2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI, ÖZEL ALTIN EĞİTİM
İLKOKULU,
EKO-OKULLAR PROJESİ, 1. DÖNEM RAPORU
ÇALIŞMA KONUMUZ: HAVA-SU-TOPRAK-GÜRÜLTÜ-IŞIK KİRLİKLİĞİ

ANASINIFI: “En Sevdiğim Hayvan’”konulu sunum çalışması yapıldı.

EYLÜL

2/A HAYAT BİLGİSİ: ‘”Bakımlı Olmak İçin” metni işlenirken suyu, enerjiyi ve kağıtları
dikkatli kullanma üzerinde duruldu.
*Eko- Okul projesine ait eylem planımız yapıldı.
ANASINIFI: “ Duyu Organlarımız Olmasaydı Nasıl Olurdu?” sorusuna cevap arandı.
“Duy-Kokla- Hisset” adlı deney yapıldı. “Tadalım Öğrenelim” adlı deney yapıldı.
Konuyla ilgili bilmeceler soruldu. Vücudumuz şarkısı söylendi.
2-A HAYAT BİLGİSİ: ‘Kaynakları ve Eşyaları Özenli Kullanıyoruz’ konusu işlenirke n, ‘
Sihirli Okul Otobüsü’ CD. si izlendi. Konuyla ilgili afiş çalışması yapıldı.
3/A TÜRKÇE: ‘’ Kendine Hayran olan Geyik’’ metni okundu, anlatıldı. Ana düşünce
olarak her canlının farklı özellikleri vardır, sonucuna ulaşıldı. Tanıdığımız hayvanların
bildiğimiz özellikleri açıklandı.

EKİM

4.A İNGİLİZCE: “Woodland Habitats” konusu işlendi. Bir ormanlık alanın farklı
bölümlerini öğrendikleri okuma parçası okutuldu. Ormandaki bitkilerin ve hayvanların
doğal yaşam alanları konusunda bilgi edinildi. Bir içerisinde gerekli bilgiyi bulma
alıştırmaları yapıldı. Doğal ortamların korunması, canlı çeşitliliğinin sürdürülmesinin
önemi vurgulandı. İngiliz ormanlarında yaşayan beş hayvan hakkında internet
araştırması yapıldı.
4.A TÜRKÇE: ‘’ Paylaşmayı Öğrenen Sincap” metni işlenirken toprak kayması, toprak
kaymasının nasıl önleneceği, ağaç dikmenin önemi, ormanın diğer canlılar için ne
anlam taşıdığı konularında öğrencilerin ne bildikleri sorularla belirlendi. Konular
hakkında beyin fırtınası yapıldı.
4.A FEN BİLGİSİ: “Rüzgar Gülü” yapımı ile rüzgar enerjisine değinildi. Doğal enerjiden
nasıl yararlanılabileceği üzerinde duruldu.
4.A SOSYAL BİLGİLER: “Kültürel Miraslar” ımızın neler olduğu, niçin ve nasıl korunması
gerektiği açıklandı.
GÖRSEL SANATLAR: 4 EKİM Hayvanları Koruma Günü ile ilgili tüm öğrencilere açık
resim yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Resimler
okulumuzda sergilendi. Konuyla ilgili afiş çalışmaları Eko-Okul panosunda sergilendi.

*Eko-Okul timimiz oluşturuldu.
*Velilerle okul pikniği yapıldı. Sonbaharda doğadaki değişimler gözlemlendi.
*4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlandı.
*Katı atık kutularımızın kullanımı ile ilgili tüm öğrencilerimize bilgi verildi.
*Anasınıfı sonbahar mevsiminde doğadaki değişimleri çevre gezisi yaparak gözlemledi.

ANASINIFI: Site içerisinde çevre gezisi yapıldı. Sonbahar mevsiminde havada, bitkilerde
ve canlılarda meydana gelen değişiklikler gözlemlendi. İncelemeler yapıldı. Konu
hakkında sohbet edildi. Atık rulolardan “Sonbahar Ağacı” yapıldı. “Yağmurun Oluşumu”
deneyi yapıldı. Bilmeceler soruldu. “Orman” ve “Yurdumda” şarkısı söylendi.
2.A TÜRKÇE: “Kaynakları Gereksiz Kullanmayalım” konusu işlenirken tutumlu olmanın
önemi anlatıldı. Geri dönüşümün dünyamızın kaynaklarını nasıl koruduğu soru-cevap
şeklinde tartışıldı. Elektrik ve su tasarrufu konusuna da değinildi.
3.A İNGİLİZCE: “İnsect Colours” konusu işlendi. Doğadaki böcek çeşitliliği hakkında
tartışma yapılarak konuşma becerileri geliştirildi. Okuma becerisi kapsamında “İnsect
Colours” başlıklı okuma parçası okutuldu. Zehirli böcekleri nasıl tanırız?, Kendimizi nasıl
koruruz? Konularında bilgi edinildi.
“Mamals” konusu işlendi. Memelilerin nasıl çoğaldıkları, yaşantıları ve vücut yapıları
hakkında bilgi veren okuma parçası okutuldu. Yaşadıkları ortamlara göre memeliler
incelendi. Konuyla ilgili internet araştırması yapıldı.

KASIM

3.A TÜRKÇE: “Bir Yer Düşünüyorum” şiiri okunurken öğrencilere “Nasıl Bir Çevrede
Yaşamak İstersiniz?” sorusu yöneltildi. Öğrencilerin sözel ifadelerinden sonra
yaşanılmak istenilen çevrenin resmi çizdirildi. Temiz çevrenin önemine değinildi. Geri
dönüşüm konusunun önemi vurgulandı.
3.A FEN BİLİMLERİ: “Beş Duyu Organımız” konusunda “Kulak Sağlığımız” konusu
işlenirken “Gürültü Kirliliği”ne dikkat çekildi. Gürültü kirliliğinin kulak sağlığımızı
olumsuz etkilediği hatta işitme kaybına neden olduğu anlatıldı.
4.A TÜRKÇE: “Babaanne ve Ihlamur Ağacı” konusu işlenirken ağaçların insan ve
hayvanlar için yaşam kaynaklarından biri olduğu vurgulandı. Fidan dikmenin önemi,
dikilen ağaçların korunması gerektiği belirtildi.
4.A SOSYAL BİLGİLER: “İnsanlar Yerler ve Çevre” konusu işlenirken çocuklara nasıl bir
çevrede yaşamak istedikleri sorusu yöneltildi. Her insanın çevreye önemli katkıları
olabileceği vurgusu yapıldı. Çocukların gezdikleri yerlerden güzel ve bozulmuş çevre
örnekleri vermeleri istendi.
BEDEN EĞİTİMİ: Yaş gruplarına göre sınıflarda “Ejderha ve Kuşlar” oyunu oynandı.
Çeşitli hayvan yürüyüşleri taklit edildi.
*1.,2.,3.,4. sınıflar hava, su, toprak kirliliği nedeniyle nesli tükenmekte olan canlılar
hakkında araştırma yaptılar. Çalışmaları Eko-Okul panosunda sergilendi.
* 3.A sınıfı çevre gezisi yaparak bitkilerde olan değişimleri gözlemlendi.

1.A HAYAT BİLGİSİ: “Kaynaklarımız Bitmesin” konusu işlenirken elektriği, suyu ve
doğalgazı ihtiyacımız kadar kullanmamız gerektiği örnekler verilerek anlatıldı.
Doğal kaynaklarımız sınırsız değildir; bu kaynakların bir gün biteceği bu nedenle
kaynaklarımızı tasarruflu kullanmamız gerektiği vurgulandı.
Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmak, odadan çıkarken ışığı kapatmak, çamaşır ve
bulaşık makinelerinin tam dolmadan çalıştırmamak gibi…
“İsteklerimiz İhtiyaçlarımız” konusu işlenirken beslenme, barınma ve giyinme gibi
temel ihtiyaçlarımız anlatıldı. Temel ihtiyaçlarımızın yanında sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarımızın da olduğu örneklerle açıklandı.
2/A TÜRKÇE : ‘Ormanın Renkleri Kimde’ metni okunurken nesli tükenmekte olan
hayvanlar hakkında araştırma yapıldı. Yapılan çalışmalar Eko -Okullar Panosunda
sergilendi.
BEDEN EĞİTİMİ: “Kurt ve Keçi” oyunu oynandı.
YARATICI DRAMA: Gürültü kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisini kavrayabilmek için
“Sessiz Sinema” oyunu oynandı.

ARALIK

3.A TÜRKÇE: “Mor Ülkenin Kuşları” adlı serbest okuma metni okundu. Doğadaki
renkler üzerine sohbet edildi. Çevre kirliliği olmasaydı, çevremiz ağaç ve çiçeklerle dolu
olsaydı tüm canlılar daha mutlu olurdu, sonucuna varıldı.
“Kardan Adam” metni işlenirken yağış türleri ve su döngüsü hakkında bilgi verildi.
4.A İNGİLİZCE: “Eggs”adlı okuma parçası okundu. Farklı hayvanlar ve bu hayvanların
yumurtaları hakkında bilgi edinildi. Öğrencilerin doğada bu yumurtalarla karşılaşırlarsa
nasıl davranmaları gerektiği tartışıldı. Bu yumurtaları nasıl korumaları gerektiği
konuşuldu. Cuckoo kuşunun yumurtalarını nereye bıraktığı konusunda internet
araştırması yapıldı.
4.A TÜRKÇE: “Meyvenizi Yemeden Önce Yıkadınız mı?” konusunu işlerken sebze ve
meyvelerin üzerinde insan sağlığını bozacak neler olabilir? Sorusu üzerinde beyin
fırtınası çalışması yapıldı. Sağlıklı yaşam için meyveleri yıkamanın önemi anlatıldı.
Yıkama yapılırken dikkat edilecek hususlar konuşuldu.
4.A SOSYAL BİLGİLER: “Teknoloji Zarar Vermesin” hayatımızda teknolojinin yeri
konuşuldu. Teknoloji olmadan yaşanılabilecek zorluklar anlatıldı. Bunun yanında
zararları üzerinde duruldu. Teknolojinin zararlarından daha az etkilenmek için
yapılması gerekenler işlendi.
*Anasınıfı öğrencileri su tasarrufu ile ilgili slogan çalışması yaptı.
*Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri hakkında araştırma yapıldı. Hazırlanan
yazı ve resimler Eko-Okul panosunda sergilendi.
*Orman ürünlerinin , özellikle de kağıdın dikkatli kullanılması konusuna dikkat çekildi.
*Göçmen kuşlar hakkında internet araştırması yapıldı.( 2. Sınıflar)
*Tutum, Yatırım Haftasında tasarrufun önemi vurgulandı.

ANASINIFI: Enerji kaynaklarımız hakkında sohbet edildi.
Edison hakkında bilgilendirme yapıldı. Gölge oyunları hakkında bilgi verildi. Hacivat ve
Karagöz oyunları izlendi. “Gölgeme Basma” oyunu oynandı.“Rüzgarın Gücü” adlı eğitici
film(sihirli okul otobüsü)izlendi. Rüzgar gülü yaptırıldı ve sonra rüzgar oluşturularak
rüzgar gülü çevrilmeye çalışıldı. Deniz taşıtlarından yelkenlilerin nasıl hareket ettiği
deney yapılarak öğretildi.
“Suyun Gücü” konusu işlenirken sihirli okul otobüsü eğitici film izlendi. Barajlar
hakkında bilgi verildi. Küçük bir baraj oluşturuldu, suyun çok ve az olması durumunda
suyun akışında ki fark gözlemlendi. Yağmur ve kar yağışının ne kadar önemli olduğu ve
su miktarını olumlu yada olumsuz ne kadar etkilendiği hakkında sohbet edildi. Elektrik
üretiminde suyun önemi vurgulandı. Elektrik oyunu oynandı.
Enerji Tasarrufunun önemini vurgulayan eğitici film izlendi. Sınıfımızda, okulumuzda
nasıl tasarruflu olabiliriz? Sorusuna cevap arandı. “Bizim Evin Enerji Tasarrufu” konulu
veli-çocuk-okul çalışması uygulandı. Enerji Tasarrufu Haftasında etkinlik sayfası yapıldı.
“Enerjin Var mı?” adlı oyun oynatıldı. “Elektriği Açık Bırakma” ve “Boşa Açık Bırakma
Suyu” konulu kapıya asılan uyarı yazıları hazırlandı.

OCAK

1.A HAYAT BİLGİSİ: “Kişisel Bakımımız” konusunda sağlıklı bir yaşam için temizliğimize
dikkat etmemiz gerektiği anlatıldı. Sabah kalkınca elimizi yüzümüzü yıkamamız,
saçlarımızı taramamız, temiz giysiler giymemiz, kullandığımız eşyaların temizliğine
özen göstermemiz, diş sağlığımız için günde en az iki defa dişlerimizi fırçalamamızın
bizleri sağlıklı ve mutlu insan yaptığı anlatıldı.
2.A İNGİLİZCE: Geri dönüşümün önemi konuşuldu. Geri dönüşüm kutuları ve hangi
kutuya hangi materyal atılması gerektiği hakkında alıştırmalar yapıldı. Poster çalışması
ve video ile konu pekiştirildi. Yaşayarak öğrenme ilkesi açısından ‘’kendi geri dönüşüm
kutunu tasarla’’ grup çalışması yapıldı.
3.A TÜRKÇE: ‘’Ağaç Sevgisi’’ şiiri okundu.’’Siz Hangi Ağaçsınız?’’ etkinliği yapıldı.
Deftere ağaçla ilgili zihin haritası yapıldı. Ağaçla ilgili atasözleri yazıldı.
3.A HAYAT BİLGİSİ: ‘’Paramı Harcarken’’ konusu işlenirken tutumlu olmanın önemine
değinildi. Gereksiz harcamalarımızın dünyadaki çöp miktarını artırdığı, daha çok enerji
tükettiği ve bize zarar verdiği sonucuna ulaşıldı. Tüketimi azaltmak için geri dönüşüme
önem vermemiz gerektiği konuşuldu. Kullanmadığımız eşyalarımızı ihtiyacı olanlara
vermemiz gerektiği sonucuna ulaşıldı.
4.A TÜRKÇE: İzcilik kavramı açıklandıktan sonra izcilerin çevre ile ilgili olan çalışmaları
anlatıldı.
4.A SOSYAL BİLGİLER: Bilinçli tüketici nasıl davranır? Yaşantımızdan örnekler verildi.
Bilinçli tüketicinin kendine ve ülkeye kattığı maddi değerlerin yanında çevreyi de
koruduğu anlatıldı.
4.A FEN BİLGİSİ: Işık kirliliği canlıların sağlığını olumsuz olarak nasıl etkiler? Konu
anlatıldı. Işık kirliliğini önlemede bize düşen görevler tartışıldı.

* Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle bilgisayar sunusu izlendi.
* Enerji Tasarrufu konulu afiş ve resim yarışması düzenlendi. Seçilen ve dereceye giren
eserler sergilendi.
* Çevre kirliliğinin bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkilerini anlatan slayt hazırlandı.
*Katı atık ve pilleri toplamaya devam ediyoruz. Etimesgut Belediyesi ile yaptığımız
görüşmeler sonucunda okul bahçesinin dışına konulan cam kumbarasını okulumuz ve
site sakinleri birlikte kullanıyoruz. Okulumuzdaki yemek artıklarını düzenli olarak dört
yıldır toplayarak sokak hayvanlarını besliyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZA AİT FOTOĞRAFLAR

4.A SINIFIMIZIN YAPTIĞI RÜZGAR GÜLLERİNİ OKUL BAHÇESİNDE DENEMESİNDEN

ANA SINIFIMIZIN HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

OKULDAKİ YEMEK ARTIKLARIYLA DÜZENLİ

ETKİNLİĞİNDEN

BESLEDİĞİMİZ SOKAK HAYVANLARI

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN RESİM VE AFİŞ ÇALIŞMALARINDAN
ÖRNEKLER

ANASINIFIMIZ SONBAHAR MEVSİMİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ÇEVRE GEZİSİ YAPARAK GÖZLEMLEDİ.

GEZİDEN SONRA KAĞIT HAVLU RULOLARI İLE SONBAHAR AĞACI YAPILDI, ÇALIŞMALAR SERGİLENDİ.

ÇEVRE GEZİSİNDEN SONRAKİ
GÜNLERDE YAĞMURUN
OLUŞUMU DENEYİ YAPILDI.
SUYUN CANLILAR İÇİN OLAN
ÖNEMİ KONUŞULDU.

ANASINIFIMIZIN SUYUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMASI BAYRAK TÖRENİMİZDEN ÖNCE TÜM
ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞILDI.

3.A SINIFIMIZ İNGİLİZCE DERSİNDE GRUP ÇALIŞMASI YAPARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN CANLILAR
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

VELİLERİMİZLE PİKNİK YAPTIK, ÖĞRENCİLERLE SONBAHARDA DOĞADAKİ DEĞİŞİMLERİ GÖZLEMLEDİK

1.A SINIFIMIZ NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARIMIZLA İLGİLİ İNTERNET ARAŞTIRMASI
YAPTIKTAN SONRA BU HAYVANLARI GÖRSELLERLE ANLATTILAR.

2.A SINIFIMIZ NESLİ TÜKENMEKTE OLAN
CANLILAR İLE İLGİLİ GRUP ÇALIŞMASI YAPTI.
TÜM SINIFLARIMIZIN YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR
EKO-PANOMUZDA SERGİLENDİ.

3.A SINIFIMIZ NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİTKİLERİMİZİ ARAŞTIRDI

4.A SINIFIMIZIN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

1.A SINIFIMIZIN NESLİ TÜKENEN HAYVANLARIMIZLA İLGİLİ YAPTIKLARI GÖRSELLERİ SERGİLEDİK

3.A SINIFIMIZ ÇEVRE GEZİSİ YAPARAK SONBAHAR MEVSİMİNDE DOĞADAKİ DEĞİŞİMLERİ İNCELEDİ

TUTUM,YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KUTLANIRKEN TUTUMLU OLMANIN , FAZLA
TÜKETMEMENİN KAYNAKLARIMIZI KORUDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ. KONU İLE İLGİLİ ŞARKILAR
SÖYLENDİ, ŞİİRLER OKUNDU. ( ANASINIFIMIZ)

2.A SINIFIMIZIN TUTUMLU OLMAKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI

3.A SINIFI NESLİ TÜKENMEKTE OLAN DELİCELER İLE İLGİLİ POSTER HAZIRLADI.

3.A SINIFININ ‘DELİCELER’ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

AĞAÇLA İLGİLİ ZİHİN HARİTASI OLUŞTURULDU.( 3.A)

SİZ HANGİ AĞAÇSINIZ ETKİNLİĞİNDEN ( 3.A)

SUYUN GÜCÜ ÇALIŞMASI ( ANASINIFI)

RÜZGARIN GÜCÜ ÇALIŞMASI

RÜZGARIN GÜCÜ DENEYİ ( ANASINIFI)

DUYU ORGANLARIMIZ DENEYİ (IŞIĞIN ÖNEMİ) ANASINIFI

ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ ÇİZGİ FİLM İZLERKEN ( ANASINIFI)

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI ( ANASINIFI)

ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ,

ENERJİ TASARRUFU KONULU RESİM YARIŞMASINDA 1. OLAN ÇALIŞMALAR

ENERJİ TASARRUFU KÖNULU RESİM YARIŞMASINDA 2. ve 3. OLAN ÇALIŞMALAR

RÜZGAR GÜLÜ YAPIMI ( 3.A SINIFI)

2.A SINIFI İNGİLİZCE
DERSİNDE KATI ATIKLARI
SINIFLAYARAK GERİ
DÖNÜŞÜM KUTULARINA
ATMA ÇALIŞMASI YAPTI.

1.A SINIFIMIZIN SLOGAN ÇALIŞMASI BAYRAK TÖRENİMİZDEN ÖNCE YAPILDI.

EKO-TİMİN BAŞKAN SEÇİMİ

EKO TİM BAŞKANI VE YARDIMCILARI

EKO TİM TOPLANTISINDA ÇALIŞMALARIMIZ HAKKINDA SLAYT İZLENİRKEN

ESKİYEN ATIK PİL KUTULARIMIZ YENİLENDİ.

VELİLERİMİZ MESAJI ALMIŞ Kİ BU GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİNİ VERDİLER

ZUHAL TOSUNBAŞ-HÜLYA RÜVEYDA KARASU
KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER

YEŞİM KAL
OKUL MÜDÜRÜ

