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Sadettin METİN   Müdür yardımcısı 

Derya ÇETİN CENGİZ  Proje Danışman Öğretmeni 

Bilge DURSUN   Ana Sınıfı Öğrencisi / Su Kulübü Üyesi 

Raziye Ceren AVCU  1. Sınıf Öğrencisi / Su Kulübü Üyesi 

Zeynep DİRİÇ   2. Sınıf Öğrencisi / Su Kulübü Üyesi 

Süleyman SARAÇ  3.Sınıf Öğrencisi / Su Kulübü Üyesi 

Selin ÇOLAK   4.Sınıf Öğrencisi / Su Kulübü Üyesi 

Mehmet COŞKUN  Hizmetli  

 

 

PROJENIN ADI               : ÇOCUKSU 

 



PROJENİN GENEL AMACI 
 Yeryüzündeki yaşamın devamlılığını sağlayan ve hayatımızın her alanında 

ihtiyaç duyduğumuz suyun, tasarruflu kullanılarak gelecek nesillerin susuzluk 

tehlikesiyle karşılaşmasını önlemek ve sorumluluk sahibi bir neslin yetişmesine katkı 

sağlamak. 

 

PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ 

1. Yeni yetişen nesli, suyu bilinçli kulllanmaya teşvik etmek 

2. Çocukların ve gençlerin bilinçlenmesini ve bu bilincin topluma yayılmasını       

     sağlamak 

3. Yaşam kaynağımız olan suyun ve su kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarımının  

     önemine dikkat çekmek 

4. Suyun sadece insanların değil tüm yaşamın kaynağı olduğunu hatırlatmak 

5. Suyun sınırlı bir kaynak olduğu konusunda farkındalık oluşturmak 

6. Su tasarrufunun aile ve ülke bütçesine olumlu etkileri konusunda bilgilendirmek 

7. Su tasarufu konusunda çocukların eğitilmesinin geleceğin kurtarılması olduğunu   

      kavratmak 

8. Okullarda bilinçli su tüketimi kültürünün oluşmasını sağlamak 

9. Kurumlarda su tüketimine bağlı maddi giderlerin düşürülmesini sağlamak 

10. Çocuklarımızda; küresel sorunlar, çevre kirliliği, kuraklık gibi sorunlara karşı  

     duyarlılık oluşturmak 

11. Yaşanabilecek çevre sorunlarına karşı önceden tedbir alınmasını sağlamak 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 Bireylerin erken yaşta kazanacakları tasarruf bilinci hayatları boyunca doğal 

kaynakları iktisatlı kullanmalarını sağlayacaktır. 

 

PROJENİN ÇIKTILARI 

 Sadece insanlar için değil tüm canlıların hayatı için en önemli doğal kaynağımız 

olan suyun kullanımı konusunda toplumda bir bilinç oluşması sağlanacaktır. 

 Özellikle çocuklara ve gençlere bu bilinç kazandırılarak ülkenin geleceği garanti 

altına alınması sağlanacaktır. 

 Kuraklık gibi bir çevre felaketinin yaşanması ihtimalini azaltacaktır. 

 Okulların su tüketimi azaltılacak ve faturaları düşecektir. 

 

 

PROJENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ  

 

Aralık 2015-  Haziran 2016 



 

PROJENİN UYGULANMA SÜRECİ (PROJENİN ÖZETİ) 

I. Bu proje; Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki; anaokullar, ilkokullar, 

ortaokullar ve liseler olmak üzere 4 kategoride uygulancaktır. 

II. Projeyi okullarımızda öğretmen ve öğrencilerden oluşan ‘‘Su Kulüpleri” 

yürütecektir. 

III. Sınırlı bir kaynak olan suyun tasarruflu kullanılmasının önemi konusunda 

öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle bilinçlendirilecektir.  

IV. Suyun verimli kullanımı konusunda öğrencilerin bir süreç izlemesi    

sağlanacaktır. 

V. Bilinçlendirilen öğrencilerin günlük hayatta temizlikten ödün vermeden suyu 

tasarruflu kullanması sağlanacaktır. 

VI. Projeyle okullarda kullanılan kişi başına düşen su miktarı azalacaktır.  

Dolayısıyla okulların ödemesi gereken su faturaları da azalacaktır. 

VII. Okulların aylar itibariyle su tüketimi dikkate alınarak, en çok su tasarrufu 

sağlayan okullar ödüllendirilecektir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YAPILAN ETKİNLİKLER 
ve 

AYLARA DAĞILIMI 
 

 

 

 

 



AYLAR ETKİNLİKLER 
UYGULANACAK 
YÖNTEMLER 

UYGULAMACILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Okul idaresince projeyi yürütmek 

üzere, bir idareci ve bir danışman 

öğretmen belirlenmesi, 

• Her sınıf düzeyinden en az bir 

öğrencinin katılımıyla Su Kulübünün 

oluşturulması, 

• Kulübe seçilen öğrenciler 

arasından bir öğrencinin ‘‘Okul Su 

Kulüp Başkanı’’ seçilmesinin 

sağlanması, 

• Ocak ayı içerisinde velilerin proje 

hakkında bilgilendirilmesi ve okul 

web sayfasında projeye yer 

verilmesi. 

• 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden “Su 

Tasarrufu Timi” oluşturulması. 

Belirlenen Tim öğrencilerine Okul 

Müdürü tarafından “Su damlası” 

yaka kartı takma töreninin 

gerçekleştirilmesi. 

• Öğretmenlerden (zümrelerden) 

yıllık eylem planı için bilgi alınması. 

• Belirlenen yıllık eylem planının 

hazırlanarak sınıf öğretmenlerine 

dağıtılması 

• Su Tasarrufu Panosu hazırlanması, 

 

 

*Toplantı 

*Gösteri 

*Anlatım 

*Tartışma 

*Slogan bulma 

 

Proje Sorumlusu 

Müdür Yardımcısı 

 

Danışman 

Öğretmen, 

 

Tüm öğretmenler 

 

Su Kulübü Üyeleri 

 

Su Tasarrufu Timi 

 

Tüm öğrenciler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYLAR ETKİNLİKLER 
UYGULANACAK 
YÖNTEMLER 

UYGULAMACILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Su kullanımının bilinçli yapılması 

için uyarı yazılarının yazılması 

• Öğrencilerin, evlerde tasarruf 

konusunda yapılacak çalışmalara 

özendirilmesi. 

• Yağmur, kar ve su konulu oyun ve 

drama çalışması yapılması 

• Öğrencilerin “Su” konulu okuldaki 

öğretmenler ve idarecilerle röportaj 

yapmaları 

• Öğrencilere “Su nasıl kirlenir?” 

konulu araştırma konusunun 

verilmesi. Yapılan araştırmaların 

sınıf içinde çocuklar tarafından 

sunumlarının sağlanması.  

• Yağmur ve kar suyuyla neler 

yapabiliriz? Konusunun sınıflarda 

işlenmesi 

• Serbest Etkinlik derslerinde “Su” 

konulu tiyatro etkinlikleri yapılması, 

• Su ile ilgili belgesel ve filmlerin 

öğrenci ve velilere izletilmesi, 

• Su Timi tarafından, lavaboların 

kontrol edilerek, açık bırakılan 

muslukları kapatmaları ve ilgili 

öğrencileri uyarmalarının sağlanması 

• Eritilen kar suyuyla sulu boya 

çalışması yapılması 

• Su Kulübüyle birlikte Şubat ayı 

“En Temiz ve Düzenli Sınıfının” 

seçilmesi 

 

*Anlatım 

*Sunum 

*Soru-Cevap 

*Örnek olay  

   İncelemesi 

*Soru-Cevap 

*Anlatım 

*Tartışma 

*Fotoğraf   

    Analizi  

*Slogan bulma. 

Danışman 

Öğretmen, 

 

Tüm öğretmenler 

 

Su Kulübü Üyeleri 

 

Su Tasarrufu Timi 

 

Tüm öğrenciler 



AYLAR ETKİNLİKLER 
UYGULANACAK 
YÖNTEMLER 

UYGULAMACILAR 

MART 

 

 

 

 

 

 

• Sınıfta Çiçek Yetiştirme 

Etkinliğinin yapılması 

• Su nasıl kirlenir? 

- Temizlik maddeleri, deterjanlar, 

atık yağlar vb. 

- Hava kirliliğinin suya etkisi (asit 

yağmuru)  

• Yeryüzü suları  

- Tuzlu sular (denizler, okyanuslar)  

- Tatlı sular (akarsular, göller vb.)  

- Yer altı suları hakkında 

bilgilendirme 

• Atık malzemelerden yararlanarak 

su canlılarını gösteren kartpostalların 

tasarlanması ve sınıflar arası kart 

yazımı yapılması 

• Evde, okulda, şehrimizde su 

kayıplarının önlenmesi için neler 

yapmalıyız? Konusunun işlenmesi 

• Tüm öğrencilere, Halk Eğitim 

Salonunda; TEMA Malatya 

Temsilcisinden, doğal çevreye suyun 

etkisi konulu bilgilendirme yapılması 

• Su Timi tarafından, lavaboların 

kontrol edilerek, açık bırakılan 

muslukları kapatmaları ve ilgili 

öğrencileri uyarmalarının sağlanması 

• Su Kulübü öğrencileriyle Mart ayı 

“En Temiz ve Düzenli Sınıfının” 

seçilmesi 

 

*Deney-gözlem 

*Sunum 

*Örnek olay  

   İncelemesi 

*Gösteri 

*Soru-Cevap 

*Anlatım 

*Sergi 

*Film izleme 

*Slogan bulma 

 

Danışman 

Öğretmen, 

 

Tüm öğretmenler 

 

Su Kulübü Üyeleri 

 

Su Tasarrufu Timi 

 

Tüm öğrenciler 
 

 

 



AYLAR ETKİNLİKLER 
UYGULANACAK 
YÖNTEMLER 

UYGULAMACILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN 

 

 

 

• Hazırlanan “Su Döngüsü” 

sunumunun, tüm sınıflarda 

gösterilerek konunun işlenmesi 

• Sudan elde edilen enerji, 

• Atık suyun değerlendirilmesi 

• Damla sulama sistemleri hakkında 

bilgilendirme 

 Tüm sınıflarda,“22 Mart Dünya 

Su Günü” ile ilgili pankartlar 

hazırlanması ve çevre yürüyüşünün 

yapılması 

 “Kentimizin suyu nereden 

geliyor?” Kaynağı hakkında bilgi 

toplama 

  En yakınımızdaki barajlar 

hakkında bilgilenme yapılması ve 

yakındaki bir baraja gezi 

düzenlenmesi 

 21-27 Mart Orman haftasının 

kutlanması ve panoda sergilenmesi 

 Çocuksusu Okul Panosunun 

“Dünya Su Günü” ile ilgili Su 

Kulübü öğrencileriyle birlikte 

düzenlenmesi. 

• Su Kulübü öğrencileriyle Nisan ayı 

“En Temiz ve Düzenli Sınıfının” 

seçilmesi. 

• Su Timi tarafından, lavaboların 

kontrol edilerek, açık bırakılan 

muslukları kapatmaları ve ilgili 

öğrencileri uyarmalarının sağlanması 

• Serbest Etkinlik derslerinde “Su” 

Tiyatro etkinlikleri yapılması, 

*Anlatım 

*Sunum 

*Su gününün  

   medyadan  

   izlenmesi 

*Tartışma 

*Sergi 

*Slogan bulma. 

Danışman 

Öğretmen, 

 

Tüm öğretmenler 

 

Su Kulübü Üyeleri 

 

Su Tasarrufu Timi 

 

Tüm öğrenciler 
 

 



AYLAR ETKİNLİKLER 
UYGULANACAK 
YÖNTEMLER 

UYGULAMACILAR 

MAYIS 

 

 ”Suyun Önemi” konulu şiir 

çalışmasının tören ve toplantılarda 

ailelere sunulması ve sınıflarda 

okunup, çocuksu panosunda 

sergilenmesi 

• Su Timi tarafından, lavaboların 

kontrol edilerek, açık bırakılan 

muslukları kapatmaları ve ilgili 

öğrencileri uyarmalarının sağlanması 

• Tüm sınıflarda “Suyun Önemi, Su 

Tasarrufu” hakkında afişler 

hazırlanıp, okulun duvarlarında 

sergilenmesi 

• “Hangi Suda Yüzmek İstersin? 

”Hangi Suyu İçmek İstersin? Konulu 

sınıflarda panel düzenlenerek, 

konunun tartışılması 

• “Denizlerin Kirlenmemesi İçin 

Neler Yapabiliriz?” konusunun 

evlerde araştırılıp sonuçlarının 

sınıflarda sunulması 

• Tüm öğrencilere, Halk Eğitim 

Salonunda; TEMA Malatya 

Temsilcisinden, doğal çevre ve su 

kaynaklarının korunması konulu 

bilgilendirme yapılması 

 ”Bitkiler ve hayvanlar için suyun 

önemi” konusunun tüm sınıflarda 

işlenmesi 

• Su Kulübü öğrencileriyle Mayıs 

ayı “En Temiz ve Düzenli Sınıfının” 

seçilmesi. 

 

*Anlatım 

*Sunum 

*Örnek olay  

   İncelemesi 

*Gösteri 

*Soru-Cevap 

*Anlatım 

*Tartışma 

*Tasarruf  

  Denetimleri 

 *Fotoğraf   

    Analizi  

*Slogan bulma. 

Danışman 

Öğretmen, 

 

Tüm öğretmenler 

 

Su Kulübü Üyeleri 

 

Su Tasarrufu Timi 

 

Tüm öğrenciler 

 



AYLAR ETKİNLİKLER 
UYGULANACAK 
YÖNTEMLER 

UYGULAMACILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZİRAN 

 

• “Deniz kirliliğini önlemek için ne 

icat edelim?” konulu resim 

yarışması yapılması 

 Çocuksu Kulübü öğrencileriyle 

birlikte “İnönü Üniversitesi 

Bahçesine gezi düzenlenmesi 

 Okulun bahçesinde çevre 

temizliği yapılması, çiçek ve 

ağaçların sulanması 

 Su sporları ve önemi konulu gezi 

düzenlenmesi  

 5 Haziran Dünya Çevre Günü 

kutlamalarının yapılması 

 Yıl içinde yapılan tüm 

çalışmaların okul koridorlarında 

sergilenmesi 

 Proje başlangıcından bugüne 

saklanan su faturaları ile okulda 

gerçekleşen su kullanımına ait 

bilgilerin analiz edilmesi. 

 ”Çocuksu Okul Uygulama Planı 

Yıl Sonu Raporu” hazırlanarak İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderilmesi. 

 

*Anlatım 

*Soru-Cevap 

*Örnek olay  

   İncelemesi 

*Gösteri 

*Soru-Cevap 

*Anlatım 

*Tartışma 

*Kavram  

   Haritaları, 

*Fotoğraf   

    Analizi  

*Slogan bulma. 

Proje Sorumlusu 

Müdür Yardımcısı 
 

Danışman 

Öğretmen, 

 

Tüm öğretmenler 

 

Su Kulübü Üyeleri 

 

Su Tasarrufu Timi 

 

Tüm öğrenciler 

 

 

 
 

     Derya ÇETİN CENGİZ                                               Celal ÇELİKBAŞ 

       Danışman Öğretmen                                                                                Okul Müdürü 


