
  

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU  

2016-2017 ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI  

 

Çalışma Konumuz : Hava-Su-Toprak-Gürültü-Işık   

                                  Kirliliği                          

 AYLAR YAPILACAK 

ÇALIŞMALAR 

SORUMLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM 

 

 

 

 

  

*EKO-OKUL komitesinin 

oluşturulması 

 

  

 *Eylem planının hazırlık 

çalışmaları(Komite ile birlikte 

dokümanların incelenmesi, 

taslak konuların 

belirlenmesi)  

 *Eko-okul timinin 

oluşturulması. 

 

 *Eylem planının yapılması, 

müfredat çalışmalarına 

uygun hale getirilmesi.  

*Velilerle okul pikniği( 

sonbahar mevsiminde 

doğadaki değişiklikleri 

gözlemleme) 

Hülya Rüveyda 

Karasu 

   

 

Eko-Okul 

Komitesi 

 

 

 

Eko- Okul 

Komitesi 

4. Sınıf 

Hülya Rüveyda 

Karasu 

Tolga Özdemir 

veTüm Okul 

 
  
 
 



  

*Okulumuzun web sitesinde 

ve okul bülteninde çalışılacak 

konular hakkında 

öğrencilerimizin ve 

velilerimizin bilgilendirilmesi.  

 

*Eko ilkemizin oluşturulması. 

*4 Ekim Hayvanları Koruma 

Günü’nün kutlanması 

* Atık maddelerin geri 

kazanımı hakkında tüm okula 

bilgi verilmesi. 

 

*Plastik kapak toplama 

uygulamamız hakkında tüm 

okula bilgi verilmesi 

*Okul çevresinin gezilmesi, 

bitkilerdeki değişimin 

gözlenmesi 

 
 
 
Okul Müdürü, 
Tolga Özdemir 
 
 
 
 
 
 
Tüm okul 
 
Hülya Rüveyda 
Karasu 
 
 
Eko okul Komitesi 
 
 
 
 
3. sınıflar 
4.sınıflar 
 
 
 
Ana sınıfı 
1.ve 2. Sınıflar 

  

 

 

 

KASIM 

*Okul bahçemizde dikili olan 

ağaçların incelenmesi ve 

bakımlarının yapılması 

*Okulumuzun eko-ilkesinin 

ve çalışma konusunun 

öğrencilere hatırlatılması. 

    *Okulumuzun bulunduğu 

site- 

    deki canlı türlerinin incelen- 

     mesi                    

*1.-2. - 3.ve 4. Sınıflara hava-

su-toprak  kirliliği nedeniyle 

 Eko-Tim ve 

görevli personel 

 

  

Tüm zümreler 

 

 
 

Ana sınıfı 
 

 
 

 
Hülya Rüveyda 
Karasu 

 



nesli tükenme tehlikesinde 

olan canlılar hakkında bilgi 

verilmesi 

 

  *Etimesgut Belediyesi’ne 

Çevre Sorunlarıyla ilgili 

görüşme yapılması 

   *Ses nedir? Gürültü nedir? 

Gürültü kirliliğinin nedenleri 

nelerdir? Hava-Su-Toprak ve 

Işık kirliliğinin canlılar 

üzerindeki etkisi. 

 
 
 

 
 

 
 
Eko-tim ve 

koordinatör 
öğretmen 

 
 
 

 
Eko-tim ve eko 

okul komitesi 
 

 

 

 

  

ARALIK 

   * Gürültü kirliliği nedir? 

Nedenleri nelerdir? 

   * Slogan Çalışması 

   *Orman ürünlerinin kullanımı 

ve tasarrufu(Özellikle kağıt 

tasarrufu üzerinde durulması) 

 

   *Nesli tükenen ağaç türleri 

hakkında araştırma yapılması 

 

    *Göçmen kuşların 

araştırılması 

 

    * Tutum, Yatırım ve Türk 

Malları Haftası nedeniyle enerji 

de tutum ve geri dönüşümün 

önemi. 

    *Atık malzemelerle sanatsal 

kompozisyonlar. 

Sınıf 

Öğretmenleri 

Ana sınıfı 

Zuhal Tosunbaş 

 Ayten 

Özdenoğlu 

 

3. ve 4. sınıflar 

 

 

2. sınıflar 

 

 
 

 
Tüm Sınıflar 
 

 
 

 
Görsel sanatlar 
Ana Sınıfı 

 
 



  
 

  

OCAK 

    *Enerji Tasarrufu Haftası  

 (Bilgisayar Sunusu) 

 

    *Enerji Tasarrufu konulu 

resim yarışması. 

 

    *Çevre kirliliğinin hayvanlar 

ve bitkiler üzerindeki etkilerini 

anlatan slayt gösterisi  

 

    *Birinci dönem faaliyet 

raporunun hazırlanması 

 

Hülya Rüveyda 

Karasu 

Zuhal Tosunbaş 

 

Görsel Sanatlar    

Öğretmeni 

 

Hülya Rüveyda 

Karasu 

 

Hülya Rüveyda 

Karasu-Zuhal 

Tosunbaş 

 

 

  

ŞUBAT 

 *Hava-Su-Toprak-Gürültü ve 

Işık  kirliliği nasıl önlenir? 

 

  *Okulumuzun Eko- okul 

ilkesinin tüm sınıflara 

hatırlatılması. 

 *Slogan Çalışması 

 *Su kirliliğinin canlılar 

üzerindeki etkisiyle ilgili çizgi 

film izletilmesi. 

Tüm Zümreler 

 

 

Hülya Rüveyda 

Karasu 

Ana Sınıfı 

 

Ana Sınıfı 

 

  

MART 

 *Bilinçli Su Tüketimi konulu 

resim çalışması yapılması ve 

panoda sergilenmesi. 

 *Kimyasal maddeler ve 

toprak kirliliği. 

Görsel Sanat 

Öğretmeni 

 

Selvi Dönmez 



 *Tohum Çimlendirme 

Çalışmaları. 

 *21 Mart Dünya ağaç günü 

 

 *22 Mart Dünya su günü 

 *Eko-Okul panosunun 

düzenlenmesi. 

 *Biyolojik çeşitliliğin 

azalmasının nedenleri 

hakkında resim ve afiş 

yapılması 

     * Eko- Eylem Günü                         

Neslihan 

Demirağ 

Hülya Rüveyda 

Karasu 

Ayten Özdenoğlu 

Ana Sınıfı 

Görsel sanatlar 

öğretmeni 

 

 

Eko-Tim Okul 

Müdürü 

  

NİSAN 

     *Bahar ve doğa sevgisini 

aktaran şarkılar 

     *Türkiye’de yaşayan 

endemik türlerin araştırılması 

*Geri Dönüşüm ve Çevre 

konulu şiir yazma etkinliği 

 

     *Enerji tasarrufu için:      

Naylon     poşet yerine 

kullanılabilecek 

torbalar(bilgisayar sunusu) 

   * Gürültü kirliliğinin insan 

sağlığı üzerindeki etkileri 

nelerdir? 

  Müzik 

Öğretmeni 

Funda Üner 

 

Gülizar Kanpolat 

   

 

 Eko-Tim 

 

   

4. Sınıf ( Eko- 

Tim) 

 



Hülya Rüveyda Karasu – Funda Üner  

Zuhal Tosunbaş – Neslihan Demirdağ                                 

Özel Altın Eğitim İlkokulu                                                                  

Eko-Okullar Projesi Koordinatör Öğretmenleri        

                                                                                     Yeşim Kal 

 

MAYIS 

    * Pillerin geri dönüşümünün 

önemi. 

 

     *5 Haziran Dünya Çevre 

Günü hazırlıkları. 

 

*22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik 

Günü 

 

*Slogan Çalışması 

*Konuşurken ses tonumuzu 

nasıl ayarlayabiliriz? 

*Öğrencilerle okul pikniği ( 

piknik sonrası çevrenin temiz 

bırakılması, katı atıkları geri 

kazanım) 

Funda Üner 

 

Eko tim 

 

 

Eko okul 

komitesi ve tüm 

okul 

 Ana Sınıfı 

 
Tüm Okul 
 
 
 
Okul Müdürü 

  

HAZİRAN 

 

* 1-5 Haziran Dünya Çevre 

Gününde hazırlanan 

bilgisayar sunusunun tüm 

okula gösterilmesi 

 *Yıllık eylem planındaki 

konuların uygulanma 

derecesinin değerlendirilmesi 

ve ikinci dönem faaliyet 

raporunun yazılması. 

  

 

Tüm okul 
 
 
 
 
 
Eko okul komitesi 



                                                                                   Okul Müdürü 

                                                          
 


