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Proje
Hakkında
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2014-2020 birinci teklif çağrısı kap-

samında desteklenen ve 01.01.2020 tarihinde başlatılan 26 aylık uygulama süresine sahip 

BSB142 referans numaralı BIOLEARN (Karadeniz Havzasında Değerli Sulak Alanlardaki 

Kirliliği Durdurmak İçin Çevre Dostu Fikirler) isimli projenin altı ortağı aşağıdaki gibidir.

1. Enez Kaymakamlığı - Türkiye

2. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Edirne 

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü - Türkiye

3. Kafkas Çevre Vakfı (Foundation Caucasus Environment) - Gürcistan 

4. Agricola NGO - Ukrayna

5. Green Balkans / Stara Zagora NGO - Bulgaristan

6. Management Body of Evros Delta and Samothraki Protected Areas - Yunanistan

Projenin genel amacı, Karadeniz Havzasında yer alan önemli sulak alanlardaki kirliliğin azal-

tılması için proje ortağı kurumlar ve diğer paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımı ve 

kapasite geliştirme eğitimleri, ortak bir çevre koruma ve eğitimi yaklaşımı ve metodolojisi 

geliştirme ve toplumda farkındalık oluşturacak kampanyalar düzenleyerek sulak alanlarda 

biyolojik çeşitliliği tehdit eden çevre kirliliği sorunlarına çözüm üretmeye çabalamaktır.

Toplam 26 ay sürecek olan projenin ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1. Biri Gala Gölü kıyısında olmak üzere toplam 4 adet sulak alanları koruma ve eğitim 

merkezinin kurulması ve donanımının sağlanarak, faal haldeki diğer 6 merkez ile bir-

likte, başta öğrenciler olmak üzere ziyaretçilere eğitim verilmesi

2. Bulgaristan ve Yunanistan’da düzenlenen çalıştaylar ile sulak alanların korunmasına 

dönük başarılı eğitim ve farkındalık kampanyası örneklerinin tartışılması, deneyimle-
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rin paylaşılması ve tüm merkezlerde uygulanacak eğitimlerde kullanılacak materyal-

lerin hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi

3. Sulak alanlarda kirliliğin azaltılmasına yönelik kitlesel temizlik kampanyaları düzen-

lenmesi

4. Sulak alanların korunması odaklı ödüllü fotoğraf yarışması ve sergisinin açılması 

5. İlk ve orta dereceli okullarda sulak alan kirliliği temalı resim yarışması ve seçilen re-

simler ile sergi düzenlenmesi

Proje sonucunda:

1. 5 ülkede, biri mobil olmak üzere 10 adet “Kirliliği Durdur” ve “Doğayı Kurtar” çevre 

eğitim ve etkinlik merkezi kurulmuş olacak ve düzenli olarak eğitim ve farkındalık 

çalışmaları yürütülecektir.

2. Karadeniz Havzasındaki 5 sulak alandaki kirleticilerin niteliği, oranı ve kaynağı üze-

rine rapor hazırlanacaktır.

3. Sulak alanları koruma odaklı eğitim ve kampanyalardan oluşan iyi uygulama örnek-

lerinin yer aldığı kılavuz hazırlanacaktır.

4. Özellikle öğrencilere yönelik olarak 12 başlıktan oluşan çevre koruma eğitim seti ha-

zırlanacaktır. Eğitim setleri, internet üzerinden de paylaşılacaktır.

5. Her ülkeden 2, toplamda ise 10 kişinin ön eğitici eğitimi alması sonrasında her bölge-

de 25 toplamda ise 125 kişiye eğitici eğitimi verilmiş olacak ve kurulan merkezlerde 

eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

6. En az 15 adet ilk ve orta dereceli okulda çevre koruma konulu resim yarışması düzen-

lenecek ve jüri tarafından seçilenler sergilenecektir.

7. Profesyonel fotoğrafçıların katılımı ile 5 bölgede çekilecek resimler sergilenecektir. 

Mobil ‘Kirliliği Durdur’ aracı ile sergi 5 ülkeyi gezecektir.

8. 5 bölgede 1500 kişinin katılımı ile eş zamanlı çevre temizlik kampanyası gerçekleş-

tirilecektir.

9. Gürcistan’da düzenlenecek uluslararası konferans ile projenin çıktıları ve geleceğe 

yönelik eylem planları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha fazla bilgi almak için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.bio-learn.org
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Kitapçık
Hakkında
Bu eğitim kitapçığı, “BIOLEARN-BSB142 / Karadeniz Havzasında Değerli Sulak Alanlardaki 

Kirliliği Durdurmak İçin Çevre Dostu Fikirler” projesi kapsamında hazırlanan eğitim setinin 

bir parçasıdır. Karadeniz havzasında bulunan ülkelerdeki sulak alanların önemine dikkat 

çekmek, sulak alanlardaki kirliliği önlemek ve bu doğrultuda katılımcıların ekolojik okurya-

zarlıklarının gelişmesine katkı sağlamak için hazırlanmıştır.

Bu eğitim materyali, 8-14 yaş grubuna yönelik olup, eğitmen kitapçığı ve katılımcı kitapçığı 

olmak üzere iki parçadan oluşur. Eğitmen kitapçığında, etkinliklerin nasıl uygulanacağına 

dair detaylı etkinlik yönergeleri, konu ile ilgili gerekli bilgiler, değerlendirme soruları ve et-

kinliği zenginleştirme önerileri bulunmaktadır. 

Uygulama Notları

 Etkinlikleri uygulamadan önce tüm kitapçığın incelenmesi ve kitapçıktaki bilgilerden 

faydalanarak konu hakkında hazırlıklı olunması önerilmektedir.

 Etkinliklere başlarken, katılımcılara gerekli malzemeler ve çalışma kâğıtları dağıtılmalıdır.

 Etkinlikleri uygularken, kolaylaştırıcı/rehber rolü üstlenilmesi ve katılımcıların aktif rol 

almasının sağlanması çok önemlidir. 

 Kitapçıkta yer alan etkinlikler kısa süreli olarak planlanmıştır. Bu etkinliklerin tümü art 

arda uygulanabileceği gibi katılımcıların gelişim seviyeleri ve ilgi düzeylerine göre sadece 

bir ya da iki tanesi istenilen sırada uygulanabilir.

 Katılımcıların ilgisini soru cevaplarla canlı tutmak ve yönergede verilen bilgi metinlerini 

doğrudan okumak yerine doğal bir anlatım şeklinde vermek olumlu katkı sunacaktır. 

 Etkinlikler birebir yönergelere uyarak uygulanabileceği gibi, katılımcıların yaşına, 

gelişim seviyelerine ve ilgi düzeylerine göre de etkinliğin amacından uzaklaşmadan 

uyarlanabilir.
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Su Döngüsü Nedir?
Su, yaşamımızın kaynağı ve hayatta kalma-
mız için gereken en temel şey. Öyle ki, ast-
ronotlar diğer gezegenlere seyahat ettikle-
rinde ilk olarak suyu bulmaya çalışıyorlar. Su 
olursa, canlıların da olabileceğini düşünü-
yorlar. Tıpkı bizim Dünyamızda olduğu gibi!
 
Okyanuslardan atmosfere kadar gezegeni-
mizin her köşesinde su bulunuyor ve bu su 
hiç durmayan bir döngü içerisinde sürekli 
olarak hareket ediyor. Bazen okyanuslarda, 
nehirlerde, göllerde ve yer altında sıvı ola-
rak bulunuyor, bazen donarak katılaşıyor ve 
kutuplarda, dağların zirvelerinde kar ve buz 
olarak muhafaza ediliyor. Bazen de buhar-

  Bu fotoğraf 1972 yılında Apollo 17 uzay aracından çekildi. Geniş okyanuslar ve denizler yüzünden 
astronotlar, gezegenimizi uzaydan gördükleri ilk günden beri “Mavi Gezegen” olarak adlandırıyorlar.

Su döngüsü, 
gezegenimizdeki canlı

ve cansız unsurların 
sağlıklı bir şekilde var 

olabilmeleri için büyük 
önem taşıyor.
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laşarak gaz olarak atmosfere karışıyor ve 
bulutları oluşturuyor. Suyun yaptığı bu ha-
reketlerin tamamına su döngüsü deniyor. 
Bu döngü, 4,5 milyar yıldır kesintisiz devam 
ediyor. Yani bugün içtiğimiz su, binlerce yıl 
önce mamutların, dinozorların içtiği sular-
la aynı su olabilir! Bugün bizim bardağımı-
za doldurup içtiğimiz su belki de 4,5 milyar 
yaşında… Hiç böyle düşündün mü?

Su döngüsü, gezegenimizdeki canlı ve can-
sız unsurların sağlıklı bir şekilde var olabil-
meleri için büyük önem taşıyor. Her şeyden 
önce su, tüm canlı organizmaların hayatları-
nı devam ettirebilmeleri için gerekli en temel 
şey. Örneğin, bir insanın her gün ortalama 
2-3 litre su içmesi gerekiyor. Sadece insan-
lar değil, diğer tüm canlılar da suya ihtiyaç 
duyuyorlar. Su, gezegenimizin ikliminde de 
önemli roller üstleniyor. Bulutların oluşma-
sı, yağmur ve kar yağışları ya da buzulların 
oluşması, su döngüsünün sağlıklı şekilde iş-
lemesinin birer sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Dünya yüzeyinin 
%72’si sularla kaplı. 
Çoğunluğu denizler 
ve okyanuslardan 
oluşan bu suların, 
sadece %3’ü tatlı 
sulardan oluşur. Tatlı 
suyun büyük bir 
kısmı ise buzullarda 
donmuş halde 
bulunur. Dolayısıyla 
gezegendeki tüm 
suyun sadece 
%1’i kullanılabilir 
durumdadır. 

Bunu
biliyor
muydun?
??
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Katı, Sıvı, Gaz: Suyun Üç Hali! 
Su gezegenimizde 3 farklı halde bulunuyor: 
katı, sıvı ve gaz. 

Suyun düşük sıcaklıklarda donarak oluş-
turduğu kar ve buz, suyun katı halini temsil 
ediyor. Dağların zirvelerindeki buzullar ve 
kar örtüsü, Kuzey ve Güney kutbunda bulu-
nan devasa buz kütleleri, suyun katı olarak 
bulunduğu başlıca yerler.

En çok karşılaştığımız haliyle su, sıvı olarak 
gezegenin dört bir köşesinde bulunabili-
yor. Okyanuslar, göller, nehirler, dereler, su-
lak alanlar ve hatta toprak altındaki yer altı 
suları, suyun sıvı olarak muhafaza edildiği 
yerlerin başlarında geliyor.

Su, sıvı hale 
geçmeden, 
doğrudan katı 
halden gaz haline 
geçebilir. Bu olaya 
süblimleşme denir. 
Bu sayede buzullar 
erimeden buharlaşır 
ve atmosfere 
karışabilirler.

Bunu
biliyor
muydun?
??

 Sıcaklık arttıkça su katı halden gaz hale geçer.
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Son olarak ise, su gaz halinde bulunuyor. Su 
buharı şeklinde atmosfere dağılan su mo-
lekülleri, tüm gezegeni sarıyor. Atmosferin 
yaklaşık %4’ü su buharından oluşuyor. Bu 
oran bulunduğun yere ve saate göre deği-
şiklik gösterebiliyor. Örneğin kurak bir böl-
gede bu oran %0’a yaklaşırken, tropikal bir 
bölgede %4 olabiliyor.

Su Damlasından
Yağmur Bulutuna
Peki nasıl oluyor da dağların zirvelerinde-
ki buzullar, gökyüzündeki bulutlara dönü-
şebiliyor?

Su döngüsünün başlaması, Güneş ışınları-
nın yeryüzüne ulaşmasıyla başlıyor. Geze-
genimize ulaşan bu ışınlar hem ışık verir-
ken hem de ısı yayıyor. Bu sayede yeryüzü 

Su; katı, sıvı ve gaz 
haliyle gezegenimizin her 
köşesinde bulunur ve su 
döngüsü sayesinde sürekli 
yer değiştirir. Su döngüsü, 
4,5 milyar yıldır kesintisiz
devam ediyor.

 Su döngüsünün hareketleri
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yavaş yavaş ısınıyor. Okyanuslar, göller ve 
nehirlerdeki su kütleleri ısındıkça buharla-
şıyor ve su buharı olarak atmosfere doğ-
ru yükseliyorlar. Aynı zamanda bitkiler ve 
ağaçlar, yapraklarından su kaybediyor ve 
bu suyu buhar halinde atmosfere salıyor-
lar. Bu olay terleme olarak adlandırılıyor.

Atmosfere ulaşan su buharı, üst katmanla-
ra doğru yükseliyor. Yükseldikçe soğuyor 
ve tekrar sıvı hale geçerek bulutları oluş-
turuyor. Bu olaya yoğunlaşma adı verili-
yor. Buharlaşmanın tam tersi olan bu olay 
sayesinde oluşan bulutlar, gökyüzünde 
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tüm dünyayı dolaşmaya başlıyor. Bulut-
lardaki su miktarı çoğalmaya başladıkça, 
bulutların boyutu ve ağırlığı artıyor. Hava 
daha fazlasını kaldıramadığı için, fazla su 
yağış olarak yağmur, kar ve dolu şeklinde 
yeryüzüne düşüyor.

Yeryüzüne düşen bu yağışlar, okyanuslara, 
denizlere, göllere, akarsulara, sulak alanla-
ra ve yer altına akıyor. Dağların zirvelerine 
yağan karlar eriyerek derelere ve nehirle-
re ulaşıyor. Bu olaylar akış olarak adlan-
dırılıyor. Nihayetinde buradaki suların bir 
kısmı güneş sayesinde tekrar buharlaşıp 
bulut olmaya hazırlanıyorlar. Böylece su 
döngüsünde bir tur daha başlamış oluyor. 
Bu döngü gezegenimizde her an aralıksız 
devam ediyor.

BioLearn

SU DÖNGÜSÜ

16



 Sulak alanlar, su döngüsü içerisinde önemli görevler üstlenirler.

Su Döngüsünde
Sulak Alanların Yeri
Sulak alanlar, su döngüsü içerisinde önem-
li roller üstlenirler. Her şeyden önce, sulak 
alanların varlığı, yağışlarla meydana gelen 
selleri azaltır ve yıkıcı etkilerini önler. Yağış-
larla birlikte yeryüzüne ulaşan su, sazlık, ba-
taklık ve turbalık gibi sulak alanlar içerisin-
de depolanır. Böylece insan yerleşimlerinin 
önünde bir bariyer görevi görerek, sellerin 
oluşturabileceği yıkıcı etkileri önler.

Sulak alanlardaki su kütleleri buharlaşma ile 
tekrar bulutların oluşmasını sağlarlar ve su 
döngüsünün sorunsuz işlemesine katkı su-
narlar. Diğer yandan ise sulak alanlar birer 
filtre gibi davranır ve depoladığı suyun bir 
kısmını filtreleyerek yavaşça yer altına gön-
derir. Böylece yer altı su kaynaklarını besler 
ve tatlı su depoları her zaman dolu kalır.

Sulak alanlar,
hem yağışla gelen

suyun depolanmasını 
sağlar, hem de

buharlaşma ile yeni 
yağışların oluşmasına

katkı sunar.

www.bio-learn.org 17



Neler Öğrendik?
 Gezegenimizdeki suların sadece %1’ü 

kullanılabilir tatlı sudur. 

 Su; katı, sıvı ve gaz haliyle gezegenimi-
zin her köşesinde bulunur ve su döngüsü 
sayesinde sürekli yer değiştirir.

 Su döngüsü, 4,5 milyar yıldır kesintisiz 
devam ediyor. Bugün içtiğimiz su, binler-
ce yıl önce mamutların, dinozorların içtiği 
sularla aynı su olabilir!

 Sulak alanlar, su döngüsü içerisinde 
önemli görevler üstlenir. Hem yağışla ge-
len suyun depolanmasını sağlar, hem de 
buharlaşma ile yeni yağışların oluşmasına 
katkı sunar.

BioLearn
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1. Elinizde bir bardak suyla çocuk-
ların yanına gelin. Sonra onlarla 
aşağıdaki soruları tartışın.

• Bardaktaki bu suyu sizce nere-
den aldım? 

• Peki bu su o kaynağa nasıl gel-
miş olabilir? 

• Sizce bu su kaç yaşında? 
• Bu suyu ısıtırsak ne olur? Kaybo-

lur mu? Peki soğutursak ne olur?
2.  Yukarıdaki sorularla çocukla-

rın ilgisini suya çektikten sonra 
aşağıdaki açıklamayı yapın. 

Yeryüzündeki su sürekli bir döngü 
halinde hareket eder. Su okyanus-
larda, nehirlerde, sulak alanlarda ve 
yer altında sıvı olarak bulunur. Bazen 
donarak katılaşır ve kutuplarda, dağ-
ların zirvelerinde kar ve buz olarak 
muhafaza edilir. Bazen de buharla-
şarak gaz olarak atmosfere karışır ve 
bulutları oluşturur. Bulutlardan da kar 
ve yağmur olarak tekrar karaya dü-
şer. Suyun yaptığı bu hareketlerin ta-
mamı su döngüsü olarak adlandırılır. 
Bu döngü, 4,5 milyar yıldır kesintisiz 
bir şekilde devam ediyor. Yani bugün 
içtiğimiz su, binlerce yıl önce mamut-
ların, dinozorların içtiği sularla aynı 
su olabilir! Bugün bizim bardağımı-

Su Döngüsü

Amaç
Su döngüsünün aşamalarını 

tanımlamak ve hareketlerle su 
döngüsünü canlandırmak.

Kazanım
 Yeryüzündeki suyun sürekli bir 

döngü içinde hareket ettiğini kavrar.
 Su döngüsünün aşamalarını 

adlandırıp açıklar.

Uygulama

Malzemeler
Su Döngüsü Diyagramı

Süre
40 dk.

Metot
Drama, soru-cevap

Hedef Kitle
8-14 Yaş
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za doldurup içtiğimiz su belki de 4,5 
milyar yaşında… Hiç böyle düşünmüş 
müydün?
3. Tahtaya Su Döngüsü Diyagramı-

nı yansıtın ya da çocuklardan Su 
Döngüsü Diyagramını açmalarını 
isteyin. Karışık olarak verilmiş ke-
limeleri şekildeki doğru yerlere 
yerleştirmeleri için 2 dakika süre 
verin. Ardından cevapları alın ve 
şu açıklamayı yapın. 

Cevap Anahtarı:
Sol üst: Yağış   
Sol alt: Akış   
Sağ alt: Buharlaşma  
Sağ üst: Yoğunlaşma

Su döngüsünde Güneş, Dünya’nın 
yüzey suyunu ısıtıyor ve okyanuslar, 
göller ve nehirlerdeki su kütleleri 
ısındıkça buharlaşıyor ve su buharı 
olarak atmosfere doğru yükseliyor. 
Aynı zamanda bitkiler ve ağaçlar, 
yapraklarından su kaybediyor ve bu 
suyu buhar halinde atmosfere salı-
yorlar. Atmosfere ulaşan su buharı, 
üst katmanlara doğru yükseliyor. 
Yükseldikçe soğuyor ve tekrar sıvı 
hale geçerek bulutları oluşturuyor. 
Bu olaya yoğunlaşma adı veriliyor. 
Buharlaşmanın tam tersi olan bu 
olay sayesinde oluşan bulutlar, gök-
yüzünde tüm dünyayı dolaşmaya 
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sırasında/sonunda çocuklara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
 Musluktan akan su nereden geliyor? 
 Bulut nasıl oluşuyor? Yağmur nasıl oluşuyor?
 Yağmur yağmazsa su döngüsünde nasıl değişiklikler olabilir?

 Çocukları gruplara ayırarak suyun katı-sıvı-gaz hali için ya da su 
döngüsünün aşamaları hakkında şarkı yazmalarını ve şarkılarını sun-
malarını isteyebilirsiniz. 
 Uzun süreli gözlem yapma imkânınız varsa çocuklarla su döngüsü 

modeli hazırlayabilirsiniz.

başlıyor. Bulutlardaki su miktarı ço-
ğalmaya başladıkça, bulutların bo-
yutu ve ağırlığı artıyor. Hava daha 
fazlasını kaldıramadığı için, fazla su 
yağış olarak yağmur, kar ve dolu 
şeklinde yeryüzüne düşüyor. Ardın-
dan yağış olarak gelen bu su geçi-
ci olarak göllerde, buzullarda, su-
lak alanlarda, yer altında veya canlı 
organizmalarda depolanıyor. Su bu 
yerlerden dereler ve nehirler ya da 
yer altı suları yoluyla denizlere, ok-
yanuslara geri dönüyor. Bu olaya da 
akış deniyor. Bitkiler veya hayvan-
lar tarafından su tekrar kullanılıyor 
ve güneş ışınları yardımıyla buhar-
laşarak atmosfere geri dönüyor. Bu 
döngü bu şekilde sürüp gidiyor. 

4. Daha sonra çocukları drama et-
kinliği için 4 gruba ayırın. Bu-
harlaşma, yoğunlaşma, yağış ve 
akış kelimelerini bir kâğıda yazın 
ve grupların rastgele çekmesini 
sağlayın. Ya da her gruba sessiz-
ce hangi aşamayı canlandırma-
ları gerektiğini söyleyin. Gruplar 
birbirlerinin hangi kelimeyi can-
landıracaklarını bilmemeleri ge-
rektiği için dikkatli olun.

5. Her gruba canlandıracakları ola-
yı nasıl gerçekleştireceklerini dü-
şünmeleri için zaman verin. Hazır 
olduklarında sırayla drama göste-
risini gerçekleştirin ve birbirlerinin 
su döngüsünün hangi aşaması ol-
duğunu tahmin etmelerini isteyin.
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Gerekli Malzemeler: Şeffaf bir ka-
vanoz, streç film veya hava geçirme-
yen şeffaf bir tabaka, bant, toprak, 
tohum, su 
Yapılışı:
Sınıf için ortak bir tane kavanoz ha-
zırlayabileceğiniz gibi, her çocuğun 
kendi kavanozunu hazırlamasını da 
sağlayabilirsiniz. 
1. Bir şeffaf kavanozun dibine 2 cm 

derinliğinde toprak koyun. 
2. Toprağa yaklaşık yarım çay kaşığı 

tohum serpin ve tohumların üstü-
nü 2 cm toprakla kapatın.

3. Toprağın üzerine yavaşça su dö-
kün. Suyun toprak yüzeyine eşit 
olarak döküldüğünden emin olun.

4. Kavanozun üstünü streç film veya 

şeffaf bir tabakayla kapatın ve bir 
bantla sabitleyin.

5. Kavanozu pencere kenarına veya 
doğrudan güneş ışığı alan bir 
yere yerleştirin. Bir hafta boyun-
ca her gün çocuklardan kavanozu 
incelemelerini ve gözlem notlarını 
kaydetmelerini isteyin. Gözlem sı-
rasında aşağıdaki soruları sorabi-
lirsiniz:

• Kavanozda ne gibi değişiklikler 
var?

• Kavanozun içinde veya dışında 
damlacıklar oluştu mu? 

• Damlacıklar nereden geldi? Gü-
neşin buradaki rolü ne?

• Tohuma ne oldu? Tohum suyu 
kullanmış olabilir mi?

SU DÖNGÜSÜ MODELİ
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SU DÖNGÜSÜ DİYAGRAMI
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1. Tahtaya etkinlik öncesinde çıkar-
dığınız görselleri ortasında boş-
luk kalacak şekilde daire şeklinde 
asın. Sonra çocuklara bu görselle-
rin ne olduğunu ve sizce araların-
da nasıl bir bağ olduğunu sorun.

2. Ardından çocuklara gezegeni-
mizdeki suyun yolculuğunu tem-
sil eden bir oyun oynayacağınızı 
söyleyin. Elinizdeki kalemin suyu 
temsil ettiğini ve bir yerden bir 
yere giderken arkasında iz bıraktı-
ğını anlatın. Suyun şu anda nehir-
de olduğunu söyleyin. Ardından 
peki nehirden sonra nereye gide-
bilir ve oraya giderken suda na-
sıl bir değişiklik olur diye sorarak 

Su Şimdi Nerede?
Amaç

Kazanım

Suyun bulunabileceği yerleri fark 
etmek ve su döngüsünü kavramak.

 Suyun canlı yaşamındaki önemini 
fark eder. 

 Suyun hallerini ayırt eder.
 Suyun bir yerden bir yere 
hareketini sıraya koyar. 

 Suyun yeryüzündeki 
hareketini kavrar.

Malzemeler
 A4 boyutunda bulut, hayvan, 

bitki, nehir, deniz, sulak alan, buzul, 
toprak, yeraltı suyu görselleri, bant, 

tahta, tahta kalemi

Hedef Kitle
8-14 Yaş

Süre Metot
30 dk. Soru-cevap

Uygulama

Hazırlık
İnternetten bulduğunuz bulut, 

hayvan, bitki, nehir, deniz, sulak 
alan, buzul, toprak, yer altı suyu 

görsellerini A4 boyutunda çıkarın.  
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çocukların tahminlerini alın. Bura-
da çocukları aşağıdaki önerilerle 
yönlendirebilirsiniz.

• Hava çok güneşli. Nehirdeki su-
yun bir kısmı buharlaştı. Su bu-
har şeklinde nehirden ayrıldı ve 
bulut oldu.

• Bir geyik geldi ve nehirden su içti. 
Su böylece geyiğe geçti. 

• Su geyikten idrar yoluyla topra-
ğa geçti.

• Su toprak tarafından emildi ve yer 
altı suyuna karıştı. 

• Yer altı suyundan akıntıyla denize 
karıştı. 

• Denizdeki su buharlaştı ve bulut 
oldu.

• Su, kar yağışı olarak toprağa geçti. 
• Su, yağış olarak yağdı ve dondu, 

buzullara karıştı. 
• Buzullar eridi ve denize aktı. 
3. Çocuklardan gelen yanıtlara 

göre su rotasını oluşturun. En 
son görseller arasında oluşmuş 
olan ağa çocukların dikkatini 
çekin. Suyun bir döngü halinde 
gezegende sürekli hareket etti-
ğini söyleyin ve yandaki açıkla-
mayı yapın.

Su döngüsü, gezegenimizdeki canlı 
ve cansız unsurların sağlıklı bir şekil-
de var olabilmeleri için büyük önem 
taşıyor. Örneğin, bir insanın her gün 
ortalama 2-3 litre su içmesi gereki-
yor. Sadece insanlar değil, diğer tüm 
canlılar da suya ihtiyaç duyuyor-
lar. Su, gezegenimizin ikliminde de 
önemli roller üstleniyor. Bulutların 
oluşması, yağmur ve kar yağışları ya 
da buzulların oluşması, su döngüsü-
nün sağlıklı şekilde işlemesinin birer 
sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Su bu yolculuğu sırasında Dünya’nın 
pek çok farklı yerinde ve farklı kay-
naklarda dolaşıyor ancak her yerde 
aynı sürede bulunmuyor. Örneğin, 
su buzullarda donmuş halde ya da 
yer altı sularında sıvı halde uzun 
yıllar hiç hareket etmeden kalabilir. 
Bulutlardaki su ise oldukça kısa bir 
süreliğine depolanıyor. Bulut soğuk 
bir hava tabakasıyla karşılaştığında 
ise bulutun taşıdığı su buharı kar ve 
yağmur şeklinde yağışa dönüşüyor. 
4. Etkinlik sonunda çocuklardan su 

döngüsü üzerine bir resim çalış-
ması yapmalarını isteyebilirsiniz.
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sırasında/sonunda çocuklara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
 Suyun uğradığı öğelerden biri olmasa buradaki ağda bir değişiklik 

olur mu? Örneğin toprak olmasa ne olur? Nehir olmasa ne olur?
 Su nerelerde buharlaştı, nerelerde dondu, nerelerde yoğunlaştı ya 

da eridi?
 Sizce su her aşamada aynı sürede mi duruyor? Bazılarında kısa ba-

zılarında uzun kalıyor olabilir mi? 
 Suyun yolculuğunu engelleyen durumlar olabilir mi?

 Bu etkinliği, kullandığınız görsellerdeki isimleri çocuklara vere-
rek bir ip yumağı yardımıyla daire oluşturarak da oynayabilirsiniz. 
En sonda çocuklar arasında oluşacak ağ yardımıyla değerlendir-
me yapabilirsiniz.  
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