Konu 4

Atık azaltma

Konu 4’deki yeni kelimelerin anlamını
hatırlıyor musunuz?
Kelimelerin anlamını okuyarak anlamıyla eşleştirin.
Anahtar Sözcük

Anlamlar

Atık

Mikroorganizmalar ve oksijen tarafından parçalanmış olan organik madde.

Organik Gübre

Güç ya da önem sırasına insanların grubu ve birşeylerin grubu.

Hiyerarşi

Malzemelerini tekrar tekrar kullanarak hiçbir atık yaratmamayı amaçlayan sistem.

Geri Dönüşümlü

Yer altındaki çatlaklarda ve boşluklarda bulunan su

Döngüsel Ekonomi

Artık ihtiyacımız olmayan, istenmeyen ve atmak istediğimiz ögeler

Yeraltı Suyu

(Bakteriler gibi) diğer canlılar tarafından küçük parçalar halinde
parçalanabilen bir şey.

Dışarı atmayın!
Aşağıdaki farklı öğeleri inceleyin. Bazılarını dışarı atmayın!
Yeniden kullanabileceğimiz cisimleri boyayın.
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Atık azaltma

Temizlik zamanı!
Üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci
olarak, denizleri, nehirleri ve gölleri
temiz tutmak bizim görevimiz.
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Kronometrenizi eğitmeninizin verdiği
süreye ayarlayın. Temizlik yapmak
için sana verilen süre bu kadar!

Topladığınız bütün cisimleri kontrol edin.
Topladığınızda ait olduğu kutuyu işaretleyin.

Yeniden

Geri

Kompostolanabilir

kullanılabilir

dönüştürülebilir

(Gübrelenebilir)

Katı

Hangi atık türünden en çok buldun?

Yeniden kullanılabilir

Geri dönüştürülebilir

Kompostolanabilir
(Gübrelenebilir)

Katı

Konu 4

Atık azaltma

Konu 4’deki yeni kelimelerin anlamını hatırlıyor musunuz?
Kelimelerin ilk harfini kelimeyi tamamlamak için kullanın ve sonrasında kelimeyi anlamıyla eşleştir.
Anahtar Sözcük

Anlamlar

W

Mikroorganizmalar ve oksijen tarafından parçalanmış olan organik madde.

C

Güç ya da önem sırasına insanların grubu ve birşeylerin grubu.

H

Malzemelerini tekrar tekrar kullanarak hiçbir atık yaratmamayı amaçlayan sistem.

B

Yer altındaki çatlaklarda ve boşluklarda bulunan su.

C
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Dışarı atmayın!
Aşağıdaki farklı öğeleri inceleyin. Bazılarını dışarı atmayın!
Yeniden kullanabileceğimiz cisimleri boyayın.

Artık ihtiyacımız olmayan, istenmeyen ve atmak istediğimiz ögeler.
(Bakteriler gibi) diğer canlılar tarafından küçük parçalar halinde
parçalanabilen bir şey.
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Temizlik zamanı!
Üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci
olarak, denizleri, nehirleri ve gölleri
temiz tutmak bizim görevimiz.
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Kronometrenizi eğitmeninizin verdiği
süreye ayarlayın.
Temizlik yapmak için sana
verilen süre bu kadar!

Ne buldun?
Cisim

Nerede buldun?

Onunla ne yapabilirim?
(Tekrardan kullanma, geri dönüşüm,
kompost, bertaraf etme)

Bilgilendirme Zamanı
En çok topladığım atık türü :

.

Sebebi :

.

Üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci olmak için atıklarımı azaltmanın 3 yolu şunlardır:
1.
2.
3.

Yeniden kullanılabilirse,
ne yapabilirim?

Konu 4

Atık azaltma

Konu 4’deki yeni kelimelerin anlamını
hatırlıyor musunuz?
Kelimelerin anlamını okuyarak anlamıyla eşleştirin.
Anahtar Sözcük

Anlamlar
Mikroorganizmalar ve oksijen tarafından parçalanmış olan organik madde.
Güç ya da önem sırasına insanların grubu ve birşeylerin grubu.
Malzemelerini tekrar tekrar kullanarak hiçbir atık yaratmamayı amaçlayan sistem.
Yer altındaki çatlaklarda ve boşluklarda bulunan su.

Artık ihtiyacımız olmayan, istenmeyen ve atmak istediğimiz ögeler.
(Bakteriler gibi) diğer canlılar tarafından küçük parçalar halinde
parçalanabilen bir şey.

Dışarı atmayın!
Aşağıdaki farklı öğeleri inceleyin. Bazılarını dışarı atmayın!
Yeniden kullanabileceğimiz cisimleri boyayın.

Cisimleri nasıl yeniden kullanabileceğimiz hakkında ne düşünüyorsun?
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Temizlik zamanı!
Üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci
olarak, denizleri, nehirleri ve gölleri
temiz tutmak bizim görevimiz.
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Kronometrenizi eğitmeninizin verdiği
süreye ayarlayın.
Temizlik yapmak için sana
verilen süre bu kadar!

Ne buldun?
Cisim

Nerede buldun?

Onunla ne yapabilirim? (Tekrardan
kullanma, geri dönüşüm, kompost,
bertaraf etme )

Bilgilendirme Zamanı
.

En çok topladığım atık türü :

.

Sebebi :
Üst düzey sürdürülebilir bir yelkenci olmak için atıklarımı azaltmanın 5 yolu şunlardır:
1.

4.

2.

5.

3.

Yeniden kullanılabilirse,
ne yapabilirim?

