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Hoş geldiniz

Değerli Eğitimcimiz,

Bu kitap sınıfınızın dünyaya bakış şeklini 
sonsuza kadar değiştirecek. Maceradan ve yeni 
şeyler denemekten korkuyorsanız daha fazla 
ilerlemeyin.

Bu kitapta sınıf dışında 
gerçekleştirebileceğiniz on görev yer alıyor. 
Her birine katılarak en iyi biçimde 
tamamlamaları için sınıfınızı cesaretlendirin. 
Kirlenebileceğiniz, hayatın içinde ve koşacak 
kadar alana sahip her yerde bu görevleri 
yapabilirsiniz. Sınıfınızın tek ihtiyacı; bu 
kitapçık, bir kalem ve bir miktar hayal gücü.

Bu kitabı tamamladığınızda sınıfınızdaki 
herkes birer açık hava kaşifi , gerilla 
coğrafyacı ve yaratıcı maceresever olacak. 

Hazır mısınız?

Şimdi Görev:Keşfet zamanı.

Okulun ötesini keşfet



DİKKAT!

Bu kitap tehlikeli olabilir.

Yapılmaması gerekenler:

1. hiçbir şey yapmamak

2. istemediğiniz şeyleri yapmak

3. insanlara, vahşi yaşama ve çevreye zarar 
verebilecek şeyler yapmak.

DİKKAT!

Bu kitaptaki görevleri tamamlamaya çalışmak 
iyi ve kötü anılar ve beklenmedik tehlikelerle 
dolu heyecan verici keşifl er yaratacaktır. 
Görevleri yerine getirirken güvenliğinizle 
ilgili herhangi bir sorumluluk almıyoruz; bu 
sizin işiniz. Bu kitaptaki bir görevi kabul 
etmeden önce planlarınızı gerçekleştirmek için 
gerekli izinleri aldığınızdan emin olun. Bir 
şeyin veya birinin zarar görmesi riski varsa 
tehlikeyi ortadan kaldırın. Ancak sorumlu bir 
şekilde yerine getirebilecekseniz görevi 
gerçekleştirmeye çalışın. 



Parmak derinliğinde bir 
çukur kaz

Aşağıda kazılmış alana bulduğun şeyin 
diyagramını çiz.
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G
örev 01



Dinle

Birisiyle sırt sırta vererek outrun ve 
sessizce dinleyin. Üç dakika duyduğunuz 
her şeyi listeleyin. İkiniz de aynı 
şeyleri mi duymuşsunuz?

G
örev 02
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Yabani bir otun bakımını 
üstlen 

Neden korunması gerektiğini anlatan 
dokuz kelimelik bir şiir yaz.   

G
örev 03



Böcek izlemece

Sence ne düşünüyor? Buraya yaz.

1. Düşünce:

2. Düşünce:

3. Düşünce:

4. Düşünce: 

5. Düşünce:

G
örev 04
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G
örev 05

Kuş gözlemcisi 

A noktasından B noktasına tek bir kuş 
tarafından bile görünmeden ilerle. 

A Noktası:

B Noktası:      

Yaklaşık mesafe:    

Başarılı

Başarısız



Küçücük çakıllar 
kullanarak…

…mini bir taş yığını inşa et. Ne kadar 
yüksek yapabilirsin?

G
örev 06
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Bioblitz

Sadece beş dakika içinde kaç farklı canlı 
türü bulabilirsin?

Buraya yaz.

G
örev 07



Bir bıyık yap

İnce dallar, ot veya etrafında 
bulabildiğin diğer şeyleri kullan.

Bıyık tamamlandıktan sonra, “n” ile 
başlayan aşağıdaki kelimeleri 
kullanmadan önemsiz bir konu hakkında 
tam olarak bir dakikalık konuşma yap.

ne      nerede      ne zaman    

neden      nasıl      nokta      neşe 

G
örev 08
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Çamur kullanışlıdır, ancak ağzına 
girmemesine özen göster, yoksa 
kusabilirsin veya daha kötüsü olabilir.
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G
örev 09

Yüzünün tuhaf görünmesini 
sağla

Cildinde farklı şekiller oluşması için 
yüzünü farklı yüzeylere bastır.

Yüzünü keskin, kötü kokulu veya 
iğrenç şeylerin üstüne bastırma.



G
örev 10
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Bir manzara yarat

Toprağı kullanarak mini bir manara yarat. 
Dağlar, vadiler ve diğer yerşekillerini 
ekle. 

Aşağıdaki Alana arazinin uydu 
görüntüsünü çiz.
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İyi bir coğrafyacı olmak

Coğrafya merak ve keşifle ilgilidir. Size farklı 
yerleri yeni yollarla görme gücü verir; hatta 
hayali yerleri bile... Coğrafya aynı zamanda 
dünyayı anlamanıza, anlamlandırmanıza ve 
problemleri çözmenize de yardımcı olur. 

Coğrafyacı olmak için:

 Kendi sorularını sormalısın:

 Kendi yanıtlarını aramalısın.

  İnsanları, hayvanları, bitkileri ve 
yerleri izlemeli, dinlemeli ve onlarla 
konuşmalısın.

  Kim olduğunu ve eylemlerinin sonuçlarını 
düşünmelisin.

Coğrafyacılar araştırma yapmak, paylaşmak ve 
keşifler yapmak için pek çok farklı ‘mek’ ‘mak’ 
kullanırlar: Koklamak, yüzmek, haritalamak, 
çizmek, karşılaştırmak, hayal etmek, paylaşmak, 
soru sormak, hissetmek, araştırmak, bulmak, 
gözlemlemek, keşfetmek, toplamak, koklamak, 
tekrarlamak, tatmak ve deney yapmak gibi 
görevleri yerine getirme becerilerinizi 
geliştirecek ‘mek’ ve ‘mak’ların üzerinde çalışın.
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Gerilla Coğrafyacısı Ol

Bu kitaptaki görevleri sadece eğlence için 
yerine getirebilirsin. Ayrıca, bir Gerilla 
(goril değil) Coğrafyacısı olmak için de 
yapabilirsiniz. 

Gerilla Coğrafyacıları yerler hakkında 
sorular sorarlar ve diğer insanları soru 
sormaya teşvik ederler. Gerilla Coğrafyacıları 
adalete ve insanlara, vahşi hayata ve yerlere 
adil ve canayakın olmaya inanırlar. 
Gerçekleştirdiğiniz görevlerin bazıları 
insanları sizin için önemli olan şeyler 
üzerinde düşünmeye zorlar. Elbette, aynı 
zamanda pek çok eğlence, macera ve yeni 
keşifler yapmakla da ilgilidir.
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Görev:Keşfet Hakkında

Görev:Keşfet gerilla coğrafyacıları ve 
deneysel kaşifl er için özel bir eğitim 
türüdür.

Görevlerimiz belirli yaştaki kişilere yönelik 
değildir, aksine meraklı, eleştirel ve 
yaratıcı düşünen herkese göredir. Ancak 
unutmayın: Görevlerinizi yerine getirerek 
dünyayı bir daha asla aynı gözlerle 
göremeyeceksiniz.

Serimizdeki diğer kitaplar:

Görev:Keşfet Kamp Yapmak, Yiyecek, Yolda, Milli 
Parklar, Su ve John Muir.

Diğer görevlere göz atmak, puan kazanmak ve 
rozet kazanmak için MissionExplore.Net 
internet adresini ziyaret edin.
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Yazarlar hakkında

Bu kitap Explorer HQ’dan bir ekip tarafından 
yazıldı, tasarlandı, keşfedildi ve yayınlandı. 
İsimlerimiz  Helen, Daniel, Alan, Mark ve Tom. 

Kitabı beğendiğinizi, gerçekten 
kirlettiğinizi ve görev raporlarınızla 
doldurduğunuzu umuyoruz.

Çizer hakkında

Tom divit kalemle, sık sık mürekkep lekeleri 
yaparak çizer ve bu yüzden de internet 
sitesine www.inkymess.com adını verdi.



Katılırken tüm riskin size ait olduğunun farkında olun! 
Şaşırmaya hazır olun…

Tüm risk size ait olmak kaydıyla katıldığınızı farkında olun! 
Şaşırmaya hazır olun…

Bu çalışma Creati ve Commons Att ributi on-Noncommercial 4.0 Uluslararası Lisansına sahipti r. Lisansın kopyasını 
görüntülemek için: visit htt p://creavti vecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

@okuldisarida@okuldisarida 

Şaşırmaya hazır olun…

Okul Dişarida Günü Project Dirt’ün öncülüğünde ve Unilever’in 
Kirlenmek Güzeldir markalarının sponsorluğunda sınıf dışında 
öğrenmeyi ve dışarıda oynamayı kutlayan ve esin kaynağı olan global bir 
kampanyadır. 

Bu günde dünya genelindeki okullar en az bir ders saatinde açık havada 
ders yaparak temel becerileri öğretecek ve oyunun önemi hakkındaki 
farkındalığı artıracaklardır. Bunun açık havada öğrenmeyi ve oynamayı 
her okul gününün bir parçası yapmaları için okullara ilham vereceğini 
umuyoruz! Herkesin desteğiyle, her yerdeki çocukların çocukluklarını 
yaşamalarını ve istedikleri hayatı sürmeleri için ihtiyaç duydukları 
temellere sahip olmalarını sağlayabiliriz

Bugün oyna, yarına hazır ol!
Nasıl katılacağınızı öğrenmek ve tüm kaynaklara erişmek için:  
https://okuldisaridagunu.org/




