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DERS 4: PLASTİK AYAK İZİMİZİ NASIL AZALTIRIZ? 3R KURALI  

Plastik atığımızı zararsız hale getirmenin bir yolu var mı? Plastik ayak izimizi azaltmak için 
neler yapabiliriz? Hangi alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz? Bu konuda etrafımıza nasıl ilham 
olabiliriz? Bu aktiviteyi öğrencilerinizle ya da çocuklarınızla yaparken yenilikçi ve yaratıcı 
düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilirsiniz.  

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

• Plastik ayak izimizi azaltmanın yolları hakkında bilgi  
• Yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesi  
• Kullandığımız plastik materyaller konusunda farkındalık ve çözüm üretme 

becerisi  
 

 
KAYNAKLAR VE MALZEMELER 

• “Plastik Ayak İzimizi Nasıl Azaltırız? 3R Kuralı” PowerPoint Sunumu 
• Dünya için İyilik Elçileri Günlüğü  

 
 
GİRİŞ  

Bu ders plastik ayak izimizi azaltmak için uygulayabileceğimiz en önemli 3 yöntemi anlatır; 
azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür. Tüm dünyada uygulanan bu yöntemlerin amacı 
günlük yaşamlarımızda bu alışkanlıkları kazanmak ve yaşamımız boyunca ürettiğimiz plastik 
atık miktarını azaltmak. Gelişim çağında kazanılan alışkanlık hayat boyu yanımızda kalan 
alışkanlıklar olur. Dolayısıyla çocukların gelişim çağlarında bu alışkanlıkları edinmeleri son 
derece önemlidir. Ayrıca çocuklar yoluyla yetişkinlerde bir farkındalık yaratmayı ve 
yetişkinleri de aksiyon almaları için teşvik etmeyi her zaman düşünebilirsiniz.  

 
 
AKTİVİTE 

Adım 1 

İlk olarak “Plastik Ayak İzimizi Nasıl Azaltırız? 3R Kuralı” isimli PowerPoint sunumu ile 
başlayın. Vermeniz gereken bilgilerin hepsini sunum içerisinde bulabilirsiniz. Slaytların 
altında yer alan “Notlar” bölümünde ayrıca sizler için hazırladığımız ek bilgi notlarını 
görebilirsiniz.  



 

 

 
  

Sunumu yaparken arada çocuklara sorular sorarak interaktif bir hale getirebilirsiniz. 
 

 
 
Adım 2 (Poster çalışması) 
 
Sunumun ardından çocuklar ile birlikte 3R kuralını kısa bir sohbetle tekrar edin ve 3R kuralını 
evlerimizde, sınıfımızda, okulumuzda ve yaşadığımız çevrede yaygınlaştırmamızın ne kadar 
önemli olduğundan, bu alışkanlıkları ne kadar çok kişi kazanırsa plastik ayak izimizi o kadar 
azaltabileceğimizden bahsedin.  

Bu yöntemlerin daha sık kullanılmasını sağlamak amacıyla öğrencilerinizden ya da 
çocuğunuzdan bir poster tasarımı yapmalarını isteyin. Bu poster çalışmasını sınıfça/ailece 
de yapabilirsiniz.  

Poster çalışmasının amacı; 3R hakkında bilgi vermek, ne kadar önemli olduğunu anlatmak 
ve daha fazla kişiyi bu yöntemleri kullanmaya teşvik etmek olmalı.  

Poster çalışmasına başlamadan çocuklardan şu sorularının cevaplarını hayal etmelerini 
isteyin;  

- Bu poster çalışması ne ile ilgili olacak?  
o Çocuklar posterlerinde ister 3R yönteminden birine, ister hepsine yer verebilir. 

Poster çalışması ile bu yöntemler hakkında bilgi verebilecekleri gibi spesifik bir 
aksiyona da çağrı yapabilirler, örneğin; plastik poşet kullanımını azaltmak için 
bir çalışma da yapabilirler.  
 

- Bu poster kime yönelik olacak?  
o Posterin kime hitap edeceğini belirlemelerini isteyin. Eğer bilgi verici bir poster 

çalışması yapmak isterlerse mahalle sakinleri bir hedef grup olabilir. Alışveriş 
sırasında plastik poşet kullanımını azaltmak üzerine bir poster çalışması 
yaptılarsa bu posteri mahalle bakkalına alışverişe gelen müşterilere yönelik 
yapabilirler.  

 

Sohbet sırasında çocukların günlüklerinde yer alan ilgili bölüme (sf. 10) yapacakları poster 
çalışması için fikirlerini ve hayal ettiklerini yazmalarını/çizmelerini isteyin. Günlükte 

yaptıkları fikir çalışmasını daha sonra gerçekleştirmeleri için çocuklara birkaç gün zaman 
verin. Dilerseniz ev ödevi olarak da verebilirsiniz.  

 
 
 



 

 

 

POSTER ÇALIŞMASININ ARDINDAN 

Bu poster çalışmasını daha sonra çoğaltıp (ya da birkaç poster hazırlayıp) apartmanlarına, 
sitelerine veya mahallelerine asmaları için teşvik edebilir ve bu aktiviteyi yerel bir farkındalık 
çalışmasına dönüştürebilirsiniz. 

 

Ayrıca bu poster çalışmalarını sosyal medya üzerinden @okuldisarida hesabını 
etiketleyerek ve  

#okuldışarıda ve #dünyaiçiniyilik  

etiketlerini kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. 

 


