
 

 

 
 

 

  

 

MALZEMELER 
 

• Plastik atıklar :) 

 

AKTİVİTE 
 

• Bu aktiviteyi yapmadan önce Okul 

Dışarıda Günü kapsamında hazırladığımız 

Dünya için İyilik eğitim setine göz atabilir 

ve öğrencilerinize plastik geri dönüşümü 

ile ilgili temel bilgileri aktarabilirsiniz.  

• Aktivite kapsamında okul veya sınıf 

içerisinde toplanan plastik atıkların 

miktarını görerek tecrübe etmesi, 

öğrencileriniz için keşfederek öğrenme 

imkanı sunacaktır.  

• Aktivite için ister sınıfınızı gruplara 

bölebilir isterseniz sınıflar arası bir 

yarışmaya döndürebilirsiniz.  

• Bu yarışma için tek yapmanız gereken 

belirlediğiniz bir süre içerisinde 

sınıfınızda oluşan plastik atıkları 

MİNİMUMDA tutmak.  

• Günlük yaşamımızda kullandığımız 

plastiklerin atığa dönüşmesini ne kadar 

engellersek doğamıza o kadar iyilik 

yapmış oluruz.  

 

Öğrencilerinize geri dönüşüm alışkanlığı 

kazandırmak istiyorsanız bunun en güzel 

yollarından biri geri dönüşümü oyunlaştırmaktır!  

İsterseniz sınıf içinde gruplara bölünerek 

isterseniz sınıf şubeleri arasında bu yarışmayı 

düzenleyebilirsiniz. Belirlediğiniz süre içerisinde 

ne kadar plastiğin atığa dönüştüğünü 

gördüğünüzde çok şaşıracaksınız! 

 

Aktivite sürecini sosyal medya hesaplarınızdan 

@okuldisarida hesabını etiketleyerek ve 

#okuldışarıda #dünyaiçiniyilik etiketlerini 

kullanarak dilediğiniz zaman bizimle 

paylaşabilirsiniz. 

 

Daha fazla aktiviteye ulaşmak için 
okuldisaridagunu.org/kaynaklar/ 
 

https://okuldisaridagunu.org/resource/dunya-icin-iyilik-egitim-seti/
https://okuldisaridagunu.org/kaynaklar/


 

 

 
 

 

 
 

 

AKTİVİTE (DEVAMI) 
 

• Bu aktivite çocuklarınıza eğer tercih etme 

şansları varsa plastik materyaller yerine 

daha sürdürülebilir malzemeler tercih 

edebilecekleri fikrini aşılamanıza veya 

kullandıkları plastikleri henüz ömürleri 

bitmeden atık olarak görmek yerine onları 

yeniden kullanarak 

değerlendirebileceklerini göstermenize 

yardımcı olacaktır. Yeniden kullanım 

aktiviteleri için “Kaynaklar” sayfamızı 

ziyaret edebilirsiniz.  

• Yarışma için her gruba ya da her sınıfa 

plastik geri dönüşümü için ayrılmış bir 

kutu/bölüm hazırlamanız iyi olacaktır. 

Yarışma boyunca plastikleri bu kutularda 

biriktirebilirsiniz. Plastik geri dönüşümü 

için gereken kutuyu öğrencilerinizle bir 

aktiviteye dönüştürebilir ve “Geri 

Dönüşüm Canavarları” tasarlayabilirsiniz.  

• Yarışma bittikten sonra toplanan 

plastikleri yakınınızdaki en yakın geri 

dönüşüm noktasına bırakabilir, eğer böyle 

bir alanınız yoksa ilçe belediyenizin Atık 

Koordinasyon Merkezi ile iletişime 

geçerek bu atıkların toplanmasını 

sağlayabilirsiniz. 

• İyi eğlenceler! 

Öğrencilerinize geri dönüşüm alışkanlığı 

kazandırmak istiyorsanız bunun en güzel 

yollarından biri geri dönüşümü oyunlaştırmaktır!  

İsterseniz sınıf içinde gruplara bölünerek 

isterseniz sınıf şubeleri arasında bu yarışmayı 

düzenleyebilirsiniz. Belirlediğiniz süre içerisinde 

ne kadar plastiğin atığa dönüştüğünü 

gördüğünüzde çok şaşıracaksınız! 

 

Aktivite sürecini sosyal medya hesaplarınızdan 

@okuldisarida hesabını etiketleyerek ve 

#okuldışarıda #dünyaiçiniyilik etiketlerini 

kullanarak dilediğiniz zaman bizimle 

paylaşabilirsiniz. 

 

Daha fazla aktiviteye ulaşmak için 
okuldisaridagunu.org/kaynaklar/ 
 

https://okuldisaridagunu.org/kaynaklar/
https://okuldisaridagunu.org/resource/atik-kutumuzu-tasarliyoruz/
https://okuldisaridagunu.org/resource/atik-kutumuzu-tasarliyoruz/
https://okuldisaridagunu.org/kaynaklar/

