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HAKKINDA;
Gelişen teknoloji ile dijitalleşen hayatlar

içinde çocuklar doğadan uzaklaşarak
kapalı alanlarda çok fazla vakit

geçiriyor. İnsanoğlunun doğanın bir
parçası olduğunu unutarak

,çocuklarımızı doğadan koparıyoruz.
Onların doğayla iç içe deneyimler

kazanmaya, doğayı keşfetmeye
ihtiyaçları var.  Biz de bu projemiz ile
erken çocukluk döneminde bulunan

öğrencilerimizin doğa içerisinde
bulunmalarını sağlayarak çevre bilinci

oluşturmayı ,keşif ve araştırma
becerilerini geliştirerek onlara zevkli ve

zengin bir öğrenme ortamı yaratmayı
amaçlıyoruz.

 

1-Erken çocukluk dönemindeki
çocuklarımıza doğa sevgisi ve çevre

bilinci kazandırmak.
 

 2-Doğada araştırma ve çevreyi
keşfetme becerilerini geliştirmek .

 
 3-Doğada daha çok vakit geçirmeleri

,bu sayede yaratıcılıklarının
desteklenmesi ve dikkat/odaklanma

sürelerinin artmasını sağlamak. 
 

 4-Doğada yaşayan canlılarının
farkına varabilmek ve yaşam

alanlarını incelemek.
 

 5-Yaparak-yaşayarak öğrenme ortamı
oluşturmak.

 
6-Aile katılımı etkinlikleri ile okul-aile

işbirliğini arttırmak.
 

7-Çocukları hayata hazırlamak.
 

 8-Geri Dönüşüm bilinci oluşturmak.
 

9-Atık materyalleri değerlendirmek.
 

EKREM OBA İLKOKULU
ANASINIFI



PROJEMİZDE NELER

YAPACAĞIZ ?
 
 
 

*Proje sonunda öğrenciler doğayı
tanıyacak ve doğada olup bitenler

hakkında daha çok bilgi sahibi
olacaklardır.

 * Doğada eğlenerek öğrenmek onlarda
kalıcı öğrenmeyi sağlayacak ve dikkat
/odaklanma sürelerini arttıracaktır .

*Doğa ile duygusal bağ kurmuş, doğaya
saygılı bireyler olacaklardır.

*Atık ve geri dönüşüm bilinçleri
gelişecektir.

*Doğada özgürce kendilerini ifade
edecekleri ortamlar oluşacaktır buna
bağlı olarak özgüvenleri gelişecektir.
 *Doğanın sağaltıcı gücünün farkına

varabileceklerdir.
 *Doğada yalnız olmadığımızın ve bu

dünyayı diğer canlılar ile paylaştığımızın
farkına vararak ,canlılara olan sevgileri

artacaktır.
 * Yaparak-yaşayarak öğrenme ortamları

içinde hayata hazırlanacaklardır.
 * Hayal güçleri doğa ile beslenerek

özgün ürünler yaratmalarını
sağlayacaktır.

 

PROJEMİZDEN

BEKLENEN

SONUÇLARNEDEN DOĞA?
 Yapılan araştırmalar doğa’da geç�r�len

zamanın çocukların b�l�şsel, duygusal, sosyal,
f�z�ksel ve ruhsal gel�ş�m�nde öneml� b�r rol

üstlend�ğ�n� ortaya koymaktadır.
Yaratıcılığı ve problem çözmey� destekler:
Okul bahçes�ndek� çocuklar üzer�ne yapılan
araştırmalar, çocukların yeş�l alanlarda daha
yaratıcı oyun b�ç�mler�ne g�rd�kler�n�, daha

fazla �şb�rl�ğ� yaptıklarını ve b�l�şsel
yetenekler�n�n gel�şt�ğ�n� gösterm�şt�r

D�kkat Eks�kl�ğ� Bozukluğu bel�rt�ler�n� azaltır.
Doğal dünyayla temas hal�nde olan

çocuklarda yapılan araştırma sonucunda
d�kkat eks�kl�ğ� bozukluğunun bel�rt�ler�n�n
öneml� ölçüde azaldığı, akadem�k başarının

öneml� ölçüde arttığı görülmüştür.
F�z�ksel akt�v�tey� arttırır: Çeş�tl� doğal

ortamlarda zaman geç�ren çocuklar f�z�ksel
olarak daha akt�ft�r, beslenme konusunda
daha b�l�nçl�d�r, b�rb�rler�ne daha yakın ve

daha yaratıcıdırlar.
Öz d�s�pl�n� gel�şt�r�r: Yeş�l alanlarda daha
fazla zaman geç�ren çocuklarda kend�n�

kontrol etme becer�s� ve öz d�s�pl�n yüksekt�r.
Stres� ve kaygıyı azaltır: Yapılan araştırmalar

doğal oyun alanlarında bulunan
çocuklardak� stres ve kaygı sev�yeler�n�n
d�ğer çocuklara göre daha az olduğunu

göstermekted�r.
 

 

  *Çevre gez�s� �le çevre hakkında b�lg� sah�b� olma
*Gözlem defter� oluşturma

 *Mevs�m tanıma ve doğada mevs�m etk�nl�kler�
 *Doğadan materyal toplama-Sanat etk�nl�kler�

*F�dan D�k�m�
*A�le Katılımlı Çalışmalar

 *Böcek ev� oluşturma/Böceklerle �lg�l� gözlem-deney-fotoğraf
albümü 

 *Kuş ev� ve yeml�ğ� yapma/Kuşlarla �lg�l� gözlem-deney-fotoğraf
albümü 

 *Doğa �le Oyun Etk�nl�kler�
*Bulunduğu şehr�n doğasını ve özell�kler�n� keşfetme

 *B�tk�ler�n yaşam döngüsünü �nceleme
 *Sınıf �ç� b�tk� sorumluluğu

*Hava olaylarını �nceleme-Hava graf�ğ� oluşturma
 *Mevs�m tanıma ve doğada mevs�m etk�nl�kler�

 *Doğa �le Fen etk�nl�kler�
 *Hayvan dostlarımıza mama desteğ�-Hayvan Besleme Etk�nl�kler�

*Atık ve Ger� dönüşüm Etk�nl�kler�
 *Doğa �le Drama etk�nl�kler�

 *Ekos�stem (Fare ve Baykuş Etk�nl�ğ�)
*Doğadak� değ�ş�kl�kler� gözlemleme (Doğanın Uyanışı)

 *Uçurtma Şenl�ğ� Etk�nl�kler�
 *Mevs�m tanıma ve doğada mevs�m etk�nl�kler�

 *Taş toplama-Taş Boyama �le Tasarım
*Toprak yapısını �nceleme çalışmaları

 *Okul bahçes�n� ç�çeklend�rme
 *Okul bahçes�nde çadır ve kamp kurma etk�nl�kler�

 *Arılar �ç�n Tohum ek�m�
 *Doğa �le Türkçe-D�l Etk�nl�kler�

 


