
 

 

  

DERS 2 

PLASTİK TÜRLERİ 
VE ÖZELLİKLERİ 

DÜNYA İÇİN İYİLİK  
PLASTİK AYAK İZİMİZİ 

NASIL AZALTIRIZ? 



 

 

 
  

DERS 2: PLASTİK TÜRLER VE ÖZELLİKLERİ 

Farklı plastik türleri hakkında neler biliyoruz? Hangi plastik türlerinin geri dönüştürülmesi 
kolay, hangilerinin zordur? Burada bulunan sunumu çocukların plastik türlerini tanımalarına 
yardımcı olmak için kullanın. Onlarla plastik türleri üzerine tartışarak konuşma ve dinleme 
becerilerini geliştirmelerine destek olun. Sınıfın ya da evinizin Dünya için İyilik aktivitelerini 
oluşturmadan önce plastikleri nasıl sınıflandıracaklarını ve önceliklendireceklerini 
öğrenmelerine destek olun. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

● Bilgi, deneyim ve fikirleri sözlü olarak paylaşmak 
● Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek 
● Sunumda yer alan bilgileri okumak ve gerçek hayatta deneyimlemek 

 
 
KAYNAKLAR VE MALZEMELER 

● Dünya için İyilik Elçisi Günlüğü ve kalemler 
● Plastik Türleri ve Özellikleri sunumu 
● Her plastik türü için plastik numarası olan örnek malzeme 
● Varsa geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir malzeme (Her plastik 

numarasından 1’er adet) 
 

 
GİRİŞ  

Bu dersi açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak veya çevrimiçi yöntemle 
gerçekleştirebilirsiniz. Ders sırasında 7 tür plastik anlatılacaktır. Dersi eğer grup halinde 
yapıyorsanız bu plastik türlerinden birer örnek getirebilir ve her plastiği temsilen bir kişiyi 
seçerek sorumlu olduğu plastik hakkında notlar almasını isteyebilirsiniz. Dersi çevrimiçi veya 
çocuğunuzla birlikte uyguluyorsanız ev içerisinde kolayca bulunabilecek malzemeleri ders 
esnasında anlatımla birlikte bulmalarını isteyebilirsiniz. Bu ders çocukların kullandıkları 
plastiklerin türlerini tanımalarına ve geri dönüştürülebilir olan plastik türlerini ayırmalarına 
yardımcı olacaktır. Bu ders plastik atıkları nasıl değerlendirebileceklerini öğrenecekleri bir 
sonraki ders öncesinde bu ders plastik atıkları sınıflandırmalarını ve önceliklendirmelerini 
sağlayacaktır. 

 
 



 

 

 
  

AKTİVİTE 

Adım 1 

Sınıfı her plastik türü için bir temsilci veya kişi sayısına göre 2-3 plastiği temsil eden kişiler 
şeklinde gruplara ayırın ve onlara sorumlu oldukları plastik numaralarını söyleyerek tartışma 
ortamı hazırlayın. Plastik türlerini anlatmak için sunumu kullanabilirsiniz. Sunum boyunca 
anlattığınız her plastik türü için onu temsil eden öğrencinin kısa notlar almasını isteyin. Eğer 
aktiviteyi çocuğunuzla birlikte yapıyorsanız en öncelikli geri dönüştürülebilen plastikler olan 
1 ve 2 numarayı seçmelerini isteyebilirsiniz. Ders sırasında not almalarını kolaylaştırmak için 
aşağıdaki soruları kullanabilirler; 

Sorumlu olduğu plastik türünün; 

● Numarası nedir? 
● Kullandığımız hangi malzemeler bu plastikten yapılır? 
● Geri dönüştürülebilir mi? 
● Hangi türler geri dönüştürülmesi daha kolaydır? 

 
 
Adım 2 
 
Sunum sırasında önceden bulundurduğunuz her plastik türüne ait malzemeyi ve üzerindeki 
numaraları görmelerini sağlayın. Çevrimiçi uyguluyorsanız sunumun ardından ev içerisinde 
kolay bulunabilecek (plastik şişe, süt şişesi, alışveriş poşeti gibi) bir örnek aramalarını 
isteyebilirsiniz.  

 
 
Adım 3 
 
Çocukların evlerinde plastik numaralarını tanımalarına yardımcı olacak “plastik türleri 
panosu”nu sunumun sonunda bulabilirsiniz. Sunum içerisinde yer alan tablo üç sütuna 
ayrılmış olacaktır. Bunlar sütunlar sırasıyla “çoğunlukla geri dönüştürülür”, “genellikle geri 
dönüştürülür” ve “nadiren geri dönüştürülür” şeklinde ayrılmıştır. Tablonun aşağısında bazı 
malzemelerin görselleri bulunmaktadır. Bu malzemelerin isimlerini ve hangi bölümlere 
yerleştirileceğini görsel olarak aşağıda bulabilirsiniz. 

 
 
 



 

 

 

Çoğunlukla Geri 
Dönüştürülür 

Genellikle Geri 
Dönüştürülür 

Nadiren Geri 
Dönüştürülür 

   

   
● Yeşil pet şişe(1) 
● Süt Şişesi(2) 
● Mavi Alışveriş poşeti (2) 

● Streç film (3) 
● PVC boru (3) 
● Tek kullanımlık meyve 

poşeti (4) 
● Şeffaf yiyecek kabı (4) 
● Siyah sıcak yemek kabı (5) 
● Renkli Şişe kapağı (5) 

● Köpük çatal bıçak bardak 
(6) 

● Nakliye köpük blok(6) 
● Biberon (7) 
● Damacana (7) 

 

 

 
Bu pano şekilde görüldüğü gibi çocukların Dünya için İyilik günlüklerinde de yer alacaktır. 
Ders sonrasında gördükleri plastik türlerini yazı veya çizim yoluyla günlüklerine 
aktarmalarını isteyebilirsiniz. Ayrıca mukavva kağıdı kullanarak bu panonun daha büyük 
halini evlerinde yapabilir ve her sütunun önüne koydukları bir sepet veya kap içerisinde geri 
dönüştürmek istedikleri malzemeleri biriktirmeye başlayabilirler. 

 



 

 

 

ÇALIŞMANIN ARDINDAN 

Çocuklarla birlikte geri dönüştürülebilen plastik türlerini öğrendikten sonra gündelik 
yaşamda gördükleri plastikleri hazırlayacakları pano veya günlüklerine not etmeleri teşvik 
edilmelidir. Bir sonraki derste plastik atık kavramını ve atıkları azaltma, yeniden kullanma ve 
geri dönüştürmenin yollarını deneyimlerek öğrenecekler. Öncesinde plastikleri tanımaları, 
sonraki dersleri için temel oluşturmakla birlikte hayatlarının geri kalanında onlara oldukça 
fayda sağlayacaktır. 

 

Dersinizi sosyal medya hesaplarınızdan @okuldisarida hesabını  

etiketleyerek ve  

#okuldışarıda #dünyaiçiniyilik  

etiketlerini kullanarak dilediğiniz zaman bizimle paylaşabilirsiniz. 
 

 


