
 

 

  

DERS 6 
TEK KULLANIMLIK 

PLASTİKLERİ YENİDEN 
KULLANIYORUZ! 

DÜNYA İÇİN İYİLİK  
PLASTİK AYAK İZİMİZİ 

NASIL AZALTIRIZ? 



 

 

 
  

DERS 6: TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ YENİDEN KULLANIYORUZ! 

Yaratıcılık ve El Sanatları Aktivitesi 

GİRİŞ 

Bu aktivitenin amacı çocuklara mevcut plastik atıkları yeniden kullanmak ve bununla ilgili 
yaratıcı fikirler bulmaları konusunda ilham vermektir. Başlamadan önce aşağıda yer alan arka 
plan bilgilerini kullanarak bugüne kadar plastik atıklar konusunda öğrendiklerini ve 
yapılması gerekenleri pekiştirmiş olursunuz.  

Bu aktiviteyi ailecek yapabileceğiniz gibi dilerseniz sınıf için bir yarışmaya dönüştürebilir ve 
çocukları teşvik etmek için biraz rekabet katabilirsiniz. Aktiviteyi sınıfta bir-iki ders boyunca 
ders olarak yapabilir, ders sırasında neler yapabileceklerine dair örnekler gösterip 
(PowerPoint Sunumu) ev ödevi olarak verebilir veya Okul Dışarıda Günü’nde bir aktivite 
olarak planlayabilirsiniz!  

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

• Tasarım ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi  
• Bazı malzemelerin temel özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma 
• Malzemelerin farklı alanlarda kullanılabileceğine dair fikir sahibi olma ve yaratıcı 

düşünme becerisinin gelişmesi  
• El sanatları aktivitesi yoluyla özgüvenin, odaklanma ve küçük motor becerilerinin 

gelişmesi  

 
 
ARKA PLAN  

Tek kullanımlık plastikler tüm dünyanın karşı karşıya olduğu küresel bir sorun. Plastiklerin 
hem üretimi hem de geri dönüştürülmesi süreçleri ise doğaya zarar veren bazı maddelerin 
oluşmasına yol açıyor. Üstelik bazı plastik türleri geri dönüştürülemiyor ve doğada 
kaybolmaları yüzlerce yıl sürebiliyor. Tek kullanımlık plastik kullanımımızı sınırlamak plastik 
ayak izimizi azaltmak ve doğayı korumak için yapabileceğimiz en önemli ve değerli şeydir. 
Ancak şu an var olan plastikler için bu yöntem pek uygun değil. Var olan plastiklerimizi çöpe 
atmak yerine yeni ürünlere dönüştürmek ve dolayısıyla bu materyallerin kullanım ömrünü 
uzatmak ise yapabileceğimiz en iyi ikinci şey.  

 



 

 

 
  

HAZIRLIK  

Çocuklara tek kullanımlık plastikleri yaratıcı bir şekilde başka bir şeye dönüştürerek yeniden 
kullanabileceklerini göstermek ve ilham vermek amacıyla aşağıdaki Okul Dışarıda Günü 
kaynaklarından yararlanabilirsiniz.  

 

• Plastik kaplardan geri dönüştürülmüş saksınızı yaratabilir ve içinde rengarenk 
çiçekler, bitkiler ya da sebzeler yetiştirebilirsiniz.  
 
https://okuldisaridagunu.org/resource/geri-donusumlu-saksilar/  
https://okuldisaridagunu.org/resource/plastik-siselerden-saksilar/  
https://www.omo.com/tr/evde-olmak-guzeldir/geri-donusturulmus-bahce.html  
 

• Plastik kaplar kullanarak kendi güneş enerjili su ısıtıcınızı yaratabilir ve güneş 
enerjisini etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi gözlemleyebilirsiniz.  
 
https://okuldisaridagunu.org/resource/gunes-enerjili-su-isiticisi/  

 

• Plastik bardaklar kullanarak kendi su çarkınızı yaratabilir ve su akışından nasıl enerji 
elde edebileceğinizi test edebilirsiniz.  
 
https://okuldisaridagunu.org/resource/su-carki-incelemesi/ 

 

• Evde çok fazla plastik poşet var ve bunlarla ne yapacağınızı bilmiyorsanız çocuğunuzla 
veya sınıfınızla dekoratif dokumalar üretebilirsiniz.  
 
https://www.omo.com/tr/evde-olmak-guzeldir/plastik-posetlerle-dokuma.html  

 

Bu örnekleri çocukların fikirlerini yönlendirmek için kullanabilirsiniz. Ancak çocukların 
yaratıcı ve orijinal bir fikir bulması için onlara biraz zaman tanıyabilir ve yeni fikirler 
bulmalarına yardımcı olabilirsiniz. Dünya için İyilik Elçileri Günlüğü’nün ilgili bölümünde 
(sf.12) çocuklara fikir verecek örnekler de yer almaktadır. Hem sizin sunum sırasında 
gösterdiğiniz, hem de günlüklerinde yer alan örnekleri göz önüne alarak yeni fikirler 
bulmaları için teşvik edin ve bu fikirleri günlüklerine yazmalarını isteyin.  

 

Çocuklar buldukları tasarım fikirlerini günlüklerine not alır. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

Buldukları fikirleri hayata geçirmeleri için artık çalışmaya başlayabilirler!  

İyi eğlenceler! 

 

 

Çocukların birlikte veya aileleri ile ürettikleri yeni tasarımları sosyal medya hesaplarınızdan 

 @okuldisarida hesabını etiketleyerek ve  

#okuldışarıda ve #dünyaiçiniyilik  

etiketlerini kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz! 

 

 

İpucu:  

Fikir bulma ve hayata geçirme sırasında çocukları mümkün olduğunca geri 
dönüştürülmesi zor plastikleri yeniden kullanmaları için teşvik edin.  

 


