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Kitaba ilişkin sorular
1.

Kış neden bir türlü gelmiyor?
2.

Mevsim döngüsünün aksaması ormanda nelere yol açıyor?
3.

Orman canlılarının kış mevsiminde sıcaktan bunalmasının nedeni nasıl keşfediliyor?
4.

Yakışıklı Boncuk’un hayatını tehlikeye atacak kadar önemsediği tutkusu nedir? Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

5.
“Demir Ejderhalar” aslında nedir? Çevreye ne gibi bir zarar vermektedir?

6.
Kitaba göre insanlar kargalardan neden nefret ediyor? Sizce kargalar mı haklı, insanlar mı?

7.
Ormanı ve gezegeni kurtarmak için kitap kahramanlarının planı nedir?

8.
Sizce kurtarma planının başarıya ulaşmasındaki ana etkenler nelerdir?
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Sınıf etkinlikleri

Araştırma: 
Gezegenimizin ortalama sıcaklığının 1 santigrat derece yükselmesi durumunda canlılığı bekleyen 

tehlikeleri araştırarak sonuçları sınıfınıza sözlü, yazılı veya görsel yöntemlerle anlatın.
Dijital Müze:

Doğanın tahrip edilmesi konusunda kendi çektiğiniz veya internetten bulduğunuz fotoğraf veya 
videolardan bir seçkiyi “Artsteps” uygulaması üzerinden bir dijital müzede sergileyin.

El işi: 
Hindi Boncuk gibi topladığınız çeşitli malzemelerden kolye, bileklik gibi bir süs eşyası yapın. 

Geri-ileri dönüşüm:
Çöpe atmak üzere olduğunuz herhangi bir malzemeden uzun süre kullanılacak yeni bir eşya 

oluşturun.
Resim:

Düzenli mevsim geçişlerini ele alan bir resim çizin.
Sunum:

Gruplara bölünerek “temiz enerji kaynakları”ndan birini seçip söz konusu kaynağı sınıfınıza 
tanıtacak bir sunum hazırlayın.  

Yazı:
Karga Kartopu’nun neden beyaz görünmek istediğini, bunun size göre doğru olup olmadığını 

anlatan bir yazı yazın.


