
 

 

  

DERS 7 
SÖZ VERİYORUZ! 

DÜNYA İÇİN İYİLİK  
PLASTİK AYAK İZİMİZİ 

NASIL AZALTIRIZ? 



 

 

 
  

DERS 7: SÖZ VERİYORUZ! 

Plastik için gelecek hedefleri belirleme çalışması  

Son çalışmamızda çocuklarla birlikte derslerde öğrendiklerinizi hatırlamak ve 
önerilerimizden faydalanarak bundan sonra plastik atıkları azaltmak için sorumluluklarınızı 
ve eylemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu çalışma çocukların tüm öğrendiklerini yaşamları 
içerisine entegre etmesi ve çevre ile ilgili birey olarak sorumluluk bilinci kazanması açısından 
oldukça önemlidir. Dünya için İyilik Günlüğü’nde bulunan plastik atık listesinin ve “Plastik 
Ayak İzimizi Azaltmaya Söz Veriyoruz” sayfasını (sf. 14) kullanarak çocukların plastikleri 
tekrar tanımasını, gündelik yaşamlarında hangi atıkları azaltacaklarını ve çevrelerinde 
değişimin bir parçası olmak için neler yapacaklarını gösterecekleri bir çalışma olacaktır. 

Söz veriyoruz bölümünü Dünya için İyilik Elçisi Günlüğü’nde 3 bölüme ayırdık; bireysel, 
ailecek ve sınıf olarak. Bu üç bölümü de doldurmak çocuklara kolektif bir çalışma ve 
hareketin parçası olmanın ne kadar önemli olduğunu ve değişim yaratmak için hep birlikte 
çalışmamız gerektiğini anlatmak için önemlidir. Eğer bu aktiviteyi sınıf olarak yapıyorsanız 
velileri “ailecek” kısmını doldurmaları için, eğer ailecek yapıyorsanız sınıf öğretmenini 
“sınıfça” kısmını doldurması için yönlendirebilirsiniz.   

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

• Çocukların evde, okulda ve toplumda olumlu değişim yaratılmasına katkı sağlaması 
için görüşlerine katkıda bulunmak 

• Çevre ve topluma katkı sağlamak sorumlu bir birey olarak bilinçli karar vermesini 
desteklemek ve davranış geliştirmesine destek olmak 

 
 
KAYNAKLAR VE MALZEMELER 

• Plastik Atık Listesi (Aşağıda ve günlüğün son sayfasındaki kes-yapıştır bölümünde) 
• Dünya için İyilik Elçisi Günlüğü ve renkli kalemler 

 
 

GİRİŞ  

Bu uygulamayı açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak veya çevrimiçi eğitim 
yöntemiyle gerçekleştirebilirsiniz. Çocukların plastik atık listesini kesme ve boyama 
esnasında mutlaka yanında ebeveyn veya öğretmen bulunması gereklidir. 



 

 

 
  

Adım 1 

Plastik atık listesinin birer kopyasını çıkararak üzerinde bulunan plastik atık resimlerini 
belirtilen çizgilerden kesmesini sağlayınız. Resimleri kestikten sonra plastik numaralarına 
göre hangilerinin geri dönüştürülebildiğini birlikte tartışabilirsiniz.  

Resimlerde bulunan plastik atıkların sırasıyla isimleri, plastik türleri ve numaraları aşağıda 
belirtilmiştir; 

 

Plastik Atık Listesi; 

1- Su Şişesi (PET-1) 
2- İlaç Şişesi (PET-1) 
3- Süt Şişesi (HDPE-2) 
4- Sıvı Sabunlık (HDPE-2) 
5- Alışveriş Poşeti (HDPE-2) 
6- Kredi Kartı (PVC-3) 
7- Streç Film (PVC-3) 
8- Tek kullanımlık alışveriş poşeti (LDPE-4) 
9- Tek kullanımlık yemek kabı (LDPE-4) 

10- Sıcak yemek kabı (PP-5) 
11- Plastik şişe kabı (PP-5) 
12- Yoğurt Kabı (PP-5) 
13- Tek kullanımlık köpük kap ve bardak (PS-6) 
14- Nakliye Köpük Blok (PS-6) 
15- Biberon (7) 
16- Damacana (7) 

 
 

 
Adım 2: 

Plastik atıklar konusunda tartışma bölümünden sonra kestiğiniz plastik atık resimlerinden 
gündelik yaşamlarınızda “azaltmak”, “yeniden kullanmak”, “geri dönüştürmek ve “kullanmayı 
tamamen bırakmak” istediklerinizi “Plastik Ayak İzimizi Azaltmaya Söz Veriyoruz” sayfası 
üzerinde yapıştırabilirsiniz.  

Bu çalışmayı plastik atıkların resimlerini kesip yapıştırmak yerine, renkli kalemlerle 
çocukların çizmesi için teşvik edebilirsiniz. Böylede bu plastik ürünleri kendi yaratıcılıklarını 
kullanarak oluşturabilir ve daha akılda kalıcı hale getirebilirler. 

 
 
 
 



 

 

 

Adım 3: 

Çocuklarla birlikte aşağıda bulunan önerileri tartışın ve kısa ve uzun vadede değişim 
yaratmak istediğiniz alışkanlıkları belirleyin. Bu çalışma,  hangi alanlarda çocuklara, aile ve 
sınıfa destek olabileceğinizi değerlendirmek ve çocuklarla beraber kendi yarattığınız 
eylemleri oluşturmak için size mükemmel bir fırsat sunacaktır. 

Plastik atıklarınızı yeniden değerlendirmeniz ve fikir vermesi için aşağıdaki önerilere göz 
atabilirsiniz;  

 

Çocuklar için (bireysel); 
• Anne ve babanıza alışverişe giderken yeniden kullanılabilir poşet veya çantalarla 

gitmelerini söyleyin. 
• Arkadaşlarınıza ve ailenize tek kullanımlık plastikler yerine neler kullanabileceklerini 

anlatın. 
• Plastik yerine yeniden kullanılabilir cam, kağıt, bambu, PCR veya metal olarak 

paketlenmiş ürünleri keşfedin. 
• Her gün su içmek için yanınızda yeniden kullanılabilir bir şişe taşıyın. 
• Plastik pipet yerine yeniden kullanılabilir kağıt, cam veya metal pipet tercih edin. Ya 

da hiç pipet kullanmayın.  
• Yeniden kullanılabilir ahşap veya metal mutfak eşyaları kullanın. 
• Yaşadığınız bölgedeki geri dönüşüm olanaklarını araştırın.  
• Sınıfta kullandığınız plastik malzemeleri araştırın ve bunların yerine başka ne 

kullanılabileceği konusunda öğretmeninizle kafa kafaya verin.  
• Okulunuzda plastik şişeler ve diğer malzemeler geri dönüştürülmüyorsa, nasıl 

başlayacağınız konusunda öğretmenlerle konuşun. Okulunuzu daha çevreci bir hale 
getirmek için arkadaşlarınızla bir çevre kulübü kurabilirsiniz. 

 

Sınıf için; 
• Plastik içermeyen öğle yemeği veya günler planlayın ve tek kullanımlık plastiklerin 

öğle yemeklerinde kullanılmasından kaçının. 
• Öğrencileri tek kullanımlık şişeler yerine doldurulabilir şişeler getirmeye teşvik edin. 
• Günlük kullanılan plastik ürünlere alternatif olan bazı materyaller yapın veya getirin. 

Örneğin, balmumu gıda ambalajları yeniden kullanılabilir gıda poşetleri gibi… 
• Öğrencilerin okulda kullanılan plastik eşyaları belirleyerek, tek kullanımlık plastiklerin 

yerine yeniden kullanılabilir veya plastik kullanımını azaltan alternatifleri düşünmesi 
ve okul içinde değişim yaratması için teşvik edin. 

• Öğrencilerin kullandığı okul araç ve gereçlerinde plastik ürünlerden kaçınmaya teşvik 
edin. 

 

 



 

 

 

• Öğrencilerin harekete geçmesini desteklemek için atık toplama tesisi veya doğa 
gezileri düzenleyin. 

• Okul personeli ve diğer öğretmenlerin plastik atık konusunda bilgilenmesini ve bu 
konuda aksiyon almasını sağlayın. 

 

Aileler için; 
• Plastik içermeyen beslenme çantaları hazırlayın. 
• Okulda veya dışarıda satılan yiyecek ve içeceklerde plastik kullanmaması için evden 

çocuğunuzun yanında mutfak eşyaları gönderin. 
• Aileniz için birden fazla yeniden kullanılabilir su şişeleri alın. Böylece şişeniz bulaşık 

makinesinde veya arabadaysa tek kullanımlık plastik şişeye başvurmanız gerekmez. 
• Pazar alışverişi yapmayı tercih ederek önceden paketlenmiş yiyeceklerden kaçının. 

Pazar alışverişi için de mümkün olan en az miktarda plastik poşet kullanın; kese 
kağıtlarını tercih edin. 

• Market alışverişi yaparken ebeveynler olarak her seçiminizi çocuklarla konuşarak 
onların da fikirlerini alın. Birlikte ambalajları inceleyin ve bilinçli tercihler yapmalarına 
yardım edin.  

• Evde geri dönüşüm kutusu bulundurun ve plastik atıkları diğer çöplerden ayırın. 
• Alışverişlerde plastik ambalajlı ürün almak zorunda kalırsanız, hep birlikte plastik 

numarasını ve nasıl geri dönüştürüleceğini tartışın. 
• Yerel geri dönüşüm olanaklarını araştırma ve gerekli eylemleri uygulama görevini 

çocuğunuza bırakın. 
 

Çocukların gelecek için verdikleri sözleri ister fotoğraf, ister video olarak sosyal medya 
hesaplarınızdan 

 @okuldisarida hesabını etiketleyerek ve  

#okuldışarıda ve #dünyaiçiniyilik  

etiketlerini kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz! 

 


