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HAZIRLAN,AYARLA, BAŞLA!
Eylem 1: Doğaya dalın!
Eylem 2: Bir Doğa Dedektifi Olun! 
Eylem 3: Risk altında yaşam hakkında bilgi 
edinin.
Eylem 4: Etiketleri Arayın.
Eylem 5: Yeşil Parti Düzenleyin!

İÇERİKLER 



Ebeveynler, veliler ve küçük çocuklarla Global Eylem günleri 2022 ile ilgilenen 
herkes hoşgeldiniz!

Sizi biyoçeşitliliğin beş adımını ulaşılabilir, anlaşılabilir ve en önemlisi 
eğlenceli kılmak için bu kaynağı kullanmaya davet ediyoruz!

Bu etkinlik kılavuzunun amacı, 3-6 yaş arası çocuklarda soruşturmayı, öğrenmeyi 
ve olumlu deneyimleri desteklemektir. Biyolojik çeşitliliğin 5 etkisinin bulgularını 
çizmek için etkinlikler, destekleyici sorular ve alanlar bulacaksınız.

Çocuklar oyun ve modelleme yoluyla daha iyi öğrendikleri için bu etkinlikleri birlikte 
yapmak engin öğrenme deneyimlerini güçlendirecektir. Bizim isteğimiz birlikte 
yapılan bu etkinliklerin çocukların çevrelerindeki insanlarla ve doğal çevreyle olan 
bağlarını güçlendirmektir. 

Sürdürülebilir bir gelecek en küçük ellerde başlar. Küçüklerinizin bugünün liderleri 
olmalarına yardımcı olmak için bize katılın.  

HAZIRLAN,AYARLA,HAREKETE GEÇ!

Eğlenceli etkinlerinizin fotoğraflarını çekin ve bunları şunlar aracılığıyla paylaşın

1

ETİKETLERİ KULLANIN!
#GLOBALACTIONDAYS, #MYACTIONSMATTER, #GAIA2030, 

#GENERATIONRESTORATION & #LITTERLESSCAMPAIGN



TARİHAD

AÇIK HAVADA BOYAMA
Açık havada boya yapmak için yanınızda bazı sulu boyalar, fırçalar, kâğıt ve 
üzerinde boyama yapabileceğiniz sert bir şey getirin.
Çevreyle bir olmak adına bir süre gözlerinizi kapattıktan sonra, çocukları 
gözlerini açıp gördükleri ilk şeyi çizmeleri için teşvik edin. Onlara zaman 
tanıyın ve çevrelerinden ilham almalarına izin verin. İstediğiniz kadar cansız 
doğa resmi çizin.
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1:DOĞAYA DAL!

 Birlikte en az 10 dakika dışarıda yürüyüşe çıkın.
 Oturmak veya ayakta durmak için iyi bir yer bulun ve yaklaşık 30 saniye 
gözlerinizi kapatın.
Bir an için hareketsiz kalın ve çocukları rahatlamaya, nefes almaya ve
birlikte çevrede vakit geçirmeye teşvik edin.
Hangi sesleri duyuyorsun?
Nelerin kokusunu alıyorsun?
Ne hissedebilirsin?
Gözlerinizi açın ve güzel veya ilginç bulduğunuz bir çiçek, bitki, kuş veya 
böceği arayın.Hareketsiz kalın ve yakından gözlemleyin (zehirli bitkiler, 
mantarlar veya hayvanlar için ise yetişkin kontrolünde).

Açık havada doğaya yakın olmak size nasıl hissettiriyor? 
Zevk mi aldınız yoksa rahatlatıcı mı buldunuz?
Doğayla iç içe olmanın en çok nesini seviyorsunuz?
Gördüğünüz renkler neler?

Küçük yeşil bir alan, park, bahçe, orman, tarla veya kumsal - nerede olursanız 
olun, dış ortamın size sunacakları ve deneyimleyebileceğiniz çok şeyi var! 
Çocukları tüm duyularını kullanarak açık havayı deneyimlemeleri için teşvik 
edin.

1.
2.

3.

4.

 Yol gösterici sorular:

Nature Dip'ten en sevdiğiniz manzaraların fotoğraflarını birlikte çekin ve Hazırlan, 
Ayarla,Başla bölümünde listelenen etiketleri kullanarak başkalarıyla paylaşın!

Aşağıdaki Duyu Çarkları, çocukların duyularını kullanarak doğayla ilişki 
kurmalarına yardımcı olacak araçlar olarak kullanılabilir.

TARİHAD
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NE HİSSEDİYORSUN?
Açık havada dokunma duyunuzu kullanın. Bu çarkı kesip 
kartona yapıştırabilirsiniz. Her bulguyu işaretlemek için bir ataş 
veya mandal kullanın.

TARİHAD
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NE GÖRÜYORSUN?
Açık havada görme duyunuzu kullanın. Bu çarkı kesip kartona 
yapıştırabilirsiniz. Her birini işaretlemek için bir ataş veya mandal 
kullanın.

TARİHAD
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NE KOKLUYORSUNUZ?
Koku duyunuzu açık havada kullanın. Bu çarkı kesip kartona 
yapıştırabilirsiniz. Her birini işaretlemek için bir ataş veya mandal 
kullanın.

TARİHAD
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NE DUYUYORSUN?
Dışarıda ne duyabiliyorsun? Bu çarkı kesip kartona 
yapıştırabilirsiniz. Her birini işaretlemek için bir ataş veya mandal 
kullanın.

TARİHAD
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TARİHAD

Yalnızca doğal kaynakları kullanarak bir resim oluşturabilir 
misiniz? Dışarıdan bazı hazineler toplayın (sopalar, çam 
kozalakları, yapraklar, kayalar vb.). Canlı bitkilerden bir şeyler 
koparmamayı unutmayın :) Düz bir yüzey bulun ve 
hazinelerinizi kullanarak bir resim oluşturun.

DOĞA KOLAJI
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TARİHAD

Doğa yürüyüşünüz sırasında, çocukları gözlerini kapatmaya ve 
çevrelerindeki doğayı deneyimlemek için sadece kulaklarını kullanmaya 
teşvik edin. Açık havada seslerin bir kısmını kaydetmeyi deneyin, 
böylece daha sonra tekrar birlikte dinleyebilirsiniz. Bir kuşun şarkısını 
kaydetmek ve daha fazla bilgi edinmek için Kuş ağı uygulamasını 
kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kulağın içine ve çevresine duyduğunuz bazı 
şeyleri çizin!! 

heard! 

DOĞAYI HER YERDE 
DUYUYORUM
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https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=en&gl=US


GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ GÜN

DateName

Bu Adlib etkinliği ile eğlenin! Çocuklardan aşağıdaki hikâyeyi kelimelerle 
doldurmalarını isteyin. Çocukları açık havada deneyimlediğiniz Doğa 
Dip'inizdeki bitki, hayvan, hava durumu vb. adları kullanmalarını teşvik edin!

Bir gün __________ (Duygu) hissederek uyandım ve bugünün özel bir gün 

olacağını biliyordum! Gökyüzü ____________ (Renk) ve hava ____________ 

(Hava Durumu) idi. Yataktan fırladım ve ____________ (kıyafet) giydim. 

Kapıyı açtım ve derin bir nefes aldım. Hava ___________ (sıfat) gibi 

kokuyordu ve ben __________ (iş/kılış fiili) hazırdım. Kahvaltıda 

___________ (en sevdiğim meyve veya sebze) yedim. __________ (Sıfat) 

tadı vardı. Dışarıda, ____________ (sıfat) ______________ dış mekân 

nesnesine (isim) dokundum ve ______________ (yumuşak bir şey, isim) gibi 

hissettirdiğini söyledim. Sonra __________ (dışarıdaki yer) çevresinde 

bir__________ (hayvan) ____________ (eylem fiili) duydum. ____________ 

(bitki veya çiçek) renginde bir ____________ (su kütlesi) yanından geçtim ve 

kendi kendime düşündüm, ne ___________ (sıfat) dünya! Sonra, bir 

___________ (ağaç veya çalı) içinde oturarak ____________ (favori şarkı) 

şarkısını söyleyen bir__________ (kuş türü) gördüm. 

  ___________ (dış mekân) oturdum ve _______ (doğa dalışından en 

sevdiğim şey) hayran kaldım. Sonunda eve geri döndüm. ____________ 

(Hayvanlar) besledim ve __________(bitkiler) suladım, sonra ___________ 

(Mobilya) üzerine oturdum ve düşündüm, ne ___________ (sıfat) bir gün!"
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2: BİR DOĞA 
DEDEKTİFİ OLUN

TARİHAD

Biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olmanın önemli bir kısmı yerli ya da yerel 
flora ve faunayı gözlemlemeyi içerir. Yerli türler, belirli bir alanda doğal olarak 
evrimleşmiş türlerdir. Yüzlerce veya binlerce yıldır orada doğal olarak 
büyüyorlar.

Açık havada çocuklara çevrelerindeki canlıları aramaları için rehberlik edebiliriz. 
Flora ve faunanın isimlendirilmesi sadece eğitici olmakla kalmaz, aynı zamanda 
aitlik ve yönetim duygusunun gelişmesine de yardımcı olur. Küçüklerin 
gözlemlenen canlılara ek bir takma ad vermelerine izin vererek yaratıcılığı ve 
eğlenceyi teşvik edebilirsiniz.

Yerel flora ve faunayı adlandırmak için bazı yararlı uygulamalar şunlardır:

Plantnet, iNaturalist, eBird

Yol Gösterici Sorular:
Dış ortamımız nasıl farklıdır/benzerdir (çocuğun ziyaret etmiş olabileceği, bir 
videoda veya kitapta görmüş olabileceği bir bağlam kullanın)? Örn: İspanya'daki 
plaja kıyaslanan Finlandiya'daki orman.
Açık havada hangi bitkileri bulabiliriz?
Doğada hangi meyve ve sebzeler yetişir?
Vahşi doğada hangi hayvanlar yaşar?
Hangi şeyler ekilebilir ve iyi büyüyebilir? 
Hangi şeyler burada büyüyemez?
Yerel ortamda hangi canlılar hayatta kalamaz, büyüyemez, yaşayamaz, yiyecek 
bulamaz vb.
Çocuklara kendi bilgilerini kullandırtarak ve önceki bölümde bahsedilen doğa 
tanımlama uygulamalarının yardımıyla yerli türleri keşfetmesine yardımcı 
olabilirsiniz.

Bulgularınızı Kampanya etiketlerini kullanarak paylaşın!
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.cornell.birds.ebird&hl=en&gl=US


BULABİLİR MİSİN: KUŞ
TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin.

YEREL ADI  TAKMA ADI:
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BULABİLİR MİSİN: AĞAÇ

TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin.

YEREL AD  TAKMA ADI:
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BULABİLİR MİSİN: KIR ÇİÇEĞİ

TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin.

YEREL AD: TAKMA AD:
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BULABİLİR MİSİN: ÇALILIK VEYA FUNDA

TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin.

YEREL ADI:  TAKMA ADI:
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 BULABİLİR MİSİN: BÖCEK

TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin

YEREL ADI:  TAKMA ADI:
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BULABİLİR MİSİN: TÜYLÜ HAYVAN

TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin.

YEREL AD  TAKMA ADI:
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BULABİLİR MİSİN: KABUKLU HAYVAN

TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin.

YEREL ADI: TAKMA ADI:
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BULABİLİR MİSİN: SUDA YAŞAYAN 
HAYVAN

TARİHAD

Bulgularınızın bir resmini çizin.

YEREL ADI: TAKMA ADI:
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RENK ARAMAYA 
DEVAM ET

Gökkuşağı aramasına gitmek için bir sonraki sayfadaki SDG 
renk çarkını kullanın.

Çocukları, dışarıdaki biyolojik çeşitliliğin içindeki renkleri 
araştırmak ve bunları renk kategorileriyle eşleştirmeleri için 
teşvik edin.

Dışarıda yukarıdaki renklere uyan en az bir canlı (bitki, 
mantar, hayvan, kuş) bulabilir misiniz?

Gereksiz yere bitkilerden yaprak ve çiçek koparmamayı 
unutmayın.. 

Bulgularınızı belgelemek için fotoğraf çekin, bir kontrol 
listesi yapın veya SDG renk çarkına mandallar takın!

Etiketleri kullanarak başkalarıyla paylaşın :)

TARİHAD
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TARİHAD
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2:YERLİ TÜRLER VE BEN: 
BİR GÖLGE KOLAJI

TARİHAD

Çocukların doğal dünyayla yaşadıkları her deneyim ve etkileşim, 
şu fikri pekiştirmek için bir fırsattır: Ben doğanın bir parçasıyım.

Çocukların doğal dünyayla yaşadıkları her deneyim ve etkileşim, 
şu fikri pekiştirmek için bir fırsattır: Ben doğanın bir parçasıyım.. 

Çocuğunuzun silüetini kafasının gölgesini bir kağıda çizerek veya 
bu EĞİTİMDE yapıldığı gibi bilgisayara aktarılan bir fotoğrafı 
kullanarak çizebilirsiniz..
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Photo credit: A. Heumann Kaya

https://youtu.be/Y2_yZ-c1Hm8


Küçük çocuklar doğal olarak soru sormakta çok iyidirler. Çoğu zaman, 
henüz sormayı bile düşünmediğimiz soruların yanıtlarını bulurlar. 
Yetişkinlerin rehberliğinde çocuklar, yerel bölgelerinde hangi türlerin 
tehlike altında ve tehdit altında olduğunu araştırabilir.

Bölgenizde nesli tükenmekte olan veya tehdit altında olan türlerin hangileri 
olduğunu bilmiyorsanız, buraya here göz atabilirsiniz.

Nesli tükenmekte olan türler, habitat kaybı, kaçak avlanma, istilacı türler, 
kirlilik veya iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle risk altında olabilir.
Bunun gibi iyi bir sesli kitapla öğrenmeyi genişletebilirsiniz.
one.  
Yol Gösterici Sorular:
Sizce bu hayvan/bitki neden tehlikede?
Sizce bu tehlikeden kurtulmak için ne yapabiliriz?
Artık bu türün tehlikede olduğunu öğrendiğimize göre diğer insanları nasıl 
haberdar edebiliriz? 
Arkadaşlarınıza risk altındaki bu tür hakkında ne söylemek istersiniz?

EYLEM: Bir tane yapabilir 
misin?..
Şarkı
Poster
Çizim
Şiir
Kolaj 
Dans 
Video 
Maske

Etiketleri kullanarak eserinizi paylaşmayı unutmayın!

3:RİSK ALTINDAKİ YAŞAM 
HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

TARİHAD
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https://www.iucnredlist.org/
https://youtu.be/rpWxnOz71bE


 Çocuğunuzla birlikte mutfağa bir göz atın ve kaç tane 
çevresel etiket bulabileceğinizi görün. Takip etmek için bir 
sonraki sayfadaki grafiği kullanın.
 Marine Stewardship Council (MSC), Sürdürülebilir Palm 
Yağı Yuvarlak Masası (RSP), Rainforest Alliance Certified 
veya Forest Stewardship Council (FSC) gibi etiketleri 
bulabilirsiniz. Başka ne bulabilirsin? Grafikte henüz 
listelenmemiş bulduğunuz herhangi bir etiketi ekleyin. 
Bazıları ülkenize özgü mü?
Bu etiketlere sahip ürünleri evin diğer odalarında bulabilir 
misiniz?
Her bir çevre etiketini kaç kez tespit ettiğinizi belirlemek 
için bir sonraki sayfadaki onay grafiğini kullanın. Diğer 
etiketleri eklemek için boş satırları kullanın.
Bir dahaki sefere süpermarkete gittiğinizde, grafiği yanınıza 
alın ve çocuğunuzla birlikte araştırın. Daha pahalı olsa bile 
çevresel etiketli bir ürün almaya gönüllü müsünüz ?

 Neyi temsil ettiği konusunda biraz araştırma yapın  doğanın 
ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına nasıl yardımcı olur?
Bir çevre etiketinin fotoğrafını çekin ve etiketlerle paylaşın. 
Başlıkta, bu etiketin biyolojik çeşitliliği desteklemeye nasıl 
yardımcı olduğu hakkında çocuğunuzla birlikte bir cümle 
yazın.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4: ARANACAK ETİKETLER

TARİHAD
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ÇEVRESEL ETİKET TABLOSU
HER GÖRDÜĞÜNÜZDE BİR ONAY İŞARETİ 

EKLEYİN

TARİHAD



- Yeşil giyin ama yeni bir şey almayın. (Yeşil bir şeyiniz yoksa 
bir şey ödünç alabilirsiniz.)
- Açık havada kutlayın!
- Bahçenizi daha biyoçeşitlilik dostu hale getirin.
- Bir çöp temizliği yapın ve yakındaki bir alanı güzelleştirin.
- Arkadaşlarınızla tohum bombaları yapın.
- Nesli tükenmekte olan bir hayvan maskesi atölyesi 
düzenleyin.
- Geri dönüştürülmüş malzemelerden kuş besleyicilerini yapın 
ve bunları dışarıya asın.
- Polen taşıyıcılar için bir su istasyonu kurun.
- Lezzetli, sağlıklı, biyolojik olarak farklı ve sürdürülebilir 
yiyeceklerden oluşan bir gökkuşağı yemeye çalışın.
- Kutlamanızı etiketleri kullanarak paylaşın!

2022 Küresel Eylem Günlerini Kutlamanın Zamanı Geldi! 
Çocuklarla birlikte bir parti planlayın.

Yol gösterici sorular:
1.Biyoçeşitlilik için olan yeşil bir parti sana ne gibi gözüküyor?
2. Çevre dostu bir partiyi nasıl yapabiliriz? 
3. Şimdiye kadar yeni ne öğrendin?
4. En sevdiğin bölüm / faaliyet neydi?

YEŞİL PARTİ FİKİRLERİ:

5:YEŞİL BİR PARTİ 
DÜZENLEYİN

DateName

https://www.nhm.ac.uk/discover/seven-ways-to-create-a-wildlife-friendly-garden.html
https://www.youtube.com/watch?v=EWtchv7aU7Y
https://runwildmychild.com/wildflower-seed-bombs/
https://www.pinterest.com/artbaby1/junk-animal-mask/
https://theverybesttop10.com/bird-feeders-made-from-recycled-things/
https://offgridworld.com/protect-your-local-pollinators-with-a-diy-bee-watering-station/
https://www.wholekidsfoundation.org/kids-club/eat-a-rainbow
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