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Giriş
Çocukların sahip olacağı her tutum ve davranışın oluşum süreci döneminde aldıkları
eğitim oldukça önemlidir. Hiç şüphesiz tutum ve davranışların şekillenmesi birçok faktöre
bağlı olarak gerçekleşir ve bu faktörlerin etki miktarı da birbirinden farklılık gösterebilir.
Eğitim süreci içerisinde geliştirilen eğitim programları, sahip oldukları program ve
öğrenme çıktılarıyla çocukların tutum ve davranışlarını şekillendiren en önemli unsurdur.
Öğrenci merkezli yaklaşımlarla tasarlanan ve konulara odaklanmak yerine bireyin gelişim
özelliklerine dikkat ederek, öğrenme özgürlüğüne imkan sağlayan programlar
öğrencilerde tutum ve davranışların olumlu yönde oluşturulması açısından hayati öneme
sahiptir. Program çıktılarına ilaveten programın doğrudan uygulayıcısı olan öğretmenlerin
programa hakim olması ve programa bağlı gerçekleştireceği uygulamalar program ve
öğrenme çıktılarına ulaşılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Programı bilmeyen ve
programı referans almadan uygulamalar yapmaya çalışan bir öğretmen, ne kadar kaliteli
olursa olsun öğrencilerine program ve öğrenme çıktılarını kazandırma noktasında
zorluklarla karşı karşıya kalacaktır.
Çevre eğitimi sayesinde bireylerin çevresel konularda bilgilenmesi ve çevreye yönelik
olumlu tutum ve davranışlar kazanmaları en önemli hedeflerdir. Çevreyle ilgili; bilgi, tutum
ve davranışların birbiriyle olan etkileşimi de çevre bilincinin oluşmasına imkan
sağlamaktadır. Ancak bu sayede çevre bilinçli bireyler yetiştirmek mümkün olabilmektedir.
Bu bağlamda; kullanılacak program, programın çevresel yönden sahip olduğu program ve
öğrenme çıktıları, öğretmenin çevre bilinç düzeyi ve eğitim sırasında kullanılacak sınıf dışı
öğrenme ortamları çok önemlidir. Çevre eğitimi sırasında çocukların özellikle yaparak ve
yaşayarak çevreyi öğrenmelerine imkanlar yaratılmalıdır. (Başal, 2005; Büyüktaşkapu,
Öztürk Samur, Koçyiğit ve Özenoğlu Kiremit, 2011; Gülay ve Öznacar, 2010; Gülay
Ogelman, 2014; Önder ve Özkan, 2013).
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Çevre Eğitiminin
Amaçları
Birçok alanda olduğu gibi çevre eğitiminin de temelleri erken çocukluk dönemde
atıldığından, çevre bilincinde sahip bireyler yetiştirebilmek için ortaokul (6.,7 ve 8. Sınıf)
döneminde bu bilincin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek büyük bir önem arz etmektedir.
Bu sayede çevresel bilinçlerini ilerleyen eğitim kademelerinde oluşturdukları çevre
farkındalığı ve kazanımları sonucunda artırarak devam ettirebilirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortaöğretim düzeyinde çevre konuları ayrı bir ders
şeklinde verilmemektedir. Çevre ile ilgili konular, ortaöğretim 6.,7. Sosyal Bilgiler ve Fen ve
Teknoloji derslerinde, 8. Sınıflarda ise Fen ve Teknoloji, 9. sınıflarda da Ekoloji ve Çevre dersi
eğitim programları içerisinde yer alan öğrenme çıktılarına paralel kitaplarda yer verildiği
şekilde ele alınmaktadır. Bu sebeple, çevre ile ilgili konular öğretmenlerin vurguladığı şekilde
öğrencilere aktarılmaktadır (Alioğlu ve Kaşot, 2021; Aligüllü, 2021). Türkiye’de ortaöğretim
düzeyinde çevre ile ilgili konulara Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Biyoloji ve Coğrafya eğitim
programları içerisinde yer verilmektedir (Özbuğutu, 2021). Ayrı bir çevre eğitim programı ve
dersi bulunmaktadır (Benli Özdemir, Tofur ve Güneş Koç, 2019). Her konunun eğitim ve
öğretiminde olduğu gibi çevre konusunda da öğretmene büyük görevler düşmektedir. Bu
yüzden öğretmen hem programı çok iyi bilmeli hem de iyi bir çevre eğitimi için öğrenme
çıktılarına paralel çevre ile ilgili konuları su yüzüne çıkaracak bir eğitim-öğretim süreci
tasarlamalıdır. Bunu gerçekleştirmek açısından öğretmenin çevre bilinç düzeyinin yüksek
olması oldukça önemlidir. Bazı durumlarda eğitim programının tamamlanabilmesi için çevre
eğitimi konularına yeterince önem verilmemektedir (Alioğlu ve Kaşot, 2021; Aligüllü, 2021,
Kaşot, 2017). Okullarda verilen çevre eğitimi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi
açısından çok önemli bir yöntemdir. Öğretmenler ancak öğrencilerini çevre konusunda
eğittikleri takdirde çevresel konulara ilişkin temel bir anlayış ve çevreye yönelik olumlu
tutumlar geliştirebilirler (Taylor, Doff, Jenkins ve Kennelly, 2007).
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UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ve UNEP (Birleşmiş Milletler
Çevre Programı) ortak çalışması sonucunda; 1977 yılında dünyada ilk kez bakanlar
seviyesinde Hükümetlerarası Çevre Eğitim Konferansı Tiflis'te toplanarak çevre eğitimi
konusunda küresel düzeyde nihai kararlar almıştır. Tiflis’de üretilen kararlara bağlı olarak da
Uluslararası Çevre Eğitim Programı gözetiminde çevre eğitiminin küresel düzeyde hangi
yapı ve hedefleri içermesi gerektiği net bir şekilde ortaya konmuştur. Tiflis Konferansı
sonrasında üretilen ve konferansın adıyla anılan bildirge sonuç ve önerileri bireylerin nasıl bir
çevre eğitimiyle eğitilmesi gerektiğini açık ve detaylı bir şekilde ortaya koyması açısından
çok önemli hatta bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Tiflis Bildirgesi ile çevre
eğitiminin gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde çerçevesi, niteliği, amaçları ve
pedagojik olarak nasıl yapılması gerektiği belirlenmiştir.
UNESCO-UNEP Uluslararası Çevre Eğitim Programı işbirliğinde Hungerford ve ark.
(1994) tarafından hazırlanan Ortaokullar için Prototip Çevre Eğitim Programına göre Tiflis
Bildirgesinin çıktıları temelinde ortaokullara yönelik üç yıllık kapsamlı bir çevre eğitim
programı önerilmiştir. Programın birinci yılında bilgi ve bilinç düzeyini, ikinci yılında çevresel
tutumları ve üçüncü yılında da beceri ve katılımı geliştirecek düzeydeki hedeflere yer
verilmiştir. Çevreye duyarlı bireylerler yetiştirebilmek için öğrencilerin örgün eğitim
kurumlarında aldıkları eğitim oldukça önemlidir. Üniversite eğitimine gelmeden öğrencilerin
çevresel bilgi yönünden belli bir düzeye gelmesi önemli hususlardan biridir. Her öğrencinin
ünivesiteye devam edemeyebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğunda ortaöğretim
düzeyinde bireylere çevre bilincinin kazandırılması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle
ortaöğretim programları içerisinde çevre konularının bulunuşu ve buna bağlı olarak verilecek
çevre eğitiminin niteliği birbiriyle paralellik göstermektedir (Uzun ve Sağlam, 2006). Çevre
eğitimi programlarının belli başlı özelliği olması gerekmektedir. Bunlar; öğrencilerde kendi
kendine karar verebilme becerisi, bilimsel düşünebilme bakış açısı ve problem çözebilme
becerileri kazandırması şeklinde ifade edilebilir. Bunun yanında program esnek
oluşturulmalı, öğrencileri ezbere yönlendirmeden belli başlı zihinsel ve el becerilerini
kazandıracak şekilde oluşturulmalıdır. Programlar aynı zamanda öğrencilerin yaparak ve
yaşayarak öğrenebilmelerine olanak sağlamalıdır. Çevre eğitiminin aynı zamanda
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde şekillendirilmesi de dikkat edilmesi gereken hayati
konulardan biridir (Uzun ve Sağlam, 2007).
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Tiflis Bildirgesi’ne göre çevre eğitiminin amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
BİLİNÇ: Bireylerin ve toplumların, Çevrenin tamamı ve sorunları hakkında bireylerin
ve toplumların bilinç ve duyarlılık kazanmasına imkan sağlamak;
BİLGİ: Bireylerin ve toplumların çevre ve sorunları hakkında temel düzeyde bilgi ve
deneyim sahibi olmalarına imkan sağlamak;
TUTUM: Bireylerin ve toplumların çevre için belli değer yargıları ve duyarlılık
kazanmalarını sağlamak ayrıca çevreyi koruma ve iyileştirmelermeye yönelik etkin
katılım isteği kazanmalarını sağlamak;
BECERİ: Bireylerin ve toplumların çevresel sorunları betimlemeleri ve bunlara
yönelik çözümler üretebilmeleri için beceriler kazanmalarına imkan sağlamak;
KATILIM: Bireylere ve toplumlara, çevre sorunları ekseninde çözüm bulma
faaliyetlerine etkin bir şekilde ve her düzeyden katılma imkanı sağlamaktır (Tbilisi
Decleration, 1977; Ünal ve Dımışkı, 1999).
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Çevre Eğitiminde
Öğretmenin Rolü

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.

14

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

*Kronolojik sıralama
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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

Kaynak: Kaşot, 2021
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Kuze Sahil Yolu
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

Yürüyüş yollarının detay ve haritalarına ulaşabilmek için aşağıdaki linkten yararlanılabilir.
http://turizmtanitma.gov.ct.tr/Tan%C4%B1t%C4%B1m-Bro%C5%9F%C3%BCrleri/Haritalar
?fbclid=IwAR2fLsjCJLCfhHJQW_1oOUllrCZcLyIShoDzvGEHQPuOMHlgDKyf6hBrvJI

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

Bu bağlantı yardımıyla Google Play’dan ücretsiz bir şekilde indirilebilecek uygulamanın detayları yer almaktadır.
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10) Atık Konusunda İzinlendirilmiş Firmalar

Bu konularda yapılacak bilinçlendirme faaliyetleri sırasında İletişime Geçilebilecek Firmalar (Çevre Koruma
Dairesi tarafından izinlendirilmiş firmalara yer verilmiştir).
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 düzeltilmeli ve çocuklara bunların memeli olduklarının yılmadan
anlatılması gerekmektedir.
•

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

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

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

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

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
bir adıma geçiş yaparak bağımsız

sonuçlanması, öğrencilerin ilgi ve isteğini

olarak ilgili adımdan dolayı ne kadar

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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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
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Küresel Isınma ve Beraberinde Getirdiği Küresel İklim Değişikliği
Sera gazları olarak tanımlanan gazların atmosferin yeryüzüne yakın tabakalarındaki artışına bağlı
olarak yeryüzünden yansıyan ışınların dünyaya tekrar geri dönmesini sağlayarak yeryüzündeki
sıcaklığın yapay olarak artması olayı Küresel ısınma olarak tanımlanır. Atmosferde karbondioksitin
birikerek ileride küresel iklim değişimlerine yol açabileceği düşüncesi S. Arrhenius tarafından 1896
yılında ilk kez ortaya atılmıştır. 1979 yılında düzenlenen ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO)
öncülük ettiği Birinci Dünya İklim Konferansı'nda, iklim değişikliğinin dünyayı tehdit edeceği ve
beraberinde de dünyı sayısız olumsuz senaryonun beklediği ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştır. 1985 ve
1987 yıllarında Avusturya Villach'da düzenlenen İklim konferanslarında karbondioksit ve diğer sera
gazlarının atmosferdeki artışının yaratacağı iklim değişiklikleri ile ilgili tartışmalar yapılmıştır ve Bu
toplantılarda sıcaklık artış miktarlarının 1.5 °C - 4.5 °C arasında olduğu da ilk kez tespit edilmiştir.
Karbon dioksit, metan, diazot monoksit, ozon, su buharı gibi gazlar doğal sera gazları
olarak;kloroflorokarbon (CFC), hidrokloroflorokarbon (HCFC), ve Hidroflorokarbon (HFC) 'da dolaylı
olarak sera etkisi yaratan gazlar olarak bilinmektedir. Doğal sera etkisinde, güneşten gelen ışınlar
atmosferden geçerek dünyaya ulaşmaktadır. Güneşten gelen bu infrared ışınların yüzeye çarpıp
yansıması sonucunda bazıları karbondioksit ve diğer sera gazları tarafından tutularak tekrar yüzeye
yansıtılır. Bu sayede dünyanın doğal olarak ısınmasına olanak sağlanır. Yapılan araştırmalar, dünyada
doğal sera etkisi olmaması durumunda yeryüzünün ortalama – 19 °C olacağını ve her yıl buzlarla
örtüleceğini ortaya koymaktadır. Doğal sera etkisine bağlı olarak yeryüzü sıcaklığının 15 °C'ye kadar
ısındığı bilinmektedir. Dünya bu sayede canlılığın devamı için ideal bir gezegen durumundadır. Doğal
çevrimler içerisinde sera gazlarının oranı belli sınırlarda bulunurken sanayi devrimi sonrasında gelişen
sanayileşmenin beraberinde getirdiği aşırı fosil yakıt kullanımı nedeniyle sera gazlarının atmosferde
birikmesi hız kazanmıştır. Karbon dioksiti doğal yoldan tüketerek besin elde eden ormanların da
ekonomik gelir elde etmek amacıyla birçok ülkede yok edilmesi sera gazı olan karbondioksitin artışına
neden olmuştur ve olmaya da devam edecektir.
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Şekil 4. Sera Etkisi
https://www.youtube.com/watch?v=BNVdl4tLepM&ab_channel=OkanGurel

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
Salerde Erozyon

Sel ve Taşkınlar

Kıyılarda
Yerleşik
Toplulukları
Koruma
Faaliyetleri

Enerji

İnsan Sağlığı

Tarım

Enerji
Politikalarında
Değişim

İklim Bağlantılı
Ölümler

Ürün Kayıpları

Enerji
Tüketiminde
Değişim

Salgın Hastalıklar

Sulama
Problemleri

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.

18
13
15
16
17
40

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).
En Öncelikli Seçenek

Önleme

Şekil 5. Atık Yönetim Piramidi
https://hlccevre.com/atik-yonetimi-nedir/
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tekrar kazanmak mümkündür. Bu

Azaltma

maddeler; demir, çelik, bakır,

Tekrar Kullanım

alüminyum, kurşun, piller, kağıt,

Geri Dönüşüm

En Son Seçenek

Birçok maddeyi geri dönüşümle

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.)?

15
13
48

4.

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

5.

Eğer etkinliği herhangi bir sebepten dolayı uygulayamadıysanız lütfen nedenini belirtiniz.

Öğrenme Çıktıları
Ortaokul (Fen ve Teknoloji)

Çıktıları
> > Öğrenme
Ortaokul (Fen ve Teknoloji)
Fen ve Teknoloji eğitim programında yer alan çevreyle ilişkili öğrenme çıktıları aşağıdaki tablolarda
belirtildiği gibidir. Hali hazırda, program içerisinde yer alan öğrenme çıktıları öğretmenler tarafından
değerlendirilmektedir. Bu öğrenme çıktılarına uygun olarak hazırlanan çevre etkinlikleriyle (Ek’2), çevre
farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; etkinliklerin değerlendirme sürecinde öğrenme
çıktıları değil, çevre farkındalığına yönelik kazanımlar etkinliklerin içeriğine bağlı olarak
değerlendirilmelidir.
6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenme Çıktıları Tablosu
Öğrenme Çıktısı

Ünite / Konu

Açıklama

Etkinlik Adı

15. Ergenliği sağlıklı
geçirebilmek için yapılması
gerekenleri uygular.(KSY),
(EYD), (G), 7, 8
b) Diğer Hayvanlarda Üreme,
Büyüme ve Gelişme,
16. Hayvanların bir hayat
döngüsü olduğunu açıklar

ÜNİTE 1:
CANLILARDA
ÜREME, BÜYÜME
VE GELİŞME

İstilacı türün tanımı verilir. Akdenizde ve dünyada
istilacı türlere örnek verilir.
İklim değişikliği ve istiacı türlerin artışı ile ilgili ilişki
arasında bağ kurulur.

ETK 1
İstilaci Türler
ETK 2
Akdenizdeki İstilacı
Türler
ETK 3
Benim Sulak Alanım

Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren
hayvanlara örnek verilerek açıklanır. Ekolojik
dengenin önemine vurgu yapılır. Doğal yaşamın bir
denge içerisinde hareket ettiğine dikkat çekilir.

ETK 4
Başkalaşım ve
Doğadaki Denge
ETK 5
Orman Zararlısı Çam
Kese Böceği

Bitkilerin tohumdan sonraki evrelerini kavrar.
Sınıfımızda erken çimlenen sebze tohumlarını
seçip , mevsimine uygun sebzeleri yetiştirmeye
dikkat edilir. Çimlenme ve büyüme aşamaları
gözlenir.

ETK 6
Doğanın Mucizesi

Erozyon nedir ve neden oluşur açıklanır.
Yaşamımızdaki kuvvetlerden biri olan suyun
kaldırma kuvvetini kavrar, suyun erozyona etkisi ve
ağaçlandırmanın önemini anlar.

ETK 7
Erozyonu Önlemede
Ormanların Faydasını
Keşfedelim

19. Gelişim dönemlerinde
ÜNİTE 1:
başkalaşım geçiren hayvanlara
CANLILARDA
örnek vererek başkalaşımı
ÜREME, BÜYÜME
kavrar.(OY), (EYD), 4, 7
VE GELİŞME

24. Bitkilerin çok sayıda tohum
oluşturmasının nedenini
tartışır.(EYD), (KSY), 1, 4
25. Tohumların yayılma
yollarına örnekler verir. 4
26. Bitkilerin tohumdan sonraki
evrelerini kavrar.
29. Çevresinde var olan
kuvvetleri gösteren bir deney
tasarlar. (OY), (EYD), (KSY),
(İB), (G), 1, 3, 4, 5, 6
B. Duyu Organları
78-Çevremizi algılamada duyu
organlarının önemini fark eder.
(EYD), 4, 6
79-Duyu organlarındaki sağlık
sorunlarının neler olabileceğine
örnekler verir. (EYD),4,6,8
80-Duyu organlarındaki sağlık
sorunlarının giderilmesi için
kullanılabilecek teknolojik
ürünlere örnekler verir. (OY),
(BİT), (EYD), 4, 6, 8
B. Dünya’nın Katmanları
98-Dünya’nın katmanlarının
taşıdığı özellikleri karşılaştırır.
(OY), (EYD), 4, 6, 12
Program Dışı Etkinlik
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ÜNİTE 1:
CANLILARDA
ÜREME, BÜYÜME
VE GELİŞME

ÜNİTE2:
KUVVET VE
HAREKET
ÜNİTE5:
VÜCUDUMUZDAKİ
SİSTEMLER

ETK 8
Atıklarımızın
Manzarası Şehrimizin
Manzarasıdır.
ETK 9
Kulaklarımı
seviyorum

ÜNİTE8:
DÜNYA, AY VE
GÜNEŞ
Konu: Çevre Kirliliği

ETK 10
Faydalandığımız
Doğa
Dünyadaki bir çevre probleminin yakın çevresini
nasıl etkileyebileceğini tartışır.

Melis’in Hikayesi

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenme Çıktıları Tablosu
Öğrenme Çıktısı
29. İnsanların günlük
yaşantılarına göre besin
ihtiyaçlarını tartışır. (OY), (EYD),
1, 2, 4, 6

Ünite / Konu

Açıklama

Etkinlik 2 ve 3 bu üniteyle ilişkilendirilerek
ÜNİTE 1:
VÜCUDUMUZDA alternatif olarak kullanılabilir.
KİSİSTEMLER

Etkinlik Adı
ETK 1
Zehirsiz Sofralar
ETK 2
İklim Değişikliğinin Sağlık
Üzerindeki Etkisi
ETK 3
Covid-19 ve İklim
Değişikliği İlişkisi
ETK 4
Bahcemizdeki Canlıların
Alışkanlıkları
ETK 5
Ekosistemleri Tanıyalım
ETK 6
Besin Zinciri Oluşturalım
ETK 7
Bizim Sulak Alanımız

81. Ekosistem, Türi Habitat,
Populasyon kavramlarının
birbirleriyle ilişkisini anlatır.

ÜNİTE 5:
İNSAN VE
ÇEVRE

B. Endemik Canlılar
85. Endemizm kavramını
tanımlar. (OY), 4
86. Yakın çevresindeki endemik
canlılara örnekler verir. (KSY),
(EYD), 4, 6, 8, 9
87. Endemik canlıların
korunmasında aktif rol üstlenir.
(PÇ), (G), (KSY), 4, 6, 8, 9, 11

ÜNİTE 5:
İNSAN VE
ÇEVRE

[!]Kıbrıslı hayvan ve Kıbrıslı bitkiler üzerinde
durulur

ETK 8
Endemik Türleri
Eşleştirelim
ETK 9
Tabu Oyunu ile Endemik
Türleri Tanıyalım

C. Nesli Tükenmekte Olan
Canlılar
88. Nesli tükenmenin ne anlama
geldiğini ifade eder.
(OY), 4
89. Nesli tükenme tehlikesinde
olan canlılara yakın çevresinden
ve dünyadan örnekler verir.
(KSY), (EYD), 4, 6, 8, 9

ÜNİTE 5:
İNSAN VE
ÇEVRE

[!] Nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve
hayvanların nasıl korunabileceği üzerinde
durulur.

ETK 10
Nesli Tükenme Tehlikesi
Altındaki Hayvanları ve
Bitkileri Tanıyalım Yılan
Oyunu

D. Ülkemizde ve Dünyada Çevre
Sorunları
90. Dünyadaki bir çevre
probleminin yakın çevresini nasıl
etkileyebileceğini tartışır. (PÇ),
(G), (KSY), (EYD), 4, 6, 8, 9, 11
91. Dünyadaki cevre sorunlarıyla
ilişkilendirerek, yakın
çevresindeki bir çevre sorununun
çözümüne yönelik proje geliştirir.
(PÇ), (G), (İB), (KSY), (EYD), 4,
6, 8, 9, 11

ÜNİTE 5:
İNSAN VE
ÇEVRE

118. Uzay kirililiğinin yol
açabileceği olası olumsuzlukları
tahmin eder. (OY), (PÇ), (EYD),
4, 6, 11, 12

ÜNİTE 5:
GÜNEŞ
SİSTEMİ VE
ÖTESİ

ETK 11
KKTC’de Çevre
Sorunlarını Tespit Etme
ETK 12
Hava ve Su Kirliliği Maketi
Yapımı

ETK 13
Uzay Kirliliği Maketi
Yapalım
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8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenme Çıktıları Tablosu
Öğrenme Çıktısı

Ünite / Konu

A. Fotosentez
1. Fotosentezi açıklar.
2. Fotosentezin canlılar için
önemini kavrar.

ÜNİTE 1:
CANLILAR
VE ENERJİ

B. Besin Zinciri
3. Besin zincirlerinin üreticilerle
başladığını yorumlar. (OY), (EYD),
4, 6
4. Besin zincirine örnek verir. (OY), 4
5. Birçok besin zincirinin besin ağı
oluşturduğunu ifade eder. (OY), 4

ÜNİTE 1:
CANLILAR
VE ENERJİ

ETK 3
Besin zinciri Oluşturalım
ETK 4
Besin Ağları

C. Solunum
14. Madde döngülerini açıklar.
(OY), 4, 6
15. Madde döngüleri ve besin
zincirindeki enerji akışı ilişkisini
kavrar. (OY), (PÇ), 4, 6

ÜNİTE 1:
CANLILAR
VE ENERJİ

ETK 5
Suyumuz Eksilirse Ne
Olur

D. Geri Dönüşüm Ve Atıklar
16. Atıkları sınıflandırır. 4, 6, 7, 9
17. Araştırmaları sonucunda
atıklara örnekler
18. Geri dönüşümün ne olduğunu
açıklar. (OY), 4, 6, 7, 9
19. Geri dönüşümün önemini
tartışır. (OY), (G), 4, 6, 7, 9

ÜNİTE 1:
CANLILAR
VE ENERJİ

[!]Basit şeker olarak glikoz verilir.
[!]Kimyasal denklem verilir.
[!]Bitkilerin ortamda yeterli ışık enerjisi
olduğunda fotosentez yapabildikleri
vurgulanmalıdır.

Evde ve okulda kullanılmış kağıtları biriktirir,
değerlendirir

Etkinlik Adı
ETK 1
Fotosentezin Önemi
ETK 2
Küresel Isınma ve Okyanus
Canlılığı Çeşitliliği

ETK 6
Kompost Yapalım
ETK 7
Evde Kağıt Yapalım
ETK 8
Kalemlik Yapıyorum
ETK 9
Kendi Defterimi
Tasarlıyorum
ETK 10
Ne Kadar Atık Üretiyoruz
ETK 11
Atıklarımızı Azaltalım
(Sakın Atma Dönüştür
ETK 12
İleri Dönüşüm ile İlgili
Bülten Hazırlama
ETK 13
Gürdağ Entegre Atık
Tesisine Ziyaret

D. Su Kimyası
64. Suyun içilebilmesi için hangi
özellikleri taşıması gerektiğini
arkadaşlarıyla tartışır.(EYD), 3, 4, 6
65. Suyun sertliğine sebep olan
katyonları kavrar. (OY), 4, 6
66. Sert suyu yumuşatmak için
neler yapılabileceğini bilir. (EYD),
(PÇ), 3, 4, 6
67. Suların arıtımında klorun
mikrop öldürücü etkisinden
yararlanıldığını araştırarak fark
eder. (EYD), (KSY), 3, 4, 6

ÜNİTE 3:
MADDENİN
YAPISI VE
ÖZELLİKLERİ

ETK 14
Su Dedektifi
ETK 15
Ülkemin Enerji
Kaynaklarının Geleceğini
Ve Doğaya Verdiği Zararı
Tartışıyorum.
ETK 16
Asit Yağmurları

C. Hava Olayları
151. İklim ve hava olayları
arasındaki farkı açıklar.
(OY), 4, 9
152. Küresel iklim değişikliğinin
olası olumsuz sonuçları ile ilgili
öneriler geliştirir. (EYD), (G), (İB),
(BİT), 4, 6, 9, 10

ÜNİTE 8:
YERYÜZÜ VE
HAVA
OLAYLARI

ETK 17
İklim Değişikliğinin
Dünyaya ve Ülkemize
Etkileri

Program Dışı Etkinlik
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Açıklama

Konu:
Canlılar ve Enerji

Madde döngülerinde enerji akışı ilişkisi
incelenir.

Sera Deneyi

Etkinlikler

> > Etkinlik 1
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

İstilaci Türler

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Canlılarda üremeyi etkileyen , türün devamını etkileyen olayları kavrar.

Yöntem: Araştırma, Tartışma, Sunum
Öğrenim Süreci:
İstilacı türün tanımı verilir. Akdenizde ve dünyada istilacı türler için gazete haberlerini taramalarını ister. En ilginç
buldukları video ve resimlerle sunum yapması beklenir.
İklim değişikliği ve istiacı türlerin artışı ile ilgili sınıfta makaleler okutulur.

Değerlendirme:
1- Ülkemizdeki istilacı türler nelerdir?
2- İklim değişikliği yaşanmasının sebepleri nelerdir?
3- İstilacı türlerin artmasındaki en önemli sebepler nelerdir?
4- Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlayan dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türlerinden 14 tanesi
Türkiye’de bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

Öğretmene Notlar:

Kavram açıklanır , ilginç haber okunarak merak uyandırılır.

İstilacı Tür Kavramı
Yabancı istilacı türler olarak da adlandırılan istilacı türler, doğal olarak yaşadıkları ekosistemden başka bir
ekosisteme giren ve burada aşırı çoğalıp tüm ekosistemi etkisi altına alan türler için kullanılan bir terim.
(https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/istilaci-tur-ne-demek)

Akdenizdeki istilacı tür örneği : Balon balığı
KONU İLE İLGİLİ TRT HABERİ
Son dönemde denizlerimizde sıklıkla
görülen istilacı türler deniz
ekosistemi için büyük tehdit
oluşturuyor. Bu zararlı türlerin
denizlerimize ulaşmasında en
önemli faktörlerden biri deniz suyu
sıcaklıklarının yükselmesi.
Bazı istilacı türler uluslararası taşımacılık yapan gemilerin balans sularıyla denizlerimize taşınsa da
tamamı bu yolla gelmiyor. Son olarak Süveyş Kanalı’ndan sularımıza giren zehirli deniz kestanesi,
küresel iklim değişikliğinin en önemli örneklerinden biri. Küresel iklim değişikliği nedeniyle ısınan
denizlerde bu türün yanı sıra balon balığı, aslan balığı ve bazı deniz anası türleri de doğal olmayan
ortamlarında bir habitat oluşturarak su altındaki yaşam dengesini olumsuz etkiliyor.
Konunun detaylarını İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu’na sorduk.
İklim değişikliği denizlerdeki istilacı türleri de artırıyor
“Ekolojik bilinmezlik oluşturuyor”
Yabancı bir tür olan zehirli deniz kestanelerinin ekolojik zararlarından bahseden Topaloğlu, bu
canlıların da barınma beslenme ve üreme gibi temel ihtiyaçlarının bulunduğunu, bunları
gerçekleştirmelerinin de yerli türlere zarar verdiğinin altını çizerek şunları söyledi:
“Denizde yaşam alanı yani habitat çok kıymetli. Denize daldığınız zaman bakarsanız kolay kolay
boş yer göremezsiniz. Mutlaka orayı mikroskobik boyutta da olsa organizmalar kaplamıştır. Zehirli
deniz kestaneleri de dipte yaşayan canlılar. Biz bu tür dipte yaşayan canlılara ‘bentik’ canlılar
diyoruz. Dolayısıyla kapladıkları, tutundukları ve yaşadıkları alan çok önemli. Bizim yerli türlerimizi
yok etmeden kendine yer açması mümkün değil. Dolayısıyla yerli türlerimizle rekabete giriyor, zaten
bizim gözlemlerimizde de bu türlerin yayıldığı alanlarda yerli deniz kestanelerini çok az gördük.
Çünkü bu gibi başka yerlerden gelen istilacı türler, yeni geldikleri ortamda doğal düşmanları
olmadığı için daha fazla yayılım gösterebiliyorlar. Onları yok edebilecek bir tür burada yok. Asıl
tehlike de bu zaten.”

> > Etkinlik 2
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Akdeniz’deki İstilacı Türler

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Akdeniz’deki ekosistemi bozan istilacı türleri tanınması.
Küresel iklim değişikliğinin Akdeniz ekosistemine etkilerinin kavranması.

Materyal:

Karton, Kağıt, Balık Türlerinin Fotoğrafları (Besin zinciri oluşturulacak)

Yöntem: Drama- Canlandırma
Öğrenim Süreci:
Eğitimde Drama Sürecindeki Öğeler
Drama süreci birbirini tamamlayan çeşitli öğelerden oluşan ve bu öğelerin aralarındaki ilişkileri belirleyen bir
bütündür. Drama sürecindeki öğeler şu şekilde sıralanabilir:
Çalışma mekanı (çevre, araç ve gereçler).
Oyun grubu (katılımcılar).
Çalışmanın kendisi (uygulama).
Drama lideri (öğretmen).

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
• Oyun Grubuna uygun Kişiler Seçilmeli
• Drama uygulanan çevre, çocuğa her ayrıntıyı hazır sunmalıdır.
• Dramada en sık kullanılan araç teyp, ses bantları ya da müzik ileten diğer araçlardır. Teybin yanı sıra resim,
fotoğraf, poster, yazı, gösterim tahtası gibi görsel araçlar, karton, resim kağıdı, kukla, renkli boya kalemleri,
oyuncak, süs eşyası, kutu, vazo, eski giysiler, ayakkabı gibi bozuk gerçek eşyalar, ev eşyaları, kitap, dergi,
gazete, afiş, broşür, gazete ve dergilerden kesilmiş haber, yazı, duyuru, fotoğraf gibi basılı materyaller, slayt ya
da tepegöz, projektör gibi aygıtlar önemli araç gereçlerdir. Ayrıca dramada öncelikli temel amaç katılımcı
olduğundan, dokunma, koku ve tad alma duyuları da çalışmalarda uyarıcı araç olarak kullanılabilir.

Öğretmene Notlar:
Tema Seçimi:
Çocukların ne öğrenmesi isteniyor?
Akdeniz ekosistemindeki istilacı türlerin ekosisteme verdiği zararlar.
Çevre Düzenlemesi:
Öğrenme en iyi hangi ortamda gerçekleşebilir.
Örneğin; sınıf, laboratuvar, okul bahçesi
Çocukların Rol Seçimi:
Çocuklar kim olacak? Çocuklar deneyim kazandıkça değişik roller seçebilirler.
Çocuklar Akdeniz ekosistemindeki canlı ve cansız unsurlar olabilirler.
Öğretmenin Rol Seçimi:
Kim olacağım? Öğretmen olarak kalıp, dramayı dışarıdan mı yönlendireceğim, yoksa drama içinde yer alacak
mıyım?
Çerçevenin Belirlenmesi:
Bu dramadaki rollerin hangi bakış açısından ele alınacağını belirler ve konsantrasyonu arttırır.
Örneğin; Deniz altı ortamı canlandırılabilir.
Odak Noktası Seçimi:
Drama hakkında çözülecek problem nedir?
Balon balıklarının ekosisteme verdiği zararlar nasıl önlenebilir.
Çocuklar Ne Yapacaklar?
Püf noktasının belirlenmesi:
Başlangıçta çocuğun konuya dikkatini çekebilmek için ne kullanılacağı belirlenir. Bu işi öğretmen yapabileceği
gibi, herhangi bir mektup, herhangi bir kumaş parçası, herhangi bir resim yapabilir.

Kaynak:
https://bekirhoca.com/egitim-makaleleri/egitimde-drama-uygulamalari/

İSTİLACI TÜRLER
SOKAR BALIĞI
Sokar, Akdeniz’in oldukça başarılı yeni sakinlerinden biri. Yetişkin bireylerin boyu 12-14 santimetreye ulaşabiliyor,
kalabalık sürüler halinde yüzüyorlar ve beslenme alışkanlıkları ile yerel türlerin habitatlarını yok ediyorlar. Sokar
balığının yerleştiği sıcak alanlarda eskiden değerli habitatlar olarak hizmet veren karmaşık alg ormanları, yerini
hızla çorak kayalıklara bıraktı ve yerel türlerin bolluğu buna bağlı olarak azaldı. Yunanistan ve Türkiye’nin 1000
kilometreyi aşan kıyı şeridinde yapılan bir araştırma sokar balığının bol olduğu yerlerde, büyük yosunlarda %65,
alg ile omurgasızlarda %60 ve mevcut türlerin sayısında %40 düşüş yaşandığını gösterdi. Türkiye’nin Kaş
ilçesinden balıkçılar, avladıkları balıkların %80’inin sokar olduğunu bildirdi.
ASLAN BALIĞI
Bilimsel açıdan en zararlı istilacı tür olarak kabul edilen aslan balığı (Pterois miles) bölge dışından olup
Akdeniz’de yerleşmeyi başarmış bir diğer balıktır. Bu türün bilinen ilk örneği, 1991’de İsrail’de bir trol teknesi
tarafından yakalandı. Yirmi yıl içinde Lübnan, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Tunus, Suriye, İtalya ve Libya’ya kadar
yayılmayı başardı. Bu agresif istilacı, günümüzde Akdeniz’in güney ve doğu kısımlarına iyice yerleşmiş durumda
ve Ege ve İyonya denizlerinde batıya ve kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Bu vakada bahsedilen iki tür ile ilgili balıkçılara önemli bir görev düşüyor: her iki balık da insan tüketimine uygun
olduğundan tüketici talebi oluşturmak ve balıkçılık faaliyetlerinde bu balıkları hedeflemek mümkün (bkz. WWF Su
Ürünleri Rehberi). Yakalanmaları da nispeten kolay. Sürü halinde gezen sokar balıkları ağlarla yakalanabilirken,
yavaş hareket eden aslan balıklarını yakalamanın en iyi yöntemi, zehirli dikenleriyle baş edebilecek zıpkınla
avlanan deneyimli balıkçılar tarafından tek tek yakalanmasıdır. Avcı türleri çoğaltmak da söz konusu istilacıların
sayılarını kontrol altında tutmaya yarayabilir. Örneğin, orfozlar, aslan balıklarıyla beslenmeyi sever. Ancak
Akdeniz’de yıllardır süregelen aşırı avlanma, besin ağının üst basamaklarındaki balıkların çoğunu yok etti. Daha
geniş deniz alanlarının daha etkili yöntemlerle korunmasıyla, bu stokların yeniden canlanması sağlanabilir.
DENİZANASI İSTİLASI
Denizanalarının ortaya çıkışı dinozor çağının bile öncesine dayanıyor. Vücutlarının %96’sının sudan oluşması,
beyinlerinin, kemiklerinin veya kanlarının olmaması gibi ilginç özelliklere sahip olan denizanaları tüm denizlerde
yaygın olarak görülür ve ekosistemin dengesini sağlamada önemli bir yere sahipler. Gelgelelim ekosistem
dengeleri bozulduğunda, denizanaları bir sorun haline geliyor. İşte, giderek ısınan Akdeniz’de 2003’ten bu yana
yaşanan sorunlardan biri de bu. Denizanası popülasyonlarının hızla üreyip büyümesiyle ortaya çıkan denizanası
sürüleri, eskiden birkaç yılda bir görülürken, artık her yıl meydana geliyor ve daha uzun sürüyor. Peki, denizanası
sayılarındaki artışın sebebi ne? Burada birden fazla etken sayılabilir, iklim değişikliği ise en önemlilerinden biri.
Daha yüksek deniz sıcaklıkları, denizanası sürülerinin yaşam süresini uzatıyor ve bazı türlerin kışın üremesine
daha fazla olanak tanıyor. Yüksek sıcaklıklar aynı zamanda tropikal sulardan gelen istilacı denizanaları için
Akdeniz’i daha yaşanır hale getiriyor. Bir taraftan da karada yürütülen tarımsal faaliyetlerde aşırı gübre kullanımı
nedeniyle sudaki azot ve fosfat miktarının artması (ötrofikasyon), alg kümelerinin çoğalmasına ve oksijensiz ‘ölü
bölgelerin’ oluşmasına neden oluyor. Denizanalarının doğal avcısı olan balıkların yaşamasına izin vermeyen bu
koşullara denizanalarının ayak uydurması çok kolay. Denizanaları, ticari balık türlerinin larva dönemindeyken
veya henüz yetişkinliğe ulaşmamışken (hatta hamsi ve sardalya gibi türlerde yetişkinlikte) beslendikleri
zooplankton veya kopepodları yiyor, bu nedenle ekosistemde ne kadar fazla denizanası varsa, planktonla
beslenen diğer balıklara o kadar az besin kalıyor. Üstüne üstlük, denizanaları balık yumurtalarını ve larvalarını
yiyerek balıkların çoğalmasına engel oluyor ve yetişkinliğe ulaşan balık sayısını azaltıyor.

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Denizanası sorununun çözümü karmaşıktır ve çeşitli cephelerde eşgüdümlü hareket etmeyi gerektirecektir Bazı
balık türlerinde aşırı avlanmayı azaltarak bu balıklarla denizanaları arasındaki rekabeti artırmak kritik öneme
sahip. Bu balık türlerinden bazıları denizanası yumurtasının yanı sıra yetişkin denizanalarını da yiyor. Ayrıca,
hipoksiyi azaltmak ve denizanalarının geliştiği ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için ötrofikasyon ve kara kaynaklı
kirlilik kontrol altına alınmalı. Kısa vadede ise denizanalarının burada olduğu gerçeğine uyum sağlamamız
gerekiyor. Turizm işletmeleri, denizanalarını uzak tutmak için kalabalık plajların etrafına ağ çekmek gibi basit
önlemler almaya başladı bile.10 Tunus’ta balıkçılar, istenmeyen denizanalarını uzun zamandır besin kaynağı
olarak tüketildiği Asya’ya satmanın yollarını arıyor. Ayrıca, kozmetik endüstrisinin giderek artan kolajen talebi
denizanalarından çıkarılan kolajen ile karşılanabilir, ancak bunun için teknolojinin biraz daha geliştirilmesi
gerekiyor.
Kaynak: wwf.org.tr

Örnek Drama İçin Öğretmene Notlar:
Aşağıdaki gibi örnek bir besin zinciri canlandırılabilir. Aslan balığının besin zincirine yaratacağı olumsuzluklar
tartışılabilir.

Kendinden küçük
yumuşakçalar
eklembacaklıla

balıklar

Aslan Balığı
İstilacı Tür

üretici

Orfoz Balığı
Avcı Tür

> > Etkinlik 3
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Benim Sulak Alanım

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Birçok canlı türünün büyüyüp gelişmek için SU ORTAMI’na ihtiyaç duyduklarını bilir.

Materyal:
Kağıt kalem.Varsa fotoğraf çeken cep telefonu veya fotoğraf makinesi ve varsa dürbün.( Dürbün gibi araçlar için
en yakın doğa korumacı sivil toplum örgütlerine başvurulabilir).

Yöntem: Gezi Gözlem
Öğrenim Süreci:
Doğada biriken su; birçok canlı türünün yaşama, beslenme ve üreme ortamıdır. Bir sulak alana gittiğimiz zaman
bunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bütün yaşamını sulak alanlarda sürdüren canlıların yanında; buraya, su içmek,
avlanmak ve yuva yapmak için gelen canlı türleri de vardır. Birçoğumuzun çok yakınında bir sulak alan vardır.
Buralardan geçerken bu alanları farkederiz, biraz daha dikkat etmek bu alanlarda yaşam süren canlıları ve bu
alanların kendilerine özgü görünümünü, manzara bütünlüğünü de farketmemizi sağlar. Bir sulak alanın kıyısında
3,4 dakika çevreye bakarak ses çıkarmadan beklemek, gün içinde buralardan hızla geçerken farketmediğimiz
bitki örtüsünü, kuşların seslerini, kuşları ve belki kız böceklerini veya arıları da görmemizi sağlayacaktır.
Beklerken ferkettiğiniz, gördüğünüz ve işittiğiniz şeyleri defterinize yazınız.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Mevsime göre; şapka, yağmurluk, içme suyu alınması, bot veya spor ayakkabı giyilmesi. Omuza asılacak bir
heybe veya sırt çantası kullanılmasının istenmesi. Taşıma aracından inmeden; öğrencilerin bitkileri ezmemesi
gerektiği, taşları kaldırmaması gerektiği, yüksek sesle bağırmaması gerektiği, suya taş atılmaması gerektiği,
yanlarına alınan yiyeceklerden çıkan atıkların çantalarına geri konulması ve suya çok yaklaşılmaması gerektiği
konularında uyarılması.

Değerlendirme:
Gruplar etkinlik sonunda kaç hayvanve kaç bitki türü listelediklerini söylerler. Bu ortamda bulunan hayvan
türlerinin sulak alanda bulunma nedenini ve ne ile beslendiklerini tahmin etmeye çalışırlar.
Bu ortamda bulunan bitki türlerinin bu ortamda bulunma nedenini tahmin etmeye çalışırlar.
Örnek olarak; bu bitkiler su bitkisi mi? Su kenarındaki kayalıkların dibinde mi çıkmışlar, Bu bitkiler tuzlu suyu mu
tatlı suyu mu seviyorlar,
Bu bitkiler bu ortama yağmur suları ile mi gelmişler gibi sorularla öğrencilere rehberlik edilir.
Sınıfınıza dönünce bir sonraki derste grupların listeleri sınıf panosuna asılır.
Çekilen fotoğraflara bakılarak; Kıbrıs flora ve faunasının türleri ile ilgili (güvenilir internet kaynaklarından) bilgi
edinilerek sulak alanda yürütülen tahminlerin doğruluğu tartışılır.

Öğretmene Notlar:
Öğrencilerin alana gittiği zaman bitkileri mümkün olduğu kadar ezmeyecek şekilde; suyu görebilecekleri bir yere;
bir çember oluşturarak oturmalarını ve sessizce çevreyi izlemelerini ve görüp işittikleri canlıları defterlerine
yazmalarını sağlayın. Sonra; sınıf sayısına göre öğrencileri iki gruba bölün; bir grup izlediği ve işittiği hayvan
türlerini (uzunbacaklı kuş, gri kuş, güvercin, solucan, arı gibi kendi verdikleri isimleri ile) defterlerine not alırken,
diğer grup da çevrelerinde gördükleri bitki türlerini sayıp bu bitkilere özelliklerine göre kendi verdikleri isimleri
(Kokan bitki, sarı ç,içekli bitki, yaprağı olmayan bitki gibi) defterlerine yazsınlar. Eğer fotoğraf çekme olanağı varsa
her gruptan birer fotoğrafçı seçin, ve bu öğrenciler ortamın; görülen bitki türlerinin, böcek ve kuşların fotoğrafını
çeksin (mümkün olduğunca).
Sınıfça böyle bir etkinlik düzenleyemiyorsanız; öğrencilere aileleriyle böyle bir gözlem yapıp gerekli notları
almalarını ve fotoğraf çekmelerini veya gördükleri canlıları çizmelerini, bu hazırlığı sınıfa getirmelerini ödev olarak
verebilirsiniz. Aynı ödevi siz de yapınız ve öğrenci ödevlerini sergileyip öğrencileri dinledikten sonra siz de kendi
ödevinizi anlatınız.

Sınırüstü Göleti (Syngrasis Sulak Alanı), gözlem yapmak için gidilecek sulak alanlarımızdan biridir.

Kaynakça: Kuyucu, A. ( 2017). Her Yaş İçin Sulak Alan Özelinde Çevre Eğitimi Etkinlikleri. (Yayınlanmamış).
Kuyucu, A. (2017). MKD Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor Projesi Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri.
(Yayınlanmamış).

> > Etkinlik 4
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Başkalaşım Ve Doğadaki Denge ( Ekolojik Dengenin Önemi )

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek vererek açıklar. Ekolojik dengenin önemini kavrar.
Doğal yaşamın bir denge içerisinde hareket ettiğini kavrar.

Materyal:

Gazete ve haberlerin araştırılması ,taranması

Yöntem: Araştırma ve Görsel Sunum, video
Öğrenim Süreci:
Başkalaşım, Doğadaki Denge

Değerlendirme:
1- Çam kese böceği ve uğur böceğinin başkalaşım döngülerini araştırarak görselle arkadaşlarına sunun, sınıf
panonuza asınız.
2- Çam kese böceğini ormanlarımızda gözlemleyebildiniz mi? İnsanlara ve ağaçlara zararları nelerdir?
3- Ülkemizde ve en yakın komşumuz olan Türkiye’de çam kese böcekleri ile nasıl mücadeler yaplmıştır?
4- Ülkemizde zararlı böcekler için yapılan kimyasal mücadeler diğer canlılara zarar veriyor. Bu cümleden yola
çıkarak uğur böceklerinin sayısının azalmasının nedenleri ne olabilir?
5- Faydalı böceklerin sayıları azalıyor . Bunların nedenlerini araştırınız, örnekleyiniz.

Öğretmene Notlar:
Orman Dairesinin Açıklaması ve Ülkemizdeki Durum/ Gazete Haberi
Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında oluşu ormanlarımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. Çam kese böceği
Akdeniz ülkelerinde özellikle kızılçam ormanlarında sıklıkla görülen bir zararlıdır. Ülkemiz ormanlarının büyük
çoğunluğunun kızılçamdan oluşması, küresel ısınma, kuraklık gibi iklimsel değişimler, ülkemizdeki ormanların
zayıf ve bozuk karakterde olması bu böceğin popülasyonunun zarar derecesinin üzerine çıkarmasına neden
olmaktadır.

Çam kese böceğinin 4 evresi vardır: Kelebek(ergin), yumurta, larva, pupa. Böcek tırtıl döneminde çam ibrelerini
yiyerek ağaca zarar vermekte görsel kirliliğin yanında ormanlarımızda artım kayıplarına neden olmaktadır. Dıştan
bakıldığı zaman kurumuş gibi görünse de vejetasyon döneminde ağaç tekrardan ibrelerini açarak eski
görüntüsünü kazanmaktadır.
I. Ergin Dönemi
II. Yumurta Dönemi
III. Larva(tırtıl) Dönemi
IV. Pupa(krizalit)Dönemi
Ülkemizde geçmişten günümüze kadar;
1- Kimyasal
2- Mekanik
3- Biyolojik
4- Biyoteknik mücadele metotları kullanılmıştır.
Kimyasal mücadelenin çevreyi olumsuz etkilediği belirlenince bu yöntemden uzaklaşılmıştır.
Önceden uygulanan biyolojik mücadele geliştirilerek doğal dengenin bozulmasını engelleyen , ileriye dönük bile
olsa kesin sonuçların alınması, istenilen amaca varılması bakımından gereken bir mücadele şeklidir. Özetle
zararlı böcekleri doğal düşmanları yoluyla yok etme şeklidir.
Ülkemizde Orman Dairesi bütçesi çerçevesinde biyolojik mücadele yöntemlerinden olan adacıkların kurulması,
yumurta koçanı ve keselerin toplatılması, ormanlarımıza kuş yuvaları asılması ve Calasoma üretim çalışmalarına
ağırlık verilmiştir.

ADACIKLARIN KURULMASI:
Yumurta koçanlarının en yoğun olduğu orman alanlarında adacıklar kurulmuştur. Mekanik ve biyolojik mücadele
şekli olan adacıklarla mücadelede toplan keseler de, parazit sinek Phryx caudata’ nın ergini topraktan çıkıp
çiftleştikten sonra çam kese böceği tırtıllarına yumurta bırakır.
Mekanik olarak toplanan 250-300 adet kese özel olarak yapılmış adacıklara konulmuştur.
CALOSOMA LABORATUARI:
Calasoma sycophanta Çam Kese böceği ile biyolojik mücadelede önemli faktörlerdendir. Tırtıl ve ergin
döneminde çam kese böceğinin hem tırtılını hem de pupasını yemektedir. Calasoma sycophanta erginleri
ortalama günde 10 adet çam kese böceği larvasını parçalamakta, bunlardan 7 tanesini de yemektedirler. Yaşam
süresi 3-4 yıldır.
Orman Dairesine bağlı Alevkaya Bölge Şefliği’nde 2 oda 55 metre kare Calasoma üretme laboratuvarında
Türkiye’den larva ve ergin halde laboratuvarımıza gelen bu faydalı böcekler laboratuvar ortamında yetiştirilerek
çam kese böceğinin yoğun olduğu alanlara bırakılmaktadırlar.
Calasoma sycophanta’lar Şubat ayı içerisinde Serhatköy ağaçlandırma sahasında doğal ortamlarında tespit
edilmişlerdir. Bizleri sevindiren bu alana ve çevresine laboratuvar ortamında yetiştirilen herhangi bir böcek
bırakılmamasıdır. Bu da şunu gösteriyor ki bu böcekler adamızda geçmişte de var olup halen daha yaşam
kabiliyetlerini korumaktadırlar.
Calasoma sycophanta’ların Çam kese böceği ile entegre mücadele yöntemi içerisinde çok büyük bir rolü olduğu
doğal dengenin tesisi için bu faydalı böceklerin üretiminin kat kat artırılması gerekliliği bir kez daha önem
kazanmıştır.

Ormanlarımızda bulunan çam kese böceği ile etkin mücadelemiz Dairemiz bütçesi çerçevesinde entegre biyolojik
ve gerek görülmesi halinde biyolojik metotlarla sürdürülecektir. Ancak doğada yaşayan canlıların yaşam
alanlarına insanlar tarafından yapılan müdahaleler,
sonuçta birçok olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çam kese böceklerinin en büyük
düşmanları olan kuşlar; İbibikler, Tahtalı Güvercinleri, Adi İspinoz kuşları ve Bülbüllerdir.
Bu kuşlar yavrularını yağ ve protein açısından zengin olan çam kese böceği
tırtıllarından karşılarlar. Ancak eski yıllarda yoğun olan bu kuşlar
günümüzde çok azalmıştır. Burada önemli olan doğal dengenin bozulmamasıdır.
Bizler ormanlardaki kuşları gerek kimyasallar gerekse bilinçsiz avcılık yaparak
yok etmezsek, doğa zaten kendini koruyacaktır. Çam kese böcekleri
gibi zararlıları yiyen diğer türler azaldıkça, zararlı türlerin çoğalması kaçınılmaz olacaktır.

UĞUR BÖCEKLERİNİN DÖNGÜSÜ
1- Yumurta
2- Larva
3- Pupa
4- Uğur böceği
Yumurta
Dişi uğur böceği sarı renkli yumurtalarını kötü hava şartlarından ve düşmanları olan uçan diğer böceklerden
korumak için yaprakların altına bırakır. 10-15 tane yumurtasını, hepsi bir arada olacak şekilde, yumurtadan çıkar
çıkmaz yiyecek bulabilecekleri bir yere bırakır. Bahar aylarında yaprak altlarına bakarsanız sarı renkli uğur
böceği yumurtalarını görebilirsiniz.
Larva
Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz ilk iş yiyecek aramaya başlarlar. Annelerinin onlar için özel olarak bulduğu
yaprak altında buldukları küçük kurtları ve yaprak bitlerini yerler. Küçük timsaha benzeyen larvalar yumurtadan
çıktıktan birkaç gün sonra büyüyene kadar deri değiştirmeye başlarlar.
Pupa
Büyümeye başladıktan birkaç hafta sonra larva değişerek karides görünümünde bir şekil alır ve bir yaprağa
ilişerek birkaç gün hareketsizce uyku haline geçer. Aslında uykuda değildir. Pupa aşamasında, larva değişime
uğrayarak uğur böceğine dönüşür.
Uğur Böceği
Değişim tamamlandığında larvanın kabuğu çatlayıp açılır ve yetişkin hale gelmiş olan uğur böceği ortaya çıkar,
ancak bildiğimiz görüntüsünü almamıştır daha. Kabuğu sertleşene kadar birkaç saat daha pembe renkte ve
yumuşak kalır. Kabuğu sertleştikçe pigment artışıyla koyu parlak kırmızı rengini alır.
Faydalı böceklerin sayısının azalması ve doğadaki dengenin bozulması
Örnek : Uğur böcekleri yaprak bitlerini yiyor . https://youtu.be/uxjcUkoePQQ
Tarıma faydalı böcekler mevcut.
***Bilim insanları, kelebek, arı, uğur böceği, ateş böceği gibi faydalı böceklerin sayılarının giderek azaldığını
ortaya koydu. Bunun arkasında iklim değişikliği, böcek ilaçları, yabani otların tahribatı, motorlu araç trafiği, hava
kirliliği ve tek tip tarım ürünü yetiştirme gibi nedenler bulunuyor.

ÖĞRENCİYE VERİLEBİLECEK ÇOKLU ZEKA ETKİNLİKLERİ
1.
Doğadaki tüm canlılar beslenme bakmından bir zincir olarak birbirine bağlıdır. Buna besin ziniciri denir.Bu
bağlılığı atasözlerimize benzetecek olursak hangi atasözlerini yazarsınız?

2.
Yukarıda anlatılan bilgilere dayanarak ; çam kese böceğinin veya uğur böceğinin besin zincirini oluşturunuz.
Bunu yaparken besin olarak bağlı olduğu canlıların resimlerini bularak kesiniz ve bir kartona yapıştırınız. Her
hayvan ve yediği besinlerin resimlerini okla birleştirin. Sınıf panonunzda sergileyiniz.

3.
Kendinizi ormanda yaşayan bir canlı yerine koyarak hayal ediniz ( uğur böceği , yaprak biti, çam ağacı , çam
kse böceği, kelebek gibi ). Diğer canlılarla olan bağlantınızı ve çevreden nasıl etkilendiğinizi anlatan bir yazı
yazınız.

Yararlanılan Kaynaklar:
https://www.kibristime.com/kibris/orman-dairesi-mudurlugu-cam-kese-bocegi-mucadele-programi-h55686.html
https://www.kirtkirtla.com/ugur-bocegi-yasam-dongusu/# ( uğur böceği ile ilgili resim )

> > Etkinlik 5
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Orman Zararlısı Çam Kese Böceği

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:

Materyal:

Kağıt, Boya kalemi, raptiye, makas, yapıştırıcı

Yöntem: Proje tabanlı öğrenme
Öğrenim Süreci:
1. Öğretmen öğrencilere çam kese böceğinin hayat döngüsünü açıklar.
2. Çam kese böceği hayat döngüsünü içeren fotokopi öğrencilere verilir.
3. Öğrenciler döngü oluşturmak için dairesel şekilde kağıdı keser, canlının evrelerini boyar ve sırası ile bölmelere
yapıştırır. İki dairesel kağıt üst üste dönebilecek şekilde raptiye ile yada kalem ile birbirine tutturulur.
4. Öğrenci sırası ile dairesel kapağı döndürerek ortaya çıkan canlının hangi evrede olduğunu açıklar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Öğretmen öğrencilerin makas kullanımına dikkat etmelidir.
Değerlendirme:
Etkinlik sonunda;
1. Çam kese böceğinin ülkemizde nerelerde görüldüğü
2. Çam kese böceğinin zararları (insanlara, ağaçlara vb.)
3. Çam kese böceği ile nasıl mücadele edildiği tartışılır.

Öğretmene Notlar:
ORMAN ZARARLISI ÇAM KESE BÖCEĞİ
• Çam kese böceği yumurtalarını 2 veya daha fazla ibreyi birleştirmek suretiyle, genellikle ağacın alt dallarına bir mısır
koçanını andırır şekilde dizeler halinde bırakır.
• Koçanlarda enine 10, boyuna ise 20-30 adet yumurta olmak üzere toplam 150-300 adet yumurta bulunur.
• Yumurtaların üzerleri dış etkenlere karşı korumak için pullarla kaplanır.
• 25-40 gün süren yumurta dönemi sonunda yumurtadan çıkan tırtıllar gövdesine nazaran büyük başlı, 6 sı torosid
olmak üzere 16 ayaklıdır.
• Olgun tırtılların boyu 35–40 mm ye ulaşır. Karnının alt tarafı sarı renkli olan tırtılların üzerinde bol miktarda yanlarda
beyaza yakın sarı, sırtta ise açık kahverengi kıl mevcuttur.
• Tırtılın iki dönemi vardır.
• Birincisi yumurtadan çıkışı ile ilk soğukların başladığı ve kışlık keselerini örmeye başladıkları, üçüncü deri
değiştirmesine kadar geçen Ekim-Şubat dönemdir.
• Bundan sonra ikinci dönem başlar. Bu da üçüncü deri değişiminden, krizalitleşme için toprağa inmeye başladıkları
zamana kadar geçen dönemdir. Bu dönem¬de keseleri ağızlarından salgıladıkları ipeğimsi bir madde ile devamlı
takviye ederler. Bu madde ilk zamanlar parlak bir görünümde olup sonra matlaşırlar.
• Tırtıllar genellikle geceleri beslenirler. Kapalı havalarda gündüz de beslendikleri görülmüştür. Isı 6 °C nin altına
düştüğü zaman yuvalarından çıkmazlar.
• Pupa evresi için mutlaka toprağa inen tırtıllar, kendilerine kestane renginde oval birer koza örerler. 4 ay devam eden
krizalit dönemi sonunda, yani Eylül ayında ergin.hale geçerek topraktan çıkarlar. Ancak bu krizalitlerin tamamı aynı
senede ergin hale gelmez, diyapoz halinde 4 yıl toprak altında kalabilir. Bu yüzden çam kese böceği ile mücadele
projeleri dört yıllık periyotlara göre yapılır.
• Ağustos sonu ve Eylül başlarında kelebekler kozayı delerek topraktan çıkar. Bu zamanda dişi kelebeğin abdomeni
yumurta ile dolu vaziyettedir. Çiftleştikten sonra erkek ölür. Dişi kelebek ise çiftleşmeden sonra bir gün içerisinde
yumurtalarını koyarak yumurta koçanını meydana getirir. Kısa bir müddet sonra o da ölür.
ÇAM KESE BÖCEĞİNİN ZARARLARI
Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçlarda boy büyümesi gerilemekte ve hacim kaybı olmakta.
Yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribat ağacı zayıf düşürerek başta kabuk böcekleri olmak üzere
diğer zararlıların saldırılarına ve kuraklık veya sel gibi doğal afetlere karşı daha savunmasız hale getirmekte.
ÇAM KESE BÖCEĞİ ile NASIL MÜCADELE EDİLEBİLİR?
Çamkese böceği ile mücadele yöntemleri kısaca mekaniksel, kimyasal ve bu ikisinin birlikte ele alındığı entegre
mücadele ve ayrıca biyolojik mücadele olmak üzere gruplandırılablir.
1- Mekaniksel savaş: Keseleri ağaç üzerinden kesip toplayarak yakma, yumurta koçanlarını toplamak suretiyle yok
etmek, krizalitlerini topraktan çıkarıp toplayarak yok etmek ve nihayet keseler içerisine petrol dökmek suretiyle
öldürmek şeklinde uygulanır.
2- Kimyasal savaş: Çam keseböceği ile mücadelede en uygun zaman tırtılların l. ve 2. evrelerde, çok küçük ve
korumasız olduğu, parazit ve yırtıcıların ise henüz doğada bulunmadığı evrede yapılan ilâçlama kesin netice
vermektedir. İlaçlama, yağışsız ,açık mümkünse çok hafif meltemli bir havada yapılmalıdır. Bunun için yerel
meteorolojik durum iyi takip edilmelidir. Fakat kimyasal mücadelenin en büyük sakıncası çoğu zaman faydalı
böceklerin de yok olmasıdır.

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/iklim-degisikligi-denizlerdeki-istilaci-turleri-de-artiriyor-513312.html

3- Biyolojik savaş: Bu yöntem, gerek yapay olarak üretilen gerekse doğada mevcut organizmaların korunması
şekliyle çoğaltılan canlılardan yararlanarak, zararlı böceklerin populasyonunu azalt¬mak ve onları zararsız halde
baskı altında tutabilmek yöntemidir. Biyolojik mücadelede, virüslerden başlamak suretiyle bakteriler, mantarlar,
protozoalar, nematodlar, akar ve örümcekler, binlerce yırtıcı ve parazit böcekler, böcekçil kuşlar da çok özel ve
önemli bir yer işgal eder.
Orman zararlısı çam kese böceklerini etkisiz hale getirebilmek için
predatör böcek olan phryx caudata kullandıklarını belirten yetkililer, "çam
kese böceğinin tırtıl ve pupa vb. gibi kısımlarını predatör avcı böcekler
yiyerek yok ediyor.
.https://www.gerzeninsesi.com/guncel/cam-kese-bocegi-ile-biyolojik-muc
adele-h10367.html
Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87am_keseb%C3%B6ce%C4%9Fi
• T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
• http://web.cortland.edu/fitzgerald/PineProcessionary.html 3 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
• http://www.agaclar.net/?id=showthread&t=13915 (Ağaçlar.net)

ÇAM KESE BÖCEĞİ
HAYAT DÖNGÜSÜ

YUMURTA

TIRTIL

PUPA EVRESİ

KELEBEK

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 6
Şekil 5

Şekil 4

1.Yumurta Koçanı
2.Olgum Kelebek
3.Tırtıl
4.Kese
5.Zararlısı (Pyrix caudata)
6.Calosoma sycophanta (Çam Keseböceğinin Biyolojik
Mücadelesinde Kullanılan canlı/tırtıl avcısı)
Kaynak: http://www.geocities.ws/ormanci59/Pityocampa.htm

> > Etkinlik 6
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Doğanın Mucizesi

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Bitkilerin tohumdan sonraki evrelerini kavrar.

Materyal:
Ülkemize uygun çimlenmesi ve yetişmesi kolay uygun sebze tohumları belirlenir.Atık pet şişeler saksı olarak
kullanılabilir. Atık değerlendirme öğretilmiş olur.

Yöntem: Deney, Gözlem.
Öğrenim Süreci:
Tohumdan bitkiye , ülkemizdeki ilginç tohumlar ve çimlenme aşamaları
Deneyin yapılışı: Sınıfımızda erken çimlenen sebze tohumlarını seçip , mevsimine uygun sebzeleri yetiştirmek.
Çimlenme ve büyümü aşamalarını gözlemlemek.

Değerlendirme:
Çimlenme ve büyümeyi gözlemleyen öğrncilere ilginç tohumlar ve çimlenme hikayerli hakkında bilgi vermek ve
videolar izletmek.

ÖRNEK : ARDIÇ AĞACI

Ardıç ağaçları da her ağaç gibi tohumlara sahip; ancak bu tohumlar ancak ardıç kuşunun varlığında üremeyi
sağlıyor. Ağaçtan dökülen tohumları önce kuşlar yiyor. Onların sindirim sisteminde kabukları açılan tohumlar bu
sayede işlerlik kazanıyor.
https://youtu.be/RPR8MQmqVBg ( ARDIÇ KUŞU İLE İLGİLİ VİDEO )
ÖĞRENCİYE VERİLECEK ÖDEV:
1- Doğa mucizesi olan ilginç tohumlar ve çimlenme hikayelerini araştırıp sınıfta anlatınız.
2- Meyve çekirdeklerinden çimlendirmeyi evde uygulamak.
Örnek: Avokado çekirdeğini çimlendirmek , mango çekirdeğini çimlendirmek gibi
Yararlanılan Kaynaklar:
(https://ajanimo.com/avcilar-yuzunden-kacan-ardic-kusu-ile-birlikte-ardic-agaclari-da-yetismemeye-basladi/)
resim: pinterest

> > Etkinlik 7
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Erozyonu Önlemede Ormanların Faydasını Keşfedelim

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Yaşamımızdaki kuvvetlerden biri olan suyun kaldırma kuvvetini kavrar, suyun erozyona etkisi ve ağaçlandırmanın
önemini anlar.

Materyal:
• 2 adet büyük boy su şişesi
• 2 adet küçük boy su şişesi
• Toprak
• Su
• Çim tohumu ya da kuş yemi
• İp
• Makas ya da maket bıçağı
• İspirtolu kalem

Yöntem: Deneysel Yöntem
Öğrenim Süreci: ( deney videosu : https://youtu.be/DRTR6zhO9P8 )
Değerlendirme:
1- Deneyimizde bitki örtüsünü temsil etmesi için şişelerden birine çim ektiniz.. Şişelere eşit miktarda su
döktüğümüzde, içinde yalnızca toprak bulunan kaptan taşınan toprak miktarının, içinde çim bulunan şişeden
taşınan toprak miktarından daha fazla olduğunu gördünüz. Neden böyle oldu?
2- Deneyden genelleme yaparsak ne gibi sonuçlar çıkarsınız?

Öğretmene Notlar:
Erozyon Nedir?
Doğal şekilde oluşan sel, akarsu etkisi veya rüzgar gibi faktörler nedeniyle toprağın dış kuvvetler sayesinde
taşınması erozyon olarak adlandırılır. Yeryüzünde bulunan toprak taşınır ve dış kuvvetler tarafından aşınma gibi
bir etki oluşur. Çok daha basit şekilde anlatılması gerekirse, rüzgar ve su gibi etmenler nedeniyle toprağın hareket
etmesi ve çevrenin zarar görmesi olayı erozyon olayı olarak ifade edilebilir. Doğal erozyon, daha düşük zarar
vermesine rağmen erozyon çeşitlerinin bazıları toprağın çok daha fazla zarar görmesine neden olabilir.
Erozyon Nedenleri
Doğal erozyon dünyanın hareketleri sayesinde gerçekleşir. Ancak insan etkileri de erozyona neden olabilir. Bu
bağlamda erozyon nedenleri teker teker ele alınırsa;
İklim bağlamında fazla yağışlar, rüzgar ve sıcaklık değişimleri erozyona neden olabilir. Fazla yağış toprağın üst
tabakasında sürüklenme oluşturabilir.
Jeolojik yapı açısından ise gevşek toprak yapısı, hafif fizyolojik hareketle dahi yerinden kayarak aşınma
gösterebilir.
Ormanların tahrip edilmesi sonucunda da erozyon ortaya çıkabilir.
Topografya açısından arazinin eğimi, yüzey şekilleri ve uzunluğu sonucunda aşınma görülebilir.
Bitki örtüsü açısından düşünüldüğünde, yeşil örtüden uzak ve zayıf topraklar daha fazla aşınma gösterir.
Şehirlerde düzensiz yerleşme ile tarım alanlarının kullanılması durumunda bitki örtüsü topraktan kalktığı için
erozyon oluşabilir.
Son olarak yanlış tarım yapılması ve tarım alanındaki hatalar zengin toprakların fakir bir hale gelmesini ve
erozyonu ortaya çıkarır. (https://teknolojiprojeleri.com/teknik/erozyon)

EV ÖDEVİ : Bu etkinliğin sonunda : Kuvvet , su, hareket, ağaçlandırma, su , toprak ,erozyon , yağış ve sel gibi
kavramların geçtiği küçük bir hikaye yazınız.

> > Etkinlik 8
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Atıklarımızın Manzarası Şehrimizin Manzarasıdır.

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Görüntü Kirliliğinin Göz ve Ruh Sağlığımızı Olumsuz Etkilediğini Bilir

Materyal:

Not defteri, kalem, fotoğraf makinesi, cep telefonu, ses kayıt cihazı.

Yöntem: Gezi gözlem görüşme.
Öğrenim Süreci:
Gidilen alanda aşağıdaki şekilde; öncelikle öğrencilerin dikkatleri çekilerek duygu ve düşüncelerinin not edilmesi
istenir.Yerleşim yerimize en yakın katı atık alanının burası olduğu söylenir. Buraya evlerde ve iş yerlerinden çöp
kutusu dediğimiz atık kutularından çıkan atıklar getiriliyor. Yani o anda orada değerlendirilip kullanılmasına
imkan olmayan şeyler. Bu alana birkaç saniye bir bakın. Neler düşünüyorsunuz defterinize not alın. Burayı neye
benzettiniz. Burayı görünce neler hissettiniz. Bunları defterinize not alın. Burada herhangi bir canlı gördünüz mü?
Bu canlılar nelerdir? Buraya ne yapmaya gelmişlerdir. Sizce buranın kokusu, sesi ve rengi varmıdır? Buranın
kokusu, sesi ve rengini tanımlayın. Bura ile ilgili olarak görevliye sormak istediğiniz soruları sıra ile sorabilirsiniz.
Yanıtları defterinize not alın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Etkinlik sonunda öğrencilerin dünyadaki durumla bizdeki atıkların durumunu karşılaştırmalarının istenmesi.
Sınıfa dönüldükten sonra bir sonraki derste şehrin atık alanına ait fotoğraflar ve bu konudaki duygularımızı
anlatan bir poster hazırlanıp panoya asılması.
Öğrenciler bu posteri gördükten sonra Öğrencilerin << bu manzarayı beğenip beğenmedikleri>> ve <<bu
manzaranın değişmesi için bundan sonra kendilerinin ne yapması gerektiği>> konusunda düşüncelerinin
alınması.
Öğrencilerin etkinliğe gelirken önceden söylendiği üzere, atık toplama alanı ve burada çalışanların görevleri ile
ilgili merak ettiklerini soru olarak hazırlayıp getirmelerinin istenmesi.
Öğrencilerin atıkların içine girmemesi, atıklara dokunmaması ve maskelerini çıkarmaması için taşıttan inmeden
uyarılması.

Etkinlik duyurusu yapılmazdan önce yerleşim yerinize en yakın atık toplama, biriktirme ya da ayırma alanı varsa
randevu alınması ve öğrencilere duyuru yapılırken; yanlarında el dezenfektanı ve ıslak mendil getirmelerinin
istenmesi. Olanak varsa önceden sınıfça ortak bir şekilde bu malzemelerin alınması. Dünyada atık toplama,
ayrıştırma ve geri kazanma ile ilgili bilgi edinilmesi ve kısaca öğrencilere bilgi verilmesi. Örnek olarak; İstanbul’da
günde 19.500 ton atık oluştuğu ve atıkların %90’ının depolama alanlarına gömüldüğü, bildirilmektedir. %4 atıktan
kompost elde edilirken %6 oranında bu atıklardan geri dönüştürülmüş madde elde edilmektedir. Geri dönüşen
oranının %5’i ilçe belediyelerin toplama sistemleri ve sokak toplayıcılarının getirdiği atıklar ile sağlandığı
bildirilmektedir, gibi bilgiler verilebilir. (Geri Dönüşüm Ekonomisi. Maden, S.13 Eylül 2019 ).
Benzeri bilgiler için kaynak olarak; https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48851661 linki kullanılabilir.
KKTC’de Çevre Yasası’nda Atıklarla ilgili sorumluluk aşağıdaki şekilde yasada yer bulmaktadır şeklinde
öğrencilere kısaca ülkemizdeki durumdan bilgi verilir.
Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, Çevre Koruma Dairesinden izin almadan ve izinde belirtilen koşullara uymadan ticari
veya belediye atığı yönetimiyle ilgili faaliyetlerde bulunamazlar.
Alıcı ortamların içine veya üstüne ve izinli geri dönüşüm veya bertaraf etme sahalarının dışındaki alanlara atık
bırakılması, boşaltılması veya atılması yasaktır.
Serbest bölgeler de dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine tüm atıkların ithali ve girişi yasaktır.
Üreticiler, ithalatçılar ve dağıtımcılar ömrü dolmuş olan ürünlerinin toplanmasını, taşınmasını, değerlendirilmesini,
geri dönüştürülmesini ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirilmesini sağlamakla sorumludurlar.
Atık sahipleri, atık taşıyan, atığı geri dönüştüren ve bertaraf eden gerçek veya tüzel kişiler, atığın yarattığı kirlenme
veya zararı telafi etmek zorundadırlar.
Atık üreten her tesis ile atık bertarafı ve geri dönüşümünde çalışan gerçek veya tüzel kişiler, bu Yasanın 9’uncu
maddesi uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde gerekli kılınan bilgilerle ilgili, Çevre Koruma Dairesine
belirlenen aralıklarda göndermek üzere beş yıl boyunca doğru ve düzgün kayıtlar tutmakla yükümlüdürler.
Atıkların; Yasanın atıkların yakılması ile ilgili tüzük koşulları dışında yakılması yasaktır.
Bizim ülkemizde atıkların depolama alanlarında toplandığı zaman zaman da atıkların yakıldığı ile ilgili haberlerden
de sözedilir.

Değerlendirme:
Etkinlik sonunda öğrencilerin dünyadaki durumla bizdeki atıkların durumunu karşılaştırmalarının istenmesi.
Sınıfa dönüldükten sonra bir sonraki derste şehrin atık alanına ait fotoğraflar ve bu konudaki duygularımızı
anlatan bir poster hazırlanıp panoya asılması.Öğrenciler bu posteri gördükten sonra Öğrencilerin << bu manzarayı
beğenip beğenmedikleri>> ve <<bu manzaranın değişmesi için bundan sonra kendilerinin ne yapması gerektiği>>
konusunda düşüncelerinin alınması.

Kaynakça: KKTC Çevre Yasası ÇEVRE YASASI (30/2014 ve 34/2020 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve
birleştirilmiş şekliyle).
https://geridonusumekonomisi.com.tr/.html
Kuyucu, A. Gazimağusa Belediye Atık Toplama Alanı Gözlemi.

> > Etkinlik 9
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Kulaklarımı Seviyorum Güzel Sesler İşitmek İstiyorum

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Ses kirliliğinin kulak sağlığını olumsuz etkilediğini bilir

Materyal:

Not defteri, kalem, ses kayıt cihazı veya ses kaydeden cep telefonu.

Yöntem: Sınıf dışı işitsel etkinlik.
Öğrenim Süreci:
Kulaklarımız başımızın iki yanında bulunan ve çevremizdeki değişikliklerden, işittiğimiz sesler vasıtasıyla
haberdar olmamızı sağlayan duyu organlarımızdır. Bizi içinde bulunduğumuz ortamın değişiklik ve tehlikelerine
karşı haberdar edip hazırlayarak kendimizi korumamızı sağlarlar. İşittiğimiz sesler yüksek, tiz, veya gürültü ve
uğultu halindeyse bunlardan uzak durmamız gerekir. Hoş olmayan sesler bizi huzursuz eder ve korkutur. Bu tür
seslerden uzak durmamız için bizi uyarır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Bu etkinliğin; okul bahçesinin olabildiğince doğal ve ağaçlık bir köşesinde yapılması. Öğrencilerin tamamının
oturma pozisyonunun rahat, birbirlerinden eşit aralıkta olması ve herkesin söylenenleri dinleyerek harfiyen
yapması. Bir ders saatinden fazla zaman harcanmamasına özen göstermek ve dinleme süresini fazla uzun ya da
fazla kısa tutmamak. Öğrencilerin dinleme yaparken konuşmadan işittikleri sesle ilgili bilgileri ve duygularını
dinleme sürecinde not alabilmelerine olanak tanımak. Dinleme süresinin 10 dakikayı geçmemesine özen
göstermek.

Değerlendirme:
Dinleme bitince hangi seslerin işitilmek istendiği, hangi seslerin işitilmek istenmediği; işitilmek istenmeyen seslerin
aslında bizi rahatsız eden şeyler olduğu söylenir. Sınıfta işitilmek istenmeyen sesler aynı sesler mi? Sınıfın kaçta
kaçı bu sesleri işitmek istemiyor? Sınıfça bunun oranı bulunur. Öğrencilerin etkinlikle ilgili düşünceleri alınır.

Öğretmene Notlar:
Dersin başında öğrencilere etkinlikle ilgili bilgi verilerek okul bahçesinin önerilen bir köşesine gidilmesi ve uygun
pozisyonda oturmaları sağlandıktan sonra 10 dakika gözlerini kapatarak sadece dikkatlice çevreyi dinlemeleri ve
sessizce işittikleri seslerin ne olduğunu not almaları, bu sesin onlarda uyandırdığı duyguyu, onlara ne
hatırlattığını, bu sesin doğaya ait olup olmadığını, aynı sesi yeniden işitmek isteyip istemediklerini; bu sesi işitmek
istiyor veya istemiyorlarsa bunun nedeninin ne olduğunu yazmaları istenir. Aynı etkinlik okul dışında doğal alana
düzenlenecek bir gözlem gezisi sırasında da yapılabilir ve iki etkinlikte elde edilen işitsel veriler birbiriyle
karşılaştırılarak yorum yapılabilir. Doğal bir alanla insan çevresindeki verilerin işitsel bakımdan farklarının ne
olduğu söylenir.

Kaynakça: Özgün Etkinlik

> > Etkinlik 10
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Faydalandığımız Doğa

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
İnsan yaşadığı yerkabuğu üzerindeki kara ve su küreye suyu, toprağı ve canlılarıyla birlikte ihtiyacı olduğunu bilir.

Materyal:
telefonu.

Kağıt, kalem, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi veya ses kaydeden ve fotoğraf çeken cep

Yöntem: Gezi gözlem görüşme.
Öğrenim Süreci:
Seçenek 1: Yakın çevrede balıkçılık yapılan bir kıyıda gözlem yapılarak; insanların karada yaşıyor olmalarına
rağmen su dünyasındaki canlılardan ve bu canlıların su kürede yaşıyor olmalarından dolayı onların yaşadıkları
su küreye duyulan ihtiyacın görülmesi
Seçenek 2: Yakın çevrede bir sulak alana gidilerek en yakın köyün muhtarı veya uygun bir köy insanıyla sulak
alandan nasıl yararlanıldığının köy insanından dinlenerek; su dünyasına duyulan ihtiyacın öğrenilmesi
Seçenek 3: Yakın çevrede ekilip biçilen bir tarla veya bahçeye gidilerek sahibinin TOPRAĞI NASIL
KULLANIDIĞINA İLİŞKİN ANLATTIKLARININ dinlenilmesiyle insanların kara küredeki topraktan nasıl
yararlandığının öğrenilmesi
Seçenek 4: Geziye gidilemiyorsa; yakın çevreden bir balıkçı, bir çiftçi ve bir bahçeci kişinin sınıf ortamında konuk
edilerek; öğrencilerin sorularını yanıtlayacak şekilde toplam süresi 80 dakikayı aşmayan bir etkinlik düzenlenir.
Konuklardan birlikte gelirken işlerinde kullandıkları çevre dostu araçları (kamış olta, tahta saplı tırmık, hayvanları
yedirmek için kullandıkları doğal yemlerden ve ilaçlanmamış tohum ve çeşitli mevsim fideleri, ya da bulunulan
mevsime ait meyve sebze örnekleri, kullanılan arazi toprağından bir kap örnek) getirmeleri istenir. Konuklar
soruları yanıtlarken bu materyallerle ilgili açıklamalar da yapar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Mevsime göre; şapka, yağmurluk, içme suyu alınması . Omuza asılacak bir heybe veya sırt çantası
kullanılmasının istenmesi. Taşıma aracından inmeden; öğrencilerin bitkileri ezmemesi gerektiği, büyük taşları
kaldırmaması gerektiği, yüksek sesle bağırmaması gerektiği, suya taş atılmaması gerektiği, yanımıza alınan
yiyeceklerden çıkan atıkların çantalarına geri konulması gerektiği, soruları sırayla sormaları konusunda
öğretmenin direktiflerine uyulması gerektiğinin söylenmesi.

Değerlendirme:
Öğrencilerin gezi etkinliğine ilişkin aldıkları notlar ve öğrendiklerinin; kompozisyon veya rapor veya poster
olarak (hangisi olacağı öğrencinin olanak ve kararına bırakılabilir; çünkü öğrenci en iyi hangi anlatım yöntemini
uygulayabilirse onu seçecektir) hazırlaması ve sınıfta sunmaları istenir.
SORU: Etkinliğin gelecekte yaşadıkları doğal çevreye karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda onlara
neler öğrettiği sorulur.
Sunumlar ve sorudan alınan yanıtlar arasından; en etkili, en fazla bilgi içeren, en iyi sunuş biçimi ve en çekici
görselliğe sahip olanlar gibi birden fazla kategoride seçim yapılabilir. Her kategoride en iyilerin sunumunu farklı
sınıflarda yapması istenebilir. Böylece çevre konusunda sınıflar arasında bilgi ve fikir işbirliğinin bir örneği
sergilenmiş olur. Yapılan çalışma ile ilgili özendirici bir örnek sergilenmiş olur.

Öğretmene Notlar:
Gezi etkinliği kesinleştiği zaman öğrencilere bilgi verilerek merak ettikleri bilgileri almak için gidecekleri yerde
sormak üzere soru hazırlamaları istenir. Sorular bir gün önce kontrol edilir gerekli düzeltmeler yapılır. Gezi
etkinliğine gidildiğinde; sorulara geçilmeden ve açıklamalar yapılmazdan önce 3 dakika kadar öğrencilerin
sessizce çevreyi gözlemlemelerinin ve gördükleri ve işittiklerini not defterlerine yazmalarının istenmesi. Etkinlik
bitiminde öğrencilerin etkinliğe ilişkin duygu ve düşüncelerini, etkinlik sırasında ne öğrendiklerini not
defterlerine yazmalarının istenmesi. Gidilecek ortama ilişkin bilgileri öğretmen önceden edinir. Bir sulak alana
gidilecekse bu bir dere (mevsimlik akarsuların en küçüğü), bir gölet (setleme yapılarak dere suyunun
biriktirilmesi için taş ve toprak kullanılarak inşa edilen su biriktiren çukurlaştırılmış alan) veya bir tuzcul bataklık
(toprak ve suyunda fazla mineral barındıran tuz seven bitki örtüsünün yaşam sürdüğü, yüzeyde su görünmese
de aslında toprağı su tutmuş batar alan) ve bu bilgileri etkinlik sırasında açıklamalarla öğrencilere bilgi verirken
kullanır. Ülkemizde toprak tipleri; Kıbrıs topraklarını Kırmızı Renkli Akdeniz toprakları (terra rosa) kestane
renkli step toprakları, kahverengi orman toprakları ve akarsuların yataklarında biriken alüvyal topraklar, diye
sınıflandırabiliriz. Kırmızı topraklarda patates ve narenciye tarımı yapılmaktadır. Step topraklar tahıl tarımına
uygundur (İlseven, 2014).

Kaynakça: Özgün Etkinlik
Kuyucu, A. (2019). Namık Kemal Lisesi 12 fen Sınıfları Dünya Su Günü etkinlik notları.
İlseven, S. (2014). Kıbrıs’ın Fiziki Coğrafyası. Lefkoşa: Eğitim ve Yayıncılık Tic. LTD.

> > Program Dışı Etkinlikler
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Melis’in Hikayesi
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Çevrede kirlilik yaratan atıkların farkına varır.

Materyal:

Ders Defteri.

Yöntem: Hikaye okuma / yazma.
Öğrenim Süreci:
Öğrencilerden resimlere bakarak kendilerini Melis ’in yerine koymaları istenir. Melis ‘in çevre ile ilgili duygu ve
düşüncelerini ifade eden bir hikaye yazmaları istenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğrencilerden hikaye yazımı esnasında empati yapmaları istenir.

Değerlendirme:
Yazılan hikayelerin öğrenciler tarafından sınıfla paylaşılması istenir. Böylece çıkan fikirlerden beyin fırtınası
yaparak çevredeki olumsuzluklar ve kirlilik yaratan faktörler öğrencilere keşfettirilir.

Öğretmene Notlar: Aşağıdaki sorular öğrenciye yöneltilerek beyin fırtınası yapılır.
• Fabrika bacalarından salınan karbon gazlarının atmosfere ve canlılara zararı var mıdır?
• Çocuk oyun parkında yerlere atılan çöplerin , kırık cam parçalarının ve elektronik atıkların çocuklara ve çevreye
ne gibi zararları olabilir?
• Geri dönüşüm kutusuna ne tür çöpler atılabilir?
• Arabalara neden egzoz emisyon testi yapılır?
• Cam şişeler doğada kaç yıl bozunmaya uğramadan kalabilir?
• Hikayede yer alan hangi maddeler geri dönüşüme gidebilir?

Kaynak: https://www.storyboardthat.com/storyboards/29497cd6/environmental-storyboard

Melis’in Hikayesi
Eyvah, burda
geridönüşüm kutusu
olmasına rağmen tüm
çöpleri çevreye atmışlar

**Hikayede yer alan hangi maddeler geri dönüşüme gidebilir?
PLASTİK

PET ŞİŞE

CAM ŞİŞE

KAĞIT

ORGANİK
ATIKLAR

> > Etkinlik 1
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Zehirsiz Sofralar Belgeseli Izleme
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Organik ve zehirsiz doğal tarım tanımını kavrar.

Materyal: Akıllı tahta
Yöntem: Demonstrasyon
Öğrenim Süreci:
Pestisit kullanımının sağlığa olumsuz etkileri öğrenciye açıklanır yada araştırma yapması istenir.
Zehirsiz alış verişin yolları nelerdir?
Zehirsiz sofralar kurmak şehirde mümkün mü?
Organik ürün pahalı ürün müdür?
Ülkenizde ekolojik pazarlar kuruluyor mu?
Pestisitler sağlığa zararlı mıdır?
Pestisitlere yüksek dozlarda maruz kalınırsa ne gibi sağlık sıkıntıları görülür?
Pazarlardan yada marketlerden alınan ürünler sizce pestisit kullanımı açısından denetleniyor mu?
Ata tohum, yerel tohum nedir?
Evinizin bahçesinde yada balkonunda sebze/meyve yetiştirdiniz mi?
Zehirsiz gıdaları nerden temin edebiliriz?
Ülkemizde organik tarım yapılıyor mu?
Yeterli ve dengeli beslenmek ne demektir?

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Video dikkatlice izlenmeli, pestisitler hakkında araştırma yapılmalı.

Öğretmene Notlar:
Belgesel izlendikten sonra öğrencilerden yukarıdaki soruları cevaplamaları istenir. Ev ödevi de verilebilir. Ayrıca
her öğrencinin yediği bir öğününü tabak görüntüsü oluşturması istenir. Tabak yuvarlak kesilmiş bir karton olabilir.
Tabağa yemekteki ürünlerin resmedilmesi istenir ve öğretmen her öğrenciyi dengeli bir yemek mi yedi bu konuda
değerlendirir. Yaptıkları yanlışları söyler. Örneğin tabak tamamen karbonhidratlardan oluşuyorsa önerilerde
bulunup diğer besin gruplarının nasıl ekleneceğini anlatır.

Kaynak:
Zehirsiz Sofralar Belgeseli
https://www.youtube.com/watch?v=HRQ4RYpcWiM

Örnek tabak görüntüsü:

Kaynak: https://sabriulkerfoundation.org/tr/dengeli-beslenme-tabagi-infografik

> > Etkinlik 2
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisi

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Sağlık ve çevre ilişkisini kavrar.

Materyal: Karton, makas, yapıştırıcı
Yöntem: Araştırma Projesi
Öğrenim Süreci:
Öğrencilerden haber sitelerinden yada dergi ve gazetelerden küresel ısınma ve çevreye , sağlığa olan ilişkisini
anlatan araştırma haberleri, yangın, sel gibi güncel haberler bulmaları ve poster hazırlamaları istenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Ülkemizden , yakın coğrafyadan yada dünyadan haberler bulunabilir. Son yıllarda artan sıcaklıklarla, orman
yangınları, seller, hortumlar, tusunami ve depremler, yanardağ faaliyetleri artmıştır. Bu doğal afetlere insanların
yaratmış olduğu çevre felaketlerinin etkisi ve küresel ısınmanın etkisi tartışılır.

Değerlendirme:
Öğretmen öğrencilerden poster sunumu da isteyebilir. Grup çalışması yada bireysel çalışma gerçekleştirilebilir.

Öğretmene Notlar:
İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olan Etkileri
Dünya’nın iklimi değişmektedir. Bu değişim ne yazık ki; dünyamızı, atmosferi ve üzerinde yaşayan tüm canlıları
da olumsuz etkilemektedir. Ancak dünyanın ikliminin değişimi tüm dünyada eşit şiddette olmadığı gibi her birey
de farklı tepki vermektedir. İklim değişikliği; çağımızın en önemli çevresel ve ekonomik sorunları arasında ön
sıralarda yer alan, özellikle bulunduğumuz coğrafyada sağlıktan tarıma, yaşamın her alanında olumsuz etkiler
oluşturan son derece karmaşık bir sorundur.

İnsanlar iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık, nem, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha fazla meydana
gelmeye başlayan şiddetli hava olaylarında meydana gelen değişikliğe doğrudan maruz kalmakta ve su
kalitesinde, yiyecek kalitesinde, ekosistemde, tarımda, endüstride, yerleşim yerlerinde ve ekonomide
meydana gelen değişikliklerden ise dolaylı olarak etkilenmektedir.
İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulgular iklim
değişikliğinin;
• Bazı bulaşıcı hastalık vektörlerinin dağılımının değişmesine,
• Su kaynaklarının azalması ile tarım alanlarının daralmasına,
• Bazı alerjik polen türlerinin mevsimsel dağılımının değişmesine
• Sıcaklık dalgalarından kaynaklı ölümlerin artmasına, neden olacağını ve bu değişikliklere maruz kalmanın
ise insan sağlığına;
• Sıcaklık dalgaları, sel, fırtına, yangın ve kuraklık gibi hava olaylarından kaynaklı yaralanma, hastalık ve ölüm
sayısının artması,
• Bazı bulaşıcı hastalıkların vektörlerindeki değişikliklerin devam etmesi, sıcak iklim kuşaklarının kuzeye doğru
kayması
• Sıtma hastalığının coğrafi dağılımının değişmesi, hastalığın meydana gelme olasılığı olan bölgelerin artması
ve yayılma mevsiminin değişmesi, göçlerin artması
• İshalli hastalıklarının artması,
• Özellikle yer seviyesinde Ozon düzeyinin yükselmesi nedeniyle kalp ve solunum hastalıklarının ve bu
hastalıklardan kaynaklı ölüm oranlarının artması,
• Dengue ateşi hastalığından etkilenen insan sayısının artması,
Çocukların büyümesi ve gelişmesi üzerinde yetersiz beslenmenin etkisinin artması,gibi olumsuz etkilere
neden olacağını ortaya çıkarmıştır. Yine araştırmalar iklim değişikliğinin soğuktan kaynaklı ateşli
hastalıklardan meydana gelen ölümlerde azalma veya raşitizm gibi sağlığa olumlu etkileri olacağını ancak
özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere olumsuz etkilerinin çok daha yoğun
hissedileceğini göstermektedir.
• İklimin değişmesi insan üzerinde doğrudan (ör. Sıcak hava, hava kirliliği gibi) veya dolaylı etkileri (ör. Su
kıtlığı, göç gibi) ile yaşamak için gerekli su, besin zincirini ve yaşam ortamını bozarak bozarak sağlığı olumsuz
etkilemektedir.
Sıcak havanın yol açabileceği hastalıklar:
Aşırı sıcak havanın dolaşım ve solunum sistemi üzerine doğrudan etkileri ile ölüme sebep olmaktadır.
Özellikle aşırı sıcak havasına karşı hassas gruplar ciddi olarak tehdit altındadır. Risk grubu olarak yaşlılar,
kronik dolaşım ve/veya solunum yolu hastaları, bebekler ve engellilerdir.İklim değişikliği özellikle su kaynaklı
patojenlerin ve taşıyıcı vektörlerin dağılımı üzerinde etki göstermektedir. Sıcaklığın artması vektörlerin
(sivrisinek, kum sineği, tatarcık, kene, karasinek gibi) yeni coğrafyalara dağılmasına ve yaşam döngülerinin
artmasına sebep olmaktadır.
Aşırı yağış ve sellerin yol açabileceği hastalıklar:
Aşırı yağış ve sel felaketleri temiz su kaynaklarının da kirlenmesine ve hastalık kaynağı olmasına yol açar.
Afetzedelere temiz ve güvenilir su sağlanamaz ise su kaynaklı hastalıklarda da ani bir artış görülerek afetin
morbitide ve mortalitesini artırmaktadır.. Su ile bulaşan parazitler ve ishalli hastalıklar özellikle bebek ve küçük
çocuklarda ölüme sebebiyet vermektedir.

Hava kirliliğinin yol açabileceği hastalıklar:
Şehirleşme ile ısıtma sistemleri, motorlu araçlardaki artış ve buna karşın yaya ve bisiklet yollarının azlığı veya
yokluğu ile ortama kirleticiler salınmaktadır. Bitkilerin ortama saldığı polenler şehir içi veya rüzgar sayesinde uzak
bölge kaynaklı olabilir. Ortama geçen CO2, NxO, PM, O3 ve SO2 gibi gazlar özellikle solunum ve dolaşım sistemi
üzerinde etki göstermektedir. Akciğer enfeksiyonu, Kronik obstrüktif Akciğer hastalığı (KOAH), astım, alerjik rinit
sıklığı artmaktadır. Şiddetli hava kirliliği ve aşırı sıcak ile ilişkili diğer bir etken orman yangınlarıdır.
Vektör kaynaklı hastalıklar:
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Hantavirüs ve filebovirüs enfeksiyonları Türkiye’de yakın zamanda saptanmıştır ve
hepsinin iklim değişikliği ile bağıntılı olduğu ifade edilmiştir. Yeni viral etkenlerin ortaya çıkması pek çok faktör
nedeniyle olabilir. Yeni enfeksiyonların ortaya çıkışının nedenleri arasında Türkiye özelinde konakçı davranışında
değişiklikler, uluslararası havayolu seyahatleri, artan kentleşme, tarımsal uygulamalarındaki değişiklikler
arasında (vektörlerle temasın artmasına neden olan toprak kullanımı, ormanların azalması, sulama projeleri vb.)
canlı hayvan taşımacılığının dünya genelinde artması, kuşlar, bitkiler ve omurgasızlar, gelişmiş virüs tanınması
ve tespiti yer almalıdır: örneğin; PCR tabanlı yöntemler, vektörlerle temas artışının yeni eklembacaklı kaynaklı
hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.
Kaynak:
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/2-ced/iklim-degisikligi/Iklim_Degisikligi_Eylem_Plani.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/
http://www.who.int/globalchange/en/
http://www.niehs.nih.gov/research/programs/geh/climatechange/health_impacts/
http://www.niehs.nih.gov/research/programs/geh/climatechange/
http://www.cdc.gov/climateandhealth/
http://nca2014.globalchange.gov/report/sectors/human-health
https://noharm-global.org/issues/global/climate-and-health
http://www.mgm.gov.tr/files/iklim/iklim-saglik-etki.pdf
Örnek poster:
wwfmmi.org
wwf.org.tr

> > Etkinlik 3
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: “ Covid- 19 ve İklim Değişil-kliği İlişkisi” Konulu Afiş Hazırlama
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini kavrar.

Materyal:

Karton / a3 , boya kalemi

Yöntem: Araştırma Projesi
Öğrenim Süreci:
Öğretmen Covid – 19 pandemisi ile iklim değişikliği arasındaki ilişki ile iligli görüşleri öğrencilere okur. Akıllı tahta
sunumu da hazırlanabilir. Bunun üzerinde öğrencilere gelecek ile ilgili tahminlerde bulunmaları istenir. Gelen
cevaplar üzerine öğrencilerden afiş hazırlamaları istenir. Öğretmen dilerse afiş yarışması düzenleyebilir yada
öğrencilerden proje sunumu isteyebilir.

Öğretmene Notlar:

İklim Değişikliği ve Coronavirüs (COVİD-19) İlişkisi
Harvard Üniversitesi İklim, Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi Direktörü Dr. Aaron Bernstein:
Corona virüsünün hızla yayılmasını iklim değişikliğinin tetiklediğine dair bir kanıt olmadığını belirtiyor. Fakat, iklim
değişikliğinin Dünya'daki diğer türlerle ilişkimizi değiştirdiğini ve bunun enfeksiyon riski açısından önemli
olduğunu belirtiyor. Aaron’a göre, gezegen ısınırken, karada ve denizde yaşayan çeşitli türler sıcağın artan etkisi
sebebiyle kutuplara yöneliyor. Bu da, normalde temas etmemesi gereken pek çok türün temas etmesi anlamına
geliyor ve patojenlere yeni türlere yerleşmek için bir fırsat doğuruyor. Ayrıca ormansızlaşma, dünyadaki habitat
kaybının en büyük nedeni. Yaşam alanı kaybı da, hayvanları göç etmeye, yeni türlere temas etmeye ve
dolayısıyla yeni patojenlerle tanışmaya zorluyor.

Guardian Küresel Çevre Editörü Jonathan Watts’a göre karbon salınımındaki bu azalma trendi devam
ederse, 2008 mali krizinden bu yana küresel emisyonlarda ilk kez düşüşe şahit olabiliriz.
Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Rob Jackson’a göre; corona virüs krizi küresel karbon
emisyonlarında geçici bir düşüşe yol açmış olsa da, salgın sonrası ekonomik toparlanmaya ihtiyaç duyacak
olan devletler temiz enerjiye yapılan küresel yatırımlardan, iklim dostu politikalarından ödün verecek ve bu
durum uzun vadede iklim değişikliği mücadelesi için ciddi bir tehdit oluşturacak.
çevre aktivisti Bill McKibben’a göre, salgın sonrasında devletler içinde yaşadığımız Dünya ve onun
getirdiği birtakım risklerden bir ders çıkarabilir ve iklim kriziyle mücadelede daha radikal, daha uzun vadeli
planlar yapabilirler. Aynı şekilde Stockholm Çevre Enstitüsü ABD Direktörü Michael Lazarus’a göre, bir
tehdide yanıt olarak ortaya çıkan bir sosyal işbirliği duygusu kamuoyunun iklim krizi için de bir araya gelmesi
için bir işaret olabilir.
Fraunhofer Enstitüsü İşbirliği ve Liderlik Başkanı Josephine Hofmann’a göre, normal şartlarda
insanların ciddi oranda karbon salımına sebep olan uçak seyahatleri yaparak katılacağı pek çok büyük
toplantının çevrimiçi olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceği ve böylesinin hem zaman hem de
enerji bakımından çok daha verimli olduğu görüldü. İngiltere’de ise yakın zamanda duruşmaların online
olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. Eğer sistem başarılı bir şekilde işlerse yaygınlık kazanma ihtimali
yüksek ve bu çevresel etkilerimizin azalması bakımından büyük öneme sahip.
Hong Kong'daki “Plastiksiz Denizler” adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Tracey Read, maskelerin
bir tür plastik olan polipropilenden yapıldığını ve doğada çözünmesinin çok uzun zaman alacağını söyledi.
Tüm bunlar gösteriyor ki, oluşan bu tıbbi atıkların yönetimi doğru yapılamazsa hem salgının gidişatını hem
de çevreyi ciddi bir tehdit bekliyor.
Salgın olası bir “iklim göçü” krizi için test oldu
Fakat ne yazık ki dünya bu testten geçemedi. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ilerleyen dönemlerde pek
çok kitlesel göçle karşılaşacağımızı biliyoruz. Covid-19 salgınıysa, dünyanın buna hazır olup olmadığını
gösteren bir test oldu . İtalya’da vakaların kuzeyde yoğunlaştığının açıklanmasının ardından insanların tren
istasyonlarına akın ederek güneye göçmesi, Hindistan’da 21 günlük evden çıkma yasağı ilan edilirken
hükümetin başka şehirlerdeki göçmen işçilere ne olacağıyla ilgili hiçbir öngörüde bulunmaması ve işçilerin
memleketine yürüyerek dönmeye çalışırken hayatını kaybetmesi gibi olaylar, aslında devletlerin olası bir
iklim göçüne hazır olmadığını ve bununla ilgili planlama yapmaları gerektiğini gösterdi.

KAYNAK:
https://cdpturkey.sabanciuniv.edu/tr/content/iklim-coronavirus

Örnek Afiş:

> > Etkinlik 4
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Bahçemizdeki Canlıların Alışkanlıkları

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Habitatı tanımlar, yakın çevresinden örnek verir.

Materyal:

Büyüteç, fotoğraf makinesi, fotoğraf çeken cep telefonu, kalem, not defteri.

Yöntem: Sınıf dışı doğa gözlemi.
Öğrenim Süreci:
Habitatın kelime anlamı olarak ALIŞKANLIK demek olduğu; bir canlının yaşam ortamının onun alışkanlığı olduğu;
her canlının sığınacak yer, su ve besin bulduğu, yuva yapıp yavrularını büyüttüğü bir HABİTATI olduğunun
söylenmesi, habitatı oluşturan unsurların iklim, toprak yapısı ve bitki örtüsü gibi ortam koşulları olduğu anlatılır.
Okul bahçesinde de farkettiğimiz veya belki farkedemediğimiz canlılar olduğunu ve okul bahçesinin onların
yaşam ortamı olduğunun, bir bahçe havuzunun, bir ağacın bir saksının bir habitat olduğunun, bu gün bu etkinlikte
okul bahçesi içinde hangi canlılar olabileceğinin onlara zarar vermeden habitatlarının keşfedileceğinin
söylenmesi.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğrencilerin gruplara ayrılması, her grubun bir lideri olması ve her grubun farklı bir habitat ile ilgili çalışması. Okul
bahçesinde; havuz, ağaçlık, çiçeklik, çit ve çıplak toprak alanlarının her birine; inceleme yapmak üzere farklı
grupların gönderilmesi. ( Eğer okul bahçesi çok büyük, dağınık ve sözügeçen ortamlar birbirinden uzaksa başka
bir öğretmenden de yardım alınabilir). Okul bahçesinin etkinlik yapılacağı günkü temizliği önceden kontrol
edilerek istenmeyen yaralanmalar önlenebilir. Bu tür gezilere mükemmel bir örnek oluşturabilmek için; bir öğrenci
ilk yardım malzemesini taşımakla görevlendirilir. Öğrenciler önceden yaralanmalara ve habitatları bozmamaya
karşı uyarılır.

Değerlendirme:
Toplanan verileri değerlendirmek üzere son 10 dakika kullanılır. Her grubun başkanından grubun topladığı veriler
dinlenir.
En fazla canlı türü kaydeden grupla en az canlı türü kaydeden grubun bu canlıları kaydettiği ortamlar gözönünde
tutularak verileri karşılaştırılır, farklı sayıda canlı olmasının nedeni tartışılır.
Bahçemizdeki canlıların alışkanlıkları

Yaygın kara salyangozu, ekşilice (Oxalis pes capre) üzerinde bal arısı ve karıncalar. Bahçemize sığınıp
bahçemizde beslenirler.

Öğretmene Notlar:
Öğrencilerin etkinlik boyunca aşağıdaki sorulara yanıt vermesi istenir. Parantez içindeki ifadeler, öğrencilerin yanıt
vermelerine yardımcı olmak amacıyla rehberlik edip davranışı ortaya çıkarmak için kullanılabilir. Bu soruların bir
önceki derste öğrencilerle paylaşılmasına dikkat edilir.
1: İncelediğiniz ortam neresi?
(saksı, çiçeklik, yaşlı bir ağaç, havuz,çitlik gibi)
2: Bu alan okulun neresinde?
(Arka bahçe, okulla yol arası, okulun ön bahçesi, kantin arkası gibi)
3: Bu alanda neler gördünüz?
(taş, toprak, kaya, süs havuzu, fıskıye, çeşmeler, çam ağaçları, yaşlı bir harnıp ağacı, tavlalarda çiçekler,
sarmaşıklar papatya, petunya, yosun, kuru yapraklar,salyangozlar ... gibi)
4: Bu alanda gördüğünüz ve sesini duyduğunuz hayvansal canlıların adını yazınız
(örümcek, arı, sinek, ağustos böceği, karınca, salyangoz, balık, kertenkele, serçe, kumru, uğur böceği, gibi)
5) Gördüğünüz canlılar burada ne yapıyordu?
(koşuyordu, uçuyordu, yem topluyordu, uyuyordu, ağacın içine saklanmıştı... gibi)
6) Sizce bu canlılar neden burada?
(Saklanmak, su içmek, beslenmek, yuva yapmak, insanlardan kaçmak... gibi)
Bu sorulara yanıt verilmesi için 20 dakikalık gözlem zamanı bırakılır.
Daha öğretici bir çalışma olması için; öğrencilerin aynı etkinliği evlerinin bahçesinde yapıp soruları
yanıtlayabilecek notlar almaları ve iki etkinliğin sonuçlarını birbiriyle karşılaştırması istenebilir.
Örnek olarak; evinizin bahçesindeki ağaçlarda hangi canlıları gördünüz?
Bunların okulunuzun bahçesindeki canlılarla farkı ne idi?
Evinizin bahçesindeki canlıların çeşit ve sayısı ile okulun bahçesindeki canlıların çeşit ve sayıları birbiriyle aynı mı
idi?
Birbirlerinden farkları ne idi? Gibi sorularla öğrencilerin canlıları bakımından iki bahçeyi karşılaştırmaları
kolaylaştırılabilir.
Kaynakça: Özgün Etkinlik
Kuyucu, A. (2021). Namık Kemal Lisesi 9. sınıf Ekoloji ve Çevre Dersi Yakın Çevremiz Sunumu.
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Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Ekosistemleri Tanıyalım

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
A. Ekosistem, Tür, Habitat, Popülasyon, Topluluk
81. Ekosistem, Tür, Habitat, Popülasyon, Topluluk kavramlarının birbirleriyle ilişkisini tartışır.

Materyal:
Çeşitli ekosistem fotoğrafları(Çöl Ekosistemi, Tundra Ekosistemi, Deniz Ekosistemi, Göl Ekosistemi gibi)

Yöntem: Beyin Fırtınası
Öğrenim Süreci:
İster bireysel ister öğrenciler arasında gruplar oluşturularak öğrencilere çeşitli ekosistem fotoğrafları gösterilir.
Fotoğraflar akıllı tahta aracılığı ile yada dergi, gazete gibi kaynaklardan elde edilebilir. Daha sonra öğrencilerden
gözlemledikleri ekosistemlerle ilgili canlı ve cansız unsurları içeren bir tablo oluşturulması istenir. Öğretmende
tahtaya tabloyu çizerek beyin fırtınası yönetim ile öğrencilerden canlı ve cansız unsurların isimlerini alarak
tabloyu doldurur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Aynı tür canlılar birden farklı ekosistemlerde yaşam sürüyor olabilir. Öğretmen bununla ilgili örnek verip
farkındalık kazandırmalı.

Değerlendirme:
Canlı ve cansız unsurları içeren tablo gözlemlenerek öğrencinin günlük yaşantısındaki çevreden farklı bir
ekosistem örneği vermesi istenebilir.

Öğretmene Notlar:
Ekosistem, Tür, Habitat, Popülasyon, Topluluk kavramları öğrenci tarafından sık sık karıştırıldığı için öğretmen
çevreden yola çıkarak bol örnek vermelidir.

Etkinlik 1: Aşağıda göl ekosistemi ile ilgili bir resim verilmiştir?
Öğretmen öğrencilerine çeşitli sorular sorarak beyin fırtınası yaptırabilir.
Örnek sorular:
1. Aşağıdaki göl ekosisteminde canlı ve cansız unsurlara örnekler veriniz.
2. Kurbağanın yaşam alanlarına örnekler veriniz.
3. Fotoğrafta şu an göremediğimiz ışık, toprak ve mineraller, su, sıcaklık, iklim ve hava şartları gibi ekosistemi
oluşturan cansız varlıkların önemini tartışınız.
4. Canlı (Biyotik) unsurları , üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olarak sınıflandırınız.
5. Ekosistemin devamlılığını sağlayan unsurlar nelerdir?
6. Bazı hayvanlar gece avlanır, sürüngenler güneşli ortamlarda hareketlenir, çöl hayvanları gece ayktiftir. Sizce bu
örneklerdeki en önemli cansız unsur nedir?

Canlı Unsunlar

Cansız Unsunlar

BALIK

SU

KURBAĞA

TAŞ

NİLÜFER ÇİÇEĞİ

KUM

7.Aşağıdaki canlıların adlarını yaşadığı ekosistem türlerini belirtiniz.

Kutup Ayısı- Kutup Ekosistemi

Çöl Tilkisi-Çöl Ekosistemi

A) ...............................................

B) ...............................................

C) ...............................................

D) ...............................................

E) ...............................................

F) ...............................................

7. Çöl ekosistemlerinde yaşayan bitkilere örnekler veriniz.
8. Savan ekosisteminde yaşayan hayvanlara örnekler veriniz.
9. Hayvanlarda göç etme şartlarını etkileyen ekosistemin hangi cansız unsurlarıdır?
10. Tundra ekosisteminde yaşayan canlılara örnekler veriniz.

> > Etkinlik 6
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Besin Zinciri Oluşturalım

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
A. Ekosistem, Tür, Habitat, Popülasyon, Topluluk
81. Ekosistem, Tür, Habitat, Popülasyon, Topluluk kavramlarının birbirleriyle ilişkisini tartışır.

Materyal:
Üretici-Birincil Tüketici- İkincil Tüketici- Ayrıştırıcı canlıların resimlerini ve isimlerini içeren kartlar oluşturulur.
Öğrencilere 21 canlının yer aldığı canlı resimleri fotokopi çekilir. Öğrencilerden canlıların resimlerinin boyanması
ve kesilmesi istenir.

Yöntem: Kart sıralama- kart eşleştirme
Öğrenim Süreci:
Kesilen kartlar ile defterlerine besin zincirleri oluşturmaları istenir. Zincirin bir üretici ile başlayıp bir ayrıştırıcı ile
bitmesi gerekiyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Üreticiler fotosentez yapabilen canlılardır. Bitkiler dışında da fotosentez yapabilen canlılar vardır.( Algler,
fitoplanktonlar, siyanobakteriler vb.)Bunlara vurgu yapılmalıdır.

Değerlendirme:
Madde ve enerji akışında üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolünün incelenmesi sağlanır. Ekosistemlerde madde
ve enerji akışı; besin zinciri ve besin ağı, ve besin piramidi ile ilişkilendirilerek örneklendirilir. Toksik maddelerin
biyolojik birikimi besin piramidi üzerinden örneklendirilir. Öğrencilerin canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini
gösteren besin zinciri hazırlaması istenir.

Öğretmene Notlar:
Üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici, etçil, otçul, hepçil kavramları açıklanır. Ayrıştırıcılar besin zincirinin tüm
basamaklarında bulunurlar buna vurgu yapılır.

Kaynak:
www.biyolojiportalı.com
https://arburypark.sa.edu.au/wp-content/uploads/2019/01/foodweb_card_activity.pdf

Aşağıdaki Besin Piramidi ile ilgili soruları cevaplayınız.

Dilediğiniz canlıları kullanarak bir besin zinciri oluşturunuz.
A)

B) Oluşturduğunuz besin zincirindeki canlıları kullanarak; üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici ve ayrıştırıcı
olarak sınıflandırınız.
ÜRETİCİ:
BİRİNCİL TÜKETİCİ:
İKİNCİL TÜKETİCİ:
AYRIŞTIRICI:
C) Örnek verilen su ekosistemindeki madde ve enerji akışı hangi yöne doğrudur. Piramit üzerine ok çizerek
gösteriniz.
D) Sizde çevrenizdeki coğrafyadan bir ekosistem örneği kafanızda canlandırarak bir besin zinciri oluşturunuz.

E) Aşağıdaki su ekosisteminden örnek verilen besin ağından 3 tane besin zinciri oluşturarak, canlıları üretici,
birincil tüketici, ikincil tüketici, üçüncül tüketici olarak sınıflandırınız.

1.
2.
3.

Not: yanda etkinlik 5 için kesilecek 21 yer almaktadır. Dilerse öğrenciler kartları boyayabilir.

> > Etkinlik 7
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Bizim Sulak Alanımız

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Sulak Alan Ekosistemini anlatan görsel bilgi kaynağı oluşturur.

Materyal:

Sulak alan ekosistemine ait canlı ve cansız unsurların fotoğraf veya resimleri, makas, yapıştırıcı,
karton veya köpük veya kapot bezi, kalem, farklı renkte kalem boyalar, pünez veya toplu iğne ( posteri sınıf
panosuna tutturmak için en uygun araç seçilir).

Yöntem: İnteraktif sunum materyali hazırlama ve interaktif sunum.
Öğrenim Süreci:
Sulakalan ekosisteminin; suyun toprağın yüzeyini örttüğü yer olduğunun; karasal ve sucul canlıları birlikte içeren
bir ekosistem olduğunun, bu ekosistem içinde; sivrisinek larvaları, kurbağalar(yeşil ağaç kurbağası),
salyangozlar,kaplumbağalar (çizgili kaplumbağa), sukuşları (sakarmeke, saz tavuğu, küçük batağan, sığır
balıkçılı, gri balıkçıl), sazlıklar (aksaz) ,ejder böcekleri, karınca ejderleri, sürüngenler (karayılan), tilki (kızıl tilki)
ve kirpiler, yabani tavşanlar, yırtıcı kuşlar (Tavşancıl kartal, balık kartalı, kerkenez ve saz delicesi gibi),
görülebildiğinin söylenmesi ve sınıfça bir sulak alan ekosistemi posteri hazırlanması.
Her öğrenci farklı bir canlı türünün resmini çizebilir veya fotoğrafının çıktısını alabilir veya hazır getirebilir, bir
öğrenci suyu, bir öğrenci karayı, bir öğrenci sazlıkları çizer. Posterin yapımında görev almayan öğrencilerden biri;
sulak alan ekosistemindeki cansız ögeleri(taş, toprak, kaya), bir diğeri canlı ögeleri, bir diğeri canlı türlerinin adını
yazarak posterin altına ekler, son olarak bir öğrenci sınıfa dönerek posterin ne anlattığını kendi cümleleriyle
söyler. İki öğrenciden posteri sınıf panosuna asmaları istenir, bir öğrenci posterle ilgili duygu ve düşüncelerini
anlatır, yakın çevresinde bir sulak alan ekosistemi olan öğrencilerin hangi sulak alan yakınında olduklarını
söylemeleri istenir ve etkinlik sonlandırılır. Bu etkinlikte görevler sınıftaki öğrenci sayısına bölünerek her
öğrencinin görev alması sağlanacak şekilde işbölümü yapılır. Gererkirse birden fazla grup poster hazırlar.
Hazırlanan posterlerin, aynı olmaması için gerekli önlemler alınır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğrencilerin tamamının aynı gün materyalini hazır getirmesi istenir. Postere yazılacak yazılar önceden belirlenir.
Öğrenciler belirlenen yazıları sınıfta kağıtlara geçirerek postere yapıştırır. Sunum materyali oluştururken bütün
öğrencilerin bir işle meşgul olması, hazırlanacak karton veya yere serilecek bezin öğrencilerin aynı anda üzerinde
çalışabileceği uygun büyüklükte olması gerekir.

Değerlendirme:
Öğrencilerin sulak alanların görevini kendi sulakalan posterlerinden faydalanarak anlatmaları istenir. Anlatım
yapmayan öğrencilerin anlatımdaki eksiklikleri tamamlaması istenir.

Mağusa Yenişehir Sulak Alanı 2021 kış.

Öğretmene Notlar:
SULAK ALANA BİR İSİM VERİLİR. Yediler Sulak Alanı gibi. Etkinlikte sulak alanda kullanılacak bitki ve hayvan
türleri sadece örnektir. Bizim ülkemizdeki bir sulak alanda görülebilecek türler araştırılarak daha farklı bir bitki ve
hayvan listesi hazırlanabilir. Öğrencilerin çok aşina olmadığı ilgilerini çekecek türler seçilmesine özen
gösterilmelidir. Mümkünse poster çalışmasında hangi görevi yapmak istedikleri öğrencilere sorularak belirlenir.

Kaynakça: Özgün Etkinlik
Kuyucu, A. (2013). Uluslararası Öneme Tehlike Alatındaki Neopolis Sulak Alanı ‘nda Görülen Kuş Türleri (Yayınlanmamış çalışma).
Kuyucu, A. (2018). Namık kemal Lisesi 10 ve 11. Fen sınıfları Sulak Alanların Yapısı ve İşlevi konulu AB Bilim Günleri Sunumu.
https://ahaslides.com/tr/blog/what-is-interactive-presentation 12.11.2021’de erişildi.

> > Etkinlik 8
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Endemik Türleri Eşleştirelim

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
B. Endemik Canlılar
85. Endemik kavramını tanımlar.
86. Yakın çevresindeki endemik canlılara örnekler verir.
87. Endemik canlıların korunmasında aktif rol üstlenir.

Materyal:
Endemik türlerin fotoğraflarını içeren kartlar , endemik türlerin isimlerini içeren kartlar.

Yöntem: Kart eşleştirme
Öğrenim Süreci:
Öğrenciler gruplandırılarak her gruba endemik flora ve fauna içeren 5 kart verilir. Kartları eşleştirmeleri istenir.
Kartları doğru eşleştiren grup 1 puan kazanır. Kartlar gruplar arasında değiştirilir. Gruplar arasında puantaj
uygulanır. Kazanan gruba ödül verilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğrencilerin gruplandırılırken heterojen bir grup oluşturulması gerekir. Gruplar kendi içerisinde sessizce
gerekirse ders kitabını kullanarak endemik türleri resimleri ve isimleri ile eşler. Gruplar arası yardımlaşmalar
olmamalıdır. Her grubun bir sözcüsü seçilmelidir. Böylece sınıf içerisinde kargaşa yaşanmaz. Sözcü öğretmen
tarafından seçilmelidir. Her turda farklı bir sözcü seçilebilir.

Değerlendirme:
Endemik türlerin Kıbrıs’taki habitatlarına örnekler verilebilir. Yada öğrencilere sorulabilir.

Öğretmene Notlar:
Kartlar mümkünse renkli ve karton gibi dayanıklı malzeme ile yapılırsa ileriki öğretim süreçlerinde de kullanılabilir.
Bu oyundan sonra öğrencilerden nesli tükenmek üzere olan bitki ve hayvanlarla ilgili bir kart oyunu hazırlamaları
ödev olarak verilebilir.

Kaynak:
VESİLE.VEHBİ.(1991).Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Yabani Çiçekleri ve Tıbbi Bitkileri.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları-20, Sistem Ofset, Ankara.

MEDOŞ LALESİ
SORU:
Kıbrıs’ın nerelerinde
görülür?

CARETTA CARETTA
KAPLUMBAĞALARI
SORU:
Kıbrıs’ın nerelerinde
görülür?

MUFLONLAR
SORU:
Kıbrıs’ın nerelerinde
görülür?

KUM ZAMBAKLARI
SORU:
Kıbrıs’ın nerelerinde
görülür?

ARPA ÇİÇEĞİ
SORU:
Kıbrıs’ın nerelerinde
görülür?

KIBRIS İSHAK KUŞU
SORU:
Kıbrıs’ın nerelerinde
görülür?

> > Etkinlik 9
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Tabu Oyunu ile Kıbrıs Adasına ait canlı ve hayvan türlerini tanıyalım.

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
B. Endemik Canlılar
85. Endemik kavramını tanımlar.
86. Yakın çevresindeki endemik canlılara örnekler verir.
87. Endemik canlıların korunmasında aktif rol üstlenir.

Materyal:

Karton Tabu Kartları

Yöntem: Oyun yöntemi ile öğrenme.
Öğrenim Süreci:
Öncelikle öğrencilere tabu oyunu açıklanır. Gerekirse öğretmen bir kartı kendi anlatarak gösterir. Öğrencinin
yasaklı kelimeleri kullanmadan, taklit yapmadan eğer bu bir hayvan ise sesini taklit etmeden anlatması gerekir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğrencinin yasaklı kelimeleri kullanmamasına dikkat edilmelidir.

Değerlendirme:
Öğrenci yasaklı kelimeleri kullanmamakla, canlı hakkında bir çok şey öğrenebilir. Yada önce yasaklı kelimeleri
öğrencilere buldurarak da ilerleyebilir.

Öğretmene Notlar:
Kartlar öğretmen tarafından hazırlanmalıdır. Oyun öğrenci grupları içerisinde de oynanabilir yada bir öğrenci
sınıfın önüne çıkarılır. Öğretmen öğrencinin yasaklı kelimeleri kullanmaması için gözcü olur. Öğrenci hata yapar
yasaklı kelimeleri söylerse elenir sıra başka bir öğrenciye geçer. Aşağıda kart örnekleri verilmiştir.

ADA ÇAYI

KIBRIS OFRİSİ

MEDOŞ LALESİ

........................................................................

........................................................................

........................................................................

YASAKLI KELİMELER

YASAKLI KELİMELER

YASAKLI KELİMELER

ÇAY
DAĞ
YAMAÇ
ÇİÇEK

ORKİDE
ÇİÇEK
BİTKİ
DAĞ

ZAMBAK
LALE
KIRMIZI
TOHUM

KUM ZAMBAKLARI

SARI PAPATYA

KIBRIS İSHAK KUŞU

........................................................................

........................................................................

........................................................................

YASAKLI KELİMELER

YASAKLI KELİMELER

YASAKLI KELİMELER

BEYAZ
KUM
ZAMBAK
ÇİÇEK

SARI
PAPATYA
OVA
ÇİÇEK

BAYKUŞ
AĞAÇ
GECE
KUŞ

SIKLAMEN

MUFLON

KIBRIS KUYRUKKAKANI

........................................................................

........................................................................

........................................................................

YASAKLI KELİMELER

YASAKLI KELİMELER

YASAKLI KELİMELER

BEYAZ
DAĞ
YAMAÇ
ÇİÇEK

KEÇİ
GEYİK
YAMAÇ
BOYNUZ

KUYRUK
KIBRIS
KAKAN
KUŞ

> > Etkinlik 10
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Nesli Tükenme Tehlikesi Altindaki Hayvanlari Ve Bitkileri Taniyalim-yilan Oyunu
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
C. Nesli Tükenmekte Olan Canlılar
88. Nesli tükenmenin ne anlama geldiğini ifade eder.
89. Nesli tükenme tehlikesinde olan canlılara yakın çevresinden ve dünyadan örnekler verir

Materyal:

Öğretmen tarafindan yilan oyunu hazirlanir+ zar.

Yöntem: Oyun Tekniği
Öğrenim Süreci:
*En yüksek zarı atan oyuna başlar. * İlk başlayan oyuncu tek zar atar ve attığı sayı kadar ilerler. * Atılan zar ile
eğer merdiven bulunan kutuya gelirse merdivenin üstüne tırmanır. * Atılan zar ile eğer yılanın başına denk
gelinirse yılanın kuyruğunun olduğu sayıya geri inilir. Yılan olan yerlere soru yazılır. Öğrenci soruyu bilirse geri
düşmez. Soruyu bilmez ise geri düşer. Aynı şekilde merdiven olan yerlere soru yazılır. Öğrenci sorunun cevabını
bilirse merdivenden çıkar. Bilemez ise olduğu yerde kalır. Normalde oyun iki kişiliktir fakat akıllı tahta kullanılarak
sınıfça oynanabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Sorular Nesli tükenmek üzere olan canlılar ile ilgili olmalıdır.

Değerlendirme:
Çocukların çok sevdiği bir oyun olan yılan oyunu farklı konularda da öğretim tekniği olarak kullanılabilir.

Kaynak: https://www.tefllemon.com/snakes-and-ladders

• 1.Kuzey Amerika Avrupa ve Asya’nı kuzey ormanlarında yaşayan
kedigillerdendir.
Cevap: Vaşak
• 2.Genellikle Akdeniz sahillerinde yaşayan koruma altına alınan deniz
kaplumbağası türü.
Cevap: Caretta Caretta Kaplumbağaları
• 3. Küresel ısınmanın etkisinin en çok hissedildiği yerlerde, kutuplarda
yaşayan bir tür kuş.
Cevap: Penguenler
• 4.Yalnızca Galapagoz Adalarında yaşayan bir tür okyanus
kertenkelesi.
Cevap: Deniz İguanası
• 5. Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ortalama 3 metre uzunluğunda , 70 kg ağırlığında bir
tür sürüngen. Endonezya’da yaşamaktadır.
Cevap: Komodo Ejderi
• 6. Atmacagiller familyasının orta büyüklükteki türü olan bir kuş. Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde yaşlı
ormanlık alanlarda yaşamaktadır.
Cevap: Kara Akbaba
• 7. Başta iklim değişimi olmak üzere kaçak avlanma nedeni ile nesli tükenme tehlikesi altında olan
kutuplarda yaşayan beyaz renkli hayvan.
Cevap: Kutup Ayısı
• 8. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ile türünün yok olması tehlikesi altına giren ayıgiller
familyasından bir hayvan. Beyaz postu üzerinde siyah benekleri vardır.
Cevap: Panda
• 9. Kuzey Amerika’ya özgü sansargiller familyasında bulunan, kara ayaklı nesli tükenme tehlikesi altında
olan hayvan.
Cevap: Siyah ayaklı Dağ Gelinciği

• 10. Çok geçmiş yıllarda dünyada yaşayan , yüzlerce türü olan bataklık, lavlar ve meteor yağmurları
nedeni ile neslinin tükendiğine inanılan hayvan.
Cevap: Dinazor
• 11. Yeni Zelanda’da yaşamış en büyük kuş türü. İnsanlar tarafından yok edildi.
Cevap: Moa
• 12. 1930 yıllarda yaşayan av nedeni ile soyu tükenen bir tür kurt.
Cevap: Tazmanya Kurdu
• 13. En son 1970 yılında Rusya’daki türün son üyesinin ölümüyle nesli tükenen Kaplan türü.
Cevap: Hazar Kaplanı
• 14. Geçmişte Kıbrıs Adasında yaşayan atalarıyla kıyaslandığında boyu daha küçük olan, hortumlu
hayvan.
Cevap: Cüce Filler

> > Etkinlik 11
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: KKTC deki en önemli çevre felaketinin tespit edilmesi.
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
D. Ülkemizde ve Dünyada Çevre Sorunları
90. Dünyadaki bir çevre probleminin yakın çevresini nasıl etkileyebileceğini tartışır.
91. Dünyadaki cevre sorunlarıyla ilişkilendirerek, yakın çevresindeki bir çevre sorununun çözümüne yönelik proje
geliştirir.

Materyal:

Karton-A4 kağıt ve öğrencilerin seçeceği materyaller.

Yöntem: Proje Tabanlı Öğrenme (Deney, Araştırma, Maket yada makine yapma vb.)
Öğrenim Süreci:
Öğretmen aşağıdaki fotoğrafları gerek power point sunum ile gerekse çıktısını alarak öğrencileri KKTC deki çevre
felaketleri hakkında konuşmaya teşvik eder. Öğrenciler arasında aşağıdaki sorular sorularak beyin fırtınası
yapılır.
1. Sizce KKTC’deki en önemli çevre felaketi nedir? Neden? Açıklayınız.
2. Aşağıdaki belirtilen çevre sorunlarından size göre en önemli üç tanesini önem sırasına göre sıralar mısınız.
3. Aşağıda belirtilen çevre sorunlarından kaç tanesini daha önce duydunuz ya da hakkında haber okudunuz.
4. KKTC’deki çevre felaketlerinin önlenmesi için neler yapılabilir?
5. KKTC’deki çevreci Sivil Toplum Örgütlerinden 3 tanesinin adını belirtiniz.
6. Küresel ısınma hakkındaki bilgilerinizi belirtiniz.
7. Çevreye atılan çöpler sizce ayrıştırılıyor mu?
8. Sizce KKTC’de evsel katı atıklar geri kazanıma yada dönüşüme tabi tutuluyor mu?
9. Sizce ülkemizde kuraklık var mıdır?
10. Sizce sizin oturduğunuz köy/şehir de çarpık kentleşme var mıdır?
11. Nergis, orkide, lale gibi koruma altındaki türlerin toplanması ülkemiz yasalarınca yasaklanmış mıdır?
12. Sice KKTC’ye ait türlerin örneğin Karpaz Eşekleri ülkemizde kaçakçılığı yapılıyor mudur?
13. Plastik kirliliği nedir? Nasıl önlenebilir.
14. Yaşadığınız köy/kasaba/şehirde evsel atıklar hangi kurum tarafından toplanır? Nasıl bertaraf edilir?
15. Sizce ülkenizdeki koruma altındaki hayvanların yaşam alanları insanlar tarafından kirletiliyor mu? Örnek
vererek açıklayınız.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Soruların etkinliğin süresi uzatılmak istenirse daha da artırılabilir. Fotoğraflar üzerinden tartışılır ve ülkedeki
çevre felaketleri hakkında öğrenciler iyice bilgilendirilir.
!!Temel olarak bir proje planlanırken aşağıda verilen 6 kademeye özellikle üzerinde durulmalıdır.
1. Proje konularına kara verme
2. Zaman çatısını oluşturma
3. Etkinlikleri planlama
4. Değerlendirme planı hazırlama
5. Öğrencilerle birlikte projeyi başlatma
6. Projeyi tamamlama ve ürünlerin yansıtılmasına katkı sağlama
!! Proje tabanlı öğrenmede öğretmenin rolünü maddeler halinde verecek olursak, Proje tabanlı öğrenmede
öğretmen öğrenci için:
- Danışman,
- Meslektaş,
- Arkadaş
- Kaynak sağlayıcı
- Öğrenme etkinliklerine katılan kişidir.

Değerlendirme:
Daha sonra öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrıştırılır ve çevre sorunlarında yönelik fen projesi geliştirmeleri
istenir.

Öğretmene Notlar:
Proje nedir? Fen projesi hazır hazırlanır öğrencilere anlatılmalıdır. Öğrencilere geçmiş yıllarda yapılan fen
projeleri örnek olarak anlatılabilir. Ortaokul düzeyinde proje hazırlama tekniği ile ilgili aşağıdaki kaynaktan
power point sunum öğrencilere izletilebilir.

Kaynak: https://www.fencebilim.com/proje.html

CMC - MADEN KİRLİLİĞİ

DENİZ KİRLİLİĞİ

TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİ

ORMAN YANGINLARI

ÇEVREYE ATILAN SANAYİ ATIKLARI

KORUMA ALTINDAKİ
TÜRLERİN TAHRİBATI

BİYOLOJİK KAÇAKÇILIK

PLASTİK KİRLİLİĞİ

TAŞ OCAKLARININ YARATTIĞI TAHRİBAT

KAÇAK AV

GÜNGÖR KATI ATIK DEPOLAMA
ALANI ve BU
ALANLARDA ÇIKAN YANGINLAR

DÜNYA ÇAPINDA YAŞANAN
KURAKLIK- KÜRESEL ISINMA

KÜRESEL ISINMA NEDENİ İLE

PLANSIZ YAPILAŞMA NEDENİ ile

AKDENİZDE YAŞANAN

YAŞANAN SEL FELAKETLERİ

TROPİKAL FIRTINALAR ve HORTUMLAR

> > Etkinlik 12
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Hava Ve Su Kirliliği Maketi Yapimi
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
D. Ülkemizde ve Dünyada Çevre Sorunları
90. Dünyadaki bir çevre probleminin yakın çevresini nasıl etkileyebileceğini tartışır.
91. Dünyadaki cevre sorunlarıyla ilişkilendirerek, yakın çevresindeki bir çevre sorununun çözümüne yönelik proje
geliştirir.

Materyal:
• Karton
• Kağıt
• Mavi renkli slime (akan su modeli verilecek)
• Kinetik kum (makette toprağı temsil edecek)
• Hayvan insan bitki oyuncak modelleri
• Silikon tabancası- silikon

Yöntem: Proje Tabanli Öğrenme- Maket Yapimi
Öğrenim Süreci:
Bu projedeki amaç fabrika bacalarından salınan zehirli gazların yarattığı hava kirliliğine ve yine endüstriyel atık
sularını akar sulara boşaltan fabrikaların yarattığı su kirliliğine dikkat çekmektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
El becerisine dayanan bir model yapılacaktır. Makas, maket bıçağı , sıcak silikon tabancası kullanımlarına
güvenlik açısından öğretmenin dikkat etmesi gerekmektedir. Bunları kullanmayan öğrencilerin büyük yardımı
alması gerekir.

Değerlendirme:
Yapılan modelde; yapıma başlamadan önce fabrikaların ne tür atıkları çevreye attığı araştırılır. Fosil
yakıtlardan açığa çıkan zararlı gazların hangi gazlar olduğunu öğrenci araştırır. Proje sonunda bu kirliliklerin
hayvan, insan ve bitki sağlığına zararları konuşulur. Bu tür kirlilikleri önlemek için neler yapılabileceği tartışılır.
(Örneğin fabrika bacalarına filtre takmak, atık suları arıtarak akar sulara ya da denizlere salmak vb. )

Öğretmene Notlar:
Etkinlik süresi 40 dk. Dan fazla zaman alacağı için proje ödevi olarak yada dönem ödevi olarak öğrencilere
verilebilir.

Kaynak: https://diyasfunplay.com/environmental-awareness

ARAÇ EGZOSLARININ
YARATTIĞI HAVA KİRLİLİĞİ

HAVA KİRLİLİĞİ
SANAYİ ATIKLARI

ENDÜSTRİ ATIKLARI

FABRİKA

FABRİKA

SU KİRLİLİĞİ

Proje Bitiminde Sorulabilecek Sorular:
1. İnsanlar çevreyi kirletir mi?
2. Su kirliliği hayvan ve bitki hayatını olumsuz yönde etkiler mi?
3. Atık piller çevreyi kirletir mi?
4. Bitkiler su ve hava kirliliğinden etkilenir mi?
5. Fabrikaların çevreye nasıl bir etkileri vardır? Açıklayınız.
6. Fabrika bacalarına filtre takılmalı mı?
7. Akar sulara ve su kaynaklarına atılan atıklar hangi canlılara zarar verir?
8. Atık maddeler geri dönüştürülebilir mi?

9. Ülkemizde katı atık geri kazanımı yapan işletmeler var mıdır?
10. Geri dönüşüm kavramını açıklayınız.
11. Radyasyon çevreyi etkiler mi?
12. Nükleer güç nerelerde , ne amaçla kullanılır? Örnekler vererek açıklayınız.
13. Geçmişte yaşanan nükleer felaketlere örnek veriniz.
14. Ülkemizdeki termik elektrik santralleri sizce hava ve su kirliliği yaratıyor mu?
15. Termik elektrik santrallerde bacalardan salınan zehirli gazların salınımı nasıl önlenebilir?
16. Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnekler vererek kullanım alanlarını belirtiniz.
17. Gürültü bir kirlilik midir?
18. Sizce 55 dB’lik klasik müzik dinlemek mi gürültü kirliliği yaratır yoksa 105 dB’lik karayolu gürültüsü mü?
19. Fabrika bacalarından salınan gazlar ve araba egzozlarından salınan gazlar küresel ısınmaya neden oluyor mu?
20. Küresel ısınma dünyamızda ne gibi değişiklikler oluşturur?
21. Kirlilik sorunu tüm çöplerin yakılması ile ortadan kalkar mı?
22. Nasıl bir çevrede yaşamak isterdiniz?
23. Son zamanlarda naylon poşet kullanımı yerine kağıt keselerin yada bez çantaların kullanımına neden
özendirilmek isteniyor?
24. Dünyada bir çok göl kurumaya başladı. Sizce bunun nedeni nedir?
25. Kuş Gribi, Domuz gribi, Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların oluş nedeni sizce çevre kirliliği olabilir mi?

> > Etkinlik 13
Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Uzay Kirliliği Maketi Yapimi
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Uzay kirililiğinin yol açabileceği olası olumsuzlukları tahmin eder.

Materyal:

Köpük küre
Ucu sivri ahşap çupuklar (küreye saplanacak, böylece küre dönebilecek)
Guaj boya , fırça, sünger, kalem
Uydu şekli verilmiş kartonlar, siyah yada metalik renklerde boyanabilir. Alüminyum folyo ile de kaplanabilir.
Metal Tel
Yapıştırıcı bant
Motor
Pil yatağı, iki pil
Silikon tabancası, silikon

Yöntem: Proje Tabanlı Öğrenme
Öğrenim Süreci:
Proje tabanlı öğretim yöntemlerinden biri olan maket, model, makine tasarlama yöntemini kullanacağız.
Öğrencilerden köpük küre üzerinde dünya haritası tasarlayıp boyamaları istenir. Boyama işleminden sonra ahşap
çubuk kürenin dönebileceği şekilde tam ortasına saplanır. Ekvatoral düzlemden iki yana iki ahşap çubuk daha
saplanır. Bu çubuklar üzerine küreyi dairesel saracak şekilde metal tel sabitlenir. Metal tel üzerine çok sayıda
uydu sabitlenir. Böylece uzaydaki metal kirliliğini gösteren maket tamamlanmış olur. Öğretmen ve öğrenci dilerse
sabitlenen ahşaba bir elektrik motoru takarak dünya küresinin dönmesi sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Kalabalık gruplarla böyle bir maket yapımı projesinin gerçekleştirilmesi zor olabilir. Kalabalık sınıflar için
öğretmen süreci anlatıp, youtube videosuyu izletip evde proje ödevi olarak yapmalarını isteyebilir.

Değerlendirme:
Öğrencinin uzay kirliliğini anlatan somut bir maket yapması, bununla ilgili videolar izlemesi konuyu anlaması
için yararlı olacaktır.

Kaynak:
www.diyasfunplay.com
https://www.youtube.com/watch?v=eVTFBgRAXeg

> > Etkinlik 1
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Fotosentezin Önemi
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
A. Fotosentez
1. Fotosentezi açıklar.
2. Fotosentezin canlılar için önemini kavrar.

Yöntem: Tartışma
Öğrenim Süreci:
Fotosentez olmasaydı nasıl bir dünya olurdu diye sorularak fotosentezin öneminin dile getirilmesinin sağlanması
Adım adım gerçekleşen ve fotosentez olmasaydı gerçekleşemeyecek olan olaylar nelerdir diye sorularak
davranışın ortaya çıkarılmasına rehbelik edilmesi.
Havanın karbondioksiti tutulamazdı,
Topraktan alınan mineraller hayvanların ve bizim vücudumuza geçemezdi,
Bitkiler atmosfere serbest oksijen veremezdi,
Güneş enerjisi, bitkilerde bizim alabileceğimiz forma dönüştürülemezdi.
Sonuç olarak; madde döngüleri gerçekleşemezdi.
Besin zinciri ve besin ağı oluşamazdı.
Yaşam olmazdı diyebilir miyiz?

Değerlendirme:
Yapılacak olan etkinlik içeriklerine göre süreç değerlendirilir.

Öğretmene Notlar:
Öğretmen bu tartışma sürecinden sorna sınıfın düzeyine uygun deney,proje vs. gibi etkinliklerle destekleyebilir.

> > Etkinlik 2
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Küresel Isınma ve Okyanus Canlılığı Çeşitliliği

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
A. Fotosentez
1. Fotosentezi açıklar.
2. Fotosentezin canlılar için önemini kavrar.

Materyal:
Bir teneke kola ve sıcak su dolu kap

Yöntem:

video izletme / https://youtu.be/gUX2x3Y_BJA

Öğrenim Süreci:
Fotosentezde yer alan üreticilerin önemine vurgu yapılması, karbondioksit gazının artışı ilişkilendirilmesi sağlanır.

Değerlendirme:
DEĞERLENDİRME - 4
Küresel Isınma ve Okyanus Canlı Çeşitliliği
Bir kola şişesinin kapağını açtıktan sonra ılık bir ortama koyarsanız içindeki gazın artan hızlarla dışarı çıktığını
gözlemlersiniz. Sıcaklık arttıkça daha fazla gaz dışarı çıkacaktır. Çünkü gazların sıvılar içindeki çözünürlüğü
sıcaklıkla ters orantılıdır.
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Suda çözünmüş oksijen
molekülü (O2)

Aynı şey okyanus ya da denizler içinde çözünmüş halde oksijen için de geçerlidir. Çözünmüş kelimesini özellikle
kullanıyorum çünkü bugün bile suyun yapısında yer alan oksijen ile suda çözünmüş halde bulunan oksijen bir
birine karıştırılmaktadır. Ben burada suyun yapısındaki oksijen değil, suyun içinde çözünmüş halde bulunan saf
oksijen gazından söz ediyorum. çünkü bu gaz su içerisinde yaşayan canlıların temel solunum gazıdır ve onun su
içindeki miktarının azalması su içindeki canlılık için ciddi riskler oluşturmaktadır.

Son Yıllarda küresel ısınmaayla beraber artan okyanus ve deniz suyu sıcaklıkları çözünmüş oksijen miktarını ciddi
oranda etkileyecek ve geri dönüşü son derece zor olan süreçlerin yaşanmasına neden olabilecektir.

Buna göre verilen bilgiler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Küresel ısınma okyanuslardaki çözünmüş oksijen miktarını azaltabilir.
B) Sıcaklık düştükçe su içinde fotosentez ile üretilen oksijen miktarında artış olmaktadır.
C) Oksijenli solunum yapan bazı canlılar sularda yaşamaktadır.
D) Suda çözünmüş hâlde bulunan oksijen sudaki pek çok canlı için hayati önem taşımaktadır.

Öğretmene Notlar:
Bitkilerin yani üreticilerin yok olması konusunda neler yaşanacağı öğrencilerle birlikte listelenir.

Kaynak: https://youtu.be/gUX2x3Y_BJA
Branş akademi Fen Bilgisi 8 Ders kitabı.

> > Etkinlik 3
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Besin Zinciri
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
B. Besin Zinciri
4. Besin zincirine örnek verir. (OY), 4

Yöntem: Proje Yöntemi
Öğrenim Süreci:
Çevremizde yaşayan canlıların, yeşil bitkiler, mantarlar, yosunlar, böcekler, fareler, kertenkeleler, yılanlar,
balıklar,kaplumbağalar,kurbağalar ve kirpiler, yarasalar, tilkiler ve böcekçil kuşlarla tohum yiyen kuşlar, balıkçıllar,
yırtıcı kuşlar gibi canlılar olduğunun söylenmesi, bu canlıları kullanarak yerli bir besin zinciri oluşturmalarının
istenmesi.
Örnek olarak; alıç, gonnara yaban mersini, yabani pancar, sivrisinek, salyangoz, karayılan, sağır yılan, kırlangıç,
sığır balıkçılı, tavşancıl kartal, keme sıçanı, kızıl tilki, ova tavşanı türlerinin söylenmesi.

Değerlendirme:
Proje sürecinin öğrencilerin gelişimine göre değerlendirilmesi.

Öğretmene Notlar:
Yeşil bitkilerin farklı kısımlarının farklı canlılar tarafından yenebildiği ve bir canlı sınıfı olan örneğin kuşların
bazılarının tohumcul, bazılarının böcekçil bazılarının balıkçıl bazılarının parazitlerle, bazılarının kemirgenlerle,
bazılarının da sürüngenlerle beslendiği unutulmamalı. Besin zinciri oluşturmaya çalışan öğrencilere bu konuda
REHBERLİK EDİLMELİDİR.

> > Etkinlik 4
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Besin Ağları
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
B. Besin Zinciri
5. Birçok besin zincirinin besin ağı oluşturduğunu ifade eder. (OY), 4

Yöntem: Düz Anlatım
Öğrenim Süreci:
Ünite 1, sayfa 12, besin ağları resmindeki kuzgunun örnek verilerek; sıçan, kurbağa, kelebek,sincap gibi farklı
canlı türlerini yediği, bu şekilde bir canlının kaç farklı canlı türünü yediğinin tablodan bulunarak söylenmesinin
istenmesi.

Değerlendirme:
Öğretmenin hazırlayacağı değerlendirme soruları ile yapılabilir.

Öğretmene Notlar:
Kuzgunlar; yaklaşık 10 türü olan bir kargagiller ailesi üyesidir. Besinleri yaşadıkları çevreye göre değişebilir.
Ölmüş hayvan parçaları, insanlardan çaldıkları besinler, küçük kuş, balık ve memeliler, taneliler ve orman
meyveleri, böcek ve akrepler,kurbağalar ve yumurtalar olabilir. Kıbrıs’ta sayıları tükenmekle karşı karşıya
kalacak kadar azalmıştır. Kıbrıs’ta yaşayan kuzgun türü halk arasında loggaro olarak bilinir.

Kaynak:
https://www.britannica.com/animal/raven
http://bioweb.uwlax.edu/bio203/f2012/rappa_nich/nutrition.htm
https://migration.wordpress.com/2010/08/09/walking-dead-ravens-in-cyprus/

> > Etkinlik 5
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Suyumuz Eksilirse ne olur
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
C. Solunum
14. Madde döngülerini açıklar. (OY), 4, 6
15. Madde döngüleri ve besin zincirindeki enerji akışı ilişkisini kavrar. (OY), (PÇ), 4, 6

Yöntem: Gözlem
Öğrenim Süreci:
Su döngüsünün; atmosfer, toprak, canlılar ve sulak alanlar arasında gerçekleşen bir döngü olduğunun
hatırlatılması, sulak alanların su döngüsü içindeki görevinin; yağışlarla toprak yüzeyine düşen suyu depo etmek,
canlıların vücüdüna geçmesi için biriktirmek ve subuharının atmosfere ulaşmasını sağlayan kaynak alanlar
olduğunun söylenmesi. Ülkemizde göl, gölet, dere, bataklık, atıksu arıtma tesislerinin açıktaki su birikintileri ve
suyun çekilmiş durumunda derinliği 6m.yi geçmeyen deniz kıyısı suları farklı sulak alan çeşitlerimizdir.
Örneğin; Kanlıdere, Çakıllıdere, Geçitköy Göleti, Kanlıdere’nin denize döküldüğü Glapsides Deltası birer sulak
alandır.
Suyun canlı hücrelerin temel bileşenleri ve sucul canlıların yaşam ortamı, bitkilerin fotosentezde kullanıdığı temel
maddelerden biri olduğunun; su olmaması durumunda bitkilerin fotosentez yapamayacaklarının ve canlılıklarını
yitireceklerinin doğada yaşamın duracağının söylenmesi. Gözlem Yakınlarındaki bir sulak alana gidip gözlem
yapması fotoğraf çekip not alarak sulak alanın durumunun ne olduğu (temiz, kirli, bitki örtüsü bakımından zengin,
ağaçları tahrip edilmiş, insana ait yapılaşma var mı yok mu, çevrede yanlış davranan insanlar var mı yok mu,
gürültü olup olmadığı, Bilgi tabelası olup olmadığı? Sulak alanın çevresindeki canlı kuşakla birlikte yerleşimden
izole edilip edilmediği, yerleşim yerine ne kadar uzak olduğu gibi). Yaptığı inceleme konusunda sınıftaki
arkadaşlarıyla paylaşımda bulunulması istenir. Sınıfa getirilen bilgiler arasında karşılaştırma yapılır. Sulak
alanların korunması için bireysel olarak üzerimize düşen görevlerin neler olduğunun söylenmesi istenir.

Değerlendirme:
Sınıfa getirilen bilgilerin karşılaştırılması yapılırken öğretim süreci değerlendirilir.

Kaynak:
Kuyucu, A. (2021). Mağusa Sulak Alanları ve Kuşları. (Ed. Atamert, F.). Temel Basımevi.
2018-2019 Namık Kemal Lisesi 9 fen sınıfları biyoloji dönem ödevi

> > Etkinlik 6
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Kompost Yapalım
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
D. Geri Dönüşüm Ve Atıklar
16. Atıkları sınıflandırır. 4, 6, 7, 9
17. Araştırmaları sonucunda atıklara örnekler

Yöntem: Proje
Öğrenim Süreci:
Yiyecek artıklarımızın doğadaki canlılar tarafından kullanılabilecek ve toprağa karışabilecek atıklar olduğu, bu
işlem için meyve ve sebze kabuk ve çekirdeklerinin rahatlıkla kullanılabileceği, kompost tekniklerinden
yararlanılarak bahçemizin bir köşesinde bu artıkları yeniden toprak elde etmekte kullanabileceğimizin
anlatılması.
Bahçenizde çim veya budama atıkları, sebze meyve atıkları ve yaprakları yeniden toprağa karışması için
ayırdığınız alana koyabilirsiniz. Bu, doğanın uzun zamanda ve sürekli olarak yaptığı şeydir. Bahçenizde varsa,
kedi, köpek veya başka hayvanların bu malzemeyi karıştırmasını istemiyorsanız oluşturduğunuz yığını bir tahta
kapakla örtebilir, bir çukura gömebilir veya yarısı toprağa gömülü ve delikli bir tahta kutuya ya da büyük ve
delikli bir toprak saksıya atabilirsiniz. Arada bir kariştırıp havalandırabilirsiniz, az miktarda temiz kül ve tahta
yongası ekleyebilirsiniz. Kısa bir süre sonra akar dediğimiz toprağı ayrıştıran eklembacaklıları göreceksiniz..
Yığına gübre karıştırmanız işlemi hızlandıracaktır. Farklı Kompost işlemleri için aşağıdaki linklerden
yararlanabilirsiniz.

Değerlendirme:
Proje sonuçlarını açıklayabilmesi.

Kaynak:
https://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=7202
İnak, E. (2017). Toprak Akarları ve ekotoksikoloji
https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=fen&Id=AWJrlFSZ-kJdi1Wl8JH8

> > Etkinlik 7
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Evde Kağıt Yapalım

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4. Madde döngülerinde enerji akışı ilişkisi incelenir.
Fosil yakıtlarının fazla kullanılması karbon döngüsünü bozar ve sera etkisi oluşur.

Materyal:
Eski gazeteler, bir parça çok ince delikli tel, birkaç emici bez, plastik kova ve leğen, tahta kaşık, toz boya (renkli
kağıt yapmak için) ,ağırlık (mesela kalın kitaplar) (https://youtu.be/VcJ-fykRVzc)

Yöntem:

Deney ve video

Öğrenim Süreci:
Geri Dönüşüm Kullanılmış kağıt yada gazeteleri kullanılacak hale getirmek.
Deneyin amacı Kağıttan tasarruf sağlamak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Uzun süren bir deney olduüu için video izletilip , konuşulut ve evde ödev verilebilir, eğlencilidir.

Değerlendirme:
Eski gazeteleri kovaya koyun, su ekleyerek bir gece bekletin. Ertesi gün suyu yüzün, ıslak gazeteleri tahta kaşıkla
ezerek hamur haline getirin.
Kağıdınızın renkli olmasını istiyorsanız, boya da katabilirsiniz.
Kağıt hamuru leğene koyun ve eşit ölçüde su ekleyip karıştırın. Teli karışımın içine sokup üzerinde kalan hamurla
birlikte çıkarın.
Temiz düz bir yere bir bez serin ve teli, kağıt hamurun bulunduğu yüzey alta gelecek biçimde çabucak bunun
üzerine koyun. İyice bastırın ve hamur beze yapışınca kaldırın. Hamurun üzerine ikinci bir kez örtüp tekrar
bastırın.
Leğendeki hamur bitene kadar bir kat hamur, bir kat bez koyarak bu işlemi tekrarlayın. En üste naylon poşeti
koyun. Ağırlık yapması için kitapları üst üste dizin.
Birkaç saat sonra kağıtları dikkatle bezlerden ayırın ve iyice kurumaları için eski gazete ya da kağıt havluların
üstüne serin.

Öğretmene Notlar:
Ülkemizde atık kağıtlar geri dönüşü olan bir yeri var mı? Deney sonunda araştırma sorusu olark kullanalım. Bir
yılda okulumuzda ne kadar atık kağıt birikir? Hesaplamaya çalışınız.

Yararlanılan Kaynaklar:
https://youtu.be/VcJ-fykRVzc
https://www.bilimsenligi.com/geri- donusumlu-kagit-yapmak.html/

> > Etkinlik 8
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Kalemlik Yapıyorum

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Evde ve okulda kullanılmış kağıtları biriktirir, değerlendirir

Materyal:

Evde ve okulda çıkan gazete, fatura, zarf, davetiye, karalama kağıdı gibi kağıtlar, su, kağıtları
sığacak büyüklükte çukur kap Kumaş önlük Kalıp olarak kullanmak için bardak Hamur yoğurma Yönergesi Sıcak
su Kağıt Yapıştırıcısı

Yöntem: Elde üretim
Öğrenim Süreci:
Atık maddenin; o anda orada değerlendirilmesine olanak olmayan kıymetli şeyler olduğunun ve çöp olmadığının
söylenmesi
Su ve hamurun oranı
Çalışma sırasında boşta öğrenci kalmaması,
Kalemliklerin kuruyana kadar bekletileceği yerin önceden hazırlanması, Sıcak su sınıfa getirilirken öğrencilerin
yanmaması için özen gösterilmesi
(okulda elektrikli çaydanlık varsa suyun sınıfta ısıtılması)
Sıcak suyun kağıtları örtecek miktarda olması
Çok ince parçalanmış atık kağıtların 20 dk sıcak suda bekletilmesi
Çevreci düşünceye ters düşeceği için tutkal ve un kullanılmadan hamur oluşturulacaktır bu yüzden kağıtlar çok
küçük parçalanmalı, çok iyi karıştırılarak hamur çok iyi yoğurulmalı ve sıkılarak suyu süzülmeli İmkan bulunursa
inşaat ustalarının kullandığı el mikserlerinden ödünç alınıp kullanılabilir veya bu amaç için sınıfa bir usta konuk
getirilebilir.
Seramik hamuru yoğurma yönergesinin önceden hazırlanarak etkinlik başlangıcında öğrencilere okunması ve
sınıf panosuna asılması
Öğrencilerin gruplara ayrılması; her grupta bir kağıt parçalayıcı,
bir kağıt taşıyıcı
bir kağıt ıslatıcısı,
bir hamur süzücüsü,
bir hamur yoğurucusu bir de yönergenin doğru uygulanması için yönetici öğrenci olmak üzere 5 öğrenci
bulunacak şekilde gruplar oluşturulabilir .
Kağıt parçalama ve hamur yoğurma uzun süreceği için bu sırada gruptaki bütün öğrencilerden faydalanılabilir.
Kaplar kuruduktan sonra üstlerine farklı renkte atık kağıtlar yada atık kağıtlardan kesilen şekiller yapıştırılarak
renklendirilebilir, atık kağıtlar harf şeklinde kesilerek kalemlikler isimlendirilebilir.
Kağıt hamuru hazırlama konusunda farklı kaynaklardan daha farklı bilgiler elde edilebilir.

Değerlendirme:
Çalışma sırasında öğrencileri izleyerek ve kaplar kurumaya bırakıldıktan sonra şekillerine bakılarak her grubun
başarısı hakkındaki görüşler söylenebilir.

> > Etkinlik 9
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Kendi defterimi yapıyorum

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
D. Geri Dönüşüm ve Atıklar
19. Geri dönüşümün önemini tartışır. (OY), (G), 4, 6, 7, 9

Materyal:

İki tarafı veya bir tarafı boş, kullanılmış kağıt ve ince kartonlar, artık kumaş, zımba teli, zımba
makinesi, kalem veya boya kalemi, makas, cetvel.

Yöntem: Yeniden kullanım
Öğrenim Süreci:
Kağıdın ağaç kesilerek yapıldığı ve bu yüzden çok kıymetli olduğu, bir ağacın yetişmesi için yıllar geçtiği, bir
ağacın bir yaşam ortamı olduğu, oksijen ürettiği, su döngüsüne katkıda bulunduğu ve toprağı tuttuğu için ağaçtan
yapılan kağıtlar kullanılırken çok iyi hesaplanması gerektiği nin, anlatılması.
Öğrenciler 5 veya 6 kişilik gruplar halinde her gruba bir makas, bir zımba makinesi ve yetecek kadar zımba teli
düşecek şekilde ayrılır. Kesinlikle her bir öğrencinin yeni bir makas ve yeni bir zımba makinesi alması istenmez.

Değerlendirme:
Etkinlik sonunda defterler kontrol edilerek, bu etkinliğin onlara ne anlattığı sorulur ve evde ve okulda toplayarak
değerlendirebilecekleri başka hangi atık malzemeler olduğunu, bu malzemelerin nasıl değerlendirilebileceğini
söylemeleri istenir. Bundan sonraki gözlem ve etkinlik günlerinde bu defterlerin kullanılacağı, günlük ödevlerin
neler olacağının bu deftere not edileceği söylenir.

Öğretmene Notlar:
Öğrencilerin verilen süre boyunca; örneğin bir ay olabilir, sınıfta ve evde kendilerinin ve ailelerinin çıkardığı atık
kağıtları biriktirmeleri (anne ve babalarının iş yerindeki atık kağıtlar da buna eklenebilir) . Bir tarafı veya iki tarafı
boş olanları ayırıp okula getirmek üzere eski bir kutuda veya kullanılmış bir kartonda tutmaları istenir. Biriktirilen
kağıtlar içinde bir tarafı boş davetiye veya paket kağıtları da olabilir. Defterin kapağını yapmak için evde
buldukları atık kumaş lardan yararlanılabileceği, bunu da aynı kutuda muhafaza edebilecekleri, atık kağıtlar;
üzerlerinde beğendikleri bir fotoğraf ya da resim olan kağıtlar da olabilir. Bu resimli kağıtlarla defterin ön ve arka
kapağı süslenebilir. Boş kağıtlar; dörköşe veya dikdörtgen kesilerek ikiye katlanır ve uygun öçüde bir kapak
kesilerek en az iki yerden zımbalanır.

> > Etkinlik 10
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Ne kadar Atık Üretiyorsunuz?

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
16.Atıkları sınıflandırır.
17.Araştırmaları sonucunda atıklara örnekler verir.

Materyal:
Bir gün veya bir hafta biriken çöpler

Yöntem:

Gözlem ve deney

Öğrenim Süreci:
Bu etkinlikte amaçlanan, öğrencilerin her birinin bir gün boyunca ğrettikleri atık miktarını, çeşidini ve bunları
yeniden nasıl kullanabileceklerini belirlemlerini sağlamaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Çöpler ayrılırken kesinlikle eldiven giyinmelidir.

Değerlendirme:
Etkinliğe Başlarken!
- Hangi maddeler geri dönüştüğümde kullanılabilir?
Neler Keşfedeceğiz?
- Evinizin çöp kovasında neler olduğunu inceleyeceğiz.
- Çöp kovasındaki çöpün tümünü tartınız.
- Çöpü cam, yemek artıkları, plastik, kumaş parçaları, kâğıt, metal, maylon gibi gruplara ayırırız.
- Çöpünüzün ne kadarının ger kazanımla tekrar kullanılabilecek maddelerden oluştuğunu saptayınız.
- Geri kazanımla tekrar kullanılabilecek maddeleri nasıl değerlendireceğinizi belirleyerek bir rapor haline getiririz.
- Benzer bir çalışmayı gruplar hâlinde sınıf ve okul düzeyinde tekrarlayınız.
Sonuç Çıkaralım
- Geri kazanımın çevresel ve ekonomik yararlarını tartışınız.
- Ürettiğiniz çöp miktarını azaltacak ve tüketim maddelerinin geri dönüşümüne katkıda bulunarak önerilerinizi
akrabalarınızla paylaşınız.

Geri dönüşüm kumbaralarını çevrenizde görmüşsünüzdür. Geri dönüşümlü ürünlerin ülke ekonomisine katkısı
küçümsenmeyecek kadar çoktur. Bizlerin de geri dönüşümlü maddelerin toplanmasına yardımcı olmamız gerekir.
Böylece bizim kullandığımız ürünler için daha az malzeme kullanılacak daha az para harcanacak, doğa daha az
tahrip edilecek ve çevre daha az kirlenecektir. Çevrenin korumasına da önemli bir katkı sağlanacaktır.

Öğretmene Notlar:
Atıkların çevreye verebileceği zararları önlemek için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi
gerektiğini, teknolojik sistemlerin oluşturduğu atıkların( kimyasallar, plastikler, metaller vb.) yönetiminin önemli bir
toplumsal sorun olduğunı öğrencilere ders kitabından öncelikle okutulur. Öğrencilerden üzerinde geri dönüşüm
logosu bulunan ürünleri sınıfa getirmeleri istenerek günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerden hangilerinin atık
maddelerden üretildiği belirlenebilir.

Yararlanılan Kaynaklar: Fen Ve Teknoloji Ders Kitabı – ilköğretim 8/ Meb 2012

> > Etkinlik 11
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Atiklarimizi Azaltalim(Sakin Atma ! Dönüştür !)

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Atıkları değerlendirmenin önemini kavrar, ileri dönüşüm tanımını kavrar., sıfırı atık projelerini benimser.

Materyal: Evdeki veya okulumuzdaki atık malzemeler
Yöntem: Deneysel yöntem, video
Öğrenim Süreci:
Öğrencilere atıkları değerlendirme yolları anlatılır. İlgili videolar izletilir, sınıfta tartışıır. Ev ödevi olarak atık
azaltmaya yönelik bir proje tasarlanması istenir.
Atık azaltmaya yönelik bazı fikirler :
• Ambalaj atıklarından poşet uçurtma yapımı
• Atık penye kumaşları işleyerek sınıfımıza pas pas yapımı
• Kullanılmış pet şişelerden bahçe süpürgesi yapımı
• Alışveriş poşetlerinden çanta yapımı
• Atıklardan oyuncak yapımı. ( kapaklardan tırtıl , bez bebek gibi )
• Tenekelerden renkli kalemlik yapımı
• Bitmiş deterjan kutularından saksı yapımı
• Atık kavanozlardan mum dekoru
• Giyilmeyen gömlerklerden mutfak önlüğü yapımı
• Bahçe lastiğinden salıncak yapımı
• Eski gazetelerden çerçeve yapımı
• Eski kotlardan çanta , yastık yapmı

Değerlendirme:
Evde yaptığınız atık değerlendirme projesini okula getirip nasıl yaptığını anlatınız.

Öğretmene Notlar:
Yukarıda verilen etkinlikte kesinlikle malzemeler satın alınmayacaktır. Atık azaltmaya yönelik olduğu öğrenciye
vurgulanmalıdır. Bu nedenler atık biriktirmleri ve kullanmaları için ödeve zaman verilmeli. Dönem ödevi olması
önerilir.

Cep bilgi:
Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden
geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında
ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.”
Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile şirketlere sağlanacak avantajlar;
Verimliliğin artması,
Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici”
duygusuna sahip olmasının sağlanması,
Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede
saygınlığının arttırılmasıdır.”
https ://sifiratik.gov.tr/sifir-atik/sifir-atik-nedir

İLERİ DÖNÜŞÜM
Çoğumuz geri dönüşüm (recycle) kavramını duymuştur. Atıkları azaltmak adına eşyaların hammaddelerinin
yeniden kullanılabilir hale getiren geri dönüşüme alternatif yöntemlerden biri de ileri dönüşüm (upcycle).
Upcycle (ileri dönüşüm) eskimiş ve artık kullanılmayan bir eşyanın, esas amacından farklı bir işlev kazandırarak
tekrar kullanılmasına denir. Eskimiş kıyafetlerden çanta, cam şişelerden avize, eskimiş mobilyalardan yeni saksı,
sehpa gibi zevk ve yaratıcılığınıza kalmış yeni eşyalar üreterek ileri dönüşüm yapabilirsiniz.
İleri dönüşüm ile Geri dönüşüm Arasındaki Farklar Nelerdir?
Geri dönüşüm (recycle) için genellikle plastik, metal, kağıt, cam gibi hammaddelerin israf edilmesini engellemek
adına bu maddeleri içeren eşyalar önce ayrıştırılır, daha sonra da ilgili merkezlerde yeniden kullanıma hazır hale
getirilir. İleri dönüşümde de aslında amaç benzerdir, fakat kullanılan hammaddeye erişmek yerine kolayca
yapılan değişikliklerle, ürün farklı bir amaç ve fonksiyonda kullanılmış olur.
Upcycle (İleri Dönüşüm) Yapmanın Faydaları Nelerdir?
Atıkların azalması: Artık kullanmak istemediğimiz eşyaları çöpe atmak yerine yeni bir kullanım alanı yaratarak
atık üretimimizi azaltmış oluyoruz.
Tasarruf: Normalde belki de satın alacakken yeni bir ürün yaratarak masraftan kurtulma şansı yakalanabilir.
Yaratıcılık: Bu eşyayı siz ürettiğiniz için seri üretimin bir parçası değil, sadece bir tane ve size ait!
İyi hissetmek: İleri dönüşüm, tıpkı bir sanatla ilgilenmek gibi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Hem yaratıcılığınızı hem
de el becerilerinizi kullanarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Daha fazla ileri dönüşüm örnekleri incelemek ve denemek isterseniz Upcycle Turkey web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Kaynak: Upcycled World , Upcycle Turkey

> > Etkinlik 12
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

İleri Dönüşüm İle İlgili Bülten Hazirlama

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:

İleri dönüşümün önemini ve faydalarını kavrar.

Materyal: Kağıt , kalem
Yöntem: Yaratıcı öğrenme
Öğrenim Süreci: Çoklu zeka etkinliklerinden bülten hazırlama ve sunma.
Dünyamızda ileri dönüşümün önemini anlatan bir bülten hazırlayınız.
( Bülten Başlığı)
RESİM

(Slogan)

( Konuyu anlatan açıklayıcı yazılar ve öneriler )

Değerlendirme:
Sunumlar yapılır ve en etkili sunum yapan sınıf tarafından oylanır, yılın gazetecisi ödülü verilir.

Öğretmene Notlar:
İleri dönüşümden bahedilir, günümüzdeki örnekler tartışılır.
Öğrencilere yararlanılan kaynaklar verilir.
Kaynak: Upcycle Turkey ve Upcycle That.

mobilyalardarn yeni saksı, sehpa gibi zevk ve yaratıcılığınıza kalmış yeni eşyalar üreterek ileri dönüşüm
yapabilirsiniz.
İleri Dönüşüm İle Geri Dönüşüm Arasındaki Farklar Nelerdir?
Geri dönüşüm (recycle) için genellikler plastik, metal, kağıt, cam gibi hammaddelerin israf edilmesini engellemek
adına bu maddeleri içeren eşyalar önce ayrıştırılır, daha sonra da ilgili merkezlerde yeniden kullanıma hazır hale
getirilir. İleri dönüşümde de aslında amaç benzerdir, fakat kullanılan hammaddeye erişmek yerine kolayca
yapılan değişikliklerle, ürün farklı bir amaç ve fonksiyonda kullanılmış olur.
Upcycle (İleri Dönüşüm) Yapmanın Faydaları Nelerdir?
Atıkların azalması: Artık kullanmak istemediğimiz eşyaları çöpe atmak yerine yeni bir kullanım alanı yaratarak
atık üretimimizi azaltmış oluyoruz.
Tasarruf: Normade belki de satın alacakken yeni bir ürün yaratarak masraftan kurtulma şansı yakalanabilir.
Yaratıcılık: Bu eşyayı siz ürettiğiniz için seri üretimin bir parçası değil, sadece bir tane ve size ait!
İyi Hissetmek: İleri dönüşüm, tıpkı bir sanatla ilgilenmek gibi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Hem yaratıcılığınızı hem
de el becerinizi kullanarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Daha fazla ileri dönüşüm örnekleri incelemek ve denemek isterseniz Upcycle Turkey web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Kaynak: Upcycled World , Upcycle Turkey

> > Etkinlik 13
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

GÜRDAĞ ATIK MERKEZİ’NE ZİYARET

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Geri dönüşümün nasıl gerçekleştiğini anlar.
Materyal: Gözlem
Yöntem: Gezi ve Gözlem
Öğrenim Süreci:
Geri dönüşüm fabrikalarının işleyişi fabrikaya gitmeden anlatılır.
İnternet sitesi incelenir. (http://www.gurdagentegre.com/)

Değerlendirme:
Öğrencilerden ev ödevi olarak gezi ile ilgili kompozisyon yazmaları istenir.

> > Etkinlik 14
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Su Dedektifi- Ne Kadar Atık Su Üretiyoruz?

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Öğrenciler bir ailenin ürettiği ortalama atık su miktarını hesaplar.

Materyal: Kağıt, kalem, hesap makinesi
Yöntem: Araştırma Projesi
Öğrenim Süreci:
Öğrenci araştırarak ve veriler elde ederek atık su miktarı üretimi sürecine dikkat kesilecektir.
1. Öğrenci evdeki aile bireyleri ile görüşme yaparak aşağıdaki tabloları doldurur.
2. Bir hafta boyunca verileri günlük olacak şekilde toplar.
3. Günlük bir ailenin ortalama ürettiği atık su miktarını tahmini hesaplar.
4. Böylece ailenin haftalık ve yıllık ürettiği atık su miktarını hesaplayabilir.
5. Öğrenciler 1000 kişilik bir köyün yıllık ortalama ürettiği atık su miktarını hesaplamaya çalışır.

Dikkat edilmesi gerekenler:
Amaç atık su üretiminin miktarına dikkat çekmektir.

Değerlendirme:
Öğrenciler günlük verileri not almalı ve öğretmende kontrol etmelidir.

Öğretmene Notlar:
Öğrenciler bireysel çalışmalıdır.
Öğrencilere verileri toplamak için bir haftalık süre verilmelidir.

Kaynak:
https://water-detective.net/wp-content/uploads/worksheets/Worksheet_AW_4_2-1_1_EN.pdf

Su Kullanımı Miktarı:
Aktivite

Bir Kullanım (litre)

Tuvalet Sifonu

8

Elleri Yıkamak

0,5

Banyo Küvetinde
Banyo Yapmak

100

Duş Almak
Durmadan Akan Su Ile
Dişleri Fırçalamak

25

Bir Bardak Su Ile
Dişleri Fırçalamak

0,5

Bulaşık Makinesinin
Çalıştırılması

20

Kullanım Tekrarının
Sayısı

Birlikte Kullanımı
(litre)

5

Diğer Kullanımlar
TOTAL
ORTALAMA HAFTALIK SU KULLANIMI
Mutfak
Aktiviteleri

Bir Kullanım (litre)

Elde bulaşık yıkamak

30

Bulaşık makinesinde
bulaşık yıkamak

20

Yemek hazırlamak

5

El yıkamak

0,5

Kullanım Tekrarının
Sayısı

Birlikte Kullanımı
(litre)

Diğer kullanımlar
Ortalama Su
Kullanımı
Günlük
Haftalık
Aylık
Yıllık

Her Aile Bireyi İçin

Aile Başına

Köy/Kasaba Başına

> > Etkinlik 15
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Ülkemin Enerji Kaynaklarının Geleceğini Ve Doğaya Verdiği Zararı Tartışıyorum.

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Ülkemizde asit yağmuru tehlikesi olduğunu bilir.

Materyal:
1: <<Kıbrıs’ın kuzeyinde etkinlik gösteren 2 termik santralin kapasitesinin geliştirilmesi ve işlevine devam etmesi
gerekir>> düşüncesini savunan grubun yazılı tezi
2: <<Kıbrıs’ın kuzeyinde güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulması>> düşüncesini
savunan grubun yazılı tezi
Aytışma defteri , saat ve kalem.

Yöntem: Aytışma (münazara).
Öğrenim Süreci:
Öğrenciler önceden hazırladıkları üzere; ülkemizde onlara göre kullanılması gereken enerji elde etme yöntemini
neden savunduklarını; diğer yönteme göre kazancının ne olduğunu, uzun sürede faydasının ne olacağını ve
savundukları yöntemin üstün yanlarını araştırıp not alarak gelirler. Ülkemizde elektrik enerjisi üreten santrallerin
ve ülkemizin enerji üretme konusundaki doğal potansiyelinin araştırılabilmesi için yararlanılacak kaynakların
belirtilmesi ve sınıfta iki aytışma grubu oluşturularak araştırma ve tartışmaların yapılacağının söylenmesi. İki grup
elemanlarının karşılıklı oturtularak önlerine isimlerinin yazılarak konması ve her grubun savunduğu fikrin de
izleyicilerin görebileceği bir yere yazılarak asılması. Grupların bilgi topladıkları kaynakları grup isimleriyle birlikte
sınıf panosuna asması. Öğretmenin soğukkanlılık ve saygı için gerekli ikazları yaptıktan sonra aytışma sürecini
başlatması. Etkinlik bitiminde bundan sonra yapılacak aytışmalar için aytışma kurallarına uymayan davranışların
kibarca vurgulanması.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Yararlanılan kaynakların sözlü olarak da belirtilmesi,
Öğrencilerin tartışmalar sırasında soğukkanlılıklarını korumaları için gerekli önlemlerin alınması,
Bir yönetici ve bir yardımcısının aytışma sırasında eşit zamanlama ve sırayla söz hakkı vermesi, tartışmanın
bağrışmaya dönüşmemesi için gerekli uyarıları yapması her savdan sonra puanlamanın aytışma defterine
işlenmesi
İzleyen öğrencilerin tartışmaları olumsuz etkileyecek tezahürattan kaçınmaları için uyarılması
Etkinliğin sonunda her iki grubun da birbirine ve izleyicilere teşekkür edip birbirini kutlayarak etkinliğin
sonlandırılmasına özen gösterilmesi.

Değerlendirme:
Öğretmen aytışma sonunda en az 5 izleyicinin de görüşlerini alarak aytışma sonunda öğrenme olup olmadığına
karar verir.

Öğretmene Notlar:
Aytışmanın uygulanması için ikişer kişilik 2 grup belirlenir
Konuşmacıların; teknik bilgileri, kullandıkları kaynaklar, Türkçe’yi kullanım ve konuşma tarzlarına puan verecek 4
kişilik juri seçilir, iki kişilik kayıt görevlisi belirlenir, konuşulanları kaydetmeleri istenir.(Cep telefonu veya ses kayıt
cihazı veya kağıt kalem kullanılabilir).
Öğrencilere faydalı bağlantılardan elde ettikleri bilgilerle sunuşlarını hazırlamaları için rehberlik edilir.
Aytışmanın nasıl yapıldığı konusunda daha ayrıntılı bilgi için;
(https://www.edebiyatogretmeni.org/etiket/munazara-nedir/
17.08.2021’de erişildi) Bağlantıdan yaralanılabilir.
Öğrencilerin aytışmaya hazır olması için yararlanacağı bağlantılar;
https://www.kibtek.com/uretim/
https://www.yeniduzen.com/uzmanlar-uyariyor-elektriksiz-kalalim-daha-iyi-141905h.htm
https://www.gau.edu.tr/haber/2632/amerikan-kolejden-teknecik-elektrik-santraline-egitim-gezisi
http://solar-santral.com/menu_detay.asp?id=1363
https://ncc.metu.edu.tr/tr/announcement/kampus-destekli-projeler1
K.K.T.C. ‘de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelinin Değerlendirilmesi,
https://staff.emu.edu.tr>Documents>elet319
Alternatif enerji kaynakları ders notları
Öğretmen; hazırlık ve münazara sırasında rehber ve izleyici olur.

Kaynakça:
https://www.edebiyatogretmeni.org/etiket/munazara-nedir/
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Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Asit Yağmurları

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Görüntü Kirliliğinin Göz ve Ruh Sağlığımızı Olumsuz Etkilediğini Bilir

Materyal:
Not defteri, kalem, fotoğraf makinesi, cep telefonu, ses kayıt cihazı.

Yöntem: Gezi gözlem görüşme..
Öğrenim Süreci:
Gidilen alanda aşağıdaki şekilde; öncelikle öğrencilerin dikkatleri çekilerek duygu ve düşüncelerinin not edilmesi
istenir.Yerleşim yerimize en yakın katı atık alanının burası olduğu söylenir. Buraya evlerde ve iş yerlerinden çöp
kutusu dediğimiz atık kutularından çıkan atıklar getiriliyor. Yani o anda orada değerlendirilip kullanılmasına
imkan olmayan şeyler. Bu alana birkaç saniye bir bakın. Neler düşünüyorsunuz defterinize not alın. Burayı neye
benzettiniz. Burayı görünce neler hissettiniz. Bunları defterinize not alın. Burada herhangi bir canlı gördünüz mü?
Bu canlılar nelerdir? Buraya ne yapmaya gelmişlerdir. Sizce buranın kokusu, sesi ve rengi varmıdır? Buranın
kokusu, sesi ve rengini tanımlayın. Bura ile ilgili olarak görevliye sormak istediğiniz soruları sıra ile sorabilirsiniz.
Yanıtları defterinize not alın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Etkinlik sonunda öğrencilerin dünyadaki durumla bizdeki atıkların durumunu karşılaştırmalarının istenmesi.
Sınıfa dönüldükten sonra bir sonraki derste şehrin atık alanına ait fotoğraflar ve bu konudaki duygularımızı
anlatan bir poster hazırlanıp panoya asılması.
Öğrenciler bu posteri gördükten sonra Öğrencilerin << bu manzarayı beğenip beğenmedikleri>> ve <<bu
manzaranın değişmesi için bundan sonra kendilerinin ne yapması gerektiği>> konusunda düşüncelerinin
alınması.
Öğrencilerin etkinliğe gelirken önceden söylendiği üzere, atık toplama alanı ve burada çalışanların görevleri ile
ilgili merak ettiklerini soru olarak hazırlayıp getirmelerinin istenmesi.
Öğrencilerin atıkların içine girmemesi, atıklara dokunmaması ve maskelerini çıkarmaması için taşıttan inmeden
uyarılması.

Etkinlik duyurusu yapılmazdan önce yerleşim yerinize en yakın atık toplama, biriktirme ya da ayırma alanı varsa
randevu alınması ve öğrencilere duyuru yapılırken; yanlarında el dezenfektanı ve ıslak mendil getirmelerinin
istenmesi. Olanak varsa önceden sınıfça ortak bir şekilde bu malzemelerin alınması. Dünyada atık toplama,
ayrıştırma ve geri kazanma ile ilgili bilgi edinilmesi ve kısaca öğrencilere bilgi verilmesi. Örnek olarak; İstanbul’da
günde 19.500 ton atık oluştuğu ve atıkların %90’ının depolama alanlarına gömüldüğü, bildirilmektedir. %4 atıktan
kompost elde edilirken %6 oranında bu atıklardan geri dönüştürülmüş madde elde edilmektedir. Geri dönüşen
oranının %5’i ilçe belediyelerin toplama sistemleri ve sokak toplayıcılarının getirdiği atıklar ile sağlandığı
bildirilmektedir, gibi bilgiler verilebilir. (Geri Dönüşüm Ekonomisi. Maden, S.13 Eylül 2019 ).
Benzeri bilgiler için kaynak olarak; https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48851661 linki kullanılabilir.
KKTC’de Çevre Yasası’nda Atıklarla ilgili sorumluluk aşağıdaki şekilde yasada yer bulmaktadır şeklinde
öğrencilere kısaca ülkemizdeki durumdan bilgi verilir.
Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, Çevre Koruma Dairesinden izin almadan ve izinde belirtilen koşullara uymadan ticari
veya belediye atığı yönetimiyle ilgili faaliyetlerde bulunamazlar.
Alıcı ortamların içine veya üstüne ve izinli geri dönüşüm veya bertaraf etme sahalarının dışındaki alanlara atık
bırakılması, boşaltılması veya atılması yasaktır.
Serbest bölgeler de dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine tüm atıkların ithali ve girişi yasaktır.
Üreticiler, ithalatçılar ve dağıtımcılar ömrü dolmuş olan ürünlerinin toplanmasını, taşınmasını, değerlendirilmesini,
geri dönüştürülmesini ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirilmesini sağlamakla sorumludurlar.
Atık sahipleri, atık taşıyan, atığı geri dönüştüren ve bertaraf eden gerçek veya tüzel kişiler, atığın yarattığı kirlenme
veya zararı telafi etmek zorundadırlar.
Atık üreten her tesis ile atık bertarafı ve geri dönüşümünde çalışan gerçek veya tüzel kişiler, bu Yasanın 9’uncu
maddesi uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde gerekli kılınan bilgilerle ilgili, Çevre Koruma Dairesine
belirlenen aralıklarda göndermek üzere beş yıl boyunca doğru ve düzgün kayıtlar tutmakla yükümlüdürler.
Atıkların; Yasanın atıkların yakılması ile ilgili tüzük koşulları dışında yakılması yasaktır.
Bizim ülkemizde atıkların depolama alanlarında toplandığı zaman zaman da atıkların yakıldığı ile ilgili haberlerden
de sözedilir.

Değerlendirme:
Etkinlik sonunda öğrencilerin dünyadaki durumla bizdeki atıkların durumunu karşılaştırmalarının istenmesi.
Sınıfa dönüldükten sonra bir sonraki derste şehrin atık alanına ait fotoğraflar ve bu konudaki duygularımızı
anlatan bir poster hazırlanıp panoya asılması.Öğrenciler bu posteri gördükten sonra Öğrencilerin << bu manzarayı
beğenip beğenmedikleri>> ve <<bu manzaranın değişmesi için bundan sonra kendilerinin ne yapması gerektiği>>
konusunda düşüncelerinin alınması.

Kaynakça:
KKTC Çevre Yasası ÇEVRE YASASI (30/2014 ve 34/2020 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle).
https://geridonusumekonomisi.com.tr/.html
Kuyucu, A. Gazimağusa Belediye Atık Toplama Alanı Gözlemi.
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Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

İklim değişikliğinin Dünya’ya ve Ülkemize Etkileri

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
Dünya’ya ve ülkemize İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkileri kavramak.

Yöntem:
Senaryo Tabanlı Öğrenme- Drama, Video gösterim.

Öğrenim Süreci:
• Öğretmen Küresel iklim değişikliği hakkında aşağıdaki metne yer vererek anlatımda bulunur.
• Anlatım sunu haline de getirilebilir.
• “Tufandan önce” belgeseli izletilir. (Süre: 1 saat 35 dk. Ev ödevi olarak verilebilir.)
KAYNAK:
https://www.youtube.com/watch?v=q83yB-1FkQg
Türkçe ismi "Tufandan Önce" olarak belirlenen belgesel küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin dünyadaki
etkilerine odaklanıyor. Çevre aktivisti, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği elçisi ve Oscar ödüllü oyuncu Leonardo
DiCaprio etkilenen yerleri bir bir ziyaret ederken aynı zamanda Amerikan Başkanı Barack Obama gibi önemli
isimlerle de konuya dair konuşmalar gerçekleştiriyor. Bilim adamları, dünya liderleri, aktivistler ve yerel halkla
konuşan DiCaprio belgesel boyunca bu karmaşık konuda daha derin bir anlayış kazanmak için çabalıyor ve
çağımızın en acil çevre krizine çözüm yolları arıyor. Yönetmenliğini Fisher Stevens'ın üstlendiği belgeselin
yapımcıları arasında ünlü yönetmen Martin Scorsese de yer alıyor.
• Küresel ısınmanın olumsuz etkileri hakkında beyin fırtınası yapılır.
• Bilim insanlarının öngörülerine göre 2100 yılında denizle 65m yükselmiş olacak.
• ‘Ülkenizdeki durum 2100 yılında ne olur?’ Öğrencilerden bu soruya cevap olarak kafalarında bu durumu
canlandırmaları ve bir senaryo yazmaları istenir. Etkili olması açısından big.cyprus.com un yayınladığı ön görsel
harita gösterilerek nerelerin sular altında kalacağı tartışılır.
• Küresel Isınmanın daha başka ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceği sorulur.
Not: Etkinlik sonunda öğrencilerin senaryolarını öğretmen toplayıp isimsiz bir şekilde sınıf ile paylaşır.

İnsanlar sera gazlarını atmosfere salmaya devam ettikçe, okyanuslar etkiyi hafifletti. Dünya denizleri bu
gazlardan gelen ısının yüzde 90'ından fazlasını absorbe etti, fakat bu durum okyanuslarımıza zarar veriyor.
2018’de okyanus ısınma miktarı rekor kırdı.
Birçok insan küresel ısınma ve iklim değişikliğini eş anlamlı olarak düşünüyor, ancak bilim insanları şimdi
gezegenimizin hava ve iklim sistemlerini etkileyen karmaşık değişimleri tanımlarken "iklim değişikliğini"
kullanmayı tercih ediyorlar.
Yükselen denizler bu iklim değişikliği etkilerinden biridir. Ortalama deniz seviyeleri 1880'den beri 8'inç (yaklaşık
23 cm) üzerinde şişti ve bu inçlerin yaklaşık üçü son 25 yılda kazanıldı. Denizler her yıl 3,2 mm yükseliyor. Deniz
seviyesindeki bu yükselme küresel iklim değişikliğinin neden olduğu üç ana faktöre bağlıdır:
1. Termal Genişleme: Su ısındığında genişler. Son 25 yılda deniz seviyesindeki artışın yaklaşık yarısı, daha
fazla alan işgal eden daha sıcak okyanuslara atfedilebilir.
2. Eriyen buzullar: Dağ buzulları gibi büyük buz oluşumları her yaz doğal olarak biraz erir. Kışın, öncelikle
buharlaşmış deniz suyundan gelen karlar genellikle erimeyi dengelemek için yeterlidir. Bununla birlikte, son
zamanlarda, küresel ısınmanın neden olduğu sürekli yüksek sıcaklıklar, ortalamadan daha fazla yaz erimesine
ve daha sonraki kışlar ve daha önceki yazlar nedeniyle azalan kar yağışına yol açmıştır. Bu, akış ve okyanus
buharlaşması arasında bir dengesizlik yaratarak deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur.
3. Grönland ve Antarktika'nın buz tabakalarının kaybı: Dağ buzullarında olduğu gibi, artan ısı Grönland ve
Antarktika'yı kaplayan büyük buz tabakalarının daha hızlı erimesine neden oluyor. Bilim insanları ayrıca eriyik
suyun ve deniz suyunun Grönland'ın buz tabakalarının altına sızdığına, buz akışlarını etkili bir şekilde
yağladığına ve buzulların denizde daha hızlı hareket etmelerine neden olduğuna inanıyorlar. Batı Antarktika ile
doğu karşılaştırılırsa Doğu Antarktika'daki buzullar erime konusunda daha istikrarsızlar.

Öğretmene Notlar:
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin en son özel raporu, okyanusların 2100 yılına kadar 1,5 ° C sıcaklıkla
10 ila 30'inç (26 ila 77 santimetre) yükselmesini bekleyebileceğimizi söylüyor. Bu, ABD Doğu Kıyısı boyunca
birçok şehri ciddi şekilde etkilemek için yeterlidir. NASA ve Avrupa verilerine dayanan bir başka analiz, bu aralığın
üst ucuna doğru eğildi ve mevcut yörünge devam ederse bu yüzyılın sonuna kadar 26'inç (65 santimetre) bir artış
öngördü.
Şu anda Dünyada buzullarda ve tabakalarda bulunan tüm buzlar erirse, deniz seviyesini 216 feet yükseltir. Bu,
Florida'dan Bangladeş'e kadar tüm eyaletlerin ve hatta bazı ülkelerin dalgaların altında kaybolmasına neden
olabilir. Bu, bilim adamlarının muhtemel olduğunu düşündüğü bir senaryo değil ve muhtemelen yüzyıllar alacaktı,
ancak sonunda dünya fosil yakıtları gelişigüzel yakmaya devam ederse olabilir. Bu arada, bilim adamları deniz
seviyesindeki değişiklik modellerini geliştirmeye devam ediyorlar. Ayrıca, ülkelerin daha fazla sera gazı salınımını
sınırlamak için birlikte çalışma derecesinin denizlerin ne kadar hızlı yükseldiği ve ne kadar arttığı üzerinde önemli
bir etkisi olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Kaynaklar:
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/sea-level-rise-1https://www.bigcyprus.com.cy

**Küresel Isınmanın başka ne gibi Olumsuz etkileri vardır? Fotoğraf üzerinden tartışınız.

> >Program Dışı Etkinlikler
Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Sera Deneyi

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
14. Madde döngülerinde enerji akışı ilişkisi incelenir.
Fosil yakıtlarının fazla kullanılması karbon döngüsünü bozar ve sera etkisi oluşur.

Materyal:
İki küp buz, iki tabak, bir bardak

Yöntem:

Gözlem ve deney

Öğrenim Süreci:
Bu etkinlikte amaçlanan, fosil yakıtlarının kullanımının fazla ısının hapsolmasına neden olacağının akatarılması.
( sera etkisi oluşumu)

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Tüm öğrencilerin gözlem yapılabileceği yerde deneyi yapmak, evde de yapılmasını sağlamak.

Değerlendirme:

Sera Deneyi

İki tabağa birer parça buz koyun.
Birinin üzerine bir bardak kapatın.
İki tabağı da güneşli bir yere koyun
Buzlara beş
dakikada bir bakın.
Sizce hangisi önce
eriyecek ?

Isının Bir kısmı camın
dışına kaçamaz.

Sizce hangisi
Önce eriyecek ?

Cam bir miktar ısıyı hapseder.
Bu nedenle bardağın altındaki buz
daha önce erir.

Öğretmene Notlar:
Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar
başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan
gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Atmosferde bu gazların miktarının artması Yerküre'de ısınmayı
büyük oranda artırır.

Yararlanılan Kaynaklar: Deneylerle bilim.3. kitap. Tubitak Popüler Bilim Kitaplığı. Rebeccca Heddle- Paul Shipton.
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