
Çevre Dostu Bebek Evi
Yapmaya Haz›r m›s›n›z?
Çevre dostu bir bebek evi sizce nas›l olurdu? ABD’de geçen y›l düzenlenen bir yar›flma tam
da bu konuyla ilgili. Yar›flmac›lardan beklenen, çevre dostu evlerde kullan›lan uygulamalar›
gösteren bir bebek evi tasarlamalar›. Yar›flmaya kat›lanlar aras›nda mimarlar, üniversite
ö¤rencileri ve ilkö¤retim ö¤rencileri var. Bu sayfalarda bu yar›flmada ödül alan baz› çevre
dostu bebek evlerine yer verdik. Biz de sizlerden at›k malzemeler kullanarak çevre dostu bir
bebek evi tasarlaman›z› ve foto¤raf›n› çekerek bize yollaman›z› istiyoruz. Foto¤raflar›n›z›n

bir k›sm›na gelecek
say›lar›m›zda ve web
sitemizde yer verece¤iz.
Ancak çekece¤iniz
foto¤raflar›n çok net ve
anlafl›l›r olmas›na özen
göstermenizi bekliyoruz.

Çevre Dostu Bebek Evi
Yapmaya Haz›r m›s›n›z?

Çevre dostu yaflam
konusunda
hayvanlardan ö¤renecek
çok fleyimiz var. Bu
bebek evini yapanlar da
böyle düflünüyor. Bu
küçük evin çat›s›nda bir
kufl, girifl kat›nda bir
sincap, bodrumunda da
bir köstebek yafl›yor.
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Adres:

“Çevre  Dostu
Bebek  Evi  Tasarlayal›m” 

e-posta: cocuk@tubitak.gov.tr

Bu  bebek  evlerinde  kullan›lan  ilginç
malzemeleri  fotograflarda  bulabilir misiniz?

     Seker kâg›tlar›
Snorkel

Dondurma çubugu
Kemer tokas›

Hal› parçalar›
Tarak

Adres:Adres:
TÜB‹TAK 

“Çevre  Dostu“Çevre  Dostu
Bebek  Evi  Tasarlayal›m” Bebek  Evi  Tasarlayal›m” 

Bilim Çocuk Dergisi 
Atatürk Bulvar›

No: 221   Kavakl›dere
06100 Ankara

e-posta: cocuk@tubitak.gov.tre-posta: cocuk@tubitak.gov.tr

Bilim Çocuk 3399

Bu bebek evini bir 6. s›n›f ö¤rencisi tasarlam›fl. Evin
en önemli özelli¤i, enerji gereksiniminin üç farkl›
temiz enerji kayna¤›ndan karfl›lanabiliyor olmas›.
Çat›da günefl panelleri ve rüzgâr türbini var.
Bahçede de su kayna¤›ndan enerji elde etmeyi
sa¤layan bir de¤irmen bulunuyor.

Bu bebek evinin yap›m›nda malzeme
olarak eski birer “Monopoly” ve
“Scrabble” oyun kutusu kullan›lm›fl.
Banyo küvetinden lavabosuna kadar
evin her bölümünde at›k malzemelerden
yararlan›lm›fl.
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