. 
Doğadaki su döngüsünü 
açıklar.

Doğadaki su döngüsünün açıklanması 
üzerinde durulacak.

Ben ve Doğa 
(coğrafya)

3.Öğrenme Alanı: Ben ve Doğa
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Etk3
Dağlar Ardında

3.3.9. 
Canlıları verilen ölçütlere 
göre sını�andırır.
3.3.10. 
Canlıların ortak 
özelliklerini saptar.

Canlılar sını�andırılacak ve canlıların ortak 
özellikleri üzerinde durulacak.

Ben ve Doğa 
(canlılar)

3.4.1. 
Doğal afetler sırasında 
yapılması gereken 
işlemleri sırasıyla uygular.

Doğal afetler sırasında evinde yapılması 
gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak 
gösterir.
Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm 
yolları üretir.

Ben ve Toplum 
(güvenlik)

Ben ve Doğayla 
da ilişkilen 
dirilebilir.

3.4.2. 
Maruz kalınan zorbalık ve 
şiddet türü çerçevesinde
yapılması gereken 
işlemleri açıklar.
 

Maruz kalınabilecek şiddet türlerinin neler 
olduğunu düzeyine uygun örneklerle 
açıklaması üzerinde durulacak.
Zorbalık ve Şiddetin sadece �ziksel olmadığı 
düşüncelerin de baskı altına alınarak zorbalık 
yapılabileceğine değinilecek.
Zorbalık ve şiddete maruz kalınması 
durumunda yapılması gerekenler üzerinde 
durulacak.

Ben ve Toplum 
(güvenlik) 

Bireysel gelişimle 
de 
işkillendirileblir.

3.4.4. 
Başlıca kitle iletişim 
araçlarının kullanım 
alanlarını belirler.

Televizyon, komedi, dergi, hikaye kitabı, 
video; hikaye ve tekerlemelere farklı sonlar 
yaratma; en sevdiği videoyu, müziği ve 
televizyon programını belirleme; çeşitli
programların, reklamların video ve CD’lerin 
içeriğini keşfetme, çocuklara yönelik 
reklamları fark etme (reklam ve programlar 
arasındaki konu farklarını belirler, favori 
reklamları, reklamların amacı.)gibi konulara 
değinilecek.

Ben ve Toplum 
(iletişim)

3.4.5. 
Çevresini gözlemleyerek 
hangi iletişim türlerinin
kullanıldığını belirler.

İletişim türleri (sözlü, sözsüz iletişim, yüzyüze 
olmayan iletişim) üzerinde durulacak.

Ben ve Toplum 
(iletişim)

3.4.9. 
Empati kurma yoluyla 
karşısındaki kişinin duygu 
ve düşüncelerini analiz 
eder.

Karar vermede sorun çözmede empati kurma 
yeteneği geliştirilecek sınıf ve okul içi 
iletişimlerinde empati kurması üzerinde 
durulacak.
Arkadaşları veya yakın çevresiyle yaşadığı 
sevinç hüzün kaygı endişe gibi duyguları 
karşılıklı yaşamaya ve hissetmeye yönelik 
etkinlikler yapılacak.

Ben ve Toplum 
(iletişim-empati)

Bireysel gelişimle 
de 
ilişkilendirilebilir

3.3.11.
Canlı varlıklar arasındaki 
ilişkileri karşılıklı bağımlılık
açısından değerlendirir. 
3.3.12.
Bitki ve hayvan 
beslemenin insan ve doğa 
üzerindeki etkilerini 
açıklar.

Canlıların
birbirlerini nasıl etkilediklerini açıklar ve 
evinde bitki ve hayvan
yetiştirmeye istekli olur, beslediği bitki veya 
hayvanın sorumluluklarını alır.

Ben ve Doğa
(çevre/duyarlılık)

4. ÖĞRENME ALANI: BEN VE TOPLUM
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3.4.14. 
Çocuk haklarının önemini 
açıklar.

Çocuk hakları evrensel bildirgesinin çocuklar 
açısından önemini açıklar, dünyada 
çocukların karşı karşıya kaldığı güçlükler 
üzerine tartışma yapılacak

Ben ve Toplum 
(çocuk Hakları)

3.4.15. 
Satın alacağı ürünün 
üzerinde bulunan yazı ve 
işaretlerin anlamını açıklar.

3.4.16. 
Bilinçli bir tüketici
olarak bir ürün alırken 
izlenmesi gereken 
aşamaları uygular.

Ürünler üzerindeki kalite işaretlerini algılar 
TSE gibi İSO 9001 gibi işaretlerin ne anlama 
geldiğini açıklar…
Bir ürünü satın alırken ihtiyacı olup olmadığı, 
bütçemize uygun olup olmadığı, son 
kullanım tarihi, garanti belgesinin olup 
olmadığı ürünler üzerindeki kalite işaretlerini 
algılama Ör: Alış veriş listesi yapma vs
Fatura almanın ve saklamanın önemi

Ben ve Toplum 
(haklar)

3.4.17. 
Kaynakları ekonomik 
kullanmanın uzun 
vadedeki etkilerine
yönelik çıkarımlarda 
bulunur.

Bilinçli kaynak kullanımı israf, gibi konular 
üzerinde durularak, kaynakları bilinçsizce 
kullanmanın yaratacağı sonuçların neler 
olabileceği gibi konulara değinilecek.
Kaynakları bilinçli kullanmanın aile bütçesine 
katkısı üzerinde durulacak Kaynakları 
ekonomik kullanmanın ülke ekonomisine 
katkıları üzerinde
durulacak.

Ben ve Toplum 
(tutuml u olma)

3.4.19. 
Meslek seçiminde göz 
önünde bulundurulması 
gereken temel noktaların 
farkına varır.

Aile ve ülke ekonomisinin (Tarım- 
turizm/eğitim) gelişmesi için üretmenin 
önemine değinilecek Üretici bir birey 
olmanın aile ve toplum açısından önemi 
üzerinde durulacak

Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde 
bulundurması gereken noktalar 
sorgulanacak

Ben ve Toplum 
(meslek seçimi)

3.4.20. 
Ülkesinin tarihi ve kültürel 
mirasına değer verir.

Tarihi ve ören yerleri, geleneksel oyunları, 
yemekleri, �ora ve faunasını araştırması 
üzerinde durulacak.

Ben ve Toplum
(kültür)

3.4.30. 
Zamanını etkin 
planlamamanın getireceği 
sonuçları kestirir.

Planlı olmanın önemini kavrayarak boş 
zamanlarını etkin bir şekilde planlamasının, 
yemek, uyku ders, çalışma ve oyun saatlerine 
uymanın kişisel başarısına etkileri üzerinde 
durulacak.
Günlük yaşamında takvim ve saatte bağlı 
planlama yapmanın önemi üzerinde 
durulacak

Ben ve Toplum 
(planlama) 
Bireysel gelişim 
ile de 
ilişkilendirilebilir.

Etk4
Doğru Zamanda 
Doğru Bitki 



Etkinlikler



> > Etkinlik 1  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Evcil Hayvanlarım

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.1.1 Fiziksel ve duygusal özelliklerini açıklar.

Materyal:

Karton, Hayvanlarının resimleri, Yapıştırıcı

Yöntem:     Proje
 
Öğrenim Süreci:

Öğretmen çocuklardan besledikleri bir hayvan resmi getirmelerini ister. Öğretmen de kendi beslediği hayvanının 
resmini getirir ve etkinliği ilk önce başlatır. Benim beslediğim hayvan köpektir. İsmi Atom’dur. 2 yaşındadır. Siyah 
– beyaz tüyleri, kapkara gözleri vardır. Benimle yakalamaca oynamayı çok sever. Yalnız kalmaktan hoşlanmaz. 
Yürüyüşe çıkmayı çok sever. İnatçı ama sevimlidir. Onu her haliyle seviyor ve besliyorum. Çocuklar da 
besledikleri hayvanın resmini kartona yapıştırır ve sınıfta o hayvanın fiziksel , duygusal özelliklerini anlatırlar. 
Projeler sınıf köşesine asılır. Daha sonra öğretmen taklit yaptırma oyununa geçer. Çocuklar sıra ile bir hayvanın 
özelliklerine göre taklidini yapar ve diğer çocuklar da hangi hayvan olduğunu bulmaya çalışır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Malzemeler sınıfa getirilmeli ve etkinlik sınıf ortamında yapılmalıdır.

Değerlendirme: 

Her çocuk beslediği hayvanını anlatabilmelidir.

Öğretmene Notlar:

Fiziksel ve duygusal özelliklerini fark ederek kendini tanıması ve tanıtması üzerinde durulacak.
+ Fiziksel özellikleri yönünden:
Saç rengi, göz rengi, boy, kilo, cinsiyet, ayakkabı numarası vb.
+ Duygusal özellikleri yönünden:
Neşeli, hareketli, sessiz sakin, öfkeli, şakacı, uysal vb.

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 2  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Yetiştiren Eller

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.1.2 İlgi duyduğu alanları açıklar. 

Materyal:

Saksı (Yoğurt kabı da olabilir), Bitki tohumu veya soğanı,Toprak, Sulama malzemeleri

Yöntem:     Deney-Gözlem
 
Öğrenim Süreci:

Okul bahçesi içinde bitki ekimi yapılacağı için süre iyi planlanmalı ve yarım kalmaması için iki ders saati 
kullanılmalıdır.
Bitkilerin yetişmesi için gerekli olan hava, su, güneş faktörlerinin önemi anlatılmalıdır.
Her çocuk saksılara uygun miktarda toprak koyar.
Yetiştireceğimiz bitkinin tohumunu veya soğanını yerleştirip üzerini toprak ile kapatırız. Gerekli olan sulamayı 
yaparız.
Saksının süslemesini yaparız.
Çocuklara boş kağıt verilir ve ilk günden başlayarak haftada bir kez bitki büyüyene kadar resmini çizmesi isteriz.
Bitki yetiştirmenin çocuklarımıza katacağı bilimsel gözlemler, bitkilerin canlı varlıklar olduğunu kavramak, bir 
canlının sorumluluğunu ve bakımını üstlenmek , ona sevgisini vermek çocuklarda çevre bilincini de geliştirerek 
sahip olduğu şeylere iyi bakması gerektiğini öğretecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Malzemeler önceden hazır olacak. Öğretmen malzemesi olmayanlar için mutlaka yedek malzeme 
bulunduracaktır.
-   Her çocuk kendi saksısını istediği gibi kendisi süsleyecek.

Değerlendirme:   Bitkisi büyüyen çocuk alkışlattırılacak ve güdülemek için “Yetiştiren Eller Belgesi” 
verilecektir.

Öğretmene Notlar:   Öğrencinin ilgi duyduğu alanların neler olduğu üzerinde konuşulacak. Yapmaktan zevk 
aldığı/ yapmaktan hoşlanmadığı etkinlikler. Sevdikleri /sevmedikleri

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 3  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Bir Küçük Kuşcuk 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.1.12 Davranışlarında etik kurallara uymanın önemini kavrar.

Materyal:

Kuş Kostümü, Anne – Babayı canlandıracaklar için anne ve babalarının kıyafetleri, Piknik malzemeleri, Orman 
için kartondan yapılacak ağaçlar 

Yöntem:     Drama
 
Öğrenim Süreci:  Etik davranışların neler olabileceği konusunda farkındalık yaratılarak arkadaşları, ailesi ve 
yakın çevresiyle ilişkilerinde etik değerlerin gözetilmesi üzerinde durulacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kalabalık sınıflarda her çocuk aktif olarak dramaya katılamayabilir. Katılmayanları da canlı tutmak için öğretmen 
onlara da etkinlikle ilgili sorular sormalı, dramaya heyecan katıp dikkatlerini çekebilmelidir.

Değerlendirme:    Drama sonrasında etkinliği anlatabilmeleri

Öğretmene Notlar:

•  Okan , anne ve babası ile birlikte pikniğe gider. Annesi ve babası , Okan’a pikniğe giderken yanlarına çöplerini 
atacak poşet de almaları gerektiğini, oradan ayrılırken çevredeki çöpleri de toplayıp ayrılacaklarını söyler ve yola 
çıkarlar. Piknik yerine vardıklarında hazırladıkları yiyecekleri yerler ve sohbet ederler. Ağaçların ormanda nasıl 
büyüdüklerini, ormanların başka canlıların yuvası olduğunu, yangınların birçok canlıyı yok edebileceğini 
konuşurlar. Okan yedikten sonra çöplerini bir çöp torbasına kaldırır ve piknik alanını dolaşmaya başlar. Çiçek 
toplar, koşar,oynar. Aniden çiçeklerin arasında ölmek üzere olan bir kuş görür. Kuş ile konuşmaya başlar.
-Sana nasıl yardımcı olabilirim kuşcuk? Sana ne oldu? Niye uçamıyorsun? vb. sorular sorar. Kuşcuk ise çok 
sessiz ve halsiz bir şekilde başından geçenleri anlatır. Okanların masasının yanında piknik yapan Gizem, yemek 
yiyeceği için ağzındaki sakızı yere atar. Sakızı yemeye kalkan kuşcuk ise gagasını bir daha açmasına imkan 
vermeyen sakız yüzünden havasızlık, açlık ve susuzluktan ölür. Bu duruma çok üzülen Okan, hemen Gizemlerin 
masasına gider ve bir sakızın başka canlılar için ne gibi kötü sonuçlar doğurabileceğini anlatır.

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 4  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Nasıl Büyüdü Ki? 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.2.1 Vücudunu güçlü ve sağlıklı tutma yollarını açıklar.

Materyal:    2 adet soğan, 2 adet saksı, 1 avuç libazma 

Yöntem:     Deney-Gözlem
 
Öğrenim Süreci:  

Katkı maddesi içeren besinlerden uzak durma, doğal yollardan beslenmenin önemine değinilecek.
•   Çocuklar iki gruba ayrılır.
•   Her iki grup saksılarına soğanları eker.
•  Öğretmen saksılardan birine katkı maddesi olarak libazma koyar. Diğerine ise hiçbir şey koymaz. Sadece 
suyunu verir.
•   2 hafta soğanlar gözlenir.
•   Öğretmen libazmalı saksıya belli aralıklarla yine libazma verir ve büyümeyi hızlandırır. 2 hafta sonunda doğal 
yoldan büyüyen soğan diğerine göre daha küçük kalır. Libazma ile büyüyen soğan ise diğerini geçer ancak 
sağlıksız olduğu için kimse onu tercih etmez. İçerisindeki kimyasal madde insan sağlığına ve çevremizdeki diğer 
canlılara zarar verecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Libazma kesinlikle öğretmen tarafından bitkiye konulacaktır. 

Değerlendirme:   

Öğretmen tarafından sınıf düzeyine ve konu içeriğine yönelik  hazırlanacak değerlendirme soruları kullanılacak.

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 5  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Hayvan Sevgisi

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.2.2 Kendinin ve başkalarının güvenliği için dikkat etmesi gereken kuralların farkında olur.
Vücuda zarar verici davranışların getireceği sonuçları kestirir.

Materyal:

Kedi - Köpek Kostümleri

Yöntem:     Drama
 
Öğrenim Süreci: 

Okulda, sınıfta ve okul dışında hem kendinin hem de başkalarının vücuduna zarar verecek davranışların neler 
olabileceği üzerinde durulacak.
Kendi ve başkalarının vücudunun neden önemli olduğu açıklanarak, zararlı hareket ya da durumların neler 
olduğunun belirlenmesi üzerinde durulacak.
Çocuklar şarkı söyler: “Dün küçük bir kedi evimize geldi. Sevimli sevimli bize bakıyordu.Evden artık yemek 
getirdim”. (Kedi, şarkı söyleyenlerin yanına gelir ve yemeğini yer.)

Yemeğini yiyen kedi oradan uzaklaşır. Küçük kedi, küçük kedi,
Yine gel yine gel. (Kedi uzaklaşırken yemek verenler ve kedi birbirlerine el 
sallar.)
Gel minik kedi, yine gel.
Dün minik bir köpek kapıya geldi. Hav Hav havlıyordu.
Evden kemik getirdim, (Köpek şarkısı söyleyenlerin yanına gelir ve ellerinden 
kemiği alır.)
Kemiğini alınca gider. Minik köpek, minik köpek,
Yine gel, yine gel. (Köpeği besleyenler ve köpek birbirine el sallar.) Gel küçük 
köpek, yine gel.
Hayvanları çok sevelim. Onları incitmeyelim.
Onlar bizim dostlarımız.
Sakın incitmeyelim.
Onlar bizim dostlarımız.
Sakın incitmeyelim (Oyunda rol alan hayvanlar koşarak şarkı söyleyenlerin 
yanına gelir ve herkes birbirine sarılır.)



Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Malzemeler önceden hazır olacak.

Değerlendirme: 

Çevredeki hayvanlara nasıl davrandıklarını anlatacaklar.

Öğretmene Notlar:

“Hayvan Sevgisi” isimli drama çalışması yapılacağı çocuklara anlatılır. Öğretmen hayvanlara iyi davranmamız 
gerektiğini, onlara iyi davranıldığı zaman sevgimizi hissettiklerini söyler.

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 6  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Suyun Önemi 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.2.7 Beslenmede dengeli, düzenli ve ölçülü olmanın önemini açıklar.

Materyal:   Su ile ilgili görseller

Yöntem:     Drama
 
Öğrenim Süreci:  Dengeli beslenme ihtiyacı, yeterli miktarda sıvı (su) alımının önemi anlatılacak.
         •  Öğretmen çocukların yarım daire şeklinde oturmalarını ister çocuklara su konulu resimler gösterir ardından 
her canlının hava gibi suya da ihtiyacı olduğu ,su olmazsa yaşanamayacağı insanların sussuzlukları hissettirip 
kendilerinin içebileceği ama çiçeklerin, bitkilerin dili olmadığı için onların sularını bizim vermemiz gerektiğini eğer 
su verilmeze kuruyacaklarını, çok fazla su verilirse çürüyebileceklerini anlatır. Çevremizde yaptığımız temizliğin 
su ile olduğu anlatılır. Suyun hayatımızdaki gerekliliği, önemi, konuşulur. Susuzluk durumunda sağlığımızın ve 
çevremizin nasıl etkileyeceği açıklanır.
        •  Daha sonra öğretmen çocuklara göl,nehir ,deniz gibi bir yer belirlerlerse burada su tanecikleri olduklarını 
hayal ederler öğretmen yavaş bir müzik açar ve çocuklar yavaş bir şekilde sınıfta yürürler. Güneş çıkar ve su 
taneciklerini havaya karışarak gökyüzüne doğru hareket eder. Gökyüzünde su tanecikleri bir araya gelerek 
birbirlerine sarılarak bulutları oluşturur. Bir süre sonra yağmur yağmaya başlar . Yağmur damlaları yeryüzüne 
düşmeye başlar. Çocuklar birbirlerinden ayrılarak tekrar gölde denizde ya da nehirde dans etmeye başlar . 
Öğretmen güneş yeryüzünü ısıtıyor dediğinde su damlacıkları tekrar gökyüzüne doğru hareket eder, birbirlerine 
sarılarak bulutları oluşturur. Sonrasında yine yağmur yağar. Oyun bu şekilde çocukların ilgi sürelerine göre 
devam eder.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

•  Suyun önemini anlatırken çocukların anlayabileceği dilde açıklanmalı
• Her öğrencinin bununla ilgili soru sormasına ve suyu nasıl tasarruflu kullanabildiklerini kendi açılarından 
anlatmalarına olanak sağlanmalı

Değerlendirme:   Etkinlik sonucunda çocuklara aşağıdaki sorular sorulur.
-Bitkiler nasıl su içiyor?
-Yağmur nasıl yağıyor?
-Gökyüzünden aşağı nasıl iniyor?
-En büyük su birikintisi nedir?
-Hiç göl gördünüz mü adı ne?
-Canlıların yaşaması için sudan başka neye ihtiyaçları vardır?
-Suyu içmekten başka ne için kullanırız? 

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 7  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Gökyüzü Konuşuyor

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.3.1 Gök cisimlerini tanır. 

Materyal:

Uzayı temsil edecek koyu renkte bir çarşaf, Yıldız , Ay, Dünya, Güneş Kostümleri (Eva, karton veya kumaştan 
hazırlanabilir), Astronot kıyafeti (foil kağından hazırlanabilir).

Yöntem:     Drama
 
Öğrenim Süreci:

Güneş, dünya, ay, yıldız, uzay kavramlarının öğretilmesi ve çevre kirliliğinin onları nasıl hasta ettiğine vurgu 
yapılması.
Uzayı temsil eden çarşaf yere serilir. Kostümler giyilir. Uzayda dolaşan bir astronot; güneş, dünya, yıldız ve ay ile 
karşılaşır. Her biri kendini tanıtır.
Tanışmaya başlayan arkadaşlar dünyanın hastalandığına üzülür ve iyileştirmek için çare arabaya çalışırlar. 
Astronota, insanların neden çöplerini boş arazilere attıklarını sorarlar. Temiz bir dünya için yapılması gerekenleri 
astronota anlatırlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Materyaller önceden hazırlanmalı
• Drama için gerekli alan sağlanmalı. Yeterince geniş alan tercih edilmeli
• Öğretilmesi hedeflenen kavramlar drama yapılmadan önce öğretmen tarafından çocuklara anlatılmalıdır.

Değerlendirme: 

Öğretmen müdahale etmeden herkesin canlandırmış olduğu kavramı tanıtabilmesi , diğer kavramlarla ilgili 
sorulara da cevap verebilmesi

Öğretmene Notlar:

Etkinlik sonrasında gece geç saatlere kadar müzik yapan işletmelerin çevreye verdiği rahatsızlık konuşulabilir 
(ses, ışık kirliliği gibi).

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 8  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Yağmur Yağıyor Ülkem Yeşeriyor
 
Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.3.4 Yağış çeşitleri ve aralarındaki ilişkileri açıklar. 

Materyal:

Siyah çöp poşeti, Kartondan yağmur damlaları
Yağmur damlaları çöp poşetinin üzerine yapıştırılacak.

Yöntem:     Drama, video izletme  
 
Öğrenim Süreci:  Yağış çeşitlerinden yağmurun doğanın yeşermesi, canlanması için önemi anlatılır.
•  Drama için sınıfta geniş alan hazırlanır. Okul bahçesinde de oynatılabilir.
•  Öğretmenin rüzgar estiği zaman bulutlar hareket eder demesi ile çocuklar sağa sola hareket ederler.
•  Üşüdüler dediği zaman bulutlar birbirine yaklaşırlar. Rüzgar estiği zaman bulutlar hareket etmeye başlar. 
Çocuklar birbirinden uzaklaşarak sağa sola koşarlar. Yağmur olarak yere düşerler. Yerde çömeli kalırlar. 
Öğretmenin vereceği yönergelerle oyun devam eder .
•  Drama öncesinde çocuklarla yağmur yağdığı zaman doğada ve canlılarda
ne gibi değişiklikler olduğu da konuşulur. Etkinlik bittikten sonra yağmurun yağması ile doğanın canlandığını 
gösteren çizgi film izlettirilir. (https://www.youtube.com/watch?v=FyAlPfEsAlM)

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

•  Malzemeler önceden hazır olacak. Öğretmen malzemesi olmayanlar için mutlaka yedek malzeme 
bulunduracaktır.

Değerlendirme:  öğretmen tarafından sınıf düzeyine ve konu içeriğine yönelik  hazırlanacak değerlendirme 
soruları kullanılacak

Hazırlayan: Bahar Aksoy



 

> > Etkinlik 9   
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Benim Bitkim
 
Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.3.5 Düzenli ve düzensiz çevrenin kendi yaşamına etkilerini açıklar.

Materyal:

Saksı (Yoğurt kabı da olabilir), Bitki tohumu veya soğanı, Toprak, Sulama malzemeleri

Yöntem:     Deney-Gözlem
 
Öğrenim Süreci:

Düzenli bir çevrenin nasıl olması gerektiği üzerinde durulacak. Güzel, temiz, düzenli bir çevrede yaşamanın 
etkileri konusunda farkındalık yaratılacak. Örneğin sınıfın temizlenmesi, temiz tutulması, çiçek yetiştirmesi, 
çiçeklerin bakımını yapması vs.
•  Okul bahçesi içinde bitki ekimi yapılacağı için süre iyi planlanmalı ve yarım kalmaması için iki ders saati 
kullanılmalıdır.
•    Bitkilerin yetişmesi için gerekli olan hava, su, güneş faktörlerinin önemi anlatılmalıdır.
•    Her çocuk saksılara uygun miktarda toprak koyar.
•    Yetiştireceğimiz bitkinin tohumunu veya soğanını yerleştirip üzerini toprak ile kapatırız. Gerekli olan sulamayı 
yaparız.
•     Saksının süslemesini yaparız.
•     Çocuklara boş kağıt verilir ve ilk günden başlayarak haftada bir kez bitki büyüyene kadar resmini çizmesi 
isteriz.
•    Bitki yetiştirmenin çocuklarımıza katacağı bilimsel gözlemler, bitkilerin canlı varlıklar olduğunu kavramak, bir 
canlının sorumluluğunu ve bakımını üstlenmek , ona sevgisini vermek çocuklarda çevre bilincini de geliştirerek 
sahip olduğu şeylere iyi bakması gerektiğini öğretecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Malzemeler önceden hazır olacak. Öğretmen malzemesi olmayanlar için mutlaka yedek malzeme 
bulunduracaktır.
•  Her çocuk kendi saksısını istediği gibi kendisi süsleyecek.

Değerlendirme:  Bitkisi büyüyen çocuk alkışlattırılacak ve güdülemek için “Yetiştiren Eller Belgesi” verilecektir.

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 10  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Okuldaki Bahçem 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.3.5 Düzenli ve düzensiz çevrenin kendi yaşamına etkilerini açıklar.

Materyal:

• Mevsime uygun ekilebilecek sebze( marul, kereviz vb.)
• Toprak alan
• Sulama malzemeleri

Yöntem:     Deney-Gözlem
 
Öğrenim Süreci:

Düzenli bir çevrenin nasıl olması gerektiği üzerinde durulacak. Güzel, temiz, düzenli bir çevrede yaşamanın 
etkileri konusunda farkındalık yaratılacak. Örneğin sınıfın temizlenmesi, temiz tutulması, çiçek yetiştirmesi, 
çiçeklerin bakımını yapması vs.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Malzemeler önceden hazır olacak. Öğretmen malzemesi olmayanlar için mutlaka yedek malzeme 
bulunduracaktır.
•   Ekim yapılırken her çocuğun aktif katılımına dikkat edilmelidir.

Değerlendirme:    Bitkinin büyüme evrelerini resim çizerek anlatacaklar. 

Öğretmene Notlar:

•  Okul bahçesi içinde bitki ekimi yapılacağı için süre iyi planlanmalı ve yarım
kalmaması için iki ders saati kullanılmalıdır.
•  Bitkilerin yetişmesi için gerekli olan hava, su, güneş faktörlerinin önemi anlatılmalıdır.
•  Yetiştireceğimiz bitkinin tohumunu veya soğanını yerleştirip üzerini toprak ile kapatırız. Gerekli olan sulamayı 
yaparız. Bitki büyüyene kadar bakımını yapmaya devam ederiz. Bitkiler yetiştiği zaman çocuklar ürettikleri 
sebzeleri okul öğretmenlerine satar ve yeni tohumlar alır. Öğretmen de çocuklara “Neden üretiriz? Üretmek bize 
ne sağlar? Üretmesek olmaz mı? Üretmeyi neden seviyorsun? Bitkiye su vermesek olmaz mı? , Neden kökünü 
çapaladık?” vb. sorular sorup çevre bilincinin de oluşmasına temel hazırlar.

Etkinlik Adı:   Bir Küçük Kuşcuk 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.1.12 Davranışlarında etik kurallara uymanın önemini kavrar.

Materyal:

Kuş Kostümü, Anne – Babayı canlandıracaklar için anne ve babalarının kıyafetleri, Piknik malzemeleri, Orman 
için kartondan yapılacak ağaçlar 

Yöntem:     Drama
 
Öğrenim Süreci:  Etik davranışların neler olabileceği konusunda farkındalık yaratılarak arkadaşları, ailesi ve 
yakın çevresiyle ilişkilerinde etik değerlerin gözetilmesi üzerinde durulacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kalabalık sınıflarda her çocuk aktif olarak dramaya katılamayabilir. Katılmayanları da canlı tutmak için öğretmen 
onlara da etkinlikle ilgili sorular sormalı, dramaya heyecan katıp dikkatlerini çekebilmelidir.

Değerlendirme:    Drama sonrasında etkinliği anlatabilmeleri

Öğretmene Notlar:

•  Okan , anne ve babası ile birlikte pikniğe gider. Annesi ve babası , Okan’a pikniğe giderken yanlarına çöplerini 
atacak poşet de almaları gerektiğini, oradan ayrılırken çevredeki çöpleri de toplayıp ayrılacaklarını söyler ve yola 
çıkarlar. Piknik yerine vardıklarında hazırladıkları yiyecekleri yerler ve sohbet ederler. Ağaçların ormanda nasıl 
büyüdüklerini, ormanların başka canlıların yuvası olduğunu, yangınların birçok canlıyı yok edebileceğini 
konuşurlar. Okan yedikten sonra çöplerini bir çöp torbasına kaldırır ve piknik alanını dolaşmaya başlar. Çiçek 
toplar, koşar,oynar. Aniden çiçeklerin arasında ölmek üzere olan bir kuş görür. Kuş ile konuşmaya başlar.
-Sana nasıl yardımcı olabilirim kuşcuk? Sana ne oldu? Niye uçamıyorsun? vb. sorular sorar. Kuşcuk ise çok 
sessiz ve halsiz bir şekilde başından geçenleri anlatır. Okanların masasının yanında piknik yapan Gizem, yemek 
yiyeceği için ağzındaki sakızı yere atar. Sakızı yemeye kalkan kuşcuk ise gagasını bir daha açmasına imkan 
vermeyen sakız yüzünden havasızlık, açlık ve susuzluktan ölür. Bu duruma çok üzülen Okan, hemen Gizemlerin 
masasına gider ve bir sakızın başka canlılar için ne gibi kötü sonuçlar doğurabileceğini anlatır.

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 11  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Kaplumbağa Ne Yapsa? 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.3.6 İnsanın çevresiyle etkileşiminin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Materyal:

•  Yeşil kartonla yapılmış kaplumbağa kostümleri
•  Denizi temsil eden mavi kartonlar
•  Kumsalı temsil eden kahverengi kartonlar
•  Kumsalın yapay aydınlatmasını sağlayacak el fenerleri 

Yöntem:     Drama
 
Öğrenim Süreci:

İnsanın içinde yaşadığı çevreyle etkileşim içinde olduğu üzerinde durulacak. Örneğin, çevreyi kirletmenin 
sonuçta hem kendini hem de diğer canlıları etkilemesi gibi.
•  Çocuklara kaplumbağa kostümleri yapılır.
•  Renkli kartonlarla deniz ve kumsal hazırlanır. Hazırlanan kumsalın üzerine el fenerleri ile aydınlatma yapılır ve 
oyun başlar.
•  Yolunu bulmaya çalışan yavru kaplumbağalar ne yapsa, ne tarafa gitse diye düşünürken gördüğü ışığa doğru 
yol alır ve hikayesi başlamadan malesef son bulur.

Bazı deniz canlılarının yavrulama alışkanlıkları ışık kirliliği ya da yapay aydınlatma nedeniyle tehlikededir. Deniz 
kaplumbağalarının da ışık kirliliğinden olumsuz etkilendikleri bilinir. Sahilde yumurtalarından çıkan minik 
kaplumbağalar, geceleri kara ile deniz arasında ki aydınlık farkından faydalanarak, denize ulaşmaktadır. Sahile 
yakın yerleşim yerlerindeki kuvvetli aydınlatma, kaplumbağaları deniz yerine tam tersi yöne yönlendirmekte ve 
ölümlerine sebep olmaktadır. Işık kirliliğinin canlıların yaşamını ne kadar olumsuz etkilediğinin canlandırması 
yapılacak ve yolunu şaşıran kaplumbağaların malesef hayatlarını kaybettikleri anlatılacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

•  Materyaller önceden hazırlanmalı
•  Drama için gerekli alan sağlanmalı. Yeterince geniş alan tercih edilmelidir.
•  Öğretilmesi hedeflenen kavramlar drama yapılmadan önce öğretmen tarafından çocuklara anlatılmalıdır.
•  Sınıftaki perdeler kapatılmalı ve olabildiğince karanlık bir ortam sağlanmalıdır.

Değerlendirme:    Gözlem sonucu öğrenilenlerin resminin çizilmesi.
Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 12  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Yumurta Çat Çat Çat  

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.3.7 Deprem anında yapılabilecekleri uygular.

Materyal:    Plastisin

Yöntem:     Deney-Gözlem
 
Öğrenim Süreci:  Küresel ısınmadan kaynaklı olan sıcaklık artışının depremlere nasıl sebep verebileceği

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

•  Plastisinin kuruması için sıcak ortam oluşturulmalı 

Değerlendirme:   Öğretmen tarafından sınıf düzeyine ve konu içeriğine yönelik  hazırlanacak değerlendirme 
soruları kullanılacak.

Öğretmene Notlar:

•    Çocuklar istedikleri renkteki plastisinle yumurta yaparlar.
•    Yumurtaları camın kenarına, güneş alacak şekilde koyarlar ve üç gün bekletirler.
•    Üç günün sonunda sıcaktan yumurtanın üzerinde çatlaklar oluşur.
•  Çevreye iyi bakmamak küresel ısınmayı doğurur. Küresel ısınmanın yarattığı sıcaklık değişimleri ise 
depremlere neden olur ve yumurta gibi çatlamalar başlar. Çocuklar ilkokul 1. Sınıf olduğundan küresel ısınma ve 
yer kabuğunun çatlaması en somut olabilecek şekilde anlatılır.

Hazırlayan: Bahar Aksoy



> > Etkinlik 13  
1. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Ülkem

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
1.4.19 Yaşadığı ülkenin başlıca coğrafi özelliklerini tanır.

Materyal:    Kıbrıs’ın fiziki haritası, eşek fotoğrafı, portakal fotoğrafı, medoş lalesi fotoğrafı, kolokas fotoğrafı, 
Soli Harabeleri fotoğrafı, Salamis Harabeleri fotoğrafı, Kaplumbağa flash kartları

Yöntem:     Gösteri 
 
Öğrenim Süreci: Kıbrıs’ın ada oluşu, dağları, doğal güzellikleri, adaya özgü hayvanlar ve bitkiler açıklanacak.
•  70x100 veya 50x100 boyutundaki Kıbrıs’ın fiziki haritası sınıfa asılır. Üzerine etkinlik kartları yapıştırılacağından 
asetat kağıdı ile kaplanması kolaylık sağlayacaktır.
•  Etkinlik kartlarındaki resimler öğrencilere gösterilir ve resimler hakkında konuşulup bilgi verilir. Öğretmen kartlar 
üzerindeki resimlerin hangi bölgelerde olduğunu anlatır. Kartları önce kendisi bulundukları bölgeye yerleştirir. 
Sonra çocuklardan yerleştirmelerini ister.
•  Yerleştirdikten sonra sorular sorulur. Eşekler nerede yaşar? Karpaz Kıbrıs’ın neresindedir? Soli Harabeleri’ni 
biri mi yaptı? Yoksa doğal oluşum mu? Medoş Laleleri nerededir? Neden korunur? Nesli tükenirse ne olur? vb.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Etkinlik kartları önceden hazırlanmalıdır.

Değerlendirme:   verilen etkinlikte, etkinlik kartlarının yerine doğru bir şekilde koyabilmeleri 



Hazırlayan: Bahar Aksoy



> >1. SINIF 
Öğrenme Çıktılarına Ait Etkinlik Önerileri:

Öneri *1 
1.2.1 öğrenme çıktısı 

Organik ürün üretimi yapan yerlere gezi - gözleme gidilebilir. Bu konuda güzel bir örnek olan Erson 
Hoca’nın Organik Çiftliği’ne bir gezi düzenlenebilir.  Doğal yoldan yetiştiricilikle ilgili temel bigler ve 
üretim yaparken tarımsal ilaçların neden kullanılmadığına yönelik bireysel gözlemler yapılabilir ve 
öğrencilerin bu konuyla ilgili merak ettikleri diğer konuları doğrudan üreticiye sorular sorarak, 
öğrenebilmelerine imkan sağlanabilir.

Öneri *2  
1.2.10 öğrenme çıktısı

Toplumun gereksiz ilaç kullanılmaması gerektiği konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Kullanılmayan ilaçların doğru bir şekilde imha edilmesi için eczanelere götürülmesi 
ve çöp kutusuna atılmaması gerekmektedir. Gereksiz evde dursun diyerek alınan bir ilaç; belli bir 
süre sonra bozulur. Her ilacın belli bir raf ömrü vardır ve kutusunun üzerinde de son kullanım tarihi 
belirtilir. Tarihi geçmiş ilaçların gelişigüzel çevreye atılması durumunda kimyasal maddeler ve 
ambalaj atıkları toprağa ve suya karışarak kirliliğe sebep olacaktır.  

Öneri *3
1.2.12 öğrenme çıktısı

Temizlik malzemelerini satın alırken kimyasal değil de içeriği doğal ve doğada çözünür olanların 
tercih edilmesi gerekmektedir.

Öneri *4
1.2.13 öğrenme çıktısı

Doğa Park’a gezi- gözlem yapılabilir. Yaralı yaban hayvanların hangi durumlarda, neden ve, 
nerelerden bu merkeze getirildiğine yönelik bir gezi gözlem çalışması yapılabilir. Alo 1190 “Yaban 
Hayat Destek Hattı”numarasının nasıl çalıştığı anlatılarak Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon 
Merkezi ziyaret edilebilir.

Öneri *5
1.3.3 öğrenme çıktısı

Pazar yerine ya da birçok sebze ve meyvenin bulunduğu büyük bir manava gözlem gezisine 
gidilebilir. Gezi sırasında içinde bulunulan mevsimin meyveleri ve sebzeleri gösterilerek, sebze ve 
meyvelerin mevsiminde tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğu anlatılabilir. Zamanı olmadığı 
halde üretilen meyvelerin ve sebzelerin nasıl üretildiği, insan sağlığına ne gibi zararlaro olabileceği 
anlatılabilir. Öğrencilere bu konuda hazırlayacakları bir proje ödevi verilebilir. Oluşturulan projeler 
için okulda bir sergi de düzenlenebilir. 



Öneri *6
1.4.7 öğrenme çıktısı

Ben bir ağaç olsam, kuş olsam ve benzeri çevre ve doğayla ilgili empati kurulmasına katkı 
sağlayacak drama etkinlikleri yapılabilir.

Öneri *7
1.4.12 öğrenme çıktısı

Tasarruflu lamba kullanımı, plastik malzeme kullanılmaması, bez çantalarla alışveriş yapılması gibi 
çevre bilinçli tüketici davranışlarını vurgulayacak sergi ve benzeri etkinlikler düzenlenebilir.  Tabağa 
yiyebileceği kadar yiyecek konulması ve suyu boş yere akıtmama ve arıtarak tekrar tekrar kullanma 
konularına vurgu yapılarak israf etmeme bilinci oluşturulmasına katkı sağlanabilir. Bunlarla ilgili ek 
etkinlikler yapılabilir.

Öneri *8
 

Alışveriş sırasında çevre dostu ürünler tercih edilmesini teşvik etmek için öğretmen tarafından güzel 
örnek olacak ürünler getirilip çocuklara bu yönde bir anlatım yapılabilir.

Öneri *9 
1.4.17 öğrenme çıktısı

Öğrenciler trafik eğitim parkına götürülerek orada uygulamalı bir şekilde konuyu öğrenmelerine 
katkı sağlanabilir. Yapılan gezi- gözlemlerden sonra araçlardan çevreye çöp veya yanıcı şeyler 
atılmaması gerektiğine ve bunların çevrede oluşturabileceği risklere değinilebilir.  Çevre temizliğinin 
önemi vurgulanabilir. (Yolculuk esnasında aracın camından dışarıya çöpler atılmamalıdır.  Otobüste 
çöplerin bırakılmaması ve kişilerin çöpleri yanlarına alıp çöpe atmaları gerekmektedir ve benzeri 
hususlara dikkat çekilebilir.)



> > Etkinlik 1  
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Dikkat edersek farkına varırız.

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.1.1 İlgi ve yetenekleri arasındaki ilişkileri açıklar, 2.1.3 Her bireyin fiziksel ve karakteristik olarak tek ve özel 
olduğunu bilir.

Materyal:

cetvel, büyüteç, 2 adet saksıda feslikan, bitki/hayvan fotoğrafları, su.

Yöntem:     Deney, Gözlem, Sohbet. 
 
Öğrenim Süreci:

*Öğretmen öğrencileri okulun iç bahçesine çıkararak öğrencilerle birlikte, okul bahçesindeki bitkileri (çiçek, ağaç, 
vb.) inceleyerek benzerlik ve farklılıkları hakkında konuşur. Bitkilerin fiziksel özellikleri cetvel ve büyüteç yardımı 
ile (boy, renk, toprak rengi, gövde kalınlığı, yaprak sayısı) incelenerek deftere not edilir. Öğrenciler eve gittikleri 
zaman kendi bahçelerindeki/parktaki solmuş ve açmış olan bitkileri gözlemleyerek bunların karşılaştırmasını 
(boy, renk, toprak rengi, gövde kalınlığı, yaprak sayısı) yapar. İlgilerini çeken bitkilerin fotoğraflarını çekip ertesi 
gün okula getirmeleri istenir. Sınıf içerisinde bu fotoğraflar incelenerek aynı türden canlıların bile farklı fiziksel 
özelliklere sahip olduğu fotoğraflar gösterilerek anlatılır. 
*Ardından bitki ve hayvanların duygusal özelliklerini nasıl gösterdikleri fotoğraflarla anlatılır. Örneğin hayvanlar 
mutlu oldukları zaman daha hareketli olurlar, hasta veya üzüntülü oldukları zaman daha sakindirler. Çiçekler su 
ve güneşi yeterli miktarda alırsa daha mutlu olurlar ve bunu büyüyerek, çiçek açarak bize gösterirler. Susuz kalır 
ve bakılmazlarsa daha erken solarlar, üzülürler. Solmuş çiçeklerin neden solduğu (kuraklık, aşırı sulama, toprağa 
tutunamama, yerini sevmeme) açıklanır.
*Daha sonra öğretmen sınıfa getirmiş olduğu 2 adet feslikanı eline alır. Feslikanlardan biri günlük olarak sulanır 
ve bakımı yapılır. Diğer feslikan ise sulanmaz ve sınıfın en uzak köşesine/dolabın içine konur. 5 gün sonra 
karşılaştırma yapılarak elde edilen sonuçlar not edilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğrencilerin getirmiş olduğu fotoğrafların şiddet/ sakıncalı durum içermemesi. Feslikanların saksılarının aynı 
boyutta olması. Bitkilere alerjisi olabilecek öğrencilerin etkinliği belirli bir mesafeden izlemesi.



Değerlendirme: 

Öğrencilerin yanıtları ve yorumları göz önünde bulundurulacak.

Öğretmene Notlar:

Burada dikkat edilmesi gereken bakımı ve sulaması yapılan feslikanın öğrenciler tarafından sürekli 
gözlemlenebilecek bir konuma yerleştirilmesi gerekmektedir. Vurgulanacak olan esas konu ise insanlarda olduğu 
gibi bitki ve hayvanlar da duygulara sahiptir ve dikkat edersek onların hangi duygu içerisinde olduğunu 
anlayabiliriz.

ÇİÇEK 1 ÇİÇEK 2

BOY

RENK

TOPRAK RENGİ

GÖVDE KALINLIĞI

8 cm

Sarı

Açık Kahve

1 cm

6 cm

Mor

Koyu Kahve

2 cm



 

Feslikan (Fesleğen) Çiçeği 

 

 

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 2  
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Sever mi? Yoksa sevmez mi?

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.1.2 Kendisinin olumlu ve olumsuz yönlerini ifade eder.

Materyal:

Tahta, kalem, cetvel, defter, silgi, fotoğraf.

Yöntem:     Araştırma, Anlatım. 
 
Öğrenim Süreci:

* Öğrencilere seçtikleri bir hayvanı araştırmaları, sınıfa fotoğrafını getirmelerini ve bu hayvanın olumlu ve 
olumsuz yönlerini sınıfta anlatmaları istenir. Öğretmen, öğrencilerden sevdiği hayvanlardan birinin adını 
söylemesini ister. Öğrencilerden gelen yanıtlar tahtaya yan yana yazılır. Daha sonra öğrencilerin yorum 
yapabilmeleri için aşağıdaki gibi basit sorular yöneltir:
-Bu hayvan neleri sever?
-Bu hayvan neleri sevmez?
Öğrencilerden gelen yanıtlar ilgili hayvanın altına yazılarak tablo tamamlanır. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğrencilerin tahtadaki tabloyu etkinlik bitince yazması.

Değerlendirme: 

Öğrencilerin yanıtları ve yorumları göz önünde bulundurulacak.

Öğretmene Notlar:

Sınıfta belirli bir sıra ile öğrencilere söz hakkı verilmeli.



Hazırlayan: Ergün Aligüllü

KEDİ

SEVDİKLERİ Mama, yünlü top, 
sırtından okşanmak.

Yıkanmak, tasma 
takılması.

Yüzüne üflenmesi, ona 
bağırılması.

Tırnaklarını kesmek, 
yalnız kalmak.

Mama, göbeğinin 
okşanması, gezintiye 

gitmek.

Yem, sohbet etmek.

SEVMEDİKLERİ

KÖPEK MUHABBET KUŞU



> > Etkinlik 3  
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   En iyi kim?

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.1.5 Duyu organları aracılığıyla çevresindeki kişi, nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
2.1.5.A Koku Duyu organı aracılığıyla çevresindeki kişi, nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
2.1.5.B Görme Duyu organı aracılığıyla çevresindeki kişi, nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
2.1.5.C Duyma Duyu organı aracılığıyla çevresindeki kişi, nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyar. 
2.1.5.D Tat Alma Duyu organı aracılığıyla çevresindeki kişi, nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
2.1.5.E Hissetme Duyu organı aracılığıyla çevresindeki kişi, nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.

Materyal:

Belirli bir amaç için (avlanma, saklanma, hayatta kalma...) duyu organı ön planda olan hayvan resimleri.

Yöntem:     Araştırma, Deney, Gözlem. 

Öğrenim Süreci:

*Öğrenciler 5 gruba ayrılır ve bu gruplara “En iyi koku alan hayvanlar”,”En iyi gören hayvanlar”, ”En iyi duyan 
hayvanlar”, ”En iyi tat alan hayvanlar” ve “En iyi hisseden hayvanlar”şeklinde isim verilir. Öğrencilerden eve 
gidince araştırma yaparak hangi hayvanların kendi gruplarına uygun olduklarını bulmalarını ve buldukları 
hayvanların fotoğraflarını (veya resimlerini çizip) sınıfa getirmeleri istenir. Tahtaya her grubun adı yan yana yazılır 
ve sırasıyla gruplardaki öğrenciler buldukları hayvanların isimlerini söylerken fotoğraflarını gösterirler. Öğretmen 
ise tahtadaki tabloda hayvan isimlerini uygun yere yazar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğrencilerin aynı hayvanları bulmaları durumuna karşı öğretmen yanında hayvan resmi bulundurmalıdır. 
Öğrencilerin bulmuş oldukları hayvanların doğru olup olmadığına dikkat edikecek.



Değerlendirme: 

Öğrencilerin getirdikleri görseller incelenecek ve bunlarla ilgili sorular sorulacak.

Öğretmene Notlar:

Öğretmen bu etkinliği farkındalık yaratmak amacıyla yapmalıdır. En iyi gören; şahin, kartal gibi yırtıcı kuşlar. En iyi 
duyan; yarasa, yunus, fare. En iyi koklayan; köpek, ayı, yılan. En iyi tat alan; kedi balığı. En iyi hisseden; yıldız 
burunlu köstebek böceği.

En İyi Koku Alan 
Hayvanlar

En İyi Gören 
Hayvanlar

En İyi Duyan 
Hayvanlar

En İyi Tat Alan 
Hayvanlar

En İyi Hisseden 
Hayvanlar

Köpek, 
Ayı

Şahin,
Kartal

Yunus Balığı,
Yarasa

Kedi balığı Yıldız burunlu 
köstebek

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 4  
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Dikkat edelim yoksa hasta olabiliriz.

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.2.5. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için alınacak önlemleri saptar.

Materyal:

Beyaz tahta kalemi, beyaz tahta.

Yöntem:     Anlatım, sunum. 

Öğrenim Süreci:     Öğretmen, öğrencileri okul bahçesine çıkararak şu bilgileri aktarır:

*Hayvanların da temizlenmeye ve sağlıklı olmaya ihtiyaçları vardır. Hayvanların bakımları yapılmazsa hasta 
olurlar, kenelenirler ve kirlenirler.

*Eğer yaralı veya hasta bir hayvan görürsek ona dokunmamalıyız çünkü hayvanlardan insanlara bulaşan 
hastalıklar vardır. 

*Hasta evcil hayvanların veterinere ve yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarının yaban hayat hastanesine 
götürülmesi gerekir. Evcil hayvanlar için veteriner, yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanları için ise Yaban 
Hayat Destek Hattı olan 1190’ı arayabiliriz. 

*Eğer hasta olan evcil hayvanımız evde dinlenmesi gerekiyorsa sağlıklı hayvanlardan ayrı bir yerde bakımını 
yapmamız gerekir. Böylece diğer hayvanlara hastalığın bulaşması engellenebilir.

*Öğretmen öğrencileri sınıfa getirdiği zaman hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların neler olduğunu ve 
hangi hayvanlardan bulaştığını tahtaya tablo halinde yazar. Öğrenciler de bu tabloyu defterlerine yazarlar. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bakınız “Doğru bilinen yanlışlar.” Sınıfta tabloyu oluşturuken görselden yararlanılabilir.

Değerlendirme: 

Çocuklara piknikte veya gezide gördükleri yaralı hayvanlar olursa ne yapabilecekleri konusunda sorular sorulur. 
Alınan yanıtlar değerlendirme olarak göz önünde bulundurulur.



Öğretmene Notlar:

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi vermek ve çocukların ilgisini çekebilmek için okula veteriner çağırılarak bir sunum 
düzenlenir. Buradaki amaç hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar olduğudur (leishmania, kuş gribi, 
kuduz).

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 5  
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   İlacı dökmeyelim.

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.2.6. İlaçları uygun yer ve zamanında kullanmanın önemini açıklar.
2.2.7. İlaçların yanlış kullanılmasının getireceği zararları belirler.

Materyal:

Gıda boyası veya mürekkep, 2 adet şeffaf kap, su.

Yöntem:     Deney, Gözlem. 

Öğrenim Süreci:

* Hasta olan hayvanlarımıza veterinerin söylediği dozda ilaç kullanmamız gereklidir. Eğer eksik kullanırsak 
hayvanımızın hastalığı geçmeyecektir. Eğer fazla kullanırsak hayvanımız fazla ilaç aldığı için daha kötü olacaktır.
*Tarihi geçen ilaçların çöpe atılmaması , eczaneye geri verilmesi gerekmektedir eğer çöpe atarsak toprağı, 
lavaboya dökersek su kaynaklarını kirletmiş oluruz.
* Öğretmen şeffaf kaplardan ikisine de eşit miktarda su koyar. Su olan kaplardan birine mürekkep damlatılır ve 
temiz su ile kıyaslanması istenilir. Burada dikkat çekilmesi gereken olay su kaynaklarının dkülen kimyasal 
atıklardan dolayı kolayca kirlenebilir olmasıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğrencilerin mürekkebin suya ve toprağa verdiği değişimi gözlemleyebilmeleri için süre verilmelidir. Deney, tüm 
öğrencilerin görebileceği bir yerde yapılmalıdır (öğretmen masası).

Değerlendirme: 

Öğrenci yorumlarına geri dönüş yapılacak.

Öğretmene Notlar:

Deneyde kullanılan mürekkebin eczaneden alınan bir ilaç olduğunu düşünülmesi istenilir.



      

 

 

  

  

 

KIYASLAMA YAPILIR  (TEMİZ-KİRLİ)

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 6  
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Çevrem Kirliyse Ben Temiz Miyim?

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.2.8 Temel hijyen kurallarını uygular. 

Materyal:

Plastik bardak, makas.

Yöntem:     Deney, Gözlem. 

Öğrenim Süreci:   Çevremizin kirli olmasının, bizim sağlığımızı ve rahat nefes almamızı olumsuz etkilediği 
vurgulanacak. Etkinlik sırasında öğrencilerle birlikte hareket etmek. 
1- Plastik bardağın altına makasın ucu ile 3 küçük delik açılır. 
2- Öğrenciler okul bahçesine çıkarlar. 
3- Öğretmenin “Tak” komutu ile plastik bardaklar ağız ve burnu kapatacak şekilde tutulur. Bu şekilde öğrenciler 
nefes alıp verirler. 
4- Öğretmenin “Temizle” komutu ile plastik bardaklar aşağı indirilir. 
5- Etkinlik bu şekilde devam eder. 
6- Etkinlik sonunda daha sağlıklı yaşayabilmemiz için çevreyi temiz tutmamız gerektiği vurgulanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Her çocuk kendi plastik bardağını getirecek.

Değerlendirme: 

Etkinlik sonrası gözlemlenenlerin not edilmesi.

Öğretmene Notlar:    

Etkinlik sırasında öğrencilerin hareket etmeleri veya dolaşmaları istenebilir (deve-cüce oyunu oynatılabilir).

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 7  
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Kıbrıs’ta Ne Var?

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.3.2. Ülkesinin başlıca coğrafi özelliklerini açıklar.

Materyal:   Kıbrıs’ı tanıtan video, Dünya haritası, Kıbrıs’ın fiziki haritası, Büyük boy karton üzerine çizilmiş 
Kıbrıs’ın vektör haritası (İsterse karton veya A3 kağıdının üzerine öğretmen çizebilir), Kıbrıs’a özgü  coğrafi 
resimler (hayvan,bitki,akarsu, göller, dereler, tepeler), yapışkan, blu tack, makas, renkli keçeli kalem. 

Yöntem:     izletme / kes - yapıştır.

Öğrenim Süreci:    Ülkenin harita üzerinde gösterimi, ada oluşu, yeryüzü şekilleri, iklimi, dağları, flora, faunası 
gibi değinilecek. Dünya haritası üzerinde Kıbrıs’ın nerede olduğu gösterilir. Kıbrıs’ın bir ada olduğu vurgulanır. 
Kıbrıs’ın fiziki haritası üzerindeki renklerin ne ifade ettiği açıklanır.
1- Büyük boy karton üzerindeki Kıbrıs’ın vektör haritası öğrencilerin görebileceği ve ulaşabileceği bir yere blu tack 
ile yapıştırılır (Tercihen Hayat Bilgisi Köşesi).
2- Kıbrıs’ın etrafı mavi, dağlar kahverengi ve ovalar yeşil renge boyanır.
3- Kıbrıs ile ilgili resimler sırayla gösterilerek bu resimler hakkında sınıfta sohbet edilir ve resimlerin neler olduğu 
hakkında açıklamalarda bulunulur.
4- Resimler karışık olarak öğrencilere dağıtılır.
5- Öğrenciler sırayla kalkıp resimlerini gösterirler ve resimde ne olduğunu söylerler.
6- Gösterilen resim, öğretmenin de yardımıyla harita üzerinde ilgili bölgeye yapıştırılır.
7- Öğrencilere harita üzerindeki resimler ile ilgili sorular sorulur ( Eşek resmini neden en uca yapıştırdık? , En 
sevdiğiniz resim hangisi oldu?, Kıbrıs’ın etrafı neden mavi boyandı?, Bu yerin adı neydi?, Bu bitkinin adı nedir?...)
8- Haritadaki resimlerin isimleri ok çıkarılarak keçeli kalem ile yazılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kıbrıs’ı tanıtan videonun etkinlikten önce gösterilmesi. Gerekli materyallerin önceden getirilmesi.

Değerlendirme: 

Öğrencilerin harita üzerine yapıştırılan resimlerle ilgili anlatım yapması.

Öğretmene Notlar:   

Harita üzerinde resmi yapıştırılmış ve gezi gözlem yapılmaya uygun olan coğrafi bir bölgeye gidilebilir.



Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 8 
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Toprağa Gömelim 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.3.12 Kirliliğin hava, su, toprak ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini belirler.

Materyal:   Toprak, saksı, çikolata veya yemiş ambalajı, meyve kabukları (elma, armut), toprağı kazmak için 
çatal çapa, el küreği.

Yöntem:     Deney, Gözlem

Öğrenim Süreci:   Tükettiğimiz yiyecek atıklarının yere atılması sonucu toprak kirliliğine neden olduğu ve 
atıkların uygun çöp kovalarına atılması gerektiği vurgulanacak.
1- Öğrenciler okul bahçesine (varsa çevre eğitim alanına) götürülür. 
2- Saksı yarıya kadar toprak konulur. 
3- Saksının sağ tarafına ambalaj, sol tarafına meyve kabukları konulur. 
4- Saksı toprak ile doldurulur. 
5- 1 hafta bekledikten sonra saksıya gömülen cisimler incelenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:  

Yapılacak etkinlikte eller kirleneceğinden etkinlik 4 çocuğa yaptırılabilir. Etkinlik öncesi ve sonrası toprağın 
kazılmaması ve ıslanmaması. Etkinliğin 1 hafta bekleme süresi vardır.

Değerlendirme:      Gözlem sonucu öğrenilenlerin not edilmesi.

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 9 
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Havamız temiz mi?

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.3.12 Kirliliğin hava, su, toprak ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini belirler.

Materyal:   İnce ip, makas, plastik bardak veya kap, krem (vazelin).

Yöntem:     Deney, Gözlem

Öğrenim Süreci:   İnsan hareketleri sonucu havanın kirlendiği vurgulanacak ( Isınmak için yaktığımız 
şöminenin bacasından çıkan duman, enerji karşılamak için çalışan fabrikaların dumanları).
1- Öğrenciler okul bahçesine çıkarılır.
2- Plastik bardağın yan tarafına delik açılır.
3- Deliğin olduğu yere ipin ucu bağlanır.
4- Plastik bardağın dışı vazelin ile kaplanır.
5- İpin ucu çocukların temas etmeyeceği bir yere asılır.
6- 2-3 gün bekledikten sonra bardak incelenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:    Etkinliğin 2-3 gün bekleme süresi vardır.

Değerlendirme:      Gözlem sonucu öğrenilenlerin not edilmesi.

Öğretmene Notlar:  Çocuklar aynı işlemi kendi evlerinde ve bahçelerinde yapabilirler.

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 10 
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Suyu Temizleyelim.

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.3.12 Kirliliğin hava, su, toprak ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini belirler.

Materyal:   Şeffaf kova veya büyük kap, keçeli kalem, makas, tahta çubuk, 2 litre su, poşet çay, pet şişe, yemiş 
ambalajı, süzgeç ve uzun maşa.

Yöntem:     Deney, Gözlem

Öğrenim Süreci:   İnsan hareketleri sonucu suyun kirlendiği vurgulanacak (Dere yataklarına atılan atıklar, 
klozetin içerisine atılan atıklar, denizlere atılan atıklar).
1- Öğrenciler malzemelerini alıp okul bahçesine çıkarlar.
2- Şeffaf kovaya 2 litre su konulur ve keçeli kalem ile su seviyesi işaretlenir.
3- Kova içerisine pet şişe ve yemiş ambalajı konulur.
4- Poşet çay makas ile kesilir ve suya dökülür.
5- Tüm malzemeler tahta çubuk ile karıştırılır.
6- Öğrencilere kovalardaki suyu eski haline döndürebilmeleri için süre verilir.
7- Süre sonunda kovadaki sular incelenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:     Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Malzemeleri öğrencilerin getirmesi 
istenilebilir.

Değerlendirme:      Gözlem sonucu öğrenilenlerin not edilmesi.

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 11 
2. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Boşa Akan Su
 
Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
2.4.9 İsrafın ve doğal kaynakların tükendiğinin farkına varır.

Materyal:     Bahçe hortumu, su çeşmesi.

Yöntem:     Deney, Gözlem

Öğrenim Süreci:   Gereksiz veya fazla kullanılan suyun boşa harcandığı vurgulanacak.

1- Öğrenciler okul bahçesine çıkarlar.
2- Su hortumu çeşmeye takılır.
3- Hortumun ucu çiçeklere çevrilir.
4- Hortum 5 dakika açık bırakıldıktan sonra kapatılır.
5- Suyun aktığı yerde toprağın ve çiçeklerin suyun ne kadarını emdiği not edilir.
6- Fazla akıtılan suyun gerekli olup olmadığı, su deposundaki suyun ne durumda olduğu ve fazla akıtılan suyun 
ne gibi zararalara neden olduğu deneyi yapılan yerde tartışılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:   

Hortumu hazır etmeden çeşme açılmamalı.

Değerlendirme:      Gözlem sonucu öğrenilenlerin not edilmesi.

Öğretmene Notlar:

Öğrencilerin evde gereksiz yere kullandıkları kaynakları defterlerine not almaları istenir. Bu notlar sınıfa getirilip 
büyük bir karton üzerine tablo oluşturulabilir. Tabloda yazılı olanlara sınıfta çözüm önerileri üretilebilir. Yapılan 
çözüm önerilerinin evde ve okulda uygulanması istenir.

Hazırlayan: Ergün Aligüllü



> > Etkinlik 1  
3. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Kendimi Koruyorum 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
3.1.7 Kendi vücut bütünlüğünü koruyacak güvenlik önlemlerini uygular.

Materyal:

Yılan kostümü, arı kostümü ve ağaç kostümü

Yöntem:     Yaparak yaşayarak, canlandırma, drama 
 
Öğrenim Süreci:

Öğretmen bahçeye çıkarak drama çalışması için önceden belirlediği öğrencilerine (gönüllü) yılan, arı ve ağaç 
kostümlerini giydirir. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğrenciler bir piknikte olduklarını hayal ederek yılanla 
karşılaşırlar. Bu durumda ne yaptıkları sorulur. Öğretmen yönlendirmesi ile anne veya baba rolündeki öğrencilere 
onlara zarar vermeden kendilerini nasıl koruyacaklarını ve güvenlik önlemlerini anlatır. Ardından arılar gelir ve 
çocuklardan arılara zarar vermeden nasıl güvenlik önlemleri almaları gerektiği anlatılır. Arı ve yılan kostümleri 
farklı öğrencilere de giydirilerek tüm gönüllü öğrencilere görevler verilir. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

   - Arı, yılan ve ağaç kostümleri önceden hazırlanmalı
   - Okul bahçesinde genişçe bir alan önceden belirlenmeli.

Değerlendirme: 

Öğrencilere bir yılan ya da arı gördükleri zaman kendi güvenlikleri için ne yapmaları gerektiği sözel olarak 
sorularak öğrenip öğrenmedikleri değerlendirilir.

Hazırlayan: Hediye Sucuoğlu



> > Etkinlik 2  
3. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Maske Tasarlayalım 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
3.2.8. Bulaşıcı hastalıkların nedenlerini açıklar.

Materyal:

Hazır maske, maske üzerine yazı yazılabilecek özel kumaş boyası veya kalemi

Yöntem:     Gösteri Yöntemi  
 
Öğrenim Süreci:

Öğretmen öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarının sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlatır. 
Maske takarak, mesafeli durarak covid-19 virüsünden kendimizden uzaklaştırabiliriz. Virüsün havadan bulaştığı 
ve havadan bulaşmasını engellemek için kişisel maske takılmalıdır. Öğretmen önce kendi maskesini nasıl 
tasarladığını öğrencilere gösterir. Daha sonra öğrencilerden kendilerine özgü maske yapmaları istenir. Öğrenciler 
maskelerinin üzerine kendi istediklerini çizip boyayabilirler. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Maskenin kişiye özel olarak tasarlanması ve kullanılması.

Değerlendirme: 

İnsanlar bulaşıcı hastalıklara karşı nasıl korunabilir? Nasıl önlemler alabilir? sorularına cevap verebilirler. 

Hazırlayan: Hediye Sucuoğlu



> > Etkinlik 3  
3. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Dağlar Ardında … 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
3.4.9. Empati kurma yoluyla karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini analiz eder. 

Materyal:

Avcı kostümü, ağaç kostümü, tilki maskesi, aslan maskesi, kuş maskesi, ayı maskesi, kurt maskesi, maymun 
maskesi, iplik, makas

Yöntem:     Drama, canlandırma 
 
Öğrenim Süreci:

Öğretmen öğrencilere hayvanların insanların dostu olduğunu söyler. Ormanda yaşayan hayvanlara da insanların 
iyi davranması gerekir. Öğretmen öğrencilere hayvanlara ait yüz maskeleri şablonu dağıtır. Öğrenciler kendi 
istedikleri şekilde boyarlar. Daha sonra tasarlanan maskelerin ipleri öğrencilerin yüzlerine uygun olarak ayarlanır. 
Okul bahçesinde uygun bir yer ayarlanır. Maskelerini takan öğrenciler kendilerini ormanda düşünürler. Bir öğrenci 
avcı olur. Bir grup öğrenciye varsa ağaç kostümü giydirilir. Yoksa öğrenciler kendileri yapraklar yaparak onlarla 
kendi kostümlerini oluşturabilirler. Masal Şarkısı eşliğinde canlandırma yapılır. Avcının gelmesi ile hayvanlar çok 
mutsuz olur. Şarkının sonunda hayvanlara zarar verilmemesi gerektiği öğrenilir. Hayvanlarda bizim dostumuzdur, 
onlara zarar vermemeliyiz. İşkence etmemeliyiz. Doğamıza sahip çıkmalıyız.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Drama çalışması okul bahçesinde geniş bir alanda yapılmalıdır.

Değerlendirme: 

Öğrencilere dostlarımız olan hayvanlara nasıl davranmamız gerektiği sorulabilir?

Hazırlayan: Hediye Sucuoğlu



> > Etkinlik 4  
3. Sınıf Hayat Bilgisi  Etkinlikleri

Etkinlik Adı:   Doğru Zamanda Doğru Bitki 

Hedeflenen  Öğrenme Çıktısı: 
  
3.4.30 Zamanını etkin planlamanın getireceği sonuçları kestirebilme. 

Materyal:

Saksı (büyük yoğurt kabı da olabilir), bitki tohumu veya soğanı, toprak, su

Yöntem:     Deney - Gözlem 
 
Öğrenim Süreci:

Ekilmek istenen tohum veya soğanın zamanı bu çevre eğitimi destek programı içerisinde yer almaktadır. Ekilmek 
istenilen bitki kararlaştırıldığı zaman öğrenciler kendi saksılarına veya yoğurt kaplarına tohumlarını ekerler. 
Çocuklar tohumlarını saksılarına ekme işlemini okul bahçesinde gerçekleştireceklerdir. Bu işlem doğru zamanda 
doğru bitki seçilerek yapılmalıdır. Öğrenme çıktısı dikkate alınarak zamanında ekilecek bir bitkinin zamanında 
sulanarak büyüyebileceği öğrencilere aktarılır. Doğru zamanda ekilen ve zamanında sulanan bir bitkinin boyu 
uzayabilir. Bitkiler doğru zamanda ekilmezse büyüyemezler. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Ekilecek olan bitki tohumu veya soğanı doğru zamanda ekilmelidir. 

Değerlendirme: 

Bitki sulama görev çizelgesi tamamlanır.

Çizelge Örneği:

ZAMANINDA BİTKİ SULAMA GÖREV ÇİZELGESİ:

Çocuğun Adı: GÖREVİMİ TAMAMLADIM

1) ..............................................................................
2) ..............................................................................
3) ..............................................................................
4) ..............................................................................

Hazırlayan: Hediye Sucuoğlu
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