
 

GÖKAY İLKÖĞRETİM OKULU 
 

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
 

I. DÖNEM SONU RAPORU 
  
 
ÇALIŞILACAK KONU :    ENERJİ 
ÇALIŞMA SÜRESİ        :    2 YIL 
EKO İLKEMİZ               :AYRIŞTIR, GEREKSİZSE KAPAT 
                                             ENERJİDE TASARRUFLA 
                                             GELECEĞE YATIRIM YAP. 
BİZİM BU KONUDA 1. YILIMIZ 
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EYLEM VE ETKİNLİKLER 

 
 

UYGULAMA 

Öğretmenler Kurulunda “enerji, su, çöp-atık “ 
konusunun müfredatla ilişkilendirilmesi, derslerde ne 
şekilde inceleneceğinin netleşmesi, yapılacak 
etkinliklerin planlanması ve bu yıl yapılacak faaliyetlerin 
belirlenmesi 

 
Koordinatör öğretmenler tarafından 
işlenilecek konu, öğretmenler kurulunda  
duyurulmuş,öğretmen arkadaşların 
branşlarında yıllık işleyecekleri konuları 
belirlemeleri istenmiş, onların hazırladıkları 
planlarla “EYLEM PLANI” 
oluşturulmuştur. 
 

 
Eko-Okul timinin yeniden yapılandırılması 
 

 
Koordinatör öğretmenler tarafından Eko-
Tim’de yer almak isteyen öğrenciler için 
duyuru yapılmış,Eko-Tim oluşturulmuştur. 
 

Eko-Okul eylem planının hazırlanması 
 

Eko-Tim ve koordinatör öğretmenler yeni 
konumuzu belirlemiş, Koordinatör 
öğretmenler tarafından konu, öğretmenler 
kurulunda duyurulmuş,zümreler kendi yıllık 
planlarını oluşturmuş,Zümrelerden gelen 
yıllık planlarla Eylem Planı 
oluşturulmuştur. 
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“Sorularla ENERJİ” konulu Eko-Okul panosunun 
hazırlanması 
 

Eko-Tim tarafından “Enerjinin Serüveni” 
konulu pano oluşturulmuştur. 
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Okulumuzun web sitesinde ve okul bülteninde çalışılacak 
konular hakkında öğrencilerimizin ve velilerimizin 
bilgilendirilmesi.   

Bilişim Teknolojileri Formatörü tarafından 
yapılan çalışmalar düzenli olarak internet 
sitesinde yayınlanmaktadır.Ayrıca Çankaya 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocuk 
web sitesi AFACANKAYA’da da 
çalışmalar yayınlanmaktadır. 
 
 

 
 
Eko-ilkemizin yarışma ile belirlenmesi.   

 
 
Eko-Tim tarafından yeni bir eko-ilke 
belirlenmesi için yarışma düzenlenmiş, 
sınıflara duyuru yapılmıştır.Ancak, gelen 
eko-ilkeler çok genel kapsamlı bulunduğu 
için, yeni eko-ilkemiz, Eko-Tim öğrencileri 
tarafından hep birlikte kararlaştırılmıştır. 

“Enerji Nedir?ve Enerji Kaynakları “ Konularının 
öğrencilerle konuşulması 
 

Tüm zümreler derslerinde “Enerji Nedir?ve 
Enerji Kaynakları “ konusuna 
değinmişlerdir. 

 1. Enerji ve enerji tasarrufunun ne olduğu çocuklara   
anlatılır. Geri dönüşüm işareti tanıtılarak, sınıfta bulunan 
atık kağıt kutusuna yapıştırılır. Kullanılmayan kağıt 
parçalarının bu kutuya atılacağı gösterilerek, anlatılır. 

 
 
Türkçe Etkinliği 
 

1. Eski gazete ve dergilerle kolaj çalışmaları yapılır. 
2. Çocuklar, etkinlikler sırasında çıkan küçük kağıt 
parçalarını atık kağıt kutusuna atmaya teşvik edilir. 
 

 
Sanat Etkinliği 
 

1. Çocuklarla lavaboya gidilerek; su kullanımı ve 
tasarrufuna yönelik açıklamalar uygulamalarla gösterilir. 
2. Tuvalete su tasarrufu ile ilgili resimli yazılar asılarak, 
yazılı bölümler  çocuklara  açıklanır 

 
Rutin Etkinlikler 
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Planlanan 
etkinlikler, 
anasınıfı 
öğretmeni 
miz tarafından 
yapılmıştır  

1. Enerji tasarrufunun hangi alanlarda yapılabileceği 
hakkında çocuklarla sohbet edilir. Onların bu konudaki 
duygu ve düşünceleri dinlenir. 
2. Suyun oluşumu ve su kaynakları konularında 
açıklamalar yapılır. 
3. Evde suyu kurtarmanın 10 yolunun çocuklara açıklanır. 
Dinlediklerini ailelerine anlatmaları istenir. 
4.  “2070’den Mektup” sunumu  izlenerek, çocuklara 
açıklamalar yapılır. Çocukların izledikleri sunum ile ilgili 
görüşleri dinlenir. 

 
 
 
 
 
Türkçe Etkinliği 
 

1. Eski gazete ve dergilerle kolaj çalışmaları yapılır. 
2. Etkinliklerden kalan kağıt parçaları atık kağıt 
kutusunda biriktirilir. 

 
Sanat Etkinliği 
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1. Efekt sesler (rüzgar, elektrik süpürgesi, çamaşır 
makinası vb. ) CD’den  dinlenir, çocuklardan bu sesleri 
tahmin etmeleri istenir. 

 
Müzik Etkinliği 
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Planlanan 
etkinlikler, 
anasınıfı 
öğretmeni 
miz tarafından 
yapılmıştır. 
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1. Ailelere düzenlenen veli toplantısında; Eko Okullar 
Projesi hakkında bilgi verilerek, sınıfta enerji tasarrufuna 
yönelik çalışmalar yapılacağı açıklanır. Çocuklarını 
okulda öğrendikleri bu bilgileri evde uygulamaya teşvik 
etmeleri istenir. 
2. Evde suyu kurtarmanın 10 yolu bir karta yazılarak; 
ailelerin bu konuda bilinçlenmesi için evlere gönderilir. 
 

 
 
 
Aile Katılımı 
 

 
Tasarrufla ilgili yönergelerin hazırlanarak tuvaletlere ve 
elektrik düğmelerine asılması 

 
Eko-Tim tarafından hazırlanan yönergeler, 
tuvaletlere asılmıştır. “Enerji 
Rehberi”panosu hazırlanmıştır. 
 

Elektrik tasarrufuna yönelik sohbet ve okulda, sınıflarda 
ve lavabolarda elektriğin kapatılması ile ilgili 
yönlendirmeler   

1. sınıf Planlanan etkinlikler, 1. sınıf 
öğretmenimiz tarafından 
yapılmıştır. 

Bilinçli tüketici-Kaynakları etkili kullanma planlama ve 
üretim becerisi 
“Enerji kaynaklarını, parayı harcarken her zaman tutumlu 
olmalıyız” sözünün açıklattırılması 
Enerji veren yiyecekler ile ilgili besin albümü hazırlama. 

Hayat Bilgisi-2. 
sınıf 
 
Türkçe-2. sınıf 

Planlanan etkinlikler, 
2.sınıf 
öğretmenlerimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
 
 

Rüzgar enerjisini hissedelim:Kağıttan rüzgargülü yapımı 
ve rüzgar enerjisi ile döndürülmesi konulu araştırma 
yapılması 
Okulumuzda enerji tasarrufu ile ilgili uyarı levhalarının 
hazırlanması 

Görsel Sanatlar-3. 
sınıf 
Hayat Bilgisi-
3.Sınıf 

Planlanan etkinlikler, 
3.sınıf öğretmenimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
 

Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen 
aydınlatma araçlarına örnekler verilmesi,Geçmişte 
kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde 
kullanılanları karşılaştırılması, . İnsanların, aydınlatma 
sorunlarını çözmek için düşünce ürettiklerini, araç ve 
teknikler geliştirdiklerinin araştırılması, Aydınlatma 
araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi 
bakımından öneminin konuşulması. 
 
“Enerji” sözcüğü ile akrostiş çalışması yapılması. 
 

 
 
 
Fen ve Teknoloji-4. 
sınıf 
 
 
 
 
Türkçe – 4.sınıf 

Planlanan etkinlikler, 
4.sınıf 
öğretmenlerimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
 
 

Rüzgar Enerjisi nedir?Rüzgar kullanım alanları, Enerji 
üretiminde rüzgar kaynağının üstünlükleri, konularının 
araştırılıp sunulması 
Kağıttan rüzgargülü yapımı 
Enerji tasarrufu ile ilgili uyarı levhalarının hazırlanması 

Fen ve Teknoloji-5. 
sınıf 
 
Serbest Etkinlikler-
5.sınıf 
Türkçe-5. sınıf 

Planlanan etkinlikler, 
5.sınıf öğretmenimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
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Rüzgar Enerjisi nedir?Rüzgar kullanım alanları, Enerji 
üretiminde rüzgar kaynağının üstünlükleri ve RES ‘ler( 
Rüzgar enerjisi santralleri) konularının araştırılıp 
sunulması 

Fen ve Teknoloji 
dersi 6.-7. ve 8. 
sınıflar 

Fen ve teknoloji 
dersinde 6., 7. ve 8. 
sınıflarda konular 
araştırılıp  Bilim Fen 
ve Teknoloji 
Kulübünün 
panosunda 
sergilenmiştir. 

Rüzgar enerjisinden derslerde bahsedilmesi 

“Rüzgar ve Güneş “in kahraman olduğu öykü yazımı 

Türkçe 6.-7. ve 8. 
sınıflar 
 

Türkçe öğretmenimiz 
tarafından Eylem 
Planına alınan 
çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakların işlenmesi Sosyal Bilgiler 6.-7. 
ve 8. sınıflar 

Sosyal Bilgiler 
öğretmenimiz 
tarafından Eylem 
Planına alınan 
çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 

Doğadaki seslerin öğrencilere dinlettirilmesi.  Ne 
hissettirdiği hakkında konuşulması. 

Müzik Müzik öğretmenimiz 
tarafından Eylem 
Planına alınan 
çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 

Enerji gerektiren hobiler 
Enerji veren yiyecekler 
 

İngilizce.  İngilizce 
öğretmenimiz 
tarafından Eylem 
Planına alınan 
çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 

Evde kullanılan ev aletlerinin tuşundan kapatılmasıyla, 
stand-by halinde bırakılması arasındaki farkın araştırılıp 
grafiklerle gösterilmesi 

Matematik 6.-7. ve 
8. sınıflar 

Matematik dersinde 
6., 7. ve 8. sınıflarda 
konular araştırılıp  
grafiklerle 
gösterilmiştir. 

İslamiyet tasarruf için ne diyor? Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi 

Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 
öğretmenimiz 
tarafından Eylem 
Planına alınan 
çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 

Fosil yakıtlar konusunda araştırma 6.-7. ve 8. sınıflar -
Teknoloji Tasarım 

Teknoloji-Tasarım 
öğretmenimiz 
tarafından Eylem 
Planına alınan 
çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 
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Erozyonla Mücadele Haftasının kutlanması 
(Pano hazırlanması-Konuşmacı getirilmesi) 

Eko-tim, 
Koordinatör 
Öğretmenler 

29 Kasım 2010 
tarihinde TEMA 
Vakfı’ndan Ali 
GÖKMEN 
öğrencilerimize 
seminer vermiştir. 

1. Elektriğin evde ve okulda nasıl tasarruflu kullanılacağı 
hakkında çocuklarla sohbet edilir.  
2. Elektriğin tasarruflu kullanılmasıyla ilgili drama 
çalışması yapılır. 
3. Elektriği tasarruflu kullanmanın bize sağlayacağı 
olumlu etkileri ve kullanmamanın olumsuz etkileri 
hakkında konuşulur. 
4. Elektrik tasarrufu hakkında kuklalarla bir hikaye 
anlatılır. 
6. Çocuklardan evlerinde elektriğin en çok nerelerde 
harcandığını söylemeleri istenir 

 
 
 
 
Türkçe Etkinliği 
 

1. Elektrik tasarruflu ile ilgili serbest resim çalışması 
yapılır. 
2. Atık kağıtları biriktirmeye devam edilir. 

Sanat Etkinliği 

1. “Telefon” şarkısı çocuklarla birlikte söylenir. Müzik Etkinliği 
2. Ailelere notlar yazılarak; çocuklarıyla aylık elektrik 
faturalarını incelemeleri ve faturayı azaltmak için ne tür 
önlemler almaları gerektiklerini birlikte belirlemeleri 
istenir.  
 

 
Aile Katılımı 
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Elektriğin tasarruflu kullanımı (evde, okulda, ülkede) ile 
ilgili öğrencilerde sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak  

Tüm Zümreler-Çevre 
ve Fen Kulübü 

Tüm zümreler 
öğrencilerde çevre 
bilinci oluşturmak 
amacıyla 
planlarına almış 
oldukları 
çalışmaları 
uygulamışlardır. 

Okulu ve çevresini nasıl koruyabileceği ile ilgili hayal 
kurma etkinliği yaptırılır. Belirtilen fikirler bir proje 
çerçevesinde uygulamaya geçirilir. 
 

.  
Hayat Bilgisi-1.Sınıf 

Planda yer verilen 
çalışmalar, 1.sınıf 
öğretmeni tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla 
tamamlanmıştır 

K
A

SI
M

 

Tasarrufla ilgili atasözleri 
Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine 
katkısı, bilinçli tüketici olma 
•Elektrik enerjisi ile çalışan alet ve makineler ile ilgili 
resim çalışması   

 
Türkçe-2.sınıf 
Hayat Bilgisi-2.sınıf 
Görsel Sanatlar 2. 
sınıf 
 

Planda yer verilen 
çalışmalar, 2.sınıf 
öğretmenleri 
tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla 
tamamlanmıştır.  
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Elektrik tasarrufuna yönelik sohbet ve okulda, sınıflarda 
ve lavabolarda elektriğin kapatılması ile ilgili 
yönlendirmeler 
Elektrik enerjisi ile çalışan alet ve makineler ile ilgili 
resim çalışması yapılması 
Öğrencilerin “enerji” konusu ile ilgili yazmış oldukları 
şiir ve yazı çalışmaları 

Hayat Bilgisi 3. sınıf 
Görsel Sanatlar 3. 
sınıf 
Türkçe 3. sınıf 
 

Planda yer verilen 
çalışmalar, 3.sınıf 
öğretmeni tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla 
tamamlanmıştır. 

Çevre kirliliğinin bir türü olan ışık kirliliğiyle ilgili olarak 
doğal hayata, gök cisimlerinin   gözlenmesine olumsuz 
etkileri, Işık kirliliğinin azaltmak için alınabilecek 
önlemler Işık kirliliği problemi için çözüme yönelik 
düşüncelerin konuşulması (Fen ve Teknoloji) 

Uzun Mehmet’in enerji kaynaklarımızdan maden 
kömürünü buluşunun araştırılıp, hikaye üzerinde 
konuşulması. (Türkçe) 

Fen ve Teknoloji-4. 
sınıf 
 
 
 
Türkçe – 4.sınıf 

Planda yer verilen 
çalışmalar, 4.sınıf 
öğretmenlerimiz 
tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla 
tamamlanmıştır. 

Elektrik tasarrufuna yönelik sohbet ve okulda,  sınıflarda 
ve lavabolarda elektriğin kapatılması ile ilgili 
yönlendirmeler 
Elektrik enerjisi ile çalışan alet ve makineler ile ilgili 
resim çalışması 
Öğrencilerin “Enerji” konusu ile ilgili yazmış oldukları 
şiir ve yazı çalışmaları 

Sosyal Bilgiler-5. 
Sınıf 
Serbest Etkinlikler-5. 
sınıf 
Türkçe-5. sınıf 

Planda yer verilen 
çalışmalar, 5.sınıf 
öğretmeni tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla 
tamamlanmıştır 

•Öğrencilerin "enerji" konusu ile ilgili yazmış oldukları 
şiir ve kompozisyon çalışmalarının sergilenmesi  

Türkçe 
 
 

Türkçe 
öğretmenimiz 
tarafından Eylem 
Planına alınan 
çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 
 

Evlerinin 2 aylık elektrik faturasının  kontrol edilip 
grafikle gösterilmesi 

Matematik 6.-7. ve 8. 
sınıflar 

Matematik 
dersinde 6., 7. ve 
8. sınıflarda 
konular araştırılıp  
grafiklerle 
gösterilmiştir. 

Sürat cetveli oluşturma 
Kuvvet ve enerji arasındaki farkı anlatan öykü oluşturma 

6.-7. ve 8. sınıflar -Fen 
ve Teknoloji 

Planlanan 
etkinlikler, Fen ve 
Teknoloji  
öğretmenimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
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Enerji Kaynakları Bize Emanet 
Doğal Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan 
yaşamına etkileri 

 
Sosyal Bilgiler 

Planlanan 
etkinlikler, Sosyal 
Bilgiler 
öğretmenimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
 
 

•"Çevre " ile ilgili sloganlar hazırlanması İngilizce Planlanan 
etkinlikler, 
İngilizce 
öğretmenimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması 6.-7. ve 8. sınıflar -
Teknoloji ve Tasarım 

Planlanan 
etkinlikler, 
Teknoloji Tasarım 
öğretmenlerimiz 
tarafından 
yapılmıştır. 
 

1. Çocuklardan evlerinin ne şekilde ısındığını söylemeleri 
istenir. Okulun ısınma şekli anlatılır.  
2. Evde ve okulda ısınmada nasıl tasarruflu olunacağı 
çocuklarla birlikte belirlenir. 
3. Isınmada tasarrufu anlatan drama çalışması yapılır 

 
 
Türkçe Etkinliği 

1. Atık materyallerle yeni yıl kartı hazırlanır ve içine 
kutlama sözcükleri yazılarak, ailelere gönderilir. 
2. Eski gazete, dergi ve paket kağıtlarından 
yararlanılarak; origami çalışmaları yapılır. 
3.Atık kağıtları biriktirmeye devam edilir. 

 
 
Sanat Etkinliği 

1. Okulun ısı merkezinde inceleme gezisi yapılır. Yetkili 
kişiden ısı merkezinin çalışma sistemi hakkında bilgi 
alınır. 

Gezi- Gözlem 

Ailelerden Kasım ve Aralık ayı elektrik faturalarını 
çocuklarıyla inceleyip, yaptıkları elektrik tasarrufunun 
fatura üzerindeki etkilerini konuşmaları istenir. 

 
Aile Katılımı 

A
N

A
SI

N
IF

I 

Pl
an

da
 y

er
 v

er
ile

n 
ça

lış
m

al
ar

, a
na

sı
nı

fı 
öğ

re
tm

en
im

iz
 ta

ra
fın

da
n 

öğ
re

nc
ile

rle
 b

irl
ik

te
 

uy
gu

la
m

al
ar

la
 ta

m
am

la
nm
ış

tır
 

•Okul içinde aşırı elektrik tüketimi yapılan noktaların 
belirlenmesi, tasarrufu sağlayacak çözüm önerileri   

Eko-Tim Çalışma Eko-tim öğrencileri 
tarafından 
yapılmıştır.”Ekolojik Ayak 
İzim” konulu pano 
hazırlanmıştır. 

A
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•Elektrik tasarrufuna yönelik sohbet ve okulda, sınıflarda 
ve lavabolarda elektriğin kapatılması ile ilgili 
yönlendirmeler   

1.sınıf Planda yer verilen çalışmalar, 
1.sınıf öğretmeni tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
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Evinizde damlayan su musluğunu ve boşa yanan 
elektriğin düğmesini kapatıyor musunuz? 
Elektrik enerjisinin tehlikeli olduğu durumlar ve bu 
durumlarda alınacak önlemler ile ilgili resim çalışması   

Hayat 
Bilgisi-
2.sınıf 
Görsel 
Sanatlar-
2.sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
2.sınıf öğretmenlerimiz 
tarafından öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 

Hangi tür enerji kullanıyoruz ve çevremizdeki enerji 
kaynakları ile ilgili konuların işlenmesi 
Canlılar için gerekli enerji çeşitleri ve bunların önemi 
hakkında öğrencilere bilgi verilmesi 

 
Hayat 
Bilgisi-
3.sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
3.sınıf öğretmenimiz tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 

Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliğiyle ilgili olarak, 
çevrenin gözlemlenerek ses kirliliğinin yoğun olduğu 
yerlerin tespit edilmesi, ses kirliliğinin insan ve çevre 
sağlığına olan olumsuz etkileri, yaşadığı çevredeki ses 
kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemler, 
konusunun derslerde işlenmesi 

 
“Ulaşımda nasıl enerji tasarrufu yaparız?” konulu yazı 

yazılması. 

 
 
Fen ve 
Teknoloji- 
4.sınıf 
 
 
Türkçe –  
4.sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
4.sınıf öğretmenlerimiz 
tarafından öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 
 
 
 
 
 

Hangi tür enerji kullanıyoruz ve çevremizdeki enerji 
kaynakları ile ilgili konuların işlenmesi 

Fen ve 
Teknoloji- 
5. sınıf 
 
 

Planda yer verilen çalışmalar, 
5.sınıf öğretmenimiz tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 

•Enerji ile ilgili türemiş sözcükler bulma ve afiş 
oluşturma. 

Türkçe Türkçe öğretmenimiz 
tarafından Eylem Planına 
alınan çalışma sınıflarda 
yapılmıştır. 
 

Evdeki ampullerin tasarruflu ampullerle değiştirilmesi 
durumunda ortaya çıkacak durum hakkında konuşulması 

Matematik 
6.-7. ve 8. 
sınıflar 

Matematik dersinde 6., 7. ve 
8. sınıflarda konular 
araştırılıp  ortaya çıkacak 
durum hakkında 
konuşulmuştur. 

Barajlarımız veÜlkemizdeki Hidroelektrik Santrallerin 
araştırılması 

6.-7. ve 8. 
sınıflar Fen 
ve teknoloji 

Fen ve Teknoloji dersinde 
öğrenciler tarafından konu 
araştırılmıştır. 

Doğal kaynaklar ve tüketim ile ilgili gazete küpürlerinden 
yararlanılarak kompozisyon yazımı 

Sosyal 
Bilgiler 

Planlanan çalışma 6. 7. ve 8. 
sınıflarda yapılmıştır. 

•Enerji tasarrufu konulu ingilizce  pano hazırlanması   İngilizce Öğrencilerin vocabulary 
seviyesi yeterli olmadığı için 
bu çalışma daha sonra 
yapılacaktır. 

Tasarruf ile ilgili ayetlerin araştırılması. Din Kültürü 
ve ahlak 
Bilgisi 

Planlanan çalışma 6. 7. ve 8. 
sınıflarda yapılmıştır. 
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Ulaşımda enerji tasarrufu konusunun paylaşımı 6.-7. ve 8. 
sınıflar -
Teknoloji 
Tasarım 

Planlanan etkinlikler, 
Teknoloji Tasarım 
öğretmenlerimiz tarafından 
yapılmıştır. 
 

Enerji tasarrufu Haftasının kutlanması  
(Pano hazırlanması, konuşmacı getirilmesi, EİEİ Enerji 
Verimliliği evine gezi , öğrenci ve velilere anket) 

Eko-Tim, 
Koordinatör 
Öğretmenler

“Enerji Kaynakları” konulu 
pano hazırlanmıştır.Eko-Tim 
öğrencileri kendi 
hazırladıkları sunumları 
arkadaşlarıyla paylaşmışlar, 
EİEİ tarafından gönderilen 
broşür ve kitaplar öğrencilere 
dağıtılmıştır.Gezinin daha 
ileri bir tarihte yapılmasına 
karar verilmiştir.(Sınavlar 
nedeniyle) 

1. “Enerji Tasarrufu Haftası “ hakkında çocuklara bilgi 
verilir. 
2.  Suyu tasarruflu kullanmak için neler yapılması 
gerektiği anlatılır. Bu konuda çocukların düşünceleri 
dinlenir. 
3. Çocuklara; “Suda Neler Olmuş” hikayesi anlatılır. 
4. “Su kesintisi neden yapılır?” sorusuna çocukların 
verdiği yanıtlar dinlenir. Su kesintisi ile ilgili yaşadıkları 
bir anıyı anlatmaları sağlanır. 
5. Su tasarrufuna yönelik drama çalışması yapılır. 

 
 
 
Türkçe 
Etkinliği 

1. Ailelere notlar yazılarak; çocuklarının suyu tasarruflu 
kullanmalarını (diş fırçalarken, el yıkarken 
vb.)desteklemeleri istenir. Bu amaçla; çocukları ile 
birlikte sebze yıkanmış sularla çiçekleri sulamaları 
önerilir. 

 
Aile 
Katılımı 

1. Eski paket kağıdı, kumaş parçaları ve fıstık kabukları 
kullanılarak; proje çalışması yapılır. 
2. Atık kağıtları biriktirmeye devam edilir. 
3. “Su” konulu resim çalışması yapılır 

 
Sanat 
Etkinliği 

A
N

A
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N
IF

I 

Pl
an

da
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er
ile

n 
ça

lış
m

al
ar
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na
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öğ

re
tm

en
im

iz
 

ta
ra

fın
da

n 
öğ

re
nc

ile
rle
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irl

ik
te

 u
yg

ul
am

al
ar

la
 

ta
m

am
la

nm
ış

tır
 

•Soyunma odalarında ve spor salonunda gereksiz yanan 
ışıkların kapatılması, ekonomik ampul kullanılmasının 
öneminin vurgulanması   

Beden 
Eğitimi  
 
 

 
Planlanan etkinlikler, Beden 
eğitimi  öğretmenimiz 
tarafından yapılmıştır. 
 
 

•Yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları ile ilgili 
pano ve afiş hazırlanması   

Bilişim 
Teknolojileri
-Eko-Tim 

Pano Eko-Tim öğrencileri 
tarafından hazırlanmıştır. 

•Eko-Okul Bülteni hazırlayarak yapılan çalışmaların 
duyurulması   

Eko-Tim, 
Komite 

Bu çalışma öğrencilerin okul 
sonrası kursa gitmeleri 
nedeniyle yapılamamıştır. 

O
C

A
K

 

•Her ay okunan elektrik sayaçlarının değerlendirilmesi   Eko-Tim Çalışma düzenli olarak 
yapılmaktadır. 
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Sular Kesildi  
Evlerde kullanılan kaynaklarla ilgili olarak verilen 
resimle ilgili sorular sorulur. Evimizde başka hangi 
kaynakların kullanıldığını örnekler vermeleri istenir. Bu 
kaynakların tükenmesi durumunda yaşanabilecek sorunlar 
üzerinde durulur 

 
 
 
Hayat 
Bilgisi- 
1. sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
1.sınıf öğretmeni tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 
 

Enerji-israf-tasarruf kelimelerinin anlamlarının 
tartışılarak bulunması.Bu kelimelerle açıklayıcı ve 
bilgilendirici metin yazılması. 
Yaşadığı çevreyi daha temiz bir hale getirmek için proje 
tasarlanması. 

Türkçe-2. 
sınıf 
 
 
Hayat 
Bilgisi-
2.sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
2.sınıf öğretmenleri tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 
 

Evimizde, okulumuzda yakıt olarak kullanılan enerji 
çeşitleri ile ilgili araştırma 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları 
Sınıfta ve koridorlarda gereksiz yanan ışıkların 
kapatılması, ekonomik ampul kullanılmasının öneminin 
vurgulanması 

 
 
Hayat 
bilgisi-
3.Sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
3.sınıf öğretmeni tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 

Enerjinin günlük hayatta kullanımı ve enerji verimliliği 
konusunun EİE İdaresi web sayfasının incelenmesi 

Fen ve 
Teknoloji -
4. sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
4.sınıf öğretmenlerimiz 
tarafından öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 

•Evimizde, okulumuzda yakıt olarak kullanılan enerji 
çeşitleri ile ilgili araştırma   

Fen ve 
Teknoloji-
5.sınıf 

Planda yer verilen çalışmalar, 
5.sınıf öğretmenimiz tarafından 
öğrencilerle birlikte 
uygulamalarla tamamlanmıştır 
 

Enerji, tasarruf sözcükleri ile ilgili atasözleri ve 
deyimlerden oluşan afişler hazırlama 

Türkçe Türkçe öğretmenimiz 
tarafından Eylem Planına 
alınan çalışma sınıflarda 
yapılmıştır 

Okul ve işyerlerinde sensörlü lamba ve muslukların 
kullanılmasının okula ve işyerine sağlayacağı tasarruf 
hakkında konuşulması 

Matematik 6.-
7. ve 8. 
sınıflar 

Matematik dersinde 6., 7. 
ve 8. sınıflarda konular 
araştırılıp  ortaya çıkacak 
durum hakkında 
konuşulmuştur. 

Jeotermal enerji nedir? Dünyada jeotermal enerji, 
jeotermal enerjinin kullanım alanlarının araştırılması 

6.-7. ve 8. 
sınıflar -Fen 
ve Teknoloji 

Fen ve Teknoloji dersinde 
öğrenciler tarafından konu 
araştırılmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesine 
girerek Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili 
çalışmalar hakkında bilgi toplamak 

6.-7. ve 8. 
sınıflar -
Sosyal 
Bilgiler 

Planlanan çalışma Sosyal 
bilgiler öğretmenimiz 
tarafından yapılmıştır. 

Binalarda ısınmada yapılan enerji tasarrufunun 
araştırılması 

6.-7. ve 8. 
sınıflar -
Teknoloji 
Tasarım 

Planlanan çalışma 
Teknoloji tasarım 
öğretmenlerimiz tarafından 
yapılmıştır 
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Ayşe Pınar ŞENAY-Tuğba ERHAN 
Koordinatör Öğretmenler 

 
 
 

15 / 01 /2011 
UYGUNDUR 

Esra YAZGAN 
Okul Müdürü 



Okul Adı: Gökay ilköğretim Okulu 
Çalışmanın adı: Besin Piramidi 
Çalışmanın uygulandığı yaş veya sınıf 
grubu: 

2/B 

Çalışmayı uygulayan zümre:  
Çalışmanın uygulandığı alan: Hayat Bilgisi 
Çalışmanın konusu ve tanımı: Besin resimlerini kullanarak besin piramidi 

oluşturma. 
Çalışmanın amacı: Besin piramidinde bize en çok enerji veren besinleri 

ayırt edebilme. 
Çalışmanın uygulanması: Öğrencilerden evlerinden değişik besin resimlerini 

getirmeleri istenir. Bu besinler hakkında öğrencilerle 
sohbet edilir. En çok yememiz gerekenler, en az 
yememiz gerekenler belirlenir. Yediğimiz zaman 
bize en çok enerji veren yiyecekler belirlenir. 
İnsanların da enerjiye ihtiyacı olduğu vurgulanır. 

 
 

 
 



Okul Adı: Gökay İlköğretim Okulu 
Çalışmanın adı: Renkli Çalışmalar 
Çalışmanın uygulandığı yaş veya 
sınıf grubu: 

2/B 

Çalışmayı uygulayan zümre:  
Çalışmanın uygulandığı alan: Görsel Sanatlar 
Çalışmanın konusu ve tanımı: Atıklar üzerine renkli çalışmalar yapma. 
Çalışmanın amacı: Atıkları değerlendirme 
Çalışmanın uygulanması: Öğrencilere nelerin üzerine resim yapabiliriz diye sorulur. 

Öğrencilerden gelen fikirler değerlendirilir. Onlara Atık 
bir malzemenin üzerine resim yapacağımız ve bu 
malzemenin ne olabileceği sorulur. Çöp poşetinin 
bulunması sağlanır. Çöp poşeti üzerine resim yapılacağı 
bulunduktan sonra siyah zemin nerelerde kullanılır sorusu 
sorularak siyah zemin üzerine pastel boya ile resim 
yapmaları istenir. 

 
 
 

 



Okul Adı: Gökay İlköğretim Okulu 
Çalışmanın adı: Dialog Yapıyoruz 
Çalışmanın uygulandığı yaş veya sınıf 
grubu: 

2/B 

Çalışmayı uygulayan zümre:  
Çalışmanın uygulandığı alan: Türkçe 
Çalışmanın konusu ve tanımı: Tasarrufla ilgili dialog  
Çalışmanın amacı: Tasarruf ile ilgili dialog yazabilme. 
Çalışmanın uygulanması: Öğrencilere dialoğun ne olduğu anlatılır. Sınıfta 

dialog örnekleri okunur. Canlandırma yapılır. 
Öğrencilerden bir dialog yazmaları istenir. Karşısında 
ki kişi ile tasarruf konusunda konuşma yapması 
istenir.  
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