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“Doğa Çantam”
Nasıl bir eğitim programı?
Doğa Çantam, 6-11 yaşındaki çocuklara yönelik, doğayı doğada tanımayı teşvik etmek
amacıyla çevre eğitiminin beş amacına uygun olarak hazırlanan özel bir eğitim programıdır. Bu
beş temel amaç;
Doğa ve doğa sorunlarına karşı Farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,
Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel Bilgi ve anlayışı geliştirmek,
Doğaya karşı olumlu Davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak,
Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili Beceriler edinilmesini sağlamak,
Doğanın korunmasına Aktif Katılım sağlamaktır.
Doğa Çantam, bu amaçlardan özellikle doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili anlayışın ve doğaya
karşı olumlu davranışların geliştirilmesine odaklanmıştır. Aynı zamanda hisleri kullanmaya
yönelik etkinlikler aracılığıyla çocukların doğal çevrelerine karşı empati geliştirmelerini
amaçlamaktadır.
Doğa Çantam programı süresince çocukların duyularını kullanarak doğayı doğada tanımaları,
canlı çeşitliliğini fark etmeleri, canlıların beslenmek, barınmak ve saklanmak için bazı özel
yaşam alanlarına (evlere) ihtiyaç duyduğunu anlamaları, canlıların ve onların yaşam alanlarının
korunmasına yardım etme ve koruma isteklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Doğa Çantam programı üç bölümden oluşmaktadır:
1.

Doğa Çantam deneyime hazırlık (Ön çalışma)

2.

Doğa Çantam alan gezisi

3.

•

Macera yürüyüşü etkinlikleri

•

Canlıların evlerini keşfedelim
Doğa Çantam deneyimin ardından (Geri bildirim)

Doğa Çantam programını bu kılavuz yardımıyla uygulayabilirsiniz. Uygulamanın daha iyi
olabilmesi için Doğa Derneği’nin uyguladığı eğitim çalışmasına katılmanızı tavsiye etmekteyiz.
Eğitici eğitimi olarak uygulanan bu çalışmanın örnek programını kılavuzun sonunda bulacaksınız.
Doğa Çantam programını nasıl uygulayabileceğinizle ilgili soru ya da önerilerinizi
dogacantam@dogadernegi.org adresine gönderebilirsiniz.

Doğa Derneği 2005
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“Doğa Çantam”
Nasıl uygulanır?
Doğa Çantam programı üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, programın uygulanacağı alana
gelmeden önce, çocukların öğretmenleriyle birlikte yapacağı bazı hazırlık çalışmalarını içerir. Bu
çalışmaların gerçekleşebilmesi için programı alanda uygulayacak eğitmenin sınıf öğretmeniyle
bir araya gelmesi ve hazırlık çalışmalarını sınıf öğretmeniyle birlikte yapması tavsiye edilir.
Çocuklarda merak uyandırmak ve onları Doğa Çantam deneyimine hazırlamak için önemli
olan ilk bölümde yapılabilecek çalışma önerileri kılavuzda yer almaktadır. Önerileri çocukların
seviyesine uyarlayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Doğa Çantam programının en önemli bölümü olan ikinci bölüm, alan gezisini içerir ve iki
aşamalı uygulanır. Alan gezisinin ilk aşamasında “macera ve keşif yürüyüşü” kavramı ele alınır.
Çocuklar, programı uygulayan eğitmenin belirlediği bir rotada macera ve keşif yürüyüşü yapar.
Yürürken bir yandan eğitmenin yardımıyla gördükleri canlı ve cansız nesneleri incelerken bir
yandan da duyulara dayalı bazı etkinlikleri gerçekleştirir. Eğitmenin rolü, bütün bildiklerini
çocuklara aktarmak değil, aksine onlarda merak uyandırarak, onlara soru sorarak kendi
çıkarımlarını yapmalarını sağlamaktır. Görülen her canlı çocuklar için yeni bir keşiftir. Macera
yürüyüşünün sonunda çocuklar birer “Doğa Kaşifi” olur. Yürüyüş sırasında yapılabilecek
etkinlikler kılavuzda yer almaktadır. Macera rotası belirlenirken bu etkinliklerin yapılabileceği
yerler dikkate alınmalıdır. Rota boyunca her etkinliğin yapılacağı alan önceden belirlenmelidir.
Alan gezisinin ikinci aşaması, çocukların macera yürüyüşünün ardından belirli bir yaşam alanını
daha detaylı incelemelerini içermektedir. Çocuklar, alan gezisinin yapıldığı yere uygun olan bir
yaşam alanını yani bazı canlıların evini inceler. Kılavuzda üç yaşam alanı örnek olarak
verilmiştir: çayır dünyası, ağaç dünyası ve su dünyası. Çocuklar, küçük gruplara ayrılarak,
inleyecekleri alanı belirler ve burada yaşayan canlıları inceler. Uygulamanın sonunda
inceledikleri alanı, bu alanın neden özel olduğunu ve bu alanda hangi canlıların yaşadığını diğer
gruplarla paylaşırlar.
Alan gezisi bölümü, programı alanda uygulayacak eğitmen tarafından, eğer mümkünse sınıf
öğretmeninin desteğiyle gerçekleştirilir. Eğer programı uygulayabilecek bir eğitmen yoksa, sınıf
öğretmenleri de alan gezisini gerçekleştirebilir. Alan gezisinin her iki aşamasında da çocukların
küçük gruplara ayrılması programın daha etkili olabilmesi için tavsiye edilir. Alan gezisi yaklaşık
iki saat sürmektedir.
Doğa Çantam programının son bölümü, alan gezisinin ardından, çocukların edindikleri
tecrübeyi devam ettirebilmeleri için okulda yapabilecekleri bazı etkinlikleri içerir. Bu bölümde,
Doğa Çantam programını alanda uygulayan eğitmenin olmasına gerek yoktur. Sınıf
öğretmenleri etkinlikleri gerçekleştirebilir ve bu etkinlikler okul dönemi boyunca devam
ettirilebilir.
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“Doğa Çantam”
Çantanın içindeki malzemeler
Doğa Çantam programında çocukların çantasının içinde etkinlikleri uygulayacak malzemeler
bulunur. Bunlar;
•

Sihirli dinleme topu etkinliği için parlak renkli küçük bir top

•

Bir büyüteç

•

Benzer etiketleri etkinliği için üzerinde soğuk, sıcak, ıslak, kuru, yuvarlak, köşeli, parlak,
mat, sivri, vb. yazan kartlar. Her kartta bir özellik yazılıdır ve her çantada en fazla iki
kart bulunur. Aynı grupta olan çocukların çantalarına birbirinden farklı kartlar konulması
tavsiye edilir.

•

Dokunalım etkinliği için üzerinde farklı dokularda nesneler bulunan kartlar. Örneğin
zımpara kağıdı, pamuk, keten, saten, sünger, vb. Her çantada bir kart bulunur.

•

Beni bul etkinliği için farklı renkte kartlar. Her çantada en fazla iki kart bulunur.

•

Gökkuşağı etkinliği için gökkuşağı şeklinde kesilmiş etiketler. Her çantada bir etiket
bulunur.

Eğitmenlerin çantasının içinde;
•

Sihirli dinleme topu etkinliği için parlak renkli küçük bir top

•

Bir büyüteç

•

Benzer etiketleri etkinliği için üzerinde soğuk, sıcak, ıslak, kuru, yuvarlak, köşeli, parlak,
mat, sivri, vb. yazan kartlar

•

Kim hatırlıyor etkinliği için programın uygulandığı alanda bulunan doğal nesneler.
Örneğin yaprak, taş, tüy, dal, tohum, kuru bir bitki. Bu nesnelerin üzerini kapatabilecek
büyüklükte bir mendil

•

Dokunalım etkinliği için üzerinde farklı dokularda nesneler bulunan kartlar

•

Beni bul etkinliği için renkli bir kart

•

Gökkuşağı etkinliği için gökkuşağı şeklinde kesilmiş etiket

•

Canlıların evlerini keşfedelim etkinliği için çayır ya da ağaç dünyası uygulanacaksa grup
sayısına göre 4’er metre ip, çubuk ya da uzun kürdanlar, su dünyası uygulanacaksa grup
sayısına göre leğen ve ağları

•

Mümkünse tanım kitapları (kuş, bitki, vb.)

•

Mümkünse dürbün bulunur.

Atölye Kuşadası 2005
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“Doğa Çantam”
Deneyime hazırlık
Bu bölümde, çocukların doğada yaşayacakları Doğa Çantam deneyimini güçlendirmek
amacıyla yapılabilecek hazırlık çalışması için öneriler bulunmaktadır. Eğitmen ve sınıf
öğretmeninin bir araya gelerek yapılması tavsiye edilir.

Doğa Çantam kılavuzunun ekler bölümünde çocuklara özel davetiye örneği bulunuyor. Bu
davetiyeleri, Doğa Çantam programına katılacak çocuklara kendi isimlerini yazarak vermeniz
çocukların deneyimlerini daha kişisel ve özel hale getirir.
Davetiyeleri çocuklara verirken çok özel bir alanı keşfetmek için davet edildiklerini açıklayın. Bu
özel alanda bazı hayvan ve bitkilerin heyecan verici dünyasını keşfedeceklerini ve bu gezinin
sonunda her birinin birer doğa kaşifi olacağını belirtmeyi unutmayın.
Keşfedecekleri alanın özellikleri (Milli Park, Önemli Kuş Alanı, Önemli Doğa Alanı, sulakalan,
şehir parkı, vb.) ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra keşifleri sırasında onlara yardımcı olacak
kişilerin olduğunu (programı alanda uygulayacak eğitmenler) açıklayın. Eğitmenler yanınızdaysa
onları çocuklarla tanıştırın. Eğer mümkünse gidecekleri yerin fotoğrafını gösterin ve burada
hangi canlıların yaşadığı ile ilgili kısaca bilgi verin. Çok fazla bilgi yerine meraklarını uyandıracak
kadar bilgi vermek yeterli.
Çocuklara bir doğa kaşifinin nasıl davranacağını sorun. Bir doğa kaşifinin sessiz ve dikkatli
olduğunu, yeni şeyler ve yeni yerler keşfederken gözleri, kulakları ve hatta burunlarını
kullanarak yürüdüğünü açıklayın. Çocuklara kaşif olmanın nasıl olacağını sorun. Heyecanlı mı
ürkütücü mü? Yolculukları sırasında ne görebilirler? Hangi renkleri görebilirler, nasıl sesler
duyabilirler? Bu keşif yolculuğunu heyecanla bekliyorlar mı?
Çocuklara bir doğa kaşifinin nasıl giyineceğini sorun ve keşfedecekleri alana göre nasıl
giyinmeleri gerektiği ile ilgili bilgi verin.
Ön hazırlık çalışmasını bitirirken kılavuzun ekler bölümünde yer alan örnek Doğa Çantam
isim etiketlerini çocukların sayısına göre çoğaltıp dağıtın. Çocuklardan isimlerini etiketin üzerine
yazmalarını ve Doğa Çantam programına gelirken bu etiketi üzerlerine yapıştırmalarını
isteyin. Yapıştırmak yerine iple boyunlarına da asabilirler. İsim etiketlerini kullanmaları programı
alanda uygulayacak eğitmene çocuklarla ilişki kurmada kolaylık sağlayacak, çocukların da kaşif
olma isteklerini daha ciddiye almalarını sağlayacaktır.
Doğa Çantam programına katılacak çocuklar arasında özel durumu olanlar varsa eğitmenlere
önceden mutlaka bildirelim. Eğitmenlerin programı ve konuşmaları bu çocuklara göre
düzenlemeleri önemli.
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“Doğa Çantam”
Alan gezisi
Çocuklar keşfedecekleri doğal alana geldiklerinde, Doğa Çantam programını uygulayacak
eğitmenler çocuklarla tanışır ve kısa bir açıklama yapar. Bu bölümde örnek bir tanışma
konuşması yer almaktadır. Konuşmayı gideceğiniz yere ve çocukların yaş grubuna göre
değiştirebilirsiniz. Programı uygulayacak eğitmenlerin en az iki kişi olması tavsiye edilir. Çocuk
sayısına göre programı uygulayan eğitmen sayısı da değişebilir.

“Merhaba arkadaşlar, sizleri bu özel doğal alanda görmek ne kadar güzel. Bizim adımız Asuman
ve Engin, size keşif gezinizde biz yardımcı olacağız.
Bugün birlikte geçireceğimiz günün sonunda hepiniz doğa kaşifi olacaksınız. Bu doğal alanda
önemli şeyler keşfedeceğiz. Aranızda daha önce keşif yapan oldu mu? Evinizin ya da
okulunuzun bahçesinde, bir parkta keşif yaptınız mı hiç? Keşif yapmak nasıl bir şey? Keşif
yaparken daha önce görmediğiniz, hiç beklemediğiniz şeyler görebilirsiniz. Evet, bizler de bugün
doğa kaşifi olacağız ve birlikte keşif yapacağız.
İlk önce bu doğal alanın çok özel bir yerine gideceğiz ve giderken yolda bütün duyularımızı
kullanacağız: keşfimiz sırasında bakmak için gözlerimizi, duymak için kulaklarımızı, hissetmek
için ellerimizi ve hatta koklamak için burnumuzu kullanacağız. Gideceğimiz özel yere
vardığımızda bazı canlıların yaşam alanını yani evini inceleyeceğiz.
Şimdi keşif yolculuğumuza başlamadan önce hatırlamamız gereken bazı şeyler var. Eminim
hepiniz bir doğa kaşifi nasıl davranır biliyorsunuzdur. Bir doğa kaşifi, keşif sırasında sessizdir,
gürültülü yapmaz ve böylece hiçbir canlıyı ürkütüp kaçırmaz. Doğada her zaman dikkatli ve
özenlidir. Doğa kaşifi birbirini ve keşif eğitmenini dinler. Ama her şeyden önce duyularını
kullanır, her zaman etrafına bakar ve dinler. Eğer bu söylediklerimi yapabiliyorsanız o zaman
sizler mükemmel birer doğa kaşifi olacaksınız demektir. Hazır mıyız? Hadi keşif gezimize
başlayalım o zaman!”
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“Doğa Çantam”
Alan gezisi – Macera Yürüyüşü Etkinlikleri
Bu bölümde yer alan etkinlikler, eğitmen tarafından önceden belirlenen bir rotada uygulanır.
Etkinlikler, çocukların duyularını kullanarak doğal çevrelerine karşı farkındalıklarını artırmaya
yöneliktir. Doğa Çantam programınızı gerçekleştirdiğiniz alana ve süreye göre bu
etkinliklerden istediğinizi kullanabilirsiniz. Çocukların dikkatini odaklayabilmek için ses dinleme
etkinliğinden başlamanız tavsiye edilir. Bir etkinlikten diğer etkinliğe giderken yolda böcekler,
bitkiler gibi çocukların dikkatini çekeceğini düşündüğünüz şeyler gördüğünüzde durup onlarla
paylaşın. Keşif yapmalarını sağlayın.

Sihirli dinleme topu
Ses dinleme etkinliğini özellikle kuşların bulunduğu çalılık, ağaçlık, sulak alanlarda
gerçekleştirebilirsiniz. Çocukları, macera yürüyüş yolunda daha önceden ses dinleme etkinliği
için belirlediğiniz yere geldiğinizde “Duydunuz mu?” diyerek durdurun. Onlardan sessiz
olmalarını isteyin. “Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Bakın ilerideki çalılıktan bir ses
geliyor. Sessizce yaklaşalım.” Sesin geldiği yere doğru sessizce yaklaşın. “Evet, doğru
duymuşum. Bakın şuradan bir saka sesi geliyor.”
“Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Etrafımızdaki sesleri duymamıza yardımcı olacak bir şeye
ihtiyacımız var.” Çantanızdan topu çıkarın. “Bu sihirli bir dinleme topu. Eğer doğru kullanırsanız
etrafımızdaki seslerin hepsini duyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken topu almak, onu avucunuzda
sıkıca tutarak gözlerinizi kapamak. En önemlisi de sessiz olmak. Eğer bunları yaparsanız topun
gücü kendini gösterecek ve siz de etrafınızdaki sesleri duymaya başlayacaksınız.” Çocuklara
önce kendiniz yaparak gösterin. “Ne dersiniz deneyelim mi?”
Çocuklardan çantalarındaki topu çıkarmalarını isteyin. “Toplarınızı avucunuzda sıkıca tutun,
gözlerinizi kapatın, sessiz olun ve dinlemeye başlayın.” Yaklaşık bir dakika sonra gözlerini
açmalarını isteyin. Hangi sesleri duyduklarını ve bu seslerin nereden geldiğini sorun. Sesler
hakkında biraz konuşun. “Eğer yeteri kadar beklerseniz ağaçların birbirleriyle konuştuklarını da
duyabilirsiniz.”
“Artık sesleri nasıl dinleyeceğinizi öğrendiniz. Üstelik bundan sonra sesleri dinlemek için topa
ihtiyacınız olmayacak. Çünkü asıl sihir topta değil. Beklemek ve sessiz kalmakta. Artık
biliyorsunuz! Sadece sessiz kalıp, gözlerimizi kapadığımız zaman da sesleri duyabiliriz. Yeter ki
dinleyelim.”
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“Benzer” Etiketleri
“Dün akşam fırtınayı duydunuz mu? Bütün gece rüzgar esti durdu.” Daha önceden bu etkinlik
için belirlediğiniz alana yaklaşın. “Özellikle tam benim bulunduğum yer çok rüzgarlıydı. Bakın
sabah burada yürürken neler buldum.” Çantanızdan birkaç tane benzer etiketi çıkarın ve
çocuklara gösterin. “Siz de kendi çantalarınıza bakın. Bu etiketlerden sizin çantanızda da var.
Her birinizin çantasına bulduğum etiketlerden koydum.” Çocukların etiketlerine bakarak
üzerinde yazanları okumaları için kısa bir süre verin. Daha sonra onlardan ne yapmalarını
istediğinizi açıklayın.
“Bu etiketleri geldikleri yere koysak ne iyi olur. Elimdeki etikette ‘ıslak’ yazıyor. Islak? Bunu
nereye koymalıyım? Sanırım ıslak bir yere. Siz ıslak bir yer görüyor musunuz?” Çocuklardan
size bir yer göstermelerini isteyin. Sizin etiketinizi ıslak bir yere koyduktan sonra kendi
etiketlerini uygun yerlere koymalarını isteyin.
“Etiketlerinizi koyduğunuz yerleri unutmayın.” Çocukların etiketlerini yerleştirmelerine yardımcı
olun. Hepsini yerleştirdiklerinde etiketlere bakın. “Harika bir iş yaptınız. Hepsini geldikleri yere
koymuşsunuz. Okulunuz bahçesine, parka, doğal bir alana gittiğinizde aynı şeyi yapabilirsiniz.
Etrafınızdaki soğuk, sıcak, ıslak, kuru, yuvarlak, köşeli şeylere bakın. Tek yapmanız gereken
gözlerinizi kullanmak.” Bir sonraki etkinlik alanına gitmeden önce etiketleri toplamalarını ve
tekrar çantalarına koymalarını isteyin.

Hilary & Geoff Welch 2005

Benzer etiketler etkinliğini gerçekleştirirken

kim hatırlıyor?
“Benzer etiketleri yerleştirme konusunda çok başarılıydınız. Şimdi birlikte hızlı bir oyun
oynayalım mı? Çantamda altı şey var. Size bunları sırayla göstereceğim, sonra yere koyacağım
ve üstünü mendilimle kapatacağım.Tek yapmanız gereken bu altı şeyin ne olduğunu
hatırlamanız. Sonra etrafta aynılarını bulmanız. Anlaştık mı?”
Çantanızdan sırayla daha önce topladığınız şeyleri çıkarın. Her birini gösterdikten sonra yere
koyun ve üstünü kapayın. Topladığınız şeyler bir yaprak, bir taş, bir tüy, bir dal, bir tohum, kuru
bir bitki olabilir. “Hepsini hatırlıyorsunuz değil mi? Hadi şimdi gidip aynılarını bulun.” Birkaç
dakika sonra çocukları yanınıza çağırın. “Altısını da buldunuz mu?” Hepsini bulamamış olabilirler.
Bulduklarına bakın. “Harika, şimdi onları bulduğunuz yere koyun. Bakalım onları bulduğunuz
yeri tam olarak hatırlıyor musunuz?”
Bu etkinliği gerçekleştirirken çocuklara canlılara zarar vermemelerini hatırlatmayı unutmayın.
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dokunalım
“Bu yaprağın üzerindeki örümceği görüyor musunuz? Bacaklarına bakın ne kadar uzun. Bu çok
özel bir örümcek, biraz daha dikkatli bakarsanız ayaklarıyla bulunduğu yeri nasıl hissetmeye
çalıştığını göreceksiniz. Ayakları sayesinde nasıl bir yer üzerinde yürüdüklerini hissedebiliyorlar.
Ne dersiniz, bizler de örümceklerin dünyasına girip üzerinde yürüdüğü şeylerin nasıl olduğunu
dokunarak hissedelim mi?”
Çantanızdan üzerinde bir parça zımpara kağıdının olduğu kartı çıkarın. “Bu kağıda bir dokunun.
Bakın nasıl da sert ve pürüzlü. Her birinizin çantasında buna benzer bir kart var.
Çantalarınızdaki kartları çıkarın. Yapmaya çalışacağımız şey, bu kartın üzerine dokunmak ve
aynı hissi veren bir başka şeyi bulmaya çalışmak. Bulduğunuz zaman gözlerinizi kapayın ve bir
elinizle kartınıza diğer elinizle bulduğunuz şeye dokunun.” Birkaç dakika bekleyin. Bulduklarında
yanlarına giderek siz de buldukları şeye dokunun ve birbirlerinin bulduklarına dokunmalarını
sağlayın.

Hilary & Geoff Welch 2005

Dokunalım etkinliğini gerçekleştirirken

beni bul
“Buradaki renklere bakın! Önümüzdeki ağaçta yeşilin farklı tonları, ilerideki su birikintisindeyse
mavinin tonları var. Görüyorsunuz ya, kaşiflerin çok iyi gözleri vardır. Özellikler etraftaki
renkleri çok iyi görürler. Siz de bir kaşif adayı olarak renkleri daha iyi görmeyi denemek ister
misiniz?” Çantanızdan renk kartını çıkarın. Çocuklardan da kendi renk kartlarını çıkarmalarını
isteyin. Kartlarında bulunan rengin aynısını bulmaya çalışsınlar. Bulamayanlar olabilir, onlara
yardımcı olun.

Hilary & Geoff Welch 2005

Beni bul etkinliğini gerçekleştirirken
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Gökkuşağı
“Herkes kendi rengini doğada buldu. Kırmızı, turuncu, yeşil, mavi renkleri bulduk. Gökkuşağı
görmüş olan var mı? Yağmur yağdıktan sonra gökyüzüne bakarsanız çok büyük bir ihtimalle
gökkuşağı görebilirsiniz. Ama gökkuşağını görmek için yağmuru beklememize gerek yok. Onu
etrafımızda da görebiliriz. Bakın çantamda ne var? Bir gökkuşağı tuzağı.”
Çantanızdan gökkuşağı şeklindeki etiketinizi alın. Çocuklara bu etiketin üstündeki kağıdı
kaldırdıklarında etraflarında bulunan farklı renkteki şeyleri toplayıp gökkuşağı etiketlerine
yapıştırabileceklerini söyleyin. Bunu yaparken canlılara zarar vermemeleri gerektiğini hatırlatın.
10 dakika sonra çocukları yanınıza çağırın. Bir süre gökkuşaklarını birbirlerine göstermelerini
isteyin. “Bu gökkuşakları sizin için. Birkaç hafta içinde gökkuşağınızın rengi değişebilir. Bakalım
sizinkilerde renk değişimi olacak mı?”

Atölye Kuşadası 2005

Gökkuşağı etkinliğini gerçekleştirirken
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“Doğa Çantam”
Alan gezisi – Canlıların Evlerini Keşfedelim Etkinlikleri
Macera yürüyüşünün ardından çocuklar yine duyularını kullanarak farklı yaşam alanlarını
keşfedecekler ve canlıların evlerinin bu yaşam alanları olduğunu öğrenecekler. Bu bölümde üç
yaşam alanı yer alıyor. Programın uygulandığı yaşam alanına uygun birini seçebilirsiniz. Bu
bölümde yer alan metinler örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Siz çocuklarla farklı konuşarak
canlıların evlerini keşfetmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Çayır Dünyası
“Çayır dünyasına hoş geldiniz. Adımlarınızı attığınız yere dikkat edin.” diyerek dikkatli ve yavaş
adımlarla bu etkinliği gerçekleştireceğiniz yere ilerleyin. “Şu anda göremiyor olabilirsiniz ama
binlerce canlı ev olarak çayırı seçiyor. Etrafınıza bir bakın, onları görebiliyor musunuz?”
Çocukların etraflarına bakmalarını sağlayın. “Sanırım yardıma ihtiyacımız var. Şu anda onları
görmemiz biraz zor. Çünkü biz yukarıdayız. Onlarsa aşağıda, çayırın arasında. Ne dersiniz,
onların dünyasına inip bir bakalım mı?”
Eğilin ve çantanızdan büyütecinizi çıkarın. “Bu büyüteçle onları daha iyi görebileceğiz.”
Gördüğünüz böcekleri, hayvanları çocuklara gösterin. “Şimdi sıra sizde. Dört kişilik gruplar
oluşturun. Her gruba 4 metre boyunda ip ve çubuklar vereceğim. Etrafta dolaşarak keşfetmek
istediğiniz çayırlık alanı belirleyin. İpi daire olacak şekilde bu alanın etrafına koyun. Dairenin
içindeki alanı inceleyeceksiniz. Bu alan sizin özel doğal alanınız olacak.” Çocuklara alanlarını
seçmekte yardımcı olun. “Büyüteçlerinizi kullanarak doğal alanınızda bulunan bütün farklı bitki
ve hayvan türlerini inceleyin. Bu canlıları gördüğünüz yere size verdiğim çubukları dikin. Ne
kadar çok canlı türü olduğuna şaşıracaksınız. Unutmayın, alanınız seçip ipinizi yerleştirdikten
sonra ipi hareket ettiremezsiniz.” Çocuklar gördükleri canlıların yerini işaretlemeyi bitirdikten
sonra grupları sırayla gezin. Onlardan bu alanı neden seçtiklerini ve kaç farklı canlı türü
yaşadıklarını söylemelerini isteyin. Daha sonra bir araya gelsinler ve yere otursunlar.
Birbirlerine kendi özel alanlarını anlatsınlar.
“Kendi özel alanlarınızda yaşayan canlılarla tanıştınız. Böcekler, kelebekler, bitkiler keşfettiniz.
Hepsi bu küçük alana ihtiyaç duyuyor. Bu alan onların evi. Bu alanda rahat yaşamalarına devam
etmelerini isteriz değil mi? O zaman geri dönmeden önce iplerimizi ve çubuklarımızı toplayalım.
Gitmeden önce son bir defa daha alanlarınıza bakın. Geri döndüğünüzde diğer arkadaşlarınıza
anlatabileceğiniz özel bir doğal alanınız var artık. Kim bilir, belki buraya tekrar gelme ve
tanıştığınız canlıları yeniden görme şansınız olabilir.”

Hilary & Geoff Welch 2005

Çayır dünyası etkinliğini gerçekleştirirken

13

Ağaç Dünyası
Çocukları bir ağacın etrafında toplayarak ağacın dallarına ve gövdesine bakmalarını isteyin.
“Bugün sizlerle çok özel bir evi, bir ağacı keşfedeceğiz. Bir ağaç olmak nasıl bir şey hiç
düşündünüz mü? Hadi bir deneyelim ve nasıl olabileceğini düşünelim. Gözlerinizi kapayın ve
birkaç saniye için sessizce ayakta durun. Gövdenizin bir ağacın gövdesi gibi sertleştiğini
düşünün. Hareketsiz ve dimdik durun. Aşağıya doğru, toprakta kendine yer açmaya çalışan
ayaklarınız kökleriniz. Bu köklerle toprağı zorluyorsunuz. Toprağın arasından daha derinlere
doğru ulaştığınızı hayal edin. Çok güçlüler, bu sayede sizin ayakta durmanızı sağlıyorlar. Üstelik
sadece ayakta durmanızı değil aynı zamanda topraktan su almanızı da sağlıyorlar. Suyun
kökleriniz tarafından emildiğini ve gövdenize doğru ilerlediğini hissedin. Hissediyor musunuz?
Su gövdenizden dallarınıza doğru ilerledi. Kollarınızın büyük dallarınız olduğunu düşünün. Onları
havaya kaldırın, güneşe ulaşmak istiyorsunuz. Elleriniz daha küçük dallarınız, parmaklarınızsa
ince dallarınız. İnce dallarınızda yapraklarınız var. Rüzgarın yapraklarınız arasından geçtiğini
hissedin.
Rüzgar yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Küçük dallarınızı sallanıyor. Rüzgar iyice şiddetlendi,
şimdi büyük dallarınız bile sallanıyor. Kollarınızı sallayın. Dallarınız sallanıyor ama gövdeniz ve
kökleriniz dimdik yerinde duruyor. Küçük böceklerin, karıncaların dallarınızda dolaştığını
hissedin. Bir o dala bir diğer dala sürekli koşuşturuyorlar. Dallarınızdan birinde bir kuş yuva
yapmış. O da ne! Bir sincap yandaki ağaçtan size sıçradı. Elindeki cevizi yemeye çalışıyor.
Bütün bu canlıların yaşamak için size ihtiyacı var. Yani bir ağaca. Siz de onlara ev olduğunuz ve
yardım ettiğiniz için çok mutlusunuz. Şimdi gözlerinizi yavaşça açın.”
Çocuklar gözlerini açtığında onlara ağaç olmanın nasıl bir his olduğunu sorun. Bir süre
birbirlerine nasıl hissettiklerini anlatsınlar.
“Şimdi bir ağaca biraz daha yakından bakacağız. Ben ağaçları hep büyük evlere benzetirim. Evin
çatısında, orta katlarında, giriş katında hep başka birileri yaşar. Eğer görebilseydik bir ağacın
köklerinde ve gövdesinin içinde de bir sürü canlının yaşadığını fark edebilirdik. Köklerin
etrafında muhtemelen solucan ve birbirinden faklı böcekler vardır. Bu büyük evde yaşayan
canlılardan bazılarını tanıyalım mı? Ne dersiniz?”
Çocukları küçük gruplara ayırın ve her bir grup ağacın bir bölümünü incelesin. Eğer yerde eski
bir kütük duruyorsa bu kütüğün altını da inceleyin. İncelemeniz bitince çocuklara bir ağacın ne
kadar çok canlıya barınak olduğunu açıklayın. Gördüğünüz canlılarla ilgili bilgileri onlara
heyecanlı bir şekilde açıklayın.

Atölye Kuşadası 2005

Ağaç olmanın nasıl hissettirdiğini anlamaya çalışırken
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Su Dünyası
Daha önceden belirlediğiniz su birikintisine, göle, sulakalana geldiğinizde yavaşlayın. “Burası
acaba kimin evi? Ben çok merak ediyorum, ya siz?” diyerek çocukların meraklarını uyandırmaya
çalışın. “Bakalım, ne gibi canlılar bulacağız burada?”
“Bakın şu su kayağı yapar gibi görünen böceği gördünüz mü? Bakın ayaklarıyla su yüzeyinde
nasıl da kayarak gidiyor. Ne kadar uzun bacakları var. İleride de aynı böcekten var gördünüz
mü? Bu böcek burada yaşayan canlılardan sadece birisi. Ama zamanının çoğunu su altında
geçirir. Bu canlıları daha yakından görebilmek için çok özel birkaç alet getirdim yanımda. Şimdi
bunları kullanacağız.”
Özel ağları ve leğenleri çıkarın. Leğenlere su birikintisinden aldığınız suyu doldurun. Sonra ağı
dikkatli bir şekilde su birikintisine daldırın. Bu şekilde çocuklara nasıl kullanmaları gerektiğini
göstermiş olursunuz. Çocukları gruplara ayırın. Suya düşmemek için dikkatli davranmaları
gerektiğini açıklayarak ağları gruplara verin. Çocuklar ağları suya daldırarak ağdaki canlıları
leğenlere koyup incelemeye başlasınlar.
“Bakın bu grup çok özel bir böcek bulmuş. Bu böcek iyi dalmasıyla ünlü. Dalan böcek de
diyebiliriz. Siyah kabuğu ne kadar da parlak. Hızlı yüzerek diğer su canlılarını avlar. Onlar için
suların çitaları da denilebilir. Bakın bu grupsa kayıkçı gibi olan böceği bulmuş. Nasıl kürek
sallıyor görüyor musunuz?”
Çocuklar canlıları inceledikten sonra onları tekrar su birikintisine bırakmaları isteyin.
“Bütün bu farklı hayvanların evi bu gördüğünüz küçük su birikintisi. Bu suda bütün besinlerini
bulabiliyorlar, aynı zamanda da burada barınıyorlar. Şu gördüğünüz helikopter böceğinin evi bu
su birikintisinin çamurlu dibi. Burada pusuya yatarak avlayacak bir canlının geçmesini bekliyor.
Şu kayıkçı gibi olan böceği görebiliyor musunuz? Ayaklarını kürek gibi hareket ettiriyor. Bu
böcekler de suyun içindeki bitkilerin üzerinde yaşarlar. Bazıları diğer böcekleri yer bazılarıysa
sadece bitki yer. Su kayağı yapan böceklerse su yüzeyinde yaşarlar. Bütün bu canlıların evi işte
bu küçük su birikintisi”

Atölye Kuşadası 2005

Dere yatağında ilerlerken
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“Doğa Çantam”
Deneyimin ardından
Bu bölümde, çocukların alan gezisinin ardından okulda ya da evde yapabilecekleri etkinlik
önerileri yer alıyor. Bu devam etkinliklerini sizler de çeşitlendirebilirsiniz.

‘Macera Yürüyüşü’ etkinlikleri
Macera yürüyüşünün amacı çocukların duyularını kullanarak gerçekleştirdikleri bir dizi etkinlik
sonucunda kavrama ile ilgili becerilerini geliştirmektir. Bu bölümde yer alan etkinliklerin tümü
ve macera yürüyüşü etkinlikleri okulda ya da okul dışında yapılabilir.

Sihirli dinleme topu
Çocukları okulun etrafında farklı alanlara götürün. Sihirli dinleme topu etkinliğini tekrar edin.
Mümkün olduğunca çok, birbirinden farklı sesi ayırt edebilmeleri ve doğal olan/ olmayan sesleri
tanımlamaları için teşvik edin. Gürültülü ve sessiz alanları belirleyin.
Farklı alanlarda sesleri dinledikten sonra, okulun basit bir haritasını çizin. Harita üzerinde farklı
seslerin nerelerden geldiğini işaretleyin. Bu sayede okulun ses haritasını hazırlamış olursunuz.

‘Benzer’ Etiketleri ve Dokunalım
Bu etkinlikler çocukların doğal dokulara aşina olmasına yardımcı olan etkinliklerdir. Bu
etkinliklerin devamı olarak çocuklarla özel bir dokunma patikası oluşturabilirsiniz.
Farklı dokulardan oluşan bazı malzemeleri karta yapıştırarak duvara asabilirsiniz. Örneğin kürklü
bir doku için pamuk, pürüzlü bir doku için zımpara kağıdı, süngerimsi bir doku için sünger
kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra farklı dokular için okulun etrafından topladığınız doğal başka
malzemeleri de kullanabilirsiniz.
Çocuklardan, bu dokuların yanına benzer hissi veren hayvan ya da bitkilerin resimlerini
çizmelerini isteyin. Örneğin; kürk kartı için kürklü bir hayvan, sünger kartı için mantar ya da
yosun resmi çizebilirler. Hayal gücünüzü kullanın!

gökkuşağı ve beni bul
Her iki etkinlik de çocukların doğadaki renklere daha dikkatli bakmalarını sağlar. Macera
yürüyüşünde yapılan gökkuşağı etkinliği sonunda çocuklar kendi gökkuşağı kartlarını alabilirler.
Bunları sınıfa asabilir ve bu etkinliği tekrar yapabilirsiniz. Gökkuşaklarındaki renklerin zamanla
nasıl değiştiğini izlemelerini sağlayın. Etkinliği farklı mevsimlerde gerçekleştirerek doğadaki
değişimin farkına varmalarını sağlayın.
Beni bul etkinliği için çocuklardan kendi renklerini kendilerinin getirmelerini isteyin. Hangi renk
daha yaygın hangi renk daha nadir inceleyin. Doğada bulamadıkları herhangi bir renk oldu mu?
(aslında olmaması gerekir). Aynı rengin farklı tonlarına bakın. Mesela yeşilin kaç farklı tonu var?
Niye yeşilin bu kadar farklı tonu var? Diğer renkler yeşile göre neden daha az?

Kim hatırlıyor?
Bu etkinliğin devamı olarak çocuklardan doğal bazı nesneler toplayıp getirmelerini isteyebilir ve
etkinliği onların bulduklarıyla gerçekleştirebilirsiniz.
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‘Canlıların Evlerini Keşfedelim’ Etkinlikleri
Bu bölümde yer alan etkinliklerin amacı ağaçların, çayırın ve suyun güzellikleri çocuklara
gösterebilmek ve bu yaşam alanlarının bir çok canlıya ev sahipliği yaptığını anlamalarını
sağlamaktır.

Çayır Dünyası
Çayırdaki şekiller
Çocuklardan çayırda farklı şekilleri ve dokuları bulmalarını isteyin. Sınıfı dekore etmek için
topladığınız kuru otları vazo ya da kaseye güzel bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Kuru otları
presleyerek, bunları baskı malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Mısır koçanlarından oyuncak bebek
bile yapabilirsiniz. Yaratıcılık size kalmış!
Leziz otlar
Bölgede yenilebilen otları bilen birinden bu etkinlik için yardım isteyebilirsiniz. Bu kişiyle etrafta
gezerek yenilebilen otları çocuklara anlatabilirsiniz. Besinlerimizin çoğunu bitkilerin
oluşturduğunu açıklayabilirsiniz.
Çayır Ev
Canlıların çayırda kendi evlerini nasıl yaptığını araştırın. Örneğin örümcekler ağlarını nasıl
kuruyorlar ya da tırtıllar kendilerini otlara nasıl tutturuyorlar? Hangi kuşlar çayırda yuva
yapıyor? Çocuklardan kendi yuvalarını yapmalarını bile isteyebilirsiniz. Dünyada çayırlık alanda
yaşayan canlılara örnek verin. Çocukların kendi yakınlarında yaşayan canlılarla bu canlıları
karşılaştırmalarını sağlayın.

Ağaç dünyası
Benim Özel Ağacım
Çocuklarla beraber okulunuzun etrafında ağaç bulunan bir alana gidin. Çocuklardan bir ağaç
seçmelerini isteyin. İsterseniz ağacın türünü belirlemeye çalışabilirsiniz ama bu gerekli değil.
Çocuklara alan gezisi sırasında tanıştıkları ağacı hatırlatın. Çocukların ağacı tanıması için kısa bir
zaman ayırın. Ağaçtaki renklere ve eğer hava güneşliyse gölgesine bakın. Çocuklar parmakları
ile ağaca dokunsunlar ve ağacın şekli hakkında yorum yapsınlar. Ağacın gövdesini hissetsinler.
Ağacın gövdesi pürüzlü mü, düz mü, ıslak mı, kuru mu? Çocukları inceledikleri ağacın resmini
yapmalarını isteyebilirsiniz.
Hepimiz Ağaçta Yaşıyoruz
Çocuklara ağaçlarını bir çok canlının ev olarak kullandığını açıklayın. Köklerin etrafında yaşayan
bazı canlılar (yer altında), gövdede yaşayan bazı canlılar (yüzeyde), alt dallarda yaşayan bazı
canlılar (birinci kat) ve ağacın tepesinde yaşayan bazı canlılar (en üst kat) var. Ağacı, üzerinde
farklı yerlerde yaşayan bu canlılardan bazılarını bularak keşfedin. Alan gezisinde kullandığınız
inceleme yöntemlerini kullanabilirsiniz. “Hepimiz Ağaçta Yaşıyoruz” posteri hazırlayabilir, bu
posterde ağacın farklı yerlerinde yaşayan canlıları anlatabilirsiniz.
Bağlantılar
Çocuklar, ağaç üzerinde bulunan canlıları incelerken bu canlıların ağacın hangi bölümünde
olduğunu not alsınlar. Daha sonra bu canlıların ağacın hangi bölümünü tercih ettiğini ve neden
bu bölümü tercih ettiğini tartışsınlar. Tartışma sonunda inceledikleri bütün canlıların beslenmek
ve barınmak için bu ağaca ihtiyaçları olduğunu bir kere daha hatırlatın.
Kolaj
Çocuklarla incelediğiniz
hazırlayabilirsiniz.

ağacı

ve

bu

ağaçta

bulunan

canlıları

gösteren

bir

kolaj
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Ağaç Ev
Son olarak, bir kuşu ele alarak hayvanların evleri temasını geliştirebilirsiniz. Örneğin kargayı ele
alın ve çocukları kargaların ağaca nasıl ihtiyacı olabileceği konusunda düşünmeleri için teşvik
edin. Kargalar için bir ağaç, güvenli bir yuva yeri, yuvasında kullanacağı dallar için bir kaynak,
geceleri uyuması (tünemesi) için bir yer, bazen besin kaynağı (örneğin; böcekler) olabilir.
Çocuklar bir karga olduklarını hayal etsinler. Ağacın tepesinde tünemek nasıl bir şey? Fırtınada
yağmur ve rüzgara maruz kalmak nasıl hissettiriyor? Gece nasıl hissediliyor? Neler görebilir ve
duyabilirler? Eğer biri karganın evi olan ağacı kesseydi, karga nasıl hissederdi? Ne yaparlardı?
Tartışın.
Hikayeler
Çocuklardan bir hikaye yazmalarını isteyebilirsiniz. Hikayelerinin konusu kargaların ağaç
hakkında hissettikleri ya da kargaların ağaçları kesildiğinde ne hissettikleri olabilir.
Çocukları, yaşadıkları yerin yakınlarında ya da okulun etrafında kendi özel ağaçlarını seçmeleri
ve kendi ağaçlarını tanımaya çalışmaları için yüreklendirin.

su dünyası
Suyu Hissetmek
Çocukların sayısına göre içi su dolu kaseler bulundurun. Çocuklar elleriyle suya dokunsunlar.
Parmakları açık ve parmakları kapalı olarak ellerini kasede gezdirsinler. Suya dokunduklarında
nasıl hissettiklerini anlatmalarını sağlayın ve aşağıdaki etkinlikleri yaparak hissettiklerini not
alın. Ellerine farklı yüksekliklerden su damlatın. Nasıl hissediyorlar, her yükseklikte farklı
hissediyorlar mı?
Çocuklar kasedeki suya su damlatsınlar. Nasıl desenler oluştu? Çocuklar, kaseye su damlatsınlar
ve suyun sesini dinlesinler. Çıkan sesleri (şlap, şulup, vb.) temel alarak sözcükler üretsinler.
Su Evi
Çocukları, suya ihtiyacı olan değişik canlıları düşünmelerini sağlayın. Suya bağlı yaşayan farklı
canlıları düşünsünler. Bazıları derelerde, bazıları göllerde bazıları denizde yaşar. Canlıların
evlerini keşfedelim etkinliği sırasında çocukların keşfettiği canlıları yeniden hatırlamalarını
sağlayın.
Okul bahçesine küçük bir havuz yaparak çocukların burayı geliştirip incelemelerini de
sağlayabilirsiniz.
Su Döngüsü
Su döngüsünü anlatmaya istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Okul kanalizasyonunun nereye
aktığını ile işe başlamak iyi bir fikir olabilir. Bunu bir hayali gezi gibi düşünün. Çocukları, suyu
akarken düşünmeleri için teşvik edin. Kanalizasyon önce küçük bir dereye oradan büyük bir
ırmağa akacak. Hangi dere ve hangi ırmak olduğunu bulun. Irmağı harita üzerinde izleyin. Bu
ırmağın nereye doğru gittiğine bakın ve denize nerede döküldüğünü bulun. Nehir ağzında,
derede ve denizde yaşayan canlıları düşünün. Denizi ve aynı denizi paylaşan diğer ülkeleri
düşünün. Gruptan biri hiç deniz yolculuğu yapmış mı? Deniz suyu ve tatlı bir ırmak suyu
arasındaki fark ne? Tuzlu ve tuzsuz su içeren birkaç kase hazırlayın, çocukların bunların
tatlarına bakmasına izin verin.
Burada anlatabileceğiniz önemli bir nokta su döngüsünün başından sonuna kadar bu sistemin
içerisinde yaşayan canlıları etkileyen bir çok kirleticinin de suyun içerisine karışmakta, ve uzun
bir seyahatten sonra bunların da sonunda yine bize geri dönmekte olduğudur.
Çocuklardan su döngüsü ile ilgili bir hikaye yazmalarını isteyebilirsiniz.
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“Doğa Çantam”
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulu öğretim programları
Doğa Çantam programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim 4-5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi
Programı ve 1-3. sınıf Hayat Bilgisi Programını tamamlayan bir doğa eğitimi programıdır.
4-5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programı ve Doğa Çantam
Doğa Çantam programı Fen ve Teknoloji Dersi programının belirttiği 36 kazanımdan 6’sını
tamamlamaktadır.
4. ve 5. Sınıf İçin “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre” Kazanımları
Kazanım 3: Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından yapılmış)
olduğunu fark eder.
Doğa Çantam programı, doğal bir alanda ya da parkta gerçekleştirilen eğitim programıdır.
Program sırasında çocuklara gidilen alan ve özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Gidilen alana
uygun olarak doğal alan, korunan alan, şehir parkı, milli parklar gibi kavramlar anlatılmaktadır.
Kazanım 16: Yakın çevreden başlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar arasındaki
ilişkinin farkına varır.
Doğa Çantam programı, çocukların yakın çevrelerindeki canlı türleri ve cansız varlıkları
gözlemlemeleri ve keşfetmelerini içermektedir. Program süresince çocuklar hisleriyle ve
program eğitmenlerinin yardımıyla canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkinin farkına
varmaktadır.
Kazanım 20: Çevreyi ve yabanî hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartışır.
Kazanım 21: Çevreyi ve yabanî hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu
olduğunu bilir.
Kazanım 22: Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerekliliğini bilir.
Kazanım 23: Çevre koruma ile ilgili faaliyetlere katılır.
Doğa Çantam programı, gidilen alanın özellikleri ile bilgiler ve deneyimleri içermektedir.
Örneğin bir Milli Park’a gidilmişse, çocuklar Milli Parklarda yaban hayatı koruma yöntemleri ile
ilgili bilgi almakta ve ‘Canlıların Evlerini Keşfedelim’ etkinlikleri sırasında kendi Milli Parklarını
oluşturup korumaya çalışır. Bu etkinlik sayesinde özellikle bireylere düşen sorumluluğu ve doğal
alanların korunması gerektiğini yaşayarak öğrenmiş olur.
4. ve 5. Sınıf İçin “Bilimsel Süreç Becerisi” Kazanımları
Doğa Çantam programı, bilimsel süreç temel becerileri arasında belirtilen gözlem,
karşılaştırma, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme ve yorumlama/ sonuç çıkarma becerilerinin
gelişmesini desteklemektedir. Program sırasında çocuklar canlı ve cansız varlıkları birçok duyu
organı kullanarak gözlemlemekte, bir cismin, şekil, renk ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özellikleri
belirlemekte, gözlemlenen varlıklar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptamakta,
karşılaşılan doğayla ilgili olayların sebepleri hakkında düşünmekte ve gözlemleri sonucunda
yorum yapmakta ve sonuç çıkarmaktadırlar.
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4. ve 5. Sınıf İçin “Tutum ve Değer” Kazanımları
DT-1. ALGILAMA (Dikkatini vermesi ve sabit tutması)
•

Kendini vererek dinler.

•

Etrafındaki aktiviteleri izler (takip eder).

•

Öğrenmeye ve anlamaya istekli olur.

Doğa Çantam programı, çocukların bulundukları alanı, bu alanda yaşayan canlı ve cansız
varlıkları doğa kaşifi adayı olarak keşfetmelerini teşvik etmektedir. Doğa kaşifinin özellikleri
programın başında açıklanmakta ve keşif yapabilmeleri için dinlemeleri, gözlemlemeleri ve
dokunmaları istenmektedir. Programda bulunan etkinlikler, çocukların dikkatini vermeleri,
kendilerini vererek dinlemeleri, keşif yapabilmeleri için etraflarında olan bitenleri izlemeleri ve
merak duyguları uyandırılarak öğrenme ve anlamaya istekli olmalarını sağlamaktadır.
DT-2. TEPKİDE BULUNMA (Karşılık vermesi ve bundan tatmin olması)
•

Kendisine ve çevresine karşı ilgi ve merak duyar.

•

Kendi başına fikir üretir (bağımsızdır).

Doğa Çantam programı, çocukların çevrelerine karşı ilgi ve merak duygularını uyandırarak
onların öğrenme isteklerini artırmayı sağlamaktadır. Program süresince canlıları, cansız varlıkları
ve bunlar arasındaki ilişkileri çocukların kendilerinin çıkarması ve fikir üretmesi sağlanmaktadır.
Örneğin çocuklara kendini kolay kamufle edebilen bir canlının bu özelliği doğrudan
söylenmemekte, ona yardımcı olarak bunu kendisinin çıkarması sağlanmaktadır.
DT-3. DEĞER VERME
ilişkilendirmesi)

(Hareketlere,

olaylara

ve

nesnelere

bir

önem

ve

değer

• Kendisine ve çevresine saygılı ve terbiyeli olur (Kopya çekmez, gürültü yapmaz, çevresine
zarar vermez, başkalarının hakkını çiğnemez, adaletli ve dürüsttür.).
Doğa Çantam programı, çocukların canlı ve cansız varlıklara zarar vermemelerini, saygı ve
ilgi göstermelerini sağlamaktadır.
DT-4. ÖRGÜTLEME (Tutarlı bir değer sistemi oluşturması)
•

Olayların sonucunu göz önüne alarak hareket eder

•

Kendisine güvenir (Özgüvenlidir, kendisinin zayıf ve güçlü yönlerini bilir.).

•

İşbirlikçidir (Grup çalışmalarını tercih eder.).

Doğa Çantam programı, çocukların her birini programa dahil eder ve bu sayede çocukların
kendilerine güvenmelerine yardımcı olur. Grup çalışmasına dayalı bir programdır.
DT-5. YAŞAM TARZI GELİŞTİRME (Değer sisteminin hareketleri uzun zaman kontrol etmesi
sonucunda hayat tarzı geliştirmesi)
•

Kendisini ve çevresini sürekli sorgular (Sürekli delil ile konuşur veya sürekli delil ister.).

Doğa Çantam programı, çocukların soru sormalarını teşvik eden bir programdır. Soruların
yanıtlarını doğrudan vermez. Çocukların sorgulamasını sağlar.
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1-3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Programı ve Doğa Çantam
Yeni Hayat Bilgisi Ders Programının vizyonu içerisinde Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın
büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin
öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinlikler
aracılığıyla: 1. Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, 2. Kendini, milletini, vatanını
ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir” yer almaktadır. Doğa
Çantam programı, eğitmenlerin yardımıyla çocukların kendi duyularını kullanarak doğayı
tanımaları ve sonrasında sevip korumalarına yardımcı olan bir programdır. Çocuklar pasif
öğrenen konumunda değil aksine aktiftir.
Hayat Bilgisi Ders Programının temel yaklaşımı, insanı biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel
yönleriyle bir bütün olarak ve değişimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele almaktır. Bu
noktadan hareketle “birey”, “toplum” ve “doğa” olmak üzere üç ana öğrenme alanı
belirlenmiştir. Doğa Çantam programı, üç ana öğrenme alanından biri olan “Doğa” öğrenme
alanını güçlendiren bir programdır.
Hayat Bilgisi Ders Programında öğrencilere kazandırılacak temel beceriler arasında ayrı bir
başlık olarak “Çevre Bilinci” yer almaktadır. Doğa Çantam programı bu bilincin
kazandırılmasını amaçlayan bir programdır. Hayat Bilgisi Ders Programında dikkat edilen
“öğrencilerin etkinliklere katılarak değişik bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamak, öğrencinin
ilgisini çekmesi, öğrencilerde merak ve araştırma isteği yaratması, öğrencilerin doğal öğrenme
yolunu izlemelerine fırsat vermesi, çeşitli öğrenme yaklaşımlarına uygun olması, öğrenmede
derinliği ve genişliği teşvik etmesi” özelliklerine uygundur.
Doğa Çantam Programının Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Öğrenci
Kazanımları ve Etkinlik Örnekleri ile Uyumu
Kazanım A.1.43. Duyu Organları işlevleri ile çevreyi algılama arasında ilişki kurarak okulu ve
çevresini tanır
Örnek Etkinlik: Duyu Organları Konuşuyor.
Doğa Çantam programı, bütünüyle duyu organlarına dayalı öğrenme etkinliklerinden
oluşmaktadır. Görme, duyma, işitme, hissetme duyularına dayalı etkinliklere çocukların doğayı
tanımaları amaçlanmaktadır.
Kazanım C.1.14. Canlıların ortak özelliklerini araştırır.
Örnek Etkinlik: Çevremdeki Canlılar
Doğa Çantam programı, çocukların hem doğal ve korunan bir alanda hem de insan yerleşimi
yakınında bir çok canlıyı ve canlı çeşitliliğini fark etmelerini amaçlamaktadır.
Kazanım C.1.19. Çevresindeki varlıkların renk çeşitliliğini fark eder.
Örnek Etkinlik: Renk Pazarı
Doğa Çantam programında yer alan “Beni Bul” etkinliği Hayat Bilgisi Ders Programında
örnek etkinlik olarak gösterilen Renk Pazarı etkinliğinin bir benzeridir.
Kazanım C.1.24. Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder.
Örnek Etkinlik: Orman ve Parkın Hikâyesi
Doğa Çantam programının Önemli Doğa Alanlarında yapılması tavsiye edilmektedir. Program
parkta da gerçekleştirilebilir. Bu sayede çocukların doğal alan ve korunan alan kavramları
hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
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Ekler
I. “Doğa çantam”
Eğitmene notlar
Doğa Çantam, doğal bir alanda ya da parkta yani açık havada yapılan bir eğitim programıdır.
Çocuklar için yeni bir deneyim olduğu için meraklı, beklenti içerisinde, heyecanlı ya da gergin
olabilirler. Merak ve beklentiyi, hayranlık ve öğrenme isteğine dönüştürmek, heyecan ve
tedirginliği, gürültü, dikkati dağıtma ya da içine kapanıklığa dönüştürmemek Doğa Çantam
programının başarısı için gereklidir. Programa katılan her çocuğu dahil etmek, onlarla ilgilenmek
ve sorularına cevap vermek önemlidir. Eğer mümkünse öğretmenleriyle önceden görüşerek
çocuklar hakkında bilgi alın. İsimlerini ve bazı özelliklerini bilmeniz, program süresince onlar
hakkında bildiklerinize değinmeniz ve program süresince öğrendikleriyle kendileri arasında
bağlantı kurmanız onlarla iletişiminizi güçlendirecektir.
Programla ilgili bazı bilgileri kapalı bir mekanda, eğer otobüsle geldilerse otobüsten inmeden
açıklayın. Nerede olduklarını, kaç saat burada kalacaklarını, özel ihtiyaçlarını nerede
karşılayabileceklerini, eğer yemek yiyeceklerse ne zaman ve nerede yiyeceklerini söyleyin.
Böylece, tedirginlikleri azalacak ve kendilerini daha rahat hissedeceklerdir. İyi bir kaşifin alana
ve burada yaşayanlara saygı duyduğunu, bakıp, dokunup, koklayıp, hissettiğini ama
bulduklarını buldukları yere bıraktığını, iyi bir keşif yapabilmek için sessiz olduğunu ve keşif
eğitmenleriyle kaldığını söyleyin.
Merak ve beklentilerini, hayranlık ve öğrenme isteğine dönüştürmek eğitmene bağlıdır. Sizin de
en az onlar kadar meraklı ve öğrenmeye istekli olduğunuzu görmeleri onları etkileyecektir. Bu
duygularınızı göstermekten kaçınmayın, onlarla paylaşın.
Programın amaçlarından birisi de çocuklara örnek bir model olmaktır. Program süresince
canlılara ve bulunduğunuz yere özenli olmanız onları sözlerden daha çok etkileyecektir. Bitkileri
incelerken koparmamanız, incelediğiniz şeyleri bulduğunuz yere bırakmanız onlarda iz
bırakacaktır.
Doğa Çantam programı sihirli bir öğrenme ortamı üzerine kuruludur. Bu ortamı oluşturmak
için her birinin ilgisini çekmelisiniz. Dahil olmalarını, dokunmalarını, dinlemelerini, bakmalarını
ve soru sormalarını teşvik edin. Onların heyecanını paylaşın. Kendinizi ve bulduklarınızı
çocuklarla paylaşın. Tüm dikkatlerini üzerinizde topladığınızda sizi dinleyecekler ve
öğreneceklerdir.
Bilmediğiniz bir soru sorarlarsa bilmediğinizi itiraf etmekten kaçınmayın. Birlikte düşünmeye ve
bulmaya çalışın.
Programa katılmadan önce okulda öğrendikleri ve bağlantılı olabilecek bir konu olup olmadığını
öğretmenlerine sorun. Öğretmenlerinin çocukların özellikle öğrenmelerini istediği bir şey var mı
öğrenin. Örneğin besin zincirini öğrenmiş olabilirler, siz de bunu programa dahil ederek
öğrenmelerini pekiştirebilirsiniz. Bunu yaparken, Doğa Çantam programının duyulara dayalı,
bilgi yüklemeyi değil çocukların kendilerinin öğrenmelerini amaçlayan bir program olduğu
unutulmamalıdır.
Programın öncesinde çocukların okulda öğretmenleriyle ön çalışma yapmaları beklenmektedir.
Öğretmenlerinin bunu daha kolay yapabilmesi için programın uygulanacağı alan, ne
öğrenileceği, getirilmesi gereken şeyler ve nasıl giyinilmesi gerektiği ile ilgili bilgileri temin edin.
Doğa Çantam deneyiminin ardından çocukların okulda öğretmenleriyle bazı geri bildirim
etkinlikleri yapmaları beklenmektedir. Bu etkinlikleri yapmaları için çocuklara programın
yapıldığı alandan ayrılırken bir çalışma verebilir ve bunu alandan ayrıldıktan sonra yapmalarını
isteyebilirsiniz. (Bir ağacın izlenmesi, seslerin dinlenmesi, gökkuşağının yapılması, vb.)
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II. “Doğa çantam”
Örnek program
09:00 – 09:30 Çocuklarla tanışma ve kahvaltı
09:30 – 10:00 Çantaların dağıtılması ve gruplara ayrılması
10:00 – 10:15 Sihirli dinleme topu
10:20 – 10:35 ‘Benzer’ etiketleri
10:40 – 10:55 Beni bul
11:05 – 11:20 Gökkuşağı
11:30 – 12:00 Çayır dünyası
12:00 – 12:15 Vedalaşma

Atölye Kuşadası 2005

Çantaları hazırlarken
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III. “Doğa çantam”
Eğitmen eğitimi çalışması
I. Gün
09:00 – 09:30

Tanışma ve kahvaltı

09:30 – 10:00

Çantaların dağıtılması ve gruplara ayrılması

10:00 – 10:15

Sihirli dinleme topu

10:20 – 10:35

‘Benzer’ etiketleri

10:40 – 10:55

Beni bul

11:05 – 11:20

Gökkuşağı

11:30 – 12:00

Çayır dünyası

12:00 – 12:30

Vedalaşma

12:30 – 13:30

Yemek arası

13:30 – 14:00

Doğa Çantam programının değerlendirilmesi

14:00 – 14:30

Doğa Çantam programının açıklanması

II. Gün
10:00 – 11:00

Doğa Çantam programı alanlara göre nasıl geliştirilir?

11:00 – 12:00

Soru-Cevap

12:00 – 13:00

Yemek arası

13:00 – 16:00

Doğa Çantam programını oluşturmak ve hazırlık

III. Gün
09:15 – 09:30

Çocuklarla tanışma

09:45 – 10:00

Kaşif olmak

10:00 – 10:10

Sihirli dinleme topu

10:10 – 10:30

‘Benzer’ etiketleri

10:30 – 11:00

Beni bul

11:00 – 12:00

Çayır dünyası

12:00 – 12:15

Vedalaşma

12:30 – 13:30

Yemek arası

13:30 – 14:30

Programın değerlendirilmesi

14:30 – 15:00

Doğa Çantam programının uygulanması ile ilgili öneriler
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IV. “Doğa çantam”
Davetiye örneği
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V. “Doğa çantam”
İsim etiketi
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VI. “Doğa Derneği”
Hakkında
UFKUMUZ
İnsanın; bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu, varoluşunun doğa üzerindeki
etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasına bile gerek kalmayan bir yaşam
tarzı geliştirdiği bir dünyaya ulaşmak.
GÖREVİMİZ
Doğa Derneği, başta kuşlar olmak üzere nesli tehlike altında olan türlerin, Önemli Kuş Alanları
ve Önemli Doğa Alanları'nın ve bu alanlar arasındaki geçiş bölgelerinin korunması için:
• Eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar.
• Kampanya ve benzeri iletişim etkinlikleri yürüterek doğa korumanın tabanını genişletmeye
çalışır.
• Bilimsel araştırmalar yaparak sonuçlarını yayar.
• Yerinde ve doğrudan koruma çalışmaları yürütür.
• Bunu yaparken, çalıştığı yerin insanlarıyla birlikte hareket eder ve buradaki yaşam kalitesinin
artırılmasını doğa korumayla bir bütün olarak ele alır.
• Yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde deneyim değişimi ve işbirliği ağlarını geliştirir.

Doğa Eğitimi Çalışmaları
Doğa Derneği, doğa eğitimi konusunda tecrübesini aktarmak, önemli Kuş ve Doğa Alanlarının
yakınlarında yaşayan çocukların doğayla olan bağlantılarını güçlendirmek ve doğa eğitimini
ulusal ölçekte yayınlaştırmak için çalışmalarını uluslararası yöntemleri izleyerek ve Türkiye
koşullarına uygun olarak yürütmektedir.
Türkiye’de yapılan doğa/çevre eğitimi çalışmalarını takip edebilmek için Çevre Eğitimi İletişim
Ağına (cevre-egitimi@yahoogroups.com) üye olabilirsiniz.
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