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GİRİŞ
Doğa sanki bizden çok uzakta, çoğu zaman güzel bir manzaradan
ibaretmiş gibi geliyor mu size de? Bazen, doğayı, uzun yollar gidip
ulaşacağımız bir manzara gibi düşünürüz. Acaba öyle mi?
Halbuki doğa her yerde bizimle birlikte, biz de doğanın içindeyiz
hatta aynada gördüğümüz de doğanın bir parçası. Pencereden
baktığımızda karşıda görünen komşu, çatının saçaklarındaki bir
kırlangıç yuvası,
Okula giderken her gün yanından geçtiğimiz ladin ağacı, bizi
gördüğüne kuyruğuyla sevinen marketin önündeki köpek
arkadaşımız, balkonumuzdaki saksılarda vızıldayan arılar,
tabağımızdaki renk renk sebzeler, meyveler… Hepsi doğanın ta
kendisi!
Doğa ile tanışmak, hatta doğayla daha da yakınlaşmak için bu
kitapçığı hazırladık. Niyetimiz, elimizin uzandığı yerlerdeki,
gözümüzün her gün gezindiği alanlardaki doğa ile bağ kurmak.
Uzaklara gitmeden yakınımızdaki, penceremizdeki, balkonumuzdaki,
içimizdeki doğayı keşfe hazır mısınız?
İyi eğlenceler ve keyifli maceralar!
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AVUCUMUN İÇİNDEKİ DOĞA

Tohum Topu
Yapalım!
Tohum, bir bitkinin içinde yaşam saklı ilk halidir. İhtiyaç duyduğu şartlar
sağlanınca tohum patlar ve bir filiz olur. Filiz gelişir, kökleri uzar,
gövdesi gelişir, o da yeni tohumlar üretir.
Peki, bir tohum büyümek, filizlenmek için nelere ihtiyaç duyar?
Su:Tohumları uyandırmak için bazen biz su veririz, bazen üzerine
yağmur, kar yağar.
Yeterli sıcaklık:Tohumlar bizim gibi farklı farklı sıcaklıkları severler,
bazıları yaz sever, bazıları kış. Okulda, evde belki pamuklu çimlendirme
deneyleri yapmışsınızdır, işte tohumları istedikleri sıcaklığa
getirebilmek için yumuşacık pamuklara sararız. Doğada ise bunu güneş
ışınları yapar ve elbette ki toprak.
Toprak:Tohum
uyandıktan
sonra toprağa tutunur, içinde
köklerini büyütür, topraktan
hoşuna giden maddeleri alır,
suyu bile topraktan içine
kökleri yardımıyla alır. Ama
topraksız tarım da yapılıyor,
diyenler olabilir, haklısınız,
son yıllarda toprak olmadan
sıvılara gerekli maddeler
eklenerek hidroponik tarım
yapılıyor. Burda önemli olan
tohumumuz için gerekli besini
sağlayacak bir ortam olması.
ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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AVUCUMUN İÇİNDEKİ DOĞA

Tohum Topu
Nedir?
Tohum topu, tohumları ve filizlenmeleri için ihtiyaç
duydukları karışımı içeren toplardır. Tohum toplarını
toprağa dikmek/ekmek gerekmez, uygun şartlara
ulaştığında tohum her yerde uyanıverir.
Tohum topu bazı eski
Amerika
yerlileri
tarafından
kullanıldığı
söylenen, ancak Masanobu
Fukuoka sayesinde ilgi
toplamaya
ve
yaygınlaşmaya başlamış
olan bir yöntemdir.

ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü

12

AVUCUMUN İÇİNDEKİ DOĞA

Neden
Tohum Topu Yapıyoruz?
Tohumlar oldukça besleyicidirler, o nedenle toprağa veya saksıya
tohum attığımızda bazen böcekler veya kuşlar onları afiyetle yerler.
Tohum topları, tohum uyanana, filiz olana, güçlenene kadar tohuma
yuva olur, onu korur.
Bazen hava iklim değişikliği sebebiyle aniden ısınıp soğur, ısındığında
uyanan tohum eğer hava aniden soğursa buna uyum sağlayamaz ve
büyüyemez. Tohum topunun içindeki kil, humus gibi maddeler tohum
topunun bir günde hemen ısınıp çimlenmesini engeller, mevsimi ve
zamanı geldiğinde uyanmasını sağlar.
Bazen sokakta yürürken hiçbir bitkinin yaşamadığı alanlar görürüz, o
bölgede yaşamaya çalışan kelebekler, arılar, başka kuşlar ve böcekler
için bu durum hayatı zorlaştırır. Onlara destek olmak için, evde çiçek
tohumları ile hazırladığımız tohum toplarını ceplerimize doldurup,
mahallemizde dolaşırken istediğimiz alanlara saçabiliriz. Tohum
toplarımıza arıların sevdiği çiçek tohumlarını koyarsak mahallemiz arı
dostu mahalleye dönüşebilir.
Bazen orman yangını yaşanmış bir bölgeden
geçeriz, o bölgenin ormana yeniden
kavuşması için destek olmak isteriz. Ağaç
tohumları ile hazırladığımız tohum toplarını
yangından etkilenmiş ormanlara saçabiliriz.
Burda unutmamamız gereken çok önemli bir
şey var, ormana saçacağımız tohum
toplarına sadece o ormanın doğal türü olan
ağaç tohumlarını koymalıyız.
ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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AVUCUMUN İÇİNDEKİ DOĞA

Tohum Topu Yapımı
Malzemeler:
Kil

Humuslu toprak ya da kompost (tercihen
siyah beyaz gazete parçaları da eklenebilir.)
Farklı meyve, sebze veya çiçek tohumları.
Tohum bulmakta zorlanırsanız yediğiniz
meyve
ve
sebzelerin
tohumlarını
kullanabilirsiniz.
Tercihen pul biber (Tohum toplarınıza pul
biber katarsanız, tohumlarınızın böcekler
tarafından yenmesine engel olursunuz. Pul
bibere dokunduktan sonra gözünüze ve
yüzünüze dokumayın ki canınız yanmasın :))

Yapılışı:
Hazırladığınız bütün malzemeleri (tohumlar hariç) derin bir kapta
karıştırın ve su ekleyerek yoğurun.
Yoğurduktan sonra bilye büyüklüğünde toplar yapın ve içlerine
tohumları saklayın. Eğer sebze ve çiçek tohumlarınız varsa her topun
içerisine birkaç tane; meyve tohumunuz varsa her topun içerisine bir
tane yerleştirin.
Tohum toplarınızı kurumaya bırakın. Kuruyan tohum toplarınızı
dilerseniz saksıya, dilerseniz bahçenize, dilerseniz etrafta güzelleştimek
istediğiniz bir alana atın.
ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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AVUCUMUN İÇİNDEKİ DOĞA

Gez!

Gözle!

Yakınında olan ekolojik bir
çiftliği ziyaret et. Türkiye’de
yer alan ekolojik çifliklerin
adreslerine
aşağıdaki
adresten ulaşabilirsiniz:

Yediğin
bir
sebzenin
(domates, biber olabilir)
çekirdeğini çimlendir, büyüt.
Tohumun, ilk filizin, ilk
yaprağın, ilk meyvenin
kısacası her aşamanın bir
fotoğrafını çek.

https://www.ekoharita.org/ek
oloji-haritasi/

Oyna!

Evde bulabildiğin farklı
tohumları karıştır, hangi
tohumun hangi meyve ve
sebzeye
ait
olduğunu
bulmaya çalış. Dilersen bunu
birlikte yaşadığın kişlerle bir
oyuna dönüştür.

Kutla!

26 Nisan Dünya Tohum
Günü’nü kutla!

Kaynakça:

http://kardesbitkiler.blogspot.com
https://ekinsapidevrimi.org/2018/06/05/tohum-topu-yapimi/
https://www.gardeningknowhow.com/
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BALKONUMDAKİ DOĞA

Kuş Yemliği Yapalım!
Kuşlar, şehirlerde ve kırsal alanlardaki en yakın komşularımızdandır. Kuş
sesi duymak, kuş sesi ile uyanmak hepimizin hoşuna gider, değil mi?
Farklı gagaları, faklı renkleri, farklı sesleri olan bir sürü kuş türü var.
Kuşları, kendi yaşadıkları doğal ortamlarında kuş gözlemciliği yaparak
daha yakından tanıyabiliriz. Kuş gözlemciliği, kuşlara ve doğaya merak
duyan herkese açık bir gözlem etkinliğidir. Kuşları her yerde
gözlemleyebiliriz, yakınımızdaki parkta, ormanda, göl kenarlarında hatta
balkonumuzda bile. Kuşları gözlemleyebilmek için dikkat kesilmiş meraklı
gözler veya kulaklar yeterlidir. Bizleri uzaktan izleyen, bize uzaktan selam
veren kuşları gözlemleyebilmek için dürbün kullanabiliriz.
Kuş gözlemciliğine yeni başladığımızda kuşların isimlerini hatırlamak,
seslerini anlayabilmek zor gelebilir. Bunu okula yeni başlamak gibi
düşünebiliriz. Sınıfa ilk girdiğimizde adını daha önce hiç duymadığımız,
yüzünü daha önce hiç görmediğimiz bir sürü arkadaş ile tanışırız. Gün
geçtikçe her gün onların isimlerini tekrar ederek, birlikte oyun oynayarak
hepsini tanımış oluruz. Kuşları da her gün penceremizden, balkonumuzdan
bakarak, doğal alanları ziyaret ederek daha iyi tanıyabiliriz.
Kuşlarla daha yakından tanışmak için bir etkinlik önerimiz var.
Bizimle aynı sokakta yaşamayı seven, bizimle beraber aynı mevsimi
yaşayan en yakın kuş komşularımız hangileri acaba? Kuş komşularımızla
tanışmak için onları balkonumuza davet edelim mi? Ve elbette ki her
davette olduğu gibi onlara lezzetli bir yemek hazırlayarak bunu kolaylıkla
yapabiliriz.

ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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BALKONUMDAKİ DOĞA

Kuş Yemliği Yapımı
Malzemeler:

Kozalak (yakınınızdaki parkta bir yürüyüş yapın,
yere düşmüş bir çam kozalağını çam ağacından
izin isteyerek alın, ağaçtan bir kozalak
koparmayın.)
Fıstık ezmesi veya yoğun kıvamlı pekmez, her
ikisinin de şeker ilavesiz olmasına dikkat edin.
(Bu malzemenin amacı kozalağın içerisine harç
olarak kullanmak.)
Kuş yemi veya kuru meyve, ay çekirdeği, darı,
ekmek kırıntısı karışımı. Şekerli, tuzlu
yiyecekler ve pişmemiş iri taneli tahıllar,
pişmemiş patates kuşlara zarar verebilir.
Kenevir ip veya pamuklu ip.

Yapılışı:
Harç olarak kullanacağın malzeme ile yem olarak ikram etmek istediğin
yemi bir kapta karıştır.
Kozalağın aralarını dilersen bir çubuk veya parmağınla hazırladığın
karışımla doldur.
İpi kozalağın üst kısmına geçir.
Dilersen balkonuna dilersen her gün ziyaret ettiğin parkta bir ağaca
asabilirsin. (Balkona asmadan önce alt komşundan izin alman ince bir
davranış olur 😊 )
ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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BALKONUMDAKİ DOĞA

Kuşlar kolayca evcilleşirler, kuş yemlikleri
yaparken amacımız kuşları evcilleştirmek
değil, özellikle zorlu hava koşullarında, kar
yağarken veya çok soğuk havalarda onlara
destek olmak olmalı.
Kuşların yaşadığımız çevredeki diğer kuşlar,
böcekler ve tohumlarla ilişkisini etkilememek
çok önemli.
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18

BALKONUMDAKİ DOĞA

Gözle!

Gez!

Gözlediğin kuşları ve
dünyadaki diğer kuş
gözlemcileri ile paylaş.

Önemli Kuş Alanları'nı gez.
Önemli Kuş Alanları listesine
linkten ulaşabilirsin:
https://www.wwf.org.tr/?
7040/onemlikusalanlari

https://ebird.org/turkey/home
https://www.trakus.org/kods_
bird/uye/?fsx=tur_arama

Oyna!

Hangi kuşsun? Bir kuş
olduğunu hayal et, nerde
yaşardın, nasıl ses çıkarırdın,
ne yemekten çok hoşlanırdın,
utangaç mı olurdun yoksa
insanlara yakın mı yaşamak
isterdin? Tüylerin hangi
renklerde olurdu? Nasıl dans
ederdin?

Kutla!

4 Mayıs Dünya Kuş
Gözlemciliği Günü'nü kutla!

Kaynakça:

https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-helpbirds/feeding-birds/safe-food-for-birds/
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BALKONUMDAKİ DOĞA

Böcek Oteli Yapalım!
Börtü böcekler bazılarımız için ürpertici, bazılarımız için ise her gün
merhabalaştığımız çok bacaklı renkli arkadaşlarımız olabilirler. Eminiz
hepimizin çok sevdiği bir böcek vardır; belki arı, belki çekirge belki de
uğur böceği. Çevremizde yaşayan börtü böcekler ile daha yakından
tanışmak için bir etkinlik önerimiz var.
Ama öncesinde böceklerle ilgili ilginç bazı bilgiler verelim:
Meyve sineği uzaya gönderilen ilk
hayvan türüdür.
Ateş böcekleri farklı durumlarda
sarı, yeşil, kırmızı gibi farklı
renklerde ışık saçar.
Tırtılların 12 adet gözü vardır.
Kelebekler ayakları ile tat alır.
Bir arı hayatı boyunca sadece bir
çay kaşığı kadar bal yapabilir.
Çekirgeler, dinazorlardan önce bile
yeryüzünde vardılar.
Şimdi börtü böceklerin küçük ama
sürprizlerle dolu dünyasına yakından
bakıp gözlemler yapalım. Onlara
ihtiyaçları halinde konaklayabilecekleri
bir otel yapalım. Böcek otelleri, özellikle
şehirlerde beton ve ve sert zeminler
sebebiyle
dinlenecek,
yaşayacak,
larvalarını bırakacak güvenli yer
bulamayan böcekler ile dayanışmamızı
sağlar.
ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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BALKONUMDAKİ DOĞA

Böcek Oteli Yapımı

Malzemeler:

Eski bir ahşap bir kutu veya ahşap bir
meyve kasası
Çeşitli dal parçaları, kozalaklar, en çok
sevilen ise bambu veya saz kamışları
Ahşap bloklar

Yapılışı:

Topladığınız doğal malzemeleri (kullandığımız tüm malzemelerin
boyanmamış olmasına dikkat etmeliyiz.) bulabildiğiniz kutu veya ahşap
kasanın içerisine dilediğiniz gibi yerleştirin.
Ahşap blokların üzerinde yetişkinlerden destek alarak farklı boyutlarda
oyuklar açın, böylelikle farklı boyutlardaki böcekler otelimizde
konaklayabilsinler.
Hazırladığınız oteli balkon veya bahçenizde dilediğiniz yere yerleştirin.

Önemli Hatırlatmalar!
Böcek otelinizde konaklayan böcekleri
gözlemlerken onları rahatsız etmemeye,
korkutmamaya özen gösterin.
Doğada karşılaştığınız hiçbir böceği
(renkleri ne kadar güzel olursa olsun) eve
götürmeyiniz. 😊
ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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BALKONUMDAKİ DOĞA

Gözle!
Böcek otelindeki böcekleri veya doğada
yürüyüş yaparken karşılaştığın böcekleri
inceleyebilmek için yanında bir büyüteç taşı.
Türlerin adlarını merak edersen aşağıdaki
kaynaklardan yararlanabilirsin:
Doğaseverin Börtü Böcek Rehberi – Serdar
Tezcan
Kelebek Gözlemcisinin Cep Kitabı - Paul
Whalley

Yap!
Arı
bahçesi.
Böcek
otelinizi
yerleştirdiğiniz yerin etrafına özellikle
arıların seveceği arı dostu bitkiler
ekebilirsiniz.
Neler mi bu bitkiler? Çörekotu, lavanta,
melisa, biberiye, kekik, fesleğen, adaçayı.
Arılar mor ve mavimsi çiçekleri olan
bitkileri pek severler.

ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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BALKONUMDAKİ DOĞA

Kutla!
20 Mayıs Dünya Arı Günü’nü
kutla! Arkadaşlarınla bir arı
kostümü yapabilirsin.

Gez!

Dans Et!

Marmaris Bal Evi’ni ziyaret et.

Arı gibi dans et. Arılar
birbirleriyle
Yap! dans ederek
iletişim kurarlar. Sen de
arkadaşlarınla iletişim kurmak
için bir dans bulabilirsin.

Eğer sana uzaksa websitesindeki
oyunları oynayarak sanal bir arı
gezintisi yapabilirsin.
https://www.marmarisbalevi.com.
tr/tr/cocuk-kosesi

Arı
dansı
için:
https://www.youtube.com/watch
?v=Of0uRvQ7CYE

Kaynakça:

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/ates_b.pdf
https://www.natgeokids.com/uk/discover/animals/insects/15-facts-about-bugs/
https://entomologistlounge.wordpress.com/2017/09/18/insect-hotels-a-refuge-or-a-fad/
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HAREKETTEKİ DOĞA

Parkur Nedir?
Parkur, belirli bir alanda genellikle doğada zıplama, koşma, atlama,
tırmanma, yüzme gibi çeşitli teknikler içeren eğlenceli bir spordur.
Parkur sporu için dayanıklılık, denge ve gözlem gereklidir. Bu sporu yapan
kadın koşuculara traceuse, erkeklere ise traceur denilmektedir, bu kelime
“iz bırakan” anlamına gelir.
Aslında filmlerde izlediğimiz çatılardan çatıya atlayan, parendeler atan
sporcular parkur sporcusu, bilgisayar oyunlarında gördüğümüz birçok rota
da parkur rotası sayılabilir.
Evde veya bahçemizde bir parkur rotası oluşturmak ister misiniz?
Bizim parkurumuzda istasyonlar da olacak ve parkuru tamamlamamız için
görev kartlarında yazanları yapmamız gerekecek.
Parkur hazırlığı için, yastıklar, minderler, battaniyeler, bazı silindir
objeler kullanabilirsiniz.

ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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HAREKETTEKİ DOĞA

Parkur Zamanı
Önemli Not:

Parkur
hazırlığı
yaparken güvenlik
önlemleri almayı
unutmayın, bunun
için bir yetişkinden
destek
isteyebilirsiniz.

Yapılışı:
Aşağıda yer alan görev kartlarını evinizde veya bahçenizde
hazırladığınız parkur boyunca istasyonlara yerleştirin. İstasyonlar
arasındaki hareketi daha keyifli hale getirmek için yastıklarla bir tünel
yapabilir, zıplama objeleri yerleştirebilirsiniz. Parkurda aynı anda iki
kişi olmamalı, böylelikle olası kazaları önlemiş oluruz. Bir kişi parkura
başladığında, diğer kişi sürekli görev kartlarını vermek için
istasyonlarda ilerlemeli, görevin yerine getirilip getirilmediğini takip
etmeli. Parkuru daha da heyecanlı hale getirmek istiyorsanız süre
tutabilirsiniz.

ICHILD - Doğa ile Öğrenme Modülü
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Parkur Zamanı
Görev Kartları:
Ayak başparmağını burnunun ucuna değdir.
Goril sesi çıkar.
Beş tane kuş türü say.
Flamingo dansı yap.
Çita atlayışı yap.
İki ileri bir geri takla at.
10 saniye boyunca iki veya üç top çevir. (top yoksa
portakal, o da yoksa çoraplarını çevirebilirsin.)
Derin nefes alıp arı gibi vızıldayarak nefesi boşalt.
3 kez tekrarla.
Etrafta sana ormanı hatırlatan üç şey bul.
Solucan olsaydın yemek isteyeceğin üç şey bul.
Bir gemici düğümü at. (bu istasyonda bir parça ip
ve yönerge bulundurmalısınız.)
Ayakta ikiye katlan ve burnunu dizine değdirmeye
çalış.
Önemli Hatırlatmalar!
Önemli bir hatırlatma: Görev kartlarını
dilerseniz çıktı alıp kullanın, dilerseniz
kendiniz kağıtlara yazın. Dilediğiniz görev
kartlarını çıkarabilir, yeni görev kartları
ekleyebilirsiniz.
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İzle!
Storror isimli profesyonel parkur ekibi,
2018 yılında “Kıtaları Aşmak” temalı bir
parkur
çekimini
İstanbul’da
gerçekleştirdi.
İzlemek için:
https://www.youtube.com/watchv=RHnXg
6piz20

Kutla!
29 Nisan Dünya “Zıplıyoruz” Günü’nü
zıplayarak kutla! (We Jump The World
Day)

Kaynakça:

https://wfpf.com/parkour/
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Kavanozda Kompost
Daha önce “kompost” diye bir kelime duydunuz mu? Kompost, organik
atıkların bir araya getirilerek çürümeye bırakılması sürecidir. Organik
atıklar çürüyüp kompost olursa ne işe yarar? Bitkilerin daha keyifle
büyüyebileceği topraklar elde etmemizi sağlar.
Kompost oluşma sürecindeki oranlar ve dengeyi evimizde kolayca
gözlemleyebilmek için basit bir gözlem kavanozu oluşturabiliriz.
Kullandığınız bir cam kavanozu geri dönüşüme atmak yerine kompost
gözlem kavanozu olarak kullanabilirsiniz.
Peki kompost yapmak için kullanabilceğimiz organik atıklar nelerdir?
Mutfağımızdan çıkan organik atıklar: meyve, sebze kabukları, yumurta
kabuğu, çay, kahve posası vb.
Evimizde birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımızın dökülen tüyleri, gazete,
karton, kurumuş yapraklar, biçilmiş çimen vb de organik atıklara örnektir.

Kompost kavanozunuza pişmiş, yağlı
yemek artıkları, et ve süt ürünlerini
atmayın.
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Kavanozda Kompost Yapımı
Malzemeler:

Cam kavanoz (kapağında bir yetişkinin
yardımı ile delikler açmayı unutmayın)
Mutfağımızdan, bahçemizden çıkan organik
atıklar,
Gazete, karton parçaları veya saman
Su

Yapılışı:

Kompost gözlem kavanozunuzu aşağıdaki çizimdeki gibi hazırlayın, her
katmanı kavanoza yerleştirdikten sonra üzerine bir sprey şişe
yardımıyla azar azar su sıkın. Kavanozunuzu ara ara (içindeki
malzemeler hep nemli kalmalı ama ıslak olmamalı) sulamayı unutmayın.
Katmanlarınızı tamamladıktan sonra kavanozunuzun kapağını kapatın.
Kavanozunuzun kapağında delikler açmak ve kavanoza oksijen girişini
sağlamak kompost oluşması için önemlidir.
Çizimde yer alan katmanları evinizde bulunan benzer malzemelerle
değiştirebilirsiniz. Örneğin; saman yerine kurumuş yapraklar, biçilmiş
kuru otlar veya ince ince parçalanmış karton kullanabilirsiniz.
Kavanozuna katmanları yerleştirdikten sonra boyunu işeretleyin. Böylece
gözlem süreniz olan bir ay sonunda kavanozun içindeki malzemelerin
miktarında bir azalma olup olmadığını karşılaştırabilirsiniz.
Kompost kavanozunuzu pencerenizin önüne güneş alan bir yere koyup
30 gün boyunca gözlemleyin.
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Kavanozda Kompost Yapımı
Yapılışı:
Bu sürede aşağıdaki soruları ailenizle/arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz:
-Hangi katmanlara farklı malzemeler koydunuz? Sizin yuvanızda en çok
çıkan organik artık ne imiş?
-Sizce kavanozun kapağını tamamen açık bıraksaydık farklı şeyler olur
muydu, cevabınız evetse neden?
-Katmanları ıslatmasaydık kavanozda gerçekleşenlerin süresi değişir
miydi?
-Hangi katmanda ilk değişiklikleri gözlemlediniz, neden olabilir?
-Bu kavanozda hangi hayvanlar yaşamayı çok isterdi?
-Kavanozunuzda nasıl bir renk değişimi
oldu,
ilk
gün
kavanozunuza
baktığınızda
hangi
renkleri
görüyordunuz; bir ay sonra hangi
renkleri gözlemliyorsunuz?
-Kavanozunuzda nasıl bir koku değişimi
oldu, ilk gün kokladığınızda nasıl bir
koku alıyordunuz; bir ay sonra nasıl bir
koku alıyorsunuz?
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Kavanozda Kompost Yapımı
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Gözle!
Yediğin
bir
sebzenin
(domates, biber olabilir)
çekirdeğini çimlendir, büyüt.
Tohumun, ilk filizin, ilk
yaprağın, ilk meyvenin
kısacası her aşamanın bir
fotoğrafını çek.

Kutla!
5 Aralık Dünya Toprak Günü’nü
kutla!

Gez!
Yaşadığın mahalleye yakın bir geri
dönüşüm ve kompost merkezi varsa
ziyaret
edebilirsin.
“Çöp”
dediklerimizin
aslında
nasıl
dönüştüğünü gözlemleyebilirsin. Eğer
şehrinde bir kompost tesisi yoksa bir
yetişkin ile beraber belediyeyi ziyaret
edebilir, kompostun faydalarını
anlatabilirsin.

Kaynakça:

http://www.kompostkent.com/wpcontent/uploads/2020/12/KompostKent_Kitap%C3%A7%C4%B1k_Online_Version_Final.pdf
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Bulut Gözlemciliği

“İnsanlara hatırlatmak isteriz ki, bulutlar atmosferin
ruh halinin ifadeleridir ve insanın yüz ifadesi gibi
okunabilirler. Bize kulak verecek herkese diyoruz ki;
Yukarı bakın, oradaki gelip geçici güzellikten haz
duyun ve başınız bulutlarda yaşayın”.
Bulut Sevenler Derneği
Manifestosu*
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Bulutlar Bize Ne Söyler?
Bulutları izlemek eğlenmemizi, hayal kurmamızı sağlar. Ama bununla
bitmez, bulutlar bize havanın nasıl olacağına dair ipuçları da verir.
Bulutlara bakarak hava durumunu tahmin etmeyi merak mı ediyorsunuz?
İşte size bazı ipuçları:
1.Kümülüs Bulutları: Kümülüs bulutları, tıpkı çizdiğimiz pofuduk pofuduk
bulutlara benzeyen güzel hava bulutlarıdır. Güneşli bir günde yuvarlak,
kabarık, parlak pamuklu yün topları gibi görünürler. Sabah geç saatlerde
ortaya çıkarlar, gün boyunca gökyüzünde dolaşırlar, sonra akşama doğru
kaybolurlar.
2. Stratus Bulutları: Stratus bulutları genellikle hafif, sisli düz
bulutlardır. Gri bulut katmanları olarak alçakta asılı dururlar.
3. Cirrus Bulutları: Cirrus bulutları, gökyüzünde iz bırakan buz
kristallerinden yapılmış beyaz, tüylü görünümlü, narin, ince bulut
iplikleridir ve şiddetli rüzgarlar tarafından süpürülürler. 6.000 metrenin
üzerinde oluşurlar ve tipik olarak güzel havalarda meydana gelirler. Ancak,
bir araya geldiklerinde ve dağınık göründüklerinde fırtınaların başlayacağı
anlamına gelebilirler.
4. Nimbus Bulutları: Nimbus bulutları yağmur taşıyan bulutlardır. Büyük
ve grimsi siyah renklidirler.
5. Kümülonimbus Bulutları: Kümülonimbus bulutları karnabahar çiçekleri
gibi büyür ve kabarırlar. Gökyüzünde yükselirler, alt kısımları karanlık, düz
ve pusludur. Dolu, gök gürültüsü, şimşek, yağmur ve fırtına habercisidirler.
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Bulutlar Bize Ne Söyler?

Bulut çeşitleri bunlarla sınırlı değil. Bulutlar bulundukları yüksekliğe
göre çok farklı isimler alırlar. eğer daha çok öğrenmek isterseniz aşağıdaki
linki inceleyebilirsiniz:
https://mgm.gov.tr/genel/bulutcesitleri.aspx?s=1

Peki Ya Sis?

Sis, yere çok yakın olan gri bir buluttur. Yani sisli bir havada
yürüdüğünüzde, aslında bir bulutun içinden geçiyorsunuz.
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Bulut Gözlemciliği
Malzemeler:
Üzerine uzanabileceğiniz bir
yer örtüsü veya çimenlik bir
alan
Hayal gücünüz!
Yapılışı:
Sırtüstü uzanın ve bulutları izlemenin keyfini çıkarın. Eğer dışarı
çıkamıyorsanız, pencerenizden de bulutları gözlemleyebilirsiniz.
Dilerseniz; gördüğünüz bulutları neye benzetiyorsunuz paylaşın,
birlikte bir hikaye oluşturun.
Dilerseniz; hava durumunu tahmin etmeye çalışın.
Eğer imkanınız varsa bir su
kenarından
bulutların
yansımanı izleyin ya da bir
ayna yardımıyla bulutlara
bakın. Başınız döndü mü?
Çok etkileyici değil mi?
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Oku!

Bulut Gözlemcisinin Rehberi
- Gavin Pretor Pinney
/ Tübitak Yayınları

Kutla!
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü
kutla!

Gez!

Dünya’daki bulut oranının yıllar içinde
nasıl değiştiğini NASA’nın
hazırladığı websitesinden
gözleyebilirsiniz.
https://earthobservatory.nasa.gov/glob
al-maps/MODAL2_M_CLD_FR

Kaynakça:
https://www.nationaltrust.org.uk/features/no-33-go-cloud-watching
https://www.calmmoment.com/mindfulness/how-to-enjoy-cloud-watching-the-mindful-way/
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Kaç Renk Yiyoruz?

“Bedenin için bu çok faydalı, zihnin için bu çok sağlıklı, onu yeme çok
zararlı, tabağını bitir...”
Yukardaki cümleleri bazılarımız çok, bazılarımız belki daha az duyuyoruz
ama kesin olan şu ki hepimiz birbirimize beslenmemiz ile ilgili
tavsiyelerde bulunuyoruz.
Biz de sizlerle bugün bir beslenme önerisi paylaşmak istiyoruz:
“Gökkuşağını ye!” Bu beslenme tarzında yapmamız gereken tek şey
kendimiz için hazırladığımız her öğünde tabağımızdaki renkleri saymak.
Güzel haber: örneğin bir öğünde hem ıspanak hem de marul yiyorsanız,
ikisinin yeşil tonları farklı olduğu için iki renk sayabilirsiniz.
Amacımız her gün gökkuşağı renklerinin hepsini yemeye çalışmak!. Yani
en az yedi renk ve tonları.
Unutmadan söyleyelim, çilekli lolipop, çikolata, ketçap gibi yapay renkler,
paketli gıdalar maalesef ki sayılmıyor.
Amacımız 7 farklı meyve, sebze, tahıl yiyebilmek.
Üzülmeyin; çilekli lolipop yerine çilek veya karadutları ezip toplar yapıp
buzlukta dondurabilir, çilekli dondurma topları yiyebilirsiniz.
Çikolata yerine kakao parçacıkları, ketçap yerine domatesleri püre haline
getirip kendi renklerinizi oluşturabilirsiniz.
Akşam yemeği sonrasında masadakilerle en çok renk yiyen yarışması
yapabilirsiniz. Ne kadar çok renk o kadar çok enerji ve güzellik!
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Gökkuşağını Ye!
Gökkuşağı Önerileri:
Kırmızı renk için öneriler: Domates, karpuz, kırmızı biber, kiraz,
vişne, kırmızı pancar, çilek, elma, kırmızı turp, greyfurt..
Turuncu renk tonları için öneriler: Havuç, balkabağı, turuncu
mercimek, kayısı, tatlı patates, şeftali..
Sarı renk tonları için öneriler: Limon, sarı biber, sarı mercimek,
nohut, muz, patates, kabak, ananas, kavun, sarı kiraz..
Yeşil renk tonları için öneriler: Ispanak, marul, salatalık, yeşil
üzüm, erik, fasulye, bezelye, brokoli, bamya, pırasa, enginar..
Mavi-lacivert renk tonları için öneriler: Karadut, yaban mersini,
incir, erik, üzüm..
Mor renk tonları için öneriler: Patlıcan, zeytin, soğan, mor lahana,
farklı fasulye veya barbunya çeşitleri..
Önemli not:
Kabuğu farklı renkte yediğimiz kısım
farklı renkte olan meyve ve
sebzelerde yediğimiz kısmın rengi
önemli, eğer yediğimiz kısım kivi
gibi çok renkli ise iki renk
sayabilirsiniz 😊
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Öğren!

Birlikte yaşadığınız neneler
veya dedelerden bir
tane renkli yemek tarifi öğrenin
ve birlikte pişirin. Tek bir koşul
var, en renkli yemeği pişirmek,
eğer çok salça katarsan
yemeğin kıpkırmızı olur renkler
kaybolur unutma 😊

Kutla!
10 Aralık Toprak Ana (Terra Madre)
Günü’nü kutla!

Şarkı Söyle!
İnka mitolojisinde bereket
tanrıçası
Pachamama’nın
şarkısını söyle.
https://www.youtube.com/watc
h?v=HZZANHxFIB0

Kaynakça:
https://www.slowfood.com/
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Orman Banyosu!

"Ağaca sarıl, yapraklarla dans et!"
“Çok eski zamanlarda silvaterapi diye bir gelenek varmış. Latince silva,
ağaç / ormanlık olan alan demek. Silvaterapi ise ağaçlara sarılarak,
onların enerjisini hissederek kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan bir
uygulama.
Ağaçlarla fiziksel yakınlık veya onlara sarılmak, vücudumuzda mutlu
olmamızı sağlayan salgıları arttırdığı için bizim için oldukça yararlı
özellikle de birbirimize sarılamadığımız zamanlarda.
Orman banyosu veya silvaterapi
yapmak için ormana gitmemiz
şart mı?
Belki de yakınınızda bir orman
yok, hatta belki bir park bile
bulunmayabilir. O zaman
mahallenizde kısa bir keşfe
çıkın. Rastladığınızda kalbinizi
heyecanla attıran bir ağaca
denk geleceğinize eminiz. Bu
ağacı her gün ziyaret etmeye
başlayın, ziyaretiniz sırasında
ona dokunun, sarılın, hatta
isterseniz
sohbet edin.
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Orman Banyosu!

"Ağaca sarıl, yapraklarla dans et!"
Bir ağacı düzenli olarak ziyaret ettiğinizde ve gözlemlediğinizde artık
arkadaşımız olur. Ondaki mevsimsel değişikleri farkederiz, belki en yakın
arkadaşımızın kış aylarında soğuktan hep burnunun ucu kızarıyor olabilir,
peki kışın arkadaşınız ağaçta ne gibi değişiklikler oluyor. Boyu hangi
mevsimde uzuyor?
En yakın arkadaşımızla oyun oynarken oyuna genellikle başkaları da
katılır, onlarla da arkadaş oluruz. Peki, ağaç arkadaşınızı ziyarete
gittiğinizde başka kimlerle tanışıyorsunuz? Dallarında ötüşen hangi
kuşlar var? Gövdesinde gezinen böcekler? Toprağa yakın yerlerde
ağacımızın altında büyüyen başka bitkiler var mı?
Sonbaharda eğer yapraklarını döken
bir
ağaç
seçtiyseniz
ağaç
arkadaşının
altına
dökülen
yaprakları havaya atarak dans
edebilirsiniz. Hatta gözlerinizi
kapatıp orman banyosu yaptığınızı
bile hayal edebilirsiniz.
Arkadaşınız ağacı düzenli ziyaret
ettiğinizde onun dört mevsimde
geçirdiği büyüleyici güzellikleri
göreceksiniz. Ona her gün
dokunmak, her gün sarılmak, belki
dallarına tırmanmak ise sizi hep iyi
hissettirecek.
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Yaz!

Kutla!

Ağaç arkadaşınız ile
arkadaşlığınızı yazmak için bir
gözlem defteri tutun ve her
ziyaretinizden sonra en az bir
cümle yazın.

21 Ocak Dünya Kucaklaşma
Günü’nü arkadaşın ağaca
sarılarak kutla!

Gez!

Yaşadığın şehirde bir arboretum
varsa ziyaret et. Yoksa Türkiye’nin
en önemli arboretumlarından birisi
olan
Atatürk
Arboretumu’nun
websitesindeki fotoğraflarla sanal
bir gezintiye çıkabilirsin.

Oyna!
Mahallende
bulunan
ağaç
türlerinin bir haritasını çıkarabilir,
arkadaşlarında bir hazine avı
rotası oluşturabilirsin.

https://ataturkarboretumu.ogm.gov.
tr/

Kaynakça:

https://wildtreeadventures.com/
http://www.forest-in.eu/
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Bonus Oyunlar!
Yere düşmüş büyük bir yaprak bul, kendine bir maske yap, gözlerin
için yuvarlak delikler aç, yaprağı dilediğin renge boya ve ormandan
gelen bir hikaye anlat.
Farklı meyveler ve tohumlar kullanarak bir meyve salatası yap,
tarifini kimseye söyleme, oyun oynadığın arkadaşlarının veya ailenin
gözlerini bir bandana ile kapat, bir kaşık meyve salatasından ver,
içindekileri tahmin etmesini iste.
Avucunun içine kimseye
sayısını göstermeden bir
miktar nohut al, avucunu
sallayarak nohutlarla ses
çıkar, oyunu oynayanlardan
sesi dinleyerek avucunu
niçinde kaç tohum olduğunu
tahmin etmelerini iste. En
yakın tahmini yapan bu sefer
dilediği
kadar
nohutu
avucunun içine alsın ve
sallasın.
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