Öç-Öç alma duygusu iyi bir şey değildir.
Dev-Dev gibi bir adam kapıdan içeriye girdi.
Horon-Düğünde horon oynanır.
Kanı-Başarılı olacağım kanısındayım.
Emek-Emek harcamadan yemek olmaz.
Kalkınmak-Kalkınmak için çalışmak gerekir.
Tanrı vergisi-Ali de tanrı vergisi bir zeka vardı.
Şerbet-Bu şerbet çok şekerli olmuş.
Bağır –Bağrım ağrıyor.

1-Ormanların yararları sayılamayacak kadar çoktur çocuklar.

Avrupa’da öyle ülkeler vardır ki ormanların sayesinde zengin
olup kalkınmışlardır. Ormana verilen emek hiçbir zaman
kaybolmaz. İnsana karşılığını en iyi şekilde verir.
6-Öğrenciler ağaç dikmeye karar verdiler.

7-Ağaç dikeriz, İnsanları bilinçlendiririz. Ormana
bekçi tutarız. Ağaçlar büyüyene kadar hayvanları
ormana sokmayız.

Yemyeşil bir köyün kurak
ve çorak bir yer haline
gelmesi.

2-Bol ormanı olan yeşil bir köymüş. Daha sonra
çorak ve kurak bir yer haline gelmiş.
3-Bilgisizlikten dolayı ormanları kestiler yaktılar
ve sattılar. Hayvanlara yedirdiler.
4-Boztepe köyünün hikayesini Veli Dayı
anlatmaktadır.
5-Yeşilyurt köyü yıllar sonra Boztepe adını
almıştır.

Bilgisizlik çok kötü bir şeydir. İnsana ve
doğaya zarar verir. Ağaca ve ormana sahip
çıkılmadığı zaman aslında insanlar
kendisine zarar vermiş olur.

VELİ DAYI – Bir dev yedi
bitirdi desem gene inanmaz
mısınız?

Veli Dayı insanların
bilgisizliğini bir deve
benzetiyor.
Sadece bir devin köyü bu
hale getirebileceğini
söylüyor.

Duyurudaki görsel ve yazılar çok anlamlıdır.
Tek kalan bir ağacın etrafında tüm canlılar
toplanmış. Eğer sahip çıkılmaz ise böyle
olabiliriz anlamı çıkıyor.

Ağaca sahip çık!
Toprağını koru!
Gibi yazılar bulunmaktadır.

Toprak demek hayat demektir. Çünkü toprak tüm canlılara hayat verir. Tüm canlılar topraktan beslenir.

ORMAN(alıntıdır)

Ormanların faydaları hakkında onlarca madde sayabiliriz. Bu kadar değerli olan
ormanlarımızı korumak ise onları oluşturmak kadar önemli, bu sebeple ormanları korumanın
yolları bilinmelidir.
Yüz yıllar boyunca kendiliğinden oluşmuş ve varlığını sürdüren ormanlarımız olsun,
insanoğlunun ağaç dikmek vasıtasıyla oluşturduğu ormanlar olsun hepsi bizim değerimiz ve
geleceğimiz. Bu sebeple onlara gereken önemi vermemiz gerekiyor.
Ormansızlaşmanın temel sebeplerinden biri, ağaçların ticari olarak kesilmesidir. Ağaçlar çok
yıllık bir kaynak olarak kabul edilmekle birlikte, çok büyük çapta sömürüldükleri zaman eski
hallerine ulaşmaları ya asla gerçekleşmez yada onlarca yıl beklemek gerekebilir.
Yangın nedeniyle ormanların tahrip olması veya yok olması oldukça yaygındır. Bazen, yangın
şimşek çakması veya sürtünme gibi doğal süreçler ile başlar, çoğu durumda ise kasıtlı olarak veya
kasıtsız olarak insan tarafından da orman yangınları başlatılabilir.

