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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI               

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-ÇEVRE KİRLİLİĞİ - 
BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBI  

YILLIK EYLEM PLANI 

 

 

AYLAR 

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER 

 

UYGULAMA 

 

 

 

 

 

EKİM 

 Tüm sınıflarda ve okulda orman programının 
tanıtılması 

 Öğrenci timinin oluşturulması 

 Okulda Orman Veli Komitesinin oluşturulması 

 Okullarda Orman Öğretmen Komitesinin oluşturulması 

 Veliler ve semt halkının okulun çalıştığı konu hakkında 
bilgilendirilmesi 

 Tim ve alt timin oluşturulması 

 Okullarda Orman Panosunun  

oluşturulması 

 Atık Kağıt Toplama Timi 

 Pil Toplama Timi 

Okullarda Orman Yıllık Eylem Planının hazırlanması 
ve Eylem Planının Okullarda Orman Koordinasyonuna 
(TÜRÇEV) gönderilmesi. 

 

 

Koordinatör 
Öğretmenler 



 

 

 

 

 

 

 

 

  KASIM 

 

 Ormanların genel özellikleriyle ilgili bilgi toplanması 
ve panoda sergilenmesi (Ağaç türleri, canlı çeşitliliği, 
ülkemizdeki ormanlar) 

 Biyoçeşitlilik nedir? 

 Biyoçeşitliliğin ormanlara etkisi nedir? 

 Biyoçeşitliliğin doğal kaynakların kullanımına etkileri 
nelerdir? 

 Kağıt atıklarının toplanarak geri dönüşüme 
kazandırılması, ormanlara katkısının araştırılarak tüm 
öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi. 

 Kağıt tüketiminin incelenmesi ve ormanlardaki 
ağaçlarla ilişkilendirilmesi. 

 Araştırmalar ve pano hazırlığı 

 

Koordinatör 
Öğretmenler 

Orman Timi 

Tüm öğretmen ve 
öğrenciler 

ARALIK 

 

 Biyoçeşitlilik nedir? adlı panonun oluşturulması. 

 Biyoçeşitlilik kaybının olumsuz etkileri nelerdir? 

 Nesli tükenmekte olan hayvanlar adlı animasyon 
filminin izlenmesi. 

 Ormanda yaşayan canlılar adlı resim yarışması ve 
sergisi. 

 İklim makinası adlı kitabın çocuklara okunması. 
(www.türçev.org.tr ). 

 29 Aralık Dünya Biyoçeşitlilik Günün Kutlanması. 

 Okullarda Orman Panosu Hazırlığı 

 

Koordinatör 
Öğretmenler 

 

Orman Timi 

 

 Tüm öğretmen ve 
öğrenciler 

 

 

 

 

 

 

 Hava kirliliğinin çevreye verdiği zararlar konulu 
panonun oluşturulması. 

 Hava kirliliğine neden olan etmenlerin açıklanması 
(fabrika bacalarından çıkan gazlar, soba kullanımı, 
araba egzozlarından çıkan gazlar vs.)  

 Hava kirliliği adlı deneyin uygulanması. 

 

Koordinatör 
Öğretmenler 

 

Orman Timi 



 

 

 

 

 

   OCAK 

  Isı yalıtımı yapılması için sınıf ve okul kapılarının 
kapalı tutulması. 

  Hava ve çevre kirliliği oluşmaması için neler 
yapılabilir? adlı beyin fırtınası çalışması. 

 Enerji Tasarrufu Haftasının kutlanması ve 
sınıflarda işlenmesi 

  Enerji tasarrufuyla ilgili resim boyama çalışması 

 Enerji tasarrufuyla ilgili slogan seçilmesi 

 Okullarda Orman Panosu Hazırlığı 

 

 

Tüm öğretmen ve 
öğrenciler 

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT  

 Çevre kirliliği nedir? konulu araştırma çalışmasının 
yapılması.  

 “Çevre kirliliği” adlı animasyon filminin izlenmesi 

 Çevre kirliliğini azaltmak için atık pil kutusu 
oluşturulması.  

 Çevre kirliliğinin azaltılması için atıkların türlerine 
göre ayrılması. (Plastik, cam, kağıt atıklar vs.) 

 Çevre kirliliğinin ormana verdiği zararlar adlı 
PowerPoint sunusunun anlatılması 

 Minik Canavarlar adlı etkinliğin uygulanması. 
(www.türçev.org.tr) 

 Yaşadığımız yerdeki yeşil alanları tanıma. 

 Yaşadığımız yerdeki yaygın ağaç türlerini belirleme. 

 Çevremizde nasıl yeşil alan oluşturabiliriz?   

 Okullarda Orman Panosunun hazırlanması. 

Koordinatör 
Öğretmenler 

 

Orman Timi 

 

Tüm öğretmen  

ve öğrenciler 



 

 

 

 

 

 

MART      

 Orman ve suyun önemi  

 Su kirliliği hakkında araştırma yapılması ve pano 
hazırlanması. 

  Okulun bulunduğu bölgeye suyun nereden geldiğinin 
araştırılması. 

 Suda yaşayan canlılar ile ilgili çalışma yapılması.  

 Kirli Su Temizlenir mi? adlı deneyin uygulanması. 

 22 Mart Dünya Su Günü kutlaması ve panonun 
düzenlenmesi 

  “Sular Temiz Kalsın” adlı Türkçe ve Fen etkinliği 

 27 Mart Orman haftası etkinlikleri ve panonun 
düzenlenmesi 

Koordinatör 
Öğretmenler 

 

Orman Timi 

 

Tüm öğretmen ve 
öğrenciler 

 

 

 

 

 

 

NİSAN 

 

 

 Çevremizde nasıl yeşil alanlar oluşturulabilir? 
 

 Kirli ve temiz toprakta çimlendirme deneyinin 
yapılması ve sonucun gözlemlenmesi. 

 İklim değişikliğinin kara, atmosfer, okyanus ve 
buzullardaki etkilerinin araştırılması.  

 İklim değişikliği konulu resim yarışması  

 Küresel ısınmanın  iklim değişikliğine etkisinin 
araştırılıp panoda sergilenmesi. 

 Şehirlerdeki nüfus artışı ile birlikte şehirleşmenin; 
enerji tüketimi, bitki örtüsüne, tatlı su kaynaklarının 
kullanımına, sağlıklı hava kalitesinin oluşturulmasına, 
biyoçeşitliliğe, iklim değişikliğine  etkisi nelerdir? Bu 
konuların araştırılıp panoda sergilenmesi. 

 Dünya Çocuklarından Çevre Sorunları adlı çalışma 
yapılması. 

 ‘Ormanda Yaşasaydım’ konulu resim yarışması 
düzenlenmesi.  

 Okullarda Orman Panosunun hazırlanması. 

 

 
 

Koordinatör 
Öğretmenler 

 

Orman Timi 

 

Tüm öğretmen 

 ve öğrenciler 



 

 

 

  Kevser AYDIN            Fadime İRİZ        Dilek ÇAĞLAYAN GÜNGÖR 
 Koordinatör Öğretmen     Koordinatör Öğretmen     Koordinatör Öğretmen 

 

 

        
                Arsez AKGÜNGÖR                  Hülya SÖĞÜT 

     Koordinatör Öğretmen        Koordinatör Müdür Yardımcısı 

 

 

 

Murat EROL 

Okul Müdürü  

 

 

 

    MAYIS 

 

 Geri dönüşümü olmayan naylon, plastik poşet 
kullanımının doğaya zararı konusunda 
bilinçlendirmenin yapılması. 

  Orman ürünlerinden kıyafet tasarımı (Dal parçaları, 
yapraklar, çiçekler, kozalaklar vs.) 

 Atık malzemeleri kullanarak bir ürün ortaya çıkarma. 

  Evde, bahçede veya sokağındaki ağaç türlerinin 
isimlerini öğrenme ve fotoğrafını çekme, resmini 
çizme. 

  Evde teraryum yapımı. 

 Okullarda Orman Programıyla ilgili faaliyetlerin 
panoda sergilenmesi. 

 

Koordinatör 
Öğretmenler 

Orman Timi 

Tüm öğretmen  

ve öğrenciler 

HAZİRAN 

 Dünya Çevre Gününün Kutlanması.(5 Haziran)  

 Yapılan çalışmaların okul web sitesinde sergilenmesi 

 Yılsonu raporunun hazırlanması TÜRÇEV’e 
gönderilmesi 

Koordinatör 
Öğretmenler 
Orman Timi 
Tüm öğretmen  
ve öğrenciler 


