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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).

5

Çevre Eğitiminin
Amaçları
Birçok alanda olduğu gibi çevre eğitiminin de temelleri erken çocukluk dönemde
atıldığından, çevre bilincinde sahip bireyler yetiştirebilmek için ilkokul 2. kademe (4. ve 5.
sınıf) döneminde bu bilincin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek büyük bir önem arz
etmektedir. Bu sayede çevresel bilinçlerini ilerleyen eğitim kademelerinde oluşturdukları
çevre farkındalığı ve kazanımları sonucunda artırarak devam ettirebilirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilköğretim düzeyinde çevre konuları ayrı bir ders
şeklinde verilmemektedir. Çevre ile ilgili konular ilköğretim birinci kademede Hayat Bilgisi,
ilköğretim 2. kademede de Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji eğitim programları içerisinde
yer alan öğrenme çıktılarına paralel kitaplarda yer verildiği şekilde ele alınmaktadır. Bu
sebeple, çevre ile ilgili konular öğretmenlerin vurguladığı şekilde öğrencilere aktarılmaktadır
(Alioğlu ve Kaşot, 2021; Aligüllü, 2021). Türkiye’de İlköğretim düzeyinde çevre ile ilgili
konulara Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji eğitim programları içerisinde yer
verilmektedir. Ayrı bir eğitim programı ve dersi bulunmamaktadır (Akınoğlu ve Sarı, 2009).
Her konunun eğitim ve öğretiminde olduğu gibi çevre konusunda da öğretmene büyük
görevler düşmektedir. Bu yüzden öğretmen hem programı çok iyi bilmeli hem de iyi bir çevre
eğitimi için öğrenme çıktılarına paralel çevre ile ilgili konuları su yüzüne çıkaracak bir
eğitim-öğretim süreci tasarlamalıdır. Bunu gerçekleştirmek açısından öğretmenin çevre
bilinç düzeyinin yüksek olması oldukça önemlidir. Bazı durumlarda eğitim programının
tamamlanabilmesi için çevre eğitimi konularına yeterince önem verilmemektedir (Alioğlu ve
Kaşot, 2021; Aligüllü, 2021, Kaşot, 2017). Okullarda verilen çevre eğitimi çevresel
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından çok önemli bir yöntemdir. Öğretmenler ancak
öğrencilerini çevre konusunda eğittikleri takdirde çevresel konulara ilişkin temel bir anlayış
ve çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirebilirler (Taylor, Doff, Jenkins ve Kennelly, 2007).
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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 bakanların
katılımıyla Hükümetlerarası Çevre Eğitim Konferansı Tiflis'te toplanarak çevre eğitimi
konusunda küresel düzeyde nihai kararlar almıştır. Tiflis’de üretilen kararlara bağlı olarak da
Uluslararası Çevre Eğitim Programı gözetiminde çevre eğitiminin küresel düzeyde hangi
yapı ve hedefleri içermesi gerektiği net bir şekilde ortaya konmuştur. Tiflis Konferansı
sonrasında üretilen ve konferansın adıyla anılan bildirge sonuç ve önerileri bireylerin nasıl bir
çevre eğitimiyle eğitilmesi gerektiğini açık ve detaylı bir şekilde ortaya koyması açısından
çok önemli hatta bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Tiflis Bildirgesi ile çevre
eğitiminin gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde çerçevesi, niteliği, amaçları ve
pedagojik olarak nasıl yapılması gerektiği belirlenmiştir.
Tiflis Bildirgesi’ne göre çevre eğitiminin amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
BİLİNÇ: Bireylerin ve toplumların, Çevrenin tamamı ve sorunları hakkında bireylerin
ve toplumların bilinç ve duyarlılık kazanmasına imkan sağlamak;
BİLGİ: Bireylerin ve toplumların çevre ve sorunları hakkında temel düzeyde bilgi ve
deneyim sahibi olmalarına imkan sağlamak;
TUTUM: Bireylerin ve toplumların çevre için belli değer yargıları ve duyarlılık
kazanmalarını sağlamak ayrıca çevreyi koruma ve iyileştirmelermeye yönelik etkin
katılım isteği kazanmalarını sağlamak;
BECERİ: Bireylerin ve toplumların çevresel sorunları betimlemeleri ve bunlara
yönelik çözümler üretebilmeleri için beceriler kazanmalarına imkan sağlamak;
KATILIM: Bireylere ve toplumlara, çevre sorunları ekseninde çözüm bulma
faaliyetlerine etkin bir şekilde ve her düzeyden katılma imkanı sağlamaktır (Tbilisi
Decleration, 1977; Ünal ve Dımışkı, 1999).
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Çevre Eğitiminde
> > Öğretmenin Rolü
Etkin bir çevre eğitimi, kişilerin doğa ile yaşam deneyimleri etkileşimine paralel olarak şekillenir. Doğal
ortamlarda edinilen tecrübeler, doğa ile olumlu tutumlar şekillendirilmesine imkan sağlar. Doğa-birey etkileşimi
sırasında kazanılan bilgi ve beceriler; bireyin, doğal çevrelerini algılamalarında olumlu kazanımlar elde
edilmesine ve çevresine saygı duyan ve çevresini koruyan bireyler yetiştirilmesine olanak sağlar. Bu
kazanımların elde edilmesinde çevre eğitimi ve bu eğitimi verecek kişiler oldukça önemlidir. Bu noktadan yola
çıkarak öğretmenler çevre eğitimi yaparken;
Öğrencilerinin öğrenmelerine rehberlik eder ve onları çevre konularında yönlendirir,
Çevre eğitimini doğa temelli yapmaya özen gösterir ve imkanların yetersiz olduğu durumlarda okul bahçesi
gibi ortamları kullanarak eğitim yapmaya çalışır,
Doğada eğitim yaparken öğrencilerin güvenliğine azami önem gösterir ve öğrencilerin güvenli ortamlarda
doğal yaşamı keşfedebilmelerine olanak sağlar,
İlkyardım eğitimi alır ya da ilkyardım eğitimi olan kişilerle birlikte doğada eğitim yapar,
Eğitim sürecinde çevre eğitimi yaparken disiplinler arası veya zümre öğretmenleri ile işbirlikli çalışması
büyük önem arz eder.
Öğrencilerin çevre konusundaki ilgi ve meraklarını belirleyerek bu doğrultuda öğretim sürecini tasarlar,
Çevre dostu davranışlar sergileyerek öğrencilere rol model olur,
Çevre ile ilgili eğitim faaliyetlerinde ekofobi yaratmadan süreci yürütmeye dikkat eder,
Öğrencilere çevreyi sevdirmede aktif rol alır,
Yaşadığı ülkenin ve genel çevre sorunlarının farkında olur ve bunların çözümü için çaba harcar,
Çevre sorunlarının farkındadır ve bunlara çözüm üretmek için çalışır,
Çevre sorunlarına çözüm üretmek için ayrıca; sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı ve bilinçli bireyler
yetiştirmek için çaba sarf eder (Sobel, 1996; Cheong, 2005; Güler, 2007. Groves ve Pugh, 1999; Khalid,
2001; Plevyak et al. 2001; Benzer, 2010; Karatekin ve Aksoy, 2012; Artun et al. 2013; Dinçol Özgür ve
Yılmaz, 2013; Özbuğutu et al. 2014).
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Çevre eğitimi söz konusu olduğunda öğretmenin rolü sadece eğitim öğretim yapmak değildir.
Öğretmenin iyi bir eğitim öğretim yapması yanında sahip olması gereken belli başlı özellikleri de
taşıması gerekir. Öğretmenler;
Her şeyden önce öğrencileriyle ilgili ve çevre konusunda bilgili bir rehber olmalıdırlar.
Aynı zamanda öğrencilerinde çevreye yönelik olumlu tutumlar ve birliktelik duygusu geliştirmelidirler.
Halka açık olan otobüs durakları, parklar gibi çeşitli alanlarda öğrencilerine çöp kovasını kullanma
kültürünü aşılamalıdırlar.
Yaşadıkları toplumun gelenek ve görenekleriyle uyumlu çevresel aktiviteler planlamalıdırlar.
Öğrencilerini temiz ve estetik görünüşe sahip bir ortam oluşturmak için yönlendirmelidir.
Viral hastalıkların yaygın olduğu mevsimlerde, öğrencilerine sağlıklı çevre oluşturma ve bu tür
hastalıkları önlemeye yönelik alışkanlıklar kazandıracak eğitim öğretim faaliyetlerine yer
vermelidirler.
Tüm öğrencilerini önemli günlerde (çevre günü, doğum günü gibi) okula veya başka belirlenen bir
alana ağaç dikmeye ve bakımını yapmaya yönlendirmelidirler.
Öğrencilerine polietilen’den üretilmiş (pastiklerin ham maddesi) poşetler kullanmamaları veya
kullanılan plastikleri geri dönüşüme göndermeleri konusunda eğitim vermelidir.
Çevre korumanın önemi ve neden gerekli olduğu konularında öğrencilerini güdülemeleri
gerekmektedir.
Dünya Orman Günü, Dünya Nüfus Günü, Dünya Doğa Koruma günü gibi çevre ile ilgili önemli
günlerin uygulamalı etkinlilerle dikkat çekilmesi ve farkındalık yaratılması konusunda duyarlı
davranmalıdırlar.
Yaşadıkları ortamları sağlıklı ve hijyenik hale getirilmesi yönünde motive etmek için konu uzmanlarını
davet edebilir ve dikkatlerini sağlık ilkelerine çekmek için sağlık haftaları düzenleyebilir.
Her çocuğa çevrenin bir parçası olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmeli ve çevreyi korudukları
zaman çevrenin de onları koruyacağını aksi takdirde herkesin bunun yansımalarıyla yüzleşmek
zorunda kalacağını vurgulamalıdır.
Ayrıca sürdürülebilir kalkınma anlayışının temellerini de genç beyinlere aşılaması gerekmektedir
(Devi, 2019).
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Çevre Eğitiminde
> > Kullanılabilecek
Yöntem ve Teknikler
Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi; çocukların sadece çevreye dair bilgileri bilmesi, öğretmenin ise
bu bilgilerini çocuklara aktarmasından çok daha fazlasıdır. Bu kılavuz içerisinde erken çocukluk
dönemindeki çocukların, çevre eğitimi kapsamında yaşayacağı deneyimlerin kendileri tarafından, bilinçli bir
şekilde yapılandırılarak öğrenmelerinin daha etkili olacağı, böylelikle çevre için harekete geçebilecek,
eleştirel düşünebilen bireylerin yetişebileceği tezi savunulmuştur.
Bu tezin altında yatan görüş ise çocuğun aktif katılımı ve öğrenmesidir. Aktif öğrenme, çocukların insanlar,
fikirler, olaylar ve olgular ile etkileşime geçip bilgiyi kendilerinin aktif olarak yapılandırmasını anlatır
(Hohmann & Weikart, 1995; Polat, 2013). Başka bir deyişle; “kimse çocuk ve çocuk için bilgiyi
yapılandıracak deneyime sahip değildir. Çocuk bunu [bilgiyi yapılandırmayı] kendi kendine yapmalı”
(Hohmann & Weikart, 1995, s. 17), süreç içerisinde aldığı kararlar ve sorumluluklar ile kendi öğrenme
sürecinin mimarı olmalıdır.
Çocuklara göre güneş “bizleri ısıtmak için doğar” ve “doğa insanlar için vardır” şeklindedir. Çocukların
çevrelerine dair bu naif fikirleri ise tamamen içinde bulundukları gelişim dönemi ile alakalıdır. Yine çocukların
içerisinde bulunduğu gelişim dönemi göz önünde bulundurulduğunda çocuklar, bu sürecin mimarı olabilmek
için sadece ders materyallerine dokunup onları çeşitli yönlerden manipüle etmemeli; ilgili materyalleri farklı
yaşantılar aracılığı ile deneyimlemeli, bu materyalleri kullanarak deneysel süreçler yaşamalı, sebep-sonuç
ilişkisi kurmalı ve çeşitli olasılıklar içerisinde vereceği kararların kendisini nerelere götüreceğini görebilmeli
ve karar verme mekanizmasının büyük bir parçası olmalıdır. Başka bir deyişle çocuk; kendi seçim ve
eylemleri hakkında ne kadar söz sahibi olursa, o derecede kendi öğrenme sürecinin mimarı olabilmektedir.
Böylelikle çocuklar çevrelerine dair kendi naif fikirlerini kendi deneyimleri aracılığı ile çevreye dair gerçek ve
somut anlayışa dönüştürebilmektedirler.
Bu bölümde çocuğu merkeze alıp, çocuğun aktif katılım ve öğrenmesini mümkün kılacak yöntem, teknik
ve etkinlik örnekleri KKTC eğitim programına uygunluk ve eğitim ortamlarında uygulanabilirlik göz önünde
bulundurularak seçilmiştir. Çevre eğitiminde çocuğun aktif katılım ve öğrenmesini sağlayacak yöntem ve
teknikler sadece bu bölümde sunulanlar ile sınırlı değildir. Sunulan bu kılavuzun epistemolojik ve eğitimsel
anlayışına uygun; iş birlikli öğrenmeyi mümkün kılan küçük grup/büyük grup etkinlikleri, beyin fırtınası tekniği
vb. yöntem ve teknikler de çevre eğitiminde kullanılabilir.
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1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

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

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

5.

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

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

6.

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

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

7.

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

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

8.

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

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

Bellapais Manastırı
Fotoğraf: Mehmet Gökyiğit

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 düzeltilmesi ve çocuklara bunların memeli olduklarının yılmadan
anlatılması gerekmektedir.
•

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

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

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

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

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

>>

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
sağlayacaktır.

Karbon Ayak izi birim

karbondioksit cinsinden ölçülen,

Hayal kırıklığına neden olunmaz. Bu tür

üretilen sera gazı miktarı açısından

çalışmalarda öğrencilerde istek ve merak

insan faaliyetlerinin çevreye verdiği
zararın ölçüsüdür.

duygusunun yaratılması çok önemlidir. Bu

Karbon hesaplamanıza adımları takip

nedenle de harcanacak çabaların olumlu

ederek başlayabileceğiniz gibi, herhangi

sonuçlanması, öğrencilerin ilgi ve isteğini

bir adıma geçiş yaparak bağımsız

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

İklim Değişikliği
ve Geri Dönüşüm

> > İklim Değişikliği

ve Geri Dönüşüm

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

Güneş Işınları

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

Atmosfere yansıyan ısı

Güneş Işınları

Stratosfer

ndioksi

t ve diğe

Troposfer

Doğal Sera Etkisi
(a)

r gazlar
Karbondioksit
ve diğer gazların
katılımı

Karbo

Gelecekteki Tehlike
(b)
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Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacağı düşünülen senaryolar aşağıda sıralanmıştır.
a)

Tropik bölgelerde sel sularında yükselme, sel dalgalarında şiddetlenme ve kasırgalarda da

ciddi artışlar yaşanması beklenmektedir (su sıcaklığının artması kasırga şiddetini artıran bir etkendir).
b)

Sular altında kalan habitatların yok olmasına bağlı olarak farklı habitatlara olacak göçler,

beraberinde ekonomik ve sosyal sorunlar doğuracaktır.
c)

Isınmaya bağlı olarak, ekvator ile kutup sıcaklığı arasındaki ısı mekanizmalarının bozulmasına

bağlı iklimsel yağışlarda dengesizlikler meydana gelecektir. Bu durum da yağış alan yerlerdeki yağış
miktarının artmasına, kurak ve yarı kurak bölgelerde de kuraklığın artmasına bağlı su sorunlarına
neden olacaktır.
d)

Orta ve yüksek enlemlerdeki iklim kuşakları hızlı bir şekilde değişeceğinden, bu bölgelerde

bulunan vejetasyon bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Dünyada ormanların endüstriyel kullanımına
bağlı olarak azalmasına ilaveten bu durum da ormanlara yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak
düşünülmektedir.
e)

Küresel ısınmaya bağlı olarak karasal ve sucul ekosistemlerin besin ağında sorunlar meydana

gelecektir. Bu durum besin zincirlerinin yok olmasına dolayısıyla da besin ağlarının çökmesine neden
olacaktır.
f)

Küresel ısınmaya bağlı olarak tropik ve enfeksiyon hastalıklarında artışlar meydana gelecek ve

bunların küresel ölçekte yayılışında artışlar görülecektir. (Brundtland, 1987; Kışlalıoğlu ve Berkes,
1994)
Küresel ısınmayı Kıbrıs, Türkiye ya da Avrupa gibi belli bir bölgenin sorunu olarak değerlendirmek
mümkün değildir. Atmosferin tüm dünyayı sarması, bu sorunun küresel ölçekte ele alınmasını ve tüm
bilim camiası tarafından tartışılmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle de sorunun çözümüne olanak
sağlamak için Kyoto protokolü gibi uluslararası düzeyde anlaşmalar önerilmiş ve geniş çaplı toplantılar
düzenlenmiştir. 1980'li yıllarda, dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış bilimsel olarak tespit edilmiştir.
Bu tespitle birlikte iklimin insan faaliyetlerine bağlı olarak değiştiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
Küresel iklim değişikliğinin, küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin ortaya çıkacağı apaçık
ortadır. Küresel iklim değişikliğinin tarım, orman ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi,
enerji, insan sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerinde önemli etkileri Tablo 17'de görülmektedir. Bununla birlikte,
küresel iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik yaşamda bir takım zincirleme etkilerinin olacağının
kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.
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Sanayi Devrimi'nin beraberinde getirdiği yoğun endüstriyel faaliyetler, insan nüfusunun artan
ihtiyaçlarına cevap verebilme çabası, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ve gelir seviyesindeki artışın
yarattığı ihtiyaçlar buna paralel olarak gıda ihtiyacını karşılamak için zirai üretimi ve ulaşım ihtiyaçlarını
artırarak, tüketim çılgınlığının oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu tarz faaliyetlerin ortaya çıkardığı
küresel ısınma da beraberinde, iklim değişikliğinin doğmasına neden olmuştur. İklim değişikliğinin, hiç
şüphesiz yegane mimarı insanın kendisidir. Küresel iklim değişiminin ortaya çıkardığı tek sorun dünya
sıcaklığının yükselmesi değildir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan şiddetli yağışlar, hortum, kasırga,
sel baskını gibi beraberinde birçok sorun yaratan doğal felaketlerin sayısında ciddi artışlar meydana
gelmiştir. Yaşanan doğal felaketlerden farklı olarak, küresel iklim değişimi bazı bölgelerde de aşırı
kuraklığa, bitki örtüsü ve hayvan türlerinin yok olmasına sebebiyet vermiştir. Bugün birçok okyanus
devleti ve ada, okyanus sularının yükselmesine bağlı olarak sular altında kalma tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Bu nedenle de küresel iklim değişimi bölgesel değil tüm dünyanın düşünmesi ve üzerinde
kafa yorması gereken sorunlardan biridir. Kıbrıs hem bir ada ülkesi olması nedeniyle, suların
yükselmesinden hem de kuraklığa bağlı mevcut su kaynaklarını kaybetme gibi tehlikelerle karşı karşıya
olacağı uzun vadede düşünülebilecek olması muhtemel bir senaryodur (Doğan ve Tüzer, 2011).

Tablo : Küresel İklim Değişikliğinin Potansiyel Etkileri (Doğan ve Tüzer, 2011).
Deniz
Seviyesinde
Yükselme
ve Sahil
Bölgeleri

Enerji

Salerde Erozyon

Enerji
Politikalarında
Değişim

Sel ve Taşkınlar

Enerji
Tüketiminde
Değişim

Kıyılarda
Yerleşik
Toplulukları
Koruma
Faaliyetleri

Enerji
Faaliyetlerinde
Değişim

İnsan Sağlığı

Tarım

İklim Bağlantılı
Ölümler

Ürün Kayıpları

Salgın Hastalıklar

Sulama
Problemleri

Hava Kalitesinde Tarım Alanlarında
Düşüş
Değişim

Doğal Çevre
ve Türler

Su Kaynakları

Doğal Yaşam
Alanlarında
Kayıplar

Su Arzında
Azalma

Tür
Çeşitliliğinde
Azalma

Su Kalitesinde
Düşüş

Ormanların
Coğrafi
Dağılımında
Değişme

Su Kaynakları
İçin Rekabet

Orman Sağlığı ve
Verimliliğinde
Düşüş

Ormanlar

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

Biyoçeşitlilik farklı nedenlerle günden güne yok edilmektedir, bu da beraberinde salgın hastalıkları ve
geri dönüşü olmayan sorunları getirecektir. Bu sebeple, biyolojik çeşitliliği koruma çalışmalarına ayrıca
önem vermek gerekmektedir.
Toplumsal egzersiz, doğa yürüyüşü veya bisiklet kullanımı gibi faaliyetlerin teşvik edilmesi, insanların
gözlem gücünü ve farkındalığını ciddi anlamda artıracaktır. Çevre eğitimi okul öncesi döneminden
başlanmalıdır. Bu da küresel iklim değişikliğine çözüm bulunmasına katkı sağlayacaktır. Tuzlanan
yeraltı kaynaklarının kullanımından bir an önce vazgeçilmelidir. Orman arazilerinin farklı nedenlerle
imara açılması durdurulmalı ve yeni ormanların oluşumu teşvik edilmelidir. Çevresel sorunların artışı
turizm sektörünün de olumsuz etkilenmesine yol açacağından, bunların önüne geçilmeli ve ekoturizm,
özel ilgi turizmi gibi alanların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunlara ilaveten, organik yaşam teşvik
edilmeli, Çevre Bakanlığı'nın bütçesi ve yetkisi artırılmalıdır. Ülke kaynaklarının fiziki ve master planı bir
an önce tamamlanarak, sürdürülebilir kalkınma sağlanmalıdır. Ülkemize özgü bilgi akış sistemi ağı
oluşturularak, çevre merkezli projeler genişletilmeli, israf önlenmeli, koruyucu çevrecilik geliştirilmeli ve
toplumsal farkındalığı artıracak faaliyetlerin çoğaltılması için mücadele edilmelidir.
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Küresel İklim Değişikliğinin Biyolojik Çeşitlilik, Ekosistem Üzerine ve Kıbrıs'a Etkisi
Biyolojik çeşitlilik, canlılar ve içinde bulundukları ekolojik ortamlar arasındaki çeşitliliği anlatan dinamik
bir sistemdir. Ekosistem çeşitliliği ise, canlı komüniteleri ile onların yaşamlarını sürdürmelerine olanak
sağlayan toprak, su, hava, mineraller gibi cansız çevreleriyle etkileşimleri sonucu oluşan dinamik bir
bütündür (Çepel ve Ergun, 2002). Biyolojik çeşitlilik; genetik çeşitliliği, tür çeşitliliğini ve ekosistem
çeşitliliğini içeren, dünyada canlılığın başlangıcıyla birlikte oluşmaya başlayan önemli tarihsel bir birikimdir.
Ekosistemler ise bu birikimin önemli bileşenlerindendir. Gerek biyolojik çeşitlilik, gerekse de ekosistemler
dünyanın sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir. Bu ikili sayesinde dünyanın ekolojik dengesi korunur.
Sürdürülebilir gelişme düşüncesinin temelini oluşturan biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler, dünyada
meydana gelen olumsuz değişimlerin düzeltilmesine ve insanların güzel bir dünyada yaşamalarına olanak
sağlar. Geride bıraktığımız yirminci yüzyılda biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler, sürdürülebilir olmayan
gelişmelerin yarattığı çevresel ve sosyal bozulmalar nedeniyle insanlık tarihinde hiç görülmemiş şekilde
zarar görmüştür. Yavaş yavaş ve geri dönüşümü imkansız olan bu tahribatın başlıca nedenleri arasında
yanlış arazi kullanımı, kirlenme, ormanların yok edilmesi gibi antropojenik faaliyetlere bağlı olarak
gerçekleşen küresel iklim değişikliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu faaliyetler nedeniyle hem
ekosistemlerin yapısı değişmiş hem de işleyişleri bozulmuştur. Ekosferdeki tüm dengelerin bozulması ile
sonuçlanan bu durum; ekosistemler ve biyolojik çeşitlilikte geri dönüşü olmayan tahribatları beraberinde
getirmiştir. Buna bağlı olarak; bazı türler yok olurken, bazı türlerin habitatlarında geri dönüşü olmayan
degredasyonlar nedeniyle de türler ana yaşam alanlarından göç etmek zorunda kalmışlardır. Bunlara
ilaveten bazı türlerin popülasyonlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. İklim değişikliği; biyolojik çeşitliliğin,
ekolojik ilişkilerin değişmesine neden olmuştur. Canlıların birbirleri ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerini
inceleyen ekoloji bilim dalının önemi bu yolla bir kez daha anlaşılır hale gelmiştir. 44 ekolojik besin
halkasında olası kopmalar gibi henüz yaratabileceği sorunların tam olarak belirlenemediği birçok ekolojik
felaket insanlığı tehdit edecek düzeye gelecektir. Türlerin coğrafi dağılışlarını değiştirerek, biyoçeşitliliğin
olumsuz yönde etkilenmesine neden olan küresel iklim değişikliğinin; ekosistem ve biyolojik çeşitlilik
üzerindeki olumsuz etkileri, her ekosistemde farklı şekillerde yansıyacak ve günün sonunda biyolojik
çeşitliliğin ve ekosistemlerin yapı ve işleyişlerini çok farklı şekillerde etkileyecektir (Demir, 2009). Konu
Kıbrıs kapsamında değerlendirildiğinde, sıcaklığın artışı deniz flora ve faunasına birçok yabancı türün
girmesine neden olmuştur. Bunun en iyi örneği Kızıl Deniz orijinli olan Sokan, Balon ve Aslan balıklarıdır.
Besin zincirlerindeki dengelerin bozulmasına neden olan bu türler, ekosistemde geri dönüşsüz tahribata
yol açmaktadır. Sıcaklığın etkisine bağlı olarak karasal flora ve faunada da benzer bozukluklar ortaya
çıkacaktır.
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Geri Dönüşüm
Çevre sorunlarının sürekli gündeme gelmesiyle birlikte insanlar, dünyadaki doğal kaynakların dünyadaki
sınırlılığını daha iyi anlamışlar ve mevcut kaynakları israf etmeden nasıl akılcı bir şekilde
değerlendirebileceklerinin yollarını aramaya başlamışlardır. Bu noktada devreye geri dönüşüm girmiştir.
Tekrardan kullanılabilme imkanı olan atık maddelerin çeşitli işlemlere tabi tutularak 2. Hammaddeye
dönüştürülerek üretim sürecine tekrar dahil edilmesi geri dönüşüm olarak isimlendirilir. Hem ülke
kalkınmasına sağladığı faydalar hem de doğal kaynakların israfını engellemeye yarayan geri dönüşüm,
atık çöp miktarının da azalmasına olanak sağlayan önemli bir yöntemdir. İnsanlar tarafından üretilen
atıkların bertarafında atık yönetim piramidi esas alınarak, atıkların doğru bir şekilde yok edilmesine olanak
sağlanır. Bu yöntemde piramidin üst basamaklarından alt basamaklarına doğru hareket edilir. Öncelikle
hangi tip olursa olsun atığın oluşumu önlenmeye çalışılır. Eğer atığın oluşmasının önüne geçilemiyorsa da
atık miktarının azaltılması için gayret gösterilir. Bundan sonraki basamaklarda atık tekrar kullanılamayacak
durumda ise de önce geri kazanımı ve enerji geri kazanımı hedeflenir. Tüm bu işlemlerden sonra kalan
atıklar da düzenli depolama ve yakma gibi işlemlerle bertaraf edilir (Şekil,4).
Birçok maddeyi geri dönüşümle

En Öncelikli Seçenek

Önleme

tekrar kazanmak mümkündür. Bu

Azaltma

maddeler; demir, çelik, bakır,

Tekrar Kullanım
Geri Dönüşüm

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

Enerji Geri Kazanımı

araç lastikleri, beton, röntgen

Bertaraf

filmleri, elektronik atıklar ve
organik atıklardır.

Geri Dönüşüm genel olarak beş farklı basamakta gerçekleştirilir. Bunlar;
1) Kaynakta Kirlenmeden Geri Toplama
Bu basamakta geri elde edilmek istenen maddelerin çöpe girmeden yani kirletilmeden toplanması
amaçlanmaktadır. Bu yolla hem zamandan hem de su gibi doğal kaynaklardan tasarruf yapılmasına
olanak sağlanır. Kirlenen maddeleri temizlemek için suyla yıkamak gerekmektedir.
2) Sınıflama
Bu yolla toplanan maddeler; cam, metal, plastik ve kağıt şeklinde sınıflandırılır. Bu işlem
sırasında da tasarruf sağlamak için ürünler ayrı ayrı kaplarda biriktirilerek karışmalarının önlenmesi
gerekir. Bu yolla hepsi birlikte toplanabilir. Ayrı ayrı toplatılması, nakliye ve işçiliğin artmasına neden
olacağından ekonomik olarak külfete neden olabilir.
3) Değerlendirme
Bu basamakta temiz bir şekilde ayrılan maddeler kimyasal ve fiziksel değişimlerin ardından ekonomiye
tekrardan geri kazandırılır.
4) Elde edilen Ürünü Ekonomiye Tekrar Kazandırma
Bu basamakta geri dönüşümü yapılmış ürünler ekonomiye tekrardan kazandırılarak, kaynak kullanımı
azaltılmış olur.

Kuzey Kıbrıs'ta eskiye nazaran geri dönüştürülen madde sayısında artış görülmektedir. Geri dönüşümün
yaygınlaşmasına bağlı olarak da insanlardaki geri dönüşüm bilinci artmaktadır. Kağıt, metal ve az miktarda
plastik Kuzey Kıbrıs'ta geri dönüşümü yapılan maddeler arasında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda
gelirini geri dönüşümden elde eden şirketlerin kurulması, konuya önem verildiğini ve konunun toplumda
yaygınlaşacağına işaret etmektedir (Çevre Koruma Dairesi tarafından izinledirilmiş firmalara ve iletişim
numaralarına sayfa… bakabilirsiniz).

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

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

Okul:

Sınıf:

Uyguluma Tarihi:

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

TAM

ORTA

KISMEN

HİÇ

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

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

Etkinliğin amacı, etkinlik
öncesinde uygun şekilde
açıklanmıştır.

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

Etkinliğin amacı, etkinlik
öncesinde öğrencilere
açıklanmamıştır.

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

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

Etkinlik öncesinde
öğrencilere açıklanan
‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler
tarafından anlaşılmış,
buna rağmen öğrenciler
bazı noktalarda tekrar
açıklamaya ihtiyaç
duymuştur.

Etkinlik öncesinde
öğrencilere açıklanan
‘‘etkinlik amacı’’ öğrenciler
tarafından kısmen
anlaşılmış, öğrenciler
tekrar açıklamaya ihtiyaç
duymuştur.

Etkinlik öncesinde
öğrencilere açıklanan
‘‘etkinlik amacı’’
öğrenciler tarafından
anlaşılmamıştır.

Etkinlik öğrencilerinizin
ilgisini çekti mi ?

Etkinlik öğrencilerin ilgisini
çekmiş, etkinlik süresince
ilgileri canlı kalmıştır.

Etkinlik öğrencilerin ilgisini
kısmen çekmiş fakat
etkinlik esnasında ilgileri
arası sıra dağılmıştır.

Etkinlik öğrencilerin ilgisini
kısmen çekmiş, kısa bir
süre sonra ilgileri
dağılmıştır.

Etkinlik öğrencilerin ilgisini
hiç çekmemiştir.

Öğrenciler etkinliğe istekli
bir şekilde katıldılar mı?

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

Öğrenciler etkinliğe istekli
bir şekilde katılım
sağlamış, etkinlik bazı
bölümlerinde
cesaretlendirmeye ihtiyaç
duymuştur.

Öğrenciler etkinliğe istekli
bir şekilde katılım
sağlamış, kısa süre sonra
etkinliğe devam etmek için
cesaretlendirilmeye ihtiyaç
duymuşlardır.

Öğrenciler etkinliğe istekli
bir şekilde katılmamıştır.

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

Öğrenciler etkinlik
sürecine günlük hayattan
örnekler vererek katkıda
bulunmuş, öğretmenin
etkinliği somutlaştırması
gerekmemiştir.

Öğrenciler etkinlik
sürecine günlük hayattan
örnekler vererek katkıda
bulunmuş, buna rağmen
öğretmenin etkinliği
somutlaştırması
gerekmiştir.

Öğrenciler etkinlik
sürecine günlük hayattan
örnekler vererek katkıda
bulunmuş, buna rağmen
örnekler etkinlikle
bağlantılı olmamıştır.

Öğrenciler etkinlik
sürecine günlük hayattan
örnekler vererek katkıda
bulunmamıştır.

Öğrenciler etkinlikte
işlenenlerin hayattaki yeri
ve önemini anladıklarını
ifade ettiler mi?

Öğrenciler etkinlikte
işlenenlerin hayattaki yeri
ve önemini anladıklarını
ifade edebilmiş,
öğretmenin etkinlik
içeriklerini
somutlaştırması
gerekmemiştir.

Öğrenciler etkinlikte
işlenenlerin hayattaki yeri
ve önemini anladıklarını
ifade edebilmiş, buna
rağmen öğretmenin
etkinlik içeriklerini
somutlaştırması
gerekmiştir.

Öğrenciler etkinlikte
işlenenlerin hayattaki yeri
ve önemini anladıklarını
ifade edebilmiş, buna
rağmen çocukların
ifadeleri etkinliğin
amaçları ile uyumlu
olmamıştır.

Öğrenciler etkinlikte
işlenenlerin hayattaki yeri
ve önemini anladıklarını
ifade edememiştir.

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

TAM

ORTA

KISMEN

HİÇ

Etkinliğin öğretim süreci
anlaşılır mıdır?

Etkinliklerde önerilen
öğretim süreci anlaşılırdır,
ifadeler ve terimler açık ve
doğru şekilde ifade
edilmiştir.

Etkinliklerde önerilen
öğretim süreci anlaşılır
olmasına rağmen bazı
ifade ve terimler yanlıştır.

Etkinliklerde önerilen
öğretim süreci kısmen
anlaşılırdır; etkinliklerin
bazı bölümleri
anlaşılmamıştır.

Etkinliklerde önerilen
öğretim süreci anlaşılır
değildir.

Etkinliğin öğretim süreci
öğrenciler tarafından
anlaşılır mıdır?

Etkinliğin öğretim süreci
öğrenciler tarafından
anlaşılmış ve etkinlik
esnasında ek
açıklamalara ihtiyaç
duyulmamıştır.

Etkinliğin öğretim süreci
öğrenciler tarafından
anlaşılmış fakat bazı
küçük noktalarda
öğrencilere açıklamalar
sunulmuştur.

Etkinliğin öğretim süreci
öğrenciler tarafından
kısmen anlaşılmış, büyük
bölümü öğrencilere tekrar
açıklanmak zorunda
kalınmıştır.

Etkinliğin öğretim süreci
öğrenciler tarafından
anlaşılır değildir.

Etkinlik için önerilen
materyaller uygun ve
yeterli midir?

Etkinlik için önerilen
materyaller uygun ve
yeterlidir.

Etkinlik için önerilen bazı
materyaller uygun ve
yeterlidir.

Etkinlik için önerilen bazı
materyaller uygun ve
yeterliyken bazıları
gereksizdir.

Etkinlik için önerilen bazı
materyaller uygun ve
yeterli değildir.

Öğrenciler benzer
etkinliklere katılma
konusunda istekli mi ?

Öğrenciler benzer
etkinliklere katılma
konusunda isteklidirler ve
dıştan bir
cesaretlendirmeye
ihtiyaç duymazlar.

Öğrenciler benzer
etkinliklere katılma
konusunda
cesaretlendirilmeye
ihtiyaç duyar.

Öğrenciler benzer
etkinliklere katılma
konusunda kararsızdırlar.

Öğrenciler benzer
etkinliklere katılma
konusunda istekli
değildirler.

Etkinliği uygularken
kendinizi yeterli ve rahat
hissettiniz mi?

Etkinliği uygularken
kendimi rahat ve yeterli
hissettim.

Etkinliği uygularken bazı
konularda kendimi rahat
ve yeterli hissetmeme
rağmen bazı noktalarda
kendimi rahat ve yeterli
hissetmedim.

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

Etkinliği uygularken
kendimi rahat ve yeterli
hissetmedim.

Etkinlik genel olarak
uygun mudur?

Etkinlik, çevre eğitiminin
amaçlarına ve çocukların
gelişim düzeyine
uygundur. Bu anlamda bir
düzenlemeye ihtiyaç
yoktur.

Etkinlik, çevre eğitiminin
amaçlarına ve çocukların
gelişim düzeyine uygun
olmasına rağmen bazı
yönleri düzenlenerek tam
bir uyum sağlanabilir.

Etkinlik, genel olarak
çevre eğitiminin
amaçlarına ve çocukların
gelişim düzeyine uygun
değildir. Bu yönler
düzenlenerek etkinlik
uygun hale getirilebilir.

Etkinlik, çevre eğitiminin
amaçlarına ve çocukların
gelişim düzeyine uygun
değildir.
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> > Ek 2:

Etkinlik ile İlgili Öğretmen
Görüşleri

1.

Etkinlik, öğrencileriniz yaş ve gelişim düzeyine uygun muydu?

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

.
3.
Sizce hangi düzenlemeler ile etkinliğin etkililiği arttırılabilir (görsel sunum teknikleri kullanılmalı, görsel
materyallerin sayısı artırılmalı vb.)?
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4.

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

5.

Eğer etkinliği herhangi bir sebepten dolayı uygulayamadıysanız lütfen nedenini belirtiniz.

Öğrenme Çıktıları

İlkokul 2. Kademe (Sosyal Bilgiler)

Öğrenme
Çıktıları
> > İlkokul 2. Kademe (Sosyal Bilgiler)
Sosyal Bilgiler eğitim programında yer alan çevreyle ilişkili öğrenme çıktıları aşağıdaki tablolarda
belirtildiği gibidir. Halihazırda, program içerisinde yer alan öğrenme çıktıları öğretmenler tarafından
değerlendirilmektedir. Bu öğrenme çıktılarına uygun olarak hazırlanan çevre etkinlikleriyle (Ek’2), çevre
farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; etkinliklerin değerlendirme sürecinde öğrenme
çıktıları değil, çevre farkındalığına yönelik kazanımlar etkinliklerin içeriğine bağlı olarak
değerlendirilmelidir. Ek1’de sunulan değerlendirme formuna vereceğiniz içten yanıtlar, sizlere sunulan
etkinliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için önem arz etmektedir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenme Çıktıları Tablosu
Öğrenme Çıktısı

Açıklama

Etkinlik Adı

4.1.9 Kişisel ihtiyaçları
listeler.
4.1.10 Kişisel ihtiyaçlarını
nasıl karşıladığını açıklar.

ÜNİTE 1
BEN

Kişisel ihtiyaçlarını listeler, bunları hangi kaynakları
kullanarak karşıladığını belirtir ve arkadaşlarının
ihtiyaçlarıyla karşılaştırmaları istenir.

ETK 1
Çöpünüzde Ne Var?
ETK 2
Seçimleriniz Ne Kadar
Önemli?

4.2.16 Eğitimin ailede
başladığını ve hayat boyu
devam ettiği fikrini fark eder.

ÜNİTE 2
AİLEM

Aile yaşamının eğitim açısından önemi üzerinde durulur.

ETK 3
Evde Neler Oluyor?

- Yakın çevresinde bulunan bina, park, yol, ağaç vb.
nesnelerin farkına varması sağlanır.
- Ana ve ara yönlerin ne olduğu açıklanarak, kendi
konumuna göre öğrencilerin çevresindeki nesnelerin
yönlerini ifade etmeleri istenir. Daha sonra yön bulmada
kullanılan pusula, kutup yıldızı, karınca yuvası vb.
yöntemleri nasıl kullanarak yönlerini bulacakları üzerinde
durulur.
- Bulunduğu yerden çevresinde başka bir yere (okula,
alışveriş merkesine vb.) hangi ulaşım araçlarıyla (özel,
toplu taşıma vb.) ulaşım sağlandığını ve bu konuda
yaşanan sorunları tartışarak ne gibi çözüm önerileri
getirebilecekleri üzerine durulur.
- Okul ve sınıfta demokrasi kavramı üzerinde durularak
başkalarının haklarına ve görüşlerine saygı, sınıf ve okul
kurallarına uyma gibi konulara değinilir.
- Okul ve sınıfta demokrasi kavramı üzerinde durularak
başkalarının haklarına ve görüşlerine saygı, sınıf ve okul
kurallarına uyma gibi konulara değinilir.

ETK 4
Çevremi Tanıyorum

4.3.3 Yakın çevresini tanır.
4.3.5 Çevresindeki herhangi
bir nesnenin kendisine göre
bulunduğu coğrafi yönü ifade
eder.
4.3.6 Yön bulmada kullanılan
yöntemleri açıklar.
4.3.9 Çevresinde ulaşımla
ilgili yaşanan sorunları
tartışarak çözüm önerileri
getirir.
4.3.11 Yaşadığı çevrenin
temizliği ve güzelleştirilmesi
konusunda üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirir.
4.3.14 Hak ve
sorumluluklarının bilincinde
okul ve sınıf kurallarına uyar.
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Ünite/Konu

ÜNİTE 3
YAŞADIĞIM ÇEVRE

ETK 5
Gölge Pusulası Yapalım
ETK 6
Okulun Krokisini
Çizelim
ETK 7
Hava Temiz Mi?
ETK 8
Papağan Pedro’nun
Ziyareti
ETK 9
Bir Okyanus Dolusu
Plastik

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenme Çıktıları Tablosu
Etkinlik Adı

Öğrenme Çıktısı

Ünite/Konu

Açıklama

5. Tarihi mimari yapıları yapılış
zamanlarını dikkate alarak zaman
çizelgesi üzerinde gösterir.
6. Tarihi mimari yapıların özelliklerini
açıklar.
7.Kültürel varlıklarımızın günümüzde
ne derece değişime uğradığını
nedenleriyle açıklar.

ÜNITE 1
GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE
KÜLTÜREL
MİRASIMIZ

- Mimari yapıları bir zaman şeridi yaparak mimari
yapıların yapılış yıllarını o şerit üzerinde işaretler ve
mimari yapıların özelliklerini (kim tarafından, niçin
yapıldığı, mimari anlayış vb.) açıklar (5,6).
- Bir kömür ütüsünün, orağın, şalvarın, düğünlerin vb.
gibi etkinlik ve nesnelerin günümüzde neden ve nasıl
değişime uğradığını açıklar. (7).
- Geçmişte kullanılan nesne,ve eşyalar ile örf ve
adetlerin nasıl yaşatılacağı konusunda araştırma
yapar (8)

ETK 1
Güzelyurt Doğa Ve Arkeoloji
Müzesi Ziyareti
ETK 2
Arkeolog Ziyareti (Öneri)
ETK 3
Arkeopark

3. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar
içindeki rollerin gerektirdiği hak ve
sorumluluklarını fark eder.
4. Grupları oluşturan bireylerin
sorumluluklarını yerine getirmedikleri
zaman ortaya çıkacak sonuçları farklı
gruplara göre örneklendirir.
5. Çocuk olarak haklarının olduğunu
ve bunların yasalar ile korunduğunu
fark eder.
6. Kendisi gibi başkalarının da
hakları olduğunu bilerek diğerlerinin
haklarına saygı gösterir.
7. Hakları ihlal edildiğinde, hakkını
arar.

ÜNITE 2
BİREY VE VATANDAŞ
OLARAK HAK VE
SORUMLULUKLARIM

- Öğrenciye içinde bulunduğu bir izcilik, spor takımları,
folklor grupları, sınıf arkadaşı, etüt arkadaşı vb. gibi
gruplardaki rolleri ve bu rollerin gerektirdiği hak ve
sorumluluklar açıklanır (2, 3).
- Öğrencilerin daha önceleri sorumluluğunu yerine
getirmediği durumlar olduysa örnekler vermesi ve
ortaya çıkan sonuçların sınıf ortamında tartışılması
sağlanır (4).
- Öğrencilerin “Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni” bulmaları
istenir. Maddeleri üzerinde tartışılır (5).
- Çocuk haklarını nerelerde araması gerektiği
hakkında bilgi sahibi olur. Sosyal hizmetler dairesinin
görevleri hakkında araştırma yapar (7).

ETK 4
Yaşlılarla Röportaj
ETK 5
Avukat veya Sosyal Hizmet
Uzmanı Sınıf Ziyareti

4.Sivil toplum kuruluşlarını, çalışma
alanlarına göre sınıflandırır.
5. Sivil toplum kuruluşlarını,
çalışmaların sonuçlarına göre
değerlendirir.
6. Toplumsal ihtiyaçlara hizmet
veren kurumların ve sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları ve
gelişmeleri konusunda görüş ve
öneride bulunur.
7. Bireylerin rolleri açısından sivil
toplum kuruluşlarını resmi kurum ve
kuruluşlarla karşılaştırır.

ÜNITE 3
TOPLUMSAL
KURUMLAR

- Öğrencilerden çevrelerindeki sivil toplum örgütlerini
araştırarak, bunları çalışma alanlarıyla birlikte
listelemeleri istenir. Bunların daha etkin
çalışabilmeleri için öğrencilerden önerilerde
bulunmaları istenir (4, 5, 6).
- Bireylerin rolleri ve katılımı açısından sivil ve resmi
kuruluşların çalışmaları karşılaştırılır (7).

ETK 6
Sıkışık

9. KKTC’nin dünya haritasına göre
konumunun avantajları ve
dezavantajlarını karşılaştırır.

ÜNITE 4
ÜLKEMİZİN
KONUMU

Yaşam koşularına bakarak KKTC’nin matematiksel
konumuna göre iklimsel ve ekonomik olarak
avantajları ve dezavantajları araştırma yaparak
görüşlerini sınıf ortamında açıklar (9).

ETK 7
Soğukta Yaşayamam

8. Bilinçli tüketimin aile ve ülke
ekonomisine etkisini değerlendirir.
9. Bilinçli tüketimin doğaya etkisini
analiz eder.

ÜNITE 6
ÜRETTİKLERİMİZ VE
PAYLAŞIMI

Bilinçli bir tüketicinin hangi özellikleri taşıması
gerektiği üzerinde durularak, bilinçli tüketimin
ekonomiye, çevreye ve kendisine olan etkisini
araştırır ve sonuçlarından bir çıkarım elde eder (7, 8,
9).

ETK 8
Toplu daha eğlenceli
değil mi?
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Etkinlikler

> > Etkinlik 1
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Çöpümüzde Ne Var?
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.1.9 Kişisel ihtiyaçlarını listeler.
4.1.10 Kişisel ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını açıklar.

Materyal: Eldiven, not defteri, kalem, içi dolu bir çöp kutusu
Yöntem: Gözlem ve Tartışma
Öğretim Süreci:
Bu etkinliğin amacı, çöpümüzdeki atıklardan hangilerinin gerekli olduğunu analiz etmek ve kendi atıklarımızın
üretimini azaltma konusunda bilinçli hale gelmektir.
- Öğretmen eşliğinde analiz etmek için okuldaki çöplerden biri seçilir.
- Tüm öğrenciler ve öğretmen eldiven giyerler.
- Çöpler çıkarılarak sıralanır.
- Her öğrenci inceleyip notlar almak için birer çöp alır.
- Tek tek tüm çöpler için aşağıdaki sorular sorulur ve not defterine notlar alınır.
Bu çöp atılmak yerine geri dönüştürülebilir miydi?
Bu çöp atılmak yerine organik gübre (kompost) haline getirilebilir miydi?
Çöpe girmesi engellenebilir miydi?
Bu bir ihtiyaç mıydı yoksa istek miydi?
Çöpe atılmak yerine daha yaratıcı bir şekilde kullanılıp dönüştürülebilir miydi? Eğer evetse, nasıl?
- Alınan notlar daha sonra sınıfta konuşulur.
- Her çocuk kendi incelediği çöple ilgili gözlemlerini öğretmenine ve arkadaşlarına aktarır.
- Geri dönüşüm ve komposto yapımından tekrar bahsedilir.
- Çocukların aldığı notlar üzerinden başka neler yapılabileceği konuşulur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Tüm öğrenciler hijyen için mutlaka eldiven takmalıdır.
- Öğretmen etkinlikten önce geri dönüşüm ve organik gübre üretiminden bahsetmelidir. (Ailem ünitesinde
komposto yapımının anlatıldığı etkinlikten yararlanabilirsiniz.)

Değerlendirme:
Öğrencilerin analizlerini sunmaları istenir.

Ek Değerlendirme:
Öğrencilerden bu gözlemi bir hafta boyunca evde de yapmaları ve gözlemlerini not alıp sınıfta sunmaları istenir.
Bu kısım aile gözetiminde yapılacağından, evdeki atık akışının azaltımına da katkıda bulunması amaçlanır.
Ayrıca bir haftalık bir gözlem olduğu için süreç içerisinde atık akışının azalıp azalmadığı da gözlemlenebilir.

Öğretmene Notlar:
Organik gübre yapımı ve geri dönüşümle ilgili önceden bilgi verilmeyecekse, etkinlik süresince çocukların hangi
kısımlarda eksik kaldığı gözlemlenip gerekli bilgi sınıfta verilebilir (Örneğin; organik gübre yapımını bilmeyen bir
öğrenci bir muz kabuğunu bu şekilde değerlendirebileceğini söyleyemeyebilir.) Böylece ikinci aşama olan ev
gözlemi için yeterli bilgiye sahip olunur.

Kaynak: https://humaneeducation.org/resources/2013/trash-investigators/

> > Etkinlik 2
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Seçimlerimiz Ne Kadar Önemli?
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.1.9 Kişisel ihtiyaçlarını listeler.
4.1.10 Kişisel ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını açıklar.

Materyal: Etkinlik Kartları (Kartların hazırlanabilmesi için aşağıda liste verilmiştir.)
Yöntem: Tartışma, Grup Çalışması, Sunum
Öğretim Süreci: Bu etkinliğin amacı kişisel ihtiyaçlarımızı karşılarken yaptığımız seçimlerin çevremizi nasıl
etkileyebileceğini anlamak ve kararlarımızı bunları göz önünde bulundurarak vermektir.

- Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır (Sınıf sayınıza göre grupları siz belirleyebilirsiniz).
- Öğretmen önceden hazırladığı etkinlik kartlarını gruplara dağıtır.
- Kartların ön ve arka yüzlerinde aşağıda liste halinde verilmiş seçimler vardır.
- Öğrenciler hangisi seçeceklerine karar verirken aşağıdaki soruları göz önünde bulundururlar;
- Hangisi çevreye daha az zarar verir?
- Hangisi çevreye daha çok fayda sağlar?
- Tüm kartlarda seçimlerini yaptıktan sonra gruplar kendi aralarında sorulara verdikleri cevapları not alırlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Bu soruları cevaplarken bazen hangisinin seçileceği çok açıkken, bazı durumlarda ekstra bilgiye ihtiyaç olabilir.
Böyle bir durumda öğretmen konuyla ilgili bilgi sağlamalıdır.
- Eğer tüm gruplara aynı kartlar verilecekse önceden grup sayısı kadar çoğaltılmalıdır. Herkese farklı kartlar
verilecekse, her karttan birer çıktı alınıp konulara göre gruplara bölünebilir.

Değerlendirme:
Gruplar verdikleri kararları sebepleriyle birlikte sınıfa sunar.

Öğretmene Notlar:
- Eğer vaktiniz kısıtlıysa kartları tüm sınıfa gösterip hep birlikte tartışabilir ve tahtaya bir tablo yapabilirsiniz ancak
daha fazla zaman ayırıp grup çalışması şeklinde yapmak daha etkili bir etkinlik olmasını sağlayacaktır.
- Listede verilen karşıtlıklara temaya göre siz de aklınıza gelen eklemeleri yapabilirsiniz.

MARKA KIYAFET ALMAK

EL YAPIMI KIYAFET KULLANMAK

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE
BAĞIŞ YAPMAK

TÜM HARÇLIĞIMI KENDİ
İHTİYAÇLARIMA HARCAMAK

ETRAFIMDAKİLERİN
HASSASİYETLERİNE SAYGI
GÖSTERMEK

YALNIZCA KENDİ
HASSASİYETLERİME GÖRE
DAVRANMAK

YARDIMA İHTİYACI OLAN HERKES
İÇİN SES ÇIKARMAK

YALNIZCA BANA ZARAR VEREN
DURUMLAR İÇİN SES ÇIKARMAK

ARITILMIŞ MUSLUK SUYU
KULLANMAK

ŞİŞE SU SATIN ALMAK

MARKETTEN PAKET YİYECEK
SATIN ALMAK

ORGANİK YİYECEKLER
TÜKETMEK

YENİ KIYAFET SATIN ALMAK

İKİNCİ EL KIYAFET KULLANMAK

ARABA SÜRMEK

BİSİKLET SÜRMEK

KULLANDIĞIM PLASTİK
MALZEMELERİ DÖNÜŞTÜRMEK

KULLANDIĞIM PLASTİK
MALZEMELERİ ÇÖPE ATMAK

MEYVE KABUKLARINI ÇÖPE
ATMAK

MEYVE KABUKLARINI ORGANİK
GÜBREYE DÖNÜŞTÜRMEK

HAYVANAT BAHÇESİNE
GİTMEK

DOĞADAKİ HAYVANLARI
GMZLEMLEMEK

AVA GİTMEK

DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAPMAK

HAYVAN SATIN ALMAK

BARINAKTAN HAYVAN
SAHİPLENMEK

Kaynak:https://humaneeducation.org/wp-content/uploads/2020/10/ChoicesCards2013.pdf

> > Etkinlik 3
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Evde Neler Oluyor? (2 Aşamalı Etkinlik)
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.2.16 Eğitimin ailede başladığını ve hayat boyu devam ettiği fikrini fark eder.

Materyal: Organik atıklar (Meyve kabuğu, yumurta kabuğu, ağaç dalı, vb.) , Atıkları koymak için büyük bir kap/kutu

(Çöp kutusu da olabilir.), Not Defteri

Yöntem: Uygulama ve Gözlem
Öğretim Süreci: Bu etkinlik 2 aşamadan oluşmaktadır. Etkinliğin amacı, eğitimin ailede başladığı fikrine bağlı olarak

öğrencilerin okulda öğrendiklerini evde aile ile birlikte uygulamasını sağlamak, evde aile ile birlikte öğrenmeye devam
etmelerine katkı koymaktır. Aynı zamanda etkinlik ev ortamındaki geri dönüşüm ve atık azaltma uygulamalarının
artırılmasına da katkı koyabileceğinden, toplumsal anlamda da fayda sağlaması umulmaktadır.
1. Aşama
- Sınıfta geri dönüşüm ve atık azaltmadan bahsedilir.
- Atık azaltmak için nelere dikkat edilebileceği tartışılır ve yöntemlerle ilgili bir kavram haritası çıkarılır.
- Kavram haritası tüm öğrencilere verilir.
- Öğrenciler evde yöntemlerden hangilerinin kullanıldığına dair gözlem yaparlar.
- Yapılan gözlemlerde kavram haritasındaki yöntemlerden hangilerinin evde uygulandığı işaretlenir.
- Kavram haritasında olmayan yöntemler varsa sınıfta tartışılmak üzere not alınır.
- Öğrenciler gözlemlerini sınıfta paylaşır.
2. Aşama
- Okulda kompost (organik gübre) yapımı
- Öğrenilen kompost yapımının evde uygulanması (Mümkünse aile ile birlikte)

Kompost Nasıl Yapılır?
1- YEŞİL VE KAHVERENGİ MALZEMELERİ KARIŞTIRIN
Delikli bir saklama kabı/çöp kutusu içerisinde meyve kabuğu gibi ıslak mutfak atıklarıyla ağaç dalı gibi kuru
doğal malzemeler karıştırılarak kompost elde edilir. Bu sayede nitrojen ve karbon birleşimi sağlanmış olur. En
alta kahverengi gelecek şekilde bir kahverengi bir yeşil malzeme şeklinde kabı doldurma işlemi tamamlanabilir.
Malzemeleri yerleştirirken kahverengi ürünlerin daha fazla olmasına öncelik gösterebilirsiniz.
2- DENGE KURUN
Kompostunuz çok kuru olursa yeşil malzemeleri artırabilir veya kompostu suyla ıslatabilir, çok ıslak olursa da
kahverengi malzemeleri artırarak dengeyi yakalayabilirsiniz.
3- SU KULLANIN VE KARIŞTIRIN
Su içinde yüzmeyecek ölçüde kompostunuzu ara ara sulayabilir ve karıştırabilirsiniz. Karıştırmak
kompostunuzun bütünleşmesine yardımcı olur ve çürüme sürecini hızlandırır. Aynı zamanda su ve taze otlar da
çürümeye yardımcı olur.
Kompostunuz böceksiz, kokusuz, verimli bir toprak görünümünü aldığında hazır hale gelmiş demektir. Kuru,
kahverenkli ve taneli bir yapıya kavuştuğunda bahçenizi beslemek için kompostunuzu kullanmaya
başlayabilirsiniz.
Kompost Üretiminde Kullanılabilecek Malzemeler
• Meyve atıkları (yeşil malzemeler)
• Sebze atıkları (yeşil malzemeler)
• Yumurta kabukları (yeşil malzemeler)
• Çay atıkları ve kahve çekirdekleri (yeşil malzemeler)
• Kuru yapraklar (kahverengi malzemeler)
• Kuruyemiş kabukları (kahverengi malzemeler)
• Saman (kahverengi malzemeler)
• Dal ve ağaç kabukları (kahverengi malzemeler)

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kompost yaparken uzak durmanız gereken malzemeler.
• Hayvansal gıdalar
• Yağlı yiyecekler
• Ambalajlı ürünler
• Plastikler
• Çürümüş bitkiler

Değerlendirme:
Bu etkinlikte dikkat edilmesi gereken en önemli kısım öğrencilerin geri dönüşüm ve atık azaltmanın önemini
anlaması, bunun için kullanılabilecek yöntemleri öğrenmesidir. Değerlendirme için evde yapılan gözlemlere ve
sonrasında yapılan uygulamalara bakılacaktır.

Öğretmene Notlar:
Evde kompost yapıldıktan sonra çocukların deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratılmalıdır
(Değerlendirme için de önemi büyüktür). Ailenin de etkinliğe mümkün olduğu kadar dahil olması önemlidir.

Kaynak: https://livetobloom.com/organik-gubre-kompost-nasil-yapilir/

> > Etkinlik 4
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Çevremi Tanıyorum
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.3.3 Yakın çevresini tanır.

Materyal: Küçük not defteri, kalem, beyaz tahta, tahta kalemi, A3 kağıtlar
Yöntem: Proje Tabanlı Öğrenme
Öğretim Süreci:
1- Soru Sor ve Tartış
• Okulumuzun etrafında neler var? (Park, bina, bahçe,…)
• Sizce çevremiz güzelleştirilebilir mi?
• Daha güzel bir çevre için neler yapılabilir?
Sorulara gelen cevaplar beyaz tahtada kavram haritası şeklinde not alınır ve tartışılır.
2- Grupla, Gözlemle ve Not Al
Öğrencilerle birlikte okul çevresi gezilir ve etrafta neler olduğuyla ilgili notlar alınır. Olumlu ve olumsuz kısımları
yazılır. Her grup kendi gözlemlediklerini yazar. Etraf detaylı bir şekilde gözlemlenir. Sınıfta konuşulanlar da
dikkate alınarak karşılaştırma yapılır.
3- Çözüm Bul
Her grup aldığı notlar doğrultusunda çevreyi nasıl daha güzel bir yer haline getirebileceği konusunda öneriler
üretir. Dünyanın başka yerlerinde şehir düzenlemeleri, parklar, binalar nasıl yapılıyor, sürdürülebilir ve doğa
dostu bir çevre için neler yapılıyor araştırılır. Gruplar araştırdıklarının ülkemize nasıl uyarlanabileceğiyle ilgili
beyin fırtınası yaparak çözümlerini oluştururlar.
4- İlgili Kuruma Ulaş ve Sun
Çözümler sunum haline getirilir ve önce sınıfta öğretmene ve diğer gruplara, daha sonra da konuyla ilgili kuruma
sunulur.
Öğrenciler sunumlarını hazırlarken her türlü yöntemden yararlanabilirler. Karton üzerinde sunum da yapılabilir,
oluşturdukları çevre düzenlemesini maket haline de getirebilirler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
• Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin amacı öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, iş birliği ile çalışmalarını
sağlamak, gerçek hayat problemlerine çözüm bulmaya teşvik etmek ve 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaktır.
Öğretmen bu noktada kesinlikle öğrencilerin bulacağı çözümlere veya fikirlerine müdahale etmemeli, kendi fikrini
söylememeli, yalnızca rehberlik yapmalıdır.
• Okul çevresinde gözlem yapılırken sadece çevre temizliğine değil, daha geniş kapsamlı olarak çevre
düzenlemesine de bakılması için öğrencilere rehberlik edilmelidir.
• Gruplardan çıkan çözüm önerilerinin görselleştirilmesine önem verilmelidir.
• PTÖ’nün en önemli özelliği ürünün ilgili kurum veya kişi için yapılmasıdır. Sunumların ilgili yerel yönetimlere
sunulması hem gerçek hayat problemlerine somut çözümler bulmak hem de öğrencilerin teşvik edilmesi
açısından önemlidir.

Değerlendirme:
Her grup sınıfta sunum yapacağı için öğretmen değerlendirmesinin yanında gruplar birbirini de değerlendirir.
Gelen dönütler not alınır ve isteğe göre değişiklikler yapılabilir.

Öğretmene Notlar:
Proje Tabanlı Öğrenme yöntemi kapsamında verilen projeler bir ders süresinde bitecek kısa etkinlikler değildir.
Birkaç derse yayılması daha güzel sonuçlar çıkması açısından ve öğrencilerin süreç içerisinde öğrenmeleri ve
yaptıklarını özümsemeleri açısından önemlidir.

> > Etkinlik 5
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Gölge Pusulası Yapalım
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.3.5 Çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu coğrafi yönü ifade eder.
4.3.6 Yön bulmada kullanılan yöntemleri açıklar.

Materyal: 40-50 cm uzunluğunda tahta sopa, 2 adet taş, Yeri boyayabilmek için uygun boya (Eğer etkinlik betonda

yapılacaksa)

Yöntem: Yaparak Yaşayarak Öğrenme
Öğretim Süreci: Bu etkinliğin amacı öğrencilerin yönleri öğrenmesi ve yön bulma yöntemlerinden biri olan gölge

pusulası yardımıyla nesnelerin birbirine göre konumlarını ifade edebilmeleridir.
- 40-50 cm uzunluğunda tahta bir sopayı yere 90 derece açı eli saplayınız.
- Oluşan gölgenin en uç noktasına bir taş yerleştiriniz.
- Ortalama 15 dakika bekleyiniz.
- Güneş hareket ettiğinden dolayı gölgenin yeri değişecektir.
- Gölge ortalama 25-30 cm yer değiştirdiğinde ikinci gölgenin ucuna da bir taş yerleştiriniz.
- Bu iki uç nokta gölge pusulasının Doğu-Batı düzlemini oluşturacaktır.
- İki nokta arasına çizgi çiziniz.
- Çizdiğiniz çizgiye 90 derece açı ile ikinci çizgiyi çizerek Kuzey-Güney hattını oluşturunuz.
- Yönleri belirledikten sonra gölge pusulasından yararlanarak etraftaki nesnelerin coğrafi konumlarını ifade ediniz

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Etkinlik sabah yapılacaksa ilk gölge batıya, akşam yapılacaksa doğuya yansır.

Değerlendirme:
Öğrencilerden toprakta ayrı ayrı kendi pusulalarını oluşturmaları istenebilir.

Öğretmene Notlar:
Etkinliği yaparken toprak zemin veya beton zemin kullanabilirsiniz. Beton zeminde yapılacaksa, boya ile gölge pusulası
tamamen çizilip daha sonra da kullanılabilir. Toprakta yapılacaksa yalnızca o ders sırasında kullanılıp sonra bozulabilir..

> > Etkinlik 6
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Okulun Krokisini Çizelim
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.3.5 Çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu coğrafi yönü ifade eder.

Materyal: Not Defteri, Kalem, 50x70 beyaz karton, renkli kalemler/boya
Yöntem: Uygulama/Grup Çalışması
Öğretim Süreci:
1- Öğrenciler gruplara ayrılır.
2- Her grup öğretmenleri eşliğinde okulu gezer, okuldaki tüm binaların isimleri, nerede hangi sınıfın/odanın olduğu not
edilir.
3- Öğretmen rehberliğinde her grup ellerindeki büyük kartona okuldaki binaları yerleştirir.
4- Oda ve sınıfların isimleri üzerlerine yazılır.
5- Çizilen okul krokileri okulun belirlenmiş farklı yerlerine asılır.
6- Asılan krokiler neredeyse, krokinin o kısmına ‘’Buradasınız.’’ Yazılır.
7- Okula gelenlerin veya diğer öğrencilerin görebilmesi ve rahatça istediği yeri bulabilmesi için krokiler asıldığı yerde
bırakılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Öğretmen rehber konumda olmalı, tüm uygulamayı öğrenciler kendileri yapmalıdır.
- Kroki için etrafı gezerken orada bulunan ağaçların yerlerinin de not edilmesine ve krokiye çizilmesine dikkat
edilmelidir.

Değerlendirme:
Öğrenciler krokilerini sınıfa sunarken hem öğretmen tarafından hem de birbirleri tarafından değerlendirilir.

Öğretmene Notlar:
Etkinlik yapılmadan önce krokinin ne olduğundan bahsedilmeli, gerekirse örnekler gösterilmelidir.

> > Etkinlik 7
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Hava Temiz Mi?
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.3.9 Çevresinde ulaşımla ilgili yaşanan sorunları tartışarak çözüm önerileri getirir.

Materyal: Plastik beyaz tabak, vazelin, tahta parçası, yapıştırıcı bant, beyaz kağıt.
Yöntem: Deney
Öğretim Süreci: Ulaşım araçlarının hava kirliliğine sebep olabileceğine vurgu yapılması ve havanın ne kadar kirli

olduğunun gözlemlenmesi hedeflenir.
Plastik tabak vazelinle kaplanır. Daha sonra hareket etmemesi için yapıştırıcı bantla tercihen ağır bir tahta parçasının
üzerine bantlanır (Tuğla da olabilir). Biraz yüksek bir yere yerleştirilerek 24 saat boyuna orada bırakılır. Süre
dolduğunda tabak beyaz bir kağıdın üzerine yerleştirilir ve havadan ne gibi atıkların tabağa yapıştığı gözlemlenir.
Üzerinde görülen tüm atıklar not edilir ve tartışılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öncesi ve sonrasını görebilmek için tabağın fotoğrafını çekmek karşılaştırma yapabilmek açısından faydalı olabilir.
Muhtemelen tabağın üzerine sinek veya diğer böcekler yapışacaktır. Bu noktada çocuklara kirli havadan aynı zamanda
hayvanların da zarar görebileceğine dair küçük detaylardan bahsedilebilir.

Değerlendirme:
Herkesten evinde bu deneyi yapıp yaşadıkları yerdeki hava kirliliğiyle ilgili neler gözlemlediklerini sunmaları/anlatmaları
istenir.

Öğretmene Notlar:
Öğrenme çıktısı ulaşım araçlarıyla ilgili olduğu için öncelikle ulaşım araçlarının nasıl kirliliğe sebep olabileceğinden
bahsedilmelidir. Deney yapmadan önce hava çıplak gözle incelenip çocuklara kirli olup olmadığıyla ilgili fikirleri sorulmalı,
tartışılmalıdır. Deneyden sonra hava kirliliğine ulaşım araçları dışında başka nelerin sebep olabileceği konuşulabilir.

Öneri: Deney birkaç farklı yerde yapılıp hangi bölgede daha fazla hava kirliliği olduğuna dair bir karşılaştırma yapılabilir

Kaynak: https://www.education.com/science-fair/article/dirty-air/

> > Etkinlik 8
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Papağan Pedro’nun Ziyareti
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.3.11 Yaşadığı çevrenin temizliği ve güzelleştirilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir.

Materyal: Papağan kuklası veya resmi
Yöntem: Kukla, tartışma, beyin fırtınası, araştırma
Öğretim Süreci:
Bu etkinliğin amacı öğrencilerin çevreye verilen zarardan diğer canlıların nasıl etkilendiğini fark etmesi ve yakın
çevresinden başlayarak bu durumun engellenmesi için çözümler üretebilecek bilince gelmesini sağlamaktır.
- Etkinlikten birkaç gün önce Papağan Pedro’nun Orta Amerika’daki yağmur ormanlarında yaşadığını ve çocuklardan
yardım istemek için onları ziyarete geleceğini söyleyerek dikkatlerini çekin.
- Derse başlamadan önce Pedro’yu bir ağacın veya çalılığın üzerine yerleştirin. Siz oraya gidene kadar birinin
ulaşamayacağından emin olun.
- Öğrencileri Pedro’nun olduğu yere götürün. Pedro’ya sınıfa gelip çocuklarla tanışmak isteyip istemediğini sorun.
- Pedro’yu siz canlandırmalısınız.
- Sınıfa gelmeyi kabul ettikten sonra Pedro’ya yol boyunca sorular sordurun.
Sınıfınızda güzel meyveler var mı?
Çocuklar bana yardım edecek misiniz?
Hiç benim kadar güzel bir kuş gördünüz mü?
- Pedro’nun onlarla konuşuyor olması, öğrencilerin karakterle bağ kurmasına ve etkinliğe daha istekli katılmalarına
sebep olacaktır.
- Pedro sınıfa geldikten sonra ona hikayesini anlattırın.

‘‘Biliyor musunuz? Ben yağmur ormanlarından geldim. Yağmur ormanları dünyanın yaklaşık %6’sını oluşturuyor.
Benim yaşadığım yerde bir sürü kocaman ağaç var. Hatta ağaçlar o kadar kocaman ve fazla ki, bir yağmur
damlasının yere düşmesi 10 dakika sürebiliyor! Heryer yemyeşil. Orada benim gibi papağanlar yaşıyor. Bizim
dışımızda da yüzlerce hayvan var. Örümcek maymunu, tembel hayvan, puma, zehirli kurbağa, iguana, timsah,
yarasa, panter, orangutan, baykuş, kokodil, kelebek, pelikan, yılan, leopar ve daha sayamadığım bir sürü hayvan!
Ayrıca yaşadığım yerde bir sürü bitki de çeşidi var. Biliyor musunuz? Avustralya’daki yağmur ormanlarında bulunan
bitkilerin %80’i dünyanın hiçbir yerinde yok!’’
• Çocukların ilgisini çektikten sonra bu sefer Pedro’ya yağmur ormanlarının karşı karşıya olduğu tehlikeleri
anlattırın.
‘‘Yaşadığım yer çok güzel ama insanlar evime zarar veriyor. Mobilya yapmak için ağaçları kesiyorlar. Yağ elde
etmek için bitkilere zarar veriyorlar. Evimize zarar verdikleri yetmiyormuş gibi, ben ve diğer papağan
arkadaşlarımın korktuğu bir şey daha var. Bizi hayvan dükkanlarında satmak için yakalıyorlar! Ben de sizden bu
konuda yardım istemeye geldim. Bana yardım eder misiniz?’’
• Pedro hikayesini anlattıktan sonra çocuklara ona istedikleri soruyu sorabileceklerini söyleyin.
• Çocuklardan birinin Pedro’ya nasıl yardım edebileceklerini sormasını bekleyin. Eğer kimse sormazsa sorulması
için teşvik edin.
• Pedro’nun yardım etmeleri için çocuklara bazı fikirler vermesini sağlayın.
- Daha az kağıt kullanabilir veya kullandığınız kağıtları tekrar başka bir şey için kullanabilirsiniz. Hatta
okulunuzdan çevre dostu kağıt kullanmasını isteyebilirsiniz.
- Yağmur ormanlarına zarar verilerek yapılan ve bizim sürekli kullandığımız eşya ve yiyecekleri araştırıp bunları
kullanmaktan vazgeçebilirsiniz. Düşünsenize, sürekli bunları kullanmaya devam edersek bir gün yağmur
ormanlarındaki canlı hayatı bitirmez miyiz?
- Hayvanları satın almayın. Dükkanlarda gördüğünüz papağan, yılan, balık gibi hayvanlar evlerinden
uzaklaştırılıyor.
- Yağmur ormanları hakkında öğrendiklerinizi başkalarına anlatabilirsiniz. Ne kadar önemli olduğunu bilirlerse
belki bize yardım edebilirler!
• Fikirleri söyledikten sonra çocuklara ne düşündüklerini sorun ve konuyu tartışmaya açın.
- Pedro’nun yaşadıklarını öğrenmek size nasıl hissettirdi?
- Sizce Pedro’nun fikirlerini uygulayarak ona yardım edebilir miyiz?
- Sizce hayvanlar neden satın alınmamalı?
- Yardım etmek için başka neler yapabiliriz?
• Tartışma sonrasında Pedro’yu canlandırınız.
‘‘Size çok teşekkür ederim çocuklar! Yardım etmek istediğinize nasıl sevindim anlatamam! Bunu mutlaka
arkadaşlarıma anlatacağım. Eminim onlar da sevinecekler. Unutmayın, verdiğiniz en küçük kararlar bile
etrafınızdaki birçok şeyi değiştirebilir ve etkileyebilir! Benden ailenize ve arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın.
Görüşürüüüz!’’

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Kuklayı önceden hazırlayınız.
- Kuklayı öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde canlandırmaya özen gösteriniz.
- Tartışma sırasında öğrencilerin sunduğu yardım fikirlerine gerekçeleriyle birlikte olumlu dönütler veriniz.
- Yaptığımız en küçük hareketin bile etrafımızdakileri olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebileceğine dikkat çekiniz.
- Yardım önerilerinin gerekçelerinden mutlaka bahsedip tartışınız.

Değerlendirme:
Öğrencilerden yağmur ormanları ile ilgili daha fazla araştırma yaparak oradaki canlıların neler olduğunu, ne gibi
tehlikelerle karşı karşıya olduklarını ve yardım etmek için neler yapılabileceğini öğrenerek okulda veya sınıfta
sergilenecek bir pano hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilere araştıracakları kısımları bölüştürüp sınıfta birbirlerine
sunmalarını isteyiniz.
• Etkinliği daha ileriye götürmek ve bilgilerini pekiştirmek için diğer sınıflara sunmalarını da isteyebilirsiniz.

Kaynak:
https://www.rainforest-alliance.org/everyday-actions/10-easy-ways-kids-can-help-save-rainforests/

https://www.animalspot.net/rainforest-animals

https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/physical-geography/15-cool-things-about-rainforests/

> > Etkinlik 9
Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Bir Okyanus Dolusu Plastik
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 4. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
4.3.14 Hak ve sorumluluklarının bilincinde okul ve sınıf kurallarına uyar.

Materyal:

- Dünya Haritası
- Renkli Kalemler
- Plastik Maddeler (Şişe kapağı, Diş fırçası, farklı renklerde atık plastik parçalar,…) (Bu plastik parçaları öğretmen
etkinlikten önce öğrenci sayısına göre toplayıp hazır etmelidir.)
- 50x70 kağıt
- Örnek Video

Yöntem: Gezi – Gözlem / Grup Çalışması / Tartışma / Sunum
Öğretim Süreci: Bu etkinlikte amaçlanan, hak ve sorumluluklar konusu ile birlikte çocuklara çevreye karşı ne gibi
sorumluluklarımız olduğunun farkındalığını kazandırmaktır.

1- Dünya haritası üzerinde plastik kirliliğinin en fazla olduğu bölgeler kırmızı tahta kalemi ile yuvarlak
içine alınır ve neden yuvarlak içine alındığı söylenmez.
(Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Akdeniz Plastik Raporu’na göre, Avrupa Çin'den sonra dünyada en
fazla plastik üretilen bölge; burada üretilen 27 milyon ton plastiğin sadece üçte biri dönüştürülebiliyor.
Akdeniz'e en çok plastik atık ise Türkiye'den atılıyor (günde 144 ton). Daha sonra İspanya (126 ton), İtalya (90
ton), Mısır (77 ton) ve Fransa (66 ton) geliyor.
[Kaynak: https://www.wwf.org.tr/)

2- Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur;
• İşaretlediğim bölgeler sizce neresi?
• O bölgedeki okyanusların ismini biliyor musunuz?
• Sizce oralarda hangi canlılar yaşıyor olabilir?
• Sizce neden bu bölgeleri kırmızı ile yuvarlak içine aldım?

3- Sorular sırasında gelen cevaplar liste halinde tahtaya yazılır.
4- Öğrencilere işaretlenmiş alanlarla bir bağlantısı olan bazı nesnelerin inceleneceği söylenir.
5- Etkinlikten önce toplanan plastik parçaların her biri bir öğrenciye verilir.
6- Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur;
• Elinizde ne var?
• Sizce hepinizin elindeki nesnelerin ortak özelliği nedir?
• Sizce elinizdeki plastiklerin işaretlediğim bölgelerle nasıl bir ilişkisi olabilir?
• Sizce insanlar plastik nesnelerle işi bittiği zaman onları atıyor mu yoksa geri dönüşüm mü yapıyorlar?
7- Öğrencilere ellerindeki plastik madde ve haritada işaretlenen okyanuslar arasındaki bağlantıyı göstermek için
aşağıdaki videoyu izletiniz.
(Videoya QR Kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.)

8- Video izlendikten sonra aşağıdaki soruları sorunuz;
• Neler öğrendiniz?
• Öğrendikleriniz size ne hissettirdi?
• Öğrendikleriniz arasında sizi en çok etkileyen hangisiydi?
• Katılmadığınız veya hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğiniz bir şey var mı?
• Sizce bu sorunu çözmek için siz nasıl yardımcı olabilirsiniz?
9- Olası çözümler bulabilmeleri için öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırınız.
10- Öğrencilerden çözümlerini sunmalarını isteyiniz.
11- Kendi çevrelerinde bu soruna nasıl bir çözüm bulabileceğinizle ilgili tartışınız. Aşağıda verilen önerilerden
yararlanabilirsiniz.
• Okulda asılıp sergilenmek üzere okyanuslardaki plastik sorunu ve bunun çözümleri ile ilgili bilgilendirici bir pano
hazırlanabilir.
• Öğrencilere gruplar halinde bu konu ilgili bir sunum hazırlatılıp diğer sınıflara anlatılabilir.
• Öğrenciler plastik üreticilerine başka alternatif çözümler bulmaları için mektup yazabilir.
• Plastik geri dönüşüm tesisine okul gezisi düzenlenebilir.
• Okulda bu konu ile ilgili bilgilendirici bir video gösterimi veya sunum hazırlanıp aileler/çevrede yaşayan insanlar
çağrılabilir.
• Okul gezisi düzenlenerek sahil temizliğine gidilebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Öğretmen rehber görevindedir, öğrenciler tüm aşamaları kendileri yapmalıdırlar.
- Video izleme ve gezi aşamalarının yapılması önemlidir.
- Etkinlikten önce video öğretmen tarafından mutlaka izlenmelidir.
- Plastik parçalar öğretmen tarafından toplanmalıdır.
- Sorulacak olan sorular dışında öğretmen aşamalar süresince yaptıklarının ve gösterdiklerinin amacını
söylememelidir.

Değerlendirme:
Sunumlar hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından değerlendirilecektir.

Öğretmene notlar:
Etkinlik uzun olduğu için birkaç derse yayılabilir.

Kaynak: https://humaneeducation.org/

> > Etkinlik 1
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi Ziyareti
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
- Ülkemizin kültürel varlıklarını oluşturan öğelere örnekler verir. 5.11
- Yakın çevresi ve ülkemizin tarihi geçmişi olan mimari yapılarını araştırır. 5.14
- Tarihi mimari yapıları yapılış zamanlarını dikkate alarak zaman çizelgesi üzerinde gösterir. 5.15
- Tarihi mimari yapıların özelliklerini açıklar. 5.16
- Kültürel varlıklarımızın günümüzde ne derece değişime uğradığını nedenleriyle açıklar. 5.17
- Kültürel varlıklarımızın yok olmaması için ne gibi faaliyetlerin yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde
bulunur.5.18

Materyal: Müzedeki eserler, Kağıt, Çalışma kağıtları, Kalem, Fotoğraf makinesi
Yöntem: Soru-cevap, Tartışma, Sunuş, Sorgulama, İşbirliğine dayalı öğrenme, Araştırma, Resim inceleme
teknikleri, Gözlem, Beyin fırtınası

Öğretim Süreci:
• Müzede Yapılacak Etkinlik:
Bu esnada müzede uyulması gereken kurallar hakkında öğrencilerine bilgi verilir. Müzeye vardıktan sonra
Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi gezilerek müzede yer alan nesneler hakkında geniş bir bilgi verilir. Ardından
iş birliğe dayalı öğrenme yöntemi temel alınarak öğrenciler 3 gruba ayrılır. Her gruba önceden hazırlanan çalışma
kağıtları öğrencilere verilir ve onlardan gözlem, araştırma ile resim inceleme yöntemlerini kullanarak 10 dakika
içerisinde bu nesneleri bulup çalışma kağıtları üzerinde yer alan soruları cevaplamaları istenir. Bu nesneyi
müzenin içerisinde bulmaları istenerek araştırma ve inceleme, girişimcilik, iş birliği ve sosyal katılım, gözlem,
empati, karar verme becerileri becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
• Müzede Yapılan Etkinlik Sonrası:
Daha sonra gruplara ayrılan öğrencilerin sunuş grup adına çalışma kağıtlarında yer alan sorulara verdikleri
cevapları diğer müzenin orta bölümünde toplanmaları yöntemi kullanılarak her öğrencinin bulduğu öğrencilerle
paylaşmaları ve nesnelerini tanıtmaları istenir. Tartışma, soru-cevap ve sorgulama yöntemleri kullanılarak sorular
gelen cevaplara göre şekillenerek devam ederek öğrencilerin beyin fırtınası yapması hedeflenir. Ayrıca yapılan
bu etkinlikle öğrencilerde Türkçe`yi doğru, güzel ve etkili kullanma, müzede öğrenme, iletişim ve toplumsal,
eleştirel ve yaratıcı düşünme, zaman ve kronoloji, değişim ve sürekliliği algılama, kültürel farkındalık ve miras gibi
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Buna ek olarak müze içi etkinlik süreci sonrasında öğrencilerin yaşadıkları
çevre içerisindeki kültürel varlıkların zaman içerisinde nasıl bir gelişim göstererek günümüze kadar geldiklerini
algılayarak kültürel çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlanır.

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

Değerlendirme:
Öğrenme Çıktısı değerlendirme formu

Eserin adı nedir?

Eser nerede (Şehir, İlçe v.b)
bulunmuştur?

Eser hangi döneme/yüzyıla ait?

Sizce eser hangi amaçla
kullanılmıştır?

Eseri beğenip beğenmediğinizi
nedenleriyle yazınız.

a)

Gördüğümüz bu nesne hangi malzemeler kullanılarak yapılabilir?

b)
Sizce bu nesnede bu malzeme neden kullanılmış olabilir? (Neden tahta, cam değil de taş
kullanılmış gibi.)

c)

Burada yaşamın hangi kesiti ele alınmıştır?

d)
Peki o zamanlar bu nesne bu kadar önemli miydi? Neden bu nesneyi yapma ihtiyacı
hissetmişler?

Eserin adı nedir?

Eser nerede (Şehir, İlçe v.b)
bulunmuştur?

Eser hangi döneme/yüzyıla ait?

Sizce eser hangi amaçla
kullanılmıştır?

Eseri beğenip beğenmediğinizi
nedenleriyle yazınız.

a)

Gördüğümüz bu nesne hangi malzemeler kullanılarak yapılabilir?

b)
Sizce bu nesnede bu malzeme neden kullanılmış olabilir? (Neden tahta, cam değil de taş
kullanılmış gibi.)

c)

Burada yaşamın hangi kesiti ele alınmıştır?

d)
Peki o zamanlar bu nesne bu kadar önemli miydi? Neden bu nesneyi yapma ihtiyacı
hissetmişler?

Eserin adı nedir?

Eser nerede (Şehir, İlçe v.b)
bulunmuştur?

Eser hangi döneme/yüzyıla ait?

Sizce eser hangi amaçla
kullanılmıştır?

Eseri beğenip beğenmediğinizi
nedenleriyle yazınız.

a)

Gördüğümüz bu nesne hangi malzemeler kullanılarak yapılabilir?

b)
Sizce bu nesnede bu malzeme neden kullanılmış olabilir? (Neden tahta, cam değil de taş
kullanılmış gibi.)

c)

Burada yaşamın hangi kesiti ele alınmıştır?

d)
Peki o zamanlar bu nesne bu kadar önemli miydi? Neden bu nesneyi yapma ihtiyacı
hissetmişler?

> > Etkinlik 2
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı:

Arkeolog Ziyareti

Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
- Ülkemizin kültürel varlıklarını oluşturan öğelere örnekler verir. 5.11
- Yakın çevresi ve ülkemizin tarihi geçmişi olan mimari yapılarını araştırır. 5.14
- Tarihi mimari yapıları yapılış zamanlarını dikkate alarak zaman çizelgesi üzerinde gösterir. 5.15
- Tarihi mimari yapıların özelliklerini açıklar. 5.16
- Kültürel varlıklarımızın günümüzde ne derece değişime uğradığını nedenleriyle açıklar. 5.17
- Kültürel varlıklarımızın yok olmaması için ne gibi faaliyetlerin yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde
bulunur.5.18

Materyal: Müzedeki eserler, Kağıt, Çalışma kağıtları, Kalem, Fotoğraf makinesi
Yöntem: Tartışma ve araştırma yöntemi
Öğretim Süreci:
Önceden sınıf öğretmeninin söz konusu ünite kapsamında bahsedeceği, arkeolog kavramı nedir?, kimdir?, ne iş
yapar? vb. açıklamalarla kısaca bilgilendirilir. Konunun daha ayrıntılı anlaşılması için sınıfa arkeolog çağrılır.
Sınıfı ziyaret edecek olan arkeoloğa, öğrencilerden sormak istedileri sorular varsa önceden hazırlamaları
istenilerek sorgulama becerilerinin geliştirilmesine olanak tanınır. Ardından belirlenen zaman dahilinde sınıfa
gelen arkeolog ilk olarak mesleki açıdan tanımlamalarda bulunduktan sonra tahihi alanlar, tarihi buluntuların
bulunup ortaya çıkatılması, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bilgilendirici sunum yapar. Buna ek olarak
yaşadığımız çevre kapsamında var olan tarihi değerlerimizin kültürel miras çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu
süreçte yapılacak olanlarla ilgili öğrencilere bilgiler aktarır. Bu süreçte öğrencilerin dinleme yanında sorgulama
gibi becerilerinin de kazandırılmasına fırsat verilecektir. Sunumun hemen ardından öğrencilerden önceden
hazırladıkları soruları sormaları istenilerek etkinliğe katkı koymaları istenilecektir.

Öğretmene Notlar:
Arkeolog bulunamaması durumunda bu etkinlik canlandırma veya proje (araştırma) ödevine dönüştürülebilir.

Değerlendirme:
Konuyla ilgili öğrencilere yöneltilecek sorularda değerlendirme yapılır.

> > Etkinlik 3
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Arkeopark Etkinliği
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
- Ülkemizin kültürel varlıklarını oluşturan öğelere örnekler verir. .5.11
- Yakın çevresi ve ülkemizin tarihi geçmişi olan mimari yapılarını araştırır. 5.14
- Tarihi mimari yapıları yapılış zamanlarını dikkate alarak zaman çizelgesi üzerinde gösterir. 5.15
- Tarihi mimari yapıların özelliklerini açıklar. 5.16
- Kültürel varlıklarımızın günümüzde ne derece değişime uğradığını nedenleriyle açıklar. 5.17
- Kültürel varlıklarımızın yok olmaması için ne gibi faaliyetlerin yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunur. 5.18

Materyal: Kağıt, Kalem, Kürek, Kova, Boya fırçası, Mala, Eldiven, Poşet, Buluntu fişi, Kazık, Şerit, Büyüteç, Metre,

Kap parçaları, Plastik kemik, Fotoğraf makinesi, Şapka, Çalışma kağıtları

Yöntem: Soru-cevap, Grupla problem çözme, Örnek olay, Canlandırma, İşbirliğine dayalı öğrenme
Öğretim Süreci:
• Etkinlik Öncesi
Etkinlik öncesinde etkinliğin uygulanacağı gün öğrencilere okula fotoğraf makineleri ile gelmeleri istenir. Ardından
etkinliğin uygulanacağı gün önceden okulun kum havuzu gibi toprak bir alana gidilerek alanın kazıklarla ve şeritlerle
sınırlandırılması yapılır. Ardından 4 açmaya (bölmelere) sınırlı alandaki toprağın altına bazı kap parçaları ve kemik
gibi nesneler gizlenir. Her açmada çalışacak deney grubu öğrencisine yetecek kadar kürek, boya fırçası, büyüteç,
kova, mala, buluntu fişi, kalem, poşet, metre, eldiven gibi malzemeler çalışma alanına koyulur.
• Etkinlik Süreci
Etkinlik süreci kapsamında öğrencilerle birlikte alana gidilir ve şu açıklama yapılır: “Arkeolog kelimesinin anlamını
geçen etkinliğimizde konuşmuştuk. Arkeologlar kazı bilimci demektir. Kazı bilimciler toprağı kazıp altından çıkanları
inceleyerek eskiden yaşamış insanlar hakkında bilgi toplarlar. Toprak, geçmişten bu yana yaşamış tüm insanların
sırlarını gizler. Şimdi biz de birer kazı bilimci olalım ve toprağı kazarak geçmişe ait sırları keşfedelim.” Her öğrenciye
şapkaları, eldivenleri dağıtılarak uygulamaya geçilir.
Öğrencilere canlandırma, örnek olay ve grupla problem çözme yöntemleri kullanılarak onların eleştirel ve yaratıcı
düşünme, problem çözme, araştırma, girişimcilik, gözlem, iş birliği ve sosyal katılım, kültürel farkındalık ve miras ile
empati becerilerinin geliştirebilmesine fırsat sunulur. Kazı uygulaması esnasında araştırmacı soru-cevap yöntemi
kullanılarak öğrencilerden kazı yaparken ve nesneleri bulduklarında düşündükleri/hissettiklerini aktarmaları istenir.
Ayrıca kazı uygulaması esnasında öğrencilerin toprak altından çıkarttıkları nesnelerin detaylarını buluntu fişlerine
yazmaları istenir.

• Etkinlik Sonrası
Öğrencilerin etkinlik sonrasında yapılan etkinlik süreci ile ilgili soru kağıtları verilerek cevaplamaları istenir.
Yapılan etkinlik tartışılarak öğrencilerde kültürel miras ve farkındalık becerilerinin geliştirilmesi hedeflenerek
yaşadıkları çevre içerisindeki kültürel değerlerin nasıl gün yüzüne çıkartıldığını ortaya koyarak kültürel çevre
bilincinin oluşturuması amaçlanır.
Açma No:
Tarih:
Buluntunun Boyu:
Buluntunun Yapıldığı Malzeme:
Buluntunun Tanımı:

Biz bugün arkeologlar olarak neler yaptık?

Topraktan bir şey bulup çıkarmak sizi heyecanlandırdı mı, neden?

Toprağın altında başka neler bulabiliriz acaba?

Ailenizle hiç arkeolojik alan/ören yeri gezdiniz mi?

Tarihi bir kent gezdiniz mi? Gezdinizse bizimle neler gördüğünüzü paylaşır mısınız?

> > Etkinlik 4
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Yaşlılarla Röportaj
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
• Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlerin toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini açıklar.
• Karar verme süreçlerine katılmanın önemini bilerek kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir.
• Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının korunmasında sorumluluk üstlenir.
• Engelli, yaşlı vb. kişilerin toplumla uyumlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması
konusunda önerilerde bulunur.
• Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.

Materyal: Ses kayıt aracı, Kalem, Kağıt, Fotoğraf makinesi
Yöntem: Araştırma, Sorgulama
Öğretim Süreci:
• Etkinlik Süreci:
Önceden öğretmen tarafından hazırlanan hazırlanan soruların yer aldığı formlar öğrencilere dağıtılarak aileleri
üyeleri arasında yer alan en yaşlı birey ile röportaj yapmaları istenilir. Öğrencilerden röportaj yaparken konuşmayı
röportajın yapıldığı kişiden izin alarak kayıt altına alması istenilir. Ardından öğrenciler, röportaj sırasında
konuştuklarını öğretmenin hazırladığı etkinlik formuna yazıp getirecektir. Daha sonraki süreç içerisinde eskiden
oynanan oyunlar, aile hayatı ve okul hayatının günümüzdeki okul, aile ve oyunlarla karşılaştırılmasını isteyen etkinlik
kağıdı öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden eskiden oynanan oyunları, okul ve aile hayatının nasıl olduğu hakkında
çıkarımda bulunmaları için yaptıkları röportajlardan faydalanmaları istenir. Röportaj soruları etkinlikte bulunması
istenen okul, aile hayatı ve oyunlara göre hazırlanmıştır. Her grup üyesi yaptığı röportajı grup arkadaşlarına okur ve
fikir edinmeleri sağlanır.
• Etkinlik Sonrası:
Öğrenci röportaj esnasında soru-cevap yöntemini kullanarak bu yöndeki becerilerini geliştirmesi beklenir. Buna ek
olarak öğrencilerin aile büyüklerinin çocukluklarını araştırarak geçmiş ve bugün arasında köprü kurabilmesini
sağlayarak aile büyüklerinin çocukluğunda var olan değerlerle şimdiki değerler arasında karşılaştırma yapabilmesine
yardımcı olması amaçlanır. Böylelikle yaşadıkları sosyal ve doğal çevre kapsamında aile birliğine önem verecekleri
gibi çevresindeki değişimleri doğal zamanı ve mekanı doğru algılama becerisiyle birlikte pekiştirebilmesi
hedeflenmektedir.

Değerlendirme:
Öğrenme Çıktısı değerlendirme formu

Röportaj Yapılan Kişi:
Yakınlık Derecesi:

Nerede doğdunuz?

Sizin çocukluğunuzda doğduğunuz yer nasıl bir yerdi?

Nerede okudunuz? Kaç yıl okula gittiniz?

Çocukken öğretmenler, öğrenciler nasıldı, dersler nasıl işlenirdi?

Çocukken aile içi iletişiminiz nasıldı, örnek verebilir misiniz?

Çocukken oynadığınız oyunlar nasıldı örnek verebilir misiniz?

Çocukluğunuzda bayramlar nasıl kutlanırdı?

Çocukken insanlar nasıl vakit geçirirdi?

Çocukken hangi oyuncaklarla oynardınız?

Çocukken yaşadığınız çevre, eviniz, bahçeniz nasıldı?

İmkanınız olsa bugünden geçmişe gitmek ister miydiniz? Neden ?

Sizin zamanınızda yaşadığınız çevre ve şimdiki çevre arasındaki farklar nelerdir?

Son olarak bize bir tavsiyeniz öğüdünüz var mı?

GEÇMİŞ
OYUNLAR

AİLE HAYATI

OKUL HAYATI

ÇEVRE

ŞİMDİ
OYUNLAR

AİLE HAYATI

OKUL HAYATI

ÇEVRE

> > Etkinlik 5
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Avukat Veya Sosyal Hizmet Uzmanı Sınıf Ziyareti
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı:
• Çocuk olarak haklarının olduğunu ve bunların yasalar ile korunduğunu fark eder.
• Kendisi gibi başkalarının da hakları olduğunu bilerek diğerlerinin haklarına saygı gösterir.
• Hakları ihlal edildiğinde, hakkını arar.
• KKTC vatandaşı olarak sahip olduğu vatandaşlık hak ve sorumluluklarına örnekler verir.
• İyi bir vatandaş olabilmek için, hangi davranışlar göstermesi gerektiğini açıklar.

Materyal: Ses kayıt aracı, Kalem, Kağıt, Fotoğraf makinesi
Yöntem: Araştırma, Soru - Cevap
Öğretim Süreci:
Önceden sınıf öğretmeninin söz konusu ünite kapsamında bahsedeceği çocuk hakları, vatandaşlık gibi kavramları
pekiştirmek adına sınıfa bu yönde “Evrensel Çocuk Hakları Derneği” yetkilileri, sosyal hizmet uzmanı (Barış Başel)
veya bu yönde çalışmalarını yürüten bir avukat gelmesi sağlanarak öğrencilerin bu yönde bilinçlendirilmeleri
sağlanabilir.

Öğretmene Notlar:
Sınıfa getirilecek uzman kişi bulunamaması durumunda yapılacak etkinlik önerileri:
- Konuyla ilgili pano hazırlanması ( tüm okula yönelik olabilir. )
- Sunumlar hazırlanması ve ailelerin / diğer sınıfların çağrılarak sunumların yapılması.
- Bir hikaye üzerinden tartışma halkarı oluşturulabilir.
- Drama çalışması
- Çocuk hakları ile ilgili mücadele eden dünyadaki tanınmış kişiler sunum halinde hazırlanabilir. İnsanların
bilinçlenmesi için biz ne yapabiliriz sorusu ile ilişkilendirilebilir.

> > Etkinlik 6
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Sıkışık
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 5. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Ünite 3
Materyal: Koli bandı
Yöntem: Oyun, Gözlem.
Öğretim Süreci: Öğrenciler bahçeye çıkarılır. Koli bandı yere daire şeklinde yapıştırılır. Bu şekilde 4 daire

oluşturulur. Öğrenciler bu dairelerin içerisine birbirine çarpmayacak şekilde yerleşirler (Her karenin içerisinde sayının
eşit olmasına gerek yok.). Öğretmen “Gezi başlasın!” dediği zaman öğrenciler karelerden çıkıp etrafta dolaşırlar. Bu
arada öğretmen bir tane daireyi azaltır. Öğretmen “ Herkes eve!” dediği zaman ise öğrenciler daire içerisine döner. Bu
şekilde her defasında öğretmen yerden bir daireyi azaltarak oyun devam eder. En son kalan daireye öğrenciler
sığamadığında oyun biter ve öğretmen şu soruları yöneltir:
S1: Başta herkes rahat mıydı? Yürüyecek hatta dans edecek alanınız bile var mıydı?
S2: Son kareye girdiğiniz zaman rahat mıydınız? Neden ?
S3: Sizce insanların tek bir yere yerleşmesi sonucu ne gibi sorunlar ve ihtiyaçlar ortaya çıkar? O bölgede yaşayan
canlılar (ağaç, hayvan, böcek, insan, çiçek, vb.) ne gibi sorunlarla karşılaşırlar?
S4: Nüfusun hızlı artması sonucu çevrede hangi sorunlar oluşabilir?

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Oyun uzun tutulmamalıdır. Buradaki amaç bir bölgedeki hızlı nüfus artışınıdan dolayı meydana gelebilecek sorunlardan
yola çıkarak çevre sorunlarının farkına varılmasıdır.

Değerlendirme:
Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar değerlendirilecektir.

Öğretmene Notlar:
Etkinlik esnasında oyunda çarpışmalar oluşabileceğinden öğrencilere koşmamaları gerektiği söylenmelidir.

Öğrenci Resimleri (Grup):
https://media.istockphoto.com/vectors/silhouette-teens-boy-student-design-vector-id844153588?k=20&m=8441
53588&s=612x612&w=0&h=vxkwzfqCr2bvg96CpJ2sGUqQFLPNC2c1AhmCI57_lDs
Öğrenci Resimleri (İkili):
https://www.istockphoto.com/vector/silhouette-teens-boy-girl-pose-standing-student-gm844153740-138150595

> > Etkinlik 7
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Soğukta Yaşayamam
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 5. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Ünite 4
Materyal: Tahta kalemi, beyaz tahta, fidan, kürek.
Yöntem: Uygulama, Anlatım.
Öğretim Süreci:
* Öğretmen yükseklere çıkıldığı zaman havanın soğuduğunu öğrencilere tahtada çizim yaparak gösterir ve anlatır.
*Aşağıdaki bilgileri öğrencilerin sosyal bilgiler defterine yazmaları istenir.
*Yükseklik arttığından dolayı sıcaklık düşüş göstereceğinden çok yüksek yerlerde hava soğuk olur. Hava soğudukça
da bitki örtüsü seyrekleşir. Yüksek ve soğuk yerlerde ağaçlar dağınık şekildedirler buralarda orman görülmez. Bu
duruma “Orman sınırı” denir. Daha da yükseğe ve dondurucu soğuklara çıkıldığı zaman bu ağaçlar da kaybolur. Buna
da “Ağaç sınırı” denir. Belli bir yükseklikten sonra bitki yetişmez (Türkiye Orman Varlığı ve Asli Ağaç Türlerimiz ORKOOP).
*Ormanlarımızın sayısını çoğaltabilmemiz adına yüksekliği fazla olmayan yerlerde fidan dikmeliyiz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Fidanın dikileceği yer önceden belirlenmiş ve toprak kazılmış olmalı. Fidan dikildikten sonra toprağa ilk sulama
yapılmalıdır.

Değerlendirme:
Öğrencilere “Orman Sınırı” ve “Ağaç Sınırı” kelimelerinin anlamları ve yükseklik yerlerde neden daha az bitki örtüsü
görüldüğü sorulur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar değerlendirilecektir.

Öğretmene Notlar:
Okul bahçesinde, yapılacak bir gezide veya her çocuğun evinin bahçesinde, mahallesinde fidan dikimi yapabilir.
Burada vurgulanmak istenen soğuk alanlarda bitki örtüsünün azaldığından dolayı dünya üzerinde var olan ormanların
sayısının artırılması için uygun arazilerin ayrılması ve fidan dikimi yapılması gerekmektedir.

Resim1 Yükseklik-Isı İlişkisi:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fta2kb.com%2F%3Fp%3D136
&psig=AOvVaw2PtsFSUdAGM8pvDJ0nXtu0&ust=1633002213206000&source=image
s&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMCgwbyNpPMCFQAAAAAdAAAAABAD

Resim2 Fidan Dikimi:
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbag-bahce.blogspot.com%2F2
014%2F02%2Fmeyve-fidan-nasl-dikilir.html&psig=AOvVaw0rhlIJgmHeqcEB7osjoAe-&
ust=1633002369695000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPjs-4SOpP
MCFQAAAAAdAAAAABAO

> > Etkinlik 8
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Etkinlikleri
Etkinlik Adı: Toplu daha eğlenceli değil mi?
Dersin Adı ve Düzeyi: Sosyal Bilgiler – 5. Sınıf
Hedeflenen Öğrenme Çıktısı: Ünite 6
Materyal: Tuvalet kağıdı rulosu, ip.
Yöntem: Oyun, araştırma.
Öğretim Süreci:
Öğretmen öğrencileri okulun bahçesine çıkarır. Her öğrenci ip ile beline bir rulo bağlar. Öğrencilere bedenlerinin bir
araç, ruloların ise egzoz olduğu söylenir.
1. Durum: Öğretmen, öğrencileri yanyana koyarak belirli uzaklıktaki bir yere yürüyerek gitmelerini ister.
2. Durum: Öğretmen öğrencileri beşerli grup olacak şekilde şerit bant/ip ile bağlar ve her gruba bir rulo (egzoz) vererek
yine aynı uzaklıktaki yere yürüyerek gitmelerini ister.
Öğrencilere etkinlik sonunda hangi durumda daha az egzozun kullanıldığı sorulur. Benzer şekilde aşağıdaki sorular
yöneltilir:
Soru1: Toplu taşıma araçlarına binerek mi yoksa kendi araçlarımızla mı bir yere gittiğimiz zaman ( örneğin okuldan
pikniğe) daha fazla egzoz dumanı çıkarmış oluruz?
Soru2: Toplu taşıma araçlarını tercih edersek çereye ve sağlığımıza ne gibi faydaları olabilir?
Soru3:Kıbrıs gibi ufak bir yerde en fazla kullanabileceğimiz toplu taşıma aracı ne olabilir? Neden?
Soru4: Çeşitli ülkelerde güneş enerjisi ile çalışan toplu taşıma araçları olduğunu biliyor musunuz?

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
İp getirmeyen öğrenciler tuvalet kağıdı rulosunu elinde tutabilir.

Değerlendirme:
Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlara ilişkin proje hazırlamaları ve sınıfta arkadaşlarına sunmaları istenir. Yapılan
projeler değerlendirilir.

Öğretmene Notlar:
Çevre dostu toplu taşıma araçları sunum şeklinde anlatılabilir. Bu konu öğrencilere de ödev olarak verilebilir.
Öğrencilerden konu ile ilgili sunum yapmaları istenebilir.

Öğrenci Resmi:
https://www.istockphoto.com/vector/young-man-silhouette-avatar-character-gm864481158-143527511
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