
 

 

 
 

 

VERMİKÜLTÜR ATÖLYESİ | SOLUCAN EVİ YAPIMI 

Çocukların doğa ile dost olmalarına yönelik tasarlanan ve ekoloji formasyonu genel 
programı içinde yer alan bu atölye, vermikültür konusuna giriş niteliğinde ve başlangıç 
seviyesindedir. Okul öncesi (2-6 yaş arası) ve ilkokul (6-11 yaş arası) gruplar için 
uygundur. 
Eğitim (#education) ile eğlenceyi (#entertainment) bir arada sunan #edutainment 
programının 45 dakikalık bir zaman dilimini kapsayan bu atölye çalışması, 12-20 kişilik 
gruplar ile interaktif olarak yapılmaktadır.  
Katılımcılar önce solucanlar hakkında genel bilgi edinecek, doğal yaşam koşullarını 
öğrenmek için simülasyona katılacak ve eksiksiz bir solucan evi kurmak için birlikte 
çalışacaklar. Kompost, vermikompost, vermikasting, organik, atık yönetimi, çürüme 
gibi günlük yaşamlarında uzak oldukları yeni kavramları ve konuları deneyleyerek 
öğreniyor ve işbirliği içinde tamamladıkları solucan evine henüz tanıştıkları solucan 
kardeşlerini yine hep birlikte yerleştiriyorlar. 
 
Ekoloji konularına önem veren okullar için eşsiz bir özel etkinlik olan solucan evi yapımı 
ve diğer APV Kidz School etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve/veya 
kurumsal talepleriniz için lütfen bize yazın:  

          farm@turkkusu.com 
APV Kidz School, APV Academy ve APV – Agriculture | Permaculture | Vermiculture 
markalarımız ile yaptığımız çalışmalar ve sunduğumuz hizmetler için sosyal medya 
hesaplarımızı takip edebilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
                          www.APVfarm.site 
 
EK BİLGİ Atölye çalışması, mum mühürlü Katılım Belgesi dışında 500 adet Eisenia 
Fetida türü kültür solucanı ve ilk kompost yapılana kadar yetecek miktarda 
vermikompost (solucan maması) kiti satışı/hediye edilmesi ile isteğe bağlı olarak 
desteklenebilir. 



 

 

 
 

 

VERMİKOMPOST ATÖLYESİ | EVSEL ORGANİK ATIK YÖNETİMİ 

Çocukların doğa ile dost olmalarına yönelik tasarlanan ve ekoloji formasyonu genel 
programı içinde yer alan bu atölye, kompost ve vermikompost konularına giriş 
niteliğinde ve orta seviyededir. Okul çağındaki (6-11 ile 11-17 yaşlar arası) gruplar için 
uygundur. 
Eğitim (#education) ile eğlenceyi (#entertainment) bir arada sunan #edutainment 
programının 45 dakikalık bir zaman dilimini kapsayan bu atölye çalışması, 12-18 kişilik 
gruplar ile interaktif olarak yapılmaktadır.  
Katılımcılar önce evsel organik atıkların çöp olmadığı ve yeniden kazanılan değerli bir 
malzeme olduğu bilgisini edinecek, bahçecilik alanında neler yapılacağı ve ne tür 
başarılar elde edilebileceğini görecekler. Solucanların bu süreçte yarattığı katma 
değerin yanı sıra kompost, vermikompost, vermikasting, organik, atık yönetimi, 
ekolojik, çürüme gibi günlük yaşamlarında uzak oldukları yeni kavramları ve konuları 
deneyleyerek kompost yapımını, bir başka ifade ile kendi evsel atık yönetimi ünitelerini 
nasıl kuracaklarını ve kullanacaklarını öğrenecekler. 
 
Ekoloji konularına önem veren okullar için eşsiz bir özel etkinlik olan evsel organik atık 
yönetimi ünitesi yapımı ve diğer APV Kidz School etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgi 
edinmek ve/veya kurumsal talepleriniz için lütfen bize yazın:  

          farm@turkkusu.com 
APV Kidz School, APV Academy ve APV – Agriculture | Permaculture | Vermiculture 
markalarımız altında yaptığımız çalışmalar ve sunduğumuz hizmetler için sosyal medya 
hesaplarımızı takip edebilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
                          www.APVfarm.site 
 
EK BİLGİ Atölye çalışması, , mum mühürlü Katılım Belgesi dışında tüm ev halkının 
organik atıklarını gübreye dönüştürecek, kişi başına 1000 adet Eisenia Fetida türü 
kültür solucanı ve ilk kompost hazır olana kadar yetecek miktarda vermikompost 
(solucan maması) kiti satışı/hediye edilmesi ile isteğe bağlı olarak desteklenebilir. 



 

 

 
 

 

PERMAKÜLTÜR ATÖLYESİ | ŞİFALI BİTKİLER SPİRALİ 

Çocukların doğa ile dost olmalarına yönelik tasarlanan ve ekoloji formasyonu genel 
programı içinde yer alan bu atölye, permakültür konularına giriş niteliğinde ve orta 
seviyededir. Okul çağındaki (6-11 ile 11-17 yaşlar arası) gruplar için uygundur. 
Eğitim (#education) ile eğlenceyi (#entertainment) bir arada sunan #edutainment 
programının 45 dakikalık bir zaman dilimini kapsayan bu atölye çalışması, 12-18 kişilik 
gruplar ile interaktif olarak yapılmaktadır.  
Katılımcılar öncelikle yaşayan toprak (#soil) ile ölü toprak (#dirt) arasındaki farkı 
görecek, şifalı bitki spiralinin yararlarını ve nasıl yapıldığını öğrenecek, bitkilerinin insan 
yaşamındaki önemi hakkında bilgi edinecek ve devamında tohum ve/veya fide ekimini 
deneyleyecekler. Kapalı ortamda ve/veya açık alanda yapılacak şifali bitki spiraline 10-
12 kadar bitki tohumu ve/veya fidesi ekilecek. Bitkiler arasındaki etkileşimi gözeterek 
bir arada ekilecek bitkilerin seçimi ile hortikültür, su tutucu altyapı ile yükseltilmiş 
toprak düzenlemesi bilgileri ile de hugelkültür gibi günlük yaşamlarında uzak oldukları 
yeni kavramları ve konuları deneyleyecek ve kendi minyatür tarım faaliyetlerini, başka 
bir ifade ile kendi permakültür tasarımlarını nasıl yapacaklarını öğrenecekler. 
 
Ekoloji konularına önem veren okullar için eşsiz bir özel etkinlik olan şifalı bitki spirali 
yapımı ve diğer APV Kidz School etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek 
ve/veya kurumsal talepleriniz için lütfen bize yazın:  

          farm@turkkusu.com 
APV Kidz School, APV Academy ve APV – Agriculture | Permaculture | Vermiculture 
markalarımız altında yaptığımız çalışmalar ve sunduğumuz hizmetler için sosyal medya 
hesaplarımızı takip edebilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
                          www.APVfarm.site 
 
EK BİLGİ Atölye çalışması, mum mühürlü Katılım Belgesi dışında ev gereksinimini 
karşılayacak tohum seti satışı/hediye edilmesi ile isteğe bağlı olarak desteklenebilir. 



 

 

 
 

 

PERMAKÜLTÜR ATÖLYESİ | TOHUM TOPLARI 

Çocukların doğa ile dost olmalarına yönelik tasarlanan ve ekoloji formasyonu genel 
programı içinde yer alan bu atölye, permakültür konusuna giriş niteliğinde ve başlangıç 
seviyesindedir. Okul öncesi (2-6 yaş arası) ve okul çağındaki (6-11 ile 11-17 yaşlar 
arası) gruplar için uygundur. 
Eğitim (#education) ile eğlenceyi (#entertainment) bir arada sunan #edutainment 
programının 45 dakikalık bir zaman dilimini kapsayan bu atölye çalışması, 15-20 kişilik 
gruplar ile interaktif olarak yapılmaktadır.  
Katılımcılar öncelikle ormanlardaki ağaçlardan elde edilen kağıda basılan gazetelerin 
işe yaramaz bir atık olmadığını ve yeniden kazanılacak değerli bir malzeme olduğunu 
bilgisini edinecek, kağıtları sıcak su ile işleyerek özel bir hamur elde edecek ve bu 
hamura katacakları tohumlar ile toplar oluşturacaklardır. Bu topları rengarenk 
boyadıkları yumurta kartonları ya da kutuları içinde sevdikleri aile bireyleri ve 
arkadaşlarına hediye ederek hem karbon ayak izi (#carbonfootprint) yok denecek 
kadar düşük, çevre dostu (#ecofriendly) hediyeler verilebileceğini gösterecek hem de 
toprağa gömülmelerinden bir süre sonra rengarenk açacak çiçekler ile doğadaki 
sürdürülebilirliğin ne kadar kolay olduğuna tanıklık edecekler. 
 
Ekoloji konularına önem veren okullar için eşsiz bir özel etkinlik olan tohum topu yapımı 
ve diğer APV Kidz School etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve/veya 
kurumsal talepleriniz için lütfen bize yazın:  

          farm@turkkusu.com 
APV Kidz School, APV Academy ve APV – Agriculture | Permaculture | Vermiculture 
markalarımız altında yaptığımız çalışmalar ve sunduğumuz hizmetler için sosyal medya 
hesaplarımızı takip edebilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
                          www.APVfarm.site 
 
EK BİLGİ Atölye çalışması, mum mühürlü Katılım Belgesi dışında kağıt hamuru  ve 
tohum seti satışı/hediye edilmesi ile isteğe bağlı olarak desteklenebilir. 


