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Bu etkinlikte, her öğrenci geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, kuşlar için
güvenli malzemelerden bir kuş yuvası yapacaktır.
Öğrenciler kendi kuş yuvalarını tasarlarken, bir hayvanın temel ihtiyaçlarının
neler olduğunu ve bu ihtiyaçları yaptıkları yuva ile nasıl karşılayabileceklerini
öğreneceklerdir.

Plastik su şişesi veya karton kutu tahta
parçaları vb.
Makas
Tahta dil çubuğu veya doğadan dallar
 Kuş yemleri
 Köpük bardak
 Su
 Bant
 Kağıt tabaklar
Süslemek için: ağaç kabuklar, taşlar,
çıkartmalar, vb.
Not: Kuş besleyicileri süslemek için
kullandığınız malzemelerin kuşlar için
güvenli olduğundan emin olun,
mümkün olduğunca doğal, geri
dönüştürülebilir malzemeleri yapıştırın.
 Fırçalar
 Tutkal
 İplik veya ince halat ip

Malzemeler
 

 STEM Ev�mde

KUŞ YUVASI YAPALIM



Hazırlık
 
Kuşlar hayvanlar aleminde büyük bir gruptur. Bilim adamları dünya çapında
10.000 farklı kuş türünün bulunduğunu tahmin ediyor. Doğada bulunan farklı
kuşlardan bazılarını görmek için fazla ileri gitmenize gerek yok. Onları evinizin
etrafında veya arka bahçenizde görebilirsiniz. Bu kuşlar zor şartlarda nasıl hayatta
kalabilirler? Yaşamak ve büyümek için neye ihtiyaçları var? İnsanların hayatta
kalmaları için tam olarak aynı şeylere ihtiyaçları varmı? yiyecek, su, barınak ve
nefes almak için hava bu dört temel ihtiyacın bizim için neden bu kadar önemli
olduğu ve yeryüzündeki diğer canlı hayvanlar içinde önemli olduğunu araştırınız.
(araştırma amaçlı videolardan kitaplardan faydalanınız).
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 Canlıların
 Temel İhtiyaçları  nelerdir.
 Bir Hayvanın ve insanların İhtiyaçlarını karşılaştırınız.

Çocuklarınıza arka bahçelerinde veya oyun alanında vb. doğada kuş
gözlemleyip gözlemlemediklerini sorun.
Hiç bahçenizde veya oyun alanında kuşları izlediniz mi? Kuşlar neler yapar?
Çocuklara kuşların acıktıkları zaman neler yaptığına dair yukarıdaki resimleri
gösteriniz.
Birinci resimdeki kuş ne yapıyor?
İkinci resimdeki kuş ne yapıyor?
Üçüncü resimdeki kuş ne yapıyor?
Çocukların kuşların aç olduğunu ve yiyeceklere ihtiyaç duyduklarını,
susadıklarını ve suya ihtiyaç duyduklarını ve yorgun oldukları zaman
dinlenmeleri, güvende olmaları ve yavrularını büyütmeleri için bir sığınağa
ihtiyaçları olduğunu belirtmelerini söyleyecek sorular sorunuz.
Üç resmi de gösterdikten sonra şunu sorun:
Bu kuşların yiyecek, su veya barınak olmadan hayatta kalabileceklerini
düşünüyor musunuz?
Bu şeyler olmadan hayatta kalabilir misin?
Doğadaki kuşların yiyecek, barınak ve su için temel ihtiyaçlarını karşılamalarına
nasıl yardımcı olabiliriz?

Kuşlar neye ihtiyaç duyar? 
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Çocuğunuza su kabı, kartondan veya tahtadan kendi  kuş yuvalarını
yapacaklarını söyleyin. Kuş yuvaları, kuşlara doğada hayatta kalmak için
ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayabilmelidir.
Çocuğunuzdan kuşyuvalarını nasıl yapmak istediklerinile ilgili bir çalışma
kağıdına taslak olarak çizmelerini isteyin. Çocuğunuzun fikirlerini paylaşmaları
için biraz zaman verin Herhangi bir yardıma ihtiyaç duyarlarsa, onlara herhangi
bir görevde (su kabı veya kartonu kesmek gibi) yardımcı olabileceğinizi
söyleyin. 
Kuşların dört temel ihtiyacı nelerdir? Kuş yuvalarının,   kuşların tüm ihtiyaçlarını
karşılılıyormu?Tasarınmda temel ihiyaçların karşılandığına dikkat etmeleri ile
ilgili uyarın.

ihtiyacı nasıl karşılayabilir?
Kuş, yuvaları yağmurdan nasıl korunacak?
Kuşlar, kuş yuvasında nasıl  karınlarını doyuracaklar?
Kuş yuvasına gelen kuşların nasıl su içmelerini   planlıyorsunuz?

Uygulama
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Not : Çocuğunuz kendi tasarımları için   fikir bulmakta zorluk çekiyorlarsa, onlara
aşağıdaki gibi daha somut sorular sorabilirsiniz:
Resimlerdeki kuşlar ne yapıyordu?İhtiyaçları nelerdi?  Kuş yuvaları bu

 
 4. Çocuğunuzun kendi tasarımını yapmasına sağlayınız. Tasarımları  hazır
olduğunda, kuş yuvalarını istedikleri gibi  süslemelerine ve renklendirmelerine izin
verin. Kuş yuvalarını gerçek kuşlar için kullanmak istiyorlarsa, kullandıkları tüm
malzemelerin kuşlar için güvenli olması gerektiğini vurgulayın.
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Kuş yuvası video anlatımı için tıklayınız.
https://youtu.be/_uruQS6EJyI

Çocuklardan kuş yuvalarını anlatmalarınıisteyiniz.
Özellikle,aşağıdaki soruları cevaplamalarını sağlayın.
Tasarımınızın bir kuşun temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını düşünüyorsunuz?
Tasarımınızın hangi bölümleri kuşa yiyecek, su veya barınak sağlar?
Çocukların düşüncelerini paylaşmasını sağlayın. Hayvanların yiyecek, su,
barınak ve hava gibi aynı temel ihtiyaçlara sahip olduğu sonucuna varmaları
için onları yönlendirin. 
Kuş yuvalarına  yiyecek ve su koyup. Çocuğunuzla birlikte, kuş yuvası için en
iyi yeri seçin ve oraya yerleştirin.
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