Konu 5

Yakıt & Yağ

Konu 5’deki yeni kelimelerin anlamını hatırlıyor musunuz?
Kelimeleri anlamları ile eşleştirin
Anahtar Sözcük

Anlamlar

Absorbe ( Emmek )

Su veya başka kaynaklardan dolayı arazi yüzeyinde olan akıntı. Deniz, nehir
ve göllere akan giderlere varmadan önce yağ, kimyasallar toplayabilirler.

Toksik

Teknenin içerisinde suyun toplanabileceği en alçak nokta. Yağmur ve
dalgalardan gelen serpintileri toplar, ancak yağ ve yakıtta toplanabilir.

Yüzeysel Akış

Faaliyetleriniz sonucunca havaya salınan karbon dioksit
miktarı (elektrik kullanımı, seyahat, kıyafet alımı vb.)

Sintine

Zehirli veya tehlikeli.

Memeli Deniz Hayvanı

Su da yaşayan ve birbirlerine bağlı olan bitki ve hayvanlar.

Su Ekosistemi

Bir sıvı veya başka bir maddeyi emmek.

Karbon Ayakizi

Deniz memelisi; balina, yunus ve musurgiller.

Hafıza testi!
Dökülmelerin sebep olduğu sonuçları hatırlıyor musun? Aşağıdaki resimlere bakarak hepsinin altında dökülmenin bir sonucunu yaz!

Konu 5

Yakıt & Yağ

Harekete geçmeye çağrı: Kulübünüzde üst düzey sürdürülebilir yelkenciler olmayı
unutmayın!
Teknede ve karada sızıntıları engellemenin yöntemlerini düşünün.
Bu yöntemlerden 1 veya 2 tanesinin resmini çizerek anlatın. Resminize başlık vermeyi unutmayın!

Bilgilendirme Zamanı
Sızıntılar kulüpte ve tekneye
Yüzünden olur.

Ben üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci olup sızıntıları şu şekilde engelleyebilirim:
1.
2.
3.

Konu 5

Yakıt & Yağ

Konu 5’deki yeni kelimelerin anlamını hatırlıyor musunuz?
Kelimelerin ilk harfini kelimeyi tamamlamak için kullanın ve sonrasında kelimeyi anlamıyla eşleştir.
Anahtar Sözcük

Anlamlar

A

Su veya başka kaynaklardan dolayı arazi yüzeyinde olan akıntı. Deniz, nehir
ve göllere akan giderlere varmadan önce yağ, kimyasallar toplayabilirler.

T

Teknenin içerisinde suyun toplanabileceği en alçak nokta. Yağmur ve
dalgalardan gelen serpintileri toplar, ancak yağ ve yakıtta toplanabilir.

S
R

Faaliyetleriniz sonucunca havaya salınan karbon dioksit
miktarı (elektrik kullanımı, seyahat, kıyafet alımı vb.)

B

Zehirli veya tehlikeli.

C

Su da yaşayan ve birbirlerine bağlı olan bitki ve hayvanlar.

A
E
C
F

Bir sıvı veya başka bir maddeyi emmek.

Deniz memelisi; balina, yunus ve musurgiller.

Hafıza testi!
Dökülmelerin sebep olduğu sonuçları hatırlıyor musun? Aşağıdaki resimlere bakarak hepsinin altında dökülmenin bir sonucunu yaz!

Konu 5

Yakıt & Yağ

Harekete geçmeye çağrı: Kulübünüzde
üst düzey sürdürülebilir yelkenciler
olmayı unutmayın!

Hangi yöntemi tercih ettiniz?

Bu yöntemi açıklayan bir şeyler
çizin.
Bu kartpostalı kime yollarsınız?

Teknede ve karada sızıntıları engellemenin yöntemlerini düşünün.

Mesajınızı yaymak için kullanac
ağınız bir cümle ne
olurdu?

Bu yöntemlerden bir tanesini seçerek bir kartpostal tasarlayın
ve insanlara sızıntıyı nasıl engelleyebileceklerini hatırlatın.

Arka tarafına yazın!

Bilgilendirme Zamanı
Sızıntılar kulüpte ve tekneye
Yüzünden olur.

Sızıntılar su ekosistemine
Yüzünden olur.
Ben üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci olup sızıntıları şu şekilde engelleyebilirim:

1.

4.

2.

5.

3.

Konu 5

Yakıt & Yağ

Konu 5’deki yeni kelimelerin anlamını hatırlıyor musunuz?
Kelimelerin anlamını okuyarak anlamıyla eşleştirin!
Anahtar Sözcük

Anlamlar
Su veya başka kaynaklardan dolayı arazi yüzeyinde olan akıntı. Deniz, nehir
ve göllere akan giderlere varmadan önce yağ, kimyasallar toplayabilirler
Teknenin içerisinde suyun toplanabileceği en alçak nokta. Yağmur ve
dalgalardan gelen serpintileri toplar, ancak yağ ve yakıtta toplanabilir.
Faaliyetleriniz sonucunca havaya salınan karbon dioksit
miktarı (elektrik kullanımı, seyahat, kıyafet alımı vb.)
Zehirli veya tehlikeli.
Su da yaşayan ve birbirlerine bağlı olan bitki ve hayvanlar.

Bir sıvı veya başka bir maddeyi emmek.

Deniz memelisi; balina, yunus ve musurgiller.

Hafıza testi!
Dökülmelerin sebep olduğu sonuçları hatırlıyor musun? Aşağıdaki resimlere bakarak hepsinin altında dökülmenin bir sonucunu yaz

Konu 5

Yakıt & Yağ

Harekete geçmeye çağrı:
Kulübünüzde üst düzey
sürdürülebilir yelkenciler olmayı
unutmayın!

Hangi yöntemi tercih ettiniz?
Bu kartpostalı kime yollarsınız?

Dökülmeleri engellemek için onla
ra ne söylersin?
Bilgilendirmek için kısa bir mes
aj yazın.

Teknede ve karada sızıntıları engellemenin
yöntemlerini düşünün.
Bu yöntemlerden bir tanesini seçerek bir kartpostal tasarlayın
ve insanlara sızıntıyı nasıl engelleyebileceklerini hatırlatın.

Bilgilendirme Zamanı
Sızıntılar kulüpte ve tekneye
Yüzünden olur.

Sızıntıların farkında olmak bizim için önemli çünkü:

Ben üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci olup sızıntıları şu şekilde engelleyebilirim:
1.

4.

2.

5.

3.

