
TATİL
EĞLENCESİ
BOYAMA KİTABI

Çocuklara 
hediyemizdir.





Biliyor musun, 
doğa en iyi oyun 

arkadaşı, bilge bir 
öğretmen ve dopdolu, 
eşsiz fırsatlar sunan 

bir sınıf!

Bu tatilde 
doğa korumayla 
uğraşmaya ne 

dersin?
Gökkuşağının 
altına adını 
yazarak 
başla.



DOĞA EN İYİ 

OYUN ARKADAŞI!



Buraya doğada 
nasıl vakit 

geçirdiğiniz çiz.

Ağaçlara tırmanmanın, 
böcekleri keşfetmenin, kuşları 

gözlemlemenin fiziksel, 
zihinsel, duygusal ve sosyal 
gelişmeye birçok katkısı var.



Buraya bir 
ormanda 

görebileceğin 
canlıları çiz.

BİR ORMANDA HANGİ 

CANLILAR YAŞAR? 



Biyomlar dünyanın benzer iklim özelliğine 
ve bitki hayvan çeşitliliğine sahip bölgeleridir. 
Göl, deniz, okyanus gibi sucul ve orman, çayır,
çöl gibi karasal biyomlar vardır.



İnkâr edilemez bir gerçek var: Gezegenimize zarar 
veriyoruz. Kimi canlıların soyu tükeniyor, ormanlar 
yok oluyor, atıklar okyanusları tehdit ediyor, iklim 
değişikliği kuraklığa neden oluyor, anormal hava 
olayları yaşanıyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor.

EŞSİZ 

GEZEGENİMİZİ 

KORUYALIM



Gezegenimizi 
korumaya yönelik 
10 öneride bulun.

EŞSİZ 

GEZEGENİMİZİ 

KORUYALIM



Doğa dostu bir 
kentte neler olur, 

buraya çiz.

DOĞA DOSTU BİR 

KENT HAYAL ET!

Çin nüfusunun yarısının 
temiz suya erişimi yok! 
Hindistan'da 1000'e yakın 
çocuk her gün aşırı su 
kirliliği nedeniyle yaşamını 
kaybediyor!





İnsanlar dakikada 
bir milyon plastik şişe 
satın alıyor! Bunların çoğu 
okyanuslara ulaşıyor. 2050 
yılına gelindiğinde okyanus 
ağırlıkça balıktan daha fazla 
plastik içerecek!

SIFIR ATIK 
KAMPANYASINA

VAR MISIN? 



Plastik şişe 
kullanımı azaltmak 
için ne yapılabilir, 

buraya çiz.



Dünya geçen yüzyılda ortalama 1°C ısındı. 
Bu da iklimin değişmesine, hava durumunun 
daha aşırı ve öngörülemez hale gelmesine 
neden olacak.Sıcaklık arttıkça, birçok canlı 
buna uyum sağlayamayacak!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 

KARŞI NELER 
YAPABİLİRSİN?



İklim değişikliğine 
karşı alınabilecek 
3 önlem düşün.



Müzik kendimizi ifade etmenin, 
duygularımızı göstermenin, bağ 
kurmanın ve insanları bir amaç 
çevresinde toplamanın en güzel 
yollarından biridir.

İNSALARI 
DOĞA KORUMAYA 

DAVET ET!



İnsanları 
gezegenimizi 

korumaya davet 
edecek bir şarkı 

yaz.



Ağaçlar bize ne 
sağla? Ağaçların 

ekosistem hizmetlerini 
buraya yaz.





Bu tatilde neler yapmayı 
planlıyorsun?
Atıklarını azaltmak? 
Gezegenimizi korumaya 
yönelik bir eylemde 
bulunmak?Haydi kitabımızı 
incele, düşün, çiz, karala ve 
boya. İyi eğlenceler!


