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“BİR DÜNYA HAYAL EDİYORUZ…” 

Sevgili öğretmenler, eğitimciler ve ebeveynler,  

Okul Dışarıda Günü ailesi olarak 2018 yılından bu yana Türkiye’de açık havanın her çocuğun 
her gününün bir parçası olması için çalışıyoruz. Sizlerle birlikte kocaman bir aile olduk, 
hepinize çok teşekkür ederiz!  

Açık havada geçirilen zamanlar çocukların yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlığını iyileştirmekle 
kalmıyor, aynı zamanda  gelişimlerine, refahına, doğa sevgisine ve hepsinden önemlisi 
mutluluğuna katkı sağlıyor. Ve biliyoruz ki, çocuklar çevreleri hakkında bilgi sahibi 
olmazlarsa doğayı sevemez ve korumak için harekete geçemezler. İşte Okul Dışarıda 
Günü’nde amacımız da bu: Çocukları harekete geçirmek! 

İşte bunun için 2021 Mayıs ayında Dünya için İyilik Hareketi’ni başlattık! İklim krizi 
mücadelemizi kolektif bir şekilde şekillendirmek, dünyaya bıraktığımız izleri nasıl en aza 
indirebileceğimizi birlikte keşfetmek, gündelik yaşam tercihlerimizi gözden geçirmek ve 
hepsinden önemlisi yetişkinler ve çocuklar olarak birbirimizden neler öğrenebileceğimizi 
keşfetmek amacıyla başlattığımız bu hareketin odağında ise geri dönüştürülmediğinde 
doğaya karışarak gezegenimize zarar veren plastik atıklar var.  

Plastik ayak izimizi azaltmak için neler yapabileceğimizi çocuklarla birlikte keşfetmek için 
toplam yedi dersten oluşan bir “Dünya için İyilik Eğitim Seti” hazırladık. Şimdi ise Türkiye’nin 
dört bir yanından çocuklar ve yetişkinler olarak bir gelecek ve dünya hayal etmek, bu 
hayalimizi 4 Kasım 2021 Perşembe günü tüm dünya ile paylaşmak istiyoruz! Aşağıda 
detaylarını bulabileceğiniz aktivitemize katılmanızı diliyor, paylaşımlarınızı heyecanla 
bekliyoruz! 

 

4 Kasım’da görüşmek üzere! 

Okul Dışarıda Günü Ekibi 



 

 

 
  

AKTİVİTE 

 
4 Kasım’da sınıfınız veya çocuklarınız ile birlikte yapabileceğiniz harika bir aktivitemiz var! 
Biraz sohbet edecek, fikir alışverişi yapacak ve birlikte bir gelecek ve dünya hayal edeceğiz. 
Bu hayalimizi ise, çocukların kendilerini en iyi ifade etme yöntemlerinden biri olan resim 
çalışmaları ile tüm dünya ile paylaşacağız. Bu resim çalışması için öğrencileriniz veya 
çocuklarınızın hayal güçlerini canlandırmak ve onların kafasında bir bağlam kurabilmek için 
sizlere bazı bilgiler ve ipuçları hazırladık.  
 
Bu resim çalışması ile odağımıza plastik atıkların geri dönüştürüldüğü bir dünya hayalini 
alacağız. Yapılan çalışmalar doğa, plastik atıklar ve geri dönüşüm olacak. Haydi başlayalım!  
 

 
 
ADIM 1 – BİRAZ SOHBET EDELİM 
 
Çalışmaya başlamadan önce işe çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek için plastik ve 
geri dönüşüm ile ilgili çocuklar ile sohbet ederek ve fikir alışverişi yaparak başlayabilirsiniz. 
Bu sohbet için aşağıdaki bilgilerden faydalanabilir ve 5. sayfada yer alan hikayeyi 
kullanabilirsiniz;  
 
Plastik ve İklim Değişikliğinin Bağlantısı  
 

• Plastik üretim, tedarik ve tüketim adımları yani tüm yaşam döngüsünde yüksek 
oranlarda karbon salımına sebep oluyor. Karbon salımı ise bilimsel olarak küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin başlıca sebebi olarak gösteriliyor. 

• Plastiğin karbon ayak izinde hammaddesi yani petrol büyük bir yer kaplıyor. 
Dolayısıyla plastik üretmek için sıfırdan fosil yakıt kullanmak yerine var olan plastikleri 
geri dönüştürmek karbon salımını azaltarak plastiğin iklim maliyetini düşürüyor.  

• Aynı zamanda plastikler geri dönüştürülmediğinde birçok doğal ekosistemde ve 
habitatta kirlilik yaratıyor; kirlilikle birlikte biyoçeşitlilik kaybı ve çevresel tahribata 
sebep olarak iklim değişikliğinin etkilerini derinleştiriyor.  

 
Çocuklara Plastiği Anlatmak  
 

• Hayatımızın birçok farklı noktasında bulunan plastik kolaylıkla farklı şekiller alabilen 
ve oldukça dayanıklı insan yapımı bir maddedir. Oyuncaklardan poşetlere, su 
şişelerinden oksijen tüplerine plastik farklı endüstrilerde kullanılır. 



 

 

 
  

• Plastik doğada kendiliğinden bulunmaz, insanlar tarafından bizi dizi kimyasal ve 
endüstriyel işlem sonucu üretilir. Plastiğin hammaddesi genellikle petroldür. Petrol ise 
üretim ve tüketim aşamalarında havaya sera gazlarının salınmasına sebep olan bir fosil 
yakıttır. Atmosfere (havaya) sera gazlarının salınması küresel ısınmayı arttırır ve iklim 
değişikliğine sebep olur. 

• Plastik oldukça dayanıklı bir maddedir, çöpe atıldığında kendiliğinden yok olması yüz 
yılları bulabilir.  Bu sebeple plastiklerin doğaya atılması yerine geri dönüştürülerek 
yeniden kullanılması çok önemlidir. Plastikleri geri dönüştürürsek hem doğayı 
kirletmeyiz hem de sıfırdan plastik üretilmesinin önüne geçebiliriz. 

 
 
ADIM 2 –BİR DÜNYA HAYAL EDELİM  

 

Çocuklardan plastik atıkların geri dönüştürüldüğü bir dünya resmi çizmelerini istiyoruz. 
Resim çalışmamızın odağında doğa, plastik ve geri dönüşüm alışkanlığı olacak. 
Çocuklarınızın hayal gücünü harekete geçirmek için aşağıdaki adımlardan 
faydalanabilirsiniz;  

 

• Çocukları bir araya toplayın ve plastiğin ne olduğu ve geri dönüşümün önemi hakkında 
sohbet edin (Adım-1). Burada plastiğin tek bir ömrü olmadığını, su şişesi, deterjan 
şişesi gibi malzemelerin atık olup çevresel kirlilik yaratmak yerine geri dönüşümle 
bambaşka ürünlere dönüşebileceğini anlatabilirsiniz.  

• Ardından “Geri dönüşüm yapılan bir dünyada nasıl bir doğa hayal ediyorsun? Plastik 
atıklar çöp olmak yerine yepyeni serüvenler yaşasa, yeni nesnelere dönüşse doğa 
sence nasıl görünürdü?” gibi sorular sorabilirsiniz.  

• Bu yapacakları resmi ailelerini, arkadaşlarını ve komşularını geri dönüşüm hakkında 
bilgilendirmek ve onlara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için teşvik etmek için 
kullanabileceklerini söyleyebilirsiniz.  

Önemli Not:  

Öğrencilerinizin ve çocuklarınızın bilgi seviyesine göre bazı terimleri ve 
tabirleri uyarlayabilirsiniz. Örneğin; sera gazları salımı yerine bazı zararlı 
gazlar ya da atık yerine çöp gibi terimler tercih edebilirsiniz.  



 

 

 

HİKAYEMİZ 
 

Kim bilir belki gökyüzüne baktığınızda beni gördünüz ya da belki camınızın önüne konup 
biraz dinlendim. 

Bana bakıp uçmayı hayal etmiş bile olabilirsiniz. 

Evet şanslıyım, bugüne kadar kanatlarım beni götürdüğü sayısız yere gittim. 

Yıllar boyunca dünyanın türlü türlü güzelliklerini gördüm, bu eşsiz gezegene her zaman 
hayran oldum. 

Eskiden onu benim gözlerimle görmenizi çok isterdim. 

Ama bir zamanlar iç geçirerek izlediğim bu güzelliklerin şimdilerde büyük bir hızla 
kirlendiğini görmek beni çok üzüyor. 

İnsanların yedikleri, içtikleri, evlerinde kullandıkları ürünlerin ambalajlarının doğaya 
karıştığını görmek dayanılır gibi değil. 

En yeşil ormanlarda, masmavi denizlerde, göz alabildiğince uzanan kumsallarda ya da 
yaşadıkları şehirlerde kısaca aklınıza gelebilecek her yerde atıklar birikiyor. 

Hele o plastik atıklar yok mu, yüzyıllar boyunca doğayı kirletmeye devam ediyor. 

Oysa ne plastiğin ne de diğer atıkların yeri doğa değil. 

Hayatınızı kolaylaştıran bu plastik ambalajları geri dönüştürerek tekrar ve tekrar 
kullanılabilecekken onlardan neden vazgeçiliyor anlamıyorum. 

Üstelik kuşlar ve balıklar gibi pek çok canlı parçalanan bu plastikleri yiyeceklerle karıştırıp 
tüketebiliyorken! 

Yapılması gereken çok basit: Plastikleri diğer çöplerden ayrı tutup onları geri dönüşüm 
kutusuna atmak. 

Böylece geri dönüştürülmek üzere toplanan plastikleri yeniden kullanılıp başka ambalajlara 
dönüşebiliyor. 

Gelin birlikte bir hayal kuralım.  

Çünkü her şey bir hayalle başlar. O hayal çok fazla insanın ortak hayali olursa o zaman bu 
hayal bir hedef haline gelir. Daha da fazla insan o hedef için çalışırsa o zaman o hayaliniz 
gerçeğe dönüşür.  

Bugün sizlerle bir hayal kuracağız ve siz o hayali bir resme dönüştüreceksiniz. Bu resim 
hayalimizi daha fazla insana ulaştıracak. O insanlar için bir hedef olacak ve sonra da 
hayalimiz gerçekleşecek.  

  

 

   



 

 

 

Gelin birlikte şu hayali kuralım. İnsanların kullandığı ürünlerin paketleri geri dönüştürülebilir 
olmuş. Dünyada yaşayan insanlar çöplerini ayrıştırmaya başlamış. Ayrıştırılan bu atıklar geri 
dönüştürülerek tekrar ve tekrar kullanılmaya başlamış. Atıklar artık doğaya atılmıyor, 
denizlere karışmıyor ve dünyamız tamamen sağlıklı, doğamız tamamen iyileşmiş, insanlar 
ve tüm diğer canlılar bu güzel dünyada yaşamanın mutluluğunu tadıyor.  

Haydi gelin şimdi hayallerimizi süsleyen bu güzel dünyada, bu mutlu gezegende yaşayan 
sevinçli insanların, huzurlu diğer canlıların ve büyüleyici doğanın yer aldığı bir resim 

yapalım.  

 
ADIM 3 – HAYDİ ÇİZELİM!   
 

Sıra geldi hayalimizi resmetmeye! Bu adımda çocuklar bireysel çalışabilecekleri gibi, büyük 
bir resim kağıdında grup olarak da çalışabilirler. Böylece birbirleriyle fikir alışverişi ve iş 
bölümü yapabilirler. Örneğin bir çocuk dünya resmi çizerken diğerleri geri dönüşümü temsil 
eden objeler ya da ağaç, deniz vb. doğal objeleri çizebilirler.  

 

Çocuklardan resmin temasını aşağıdaki üç nokta üzerine kurmalarını isteyin;  

1- Plastik atıklarımızı ayrıştıralım (diğer çöplerden ayrı bir yerde toplayalım)  
2- Plastik atıklarımızı geri dönüştürelim  
3- Doğayı koruyalım  

Bu doğrultuda resimde aşağıdaki imgelere yer vermelerini isteyebilirsiniz;  

• Yeşili ve maviyi gördüğümüz, ağaçları, hayvanları, temiz doğayı gördüğümüz sağlıklı 
ve canlı bir dünya görseli 

• Ağaç diken insanlar 
• Geri dönüşüm kutuları 
• Plastik atıkları toplayan ve geri dönüşüm kutusuna atan insanlar 
• Geri dönüşüm uygulanan plastiğin doğaya faydalı olduğunu gösteren imgeler 

(Üzerinde geri dönüşüm logosu olan plastik bir saksı olması, sokak hayvanlarına 
mama kabı gibi) 

  
ADIM 4 – PAYLAŞ   
 

Öğrencilerinizin ve çocuklarınızın yaptığı çalışmaları 4 Kasım 2021 Perşembe günü sosyal 
medya hesaplarınızdan #hayalimdekidünya, #okuldışarıda ve #dünyaiçiniyilik etiketleri ile 
paylaşın, tüm dünyaya ilham olun!  

 


