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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ,EYLEM PLANI 
 
 EYLEM VE ETKİNLİKLER  

UYGULAMA 
EKİM  

*Tüm okulun çalışılacak konu hakkında bilgilendirilmesi 
• Okulun ilk haftasında yapılan öğretmenler kurul toplantında 

okuldaki  öğretmenler “Biyolojik Çeşitlilik ”konusu ile ilgili 
bilgilendirilmiştir. Okulda çalışan personel de bilgilendirilmiştir. 
Koordinatör öğretmenler  konu hakkında bilgi verilmiştir.  

Koordinatör  
Öğretmenler 
Konu hakkında  
Bilgi verildi toplantılar 
yapıldı. 

*Eko-okul timinin oluşturulması 
• Her sınıftan iki öğrenci görevlendirilerek tim oluşturuldu.Timdeki 

öğrenciler dışında diğer okul öğrencilerinin de görev almasına karar 
verildi 

 

 
Koordinatör  
Öğretmenler ve öğrenci 
ile okul personelinden 
oluşturuldu 

*Veliler ve semt halkının okulun çalıştığı konu hakkında 
bilgilendirilmesi    ( toplantılar) 

• Yapılan sınıf veli toplantılarında ve okul genel toplantısında  velilere 
konu anlatılmıştır. 

 

 
Tüm öğretmenler 
tarafından anlatıldı 

*Eko-okul komitesinin gözden geçirilmesi 
• Komite gözden geçirilmiş ve değişikler yapılmış, okuldan  iki 

koordinatör öğretmen  ,okul müdürü ve müdür yardımcısı 
öğretmenlerden oluşturulmuştur. 

 

 
Komite oluşturulmıştur. 
 

*Eko-okul eylem planı hazırlanması 
• Eylem planı koordinatör öğretmen tarafından yapılan araştırmalar 

sonucunda ve okuldaki diğer öğretmenlerle beraber  okul öncesi 
öğrenci seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır 

 

 
Koord. Öğretmenler  
tarafından hazırlandı. 

*Eylem planının Eko-okul koordinatörüne gönderilmesi 
• Eylem planı Eko-okul koordinatörüne gönderilmiştir. 

 

Koord. Öğretmenler  
tarafından gönderildi. 
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*Okulun çevresel incelemesi-okul civarında bulunan türlerin ve 
yaşam ortamlarının tespiti 

• 4 Yaş grubu KAR ÇİÇEKLERİ  ve 5 yaş grubu  CARETTA 
KAPLUMBAĞALARI sınıfları tarafından sınıf velileri ile birlikte 
araştırmalar yapılıp, resimler ve yazılar  sınıf eko-okul panolarında 
sergilenmiştir. Dokümanlar  eko-okul dosyasına eklenmiştir.Yöreye 
has meyve ,sebze,bitki,ağaç,hayvanlar ile ilgili bilgiler 
bulunmaktadır. 

 

Koord. Öğretmen 
Sevil AKBULUT ve 
Zozan KARAKURT 
ile  Kar Çiçekleri ve 
Carettalar  sınıfı 
tarafından 
hazırlanmıştır. 



*4 Ekim Hayvanları Koruma Haftası ile ilgili çalışma yapma , 
resim oluşturma. 

• Hayvanları koruma günü ile ilgili resim çalışmaları ve çeşitli 
hayvan resimleri kesme-katlama, atık materyallerle 
çalışmalar,kolaj tekniği ,boyama teknikleri  v.b. sanat 
etkinlikleri ile sınıflarda yapılmıştır. 

 

Tüm okuldaki 
öğrenciler tarafından 
çeşitli çalışmalar 
yapılmış ve 
etkinlikler panosunda 
sergilenmiştir.  

 *Eko- Okul panosunda sergilenerek tüm öğrencilerin dikkatinin 
çekilmesi 

• Evden getirilen resimlerle ve sınıf içi çalışmalarla  ,hayvanları 
koruma günü ile ilgili pano oluşturulmuştur. Panoda sergilenerek 
tüm öğrencilerin dikkatinin çekilmesi sağlanmıştır. 

 
Tüm öğretmenler 
Çalışmalara katılmış 
ve panoda çalışmaları 
sergilemişlerdir. 

*5 Ekim Dünya Kuş Gözlem Gününün kutlanması pano yoluyla 
tüm okulun ilgisinin çekilmesi  

• Koordinatör öğretmen Sevil AKBULUT tarafından konu ile 
ilgili araştırma yazıları ve resimler panoda sergilendi. 

 
 
Koordinatör Öğretmen 
tarafından hazırlandı. 

*Her sınıfa nesli tehlikede olan ve korunması gereken bir hayvan 
yada bitki  adının  verilmesi. 

• Biyolojik çeşitlilik ile ilgili olarak nesli tehlikede olan bitki ve 
havyan isimleri  verilmiştir. Bunlar; 

• NİLÜFERLER, ( 3YAŞ TAM GÜN 1.GRUP SINIFI 
• MENEKŞELER ( 3 YAŞ YARIM GÜN 2.GRUP SINIFI 
• KAR ÇİÇEKLERİ, ( 4 YAŞ TAM GÜN 1.GRUP SINIFI) 
• SEVGİ ÇİÇEKLERİ, ( 4 YAŞ TAM GÜN 2.GRUP SINIFI 
• CARETTA KAPLUMBAĞALARI, ( 5 YAŞ TAM GÜN 1.GRUP 

SINIFI 
• LALELER ( 5 YAŞ TAM GÜN 2.GRUP SINIFI 
• KUM ZAMBAKLARI, ( 5 YAŞ YARIM GÜN  3.GRUP SINIFI 
• ÇİĞDEMLER ( 5 YAŞ TAM GÜN 3.GRUP SINIFI 

 

 
 
 
 
Tüm öğretmenler 
Sınıflarına ilgili 
isimleri verdiler. 

 *Dış mekân gezilerinde ve bahçede sonbahara ait değişiklikler 
üzerine gözlemlerde bulunulur. 

• Okulun bahçesindeki ağaç, yaprak ve çiçekler ,sebze ve meyveler 
çocuklarla incelenmiştir. 

 
Tüm öğretmenler 
tarafından dış mekan 
gezileri yapılmıştır. 

*Türkiye de görülen ve nesli tehlike altında olan hayvanlar 
hakkında araştırma ve panoda sunum 

• Koordinatör öğretmen Sevil AKBULUT tarafından konu ile 
ilgili araştırma yazıları ve resimleri dikkat çekici bir sunumla 
ve kar çiçekleri amblemleri ile kenar bölümleri süslenerek  
pano hazırlanıp,sunum yapılmıştır. 

Koord. Öğretmen 
Sevil AKBULUT ve  
4 yaş grubu ,Kar 
Çiçekleri sınıfı 
tarafından 
hazırlanmıştır. 

*Evden getirilen hayvan resimlerinden hayvanları koruma günü 
için pano oluşturulması 

•  4 Yaş grubu KAR ÇİÇEKLERİ  ve 5 yaş grubu  CARETTA 
KAPLUMBAĞALARI sınıfları tarafından evden getirilen resimlerle 
,hayvanları koruma günü ile ilgili sınıf eko-okul panoları 
oluşturulmuştur. 

 

Koord. Öğretmen 
Sevil AKBULUT ve 
Zozan KARAKURT 
ile  Kar Çiçekleri ve 
Carettalar  sınıfı 
tarafından 
hazırlanmıştır. 



*Hayvan sevgisi ile ilgili sınıflarda eğitici hikaye anlatılması 
• Okul kütüphanesinde yer alan hayvan sevgisi ,hayvanları koruma ile 

ilgili kitaplardan birkaç tanesi seçilerek sınıflarda öğretici olması 
amacıyla öğretmenlerce anlatılmıştır. 

 

Tüm öğretmenler 
Tarafından sınıflarda 
anlatıldı 

 KASIM  

*Bilgi alınabilecek kurumların ve kişilerin belirlenmesi ve bu 
kişilerin okula davet edilmesi 

• Okulumuza Özel Çevre Koruma Müdürlüğünden yetkililer 
çağrıldı.Bilgi alındı. 

 

 
Okul idaresi ve 
koordinatör öğretmen 
Tarafından yapıldı. 
 

*Aylık en temiz ve düzenli sınıf seçimi başlatma 
• Koordinatör öğretmen tarafından hazırlanan yeni sınıf kontrol 

listeleri ile Eko-tim öğrencileri en temiz ve en düzenli sınıf seçimini 
yapmışlardır.Birinci olan sınıf veya sınıfların kapısına kurdele 
takılarak ödüllendirilmiştir. 

 

 
Koord. Öğretmenler 
Tim kontrolleri 
beraber yapmışlardır. 

*Nesli tükenen hayvanlar araştırma yapılması,Eko -okul 
panosunda sergilenmesi 

• Okul öğretmenlerinden  Birsen BOZOĞLAN tarafından konu 
ile ilgili araştırma yazıları ve resimleri dikkat çekici bir 
sunumla ve sevgi çiçekleri amblemleri ile kenar bölümleri 
süslenerek  pano hazırlanıp,sunum yapılmıştır. 

 

Öğretmen 
Birsen BOZOĞLAN 
ve 4 yaş grubu ,Sevgi  
Çiçekleri sınıfı 
tarafından 
hazırlanmıştır. 

*Her maddenin çöp olmadığı bilincinin oluşturulması, sınıflara 
kâğıt ve pet şişe, cam şişe ve atık pil atılacak kutular konulması.  

• Çocuklarda her maddenin çöp olmadığı bilinci 
oluşturulmuştur.  Sınıflara atık kağıt, atık plastik ,  atık pil,atık 
cam atılacak kutular konulmuştur.Çocuklar okul ve ev 
ortamında biriktirdikleri atıkları uygun kutularda geri dönüşüm 
kutularında biriktirmektedirler. 

 
Tüm okuldaki 
sınıflara ,koridor ve 
okul girişine kutular 
konulmuştur. Tüm 
sınıflarda geri dönüşüm 
yapılmaktadır. 
  

*Doğa ve çevre inceleme gezisi yapılması 
• Okulun bahçesindeki ağaç,yaprak ve çiçekler ,sebze ve meyveler 

çocuklarla incelenmiştir. 

Tüm okuldaki 
öğrenciler bahçede 
inceleme gezisi 
yapmışlardır.  

*Eko-ilkenin tüm okulun katılımı ile tespiti 
• Eko-ilke olarak okulumuz “İlçemizdeki endemik canlıları, 

gelecek nesillerimiz için koruyalım” ilkesini tespit etti. 
 

 
Tüm okul tarafından 
belirlendi. 
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*Sınıf içinde bir köşe oluşturularak eko konumuzla ilgili 
olarak    çarpıcı resimlerle ve yazılarla donatılması. 

• Tüm sınıflarda eko-okul panoları düzenlenmiş,aylık 
konular sınıflardaki panolarda resim ve yazılarla 
düzenlenmiş,ayrıca eko-okul konulu yapılan 
çalışmalarda sergilenmiştir. 

 
Tüm öğretmenler 
Tarafından sınıflarda 
eko-okul panoları 
oluşturulmuştur. 



*Her sınıfta Eko –ilkemiz ve eko konularımızı belirten yazılar 
asılması 

• Sınıflardaki panolar da  ve Eko-okul panosunda  da Eko-ilkeyi 
ve Eko konuları belirten yazılar asılmıştır. Konular aylık olarak 
tüm panolarda yenilenmektedir. Veliler ve sınıf öğretmenleri konu 
araştırmaları yapmaktadır,koordinatör öğretmenlerde  okuldaki 
diğer öğretmenlere yardımcı olarak çalışmaları yürütmektedirler. 
 

Tüm öğretmenler 
Tarafından 
sınıflardaki  eko-okul 
panolarında Eko-
ilkemiz ve eko 
konularımızı belirten 
yazılar asılarak  
oluşturulmuştur. 

*Kuşların koruması ile ilgili slogan yarışması düzenlenmesi, 
dereceye giren sloganların panoda sergilenmesi 

• Kuşların korunması ile ilgili slogan yarışması düzenlenmiştir. 
Velilere de slogan yarışması ile ilgili açıklayıcı ev notları 
gönderilmiştir. Yarışmaya 25 adet sloganla öğrenciler 
katılmışlardır.Sloganlar panoda sergilenmiştir.Slogan listesi 
ekte yer almaktadır. Yarışmaya katılan 25 öğrenci küçük 
hediyelerle ödüllendirilmiştir. 

 

 
Tüm okulda 
kuşların koruması ile 
ilgili slogan yarışması 
düzenlenmiştir. 
Sloganlar panoda 
sergilenmiştir. 

*Okulda kış temizliği yapılması 
• Tüm okulun ,öğrencilerin ,öğretmen ve personelin katılım ile okulda kış 

temizliği yapılmıştır.Her  yer temizlenmiştir.Çocuklar evden doğa dostu 
temizlik maddeleri getirmiştir.Okul bahçesinde de temizlik çalışmaları 
yapılmıştır. 
 

 
 
Tüm okulda kış 
temizliği yapılmıştır. 

*Su ve Enerji tüketimi ve tasarrufu ile ilgili tüm sınıflarda bilgi 
verilmesi. 
• Elektrik ve suda tasarruf yapılması, enerji ve su  tasarrufuna önem 

verilmesi öğrencilere ; sınıflarda Türkçe dil etkinliklerinde sohbet, 
hikaye anlatma,slayt izleme yöntemleri kullanılarak  anlatıldı. 

 

 
Tüm öğretmenler 
Tarafından sınıflarda 
anlatıldı 

*Sebze ve meyvelerin çekirdeğini çıkarıp,kurutarak,tekrar 
toprağa ekebilme deneyinin yapılması 
• Deney çocuklarla beraber sınıfta uygulanmış, deney  raporu ekler 

bölümüne de eklenmiştir. 
 

 
Tüm öğretmenler 
Tarafından sınıflarda 
öğrencilerle uygulandı. 

*Silifke Özel Çevre Koruma Müdürlüğüne gezi yapılması,bilgi 
alınması: 
• Kar çiçekleri sınıfı,eko-tim  ve öğretmen Sevil AKBULUT ile gezi 

yapıldı.Özel Çevre Koruma Müdürü ile görüşüldü.Biyolojik 
çeşitlilik ve Göksu Deltası ile ilgili bilgiler alındı.Paylaşımlarda 
bulunuldu. 

Koord. 
Öğretmen,Tim ve 4 
yaş grubu Kar 
çiçekleri sınıfı ile 
gezi yapıldı. 

 ARALIK  
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*Eko- Tim başkanlığında “Her çocuğun temiz bir çevrede yaşama 
hakkının bulunduğunun ve çevremizdeki canlıların da bu hakka 
sahip olduklarının açıklanması”. Öğrencilere  düşen görevlerin 
anlatılması 
• Konu ile ilgili öğretmenler rehberliğinde sınıflarda Türkçe dil 

çalışması ve fen ve doğa etkinlikleri yapılarak öğrencilere konu 
kavratıldı. 

 
 
Koord. Öğretmenler 
Tüm öğretmenler 
İle çalışma tüm 
sınıflarda uygulandı. 
 



*Besin zinciri konusunda araştırma yapılması,bu konuyu 
gösteren resim yarışması düzenlenmesi 

• 5 yaş grubu  CARETTA KAPLUMBAĞALARI  tarafından sınıf velileri 
ile birlikte araştırmalar yapılıp, resimler ve yazılar  eko-okul panosunda 
sergilenmiştir.Sınıfta bu konu ile ilgili resim yarışması yapılmıştır. 

 

5 yaş grubu  
CARETTA 
KAPLUMBAĞALARI  
Sınıfı tarafından 
uygulanmıştır. 

*Çevre kirliliğinin hayvanlar ve bitkiler üzerindeki etkilerinin 
araştırılması, panoda sergilenmesi. 
• 4 Yaş grubu KAR ÇİÇEKLERİ  ve 5 yaş grubu  CARETTA 

KAPLUMBAĞALARI sınıfları tarafından sınıf velileri ile birlikte 
araştırmalar yapılıp, resimler ve yazılar  sınıf eko-okul panosunda 
sergilenmiştir. Dokümanlar  eko-okul dosyasına eklenmiştir. 

Koord. Öğretmen 
Zozan KARAKURT 
ile  Kar Çiçekleri ve 
Carettalar  sınıfı 
tarafından 
hazırlanmıştır. 

*Park ve bahçe gibi dış mekân gezileri yapılır ve kış  mevsiminin  
etkileri gözlemlenir. 
• Dış mekan gezilerinde ve okul bahçesinde kış mevsiminin 

özellikleri,doğaya etkileri gözlem yapma ,yaparak yaşayarak 
öğrenme ve sınıfta beyin fırtınası ,soru-cevap,sohbet ,resimler ve 
hikayelerle çocuklarla öğrenildi. 

 

 
Tüm öğretmenler 
Tarafından sınıflarda 
öğrencilerle uygulandı. 

*29 Aralık Uluslar arası , Biyolojik çeşitlilik gününün kutlanması 
ve panoda duyurulması  
• Konu ile ilgili bilgi internetten hazırlanıp,öğretmenlere ve 

çocuklara bilgiler verilip,öğretmenler tarafından  da sınıflarda da 
kutlamalar yapıldı. 

Koord. Öğretmenler 
tarafından  bilgiler 
sunuldu.Tüm 
öğretmenler 
tarafından sınıflarda 
kutlandı. 

*Kuş göçlerinin araştırılması 
• Kuş göçleri internet ortamında araştırılarak,resim ve yazılar 

öğretmenler ve öğrencilerle paylaşıldı.Dökümanlar eko-okul 
doküman dosyasına da eklendi. 

 

Koord. Öğretmenler 
İle çalışma tüm 
sınıflarda uygulandı. 
 

* Nesli tükenen bir kuş türünün sanat çalışmaları ile sınıflarda 
yapılması: 
• Okul genelinde çalışmalar yapılmıştır. 
• NİLÜFERLER, ( 3YAŞ TAM GÜN 1.GRUP SINIFI 
Kelaynak kuşunu  
• MENEKŞELER ( 3 YAŞ YARIM GÜN 2.GRUP SINIFI 
• KAR ÇİÇEKLERİ, ( 4 YAŞ TAM GÜN 1.GRUP SINIFI)   
Saz horozu kuşunu 
• SEVGİ ÇİÇEKLERİ, ( 4 YAŞ TAM GÜN 2.GRUP SINIFI 
Kuğu çalışmasını 
• CARETTA KAPLUMBAĞALARI, ( 5 YAŞ TAM GÜN 1.GRUP 

SINIFI 
Turaç kuşunu yaptılar. 

Öğretmenler 
rehberliğinde atık 
materyaller 
kullanılarak,nesli 
tükenen kuş türleri 
resmedilmeye 
çalışılmıştır.Çalışmal
ar velilerin dikkatini 
konuya çekmek için 
okul girişindeki 
panoda 
sergilenmiştir. 
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*Okulumuzun içi ve bahçesini yaşadığımız çevreyi temiz 
tutmanın  öneminin vurgulanması, koridorlara uyarıcı 
resim ve yazıların asılması. 

• Okulun çeşitli bölümlerine temizlik,geri dönüşüm,güzel ve 
doğru davranışlar,tasarruf ile ilgili resim ve yazılar asıldı 

Gönüllü öğretmenler 
Tim tarafından 
yazılar ve resimler 
hazırlanıp,sınıflara ve 
çeşitli yerlere asıldı. 



                       OCAK 
 

 

 
*Okulumuzun çöp haritasının çıkarılması 
• Okulun çöp haritası ve atık kutları yapılan haritada belirtilerek  

Öğretmenler tarafından oluşturulmuştur. 
 

Koord. 
Öğretmenlerce 
 Yapılmıştır. 

 
*Yerel kuş gözlem topluluklarıyla bağlantıya geçilerek kuşların   
gözlenmesi ile ilgili bilgi alınması 
• Özel Çevre Koruma Müdürlüğünden bilgi alındı.Gözlenen 

kuşlarla ve endemik kuşlarla ilgili bilgiler alınıp,çocuklara cd’den 
seyredildi. Afişlerle ve broşürlerle kuşlar çocuklara  tanıtıldı. 

 

Koord. Öğretmenler 
 Ve Kar çiçekleri 
sınıfı tarafından 
yapıldı 

 
*Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının    ikinci    haftası) okul 
etkinlikleri ile kutlanması 
• Enerji tasarrufu ile ilgili Hülya BİÇER öğretmenimiz okul 

genelinde çocuklara projeksiyonla slaytlarla sunumlar yaparak 
çocuklara görsel ve duyuşsal bilgiler verdi. Sınıflarda da 
öğretmenler konu ile ilgili çocuklara bilgiler verip,çalışmalar 
yaptılar. 

•  

Tüm okulda slaytlarla 
ve sınıflarda anlatım 
ve çalışmalarla 
kutlandı. 

 
*Su, hava toprak kirliliğinin nedenleri,çözümlerinin araştırılması 
• Su ,hava  ve toprak kirliliğinin nedenleri ile ilgili internette 

araştırmalar yapıldı.Sonuçlara öğrencilere anlayabilecekleri 
seviyede anlatılıp,velilerde bilgilendirici yazılar evlere 
gönderildi.Bu konuya dikkatleri çekilerek bilgilenmeleri 
sağlanmaya çalışınındı. 

 

 
Tüm öğretmenler 
Tarafından sınıflarda 
öğrencilere ve velilere  
uygulandı 

 
*Notlar aracılığı ile ailelerden, elektrik, su kullanımında dikkat 
edilmesi gerekenleri çocukları ile konuşmaları ve konu ile ilgili 
uygulamaları yapmaları istenir. 
• Aile katılımı notları ile velilerle bu çalışma uygulandı. 
 

 
Tüm öğretmenler 
Tarafından sınıflarda 
öğrencilere ve velilere  
uygulandı 

 

 
*Enerji tasarrufu  ile ilgili sınıflarda eğitici hikaye anlatılması 
• Enerji ile ilgili “UZUN MEMET”,”RÜZGARIN GÜCÜ “YEL 

DEĞİRMENİ VE RÜZGAR GÜLÜ ”ve Enerji tasarrufu ile ilgili 
“KIRMIZI KURDELALI BİSİKLET” ,Hikayeleri sınıflarda öğretici 
olması amacıyla öğretmenlerce anlatılmıştır. 

 

 
 
Tüm öğretmenler 
Anlatmışlardır. 
 



*Enerji tasarrufu  ile ilgili sınıflarda resim ve elişi etkinliklerinin 
yapılması: 
Enerji tasarrufu ile ilgili çeşitli sanat çalışmalar ve projeler yapıldı 
Okul genelinde çalışmalar yapılmıştır. 
• NİLÜFERLER, ( 3YAŞ TAM GÜN 1.GRUP SINIFI 
Tasarruflu ampul mobil çalışması yaptılar. 
• LALELER( 5 YAŞ YARIM GÜN 1.GRUP SINIFI 
Tasarruflu ampul mobil çalışması yaptılar, 
• KUM ZAMBAKLARI ( 4 YAŞ YARIM GÜN 1.GRUP SINIFI) 
Abajur ve ampul yaptılar. 
• KAR ÇİÇEKLERİ, ( 4 YAŞ TAM GÜN 1.GRUP SINIFI)   
Güneş minderi ve kağıt yuvarlama ile kolaj çalışmasını 
Lambaları açık bırakmayalım,dünyamızı karartmayalım konulu afiş 
çalışmasını yaptılar. 
• SEVGİ ÇİÇEKLERİ, ( 4 YAŞ TAM GÜN 2.GRUP SINIFI 
Atık materyallerle abajur çalışması yaptılar. 
• CARETTA KAPLUMBAĞALARI, ( 5 YAŞ TAM GÜN 1.GRUP 

SINIFI 
Yel Değirmeni ve üç boyutlu abajur çalışması yaptılar. 

 
 
Enerji tasarrufu  ile 
ilgili sınıflarda çeşitli 
sanat çalışmalar ve 
projeler  
Okul genelinde 
çalışmalar tüm 
öğrenciler tarafından 
yapılmıştır. 
 
 
 

  

 

EKLER 
ARAŞTIRMA ÖDEVLERİ 

• Kar çiçekleri sınıfı öğretmeni Sevil AKBULUT tarafından veli katılımı çalışması 
yapıldı.Öğrencilerin aileleri ile birlikte sınıf isimleri olan kar çiçekleri ile ilgili 
araştırma yapıp,resim ve araştırma yazılarını okula getirmelerini isteyerek  velilerin 
dikkati konuya çekildi.Gelen yazı ve resimler sınıf eko-panosunda sergilendi. 

•  Hayvanları koruma günü ile ilgili hayvan resimleri evlerden araştırılarak okula 
getirilmiştir. 

• Silifke civarında bulunan türlerin ve yaşam ortamlarının tespiti ile ilgili velilerden 
çocukları ile birlikte araştırma yapmaları ve araştırma sonuçlarını sınıfta 
paylaşmaları istenmiştir. 

• Besin zinciri konusunda ve Çevre kirliliğinin hayvanlar ve bitkiler üzerindeki 
etkilerinin velilerden çocukları ile birlikte araştırma yapmaları ve araştırma 
sonuçlarını sınıfta paylaşmaları istenmiştir. 

 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ 

• Hayvanları koruma günü ile ilgili sınıflarda bilgi verilmiştir,sohbet edilmiştir.Çeşitli 
hayvan konulu şiir,tekerleme,parmak oyunu v.b. çalışmalar yapılmıştır. 

• Elektrikle çalışan aletler ile ilgili sınıflarda bilgi verildi. 
• Her maddenin çöp olmadığı bilincinin oluşturulması, sınıflarda  Türkçe dil çalışması 

yapılması. Rapor ektedir. 
• Çevre kirliliği ile ilgili drama yapılması. Rapor ektedir. 
• Enerji tasarrufu haftası ile ilgili tekerleme,soru-cevap,hikaye anlatma çalışmaları 

yapıldı. Rapor ektedir. 
• Dünya kirliliği ile ilgili soru-cevap,sohbet,açıklama çalışmaları yapıldı. Rapor 

ektedir. 
 



RESİM VE ELİŞİ ETKİNLİKLERİ 
• Hayvanları koruma günü ile ilgili resim çalışmaları ve çeşitli hayvan resimleri 

kesme-katlama v.b. sanat etkinlikleri ile sınıflarda yapılmıştır. 
• 4 yaş grubu, Kar çiçekleri sınıfı tarafından ,bahçedeki kurumuş,çiçek,yaprak v.b. 

çocuklarla toplanarak Atatürk haftasında Atatürk’e Çelenk çalışması 
yapılıp,sergilenmiştir. 

• Karçiçekleri sınıfı tarafından Karçiçeği tanıtıcı ,kolaj çalışması yapılıp okul giriş 
panosunda sergilenmiştir. 

• Sevgi çiçekleri sınıfı tarafından Sevgi çiçekleri tanıtıcı ,kolaj çalışması yapılıp okul 
giriş panosunda sergilenmiştir. 

• 4 yaş grubu, Kar çiçekleri sınıfı tarafından ,bahçedeki kurumuş,çiçek,yaprak v.b. 
çocuklarla toplanarak tavuk ve ağaç çalışması yapılıp,sergilenmiştir 

• Sevgi çiçekleri sınıfı tarafından nesli tükenen mao kuşu ,kolaj çalışması yapılıp okul 
giriş panosunda sergilenmiştir. 

• Karçiçekleri sınıfı tarafından nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağaları 
ile ilgili kolaj çalışması yapılıp okul giriş panosunda sergilenmiştir. 

• 3 yaş grubu, Nilüferler  sınıfı tarafından , çocuklarla Su tasarrufu ile ilgili afiş 
yapılıp,sergilenmiştir 

• 4 yaş grubu, Kar çiçekleri sınıfı tarafından ,bahçedeki budanmış palmiye ağacı ile 
yeni yıl ağacı yapıldı. 

• 3 yaş grubu, Nilüferler  sınıfı tarafından , çocuklarla ile ilgili afiş 
yapılıp,sergilenmiştir 

• 4 yaş grubu, Kar çiçekleri sınıfı tarafından ,çam ağaçlarının kesilmemesi ile ilgili 
yeni yıl mesajı konulu bir afiş yapılıp,sergilenmiştir 

• 4 yaş grubu, Kar çiçekleri sınıfı tarafından ,geri dönüşüm ile ilgili üç adet afiş 
yapılmıştır.Afişler velilerin ve tüm okulun konuya dikkatini çekmek amacıyla okul 
etkinlikler panosunda sergilenmiştir 

 
GEZİ-GÖZLEM 

• Sokaktaki,trafikteki seslere dikkat çekilir,gürültünün etkileri  soruldu. 
 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 
• Kasım  ayında sınıflarda tohum, deprem ,sıcak-soğuk deneyleri yapılmıştır. Rapor 

ektedir. 
• Kasım ayı içerisinde 4 yaş grubu, Kar çiçekleri sınıfı tarafından okul bahçesindeki 

zeytin ağacından zeytinler toplanarak zeytinler salamura olarak basılmıştır.Aynı zamanda 
okul bahçesindeki bir yıl önce bahar ayında dikilen patlıcanlar toplanarak patlıcan turşusu ve 
patlıcan reçeli yapılıp,sınıfta fen ve doğa köşesine bırakılmıştır. Yemek saatlerinde yapılan 
zeytin,turşu,reçel çocukla tarafından yenilmiştir. 

• Her maddenin çöp olmadığı bilincinin oluşturulması,  
Sınıflara  kâğıt ve pet şişe, cam şişe ve atık pil atılacak kutular konulması. Rapor ektedir. 
• Mikroskopla çiçek tohumu, yaprak,soğan zarı v.b. incelemeler yapılmıştır. 
• Aralık ayında dünya ve ocak ayından da yoğurt ve mum deneyleri yapılmıştır. Rapor 

ektedir. 
• Çocuklarla lale soğanı dikilmiştir.Sınıflardaki fen ve doğa köşelerine bırakıldı. 

 
 
 



2010-2011 SİLİFKE ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU SINIF KONTROL LİSTELERİ 
 

EVCİLİK KÖŞESİ 

 

☺
 
 

   
DEĞERLENDİRME BAŞARILI(+) ORTA ( X ) BAŞARISIZ (-) 
NİLÜFERLER SINIFI 

 

   

KAR ÇİÇEKLERİ SINIFI 

 

   

SEVGİ ÇİÇEKLERİ SINIFI 

 

   

CARETTALAR SINIFI 

 

   

LALELER SINIFI 

 

   

MENEKŞELER SINIFI 

 

   

ZAMBAKLAR SINIFI 

 

   

 ÇİĞDEMLER SINIFI 

 

   



 
2010-2011 SİLİFKE ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU SINIF KONTROL LİSTELERİ 
 

KUKLA KÖŞESİ 

 

☺
 
 

   
DEĞERLENDİRME BAŞARILI(+) ORTA ( X ) BAŞARISIZ (-) 
NİLÜFERLER SINIFI 

 

   

KAR ÇİÇEKLERİ SINIFI 

 

   

SEVGİ ÇİÇEKLERİ SINIFI 

 

   

CARETTALAR SINIFI 

 

   

LALELER SINIFI 

 

   

MENEKŞELER SINIFI 

 

   

ZAMBAKLAR SINIFI 

 

   

 ÇİĞDEMLER SINIFI 

 

   



 
 

SEBZE VE MEYVELERİN ÇEKİRDEĞİNİ 
ÇIKARIP,KURUTARAK,TEKRAR  

TOPRAĞA EKEBİLME DENEYİNİN YAPILMASI 
 
Deneyin adı: TOHUM  
Deneyin tarihi: 01.11.2010 
Deneyin yapılışı:   Çocuklara kış geldiği zaman yaz sebzelerine ne olduğu sorulur. 
Çocuklardan alınan cevapların ardından çocuklara “bazı sebzelerin tohumları olur. Bu 
tohumları sonbahar mevsiminde alıp ilkbahar mevsiminde tekrar ekmemiz gerekir. Eğer bu 
tohumları almazsak bu bitki kışın ölür ve bir daha tohum olmadığı için ekemeyiz” denir. 
Bugün sizinle bazı bitkilerin tohumlarını almayı öğreneceğiz denilerek çocuklar çalışma 
masasına alınır. Çalışma masasına olgunlaşmış domates (sırık domatesi olmamalı), içi 
olgunlaşmış yeşil fasulye, kızarmış biber ( tohumu alınabilecek her türlü meyve sebze 
olabilir.) Önce fasulyemizin tohumunu alalım denilerek çocuklara bir fasulyenin içi 
çıkarılarak gösterilir. Daha sonra çocuklardan fasulye tohumlarını çıkarmaları istenir. Biberin 
tohumları da alındıktan sonra çocuklara şimdide domatesimizin tohumunu alalım denir ve 
domatesin tohumunu almak için bir süzgeç bir çukur kap ve küçük bez torba alınır. Çocuklara 
önce bez torba içerisine domatesi koymaları ve çukur kap içerisinde iyice ezmeleri istenir. 
Ezilen domatesin suyu çukur kap içerisinde bırakılır. Torbanın içerisindeki domatesin posası 
tel süzgece boşaltılır. Musluk önünde bu posa yıkanır. İçerisindeki domates kabukları 
ayıklanır. Tel süzgeç içinde kalan tohumlar bir gazete üzerine dökülerek kurutulmaya 
bırakılır. Alınan diğer tohumlarda tamamen kuruması için gazete üzerine serilir. Çocuklara 
“bu tohumların bir süre kuruması lazım eğer ıslak şekilde kaldırırsak bozulur ve ilkbaharda 
ektiğimizde tekrar uyanmaya bilirler” açıklaması yapıldıktan sonra çocuklara başka hangi 
sebze ve meyvelerin tohumlarını alabiliriz? Sorusu çocuklara sorulur.  
 
 

DİĞER DENEYLER 
Deneyin adı: DEPREM 
Deneyin tarihi: 02.11.2010 
Deneyin yapılışı:   Çocuklar oyun etkinliği için sınıfın geniş bölümüne alınır. “Sallanan 
Evler” oyunu oynanacağı söylenerek çocuklara uyunun kuralları anlatılır. 
SALLANAN EVLER (deprem):İki çocuk el ele tutuşarak ayakta dururlar bir çocuk da el ele 
tutuşan çocukların kollarının üzerine bina rolünde oturur. Bu şekilde üçlü gruplar oluştururlar. 
Deprem oluyor dendiğinde ayaktaki taşıyan çocuklar, hareket etmeye çalışırlar. Amaç oturan 
çocuğu düşürmeden oyunun sonuna kadar dayanmaktır. En sona kalan çocuk birinci olur, 
alkışlanır. 
 
Deneyin adı: SICAK-SOĞUK 
Deneyin tarihi: 05.11.2010 
Deneyin yapılışı:   Çocuklara deney yapalım, bakalım ne olacak” denilerek deney için 
malzemeler masaya konur. Çocuklar sırayla deneyi uygular.( 3 bardak alınır. Birine sıcak 
diğerine ılık 3.yede soğuk su konulur.  Bir parmak sıcak suya diğerini soğuk suya batırılır. Bir 
süre bekledikten sonra iki parmakta ılık suya batırılır. “Hangi parmakla ne hissediyor?” diye 
sorulunca soğuk parmakta soğuk sıcak parmakta sıcak hissedildiği söylenecektir.) 
  Deneyin yapılmasının ardından çocuklara neler hissettikleri, 
—İki parmağımızı da aynı suya batırdığımız halde neden farklı sıcaklık hissettiğimiz, 



—Bunun sebebinin ne olabileceği gibi sorular sorulur.  
 
Sayın Veli 
Okulumuzda Eko-okullar programı kapsamında , kuşların koruması ile ilgili slogan 
yarışması düzenlenmektedir. Dereceye giren sloganlar  okul panosunda 
sergilenecektir. Sizlerinde çocuklarınızla beraber bir slogan üretip,birkaç gün 
içinde öğretmenine ulaştırmanız rica olunur.Konuya ehemmiyetle önem vererek 
çalışmamıza  veli olarak dahil olmanızı bekliyoruz. 
                                                                                     Zübeyde Hanım Anaokulu 
 
 
 

SİLİFKE ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU KUŞLARIN 
KORUNMASI İLE İLGİLİ SLOGAN YARIŞMASI 

ÖĞRENCİ SLOGANLARI 
 

• KUŞSUZ YURDUM ANNESİZ BEBEĞE BENZER 
• KUŞLARIN KANATLARINI KIRMAYALIM KUŞ CENNETLERİNİ 

CEHENNEME ÇEVİRMEYELİM 
• KUŞLAR DOĞANIN RENGİ GİBİDİR KORUMAZSAK RENGİ SOLAR 
• YAŞAMAK HER CANLININ HAKKI BİLELİM,ONLARIN NESLİNİ 

TÜKETMEYELİM... 
• NE OLUR DÜNYANIN DÜZENİNİ BOZMAYIN ELLERİNİZLE, DÜNYAYI 

HARAP ETMEYİN, ÖTEN KUŞLARIN SESLERİNİ KESMEYİN 
• KUŞLARIMIZI KORUYALIM, CENNETDE YAŞATALIM 
• KUŞLARI VURMAYALIM ONLAR UÇARKEN DAHA GÜZELLER. 
• KUŞ İNSAFSIZ ELLERİN YIKACAĞINDAN KORKSADA YİNEDE YUVASINI 

YAPAR. 
• UÇMUYORSA KUŞLAR NASIL YAŞAR İNSANLAR. 
• SOYU TÜKENEN KUŞLAR DEĞİL BİZDEKİ SEVGİSİ, KUŞLARI SEVİP 

KORUMAK İÇİN HEP BERABER EL ELE. 
• KUŞSUZ DOĞA ÇOCUKSUZ EVE BENZER. 
• KUŞSUZ DAĞLAR ÇALGISIZ KONSERE BENZER. 
• KUŞSUZ DOĞA ÖĞRENCİSİZ OKUL GİBİDİR. 
• KUŞLARI KORUMALI, KUŞLARA BAKMALI, İNSANLARI SEVER GİBİ, 

KUŞLAR SEVMELİ. 
• KUŞLARI VURMAYALIM KUŞLAR BİR YÜREĞE BENZER, KUŞLARI 

VURAN İNSANLARIDA VURUR. 
• KUŞLAR BEKÇİYLE DEĞİL SEVGİYLE KORUNUR. 
• EN GÜZEL MÜZİK SABAHLARI DUYDUĞUM KUŞ SESİDİR. 
• KUŞLAR ÖZGÜRDÜR ÖZGÜR KALACAK. 
• VURMAK İÇİN KUŞ YOKTUR. DOĞAMIZA YARARI ÇOKTUR. 
• EKOLOJİK BİR ÇEVRE İÇİN KUŞLARI İNÇİTMEYELİM. 
• KUŞLARINI VUVASINI BOZMAYALIM, YUMURTASINI ALMAYALIM. 
• UÇMUYORSA KUŞLAR ÖLÜYORSA BALIKLAR NASIL YAŞAR İNSANLAR. 
• EN GÜZEL KUŞ CANLI KUŞTUR. 



• EN GÜZEL YAVRU KUŞ ANNESİNİN KANATLARI ALTINDAKİYAVRU 
KUŞTUR. 

• ÇOCUKLARA ÖZGÜRLÜĞÜ ANLATMAK İÇİN KUŞLARIN UÇMASI 
GEREKİR. 

• KUŞLAR ÖZGÜRCE UÇTUKCA ÇOCUKLARA ÖZGÜRLÜĞÜ ANLATMAK 
DAHA KOLAY OLUR. 

• DÜNYA KUŞLARIN KANADINDA; ONLARI KORUYALIM. 
• KUŞSUZ DÜNYA AĞAÇSIZ ORMAN GİBİDİR. 
• GELİN HEP BERABER DOĞADA BULUŞALIM, ÖZGÜRCE ÖTÜŞEN KUŞLAR 

İÇİN ONLARI KORUYALIM. 
• TABİATIN SÜSÜ KUŞLARI KORUYALIM SEVELİM KORUYALIM 

TÜKENMESİNLER, 
• KUŞLARI KORUYALIM YAŞATIP ÜRETELİM. 
• KUŞLARI KORUYALIM KUŞ SESLERİYLE UYANALIM. 
• ÇİÇEK DALINDA KUŞ HAVADA GÜZEL 
• DÜNYAYI HAYAT YAPAN İÇİNDEKİ SESLERDİR, KUŞ SESLERİ SUSMUŞSA 

HAYAT YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞTUR. 
• FLAMİNGOLARI, LEYLEKLERİ, ÖRDEKLERİ HAYVANAT BAHÇESİNDE 

DEĞİL TABİATTA GÖRMEK İSTİYORUZ. 
• KUŞLARI SEVELİM KANATLARINI YOLMAYALIM 
• KUŞLARI ÖLDÜRMEYELİM ONLARI YAŞATALIM. 
• AĞAÇLAR DİKELİM KUŞLAR ÜZERİNDE YAŞASINLAR. 
• DOĞAYI SEVELİM KUŞLARI KORUYALIM KÜÇÜCÜK ETİ İÇİN ONLARI 

VURMAYALIM. 
• DAĞAMIZI SEVELİM KUŞLARI KORUYALIM O GÜZEL SESLERİNDEN HİÇ 

MAHRUM KALMAYALIM 
• KUŞLAR İNSAN HAYATININ BİR YERİNDE HEP KANAT ÇIRPAR BAZEN 

BAKTIĞIMIZ BİR RESİMDE GÖRÜRÜZ BAZEN DİNLEDİĞİMİZ BİR 
ŞARKIDA DUYARIZ BAZEN OYNADIĞIMIZ BİR OYUNDA YAŞARIZ 
ONLARI BAZENDE KENDİMİZE BİR DOST BİR ARKADAŞ OLARAK 
SEÇERİZ ONLARI MİNİCİK KALPLARİYLE YANLIZLIĞIMIZI PAYLAŞSIN 
DİYE. 

• KUŞLAR GÖK YÜZÜNÜN SÜSÜ DOĞAMIZIN NEŞESİDİR. 
• KUŞLARI KORUYALIM GÖKYÜZÜNÜN HAKİMLERİNE SAHİP ÇIKALIM. 
• KUŞLARIN HER ZAMAN HAVADA SÜZÜZLMESİNİ İSTİYORSAK ÇEVREYİ 

KİRLETMEMELİYİZ. 
• TURAÇ KUŞLARI NESLİ TEHLİKEDEKİ KUŞLARDAN SADECE BİR TANESİ 

YADA BİLMEDİKLERİMİZ. 
• KUŞLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAYALIM. 
• KUŞLARI KORUYALIM ONLARIN YOK OLMASINA SEYİRCİ 

KALMAYALIM. 
• HER HOROZ KENDİ ÇÖPLÜĞÜNDE ÖTER SAZ HOROZU GÖKSU 

DELTASINDA ÖTER. 
• BİLİNÇSİZCE KİRLETMESEYDİK DOĞAYI KAYBETMEZDİK KELAYNAĞI. 
• DOĞAMIZIN SÜSÜDÜR KUŞLAR, ONLAR OLMAZSA DOĞA SUSAR. 
• SADECE DOĞANIN SÜSÜ DEĞİL KUŞLAR, DOĞANIN ÇÖPCÜLERİDİR 

ONLAR. 
• KUŞLARIN NESLİNİN TÜKENMESİNE GÖZ YUMMAYALIM. 



KASIM AYI ÇALIŞMA SAYFASI 
 
Çalışmanın adı:   Her maddenin çöp olmadığı bilincinin oluşturulması,  
sınıflara kâğıt ve pet şişe, cam şişe ve atık pil atılacak kutular konulması. 
 
Tarih: 25 / 11 / 2010 
 
Çalışmanın amacı: : Her maddenin çöp olmadığı bilincinin oluşturulması,  
Geri dönüşüm çalışmalarının çocuklara oyun yoluyla da kavratılması 
 
Çalışma grubunun özellikleri: 3-4-5 yaş çocuk grubu 
                                                                                                                       
 
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 
 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ-FEN VE DOĞA  

• SDA A9:K1,K2, 
         A12:K1,K2,K3                   
         A13:K1,K2   

• DA A4:K1,K2,K3,K4 
 
ÖĞRENME SÜRECİ 
 
 “Biz dünyayı seviyoruz.” İsimli çevre koruma ile ilgili resimli hikâye kitabı 
resimleri çocuklara gösterilerek okunur.  
  Hikâye bitiminde çocuklara okunan hikâye hakkında sorular sorulur. Sorulara 
alınan cevapların ardından çocuklara; 
—Neleri çöpe atarız? 
—Çöpe attığımız nesneler tekrar kullanılabilinir mi?  
Sorular yöneltilir. Alınan cevaplar doğrultusunda çocuklara “aslında bizim çöpe 
attığımız nesnelerin tekrar kullanılabilinir. Bunları işleyip tekrar yeni eşyalar 
üreten fabrikalar var. Örneğin kâğıtları biz biriktirip tekrar fabrikaya gönderirsek 
bu kâğıtlardan yeniden kâğıt üretilir. Camlardan yine cam üretilir. Plastik 
şişelerden tekrar şişeler ve poşetler üretilir. Sebze ve meyve atıklarından da 
bitkiler için gübre üretilir” açıklaması yapılır.”Şimdi sizinle bir oyun 
oynayalım.” Denilerek çocuklar sınıfın geniş bölümüne alınır. Daha önceden 
hazırlanan cam, kâğıt ve plastik atıklar sınıfın değişik bölümüne yerleştirilir. 
Yan yana üç atık kutusu yerleştirilir. (Üzerlerinde hangi atığın atılacağını 
simgeleyen resimler yapıştırılmış üç sepette olabilir) Çocuklara “şimdi ben size 
bir müzik açacağım, sınıfımızdaki gördüğünüz atıkları dans ederek toplayıp 
uygun sepetlere götürmenizi istiyorum” denilir ve müzik eşliğinde çöpler 
çocuklar tarafından ayrıştırılarak uygun atık kutularına götürülür. İşlem 
tamamlandıktan sonra atık kutuları kontrol edilir. 



ARALIK AYI ÇALIŞMA SAYFASI 
 
Çalışmanın adı: Çevre kirliliği nedir?   
Tarih: 21 / 12 / 2010 
Çalışma grubunun özellikleri: 3-4-5 yaş çocuk grubu 
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 
Sosyal - Duygusal Alan 
Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme 
Kazanımlar 
K 1:Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler 
K 2:Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 
K 3:Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır. 
Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme. 
Kazanımlar 
K 1:Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler. 
K 2:Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir. 
Bilişsel Alan 
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme  
Kazanımlar  
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç ilişkisi kurabilme. 
Kazanımlar 
K 1:Bir olayın olası nedenlerini söyler 
K 2:Bir olayın olası sonuçlarını söyler 
 
ÖĞRENME SÜRECİ 

DRAMA-TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
Çocuklar sınıfın geniş bir bölümüne alınarak rahat bir şekilde yere uzanmaları istenir. Yere 
uzanan çocuklara 1’er tane naylon poşet verilir. Çocuklara kendilerinin yere atılmış birer 
poşet olduklarını rüzgârın etkisiyle sağa sola kıpırdadıklarını hayal etmeleri istenir. Kısa bir 
süre sonra rüzgârın şiddetini artırdığı ve poşetlerin rüzgârın etkisiyle yuvarlandıkları 
söylenerek çocuklardan rüzgârın etkisiyle sağa sola yuvarlanan poşet gibi yuvarlanmaları 
istenir. 
  Çocuklar belli bir süre yuvarlandıktan sonra rüzgârın durduğu söylenerek çocukların 
hareketsiz durmaları beklenir. Hareketsiz duran çocuklardan ellerindeki poşetlerle ayağa 
kalkmaları istenir. Çocuklara “kulakları işitmeyen bir kişi müziği duymadığı gibi ellerinizdeki 
poşetleri kullanarak dans etmenizi istiyorum” denilir ve müziksiz çocukların poşetleri 
kullanarak dans etmeleri gözlemlenir. Daha sonra müzik açılarak çocuklardan müzik eşliğinde 
ellerindeki poşetlerle dans etmeleri istenir ve çocukların dansları gözlemlenir. 
  Çocuklar belli bir süre dans ettikten sonra müzik kapatılır ve çocuklardan poşetleri yere 
bırakmaları istenir. 
  Çocuklar sınıfın bir köşesine toplanarak sınıfın yerdeki poşetlerle nasıl göründüğü sorulur. 
Çok dağınık ve kirli göründüğü çocuklar tarafından söylenince çocuklardan bir poşet içerisine 
yerdeki poşetleri toplayıp doldurmaları istenir. Sınıf toparlandıktan sonra çocuklardan 
minderlerine rahat bir şekilde oturmaları istenir. 
  Çocuklara yapılan drama hakkında sorular sorulur. 
—Yere atılan poşet olduğunuzda ne hissettiniz? 
—Müzikli mi yoksa müziksiz mi dans etmekten hoşlandınız? Neden? 
—İnsanlar ellerine geçen poşetleri, çöpleri sokaklara attığı zaman ne olur? 
—Çevremizi korumak için neler yapmalıyız? Soruları cevaplandıktan sonra çocuklara bilgiler 
verilir. 



  Ayrıca canlıların yaşaması için gerekli havanın da olmaması canlıların olmamasına bir neden 
olduğu da söylenir. Dünyamızda hava ve suyun olması, sıcaklığında canlıların yaşayacağı 
derecede olması gezegenimizi çok özel yapıyor. Bizlerde dünyamızı korumalıyız. Çöplerimizi 
atmamalıyız, sularımızı kirletmemeliyiz, temiz hava için bolca ağaç dikmeliyiz denilerek 
çocuklara dünyamız ve diğer gezegenler hakkında çocuklara bilgi verilir. 
 

2010-2011 OCAK AYI ÇALIŞMA SAYFASI 
 
Çalışmanın adı: ENERJİ TASARRUFU 
Tarih: Çalışma grubunun özellikleri: 3-4-5 yaş çocuk grubu 
 
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 
Psikomotor Alan 
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme 
Kazanımlar 
K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. 
Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme. 
Kazanımlar 
K 1:Nesneleri kopartır /yırtar. 
Amaç 9.Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 
Kazanımlar  
K 1:Yaşanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır 
Bilişsel Alan 
Amaç 4.  Algıladıklarını hatırlayabilme  
Kazanlımlar 
K 1:Olay ya da varlıkları söyler. 
Amaç 9.Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 
Kazanımlar  
K 1:Yaşanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 
Dil Alanı 
Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 
Kazanımlar 
K 2:Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 
K 3:Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 
K 4:Dinlediklerini özetler. 
Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme 
Kazanımlar 
K 5:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. 
 

ÖĞRENME SÜRECİ 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
SDA    A9  :K1 
DA      A5   :K2,K3,K4 
BA      A4   :K1 
Çocuklar sandalyelerine yarımay şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine iki bilmece ile 
başlanır ve “kumbara” tekerlemesinin çocuklara söylenmesiyle devam edilir. Söylenen 
tekerleme çocuklarla birkaç defa tekrarlanır. 
Kulağını büktükçe ağzı sulanır. (Musluk) 
Bir sihirli fenerim, kibritsiz de yanarım (Ampul ) 



 
KUMBARA 
Mini mini min para, 
Para dolu kumbara, 
Haydi, gidelim bankaya, 
Orda biriksin çok para. 
 
  Tekerlemenin ardından çocuklara “bilmece ve tekerlememizden yola çıkarak bugün hangi 
konuyu konuşmalıyız ?”sorusu çocuklara yöneltilir. Çocukların yorumları dinlendikten sonra 
çocuklara bu haftanın Enerji Tasarruf haftası olduğu, bugün ise bu konuyu işleyeceğimiz 
söylenir. Çocuklara; 
—Sizce enerji nedir? 
—Evde ne gibi elektrikli aletler kullanıyoruz? 
—Suyu neden tasarruflu kullanmalıyız? 
—Evde ailelerimiz enerji tasarrufu için neler yapıyor? Gibi sorular sorularak çocuklarla 
sohbet edilir 
Enerji Tasarruf haftası ile ilgili Kırmızı Bisiklet adlı hikaye anlatılır. 

 
SANAT ETKİNLİĞİ 
PMA   A2   :K14 

            A4   :K1 
 
Çocuklar sanat etkinliği için çalışma masalarına alınır. Çocuklara abajur resmi olan sınırlı 
boyama sayfaları, renkli elişi kâğıtları ve yapıştırıcı verilir. Çocuklardan yırtma –yapıştırma 
yöntemiyle abajurlarını yapmalarına rehber 
lik edilir 
. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 
BA    A4   :K1 
 
Çocuklar minderlerine rahat bit şekilde oturur. Çocuklara enerji tasarrufu ile ilgili yeni bir 
şarkı öğreneceğiz denilerek “Tasarruf” şarkısı melodisiyle söylenir. Şarkı birkaç defa 
tekrarlanır. İsteyen çocuklara bireysel şarkı söyleme fırsatı verilir. 
 
Tasarruf 
Lambayı açık unutma, 
Suları akıtma boşuna 
Gitmez kimsenin hoşuna , 
Paralar gitmesin boşuna 
 
 
 

 
 
 
 
 



2010-2011 OCAK AYI ÇALIŞMA SAYFASI 
 
Çalışmanın adı: DÜNYA KİRLİLİĞİ 
 
Tarih: Çalışma grubunun özellikleri: 3-4-5 yaş çocuk grubu 
 
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 
Sosyal - Duygusal Alan 
Amaç 9.Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 
Kazanımlar  
K 1:Yaşanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 
K 5:Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar. 
Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme 
Kazanımlar 
K 1:Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler 
K 2:Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 
K 3:Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır. 
Dil Alanı 
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 
Kazanımlar 
K 2:Sohbete katılır. 
K 3:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 
K 4:Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 
K 6:Duygu düşünce ve hayallerini söyler. 
Bilişsel Alan 
Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 
Kazanımlar 
K 1:Olay ya da varlıkların özellilerini söyler. 
K 2:Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme  
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç ilişkisi kurabilme. 
Kazanımlar 
K 1:Bir olayın olası nedenlerini söyler 
K 2:Bir olayın olası sonuçlarını söyler 

 
ÖĞRENME SÜRECİ 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ 
SDA   A9   :K1,K5 
           A12 :K1,K2,K3 
DA    A4    :K2,K3,K4,K6 
BA    A2     :K1,K2 
         A16    :K1,K2 
 
 
Çocuklar sandalyelerine yarım daire şeklinde oturur. Türkçe dil etkinliğine “Dünyamızı 
Kirletiyoruz” şiiri ile başlanır. Şiir çocuklarla birkaç defa okunduktan sonra çocuklara şiirle 
ilgili sorular sorulur.  
—Dünyamızı nasıl kirletiyoruz? 
—Suları nasıl kirletiyoruz? 



—Balıklar kirli suda neden yaşayamaz? 
—Ormanların faydaları nelerdir? Vb sorular sorulur. 
 
Kirletiyoruz Dünyayı 
O kadar kirletiyoruz ki dünyayı, 
Çöp dağları yapıyor, içinde yaşamaya çalışıyoruz. 
 
O kadar çok kesiyoruz ki, ormanları 
Hayvanları evsiz, kendimizi nefessiz bırakıyoruz. 
 
O kadar kirletiyoruz ki, suları 
Balıkları cansız, kendimizi susuz bırakıyoruz. 
 
O kadar kirletiyoruz ki dünyayı, 
Geleceği düşünmüyor, dünyamızı öldürüyoruz. 
                                   H. Aydın 
 
  Çocukların sorulara cevap vermesinin ardından çocuklara  
 
 —Evlerimizde aydınlanmak için, elektrikli aletleri çalıştırmak için ne yapıyoruz?    
—Prizlere ve elektrik düğmesine elektrik nasıl geliyor?  
-     Kabloların içine elektrik nerden geliyor?  
Soruları çocuklar tarafından cevaplandıktan sonra çocuklara, “dünyamızda enerji üretmek için 
çeşitli enerji kaynaklarımız vardır. Bunlardan bazıları bizlere enerji üretirken aynı zamanda 
dünyamızı çok kirletir. Kömürle çalışan termik santralleri vardır. Burada enerji üretmek için 
kömür yakılır ve bu yanan kömürün dumanları dünyamızı çok kirletir. Bir de barajlar vardır. 
Kömürle çalışan enerji kaynağından daha temizdir ama bu enerjiyi üretmek için de büyük 
barajlar yapmak zorundayız. Bu da bir yığın ormanın kesilmesine neden olur. En temiz enerji 
kaynakları güneş ve rüzgâr enerjisidir fakat bu kaynaklardan da fazla faydalanamıyoruz. 
Anlayacağımız en önemli şey enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak dünyamızı 
koruyabileceğimiz. Boş yere lambaları yakmamalı, izlemediğimiz televizyonu kapatmalıyız.” 
Denilerek çocukların bu konuda görüşleri alındıktan sonra çocuklar çalışma masalarına alınır 
ve kitabımızın ev hayvanları, su kaynakları ve elektrik kablosu çalışma sayfaları yönergeler 
doğrultusunda tamamlanır. 

ARALIK -OCAK AYI DENEYLER 
 
Deneyin adı: DÜNYANIN DÖNMESİ  
Deneyin tarihi: 22/12/ 2010 
Deneyin yapılışı: 
Sınıfa bir dünya küresi getirilir. Çocuklara dünya küresi gösterilerek dünyamızın şekli 
hakkında sohbet edilir. Çocuklara dünyamızın güneşin etrafında ve kendi etrafında 
döndüğünden bahsedilerek dünyamızın kendi etrafında dönmesinden gece gündüz, güneş 
etrafında dönmesinden ise bir yılın oluştuğu küreyi bir ışık kaynağının etrafında 
döndürülürken anlatılır. Çocukların küreyi incelemelerine ve ışık kaynağının etrafında 
döndürmelerine fırsat verilir. Bu çalışmanın ardından çocuklar çalışma masalarına alınır. 
 
 
Deneyin adı: YOĞURT YAPIMI 
Deneyin tarihi: 07/01/ 2011 



Deneyin yapılışı: 
Çocuklar çalışma masasının etrafına toplanır. Önceden paket süt, ısıölçer, bir kaşık yoğurt ve 
yoğurdu mayaladıktan sonra saracak örtü masaya hazırlanır. Çocuklara bu malzemelerle ne 
yapacağımız sorulur ve çocukların yoğurt yapacağımızı tahmin etmeleri beklenir. Alınan 
yoğurt cevabı ile yoğurt yapımına geçilir.Önceden ısıtılan paket süt kapağı olan bir tencereye 
boşaltılır. Çocuklara yoğurt yapımında dikkat edeceğimiz en önemli konun sütün sıcaklığı 
olduğu söylenerek ısıölçerle sütün sıcaklığı ölçülür. Sütün sıcaklığı 40–45 derece ise 
yoğurdumuzu mayalayabiliriz denir. Maya olarak kullanacağımız yoğurt su ile biraz inceltilir 
ve ılık olan sütün içine karıştırılır. İçine maya konan sütün ağzı kapatılır ve mayalanması için 
hazırlanan örtüye sarılır. Çocuklara yoğurdumuz 2,5–3 saat örtü altında kalması gerektiği 
söylenerek hazırlanan yoğurt kaldırılır. Çocuklar sandalyelerine alınır. Yoğurdun yapım 
aşamalarını çocuklara sorulur. Çocukların yoğurt yapımıyla ilgili soruları cevaplandırılır. 
 
 
Deneyin adı: MUM DENEYİ 
Deneyin tarihi: 12/01/ 2010  
Deneyin yapılışı: 
Çocuklar çalışma masasının etrafına toplanır. Çocuklara “akşam elektrikler kesildiği zaman 
aydınlanmak için ne yaparsınız?” sorusu sorulur ve çocuklardan soruna çözüm yolları 
bulmaları beklenir. Çocuklardan cevaplar alındıktan sonra “evde yalnızca mum var ve biz 
mum yakmak istiyoruz. Mumu yakmak için neye ihtiyacımız var?” Sorusu sorulur. 
Çocukların kibrit, çakmak demelerinin ardından şimdi bir deney yapacağız bakalım mumu 
yakmak için nelere ihtiyacımız varmış?” sorusuyla masanın üzerine Mum, cam bardak be 
kibrit konur. Mum kibritle yakılır. Üzerine bardak kapatılır.  Mumun bir süre sonra 
sönmesiyle çocuklara “ mumumuz neden söndü? Oysaki mum ve kibritimiz vardı?” sorusu 
sorulur. Çocukların sorunu çözmeleri beklenir. Çocuklardan uygun bir açıklama gelmezse 
“acaba bardakla ilgisi olabilir mi?” Yanan mum üzerine bardak konunca neden sündü? Gibi 
sorularla çocuklara ipuçları verilir. Deneyin sonunda çocuklara havasız yerde yanma olmaz. 
Yani oksijen yanmayı sağlar biz bardağı mumun üzerine kapattığımızda bardağın içindeki 
oksijen bitince mumumuzda söndü demek ki mumumuzun yanması için havaya da ihtiyacımız 
varmış denilerek deney çocukların ilgisine göre birkaç defa daha yapılarak sonlandırılır. 


