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1. GÜN (22.07.2015)
Necla Hanım konağında toplandık. Balon
etkinliğiyle tanıştık. Herkes kendine bir lakap
buldu. Obalarımızı seçtik. Orman Osman,
Badem Adem, Selvi Seda, Hamster Halime, Huş
Hasan ve Sindrella Sevcan oba üyelerimiz oldu.
Oba başkanımız Orman Osman oldu.
Osmaneli hakkında bilgi edindik, Osmaneli
evlerinin mimarisini öğrendik. Günüören
köyünü ziyaret ederek ipekböceği yetiştiriciliği
hakkında bilgi edindik.
Osmaneli Belediye Başkanı ve Kaymakam Bey
projenin açılışı için akşam yemeğine teşrif etti.
Bilecik’e döndük ve odalarımıza dinlenmeye
çıktık.

uğrayıp bitkilerle ilgili bilgi aldık. Necla Hanım
konağındaki öğle yemeğinden sonra kamp
yapacağımız Dereyörük Köyüne doğru hareket
ettik. Yasin Hocamız kamp teknikleri hakkında
bizleri bilgilendirdi. Ardından çadırlarımızı
kurduk. Kamp boyunca karınlarımızı doyuracak
erzakımızı ve kap-kacağımızı aldık. Akşam
yemeği için gelen köfteler bozuk çıktı ve
köfteler imha edildi. Yerine sucuk pişirip ekmek
arası yaptık. Üzerine karpuz kesip yedik. Akşam
bulaşıkları yıkadık. Yemekten sonra Belediye
Başkanı Münir ŞAHİN Bey’in sürpriz yaparak
getirdiği davul klarnetin eşliğinde eğlendik.
Sonrasında Medet Hocamız ilkyardım ile ilgili
bilgilendirme yaptı. Çok faydalı bilgiler edindik.

3. GÜN (24 Temmuz 2015 )
2. GÜN (23.07.2015)
Sabah kahvaltısından sonra Necla Hanım
konağına geçtik. Osmaneli manzarasına hakim
Tekke Tepe’ye gittik. Orada bol bol fotoğraf
çektirdik ve peyzaj desenini değerlendir. Buz
gibi lezzetli bir karpuz yedik. Osmaneli’nin
peyzajı hakkında Aslı Hoca’dan bilgi aldık. İpek
grubu olarak peyzaj resmi çizdik. Seyir
tepesinden konağa dönerken bir fidanlığa

Sabah erkenden kuş gözlemi yapmak üzere
orman yürüyüşüne çıktık. Birkaç farklı kuş
türünü
dürbünlerle
gözlemledik.
Kuş
gözleminden sonra kahvaltımızı yaptık. Emin
Hocamız bitkileri anlattı. 20 değişik bitkinin
Latince adını ve genel özelliklerini öğrendik.
Daha sonra su ile ilgili hocamız Göksu çayı
kenarında bize su ile ilgili bir eğitim verdi.
Ülkemizde ve dünyada suyun önemini
öğrendik.
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Akşam yemeğinde yemek yapma yarışması
düzenledik. Her oba orman kebabı ve bulgur
pilavı pişirdi. Seçilen jüri üyelerinin tadımını
yaptığı yarışmayı bizim oba kazandı. Yemek
yarışmasından sonra drama etkinliği yapıldı.
Tüm obalar doğayla ilgili şarkıları derleyip,
canlandırmalar eşliğinde sundu. Çok güzel
canlandırmalar izledik, ancak İpek Obası olarak
sonuncu olduk. Türkü etkinliğindeki hüsran
sonrasında grubun motivasyonunu tekrar
yerine getirebilmemiz için bir sonraki
yarışmaya çok iyi hazırlanmamız gerektiğini
birbirimize empoze ederek motive olmaya
çalıştık. Bu motivasyon terapisi sonrasında
“karpuz yeme” yarışması düzenlendi. Grup
arkadaşlarının birbirinden cesur ve haşin
karpuz yemesi sayesinde İpek Obası olarak bu
yarışmayı
birincilikle
bitirdik.
Yarışma
sırasındaki haşin ve komik tavrımız yarışma
sonrasında hocalar ve diğer oba üyeleri
tarafından espri yağmuruna tutulmamıza
neden oldu. Günün sonunda kamp nöbeti için
bize bir şaka hazırlandı. Eğer gerçek olsaydı
gece saat 02:00’de nöbet tutmak zorunda
kalacaktık.

4. GÜN (25 Temmuz 2015)
Sabah erken kalkıp sucuk pişirdik. Suat, Emin,
Yasin ve Muharrem hocalarımızın eşliğinde
keyifli bir kahvaltıdan sonra bulaşıklarımızı
yıkayıp Önder Hocamızın dersine geçtik. Önder
Hocamızdan zararlı böcekler hakkında bilgi
edindik. Peşinden Muharrem Hocamız Fizik ve
çevre etkileşimini anlattı. Sonra çadırlarımızı
toplayıp etrafı temizledik. Fotoğraflarımızı
çekip Bilecik’e doğru yola koyulduk.
Yemekten sonra Yasin Hocamızdan yaban
hayvanlarını öğrendik. Hayvanlardan sonra
Suat Hocayla kampın “EN”lerini seçtik. Biz
dersteyken Haluk Hocamızın sürprizi ile
keyiflenip pastalarımızı yedik.

5. GÜN (6 Temmuz 2015)
Kahvaltıdan sonra trecking için yola çıktık. KAF
(Kuzey Anadolu Fay) hattının yanından
geçerken Haluk Hocamızdan bilgiler aldık.
İznik’e girmeden üst rakımlara doğru yola
devam ettik. İznik’i kuşbakışı gören bir noktada
mola verdik. Kısa bir bilgilendirmeden sonra
yola devam ettik. Yolda sarı kantaron tarlasına
girip bolca fotoğraf çektik. Sonra Büyükaliç
Yaylasına vardık. Bir grup ortamı keşif turuna
çıktı. Bir grup da öğle yemeğini hazırladı.
Karnımızı
doyurduktan
sonra
Gökhan
Hocamızdan çam türleri hakkında bilgi aldık.
Peşinden Önder Hoca bilgilendirme yaptı,
ardından Tagi Hoca HES’lerden bahsetti. Sonra
ormanın içine doğru keyifli bir yürüyüşe
başladık. Yürüyüşümüzü tamamlayıp otelimize
geldik ve duş alıp yemek yedik. Yasin Hocamızın
önderliğinde yaban hayvanlarıyla ilgili kart
eşleştirme oyununu oynadık. Maalesef oyunu
Lefke Obasına verdik. Oyun çok hoşumuza gitti.
Kendi derslerimizde de kullanabileceğimizi
tartıştık. Özellikle Hücre dersi işlenirken bu tarz
oyunlara başvurabileceğimizi düşündük.

6. GÜN (27 Temmuz 2015)
Soğucakpınar köyünde köylülerle konuşup
köylüler hakkında bilgiler aldık. Köyde çok sıcak
karşılandık. Yedik, içtik. Köyden yemek için
Osmaneli’ne geldik. Karnımızı doyurduktan
sonra arıcılıkla ilgili bilgiler almak için bir
yetiştiriciyi ziyaret ettik. Bilgilendirmeden sonra
Bilecik’e gelip dinlenip tekrar Osmaneli’ne
geçtik ve yemek yedik. Öğretmenevine dönüp
Tuğba Hoca’dan kuş gözlemciliği ile ilgili detaylı
bilgi aldık. Peşinden Ümit Hoca böcekler
hakkında bilgi verdi. Saat 00:45’te biten
dersten sonra yatmak üzere dağıldık.

7. GÜN (28 Temmuz 2015)
Sabah kahvaltısından sonra Harmankaya
Kanyonu Tabiat Parkını görmek için yola çıktık.
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Gölpazarı İlçesi’nde 10 dakika mola verip
lezzetli sularından içtik.

İdris Hoca’dan güneş yardımıyla yönümüzü
nasıl bulabileceğimizi öğrendik.

Harmankaya Kanyonu’nda öncelikle İdris Hoca
milli parklar ve tabiat parkları hakkında bilgi
verdi. Daha sonra kanyona girip dere içerisinde
yürüdük. Düşe kalka geçen yolculuk çok
keyifliydi.

Ümit Hocayla derede yaşayan solucanları ve
minik canlıları inceledikten sonra Bilecik’e gelip
1 saatlik dinlenmenin ardından yemeğe gittik.
Muhteşem bir yemek faslının peşinden katılım
belgelerimizi aldık. Osmaneli’ne geçtik. Orada
Nigar Hocadan doğal boyalarla ilgili bilgi alıp
tişörtlerimizi boyadık ve Bilecik’e geri döndük.

Kanyondan çıktıktan sonra ekmek arası
karnımızı doyurup Tagi Hocanın oryantiring
sunumunu dinledik. GPS aracını tanıdık. Ayrıca

