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Giriş
Çocukların sahip olacağı her tutum ve davranışın oluşum süreci döneminde okul
öncesi dönemde 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).
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Okul Öncesi Eğitim
Birçok alanda olduğu gibi çevre eğitiminin de temelleri okul öncesi dönemde
atıldığından, çevre bilinçli bireyler yetiştirebilmek için okul öncesi dönemin hayati bir rolü
bulunmaktadır. Bu sayede ilerleyen eğitim kademelerinde bireyler, okul öncesinde
oluşturdukları çevre farkındalığı ile çevresel bilinçlerini artırarak devam ettirebilirler.

Erken Çocukluk Döneminde
Çevre Eğitiminin Amaçları
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 duyarlı ve olumlu
eylemler başlatmak için gerekli bilgi ve becerileri kullanmada deneyim kazanmalarına
yardımcı olmaktır.
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Çevre Eğitiminde
Öğretmenin Rolü

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
Etkin bir çevre eğitimi, kişilerin doğa ile yaşam deneyimleri etkileşimine paralel olarak şekillenir. Doğal
ortamlarda edinilen tecrübeler, doğa ile olumlu tutumlar şekillendirilmesine imkan sağlar. Doğa-birey etkileşimi
sırasında kazanılan bilgi ve beceriler; bireyin, doğal çevrelerini algılamalarında olumlu kazanımlar elde
edilmesine ve çevresine saygı duyan ve çevresini koruyan bireyler yetiştirilmesine olanak sağlar. Bu
kazanımların elde edilmesinde çevre eğitimi ve bu eğitimi verecek kişiler oldukça önemlidir. Bu noktadan yola
çıkarak öğretmenler çevre eğitimi yaparken;
Öğrencilerinin öğrenmelerine rehberlik eder ve onları çevre konularında yönlendirir,
Çevre eğitimini doğa temelli yapmaya özen gösterir ve imkanların yetersiz olduğu durumlarda okul bahçesi
gibi ortamları kullanarak eğitim yapmaya çalışır,
Doğada eğitim yaparken öğrencilerin güvenliğine azami önem gösterir ve öğrencilerin güvenli ortamlarda
doğal yaşamı keşfedebilmelerine olanak sağlar,
İlkyardım eğitimi alır ya da ilkyardım eğitimi olan kişilerle birlikte doğada eğitim yapar,
Eğitim sürecinde çevre eğitimi yaparken disiplinler arası veya zümre öğretmenleri ile işbirlikli çalışması
büyük önem arz eder.
Öğrencilerin çevre konusundaki ilgi ve meraklarını belirleyerek bu doğrultuda öğretim sürecini tasarlar,
Çevre dostu davranışlar sergileyerek öğrencilere rol model olur,
Çevre ile ilgili eğitim faaliyetlerinde ekofobi yaratmadan süreci yürütmeye dikkat eder,
Öğrencilere çevreyi sevdirmede aktif rol alır,
Yaşadığı ülkenin ve genel çevre sorunlarının farkında olur ve bunların çözümü için çaba harcar,
Çevre sorunlarının farkındadır ve bunlara çözüm üretmek için çalışır,
Çevre sorunlarına çözüm üretmek için ayrıca; sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı ve bilinçli bireyler
yetiştirmek için çaba sarf eder (Sobel, 1996; Cheong, 2005; Güler, 2007. Groves ve Pugh, 1999; Khalid,
2001; Plevyak et al. 2001; Benzer, 2010; Karatekin ve Aksoy, 2012; Artun et al. 2013; Dinçol Özgür ve
Yılmaz, 2013; Özbuğutu et al. 2014).
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Çevre eğitimi söz konusu olduğunda öğretmenin rolü sadece eğitim öğretim yapmak değildir.
Öğretmenin iyi bir eğitim öğretim yapması yanında sahip olması gereken belli başlı özellikleri de
taşıması gerekir. Öğretmenler;
Her şeyden önce öğrencileriyle ilgili ve çevre konusunda bilgili bir rehber olmalıdırlar.
Aynı zamanda öğrencilerinde çevreye yönelik olumlu tutumlar ve birliktelik duygusu geliştirmelidirler.
Halka açık olan otobüs durakları, parklar gibi çeşitli alanlarda öğrencilerine çöp kovasını kullanma
kültürünü aşılamalıdırlar.
Yaşadıkları toplumun gelenek ve görenekleriyle uyumlu çevresel aktiviteler planlamalıdırlar.
Öğrencilerini temiz ve estetik görünüşe sahip bir ortam oluşturmak için yönlendirmelidir.
Viral hastalıkların yaygın olduğu mevsimlerde, öğrencilerine sağlıklı çevre oluşturma ve bu tür
hastalıkları önlemeye yönelik alışkanlıklar kazandıracak eğitim öğretim faaliyetlerine yer
vermelidirler.
Tüm öğrencilerini önemli günlerde (çevre günü, doğum günü gibi) okula veya başka belirlenen bir
alana ağaç dikmeye ve bakımını yapmaya yönlendirmelidirler.
Öğrencilerine polietilen’den üretilmiş (pastiklerin ham maddesi) poşetler kullanmamaları veya
kullanılan plastikleri geri dönüşüme göndermeleri konusunda eğitim vermelidir.
Çevre korumanın önemi ve neden gerekli olduğu konularında öğrencilerini güdülemeleri
gerekmektedir.
Dünya Orman Günü, Dünya Nüfus Günü, Dünya Doğa Koruma günü gibi çevre ile ilgili önemli
günlerin uygulamalı etkinlilerle dikkat çekilmesi ve farkındalık yaratılması konusunda duyarlı
davranmalıdırlar.
Yaşadıkları ortamları sağlıklı ve hijyenik hale getirilmesi yönünde motive etmek için konu uzmanlarını
davet edebilir ve dikkatlerini sağlık ilkelerine çekmek için sağlık haftaları düzenleyebilir.
Her çocuğa çevrenin bir parçası olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmeli ve çevreyi korudukları
zaman çevrenin de onları koruyacağını aksi takdirde herkesin bunun yansımalarıyla yüzleşmek
zorunda kalacağını vurgulamalıdır.
Ayrıca sürdürülebilir kalkınma anlayışının temellerini de genç beyinlere aşılaması gerekmektedir
(Devi, 2019).
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Çevre Eğitiminde
Kullanılabilecek
Yöntem ve Teknikler

Çevre Eğitiminde
> > Kullanılabilecek
Yöntem ve Teknikler
Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi; çocukların sadece çevreye dair bilgileri bilmesi, öğretmenin ise
bu bilgilerini çocuklara aktarmasından çok daha fazlasıdır. Bu kılavuz içerisinde erken çocukluk
dönemindeki çocukların, çevre eğitimi kapsamında yaşayacağı deneyimlerin kendileri tarafından, bilinçli bir
şekilde yapılandırılarak öğrenmelerinin daha etkili olacağı, böylelikle çevre için harekete geçebilecek,
eleştirel düşünebilen bireylerin yetişebileceği tezi savunulmuştur.
Bu tezin altında yatan görüş ise çocuğun aktif katılımı ve öğrenmesidir. Aktif öğrenme, çocukların insanlar,
fikirler, olaylar ve olgular ile etkileşime geçip bilgiyi kendilerinin aktif olarak yapılandırmasını anlatır
(Hohmann & Weikart, 1995; Polat, 2013). Başka bir deyişle; “kimse çocuk ve çocuk için bilgiyi
yapılandıracak deneyime sahip değildir. Çocuk bunu [bilgiyi yapılandırmayı] kendi kendine yapmalı”
(Hohmann & Weikart, 1995, s. 17), süreç içerisinde aldığı kararlar ve sorumluluklar ile kendi öğrenme
sürecinin mimarı olmalıdır.
Çocuklara göre güneş “bizleri ısıtmak için doğar” ve “doğa insanlar için vardır” şeklindedir. Çocukların
çevrelerine dair bu naif fikirleri ise tamamen içinde bulundukları gelişim dönemi ile alakalıdır. Yine çocukların
içerisinde bulunduğu gelişim dönemi göz önünde bulundurulduğunda çocuklar, bu sürecin mimarı olabilmek
için sadece ders materyallerine dokunup onları çeşitli yönlerden manipüle etmemeli; ilgili materyalleri farklı
yaşantılar aracılığı ile deneyimlemeli, bu materyalleri kullanarak deneysel süreçler yaşamalı, sebep-sonuç
ilişkisi kurmalı ve çeşitli olasılıklar içerisinde vereceği kararların kendisini nerelere götüreceğini görebilmeli
ve karar verme mekanizmasının büyük bir parçası olmalıdır. Başka bir deyişle çocuk; kendi seçim ve
eylemleri hakkında ne kadar söz sahibi olursa, o derecede kendi öğrenme sürecinin mimarı olabilmektedir.
Böylelikle çocuklar çevrelerine dair kendi naif fikirlerini kendi deneyimleri aracılığı ile çevreye dair gerçek ve
somut anlayışa dönüştürebilmektedirler.
Bu bölümde çocuğu merkeze alıp, çocuğun aktif katılım ve öğrenmesini mümkün kılacak yöntem, teknik
ve etkinlik örnekleri KKTC eğitim programına uygunluk ve eğitim ortamlarında uygulanabilirlik göz önünde
bulundurularak seçilmiştir. Çevre eğitiminde çocuğun aktif katılım ve öğrenmesini sağlayacak yöntem ve
teknikler sadece bu bölümde sunulanlar ile sınırlı değildir. Sunulan bu kılavuzun epistemolojik ve eğitimsel
anlayışına uygun; iş birlikli öğrenmeyi mümkün kılan küçük grup/büyük grup etkinlikleri, beyin fırtınası tekniği
vb. yöntem ve teknikler de çevre eğitiminde kullanılabilir.
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1.

Sokratik Sorgulama Tekniği
Sokrates’in kullandığı bu yöntem, sorunun sorulduğu tarafı boş bir kap, soruyu soranı ise bu boş

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

2.

Proje Yöntemi
Sanıldığının aksine proje yöntemi, evde yapılan çeşitli çalışma veya ürünlerin sergilenmesi değildir.

Proje yöntemi bir başlangıcı ve bir bitişi olan; süreç odaklı bir yöntemdir. Bu yöntemde, bir etkinliğe veya
bir okul gününe sığmayacak süreçler; proje yöntemi kullanılarak çeşitli aktiviteler ile çocuklar tarafından
incelenir. Projenin son aşaması olan değerlendirme aşamasında ortaya çıkan ürünlerden ziyade, bu
ürünler kullanılarak proje süreci çocuklar tarafından değerlendirilir.
Çevre eğitiminde proje yöntemi kullanılarak, çeşitli etkinlikler aracılığı ile çocukların aktif katılımının
ve öğrenmelerinin yanı sıra, içeriklerin çeşitli zekâ türlerini kapsayıcı şekilde hazırlanmasına olanak
tanımaktadır. Böylelikle eğitim süreci çeşitli ilgi, yetenek, gelişim seviyesi ve kültürel arka plana sahip
çocukları kapsayacak şekilde planlanabilir.

3.

Oyun Yöntemi
Oyun, çocuğun çevresini kendi gözlemleri ve deneyimleri ile keşfetmeye çalıştığı doğal bir süreçtir.

Bu bağlamda oyun, çocuğun aktif katılımının olduğu, öznesi olduğu süreci kendinin yönetip, kendi ilgi
ve hazır bulunuşluğuna göre düzenlediği bir eylemdir.
Çevre eğitiminde oyun yöntemi kullanılarak, bahsedilen gelişim alanlarının yanı sıra, çocukların
çevre ve doğayı kendi bakış açıları ve yöntemleri ile keşfetmelerine ek olarak, eko merkezci bir bakış
açısı ve çevreye ilişkin olumlu tutumlar kazanmaları sağlanabilir.
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4.

Drama Yöntemi
Drama yöntemi, çocukların kendini uzamsal, hareket, anlatı vb. farklı şekillerde ifade etmelerine

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

5.

Yaratıcı Yöntemler
Yaratıcı yöntemler; resim, müzik, drama, heykel, fotoğraf, dans, şiir, vb. çok geniş bir sanat

yelpazesini kapsamaktadır. Bu geniş yelpaze içerisindeki yöntemler, çocukların görsel ve dokunsal
olarak zengin deneyimler yaşayabilecekleri olanakları mümkün kılar. Bu deneyimler aracılığı ile
çocuklar araştırma, yapma, yaratma ve dönüştürme gibi eylemleri kendilerinin düzenleyerek
yapmalarına ve çeşitli olguları incelemelerine olanak tanır. Yaratıcı yöntemlerin anılan şekliyle
işleyebilmesi için, düzenlenen etkinlikler sınırlandırılmamalı; etkinlikler üretilecek ürünlere göre değil,
çocukların yaratıcılığı ve ilgisi etrafında şekillenmelidir.
Çevre eğitiminde yaratıcı yöntemler, çocukların çevre eğitimine aktif katılımları aracılığı ile eleştirel
düşünme becerilerini olanaklı kılan, çevreye dair duygu, düşünce ve tutumlarını yaratıcı şekilde ifade
edebilecekleri bir ortam hazırlar. Çevre eğitimi kapsamında yaratıcı yöntemler kullanılırken ilgili
deneyimlerin, çocukları doğa ile etkileşimlerini üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanması
gerekmektedir.

6.

Alan Gezisi Yöntemi
Alan gezisi yöntemi, çocukların çeşitli kavram veya nesnelere ilişkin karmaşık süreçleri

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

7.

Öğrenme Bahçesi Yöntemi
Öğrenme bahçeleri, çocukların gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli zengin deneyimleri içerisinde

barındıran yerlerdir. İçerik farklılıklarına rağmen birbirinden farklı kuram ve yaklaşımlar, eğitimde bahçe
kullanımının çocukların gelişimlerinin yanı sıra çevre ve doğa ile bağlantı kurmalarına, bahçede
yaşadıkları deneyimler aracılığı ile çeşitli tutum ve davranışlar geliştirmelerine vurgu yapmaktadırlar.
Çevre eğitiminde öğrenme bahçesi, çocuklar için bir laboratuvar görevi görmekte; bu alan içerisinde
çocuklar, deneysel ve deneyimsel olarak çevre eğitimine dair çeşitli olguları sınayabilmekte ve
deneyimleyebilmektedirler. Sürdürebilirlik, biyolojik çeşitlilik, çevre kirliliği vb. çevre eğitimi ile ilintili
konuların yanı sıra, öğrenme bahçesi yöntemi ayrıca ekolojik bilgiler aracılığı ile eğitim programları
arası iş birliğini olanaklı kılar. Ayrıca öğrenme bahçesi, ebeveynlerin ve okulun bulunduğu topluluğun,
çevre konusunda bilinçlendirilebileceği bir araç olarak kullanılabilir.

8.

Deney Yöntemi
Deney yöntemi çocukların görece soyut kavram ve süreçleri; kendi deneyim ve katılımları ile

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

Çevre Eğitiminde
> > Sınıf Dışı Ortamlar
1) Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi
Fotoğraf: Derviş Kulle

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

Karpaz ÖÇKB
Güney Karpaz Sahilleri ÖÇKB

Tatlısu Kıyı Şeridi ÖÇKB

Akdeniz ÖÇKB

Alagadi ÖÇKB

Avtepe ÖÇKB
Salamis Kocareis Tesisleri ile Park
Otel Arası Sahil Şeridi ÖÇKB

2) Herbaryumlar
Alevkayası Herbaryumu
Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu
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Gazimağusa Sulak Alan ÖÇKB

Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi
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)

Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Tarihi Müzesi
Fotoğraf: Nazım Kaşot

4) Müze ve Ören Yerleri
LEFKOŞA İLÇESİ
Mevlevi Tekke Etnoğrafik Müzesi
Derviş Paşa Konağı Etnoğrafik Müzesi
II. Sultan Mahmut Kütüphanesi
Büyük Han
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

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

Lüzinyan Evi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

İSKELE İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Enkomi Harabeleri

Otello Kalesi

Yeni İskele Banayia Teodokou İkon Müzesi

Cambulat Müzesi ve Türbesi

Kantara Kalesi

Namık Kemal Müzesi

Ay. Trias Bazilikası (Sipahi)

Salamis Harabeleri

Apostolos Andreas Manastırı

Kral Mezarları Müzesi

Ay Philion (Antik Carpasia) Harabeleri

St. Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesi

İskele Arkeloji Müzesi

Akkule

Ay. Trias Bazilikası
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit
Apostolos Andreas Manastırı
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit
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GİRNE İLÇESİ
Girne Kalesi ve Seksiyonları
Antiphonitis Manastırı
Halk Sanatları Müzesi
Harup Ambarı Evi
Arhangelos İkon Müzesi
Güzel Sanatlar Müzesi

Bellapais Manastırı
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Barış ve Özgürlük Müzesi
Lambousa Mezarlık Alanı
Karmi Mezarlık Alanı
Bellapais Manastırı ve Baayia İkon Müzesi
St. Hilarion Kalesi
Taşkent Şehitlerr Müzesi
Bufavento Kalesi

St. Hilarion Kalesi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

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

St. Mamas İkon Müzesi
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

LEFKE İLÇESİ
Soli Harabeleri
Vuni Sarayı

Soli Harabeleri
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

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
16
13
15
17
20

6) Koruma Altına Alınmış Önemli Sulak Alanlar
Arapköy Uzundere

Gemikonağı Göleti

Arapköy Ayandere

Yuvacık Ovgos Göleti

Beşparmak Alagadi Göleti

Değirmenlik Göleti

Şahinler Göleti

Geçitkale Eğridere

Şirinevler Göleti

Gönendere Göleti

Yılmazköy Göleti

Serdarlı Ağıllıdere Göleti

Dağyolu Göleti

Köprü Göleti

Karşıyaka Göleti

Gölbaşı Sınırüstü Göleti

Geçitköy Dağdere Göleti

Ergazi Sayadere Göleti

Koruçam Göleti

Bafra Sulak Alanı

Akdeniz Göleti

Mehmetçik Sulak Alanı

Haspolat Arıtma

Tatlısu Portokallı Dere Göleti

Haspolat Göleti 1-2

Mersinlik Göleti

Hamitköy Göleti

Ayluga Gölü / Famagusta Fresh Water Lake

Gönyeli Barajı

Yenişehir Gülseren Sulak Alanı

Kanlıköy Barajı

Engomi Tuzla Sulak Alanı

Güzelyurt Barajı

Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı

Geçitkale Göleti
Fotoğraf: Derviş Kulle

Gönendere Göleti
Fotoğraf: Derviş Kulle

Haspolat Havuzlar
Fotoğraf: Nazım Kaşot

Akova Göleti

25
30

Girne
23

22

13

4

18

16

12

33
28

21

6

2
27

19

20

31

Lefkoşa

10
24

Lefke

32

Gazimağusa
5
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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

11

İskele

15

9

17
34

7

3

8

29

1

Güzelyurt

26

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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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

Dipkarpaz Yürüyüş Yolu

Sadrazamköy Yürüyüş Yolu

Ay Philon Yürüyüş Yolu

Kalkanlı Anıt Zeytinler Yürüyüş Yolu

Yeni Erenköy Yürüyüş Yolu

Lapta-Başpınar Yürüyüş Yolu

Kaleburnu Yürüyüş Yolu

Karaman (Karmi) Yürüyüş Yolu

Kumyalı Yürüyüş Yolu

Zeytinlik St. Hilarion Yürüyüş Yolu

Büyükkonuk Yürüyüş Yolu

Karşıyaka Yürüyüş Yolu

Tatlısu Yürüyüş Yolu

Esentepe Antiphonitis Yürüyüş Yolu

Kantara Yürüyüş Yolu

Küçük Erenköy Tünel Yürüyüş Yolu

Mavi Yürüyüş Yolu

Beylerbeyi (Bellapais) Yürüyüş Yolu

Pembe Yürüyüş Yolu

Alevkaya Kuzgun Yürüyüş Yolu

Yeşil Yürüyüş Yolu
Turuncu Yürüyüş Yolu
Kırmızı Yürüyüş Yolu
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Kuzey Sahil Yolu
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Kaynak: Kaşot, 2021

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).
KATI ATIK ŞUBESİ TARAFINDAN ATIK TÜRÜNE GÖRE İZİNLENDİRİLMİŞ ATIK TOPLAMA VE
TAŞIMA FİRMALARININ LİSTESİ
ATIK TÜRÜ

İZİN ALINMIŞ FİRMA
ÜNVANI

TEL NO

ADRESİ

Atık Bitkisel Yağ

Öcal Özbahadır (Green Light Ltd.)

05488322000

Haspolat

Atık Bitkisel Yağ

Hüseyin Diner (Diner Yağ Ltd.)

05428526801

Çayırova

Atık Bitkisel Yağ

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

2335858
05338505670

Haspolat

Atık Bitkisel Yağ

Denaz Trading Ltd.

05428520067

Yeniboğaziçi

Ali Can (Cantek Oil Trading Ltd.)

05338753848

Kalecik, İskele

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

2335858
05338505670

Haspolat

Atık Madeni Yağ

Atağ Akü

05338345151

Haspolat

Atık Madeni Yağ

Hakan Göksan
(Omega Develpment&Recycling
Co.Ltd.)

05428513062

Gazimağusa

Atık Madeni Yağ

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

2335858
05338505670

ATIK BİTKİSEL YAĞ

PETROL ATIKLARI
Fuel oil tankları ve
akaryakıt depoları
tank dibi aatıkları

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA VE
DEPOLAMA
Tehlikeli Atık

ATIK MADENİ YAĞ

05338447304

Lefkoşa

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

2335858
05338505670

Haspolat

Ambalaj Atıkları

Ali Şah (Greenwise Ltd.)

05338647796

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu Üzeri
Reha Süt Ürünleri Yanı

Ambalaj Atıkları

Asya Deniz Turizm ve Sanayi

05338222734

İskele Küçük Sanayi Sitesi

Ambalaj Atıkları

ASM Geri Dönüşüm Ltd.

05488400972

Haspolat

Ambalaj Atıkları

Ömer Özdemir

05488633063
05332366363

Gazimağusa

Ambalaj Atıkları

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd.

2335858
05338505670

Haspolat-Lefkoşa

Ambalaj Atıkları

Hatipoğlu Geri Dönüşüm Ltd.

05338477332

Mineraliköy-Lefkoşa

Ambalaj Atıkları

Erbel Trading Ltd.

05488836000
05488683347

Lefkoşa

Üzeyir Altıntaş (Atağ Akü)

05338345151

Haspolat

Atık Madeni Yağ

Mehmet Alır

ATIK LASTİK
Atık Lastik Taşıma

AMBALAJ ATIKLARI

ATIK AKÜ
Atık Akü
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Çevre İle İlgili
Doğru Bilinen Yanlışlar

Çevre İle İlgili
> > Doğru Bilinen
Yanlışlar
•

Halk arasında sıklıkla söylenen “Tüylerim diken diken oldu” deyişi içerisinde kullanılan “tüy”

sözcüğü doğru bir ifade şekli değildir. Tüyler kuşları karakterize eden bir vücut yapısıdır. Memelileri
karakterize eden vücut yapısı “kıl”’dır. Biyolojik sınıflandırma sistemi içerisinde insanlar
omurgalıların memeli sınıfı içerisinde sınıflandırılmaktadır. Eğitimde tüylü ve tüysüz kavramı
öğretilirken bu noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin kediler kıllı, kuşlar tüylüdür.
•

Halk arasında sıklıkla kullanılan yılan sokması deyişi aslında biyolojik olarak yanlış bir

kullanım şeklidir. Yılanlar bu davranışı dişleri yardımıyla gerçekleştirdikleri için doğru ifade şekli
yılanın sokması değil ısırmasıdır. İğnesini batıran canlı türleri için sokmak eyleminden bahsedilebilir.
Örneğin akrep ve sivrisinekler sokar ama yılan ısırır.
•

Yunus, fok, balina gibi deniz canlılarının balık olduğu sanılır. Bunlar balık değil memeli

canlılardır. Özellikle çocuk kitaplarında bu canlılar balıkmış gibi anlatıldığından, çocukların bilgi
dağarcığına bu şekilde yerleşmekte ve doğru bilinen bir yanlış olarak da kalıplaşmaktadır. Bu gibi
yanlış yazım ve kullanımların düzeltilmesi ve çocuklara bunların memeli olduklarının yılmadan
anlatılması gerekmektedir.
•

Halk arasında “Gufi” olarak isimlendirilen Engerek Yılanı (Kıbrıs’a özgü bir tür) için Sağır

Yılan isimlendirmesi de yapılmaktadır. Yılanlarda kulak deliği bulunmadığından aslında hepsi sağır
olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle de Sağır Yılan isimlendirmesi biyolojik olarak doğru bir
isimlendirme değildir.
•

Çoğu zaman yaralı bir yaban hayvanı bulunduğunda beslenmesi, kafese konması ve tedavi

edilmesi gerektiği düşünülür. Çoğu kez de bu şekilde davranışlar sergilenir. Yaban hayvanları yaralı
olarak bulunursa kesinlikle beslenmemelidir. Beslemeye çalışarak onlara iyilik yapılmış olmaz,
aksine ölmelerine neden olunabilir. Bu durumda bulunan hayvanların belli bir alan kapatılması onları
strese sokup kalp krizi geçirme risklerini de artırmaktadır. Konu uzmanı olmayan kişiler tarafından
yaralı bir yaban hayvanına yapılacak müdahaleler iyi niyetle yapılıyor olsa bile onların ölmelerine ya
da geriye kalan hayatlarını engelli bir şekilde geçirmelerine neden olabiilir. Bu yüzden de kesinlikle
herhangi bir müdahaleye girişmeden, yaralı bir yaban hayvanı bulunduğu zaman 1190 Yaban Hayat
Destek Hattı aracılığıyla yardım istenmelidir. Bu sayede canlıya doğru müdahalenin yapılmasına
imkan sağlanabilir. Örneğin yuvadan düşen kırlangıçları ekmekle beslemeye çalışan kişiler çoğu
zaman hayvanın boğulup ölmesine neden olmaktadırlar. Kırlangıçlar sineklerle beslenen kuş
türleridir.
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•

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.
•

150mm

250mm

Yan

200mm

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

200mm

Yan

250mm

karşılaşılan sorunlara yönelik en etkili yöntem biyolojik mücadeledir.
Büyük Baştankara kuşu (Parus major), çam kese tırtılları ile

Ön

200mm

beslendiğinden türün biyolojik mücadelesinde kullanılmaktadır. Bu
nedenle de ülkemiz dahil birçok ülkede farklı kuşların populasyonlarını
artırmak amacıyla belli alanlara yapay yuvalar yerleştirilmektedir. Elbette

Çatı

212mm

Taban

112mm

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

Arka

450mm

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

Plastik Şerit

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).

Şekil1.
(https://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/08/Kucuk_kuslar_icin_kutu_yuvalar.pdf, 20.08.2021)
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•

Çoğu zaman doğada kuşların takip edilmesinin sizi suya doğru götüreceğine inanılır. Bu

aslında doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle su kuşlarını takip ediyorsanız suyu bulmanız mümkün
olabilir ama bu diğer kuşlar için geçerli olmayacaktır.
•

Develerin hörgüçlerinde su biriktirdiği bilimsel bir gerçek değildir. Devenin hörgüçü

içerisinde su yerine yağ depolanır ve metabolizmada yağların yakılması sırasında metabolik su
açığa çıkarak devenin su ihtiyacı belli bir süreliğine karşılanır. Bu durum onları kurak ve suyun çok
az bulunduğu çöl ekosisteminde yaşayabilmeye adapte eder. Şu an çöl ekosisteminde yabani olarak
yaşayan deve (Camelus dromedarius) bulunmamaktadır. Günümüzde yaşayan tek hörgüçlü develer
insanlar tarafından evcilleştirilmiş türlerdir. Bir zamanlar develer, Kıbrıs Adası için de taşımacılıkta
kullanılan önemli canlılardı. İngiliz İdaresi döneminde trenin ulaşım aracı olarak kullanılmaya
başlanmasıyla develer ulaşım aracı olarak üstlendiği görevini ve popülerliğini kaybetmiş ve
kullanılmamaya başlanmıştır (Kaşot ve Tufan, 2014).
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Okullarda Bahçe Kurarken
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

>>

Okullarda Bahçe Kurarken
Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar

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.
Toplumların değişebilmesi için bireysel küçük
adımlarla başlanması gerektiği göz ardı
edilmeden, bireysel küçük değişimlerin ileride
toplumda

istendik

gerçekleştirilmesine

yönde
olanak

değişimleri
Karbon Ayak izi birim

sağlayacaktır.

karbondioksit cinsinden ölçülen,

Hayal kırıklığına neden olunmaz. Bu tür

üretilen sera gazı miktarı açısından

çalışmalarda öğrencilerde istek ve merak

insan faaliyetlerinin çevreye verdiği
zararın ölçüsüdür.

duygusunun yaratılması çok önemlidir. Bu

Karbon hesaplamanıza adımları takip

nedenle de harcanacak çabaların olumlu

ederek başlayabileceğiniz gibi, herhangi

sonuçlanması, öğrencilerin ilgi ve isteğini

bir adıma geçiş yaparak bağımsız

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.
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olarak ilgili adımdan dolayı ne kadar

toplam

üretimine neden olduğunuzu hesaplayabilir,
üretimizini hesapladıktan sonra

bunu telafi etmek için öneriler
alabilirsiniz.

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

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.
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.
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.
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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).
Türler
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Tahmini
Çimlenme Günü

Ekim Derinliği
(cm)

Çimlenmede
Toprak Isısı (C`)

Olgunlaşma
Süresi (Gün-Ay)

Ekim Zamanı

Bamya

7 – 14

2 -2,5

14 – 24

85 – 95

İlkbahar

Bakla

10 – 12

6–8

8

4-5 ay

Sonbahar

Bezelye

6 – 10

2,5 – 5

8 – 24

60 – 120

İlkbahar – Sonbahar

Biber

10 – 12

0,5 – 1

18 – 35

65 – 90

İlkbahar

Börülce

10 – 20

3–5

8 – 10

50 – 60

İlkbahar

Domates

6 – 10

0,5 – 1

16 – 35

80 – 120

İlkbahar

Fasulye

6 -10

3–5

15 – 30

65 – 85

İlkbahar

Havuç

7 – 14

2–3

15 – 20

70 – 120

Sonbahar – Yaz

Hıyar

6 – 10

2 – 2,5

16 – 35

55 – 70

İlkbahar – Yaz

Acur

5 – 10

2 – 2,5

15

60 – 80

İlkbahar

Ispanak

8 – 10

1–2

7 – 24

4 – 5 ay

İlkbahar – Sonbahar

Kabak

5 – 10

2 – 2,5

21 – 35

50

İlkbahar – Sonbahar

Karnabahar

6 – 10

0,5 – 1

7 – 20

70 – 145

Sonbahar – Yaz

Karpuz

6 – 10

2,5 – 3

18 – 30

80 – 90

İlkbahar

Kavun

4–8

2 – 2,5

18 – 30

80 – 120

İlkbahar

Kereviz

14 – 21

0,2 – 0,5

16 – 20

6 – 8 ay

İlkbahar

Lahana

6 – 10

0,5 – 1

15 – 20

3 – 6 ay

Sonbahar – Yaz

Marul

4 – 10

0,5 – 1

6 – 25

65 – 90

İlkbahar – Sonbahar

Maydanoz

14 – 28

0,5 – 1

10 – 29

70 – 90

İlkbahar – Sonbahar

Roka

3–8

0,5

15 – 20

30 – 40

İlkbahar – Sonbahar

Tere

2

1 – 1,5

15 – 20

25 – 30

İlkbahar – Sonbahar

Dereotu

7 – 21

0,5 – 1

15 – 20

2 ay

İlkbahar – Sonbahar

Şalgam

4 – 10

2–3

15 – 20

3 – 4 ay

İlkbahar – Sonbahar

Pancar

7 – 14

2–3

10 – 30

4 – 6 ay

İlkbahar – Sonbahar

Pazı

7 – 14

1 – 1,5

10 – 25

2 ay

İlkbahar – Sonbahar

Patlıcan

7 – 14

0,5 – 1

24 – 35

70 – 90

İlkbahar

Pırasa

7 – 12

1–2

24

7 – 9 ay

İlkbahar

Semizotu

7 – 12

0,5 – 1

10 – 29

60 – 70

İlkbahar – Sonbahar

Başsoğan

7 – 14

0,5 – 1

10 – 35

6 – 8 ay

İlkbahar – Sonbahar

Taze Soğan

7 – 14

0,5 – 1

10 – 35

2 – 4 ay

İlkbahar – Sonbahar –
Kış

Turp

3–7

0,5 – 1

12 – 18

25 – 35

Sonbahar

İklim Değişikliği
ve Geri Dönüşüm

> > İklim Değişikliği

ve Geri Dönüşüm

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

Güneş Işınları

Şekil 3. Sera Etkisi
https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojiyegir.aspx?s=7

Atmosfere yansıyan ısı

Güneş Işınları

Stratosfer

ndioksi

t ve diğe

Troposfer

Doğal Sera Etkisi
(a)

r gazlar
Karbondioksit
ve diğer gazların
katılımı

Karbo

Gelecekteki Tehlike
(b)
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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

Enerji

İnsan Sağlığı

Tarım

Salerde Erozyon

Enerji
Politikalarında
Değişim

İklim Bağlantılı
Ölümler

Ürün Kayıpları

Sel ve Taşkınlar

Enerji
Tüketiminde
Değişim

Salgın Hastalıklar

Sulama
Problemleri

Kıyılarda
Yerleşik
Toplulukları
Koruma
Faaliyetleri

Enerji
Faaliyetlerinde
Değişim

Hava Kalitesinde Tarım Alanlarında
Düşüş
Değişim

Doğal Çevre
ve Türler

Su Kaynakları

Doğal Yaşam
Alanlarında
Kayıplar

Su Arzında
Azalma

Tür
Çeşitliliğinde
Azalma

Su Kalitesinde
Düşüş

Ormanların
Coğrafi
Dağılımında
Değişme

Su Kaynakları
İçin Rekabet

Orman Sağlığı ve
Verimliliğinde
Düşüş

Ormanlar

Orman
Kompozisyonu
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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.
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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

En Öncelikli Seçenek

Önleme

tekrar kazanmak mümkündür. Bu

Azaltma

maddeler; demir, çelik, bakır,

Tekrar Kullanım

alüminyum, kurşun, piller, kağıt,

Geri Dönüşüm

En Son Seçenek
Şekil 5. Atık Yönetim Piramidi
https://hlccevre.com/atik-yonetimi-nedir/
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plastik,kauçuk,cam,motor
yağları,atık yağlar, akümülatörler,

Enerji Geri Kazanımı

araç lastikleri, beton, röntgen

Bertaraf

filmleri, elektronik atıklar ve
organik atıklardır.

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).

Bu bölüm Kaşot (2017) Çevre Eğitimi kitabından doğrudan alıntılanmıştır. Kılavuzların geliştirilme
sürecinde öğretmenlerden gelen konu istekleri bağlamında geliştirilecektir.
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Ekler

Eğitim Destek Etkinlikleri
> > Ek 1: Çevre
Değerlendirme Rubriği
Öğretmenin Adı Soyadı:

Okul:

Sınıf:

Uyguluma Tarihi:

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.
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MADDELER

TAM

ORTA

KISMEN

HİÇ

Etkinlik öncesinde
öğrencilere ‘‘ etkinlik
amacı ’’ açıklandı mı?

Etkinliğin amacı, etkinlik
öncesinde öğrencilere
detaylı ve öğrencilerin
anlayacakları düzeyde
açıklanmıştır.

Etkinliğin amacı, etkinlik
öncesinde uygun şekilde
açıklanmıştır.

Etkinliğin amacı, etkinlik
öncesinde öğrencilere
kısmen açıklanmış,
öğrencinin anlayabileceği
düzeye uygun hale
getirilememiştir.

Etkinliğin amacı, etkinlik
öncesinde öğrencilere
açıklanmamıştır.

Etkinlik öncesinde
öğrencilere açıklanan
‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler
tarafından açık bir şekilde
anlaşıldı mı?

Etkinlik öncesinde
öğrencilere açıklanan
‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler
tarafından anlaşılmış ve
öğrenciler terkak
açıklamaya ihtiyaç
duymamıştır.

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.

Etkinlik öğrencilerinizin
ilgisini çekti mi ?

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.

Öğrenciler etkinliğe istekli
bir şekilde katıldılar mı?

Öğrenciler etkinliğe istekli
bir şekilde katılım
sağlamış ve etkinlik
süresince katılım
konusunda problem
yaşanmamıştır.

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.

Öğrenciler etkinlik
sürecine, günlük hayattan
örnekler vererek katkıda
bulundular mı?

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 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.

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?

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?

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.

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.

Etkinliği uygularken
kendinizi yeterli ve rahat
hissettiniz mi?

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.

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.
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> > Ek 2:

Etkinlik ile İlgili Öğretmen
Görüşleri

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.)?
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4.

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

5.

Eğer etkinliği herhangi bir sebepten dolayı uygulayamadıysanız lütfen nedenini belirtiniz.

Okul Öncesi Eğitim Programı
Öğrenme Çıktıları

Okul Öncesi Eğitim
> > Programı Öğrenme
Çıktıları
Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan çevreyle ilişkili öğrenme çıktıları aşağıdaki tablolarda
belirtildiği gibidir. Halihazırda, program içerisinde yer alan öğrenme çıktıları öğretmenler tarafından
değerlendirilmektedir. Bu öğrenme çıktılarına uygun olarak hazırlanan çevre etkinlikleriyle, çevre
farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; etkinliklerin değerlendirme sürecinde öğrenme
çıktıları değil, çevre farkındalığına yönelik kazanımlar etkinliklerin içeriğine bağlı olarak
değerlendirilmelidir. Ekte sunulan değerlendirme formuna vereceğiniz içten yanıtlar, sizlere sunulan
etkinliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için önem arz etmektedir.
Okul Öncesi Öğrenme Alanları ve Öğrenme Çıktıları Tablosu
SAĞLIK VE FİZİKSEL GELİŞİM ÖĞRENME ALANINA AİT
ÖĞRENME ÇIKTILARI

DİL, İLETİŞİM VE OKUMA-YAZMA HAZIRLIK ÖĞRENME
ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI

ÖÇ 1- Bedeninin özelliklerini tanır ve duyu organlarının
işlevlerini ayırt eder (Ör. Duyma, görme, işitme, koklama ve
dokunma).

ÖÇ 1- Gereksinimlerini belirtmek, duygu ve düşüncelerini
paylaşmak için dili bir iletişim yolu olarak kullanır.

ÖÇ 2- Öz bakım bezerisi kazanır.

ÖÇ 2- Günlük yaşam deneyimlerini (dinlediklerini/izlediklerini)
farklı yollarla ifade eder.

ÖÇ 3- Bedenini kullanarak fiziksel etkinliklere katılır.

ÖÇ 3- Dilin farklı ifade biçimleri (sözel/yazılı/işitsel) olduğunu
kavrar.

ÖÇ 4- Fiziksel etkinliklerde oyunları çeşitli materyaller
kullanarak oynar.

ÖÇ 4- Türkçeyi kuralarına uygun biçimde kullanma çabası
gösterir.

ÖÇ 5- Fiziksel etkinlikler yoluyla adil ve adaletli davranma
becerisi geliştirir.

ÖÇ 5- Görsel-teknolojik okuryazarlık geliştirir.

ÖÇ 6- Fiziksel gelişimi açısından sağlıklı alışkanlıklar
kazanmanın önemini kavrar.

ÖÇ 6- Farklı ortamlarda duyduğu kavramları günlük yaşamında
kullanarak sözcük dağarcığını geliştirir.

ÖÇ 7- Temel sağlık ve güvenlik konularında bilgi edinerek
tehlikelerden korunmayı öğrenir.

ÖÇ 7- Kendi dilinden farklı dillerle ilgili farkındalık geliştirir.

ÖÇ 8- Fiziksel aktiviteler sonucu bedeninde oluşan değişimlerle
ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

ÖÇ 8- Okuma-yazmaya ilişkin farkındalık geliştirir.

ÖÇ 9- Bedensel yeteneklerini keşfederek güven geliştirir.

ÖÇ 9- Duygu ve düşüncelerini diğerlerine iletmen için,
resimlerin yanı sıra harf ve sayı sembollerini de kullanır.
ÖÇ 10- Dili yaratıcı biçimde kullanır.
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MATEMATİK VE MANTIKSAL DÜŞÜNCE ÖĞRENME
ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI

FEN, DOĞA VE ÇEVRESEL FARKINDALIK ÖĞRENME
ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI

ÖÇ 1- Çevresindeki nesneleri özelliklerine göre ayırt eder.

ÖÇ 1- Doğal ve sosyal çevresindeki değişimleri merak eder ve
aktif biçimde araştırır.

ÖÇ 2- Çevresindeki geometrik şekilleri tanır.

ÖÇ 2- Canlı ve cansız varlıkların özelliklerini inceler.

ÖÇ 3- Boyut/miktar ile sembolik sayı kavramı arasındaki ilişkiyi
keşfeder.

ÖÇ 3- Çevreye ve doğaya ilişkin sorumluluklarını kavrar.

ÖÇ 4- Ölçü birimlerini kullanır.

ÖÇ 4- Canlıların yaşam haklarını korur.

ÖÇ 5- Zaman kavramı ile günlük yaşam olayları arasındaki
ilişkiyi keşfeder.

ÖÇ 5- Karşılaştığı problemlere uygun araç, gereç, materyal ve
teknolojiyi kullanarak çözüm üretir.

ÖÇ 6- Mekânda konumu kavrar.

ÖÇ 6- Gözlem yapma, soru sorma ve neden-sonuç ilişkileri
kurma cb. temel araştırma tekniklerini uygulama yeterliği
kazanır.

ÖÇ 7- Olaylar ve nesneler arasındaki ilişkiler konusunda
farkındalık geliştirir.

ÖÇ 7- Teknolojinin günlük yaşamda kullanumu konusunda
farkındalık geliştirir.

ÖÇ 8- Matematiğin yaşantısının her alanında var olduğuna
ilişkin farkındalık geliştirir.

ÖÇ 8- Teknoloji konusunda yaşına uygun yeterlikler kazanır.

ÖÇ 9- Günlük yaşamda karşılaştığı problemlere mantıksal
çözümler üretir.

KİŞİSEL, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÖĞRENME
ALANINA AİT ÖĞRENME ÇIKTILARI

YARATICI VE ESTETİK GELİŞİM ÖĞRENME ALANINA AİT
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE GÖSTERGELER

ÖÇ 1- Birey olarak kendisi ve özellikleri ile ilgili farkındalık
geliştirir.

ÖÇ 1- Yaratıcı etkinlikler yoluyla kendini serbestçe ifade
etmekten keyif alır.

ÖÇ 2- Diğerleriyle ilişkilerini olumlu biçimde kurar ve sürdürür.

ÖÇ 2- Yaratıcı etkinlikler yoluyla yaşıtları ve yetişkinlerle
etkileşime girer ve sağlıklı ilişkiler kurar.

ÖÇ 3- Çeşitli durumlarda kendisinin ve diğerlerinin duygularını
farklı yollarla açıklar.

ÖÇ 3- Yaratıcı etkinliklerinde farklı malzeme ve teknikleri
kullanır.

ÖÇ 4- Duygu ve davranışlarını bağımsız biçimde düzenler ve
yönetir.

ÖÇ 4- Yaratıcı etkinlikler ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade
eder.

ÖÇ 5- Çatışma durumlarında ilişkilerini yönetir.

ÖÇ 5- Yaratıcı etkinlikler yoluyla farklılıklara tolerans geliştirir.

ÖÇ 6- Kendisinin ve çevresindeki bireylerin hakları ile ilgili
farkındalık geliştirir.

ÖÇ 6- Estetik değerleri korur.

ÖÇ 7- Beslenme, giyinme ve hijyen konularında toplumsal
yaşama uygun beceriler gösterir.
Alan Gezileri
ÖÇ 8- Riskli durumlarda rahatsız ve tehlikede hissettiğinde
kendini korur ve yardım ister.
Tehlikeler karşısında yılan köpek vs.... yardım ister.
ÖÇ 9- İçinde yaşadığı kültürü ve farklı kültürlerin özelliklerini
açıklar.
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Etkinlikler

> > Etkinlik 1
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Müzedeki Şekiller

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Yaratıcı ve Estetik Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-6-9-4

Materyal:
Oyun Kartları, Oturmak için minder, Eserlerin resim kartları, öğrenci isimlikleri, ek isimlikler, pekiştirme kağıtları
(eşleştirme çalışma yaprağı), Resim kağıdı, boya.

Yöntem:

Gezi- Gözlem

Öğrenim Süreci:
Öğrenciler müze içinde (veya uygunsa dışarıda) toplanır. Öğrencilerden öğretmeni görebilecek biçimde
oturmaları istenir. Öğretmen eline şekillerin kartlarını tek tek göstererek ne olduğunu sorar. Aldığı cevaplara göre
öğrencilere rehberlik eder.
İkinci soru önceden resimlenmiş müze içerisinde bulunan eserlerin resimleri ile ilgilidir.
Öğretmen kendini şöyle ifade eder: “Bu resimdeki heykel, vazo vb.’nin şekli hakkında konuşmak istiyorum.”
Öğretmen eser kartını göstererek sorar “bu resimde gördüğünüz….., şekli ne?” Bir eserde birden çok şekil
olabilir. Öğrenci, önceden verilen şekil kartlarını kullanarak yanıtlar verir birden çok şekil içeren eserlere birden
fazla kart kaldırabilir..
Öğrencilerin ellerindeki şekil kartları eserlerler ile eşleştirmesi istenir. Eğer etkinlik müze dışında başlamış ise
etkinlik kapsamındaki eserlerin bulunduğu alana gidilir. Müze kurallarına uyup (şekiller ile eserlerin karşısına
yerleştirerek) eşleştirme çalışması yapılır.

Öneri: Öğrencilere ek olarak isim kartları verilir. Eşleştirmeyi bitiren çocuk adını üzerinde yazıldığı kartı bırakır ve
öğretmenin yanına döner. Öğretmen bu süreçte çocukların eşleştirmelerini daha sonra sınıfta sohbet etmek üzere
resimlerini çekerek muhafaza eder.
(Öğrencilerin hareketlerini kontrol edebilmek açısından eserlerin birbirine yakın olması dikkat edilmelidir)
Daha sonra tüm öğrenciler müzenin ortasına veya bahçede daire şekilde oturabilecekleri şekilde toplanır ve ne
gördüklerini sıra ile anlatmaları sağlanır. Bu anlatımı yaparken hareketlerini de yapmaları istenir (kaşıksa çorba
içme hareketi gibi). Etkinlik bir sanat etkinliği ile sonlandırılır.

Dikkat Etdilmesi Gerekenler:
Müzeye gidilmeden önce öğrencilerle müzedeki kurallar hakkında sohbet edilmelidir.

Değerlendirme:
Öğrenme Çıktısı değerlendirme formu- Gözlem formu

Hazırlayan: Pembe Aytaç

> > Bilgi Kartı

Merhaba benim adım

ANFORA
Geniş gövdeli, dar boyunlu,
çoğunlukla sivri dipli, iki
kulplu, topraktan yapılmış
,şarap, zeytinyağı gibi sıvıları
koymak ya da tahılı korumak,
taşımak için kullanılmış olan
antik
testiyim.
Kıbırsta,
“Girne
Kalesinde”
sergilenmekteyim.

1

2

3

KEŞİF TUTANAĞI

Merhaba benim adım

ANFORA
Topraktan yapılmış bir
tes�yim hadi beni bul.
Doğru cevaplara

çaprı (X) işareti koy

4

1
*

Eserin adı hangi
harfle başlıyor?

2
**

Eserin Tarhi
nedir?

3
***

Hangi amaç için
kullanılmamıştır
?

4
****

Hangisine
benziyor
bulunuz.

5
*****

Günümüzde
eserle aynı
özelliği taşıyan
eşya hangisidir?

E

Tutanağı hazırlayan : Pembe Aytaç 2016
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> > Etkinlik 2
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Müzedeki Şekiller
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Yaratıcı ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanı : ÖÇ 3-6
Kişisel-Sosyal Öğrenme Alanı: ÖÇ 9-6-4
Fen-Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-5-6
Matematik Mantıksal Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-2-9

Materyal:
OyunKartları, Oturmak için minder, Eserlerin resim kartları, öğrenci isimlikleri, ek isimlikler, pekiştirme
kağıtları (eşleştirme çalışma yaprağı), Resim kağıdı, boya.

Yöntem :

Gezi- Gözlem

Öğrenme Süreci:
Öğrenciler müze içinde (veya hava güzelse dışarıda) toplanır. Öğrencilerden öğretmeni görebilecek biçimde
oturmaları istenir. Öğretmen eline şekillerin kartlarını tek tek göstererek ne olduğunu sorar. Aldığı cevaplara göre
öğrenciyi tebrik eder veya düzeltir. İkinci soru önceden resimlenmiş müze içerisinde bulunan eserlerin resimleri ile
ilgilidir. Öğretmen kendini şöyle ifade eder: “Bu resimdeki heykel, vazo vb.’nin şekli hakkında konuşmak
istiyorum.” Öğretmen eser kartını kaldırır ve sorar “Hadi söyle, şekli ne?” Bir eserde birden çok şekil olabilir.
Öğrencinin verdiği cevaba uygun şekil kartlar öğrenciye verilebilmelidir.

Cevabı aldığı öğrencinin eline şekiller verilir ve eserler ile eşleştirmesi istenir. Eğer müze dışında başlamış ise
etkinlik müzede eserlerin bulunduğu alana gidilir. Müze kurallarına uyup (şekiller ile eserlerin karşısına
yerleştirerek) eşleştirme çalışması yapmaları istenir. Öğrencilere ek olarak isim kartları verilir. Eşleştirmeyi bitiren
çocuk adını üzerinde yazıldığı kartı bırakır ve öğretmenin yanına döner. Öğretmen bu süreçte çocukların
eşleştirmelerini daha sonra sınıfta sohbet etmek üzere resimlerini çekerek muhafaza eder.
(Öğrencilerin hareketlerini kontrol edebilmek açısından eserlerin birbirine yakın olması dikkat edilmelidir)
Daha sonra tüm öğrenciler müzenin ortasına veya bahçede daire şekilde oturabilecekleri şekilde toplanır ve ne
gördüklerini sıra ile anlatmaları sağlanır. Bu anlatımı yaparken hareketlerini de yapmaları istenir (kaşıksa çorba
içme hareketi gibi). Etkinlik bir sanat etkinliği ile sonlandırılır.

Dikkat Eytdilmesi Gerekenler:
Müzeye gidilmeden önce öğrencilerle müzedeki kurallar hakkında sohbet edilmelidir.

Değerlendirme:
Öğrenme Çıktısı değerlendirme formu- Gözlem formu
•
Değerlendirme süreci için hazırlanan pekiştirme çalışma yaprağında öğrencilerin Eser- Şekil eşleştirme
çalışması yapmaları öngörülebilir.
•
Müzedeki geçirdikleri gün ile ilgili resim yapmaları ve öğretmenleri ile sohbet etmeleri Öğretmen sohbet
sırasında aldığı notlar ile eğitim sürecinin gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilir.

Öğretmene Notlar:
•

Öğretmen mutlaka öğrencileri ile geçireceği müze ortamını önceden gidip incelemelidir. Müze yöneticileri

önceden bilgilendirilmelidir.
•

Öğrenciler müzeye gitmeden önce müze kurallarını bilmeleri önem arz etmektedir.

•

Öğrencinin verdiği cevaba uygun şekil kartları öğrenciye verilebilmelidir. Bu yüzden şekil kartları yeterli

sayıda hazırlanmalıdır.
•

Değerlendirme süreci için hazırlanan pekiştirme çalışma yaprağında öğrencilerin Eser- Şekil eşleştirme

çalışması yapmaları ve çalışma yapraklarının değerlendirilmesi sağlanabilir.
•

Müzedeki geçirdikleri gün ile ilgili sohbetten sonra her öğrencinin önceden kesilip hazırlanmış şekilleri

kullanarak kendi eserlerini yaratmaları sağlanabilir. Öğretmen sohbet sırasında aldığı notlar ile eğitim sürecinin
gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilir.

Hazırlayan: Geliştiren Pembe Aytaç-2016

> > Etkinlik 3
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Anfora

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Yaratıcı ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-6
Kişisel-Sosyal Öğrenme Alanı: ÖÇ 9-6-4
Fen-Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı : ÖÇ 1-5-6
Matematik Mantıksal Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-2-9
Dil, İletişim ve Okuma-Yazmaya Hazırlık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-5-6

Materyal:
Eserlerin bilgi resim kartları (gemi resimi, zeytin resmi, tahıl resimi, üzüm resmi, taşıyan insan resimleri gibi ),
öğrenci isimlikleri, pekiştirme kağıtları (çalışma yaprağı), Resim kağıdı, boya,

Yöntem :

Gezi- Gözlem

Eğitim Süreci:
Öğrenciler müze içinde (veya hava güzelse dışarıda) toplanır. Öğrencilerden öğretmeni görebilecek biçimde
oturmaları istenir. Öğretmen eline minik bir Anfora alır ve öğrencilere göstererek bugün müzede bu eseri bulacağız
der. Kısa anlatımdan sonra öğrencilerle müzeye girilir. Anfora’yı bulmak için müzede bir süre geçirmelerini istenir.
Bulan öğrencinin “Buldum” diyerek seslenmesi istenir. Anfora önünde grup ile buluşulur ve bir daire olunur. Bir
süre öğrencilerin Anforayı incelemeleri sağlanır. (İnceleme sırasında öğretmen bilgi resim kartlarını Anforanın
yanıa yerleştirir ve çocukların gördüklerinden emin olur).

Daha sonra bahçeye çıkılır. Öğretmen Anfora Bilgi kartını okumadan önce bilgi resimlerini daire ortasına
aralıklarla yerleştirir. Şöyle der: “Ben bilgi kartını okurken adını duyduğunuz nesnenin yanına gideceksiniz. Yani
gemi dersem gemi resminin yanına, üzüm dersem üzüm resminin yanına.”. Tüm anlatım bitince sohbet edilir.
Öğrenci bilgileri pekiştirilir. Ve çalışma kağıdı ile etkinlik sonlandırılır.

Dikkat edilmesi Gerekenler:
Müzeye gidilmeden önce öğrencilerle müzedeki kurallar hakkında sohbet edilmelidir.

Değerlendirme:
Öğrenme Çıktısı değerlendirme formu- Gözlem formu
Müzedeki geçirdikleri gün ile ilgili resim yapmaları ve öğretmenleri ile sohbet etmeleri Öğretmen sohbet sırasında
aldığı notlar ile eğitim sürecinin gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilir.

Öğretmene Notlar:
•
Öğretmen mutlaka öğrencileri ile geçireceği müze ortamını önceden gidip incelemelidir. Müze yöneticileri önceden bilgilendirilmelidir.
•
Öğrenciler müzeye gitmeden önce müze kurallarını bilmeleri önem arz etmektedir.
•
Öğrencinin verdiği cevaba uygun şekil kartları öğrenciye verilebilmelidir. Bu yüzden şekil kartları yeterli
sayıda hazırlanmalıdır.
•
Değerlendirme süreci için hazırlanan pekiştirme çalışma yaprağında öğrencilerin Eser- Şekil eşleştirme
çalışması yapmaları ve çalışma yapraklarının değerlendirilmesi sağlanabilir.
•
Müzedeki geçirdikleri gün ile ilgili sohbetten sonra her öğrencinin önceden kesilip hazırlanmış şekilleri
kullanarak kendi eserlerini yaratmaları sağlanabilir. Öğretmen sohbet sırasında aldığı notlar ile eğitim sürecinin
gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilir.

Hazırlayan: Pembe Aytaç- 2016

> > Etkinlik 4
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Tepeden Tırnağa

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Yaratıcı ve Estetik Gelişim Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-6
Kişisel-Sosyal Öğrenme Alanı: ÖÇ 6-4
Fen-Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-5-6
Sağlık ve Fiziksel Gelişim Öğrenme Alanı: ÖÇ 1

Materyal:
Tepeden Tırnağa” hikaye kitabı veya sanal anlatımı videosu, Taş, Bahçeden toplanan
dallar ve yapraklar

Yöntem:

Gezi- Gözlem

Öğrenim Süreci:
Öğretmen çember saatinde Tepeden kitabını okurken çocuklarında hayvanlar ile aynı hareketleri yapabilme
olanağını sağlar.
Hikaye sonunda soru sorarak çocukların kendilerini ifade etmeleri sağlanır.
Bir insan maketi veya hayvan maketi ile İnsanları ve hayvanların bu hareketleri yapabilmek için kollara bacaklara
gövdeye, sahip olmaları gerektiği belirtilerek. Bedenlerini tanımları sağlanır. Eğer 5 yaş ile çalışılıyor ise kas ve
kemiklere sahip olması gerektiği anlatılabilir.
Tüm bu anlatımların ve fikir alışverişinden sonra bedenlerini taş, tahtalar ve yapraklar kullanarak çizmeleri istenir.
Uygun bir örnek gösterilerek çocukların bilgileri tazelenebilir.
Not: Etkinlik öncesi taş, tahta, dal parçası ve yaprakları doğaya zarar vermeyecek şekilde çocuklar tarafından
toplanabilir.

Değerlendirme:
Öğrenme Çıktısı değerlendirme formu- Gözlem formu

Hazırlayan:Eric Carle-Tepeden Tırnağa kitabı.

> > Etkinlik 5
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Bitkilerin Kokusu (Tahmin et- Eşleştir)
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Kişisel-Sosyal Öğrenme Alanı: ÖÇ 6-4
Dil, İletişim ve Okuma-Yazmaya Hazırlık Öğrenme Alanı: ÖÇ 2-6
Matematik Mantıksal Gelişim Alanı: ÖÇ 7-9
Fen-Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-2-5-6
Sağlık ve Fiziksel Gelişim Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-9

Materyal:
Bitkiler: Kuru-Taze Nane
Kuru-Taze biberiye
Kuru-Taze Kişniş (Golyandro)
Okaliptüs tohumu ve yaprağı
Defne yaprağı vb.
Saklama kapları: Minik şişeler veya mini saklama kapları.(6- 12 adet olabilir yaş düzeyine göre arttırıp
azaltabilirsiniz)
Tepsi

Yöntem :

Gezi- Gözlem

Hazırlık Aşaması:
Her bitki için iki eş yapıda, eş renkte (şeffaf olmayan) kutulara doldurulmalı (iki kutya aynı bitkinin kuru ve taze
halleri yerleştirilebilir). Kutuların alt kısmına bitki isimleri yazılmalıdır. Tüm işlemler bittikten sonra tepsiye
yerleştirilir. Tepsi sınıfın fen merkezine yetiştirilebilir. Eğer evde eğitim alıyorsa çocuğa hazırlanan ait alana
yerleştirilir.

ÖNEMLİ NOT: Bu etkinlik hazırlanırken çocukların alerjileri mutlaka bilinmelidir. alerjik yapıdaki çocukların sağlık
durumları ön planda tutulmalıdır.

Öğrenme Süreci:
Bu deney öncelikle tüm sınıfa çember saatinde tanıtılmalıdır. Koku kutularının kapaklarını açıp koklayarak
eşleştirme çalışması yapabilecekleri aktarılmalıdır. Eğer evde yapılan bir etkinlik ise aile büyüğü çocuğu ile
birlikte ilk denemesini yapmalıdır. Son olarak merkeze veya evdeki alana tepsi yerleştirerek çocuk çalışmayı
yaparken gözlemlenmelidir.

Çeşitlendirme :
Yaprağa dokun aynı yapıdaki yaprakları eşleştir, tadına bak eşleştir deneyi de uygulanabilir.

Değerlendirme:
Öğrenme Çıktısı değerlendirme formu- Gözlem formu

Öğretmene Notlar:
•
•

Koku Alerjisi olan öğrenciler önceden belirlenmeli süreç yönetilmelidir.
Yaprağa dokun aynı yapıdaki yaprakları eşleştir, tadına bak eşleştir deneyi de uygulanabilir.

Hazırlayan: Montesori Duyu Etkinlikleri

> > Etkinlik 6
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Suyumu Kirletme-Giriş
Dersin Adı ve Düzeyi: 4 -5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Materyal:
Öğrenci sayısı kadar sulu boya, fırça ve şeffaf su kabı

Yöntem :
Öğrenme Süreci:
Çocuklar ile serbest suluboya çalışması yapılır. Çalışma sırasında öğretmen, kullanılan suyun başlangıçtaki
rengine ve çalışma esnasında nasıl renk değiştirdiğine vurgu yapar. Çalışma sonrasında etkinlik öğrenciler ile
değerlendirilirken öğretmen, sulu boya çalışması için kullanılan suyun nasıl ve neden renk değiştirdiğini çocuklara
sorar. Çocukların bu konuya dair görüş ve deneyimlerini dinlenmesinin ardından öğretmen, tıpkı suluboyanın
suyun rengini değiştirdiği gibi, bazı atıkların da doğada bulunan su kaynaklarını kirlettiğini söyler. Çocuklar ile
sohbet edilerek bu konu hakkındaki bilgi ve hazır bulunuşlukları tespit edilir ve öğretmen, çeşitli etkinlikler ile
aracılığı ile bu konuyu inceleyeceklerini söyler

Dikkat edilmesi Gerekenler:
Bu etkinliğin amacı, somut yaşantılar yolu ile çocuklarda su kirliliğine dair farkındalık yaratmaktır. Bu sebeple sulu
boya çalışması esnasında çocukların dikkati sık sık suyun rengindeki dönüşüme çekilmelidir.

Değerlendirme:
Yapılacak bu etkinlik “Suyumu Kirletme” projesinin giriş etkinliğidir. Bu sebeple öğretmen -çember saatinde yaptığı
gibi, çocukların konuya dair ilgi, bilgi ve hazır bulunuşluklarını not almalı, ilerleyen etkinlikleri bu notlar
çerçevesinde şekillendirmelidir.

Hazırlayan:Çağrı Peköz 2021

> > Etkinlik 7
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Suyumu Kirletme- Suyu Kim Kirletti?
Dersin adı ve düzeyi: 4 -5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık; ÖÇ 3

Materyal:
Öğrenci sayısı kadar sulu boya, fırça ve şeffaf su kabı

Yöntem: Alan gezisi, Drama
Öğrenme Süreci:
Çocuklar ile okulun yakınlarında bulunan bir su birikintisine gidilir. Bu alan gezisinde öğretmen farklı oyun
tiplerini kullanarak, çocukların bulundukları su birikintisini kendilerinin incelemesine yardımcı olacağı gibi, drama,
heykel, fotoğraf, resim gibi yaratıcı yöntemler de bu amaç için kullanılabilir. Verilen bu örnek etkinlikte yaratıcı
yöntemlerin içerisinde bulunan drama yöntemi kullanılacaktır.
Çocuklar okulun yakınlarında bulunan bir su birikintisine gidecekleri konusunda önceden bilgilendirilir. Bu süreçte
çocuklar ile çeşitli hayvanların evleri hakkında sohbet edilir. Bu sohbetin amacı, alan gezisi sırasında yapılacak
drama etkinliğinde suda yaşayan canlılar için su kirliliğinin sonuçlarının somutlaştırılması ve çevre kirliliğinin
nedenlerinin incelenmesidir.
Çocuklara güvenlik etkinliği ve kendi güvenlikleri için dikkat etmeleri gerekenler hatırlatıldıktan
sonra çocuklar ile su birikintisine gidilir. Burada önce çocuklar ile çevre incelenir ve çevrede bulunan
çöpler proje kapsamında değerlendirme bölümünde kullanılmak için öğretmen tarafından
fotoğraflanır ve not edilir. Sonrasında çocuklar, yarım ay şeklinde oturtulur ve öğretmen çocukların
dikkatini etkinliğe çekmek için çocuklara suda hangi hayvanların yaşadığı sorusunu yöneltir.
Çocukların verdiği cevapların dinlenmesinin ardından öğretmen; bazı çocukların suda yaşayan canlılar olacağını,
bazılarının ise çevreye kirleten kişiler olacağını söyler. Etkinliğin devamında çocuklar gruplara bölünerek her
gruba örnek bir atık verilir ve bu atıkların su birikintisine neden atıldığını ve balıkların evlerine atılan bu atıklara
nasıl tepki verdiklerini canlandırmalarını ister. Örneğin, “doğada yürüyüş yapan biri su içtiği şişeyi neden su
birikintisine atar? Doğa yürüyüşü yapan kişi boş şişeyi taşımaktan sıkıldığı için olabilir mi?”. Çocuklara
canlandıracakları durumlar için tartışmalarına imkân tanınır. Öğretmenin görevi bu grupları gezerek tartışmayı
soru ve önerileri ile yönlendirmektir.
Alan gezisinin sonunda, deney yapmak amacı ile su birikintisinden bir şişeye biraz su ve toprak alınır.

Çeşitli Atıklar:
Doğada yürüyüş yapan birinin attığı pet şişe
Yırtılan ağlarını yanında götürüp çöpe atmak yerine denize atan balıkçı
Pikniğe gelen kişilerin geride bıraktığı naylon poşetler
Arkadaşları ile oynamaya gelen çocukların bıraktığı yiyecek paketleri

Dikkat Edilmesi Gerekenlert:
Okulun yakınlarında su birikintisi yoksa yağmur sonrası oluşan bir birikintiler kullanılabilir.
Ziyaret edilecek su birikintisi önceden öğretmen tarafından ziyaret edilip etkinlik için uygunluğu kontrol edilmelidir.
Etkinliğin örnek olay canlandırma bölümünde 4 yaş grubu cesaretlendirme ve ipuçlarına ihtiyaç duyabilir. Yaş
grubu fark etmeksizin verilecek ipuçları çocukların yaratıcılığını öldürmemelidir. Çocukların düzeyine göre her atık
için farklı bir kısa hikâye yazılabilir. Örneğin; “Refik, en iyi arkadaşları olan Hasan ve Salih ile oyun oynamak için
su birikintisinin yanına gelir. Sizce burada hangi oyunlar oynanabilir (Çocuklardan cevaplar alınır). Refik
arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra çok acıkır ve yanlarında getirdikleri yemişleri birlikte yerler. Sizce Refik ve
arkadaşları yanlarında hangi yemişleri getirmiştir (Çocukların cevapları alınır). Peki sizce Refik ve arkadaşları
evlerine dönerken neden çöplerini yanlarında götürmek yerine birikintiye attılar? Hadi gelin bu sorunun cevabını,
bu hikâyeyi canlandırarak bulmaya çalışalım”.
Etkinlik süresince genellemelerden kaçınılmalıdır. “Pikniğe gidenler çevreyi kirletir” bir grubu zan altında bırakıp
çocuklarda olumsuz bir imge yaratırken, “pikniğe giden bazı kişiler çöplerini yanında götürüp çöpe atarken bazıları
ise doğaya atar. Doğaya atılan çöpler ise burada gördüğünüz gibi kirliliğe neden olur” ifadesi çocuklarda böyle bir
imgeyi oluşturmadığı gibi yapılması gerekeni de çocuklara işaret eder.

Değerlendirme:
Etkinliğin değerlendirme aşaması alan gezisi sonrası, yaratıcı yöntemlerden olan resim yöntemi kullanılarak sınıfta
yapılır. Etkinliğin değerlendirme aşamasında öğretmen, çocuklardan gittikleri su birikintisini ve orada gördüklerini
çizmelerini ister. Çocukların çizimlerinin bitmesinin ardından öğretmen, kendi çektiği fotoğrafları öğrencilere
sunarak çocukların su birikintisindeki deneyimlerini kendi çizimleri ve öğretmenin fotoğrafları aracılığı ile
anlatmalarını ister. Öğretmen, çocukların resimleri, anlatıları ve fikirleri ile öğrenme hedeflenen öğrenme çıktısına
ne kadar ulaşıldığına dair ipuçlarını yakalamaya çalışır.

Hazırlayan:Çağrı Peköz 2021

> > Etkinlik 8
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Suyumu Kirletme- Küçük Ctanlılar
Dersin Adı ve Düzeyi: 4 -5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:

Materyal:
Alan gezisinden alınan su ve toprak

Yöntem : Deney
Öğrenme Süreci:
Alan gezisinde ziyaret edilen su birikintisinden alınan su ve toprak, cam bir şişeye konur ve ağzı sıkıca kapatılır.
Buradaki amaç, birikintiden alınan su ve toprak ile kapalı bir ekosfer yaratıp çocukların bu birikintideki canlılığı
görebilmesidir. Şişedeki değişimler, bilimsel sürece uygun şekilde belirli aralıklar ile gözlemlenir ve çocukların
gözlemlerini fotoğraf, resim, kolaj vb. yöntemler ile kayıt altına alması istenir. Belirli bir sürenin sonunda şişenin
içerisinde yaşam bulan küçük canlılar, çocuklar ile gözlemlenir. Bu etkinliğin amacı, su kirliliğinin etkileyebileceği
canlıların sadece insanlar olmadığı ve suyun ekosistem içerisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu
çocuklara göstermektir. Deney süreci devam ederken, farklı yöntemler kullanılarak su kirliliğine dikkat çekilebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekler:
Etkinlik sürece yayıldığından, belirli aralıklarla gözlemlerin yapılması ve kayıtların tutulması unutulmamalıdır.

Değerlendirme:

Öğretmene Notlar:

Hazırlayan:Çağrı Peköz 2021

> > Etkinlik 9
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Suyumu Kirletme – Su Temizlenir Mti?
Dersin Adı ve Düzeyi: 4 -5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık; ÖÇ 3-Çevreye ve doğaya ilişkin sorumluluklarını kavrar.

Materyal:
Tülbent veya kahve filtresi, sıvı yağ, grup sayısı kadar sulu boya, boş şişe, bardak ve küp şeker

Yöntem : Deney
Öğrenme Süreci:
Öğretmen çocuklardan gözlerini kapamalarını ve sınıflarının çöp dolu olduğunu hayal etmelerini ister. Kısa süren
bir düşünme payının ardından çocukların şimdi de çöp dolu olan sınıflarını nasıl temizleyeceklerini hayal
etmelerini ister. Kısa bir düşünme payının ardından öğretmen, çocuklardan sınıfı nasıl hayal ettiklerini ve nasıl
temizlediklerini anlatmalarını ister. Çocukların cevaplarının dinlenmesinin ardından öğretmen, daha önceden
yaptıkları etkinlikte sulu boyanın suyu nasıl kirlettiğini hatırlatır. Bunun ardından öğretmen çocuklara “Sınıfımızda
bulunan çöpleri toplayarak, yerleri silip süpürerek temizleyebileceğimizi söylediniz. Peki sizce kirli olan suyu
temizleyebilir miyiz?” sorusunu yöneltir. Çocukların fikir ve düşüncelerinin dinlenmesinin ardından etkinliğin deney
aşamasına geçilir.
Deney aşamasında çocuklar gruplara ayrılır ve biri boş biri de dolu olmak üzere gruplara içinde su olan şişe ve
bardak verilir. Sonrasında grupların dışarıya çıkarak, içinde su bulunan şişeye; taş ve yaprak koymaları istenir.
Deneyin ilk aşamasında içerisinde taş ve yaprak bulunan su çocuklar tarafından süzülür ve nispeten daha temiz
hale getirilir. Burada öğretmen, suyun içerisinde bulunan katı atıkların süzülerek suyun temizlenebileceğini buna
rağmen suyun tamamen temiz olmadığını söyler. Bu durumu somutlaştırmak için deneyin ikinci aşamasına geçilir.
Deneyin ikinci aşamasında öğretmen çocukların suya taş, yaprak ve toprak koymalarını ister. Bu sefer su
süzüldüğünde suyun rengi topraktan dolayı farklı olacaktır. Bu aşamada öğretmen, suyun içerisinde bulunan
küçük şeylerin veya sıvı atıkların süzülmediğini çocuklara açıklar. Bu durumu somutlaştırmak için etkinliğin üçüncü
aşamasına geçilir. Bu aşamada öğretmen, çocukların suya taş, yaprak ve toprak atmalarını ister. Sonra grupların
şişeyi sıra ile sallamalarını, ardından da herkesin bu suyu sulu boya kullanarak kirletmesini ister.

Ardından öğretmen her şişeye bir miktar sıvı yağ döker. Bu aşamada süzülen su renkli olacak ve yağ üstte
duracaktır. Bu aşamada öğretmen suyu tam anlamı ile temizlemenin zahmetli olduğunu, suda bulunan küçük
atıkların ve sıvı atıkların kolay temizlenemediğini, özellikle sıvı yağların suyu pis ettiğini çocuklara söyler. Bu
noktada öğretmen çocukların deney süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri dinleyerek uygun şekilde süreci
somutlaştırır.
Etkinliği sonunda öğretmen, yağ gibi sıvı atıkların lavabo veya toprağa dökülmeden biriktirilmesi ve biriken yağın
belirli tesislere götürülmesi gerektiğinden bahseder. Bu noktada amaç çocukların sürece dair farkındalık
kazanması ve aileler ile yapılacak sıvı atık biriktirme etkinliği için güdülemektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Etkinlik süreci öğretmenin yapıp çocukların izlediği bir şekilde olmamalı, etkinlik sırasında çocukların süreci
deneyimlemesi sağlanmalıdır.
Çocuklar için karmaşık olabilecek bu süreç gerek deney aşamaları gerekse çocukların düzeyine uygun örnekler ile
somutlaştırılmalıdır.

Değerlendirme:
Öğretmen, çocukların sıvı atıklara dair kazandıkları farkındalığı ve ilgili öğrenme çıktısına ne kadar ulaşıldığına
dair değerlendirmeyi deney aşamaları arasında ve etkinlik sonucunda çocukların fikir ve düşünceleri aracılığı ile
yapabilir.

Hazırlayan:Çağrı Peköz 2021

> > Etkinlik 10
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Suyumu Kirletme – Atık Yağ Biriktiriyoruz
Dersin Adı ve Düzeyi: 4 -5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık; ÖÇ 3-Çevreye ve doğaya ilişkin sorumluluklarını kavrar.

Materyal:

Yöntem : Aile Katılımı
Öğrenme Süreci:
Proje yöntemi kullanılırken, aileler de sürecin bir parçası olmaya davet edilebilir. Özellikle çevre eğitimi
kapsamında düzenlenecek aile katılımlı etkinlikler, sadece çocuğun öğrenmesine katkı sağlamamakta; ailelerde
de gerekli çevre bilincinin kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıda sunulan örnek etkinlikte öğretmen, hem bir
önceki etkinlikte incelenen sıvı atık olgusunu çocuklar için somutlaştırmak hem de aileleri sürecin bir öznesi
yaparak aileleri bilinçlendirmek amacı gütmektedir. Ayrıca bir sonraki değerlendirme etkinliğinde görülebileceği
gibi, aile katılımlı çevre etkinliklerine uzman kişiler davet edilerek, hem ailelerin hem de çocukların bilinçlenmesi
sağlanabilir.
Öğretmen, önceden yapılan “su temizleme” etkinliğini çocuklara hatırlatır ve dikkatlerini yapılacak olan etkinliğe
çeker. Çocukların deneyimlerinin dinlenmesinin ardından öğretmen, yağların çöpe atılmaması ve lavaboya
dökülmemesi gerektiğini çocuklara hatırlatır. Ardından öğretmen çocukların evde bir süre atık yağ biriktireceğini ve
bu atık yağın okula gelecek olan atık yağ toplama aracı ile toplanacağını söyler.

Bu süreçte öğretmen, aileler ile iletişime geçerek süreci yürütür. Sürecin canlı kalması için aşağıda sunulan
aktiviteler yapılabilir:
•

Çocukların atık yağları nasıl biriktirdiğine dair video çekip sınıfta sunabilir.

•

Çocuklar aileleri ile atık yağların çevreye nasıl zarar verdiğini araştırabilir.

•

Çocuklar aileleri ile atık yağların nasıl geri dönüştüğünü araştırabilir.

•

Atık yağlar, uygun şekilde sınıfta biriktirilerek çocukların ilgisi canlı tutulabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Bu süreçte yapılan etkinliklerde yağ kullanımının sadece doğaya değil, aynı zamanda bizim için de zararlı olduğu
vurgulanarak, Sağlık ve Fiziksel Gelişim öğrenme alanına ait öğrenme çıktılarına ulaşacak etkinlikler de
tasarlanabilir.

Değerlendirme:
Bu sürecin değerlendirilmesi, proje etkinliğinin değerlendirme etkinliğinde yapılacaktır.

Öğretmene Notlar:
Bu süreçte yapılan etkinliklerde yağ kullanımının sadece doğaya değil, aynı zamanda bizim için de zararlı olduğu
vurgulanarak, Sağlık ve Fiziksel Gelişim öğrenme alanına ait öğrenme çıktılarına ulaşacak etkinlikler de
tasarlanabilir.

Hazırlayan:Çağrı Peköz 2021

> > Etkinlik 11
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Suyumu Kirletme – Neler Ytaptık?
Dersin Adı ve Düzeyi: 4 -5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık; ÖÇ 3-Çevreye ve doğaya ilişkin sorumluluklarını kavrar.

Materyal:

Yöntem : Aile Katılımı
Öğrenme Süreci:
Proje süreci bir başlangıcı ve bir bitişi olan planlı bir süreçtir. Bu sürecin bitişi ise tüm sürecin değerlendirildiği,
değerlendirme etkinliği ile yapılmaktadır. Benzer şekilde “Suyumu Kirletme Projesi” de değerlendirme etkinliği ile
bitirilecektir. Değerlendirme etkinlikleri aile katılımlı olarak yapılabileceği gibi, çocukların kendi organize edecekleri
ve süreci anlatan sergiler de düzenlenebilir. Aşağıda verilen örnek değerlendirme sürecini öğretmen aile katılımlı
şekilde organize ederek, hem süreci değerlendirmeyi hem de aileleri su kirliliği konusunda bilinçlendirmeyi
amaçlamaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Atık yağlar okula getirilirken dökülmemesi için ailelerin gerekli önlemleri alması sağlanmalıdır.
Atık yağ toplama sürecinin bir yarış olmadığı ailelere ve çocuklara sık sık hatırlatılmalı, amacın etkinliğin amacının
çocuklarda atık yağ ve geri dönüşüme dair farkındalık kazandırılması olduğu unutulmamalıdır.

Değerlendirme:

Öğretmene Notlar:

Hazırlayan:Çağrı Peköz 2021

> > Etkinlik 12
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Çiçeklerle Bir Gün
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 1 - 4

Materyal:
Büyüteç (sınıf mevcuduna göre gruplara 1 tane şeklinde)

Yöntem : Gezi-Gözlem Tekniği
Öğrenme Süreci:
Önceden çocuklarla çiçekler hakkında konuşuruz. Bahçelerinde hangi çiçekleri yetiştiriyorlar, aileleriyle pikniğe
gittiklerinde hangi çiçekleri gördüler, en sevdikleri çiçekler neler gibi sorularla çocukları konuya alıştırırız. Daha
sonra beraber geziye gideceğimizi söyleriz ve çocukların ilgisini çekeriz. İmkanımız varsa etkinliği Medoş
Lalesi’nin tarlaları boyadığı tarihte yaparsak çocuklara ülkeleriyle alakalı özveri duygusunu da verebiliriz. Fakat
böyle bir imkanımız yoksa büyük bahçelere sahip çiçekçilerle anlaşıp çocukların farklı bitkileri görüp
inceleyebilmelerini sağlarız. Gezimizin ardından sınıfımıza alacağımız bir çiçeğin yetiştirilmesinin sorumluluğunu
tüm öğrencilerimize veririz. Bu şekilde çocukların canlılara olan duyarlılığı gelişir.
Etkinliğin sevilmesiyle daha da geliştirip sonraki derslerde çocuklara karton yumurta kaplarından çiçekler
boyatarak atıkların kullanılmasını sağlayabiliriz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Gezi sırasında çocukların bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Ayrıca ellerinde bulunan büyüteçleri paylaşmaları ve
çiçeklere zarar vermemelerine özen gösterilmelidir.

Değerlendirme:
Gezimizin ardından sınıfa alacağımız bitkiyle çocukların bilinçlenmelerini gözlemleyebiliriz.

Hazırlayan:Lütfiye Beydoğan

> > Etkinlik 13
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Çöplerimiz Dönüşüyor
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-5-6
Materyal:

Resim kâğıdı, boya kalemleri, çöp poşeti, sabun, artık materyaller

Yöntem : Alan Gezisi
Öğrenme Süreci:
Çocuklarla çevreyi temiz tutmanın önemi hakkında sohbet edilir ve çocukların yorumları alınır. Üzerinde çocuk
resmi olan kâğıtlar çocuklara dağıtılır. Çocuklardan, resimdeki çocuğu ve şu an nasıl bir yerde olduğunu, etrafında
neler olduğunu ve nasıl göründüğünü hayal ederek çizmeleri istenir. Resimlerle birlikte bahçeye çıkılır. Çocukların,
yaptıkları resimlerle okulun çevresini karşılaştırmaları istenir ve yorumları alınır. Eğer okul bahçesinde çöpler
varsa bunların nasıl buraya gelmiş olabileceği ve ne yapmak gerektiği üzerine konuşulur. Gerekirse çocuklarla
birlikte çöpler toplanır ve çöp kutusuna atılır. Daha sonra yeniden okul bahçesine bakarak ilk hali ile şimdiki halini
karşılaştırmaları istenir. Ardından eller yıkanır. Geri dönüşüm sembolü çocuklara gösterilerek anlamını bilip
bilmedikleri sorulur. Geri dönüşüm hakkında sohbet edilir. Geri dönüşüm materyalleri çocuklara gösterilir. (koliler,
şişeler, kapaklar vb.) Bu malzemelerin eskiden ne işe yaradığı hakkında sorular üzerinden sohbet edilir. Çocuklar
gruplara ayrılır ve atık malzemelerden hayal güçlerine göre bir materyal oluşturmaları istenir. Çocuklar atık
materyalleri toplarlar. Gruplar yaptıkları materyalleri tamamlayınca materyaller açıklanır (Ürün adı, ne işe yaradığı,
kimlerin yaptığı, kullanılan malzemeler vb.) belirtilir. Ürünler oluşturulan geri dönüşüm köşesinde sergilenir.

Değerlendirme:
• Çevremizde neler gördük?
• Çevrenizde gördüğünüz güzel şeyleri anlatır mısınız?
• Hangi çöpleri topladık?
• Kirli bir çevrede neler hissedersiniz?
• Temiz bir çevrede neler hissedersiniz?
• Geri dönüşüm sembolünü tanıyor musunuz?
• Daha önce nerelerde gördünüz?
• Daha önce hiç çevre temizliği yaptınız mı? Nerede?
• Gördüğünüz en temiz yer neresiydi?
• Nasıl bir çevrede yaşamak istersiniz?
Tarzında sohbet edilir ve öğretmen öğrencilerin neyi ne kadar öğrendiklerini görür.
Hazırlayan:Ahmet İsmetoğlu

> > Etkinlik 14
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Çöplerim Geri Dönüşüyor
Dersin Adı ve Düzeyi: 5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-5
Materyal:

Resim kağıdı, boya kalemleri, çöp poşeti, sabun, artık materyaller

Yöntem : Alan Gezisi
Öğrenme Süreci:
Çocuklarla çevreyi temiz tutmanın önemi hakkında sohbet edilir ve çocukların yorumları alınır. Üzerinde çocuk
resmi olan kâğıtlar çocuklara dağıtılır.
Çocuklardan, resimdeki çocuğu ve şu an nasıl bir yerde olduğunu, etrafında neler olduğunu ve nasıl göründüğünü
hayal ederek çizmeleri istenir. Resimlerle birlikte bahçeye çıkılır. Çocukların, yaptıkları resimlerle okulun çevresini
karşılaştırmaları istenir ve yorumları alınır.
Eğer okul bahçesinde çöpler varsa bunların nasıl buraya gelmiş olabileceği ve ne yapmak gerektiği üzerine
konuşulur. Gerekirse çocuklarla birlikte çöpler toplanır ve çöp kutusuna atılır. Daha sonra yeniden okul bahçesine
bakarak ilk hali ile şimdiki hâlini karşılaştırmaları istenir. Ardından eller yıkanır. Geri dönüşüm sembolü çocuklara
gösterilerek anlamını bilip bilmedikleri sorulur. Geri dönüşüm hakkında sohbet edilir. Geri dönüşüm materyalleri
çocuklara gösterilir. (koliler, şişeler, kapaklar vb.) Bu malzemelerin eskiden ne işe yaradığı hakkında sorular
üzerinden sohbet edilir. Çocuklar gruplara ayrılır ve malzemelerden bir ürün oluşturmaları istenir. Gruplara
ürünlerini tamamlayınca ürünlerin kimlikleri (Ürün adı, ne işe yaradığı, kimlerin yaptığı, kullanılan malzemeler vb.)
belirtilir. Ürünler oluşturulan geri dönüşüm köşesinde sergilenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Makas kullanımı olacaksa yardım isteyenlere yardım edilir.

Değerlendirme: Çevreyle alakalı sorular sorulur ve bilgi edinip edinmedikleri gözlemlenir.

Hazırlayan:Beyzanur Bölükgiray

> > Etkinlik 15
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Temiz Çevremiz
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 2-3-5-6
Materyal:

Geri dönüşüm kutuları için karton kutular, çöp toplamak için eldivenler

Yöntem : Gösterip Yaptırma
Öğrenme Süreci:
Çocuklarla çevreyi temiz tutmanın önemi hakkında sohbet edilir ve çocukların yorumları alınır. Daha sonra
yansıtma yöntemi ile belirli bölgelerin ilk temiz olan durumları sonrasında ise kirlenmiş olan durumları iki faklı
fotoğraf ile öğrencilere gösterilir. Öğrenciler çeşitli çevre kirliliklerini fotoğraflar ile gözlemledikten sonra resimler
hakkında öğrencilere görüşleri ve düşünceleri sorulur. Sonrasında öğrencilerden temiz ve kirli bir bir çevre
resimleri çizmeleri istenir. Öğrenciler resim çizerken öğretmen sınıfa boş karton kutular getirip öğrencilerin
yapacakları etkinlik için kartonları geri dönüşüm kutusu olarak hazırlar. Öğrenciler resimlerini bitirdikten sonra
öğretmenleri ile bahçeye çıkarlar. Bahçenin ilk hali fotoğraf çekilir. Daha sonra hep beraber öğrenciler ile birlikte
çöp toplanır. Çöpler metal, plastik ve kâğıt olarak ayrıştırılarak öğretmenin hazırladığı karton kutulara atılır. Etkinlik
sonunda bahçenin son hali de fotoğraf çekilerek bir sonraki gün fotoğraflar sınıf kapısına asılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Tüm öğrencilerin bu göseller ile ilgili düşüncelerini belirtmeleri gerekir. Çevresel farkındalık gelişene kadar
öğrenciler üzerinde ilgi oluşmalıdır. Çöp toplama etkinliğinde tüm öğrenciler gözlemlenmeli ve öğrencilere yardım
edilmeli

Değerlendirme:
Öğrencilere gördükleri görseller ile ilgili sorular sorulur, gördükleri fotolardan ne anladıklarına dair resim çizmeleri
istenir,

Hazırlayan:Hüseyin Şanlıol

> > Etkinlik 16
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Hayalimizdeki Çevreye Sahip Miyiz?
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3
Materyal: Çocuk resminin bulunduğu boyama kağıtları, boya kalemleri, çöp poşeti, geri dönüşüm materyalleri
(şişe, kapak, koli vs.), sabun.

Yöntem : Gezi- Gözlem
Öğrenme Süreci:

Çocuklarla çevreyi temiz tutmanın önemi ile ilgili kısa bir sohbet edilir. Ardından

üzerinde çocuk resimleri olan kağıtlar çocuklara dağıtılır. Çocuklardan, bu çocuğun şu anda nerede ve nasıl bir
çevrede olduğunu hayal ettiklerini çizmeleri istenir. Her çocuk resmini çizdikten sonra bahçeye çıkılır ve çocukların
yaptıkları resimlerle okulun çevresini karşılaştırmaları istenir. Okulun çevresi kirli ise, bunun sebebinin neler
olabileceği ve bunu önleyebilmek için neler yapılabileceği hakkında tartışılır. Gerekirse çocuklarla birlikte çöp
toplanır. Daha sonra ise bahçenin eski ve yeni halleri arasındaki farklar üzerinde konuşulur. Ardından eller yıkanır
ve sınıfa geri girilir. Sınıfa girildiğinde öğretmen çocuklara geri dönüşüm sembolünü gösterir ve bunu daha önce
görüp görmediklerini sorar. Öğretmen bu sembolün ne olduğunu çocuklara kısaca anlatır ve geri dönüşüm
malzemelerini gösterir. (koli, şişe, kapak vs.) Bu malzemelerin eskiden ne işe yaradığıyla ilgili çocuklarla kısa bir
sohbet edilir. Ardından bu ürünlerden birkaçı çocuklara verilerek eve götürmeleri ve bunlardan aileleriyle birlikte
yeni bir materyal oluşturmaları istenir. Ertesi gün her çocuk materyalini getirir ve neleri kullanarak ne yaptığını ve
bunu ne amaçla kullanacağını arkadaşlarına anlatır. Yapılan ürünler sınıfın geri dönüşüm köşesinde sergilenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Okul bahçesinde cam kırığı, çivi ve benzeri materyallerin çocuklara zarar vermemesi için öğretmenin çevreyi
önceden kontrol etmesi gerekir.
Geri dönüşüm materyali olabilecek çöplerin ayrıştırılabilmesi için okulun bahçesine buna özel bir çöp kutusu
yaptırılabilir.

Değerlendirme:
Gözlem sırasında öğrencilerin çevreyle ilgili sorulan sorulara verdikleri yanıtlar ve anlattıkları gözlemlenir. Çöp
toplama esnasında ve sonrasında nasıl hissettiklerinin değerlendirmesi yapılır. Geri dönüşüm materyallerinden
yaptıkları ürünler incelenir.
Hazırlayan:Dilcem Toksöz

> > Etkinlik 17
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Medoşum
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 2-3-4
Materyal:

Saksı içinde ekili normal bir lale, öğrenciler için gezi izin belgesi.

Yöntem : Gezi, gözlem ve karşılaştırma.
Öğrenme Süreci:
Sınıfa gezi izin belgeleri verilir ve velilerden onay istenir. Öğrenciler ilgili haftanın son gününde Medoş Lalelerini
gözlemlemek ve neden ve nasıl korunduklarını öğrenmek için geziye giderler. Gezi sırasında fotoğraflar çekilir
laleler zarar verilmeyecek şekilde incelenir ve çocuklara bu lalelerin endemik bir tür olduğunu yani sadece bizim
adamızda yetiştiğini vurgularız. Geri döndükleri zaman sınıfta onlara hafta başında getirdiğimiz saksı içine ekili
laleyi gözlemlerler. Sınıftaki lale ve diğer lalelerin farklarını söylemeleri beklenir. Endemik ne demek tekrar edilir
ve yeni haftaya geçerken bu etkinlikten faydalanarak okuldaki atık plastikler toplanıp, Medoş Lalesi maketi yapılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
“Endemik’’ kelimesi üzerinde dur. Adamızda başka endemik neler var? Normal leşle ve Medoş Lalesi üzerindeki
farkları iyice ortaya koy. Onları neden korumamız gerekirin üzerinde dur.

Değerlendirme:
Endemik ne demek öğrenildi mi? Medoş Lalesi nasıldır? Ne renktir? Normal lale ile arasında nasıl farklar vardır?
Onları neden korumamız gerekir?

Hazırlayan:Hüseyin Kızıldere

> > Etkinlik 18
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Temiz ve Mutlu Bir Dünya
Dersin Adı ve Düzeyi: 4-5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3
Materyal:
Biri mutlu biri üzgün yüz şeklinde keçeden yapılmış iki dünya ve bu dünyalar üzerine yerleştirilecek şekiller. (Atık
ve yararlı şeylerin keçeden yapılmış sembolleri)

Yöntem : Soru-cevap, Tartışma
Öğrenme Süreci:
Öğretmen sınıfa keçeden yapılmış iki büyük dünya resmi getirir. Bu dünyaların biri mutlu biri üzgün yüz
ifadesindedir. Çocuklarla ilk olarak bunun üzerinden sohbet edilir. ‘Sizce dünya neden mutlu/üzgün?’ gibi.
Sonrasında öğretmen bu keçeden yapılmış dünyalara yapışabilecek olan şekilleri çıkarır. Dünyalara yapışacak
şekillerden bazıları dünyamıza zarar veren atıklar (egzoz dumanı, çöpler, kesik ağaç...) bazıları ise dünyamızı
temiz tutmamız için yapılacak şeylerdir (geri dönüşüm işaretli poşetler, çöp bidonları, ağaçlar…). Çocuklarla her
biri üzerinden sohbet edilir ve uygun şekiller uygun dünya keçesinin üzerine sabitlenir.

Dikkat edilmesi Gerekenler:
Sınıfça konuşularak yapılan etkinlik olduğu için her öğrencinin fikrinin alınmasına dikkat edilmelidir.

Değerlendirme:
Ders sonrası dışarı çıkıldığında okul ve çevresinde gördükleri dünyamıza zararlı veya yararlı şeyler hakkında
konuşulur. Ardından her gün dışarda gördükleri veya haberlerden duydukları çevreye zarar veren şeyleri gelip
sınıfla paylaşmaları istenir.

Hazırlayan:İclal Barut

> > Etkinlik 19
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Aç Tırtıl
Dersin Adı ve Düzeyi: 5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-4
Materyal:

Aç Tırtıl adlı kitap

Yöntem : Tartışma Tekniği
Öğrenme Süreci:
Öğretmen Aç Tırtıl adlı kitabı öğrencileriyle bir çember şeklinde oturarak okur. Okuma süreci boyunca onların
ilgilerini çeker, merak uyandırıcı sorular sorar. Ardından Aç tırtılın kelebeğe dönüşmesini ülkemizde endemik
canlılardan biri olan Maniola Cypricola adlı kelebeğe bağlar. Bu kelebek hakkında onlara bilgi verir, kelebeğin
resimlerini onlara gösterir, daha önce bu kelebeği görüp görmediklerini sorar. Endemik kelimesinin anlamını
onlara açıklar ve bu kelebek de dahil olmak üzere ülkemizdeki ve dünyamızdaki canlıları korumanın neden önemli
olduğunu onlara sorar, fikirlerini alır ve kendi de eklemeler yapar, ipuçlarıyla onlara yardımcı olur. Son olarak
onlardan aileleriyle de bu konu hakkında sohbet etmelerini ve bir sonraki derste canlıları korumak için
yapabileceğimiz bir şeyi sınıfta paylaşmalarını ister.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğretmen kitabı okurken ses tonuna ve mimiklerine özen göstermeli, çocukları kitabın içine çekmelidir.

Değerlendirme:
Öğrencilerin ailelerinden konuyu onlarla konuşup konuşmadıkları öğrenilir, bir sonraki derste canlıları korumak
için yapılabilecek bir şey bulup bulmadıklarına bakılır.

Hazırlayan:İlayda Tarhan

> > Etkinlik 20
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Geri Dönüştürüyorum
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3
Materyal: Mavi sarı yeşil renklerde bant, çeşitli ambalaj atıkları, büyük karton kutular, boya kalemleri, yapıştırıcı.
Yöntem : yaratıcı yöntemler
Öğrenme Süreci:

Geri dönüşüm sembolü gösterilerek çocukların dikkati çekilir. Bu sembolün anlamı ne

olabilir? Daha önce gördünüz mü? sorularıyla çocukların fikirleri alınır.
Üzerinde bu sembolü gördüğümüz ambalajların çöp olmadığı, geri dönüşüm fabrikalarına gönderilerek yeniden
kullanabilen atıklar olduğu söylenir. Bu atıkların yeniden kullanılmasını sağlamanın önemli bir sorumluluk
olduğuna, bu sayede ülkemizin enerji kaynaklarını koruduğumuza vurgu yapılır.
Önceden sınıfa getirilen farklı türdeki boş ambalajlar çocuklara gösterilir. Üzerindeki geri dönüşüm işaretini
bulmaları ve ambalajları incelemeleri istenir. Ambalaj atıklarını yapıldığı malzemeye göre ayrı ayrı biriktirmeyi
sağlayan atık kutularının görseline dikkat çekilir. Mavi kutunun kağıt, sarı kutunun plastik, yeşil kutunun ise cam
atıkları biriktirmek için kullanıldığı söylenir.
Sınıf zemininde, atık kutularıyla aynı renklerdeki (mavi, sarı, yeşil) bantlarla çember şekilleri oluşturulur.
Çocuklardan atıkları, yapıldıkları malzemeye göre uygun renkteki çemberlere yerleştirmeleri istenir. Atıkların geri
dönüşüm fabrikasına gönderileceği, gönderilene kadar da sınıfta biriktirileceği söylenir.
Çocuklar üç gruba ayrılır. Gruplara, geri dönüşüm şablonu ve karton kutular verilerek kâğıt atık, cam atık, plastik
atık kutusu hazırlayacakları söylenir. Geri dönüşüm sembolleri atık türünün rengine uygun olarak boyanır ve
kutulara yapıştırılır. Çocuklar kutularını istedikleri resimleri yaparak süslerler. Her grup atık kutusunu
tamamladığında ilgili atıklar içlerine atılır ve ilerleyen günlerde kullanılmak üzere sınıfın uygun bir yerine
yerleştirilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Farklı atık türleri için de kutular hazırlanabilir (metal, gıda vb.)

Değerlendirme: Plastik atıkların sembolü olan renk hangisiydi? (Diğer atık türleri için de sorulur), Atıkları ayrı
ayrı biriktirmek neden gerekli olabilir? Sence atık bir kâğıt fabrikada nelere dönüştürülebilir? (Plastik ve cam atıklar
için de sorulabilir)
Hazırlayan:Melis Khraishi

> > Etkinlik 21
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Bitkileri Kurtaralım
Dersin Adı ve Düzeyi: 5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ
Materyal:
1.
Hava koşullarından etkilenmiş bit bitki
2.
Çocuk sayısı kadar ekmek için bitkiler
3.
Çocukların evlerindeki atık plastik şişeleri getirmeleri istenir. (pet su şişesi, boş kola şişesi, pet yağ
şişesi…)
4.
Uzun, ince tahta parçaları
5.
Çocuklara uygun minik kürekler

Yöntem : Problem Çözme, Gösterip Yaptırma
Öğrenme Süreci:

Sınıfta çember köşesi yapılarak derse başlanır. İlk önce öğretmen çocuklara hava

koşullarından etkilenmiş bitkiyi gösterir. Neden etkilendiğini, hava koşullarının ona nasıl zarar verdiğini anlatır.
Ardından bitkimizin hava koşullarından etkilenmemesi için ne yapabilirdik, diye sorar. Öğrencilerle hep birlikte
tartışarak çözüm üretmeye çalışırlar. Öğrencilerden sera yapma fikri gelmesini bekler öğretmen veya buna yakın
bir cevap geldiğinde öğretmen, çocukların fikrini geliştirerek sera sonucuna ulaşmalarına yardım eder. Öğretmen
çocukları da alarak bahçede daha önceden sera kurmak için ayırdıkları alana giderler. Her çocuk bir tane bitkiyi
alır ve bitkisini ekmek istediği yere geçer. Daha önceden öğretmenin çocuklardan istediği, ailelerle de iletişim
kurarak istediği, şeffaf plastik ve ortadan kesilmiş şişeleri de yanlarına alırlar. Ailesi ile evde çocuklar bu şişelere
hem tahta çubuğun geçebileceği şekilde hem de bitkinin hava alması için bir tane delik açarlar. Çocuklar kürekle
toprağı kazarak bitkilerini ekerler, ardından öğretmenin gösterdiği gibi tahta çubuğu ve pet şişeyi toprağa ve
bitkinin üstüne yerleştirirler. Öğretmen ektikleri bitkinin bakımı hakkında çocukları bilgilendirir ve yıl boyunca
çocuklar bitkilerine bakarlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğretmen, çocuklar kürekle uğraşırken ve tahta çubuk ellerindeyken

çocukların kendilerine veya çevreye zarar vermemeleri için dikkatli olmalı ve çocukları da bunun için uyarmalıdır.

Değerlendirme:

Bitkilerini her gün gözlemler ve bakımını yaparlar. Çocuklar kendi ektikleri bitkinin

sorumluluğunu alır.
Hazırlayan:Nesrin Gökşah

> > Etkinlik 22
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Sokak Hayvanları Aç Kalmasın!
Dersin Adı ve Düzeyi: 5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-4
Materyal:
Çocukların çevrelerinde kullanmadıkları, atık halde bulunan bir hayvan için içerisine su veya yemek konulabilecek
malzemeler.

Yöntem : Grup çalışması, Gezi-Gözlem, Saha çalışması, Geri dönüşüm
Öğrenme Süreci:

Öğretmen sokak hayvanları ile ilgili bir sohbet başlatır. Öğrenciler ile sokak

hayvanlarının hayatları, nasıl beslendikleri, nerelerde, ne şartlar altında kaldıkları ve yaşadıkları zorluklar
hakkında konuşur ve onlara bilgiler verir. Bu bilgileri de çeşitli sokak hayvanı görselleri ile destekler. Sonrasında
öğrencilerden sokakta yaşayan hayvanlara yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardım etmek için
çevrelerinde kullanmadıkları veya atık halde bulunan sokak hayvanlarına yemek ve su kabı yapmak amacıyla
çeşitli malzemeleri toplayıp okula getirmelerini ister. Bu malzemelerin atık ve kullanılmayan eşyalardan olmasını
geri dönüşüm amaçlı yaptıklarını da öğrencilere anlatır. Getirilen çeşitli kullanılmayan ve atık malzemeler ile
amaca uygun kaplar yapılır. Daha sonra öğretmen, okul çevresinde veya okulun bulunduğu şehirde sokak
hayvanlarının bulunduğu yerleri tespit eder ve öğrenciler ile birlikte hazırlamış oldukları kapları bu bölgelere
yerleştirirler. Öğretmen gerek aileler gerekse çevredeki çeşitli restorantlardan elde toplanan yemek artıkları veya
bu etkinlik için sağlanan yardımlar ile alınan mamalar ve su ile de öğrenciler ile birlikte bu kapları doldururlar.
Sonrasında bir kenara çekilip sokak hayvanlarının karınlarını doyurmasını onlara yardım etmiş olmanın gururu ve
mutluluğu ile izleyebilirler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Etkinliğin hazırlanma ve uygulanma süresinde öğretmen ve ailenin işbirliği

ve iletişim içerisinde olması etkinliği daha etkili ve başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Çünkü gerek etkinliğe
uygun atık malzemelerin toplanmasında gerekse çeşitli yemek artıklarının teminini sağlanmasında çocuklara ve
öğretmene ailenin yardımı gerekecektir.

Hazırlayan:Yunus Emre Çavdar

> > Etkinlik 23
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Çevre Kirliliğine Dur De!
Dersin Adı ve Düzeyi: 5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3
Materyal:

Okuma Kitabı, resimler, renkli kartlar

Yöntem :

Tartışma

Öğrenme Süreci:

Çember saatiyle başlanır ve “Dört Göz yayınları- Temiz Hava” kitabı okunur.

Kitaptaki yazanlarla alakalı konuşulur. Temiz hava, kirli hava, hava nasıl temiz tutulur, hava kirliliğine neler yol
açar, geri dönüşüm nedir…
Kitapta bulunan resimleri öğretmen daha büyük boyutta çıkarır. Hava kirliliğine sebep olan fotoğraflar ifadesinin
altına yapıştırılır. Havayı korumayı sağlayan fotoğraflar

altına yapıştırılarak bir tablo oluşturulur ve sınıfın

köşesine asılır.
“Çevre kirliliğine dur de” oyunu oynanır. Sınıfın her yerine belirli fotoğraflar konulur. (klima açıkken kapının açık
olması, gündüz açık ışıklar, izlenmeyen ama açık tv, buzdolabının kapağı açık, güneş panelleri, toplu taşıma
araçları…). Sınıf sayısına göre iki veya üç gruba ayrılır. Her grubun bir rengi vardır. Her grup bu fotoğraflarda
yanlış olan kartları yerinden kaldırarak kendi grubunun renginde olan kartları toplar. En fazla doğru olan grup
oyunu kazanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğrencilerin sorduğu tüm sorulara dikkat edilir.
Oyun bitince tüm kartların altına bakılarak doğru fotoğrafların kartlarının toplandığı kontrol edilir.

Değerlendirme:
Hava kirliliğine sebep olan etmenler?
Havamızı nasıl temiz tutabiliriz?
Çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
Gibi sorulara doğru cevaplar verilmesi beklenir.

Hazırlayan:Sanem Sezgin

> > Etkinlik 24
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Kirli Su Temizlenir Mi?
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-6
Materyal:

Kutu, Atık, Su , Maşa, Süzgeç, Eldiven

Yöntem :

Deney ve Gözlem

Öğrenme Süreci:

Öğretmen sınıfa iki adet plastik kutu getirir. Birincisi su doludur. İkincisinin içinde ise

atık malzemeler bulunur. Su dolu kabın içine diğer kutudaki ev atıklarının çocuklardan atması istenir. Su tamamen
kirlendikten sonra çocuklardan suyu tekrar temizlemeleri, çöpleri ayrıştırmaları istenir. Bunun için çocuklara
eldiven, maşa, süzgeç vb. materyaller verilir. Çocuklara ev çöplerini ayrıştırmaları konusunda yardım edilir. İyice
kirlenen suyu süzerek bütün atıkların alınıp alınamayacağı gözlemlenir. Suyun hala yağlı ve kirli olduğu, bunun
nedenleri üzerine konuşma başlatılır. Su kirliliği, geri dönüşüm malzemelerinin geri dönüşüme neden atılması
gerektiğiyle ilgili bir video izletilir. Bütün çocuklardan kirli bir denizde yüzdüğünü hayal etmelerini ve bununla ilgili
neler hissettikleri hakkında görüşlerini açıklamaları istenir. Kirliliği önlemek için neler yapılabileceği hakkında
sohbet edilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
•

Su kirliliği farkındalığı gelişti mi?

•

Çocuk yönergeleri doğru algılıyor mu?

•

Hayalindekileri anlaşılır bir şekilde aktarabiliyor mu?

Değerlendirme:
•

Su nasıl kirlendi?

•

Suyu temizlemek için hangi materyallere ihtiyacın oldu?

•

Tamamen temiz bir su elde etmek icin ne yapmamız gerekirdi?

•

Suyu temizlerken hangi aşamada zorlandın?

•

Kirli denizde yüzerken neler hissetin?

•

Denizler kirlenirse neler olur?

•

Denizlerin kirlenmemesi için neler yapabilirsin?
Hazırlayan:Pembe Tecen

> > Etkinlik 25
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Geziyoruz Öğreniyoruz
Dersin Adı ve Düzeyi: 5 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-5-6
Materyal:
Gezi ve gözlem için tüm hazırlıklar; eğer sohbet sırasında gösterilecekse zeytin ağacı, zeytin, zeytinyağı resimleri
olabilir.

Yöntem : Gezi - Gözlem
Öğrenme Süreci:
Çocuklar ile adamızda çokca bulunan zeytin ağaçları ve zeytinler ile ilgili sohbet edilir. Kimler zeytin topluyor, nasıl
topluyor, toplayınca napıyorlar, renkleri nasıl oluyor, zeytin yemeyi seviyor muyuz, zeytinyağının nasıl yapıldığını
bilen var mı, gidip gören var mı gibi sorular sorularak sohbet edilebilir. Öğretmen çeşitli resimler gösterebilir veya
okul çevresinde zeytinağacı var ise ona bakılmaya çıkılabilir. Çocuklarla sohbetin ardıdan onları
heyecanlandırdıktan sonra ve merak ettirdikten sonra zeytinyağı fabrikasına gideceğimiz söylenir ve orada
zeytinyağının nasıl yapıldığını ve aşamalarını gözlemleyeceğiz denilir. Kontrollü şekilde tüm önlem ve gereklilikler
ışığında Geçitkale’deki Zeytinyağı fabrikasına gidilir. Orada zeytinyağının yapım aşaması gözlemlenir, sohbet
edilir ve oradaki makinelerin özellikleri ve yaptıkları incelenir. Çocukları gördükleri değişimler ile ilgili sorular sorar
ve öğrenir. Zeytinyağının faydaları, nerelerde kullanıldıkları konuşulur. Eğer mümkünse isteyen çocuklara
koklatılabilir veya tadına bakmalarına olanak sağlanabilir. Zeytin ağaçlarının korumanın öneme ilişkin konuşulup
farkındalık oluşturulur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Gezi ayrı bir sorumluluk gerektirir. Çocuklara çok dikkat edilmeli, gerekirse yardımcı olacak birileri veli veya
yönetici götürülebilir. Ulaşımın sağlanacağı araç güvenli ve kontrollü olmalı. Yöneticiye de gerekli tüm bligiler
eksiksiz verilip sorumluluklar yerine getirilmelidir.

Değerlendirme:
Gezi sonunda orada veya sınıfa geri gelindiğinde neler gördük, sevdik mi, aşamaları hatırlayan var mı gibi kapanış
ve toparlama soruları sorulabilir.
Hazırlayan:Sena Çetinkaya

> > Etkinlik 26
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Halk Kütüphanesi Gezisi
Dersin Adı ve Düzeyi: 5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 1-2-3-4-5-6-7
Materyal:
Yöntem :

Halk kütüphanesine gezi
Gezi – Gözlem

Öğrenme Süreci:
Öğretmen önceden çocuklara kirliliğin sadece yere çöp atarak değil sesle de olabileceğini anlatmıştır. Çok yüksek
seslerde insanların birbirlerini duyamayacağını, kitap okuyamayacağını, ders dinleyemeyeceğini anlatmıştır. Bu
yüzden kütüphanelerde sessiz ortamlarda insanların rahatça kitap okuyabilmeleri için konuşmanın yasak
olduğundan bahsetmiştir. Bu bilgileri somutlaştırmak ve kolayca anlaşılmasını sağlamak için öğretmen en yakın
halk kütüphanesine bir gezi düzenler. Kütüphane kurallarını çocuklara öğretir ve kütüphanenin içerisi gezilir. Daha
sonra öğretmen her çocuğa bir kitap seçtirir ve bu kitapları alır. Bu sayede çocuklar kütüphaneden nasıl kitap
alındığını da gözlemlemiş olur. Okula gelindiğinde ise seçilen kitaplar, kitap köşesine dizilir. Her kitap saatinde
kütüphaneden alınan bir kitap okunur. Böylece çocuklar ses kirliliğinin önemini kavrar ve kütüphanenin ne
olduğunu öğrenmiş olurlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Gezi esnasında çocuklar zarar görmeden okula geri dönmelerine dikkat edilmelidir. Gezi esnasında çocukların
çevresine zarar vermemesine dikkat edilmelidir.

Değerlendirme:
Gezi esnasında çocukların sessiz olup – olmadığı gözlemlenir. Ses kirliliğinin öneminin kavranıp – kavranmadığı
ölçülür.

Hazırlayan:Şeyma Sarmış

> > Etkinlik 27
Okul Öncesi Çevre Eğitim Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Balıkların Evini Temizliyoruz
Dersin Adı ve Düzeyi: 5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitim
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Fen, Doğa ve Çevresel Farkındalık Öğrenme Alanı: ÖÇ 3-4
Materyal:

Projeksiyon cihazı, laptop, büyük şeffaf bir kap, su, şişe, poşet, pipet vb. atıklar, küçük boy havuz
temizleme ağı (akvaryum temizleme ağı), suyu taşımak için küçük kaplar.

Yöntem :

Anlatım (Sunu), Gözlem

Öğrenme Süreci: Öğretmen, öğrencilere çevre kirliliğiyle ilgili sorular sorarak bu konu hakkında ne kadar
bilgi sahibi oldukları hakkında bilgi edinir. Bu sorular ağırlıklı olarak deniz/okyanus kirliliği ile ilgili sorulardır.
Örneğin; Hiç denize gittiğinizde yerlerde ve suyun içerisinde çöpler gördünüz mü? Bu çöpler siz oyun
oynarken/yüzerken sizi rahatsız etti mi? vb. soru cevap şeklindeki bu kısa sohbetin ardından öğretmen ilgili
animasyonu büyük bir ekrana yansıtır. Animasyonu izlemeye başlamadan animasyon hakkında kısaca bilgi verilir.
Örneğin; bugün izleyeceğimiz animasyonda az önce konuştuğumuz konular bizlere anlatılacak, dikkatlice
izleyelim. Animasyon izlenirken sürekli olmayacak şekilde öğretmen videoyu durdurarak dikkati dağılan öğrenciler
varsa onların dikkatlerini toplamalarını sağlar ve anlatılanları kısaca özetler. Örneğin; ‘Bakın çocuklar! Balina ve
arkadaşları denizdeki çöpleri topluyor’. Animasyon bittikten sonra öğrencilerin animasyonla ilgili duygu ve
düşünceleri dinlenir. Etkinliğimizin 2. adımında, öğretmen sınıfa getirdiği büyük kabın içerisine su doldurur ve şişe,
poşet vb. gibi animasyonda “çöp” olarak gösterilen bazı materyalleri suyun içerisine bırakır. Bu çöpler sınıf
mevcudu kadar veya biraz daha fazla olmalıdır. Öğrencilere yapacakları etkinliğin nasıl bir etkinlik olduğunu
düşündükleri sorulur ve öğretmen kısaca yapılacakları anlatır. Öğrenciler sırayla kabın başına geçerek kabın
yanında duran, havuzları temizlemek amacıyla kullanılan ağ yardımıyla suyun içerisinden bir adet çöpü alarak
yine hemen yanda duran çöp torbasının içerisine atarlar ( her çocuk evden bir kap ve süzgeç getirsin, kendi kabını
temizlesin. Süreci hızlandırmaya yardımcı olacaktır). Bütün öğrenciler sıralarını tamamladıktan sonra etkinlik
sonlanır. Kabın içerisinde bulunan su da küçük kaplar yardımıyla taşınarak okulun bahçesindeki çiçek ve
ağaçların köküne dökülür. Öğrencilerin duygu ve düşünceleri dinlenir ve ev ödevi şeklinde bir proje verilerek ders
sonlanır. Ev ödevinde öğretmen, çocuklardan 2 gün boyunca parkta vb. yerlerde yerlere atılmış olan şişelerin
kapaklarını alıp, şişeyi de çöpe atmaları istenir. Şişeleri çöpe attıktan sonra ellerini iyice yıkamaları gerektiği
hatırlatılır, kapakları da eve gidince ebeveynleri yardımıyla yıkamaları ve 2 gün sonra okula getirmeleri istenir.
(Toplanan kapaklar farklı etkinliklerde kullanılabilir.)
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kabın içindeki su mutlaka yerlere de sıçrayacaktır, öğretmen sıçrayan
suları hemen kurulamak adına yanında paspas tarzı bir şey bulundurmalıdır. Öğrenciler etkinliği sırayla
yapacağından her öğrencinin olabildiğince eşit süre zarfında kabın başında durması gerekmektedir. Aksi takdirde
sırada bekleyen öğrenciler sıkılabilir ve ilgileri dağılabilir.

Değerlendirme:

Okul içerisinde ve günlük hayatta çocuğun çöpleri çöpe atması ve bunu öğretmenin
gözlemlemesi veya öğrencinin gelip kendisinin anlatması.
Hazırlayan:Vedat Çobanoğlu
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