
 

 

Sevgili Öğretmenler ve Ebeveynler,  
 
Pandemiyle birlikte gündelik yaşam pratiklerimizde birçok değişiklik oldu. Ofislerimizi ve 
sınıflarımızı evlere taşıdık ve evlerde daha çok vakit geçirir olduk.  Çocuklarımız 
okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldı. Bununla birlikte 
çocuklarımız açık havada olmaya, birlikte oynamaya, keşfetmeye ve doğayla iç içe olmaya 
hasret kaldılar. Bu dönemde açık havada ve doğada olmanın ne kadar kıymetli bir ihtiyaç 
olduğunu bir kez daha anladık.  
 
Ancak pandemi bize karşı karşıya olduğumuz bir başka kriz olduğunu unutturmamalı: 
iklim değişikliği. Dünyamızın geleceği ve sağlığı açısından da çocukların doğa ile 
kurdukları bağ büyük önem taşıyor. Biliyoruz ki çocuklar çevreleri hakkında bilgi sahibi 
olduklarında doğa ile olan bağları güçleniyor, doğayı seviyor ve sevdiği şeyi korumak için 
harekete geçiyor. 
İklim krizi ile mücadelemizi kolektif bir çalışmaya dönüştürmek, plastik başta olmak üzere 
gündelik yaşamda yaptığımız tüketim tercihleri ve alışkanlıkları tekrar gözden 
geçirmemize yardımcı olmak, bu alışkanlıkları daha sürdürülebilir olacak şekilde 
değiştirmek için teşvik etmek ve böylece iklim krizi ile çevre kirliliği konularında 
mücadeleye destek vermelerini sağlamak amacıyla “Dünya için İyilik Eğitim Seti”ni sizler 
için hazırladık. 
 
Bu set ile ne  amaçladığımızı, içinde neler olduğunu ve nasıl uygulayabileceğinizi 
aşağıdaki bölümlerden öğrenebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bizimle her zaman 
iletişime geçebilirsiniz: okuldisaridagunu@aktifyasam.org.tr  
 
Dünya için İyilik hareketi çatısı altında yaptığınız tüm çalışmaları sosyal medya 
hesaplarınızdan @okuldisarida hesabını etiketleyerek ve #dünyaiçiniyilik #okuldışarıda 
etiketlerini kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz! 
 
Okul Dışarıda Günü Ekibi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NEDİR?  

Plastik ile ilgili öğretmenlerin öğrenciler ile birlikte derslerde veya ebeveynlerin 

çocuklarıyla birlikte evde uygulayabilecekleri içeriklerden oluşan içerik seti.  

 

HEDEF KİTLE: 

Eğitim seti içeriği 7-11 yaş arası (ilkokul seviyesi) çocuklara yönelik hazırlanmıştır.  

 
NE KADAR SÜRECEK?  

Hazırlanan eğitim seti 4 haftalık bir program olarak hazırlandı. Bu set parça parça da 
kullanılabilir ancak çocukların ilgisinin kaybolmaması ve azami verimin alınabilmesi için 4 
hafta boyunca kompakt bir şekilde işlenmesi önemlidir.  
 
İÇİNDE NELER VAR?  

 

- Öğretmen/Ebeveyn için Rehberler ve Sunumlar:  

o Set içerisinde yer alan her ders başlığı için öğretmenler ve ebeveynler için 

rehberler hazırladık. Bu rehberlerde ders konusu ile ilgili vermeniz gereken 

bütün bilgileri, öğrenme çıktılarını, gerekli materyalleri ve kaynakları ve ders 

sürecini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.  

o Bazı derslerde kullanılmak üzere sizler için sunumlar hazırladık. Bilgi verici 

nitelikte olan dersler için bu sunumları kullanabilirsiniz.  

o Önemli Not: Sunumları sizinle .ppt formatında paylaşıyoruz, yani içlerinde 

dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca sunumda yer alan bazı 

slaytların altındaki “Notlar” bölümüne sizler için notlar düştük, mutlaka 

bakmanızı rica ederiz.  

 

- Dünya için İyilik Elçisi Günlüğü:  

o Çocukların bu aktiviteler ve dersler sırasında 4 hafta boyunca kullanacakları, 

anlatılan konularla ilgili yapılacakları ve ödevleri içeren “Dünya için İyilik 

Elçileri Günlüğü”nü hazırladık.  

o Tüm notların bir yerde tutulması ve ileride bir hatıra olarak kalması için bu 

günlüğün çıktısını alıp çocuklara/öğrencilere vermeniz son derece önemli. 

Çünkü çocuklar bu günlüklere not alacakları gibi bazı çizimler de 

yapacaklar. Dolayısıyla bunu bir ders defteri olarak düşünebilirsiniz.  



 

 

o Eğer çıktı alma imkanınız yoksa bu günlüğü kendileri oluşturmaları için 

çocukları teşvik edebilirsiniz. Böylece hayal güçlerini kullanarak kendi 

tasarladıkları günlükleri kullanabilirler.  

o Öğretmenlerimizin ve ebeveynlerimizin bu günlüğe de göz atmalarını 

tavsiye ederiz.  

 

DERS PROGRAMI  

 
Not: Derslerin ve aktivitelerin açık havada yapılması tavsiye edilmiştir. Ancak 
bulunduğunuz bölgede/şehirde Covid-19 tedbirlerinin göz ardı edilmemesini önemle 
rica ederiz. Dersleri bulduğunuz bölgenin şartlarına göre dilediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz.  
 

1. HAFTA 

1.DERS  
Nedir bu plastik ? 

- Plastik ve plastik atık tanımı, kullanım 
alanları gibi genel bilgilerin sunum ile 
aktarılacağı ders. 

- Sunumun ardından çocukların günlüklerinde 
yer alan mini quiz ile pekiştirme. 

2.DERS  
Plastik Türleri ve 
Özellikleri 

- Plastik türlerine, bu türlerin ne gibi 
özelliklere sahip olduğuna, hangilerinin 
kolay hangilerinin zor geri 
dönüştürüldüğüne ve plastikleri nasıl ayırt 
edebileceğimize, geri dönüştürülmemiş 
plastiklerin çevresel etkilerine dair sunum ile 
bilgilendirme.  

- Ardından günlük içerikleri ile pekiştirme. 

2. HAFTA 
3.DERS  
Günlük Hayatımızdaki 
Plastikler 

- Günlük yaşamımızda kullandığımız 
plastikleri belirlemek için sınıfça/ailece 
tartışacağımız farkındalık dersi.  

- Tartışma sırasında ayrıca kullandığımız bu 
plastiklerin yerine neler kullanabileceğimiz 
de tartışılacak.  

- Ders sonunda iki farklı ödev alternatifi 
mevcut; tartışma sırasında konuşulan 
materyallerin yer aldığı bir haftalık bir tablo 
hazırlamak ve hafta boyunca listede yer alan 
malzemelerden ne kadar kullandığımızı not 
ettiğimiz bir takip listesi, alternatif olarak 
evde en çok kullandığımız plastiklerin 



 

 

avantajlarını, dezavantajlarını ve yerine ne 
kullanabileceğimizle ilgili daha kısa bir 
beyin fırtınası aktivitesi.  

3. HAFTA 

4.DERS  
Plastik Ayak İzimizi Nasıl 
Azaltırız? 3R Kuralı 

- Plastik ayak izi ve 3R (reuse, reduce, recycle) 
hakkında bilgilendirme dersi.  

- Dersin ardından çocuklardan 3R’yi teşvik 
edecek bir poster çalışması koyduk. Bu 
posterlerin yaşanılan bölgede farkındalık 
yaratmak amaçlı çoğaltılıp 
apartmanda/sitede, mahallede asılması için 
ebeveynlerin desteğini bekliyoruz.  

5.DERS  
Plastik Atıklar ve 
Doğada Çözünebilirliği 

- Çocukların doğada çözünebilirlik kavramını 
tecrübe ederek öğrenmesini sağlayacak bir 
açık hava aktivitesi.  

- Tek kullanımlık plastikler, doğada 
çözünebilir ambalajlar ve elma çöpü gibi 
organik atıkların toprağa gömülmesi ve 
birkaç hafta sonra bu atıklar tekrar 
incelenmesi, doğada çözünüp 
çözünmediklerinin gözlemlenmesini 
amaçlıyoruz.  

4. HAFTA 

6.DERS  
Tek Kullanımlık 
Plastikleri Yeniden 
Kullanıyoruz 

- Tek kullanımlık plastiklerin başka bir 
malzemeye dönüştürülerek yeniden 
kullanılmasının teşvik edileceği ders. 

- Yeniden kullanıma dair birkaç örneği 
çocuklara göstererek bu konuda neler 
yapılabileceğine dair çocuklarla bir beyin 
fırtınası yapılır.  

- Dersin ardından çocuklardan plastik 
malzemeler kullanarak yeni bir obje 
yaratmaları istenir.  

7.DERS  
Dünya için İyilik 
Yapmaya Söz Veriyoruz!  

- Tüm aktivitelerin ardından öğrendiklerimizi 
de göz önüne alarak plastik ayak izimizi 
azaltmak için bundan sonra yapacaklarımıza 
dair taahhütlerimizi hazırladığımız final 
aktivitesi. 

- Taahhütler üç farklı kategoride düşünüldü 
ve hazırlandı; bireysel, sınıf olarak, ailecek. 

 


