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petal

gövde

yaprak

kök

  "Merhaba! Benim adım Ayçiçeği Sally!
Benim köklerim toprak ALTINDA kalır
ve benim yapraklarım ve gövdem toprak

ÜSTÜNDE güneşe doğru ulaşır."
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Bitkiler tohumlardan güneşe doğru büyürler.
Fidenin güneşe doğru giden yolunu bulmasına 

yardım et.

3



4

“Büyümek için gıdaya ihtiyacım var,
aynen SENİN gibi!”



su
(H2O)

hava
(CO2)

enerji

“Ama ben, hava (CO2)
ve su (H2O) ile gıda yapmak

için güneşten gelen
enerjiyi kullanırım.”
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H  O

“İkimizin de gıdaya ihtiyacı var, ama gıdalarımızı
farklı şekillerde hazırlarız.  

Haydi yemek tariflerini karşılaştıralım.”
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Sally‛nin Gıdası İnsanlarin Gıdası

ŞEKER

“Mmm ... nefis görünüyor. Haydi yemek yapmaya
dönelim ! Her zaman bir yetişkinden yardım isteyin.”

Fotosentez: 
- güneş
- Karbon dioksit (CO2)
- klorofil
- Su (H2O)
- mineraller

Şeker ve oksijen elde
etmek için iyice karıştırın.

         
- Kırıklanmış 8 graham
   kraker karesi
- 1/4 su bardağı kuru
   üzüm
- 1/4 su bardağı fıstık
  ezmesi
- 2 yemek kaşığı bal
- 4 yemek kaşığı şekersiz
   hindistan cevizi

Pişmemiş Fıstık
Ezmesi Kurabiyeleri:
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Bu kurabiyelerin içindeki her şeyin bitkilerden 
geldiğini biliyor muydunuz?

Pişmemiş Fıstık Ezmesi Kurabiyeleri
Bir yetişkinden yardım isteyin.

Birleştirin:  
  graham kraker kırıntıları, 

  kuru üzüm,    

  fıstık ezmesi, 

  ve küçük bir kase içinde bal.

Bir kaşıkla karıştırın.

8 tane kurabiye kalıbı içine koyun,
ve hindistan cevizine hafifçe bastırın. 

Katılaşana kadar soğutun.
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OKSİJEN
(O2)

SU

MİNERALLER
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“Güneş ihtiyacım olan gıdayı yapmama yardımcı olur.  
Ayrıca, oksijen (O2), su (H2O) ve minerallere

ihtiyaçım vardır. Bunlar benim gıdalarımı ENERJİYE
çevirmeme yardım ederler!”



Bitkiler ihtiyacımız
olan havanın yapılmasına

yardımcı olur.
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“Senin kemiklerin var. Benim hücre duvarlarım var.
Biz büyüdükçe onlar bizi güçlü tutarlar.”
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Sarı hücreleri say  _____ Yeşil         say _____

 Tüm hücre duvarlarını (D) kahveregiye boya.
Tüm hücreleri (H) sarıya boya.   

Sally‛nin hücre duvarlarının noktalarını birleştirin.

     Bütün          yeşile boya. Onlara "kloroplast" denir. 
      Onlar Sally‛ye onun yeşil rengini verirler.
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“Sen böcek spreyini parka getirirsin.  
Ben sprey olmadan böcekleri püskürtebilirim!”



Bitkiler acı cekebilirler, tıpkı senin gibi.
Bitkiler yeni aksamlar büyütür. İnsanlar yapmaz.

Aşağıdaki kürekle kesilmiş çiçeğe yeni kökler çizin.
Çiçekler de solgun görünüyorlar.

Ordayken, niçin onlara biraz renk vermiyorsun?
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“Benim kim olduğunu göstermek için noktaları birleştirin!
Beni boyayın.”

Kaç kök ucu
görüyorsunuz? 

Birini daire
içine alın. 
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        Bitki aksanlarını bulabilir misiniz?
   

1. Petaller

2. Tohumlar

3. Gövde

4. Kökler

Sally‛nin aşagidaki aksanlarını
çizgi ile eşleştirin...
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BÜYÜK DEDE

YOSUN
BÜYÜK BABA

KARAYOSUNU BEN!
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Bu Sally'nin aile albümü.  
“Ben çok eski bir aileden büyüdüm.

Ailem geçen yıllar boyunca çok değişti.
Bugün beni ben yapan budur!”



?
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“Şimdi sen senin ailenden bahset!  
Sen de senin aile albümünü

çizebilir misin?”

ANNE BABA 

buraya adınızı yazın

Gözlerin
daha çok 

anneninkilere 
mi yoksa 

babanınkilere 
mi benziyor?
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“Benim arkadaşlarım türlü şekil
ve boyutlardadır.”



Farklı şekil ve boyutlarda yapraklar bul.

Birlikte yaşayan bitki ve hayvanlar bul.
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Çık keşfet!
Gördüğünü çiz ve boya!



?
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“Merhaba ! Ben Köknar Douglas.
Ben dağlarda yaşarım.

İnce yapraklarımı bütün yılboyu tutarım.
Bebek köknarlar kozalakların içindeki

tohumlardan büyürler.”  

“Douglas‛ın yanında kaç tane bebek köknar
büyüyebilir merak ediyorum?”



“Merhaba ! Ben Eğrelti otu Fran.  
Ben ağaçların altındaki gölgeli alanlarda yaşarım.”
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“Merhaba ! Ben Kaktüs Charlie.
Ben sıcak ve kuru çölde yaşarım.”
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Bitkiyi yaşadığı yerle eşleştirebilir misin?

SİZİN nerde
yaşadığınızı çizinSİZİ çizin

23



“Bütün bu büyüme ve oyun oynama beni susattı!
Ben en iyisi biraz su (H  O) içeyim ve

derin nefes alayım!”
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Uzun gövdeleri olan diğer bitkiler ile bunu tekrarlayın.
Aynı olan nedir? Aynı olmayan nedir?
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Bitki Sıhhi Tesisatçılığı

 Neye ihtiyacın var:
 - 1 kupa (devrilmeyecek ağır bardak)
 - 1 kereviz sapı
 - Gıda boyası

1. Kupayı yarıya kadar su ile doldurun.
2. 4 damla gıda boyası ekleyin ve karıştırın.
3. Kereviz sapının bir ucunu kesin.
4. Kereviz sapını suya koyun. Kesik ucu aşağıya koyun. 
5. Kerevize ne olacak? Tahmininizi çizin.  
6. Ne olacak bakalım. Her 6 saatte kontrol edin.
7. Şimdi ne görüyorsun? Bunu çizin.
8. Sapı kesip açın. İçinde neler var? Bunu çizin.



“Arkadaşım Arı Betty benim polenimi yaymaya
yardımcı olur. O sıkı çalışır!

Tatlı nektarımı Betty ile paylaşmak istiyorum.”
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Giderken polen toplayarak,
arı Betty‛yi kovana yönlendir! 
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   Sonbahar Yaprakları

30

Sonbaharda, bazı ağaçların yaprakları yeşil klorofil
kullanmayı durdurur. Yeşil renk kaybolur.

Yaprakları sonbahar renklerine boya.  



Kahvaltılık
gevrek
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Bitkilerden her türlü şeyler yapılır.



              Bitkilerle Boyama Etkinliği 
Neye ihtiyacın var:  
- Çeşitli renklerde sebze, meyve, çiçek ve baharatlar, maviyemişler (taze veya
  dondurulmuş), havuç, kahve (nescafe daha iyi olur), hazırlanmış hardal,
  Yeşillikler (koyu renkli marul, ıspanak), köri tozu ve denemek istediğin diğerleri
- Küçük kaplar
- Boyama için fırçalar veya pamuklu çubuklar
- Su
- Tercihe göre: limon suyu ve karbonat

 
Tarif:
Farklı küçük kapların içine, daha önceden öğütülmüş ya da sıvı bitki malzemesini küçük miktarlarda
ekleyin ve çok az miktarda su ilave edin. Boyamak için kullanılabilecek yoğun bir sıvı oluşturana kadar
karıştırın. Bazı örneklerin biraz su eklenerek doğranmış, öğütülmüş, veya küçük parçalar halinde
ezilmiş olması gerekecektir. Bunlara örnek yaban mersini, havuç, kırmızı biber, marul ve ıspanak
sayılabilir. Ezildikten sonra, sıvı kağıt kahve filtresi kullanılarak filtre edilebilir. Koyu renk marul
yaprağını boyanacak yerin üstüne koyup, üstunden demir para ile sürterek güzel bir yeşil renk yapmak
için kullanılabilir. Yeşil renk kağıda aktarılır. Mavi yemiş ve mor renkli birçok meyveler, sebzeler,
çiçekler asidik ya da bazik koşullarda renk değiştirir. Eğer mavi yemiş sıvısına küçük miktarda sirke
eklerseniz, renk pembeye dönecektir. Mavi yemiş sıvısına biraz suyla karışık karbonat eklediğinizde,
renk güzel mora dönecektir. Ayrıca bunları bez, elyaf ve haşlanmış yumurta gibi şeyleri “boyama”
için kullanabilirsiniz.
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HABERLER

Bitkilerden yapılan öğeleri daire içine alın.



   Daha fazla Etkinlikler!
     Sebzelerinizi besleyin!

Neye ihtiyacın var:
- 1 paket fasulye tohumu
- Tohum ekimi için 2 küçük bardak
- Kum
- Su
- Bitki gübresi
Yaklaşık 6 tohumu gece boyunca suda bekletin. 2 tane su bardağını biraraya getirin
ve herbirisini nemli kum ile doldurun. Her bardağa kum yüzeyinin hemen altına 3
tohum koyun. Bardakları penecere kenarına koyun ve her gün onları kontrol edin.
Kurumadıklarından emin olun! Bitkilerin büyümeye başladığını gördükten sonra,
bardakların birine gübre ekleyin. Ne kadar gübre ekleyeceğinizi görmek için, gübre
kabının üzerindeki kullanma talimatlarina uyduğunuzdan emin olun. Diğer bardağa
gübre koymayın. 3-4 hafta sonra, bitkileri kumdan dışarı alıp bunları aşağıya çizin.
Her biri nasıl farklı büyüdü?

         Gübreli bitkiler:                                           Gübresiz Bitkiler:
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 Daha fazla Etkinlikler!
 Bitkiler Nasıl Daha fazla Bitki Üretir!

Lima fasulyelerini yaklaşık bir saat su içinde bekletin. Anne babanızın yardımıyla bir
fasulyeyi alın ve onu iki parçaya ayırın. İçindeki bebek bitkiye bakın ve küçük
yaprakları ve kökleri bulun. Yaklaşık 6-8 fasulyeyi veya diğer tohumları gece
boyunca suda bekletin. Tohumları nemli topraklı bardaklara ekin ve pencere kenarına
koyun. Şimdi bitkilerin her geçen gün büyümelerini izleyin! Ayrıca bir havucun
tepesini kesip ve derin olmayan bir tabakta su içine koyabilirsiniz.  Kurumadığından
emin olun ve tohum olmadan havucun nasıl büyüdüğünü izleyin!

Neye ihtiyacın var:
 

- Lima fasulyesi, ayçiçeği tohumu, kabak çekirdeği
- Su
- Küçük bardaklar
- Toprak
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 Hangi Yöne doğru Büyüme?

Neye ihtiyacın var:
- Lima fasulyesi veya diğer fasulye tohumları
- Tohum dikimi için küçük saksılar veya bardaklar
- Toprak
- Su

Yaklaşık 6-8 fasulye tohumunu gece boyu suda bekletin. 2 küçük saksı veya bardağı
biraraya getirin ve nemlendirilmiş toprak ile doldurun. Her bardağa yüzeyin hemen
altına 3-4 tohum koyun. Bardakları penecere kenarına koyun ve her gün onları
kontrol edin. Kurumadıklarından emin olun! Bir defa bitkilerin boyları 13-15 cm
büyüdüğünde, saksılardan birini dikkatlice yana çevirin. Şimdi bitkilere ne
olacağını düşünüyorsunuz? Bir sonraki hafta boyunca ne olacağını izle. Yaklaşık
10 gün sonra, bitkileri saksıların dışına çıkar ve topraklarını yıka. Her bir bitkiye
ne oldu? Bitkileri kağıt üzerine yerleştirin ve bir sonraki sayfada her bir bitkiyi
çizin ve boyayın. Bitkilerin büyümesindeki farklılığa ne sebep oldu düşünüyorsunuz?
Bardakların birini karanliğa ve birini ışığa yerleştirerek, bu denemeyi yeniden
deneyin. Karanlıkta büyüyen bitkiler ne olacak sizce? Yaklaşık 10 gün sonra
karanlıkta büyüyen bitkileri dışarı alın. Karanlıkta büyüyen bitkilerdeki fark neydi?



Bitkilerini buraya çiz ve boya.
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Öğretmenler, Veliler ve Temsilciler:
Bu boyama / etkinlik kitabı

Amerikan Bitki Biyologlar Birliği‛nin desteğiyle
Birliğin, tüm insanların bitkilerin günlük
hayatımızdakı önemi, alaka ve güzelliğini

görmelerine yardim etmek vizyonuna
hatta en küçük öğrencileri de dahil

etmek için oluşturuldu.
Bu kitap, ASPB Eğitim Vakfı tarafından

geliştirilen (arka kapağa bakınız)
Okul öncesi ve yeni okuyanların anlayabileceği

ve takdir edeceği,12 Bitki Biyoloji İlkesini
içerir. Bitki anatomisi, fizyolojisi, ekolojisi ve
evrim konularını eğlenceli bir yolla öğrenilmesi

amaçlanmıştır.
Bu kitabın kopyalarını istemek için ya da

bölgenizdeki bitki bilim adamlarıyla
bağlantıya geçme olanaklarını sormak için,

lütfen info@aspb.org ile 
irtibata geçiniz.

Daha fazla ücretsiz ilköğretim ve sonrası
eğitim kaynakları için,

www.aspb.org/education sayfasını ziyaret edin.
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             Bitki Biyolojisinin 12 İlkesi

1. Bitkiler, mikrop ve hayvanlarla aynı biyolojik süreçleri ve biyokimyayı içerir. Bununla 
birlikte, bitkiler büyüme için başka kimyasal elementler ile birlikte güneş enerjisini de 
kullanmak yeteneğine sahip olmaları ile eşsizdirler. Bu fotosentez süreçi, dünyanın gıda ve 
enerji kaynağını sağlar.

2. Bitkiler büyümek için bazı inorganik elementlere ihtiyaç duyarlar ve bu besinlerin biyos-
ferde dolaşımında önemli bir rol oynarlar.

3. Kara bitkileri, okyanusta yaşayan, yosun gibi atalardan evrimleşmiş, ve bitkiler atmosfere 
oksijen ve ozon ilavesi dahil, yaşamın evriminde bir rol oynamıştır.

4. Çiçekli bitkilerin üremesi eşeyli üremeyle olur, tohum üretimi ile sonuçlanır. Üreme, eşeysiz 
coğaltma yoluyla da oluşabilir.

5. Bitkiler, hayvanlar ve birçok mikrop gibi, büyüme ve üremek için solunum yapar ve enerji 
kullanır. 

6. Hücre duvarları,bitkiler için yapısal destek sağlar ve aynı zamanda insanlar, böcekler, 
kuşlar ve diğer birçok organizmalar için lif ve inşaat malzemesi sağlarlar.

7. Bitkiler tek hücrelerden devasa ağaçlara kadar değişen boyut ve şekil çeşitliliği 
gösterirler.
 

8. Bitkiler, günlük kullanımda lif, ilaç, ve diğer sayısız önemli ürünün birincil kaynağıdır.
 

9. Bitkiler, hayvanlar gibi, mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı hastalıklarla yaralanma 
ve ölüme tabidir. Bitkilerin, hastalık ve zararlılara karşı kendilerini savunmak için benzersiz 
teknikleri vardır.
 
10. Su, bitki hücre ve organlarında bulunan önemli bir moleküldür. Bitki yapısı, gelişimi ve 
büyümesindeki önemli rolü ile birlikte, su, organik moleküller ve tuzların iç dolaşımı için önemli 
olabilir.
 
11. Bitki büyüme ve gelişmesi hormonlarının kontrolü altındadır ve bu ışık, yerçekimi, dokunma 
veya çevresel stres gibi dış sinyallerle etkilenebilir.

12. Bitkiler geniş çeşitlilikteki çevrelerde yaşarlar ve uyum sağlarlar. Bitkiler, kuşlar, faydalı 
böcekler, ve ekosistemdeki diğer yaban hayatı için farklı yaşam alanları sunarlar.

Bu kitaptan daha fazla satın almak için tıklayınız - https://www.createspace.com/4039104  
Daha fazla ücretsiz etkinlikler için http://www.aspb.org/education sayfasına gidin.  

Lütfen bu kitabı GERİ DÖNÜŞTÜRÜN—(Bu kitap) bitkilerden yapılmıştır.
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