
Konu 2’deki yeni kelimelerin anlamını 
hatırlıyor musunuz? 
Kelimeleri anlamları ile eşleştirin.

Anahtar 
Sözcük

Anlamlar

Sürdürülebilirlik
Su ile yaşınan kum, kil ya da 
diğer kütle parçaları, bazen 
liman içinde toplanabilir.

Mercan 
Beyazlaması

Çok az veya hiç yağmur 
yağmayan uzun bir dönem.

Okyanus 
Asitlenmesi

Isıyı içerisinde tutan ve Dünya’nın 
yüzeyi ile havayı ısıtan gazlar.

Kuraklık

Bizlerin birşeyin uzun süre boyunca 
azalıp bitmeden ve çevreye zarar 
vermeden bir şeyler yapmaya 
devam edebilme kavramı.

Erozyon

Mercan üzerindeki algler yaşamamaya 
başladığında mercanlar rengini 
kaybeder. Sebebi denizlerin 
sıcaklığının yükselmesi veya okyanus 
asitlenmesinden dolayı olabilir.

Alüvyon
Okyanusun suyundaki carbondioksit 
(CO2) artışından dolayı kimyasının 
değişmesi.

Sera gazı
Rüzgar, su, buz ve yer çekiminin 
kayalar ve toprak üzerindeki 
yarattığı aşınma işlemi.

Soruşturma zamanı !
Yelken kulübünün kaynaklarını ne kadar iyi koruyup kullandığını görelim

Aşağıdaki tabloyu doldurmak için bir ekip arkadaşınla çalış 

Araştırmalar Bulgular

İçinde birisi olmayan odalarda kaç tane lamba 
yanıyor?

Kullanılmayan kaç tane makine için fişi 
elektiriğe takılı duruyor?

Damlayan herhangi bir musluk var mı?

Plastik su şisesi bulabilirmisin? Kaç tane?

Isıtma ve Soğutma kontroleri nerededir? Neye 
ayarlılar?
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Boşlukları doldurun!
Kelime kutusundan kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun.

Odada olmadığında açık bırakmayın.

Eğer bir makineyi kullanmıyorsanız  kapatın

muslukları bir tesisatçı tarafından tamir ettirin.

 bir su şişesi kullanın.

Cümleyi bitir!
Araştırmanı tamamladığını göre kulübünün kaynaklarını daha 
sürdürülebilir hale getirmek için ne yapabiliriz.

Yapabilirim 

Kulübüm Yapabilirsiniz_________________________ 

yeniden 
kullanılabilir

elektrik fişlerini damlayan ışığı



Farklılıkları Bul!
Resimlere bakarak aralarındaki farklılıkları işaretle.
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Konu 2’deki yeni kelimelerin anlamını 
hatırlıyor musunuz? 
Kelimelerin ilk harfini kelimeyi tamamlamak için 
kullanın ve sonrasında kelimeyi anlamıyla eşleştir.

Anahtar 
Sözcük

Anlamlar

S
Su ile yaşınan kum, kil ya da 
diğer kütle parçaları, bazen 
liman içinde toplanabilir.

C b
Çok az veya hiç yağmur 
yağmayan uzun bir dönem.

O a
Isıyı içerisinde tutan ve Dünya’nın 
yüzeyi ile havayı ısıtan gazlar.

D

Bizlerin birşeyin uzun süre boyunca 
azalıp bitmeden ve çevreye zarar 
vermeden bir şeyler yapmaya 
devam edebilme kavramı.

E

Mercan üzerindeki algler yaşamamaya 
başladığında mercanlar rengini 
kaybeder. Sebebi denizlerin 
sıcaklığının yükselmesi veya okyanus 
asitlenmesinden dolayı olabilir.

S
Okyanusun suyundaki carbondioksit 
(CO2) artışından dolayı kimyasının 
değişmesi.

G g         
Rüzgar, su, buz ve yer çekiminin 
kayalar ve toprak üzerindeki 
yarattığı aşınma işlemi.

Soruşturma zamanı!
Yelken kulübünün kaynaklarını ne kadar iyi koruyup kullandığını görelim 

Aşağıdaki tabloyu doldurmak için bir ekip arkadaşınla çalış 

Araştırmalar Bulgular

İçinde birisi olmayan odalarda kaç tane lamba 
yanıyor?

Kullanılmayan kaç tane makinenin fişi 
elektiriğe takılı duruyor?

Damlayan herhangi bir musluk var mı?

Plastik su şisesi bulabilirmisin? Kaç tane?

Isıtma ve Soğutma kontroleri nerededir? Neye 
ayarlılar?

Yelken kulübünde ne tür ampüller 
kullanılmaktadır?

Pilleri şarj etmek için bir yer var mı? evet ise 
nasıl şarj ediliyor?

Yelken kulübünün otoparkı araba ile dolumu?

Kaç tane geri dönüşüm kutusu sayabilirsin?

Boşlukları doldurun!

Kelime kutusundan kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun. 

Odada olmadığında                                 açık bırakmayın. 

Eğer bir makineyi kullanmıyorsanız kapatın.

muslukları bir tesisatçı tarafından tamir ettirin.

 bir su şişesi kullanın.

Cümleyi bitir!
Araştırmanı tamamladığını göre kulübünün kaynaklarını daha 

sürdürülebilir hale getirmek için ne yapabiliriz.

Yapabilirim 

Kulübüm  Yapabilirsiniz

yeniden 
kullanılabilir

elektrik fişlerini damlayan ışığı
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Farklılıkları Bul!
Resimlere bakarak aralarındaki farklılıkları işaretle.

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

2 Resim arasındaki farklılıklar hakkında 5 cümle yazın.

Konu 2 Kaynaklar ve İklim Değişikliği



Konu 2’deki yeni kelimelerin anlamını 
hatırlıyor musunuz? 
Kelimelerin anlamını okuyarak anlamıyla eşleştirin
Anahtar 
Sözcük

Anlamlar

Su ile yaşınan kum, kil ya da diğer 
kütle parçaları, bazen liman içinde 
toplanabilir.

Çok az veya hiç yağmur 
yağmayan uzun bir dönem.

Isıyı içerisinde tutan ve Dünya’nın 
yüzeyi ile havayı ısıtan gazlar.

Bizlerin birşeyin uzun süre boyunca 
azalıp bitmeden ve çevreye zarar 
vermeden bir şeyler yapmaya 
devam edebilme kavramı.

Mercan üzerindeki algler yaşamamaya 
başladığında mercanlar rengini 
kaybeder. Sebebi denizlerin 
sıcaklığının yükselmesi veya okyanus 
asitlenmesinden dolayı olabilir.

Okyanusun suyundaki carbondioksit 
(CO2) artışından dolayı kimyasının 
değişmesi.

Rüzgar, su, buz ve yer çekiminin 
kayalar ve toprak üzerindeki 
yarattığı aşınma işlemi.

Soruşturma zaman!
Yelken kulübünün kaynaklarını ne kadar iyi koruyup kullandığını görelim

Aşağıdaki tabloyu doldurmak için bir ekip arkadaşınla çalış 

Araştırmalar Bulgular

İçinde birisi olmayan odalarda kaç tane lamba 
yanıyor?

Yelken kulübünde ne tür ampüller 
kullanılmaktadır?

Kullanılmayan kaç tane makinenin fişi 
elektiriğe takılı duruyor?

Damlayan herhangi bir musluk var mı?

Plastik su şisesi bulabilirmisin? Kaç tane?

Isıtma ve Soğutma kontroleri nerededir? Neye 
ayarlılar?

Pilleri şarj etmek için bir yer var mı? evet ise 
nasıl şarj ediliyor?

Yelken kulübünün otoparkı araba ile dolumu?

Kaç tane geri dönüşüm kutusu sayabilirsin?

Yelken Kulübü Eylem Planı
Araştırmalarınızda elde elttiklerinizle, yelken kulübünüz için bir eylem planı oluşturun.

Amaç 

(hedefi nedir?)

Görevler 
(Hedefe ulaşmak 
için ne yapmalıyız?)

Başarı
(Başarılı olup olmadığımıza 
nasıl karar vereceğiz?)

Zaman Çerçevesi 
(Hedefe Ulaşmak için ne 
kadar zamanım var?)

Kaynaklar 
(Hedefe ulaşmak için 
kim /nasıl bize yardımcı 
olabilir?)
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2 Resim arasındaki farklılıkları açıkla.
Ne olduğunu düşünüyorsunuz ve neden?
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Farklılıkları Bul!
Resimlere bakarak aralarındaki farklılıkları işaretle.




