
HAZINEM DOĞA
Odaklanılan Konu: Ekoloji Odaklı
Çocuk Katılımı
Hazırlık Süresi: 1 hafta

Kimlerle Uygulanabilir?: 4-14 Yaş

Uygulama Süresi: 2 hafta

Amaç:

Çocukların kendi deneyimleriyle doğa hakkında doğru bilgiler edinmelerini sağlamak.

Hedeflenen etki:

Çocuklar, doğayı deneyimlerek yeni bilgiler edinir.
Yeni bilgileri ışığında doğaya karşı duyarlılığı ve ilgisi artar.
Kendi değişimiyle yakın çevresinde de ekolojik duyarlılığı yaygınlaştırır.
Doğayla ilgili bilgileri arttıkça doğaya karşı harekete geçme isteği artar.

"Hazinem Doğa" etkinliği:

 Öğretmen, ekoloji ile ilgili temel bilgileri paylaşıp sınıfça üzerinde tartıştıktan sonra sınıf
düzeyine uygun bir şekilde etkinliğe yönelik bilgilendirme yapar: "Birlikte ekoloji ile
alakalı bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Herkesin kendi yapacağı bir Doğa Sandığı olacak.
Bu sandığı topladığımız malzemeler ile dolduracağız ve malzemeleri araştıracağız. 10
gün sonra sınıfta sergileyeceğiz. Bu esnada meydan okuma videoları çekip kendi
açacağınız ve isimlendireceğiniz ortak bir Youtube kanalı ile yaygınlaştıracağız."
Öğrenciler, uygun gördükleri bir atık malzeme seçerek kendi doğa sandıklarını oluşturur
ve süslemesini istediği gibi yapar. Sandık, dijital ortam, resim ve fotoğraf olarak da
tasarlanabilir. Öğrenciler, 10 gün boyunca kendi doğa sandıklarının içini doldurur.
Topladıkları doğal olan ve olmayan ürünlerin özelliklerini araştırır.
10 gün sonunda her öğrenci kendi sandığını sınıfta sergiler. Sergi için afiş, kolaj, broşür
vb. tasarlayabilir veya sunum hazırlayabilir.Topladıkları bilgilerle birbirlerine veya farklı
şehirlerden kişilere etkinliği uygulamak için çağrı yaparak meydan okumaya başlar.
Meydan okumalar, video kaydı altına alınır. Öğrenciler tarafından bir Youtube kanalı
açılır ve meydan okuma videoları Youtube kanalına yüklenir. Youtube kanalı da dijital bir
doğa sandığı haline dönüşür. Etkinlik, öğrencilerle birlikte değerlendirilir ve sürdürülür.
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Öğretmene not: Gerekli malzemeler:

Toplanan doğal malzemelerin çürüme ihtimaline
karşı sandıkların ağzını açık tutulması önerilir.
Video çekimi için çocuklardan ve ailelerden izin
alınmalıdır. Videolarda çocukların yüzü
bulanıklaştırılarak yükleme yapılabilir.

Doğa sandığı yapmak için atık malzeme,
süsleme malzemeleri, doğadan
toplayacağı ürünler, yapışkanlı kağıt,
kalem, makas, karton, boyalar, kameralı
bir telefon, Youtube hesabı.
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