
İklim için Meydan Okumalar  
Hadi yapalım!

İklimi korumak pahalı ve zor olmak zorunda değil, uzun da sürmesi gerekmez. Mini meydan Okumalar’dan kaç tanesini 
beraber yapabilirsiniz? İklim koruma mücadeleni, İklim için Meydan Okumalar posteri ile görünür hâle getirin. Hadi yapalım!

İklim için Meydan Okumalar Projesi hakkında:
İklim için Meydan Okumalar Projesi, gençleri iklim krizinin kendi yaşamları üzerindeki etkileriyle baş etmelerinde desteklemektedir. Günlük yaşamlarında iklimi korumak için neler 
yapabileceklerini kendileri öğrenirler. İklim için Meydan Okumalar, Teach First Deutschland gGmbH ve BildungsCent e.V‘nın ortak projesidir. Proje, Federal Ekonomik İşler ve İklim 
Koruma Bakanlığı‘nın Ulusal İklim Koruma Girişimi ve BNP Paribas Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

Take Two – İklim koruma   
mücadelesi için küçük adımlar

Bütün Mini Meydan Okumaları, İklim için Meydan Okumalar 
 posterinin yanına as. Her öğrenci, Mini Meydan Okumalar 
dan tamamlamak istediği iki tanesini seçer. Öğrencileriniz 
bir Mini Meydan Okumayı tamamladıklarında, isimlerini 
posterdeki ilgili konu alanlarına yazarlar.

Haftada bir fikir alışverişinde bulunun: Mini Meydan Okuma-
lar öğrenciler için nasıldı? Bir şey öğrendiler mi? Onları ne 
zorladı? Ne eğlenceliydi? 

 Hepsini yap – Mini  
Meydan Okumalardan kaç  

tanesini tamamlayabilirsiniz?
Öğrencilere, Mini Meydan Okumalar setinin tamamı verilir. 
İklim için bu sefer ki meydan okuma, mümkün olduğunca çok 
sayıda Mini Meydan Okumalar tamamlamaktır. Öğrenciler, 
tamamlanan her Mini Meydan Okuma için, setlerinden ilgili 
kartı kesip, örneğin yapışkan bir şeritle posterdeki ilgili konu 
alanına yapıştırırlar. Öğrenciler bir Mini Meydan Okumayı 
tamamladıklarında ilerleme çubuğuna bir çizgi çizerler. Bu 
şekilde, tamamladıkları tüm Mini  Meydan Okumaları takip 
ederler.

İklim koruma mücadelesi için motivasyonu artır:
Öğrencilerinizle birlikte alt hedefler  belirleyebilirsiniz. 
Öğrencileriniz ilk 50 Mini Meydan Okumayı tamam ladığında 
ve ilerleme çubuğunda 50 çizgi olduğunda, birlikte bir şeyler 
yapabilir ve başarınızı  kutlayabilirsiniz! Örneğin, birlikte 
dondurma yemeye gidin veya öğrenci lerinizin en sevdiği 
filmi izleyin.

İşte ilham almak için kullanabileceğin iki yöntem:

İklim için Meydan Okumalar posteri ve  
Mini Meydan Okumalar için talimatlar

İklim için Meydan Okumalar posteri, sınıfa veya bir gençlik merkezine asılabilir. Mini Meydan Okumalar, iklimi korumayı ve bu 
konu hakkında düşünmeyi teşvik eder. Mini Meydan Okumaları günlük okul hayatına entegre etmenin birçok yolu vardır: 
Derse giriş olarak bir Mini Meydan Okuma yapın. Veya iki sınıf birbiriyle yarışır ve bir ayda en fazla Mini Meydan Okumaları 
kimin tamamlayabileceğini bulur. Sence biraz renksiz mi oldu? O halde, öğrencilerinizin çözmüş oldukları Mini Meydan 
Okumaları postere yapıştırmadan önce renklendirmelerini sağlayın. Bunu kendi iklim mücadeleniz yapın!

İklim koruma mücadeleni görünür hâle getir!
Öğrencileriniz ile beraber, iklim değişikliğini önlemek için başka çalışmalar 
yaptınız mı? Yaptığınız çalışmaları, İklim için Meydan Okumalar posterindeki, 
 „Bizim Meydan Okumalarımız“ alanına yazın veya çizin. Bunun için ilham kaynağı 
ve ilginç videolar, oyunlar ve öğretim materyallerini şu adreste bulabilirsiniz:  
www.klimachallenges.bildungscent.de/inspirationen/

Ortak iklim mücadelemiz: fikirleri paylaşmak ve başarıyı kutlamak
İklim için Meydan Okumalar posteri ve Mini Meydan Okumalar ile nasıl çalışacağınıza dair başka fikirleriniz var mı? 
 Sizin ve öğrencilerinizin aklına, başka Mini Meydan Okumalar da geldi mi? İklim için Meydan Okumalar posteri ve Mini 
 Meydan  Okumalar ile neler yapacağınızı merak ediyoruz. Tamamlanmış İklim için Meydan Okumalar posterinin bir 
 resmini çekin.  #KlimaChallenges etiketini kullanarak başarılarınızı bizimle sosyal medyada paylaşın veya fikirlerinizi  
klimachallenges@ bildungscent.de  adresine e-posta ile gönderin! 

1.

Tarafından yürütülmektedir: Tarafından finande: edilmektedir. 

İklim koruma mücadelesi için motivasyonu artır:
Tamamlanan Mini Meydan Okumalar için küçük ödüller 
 olabilir. Bu renkli bir çıkartma, küçük bir şeker veya „bir 
kereliğine  ödevini yapma“ kuponu olabilir.

2.



Mini Meydan 
Okumalar 

İklim için Meydan Okumalar projesi hakkında daha fazla bilgiyi www.klimachallenges.bildungscent.de adresinde bulabilirsiniz.
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Yiyecek ve Alışveriş

Genellikle ihtiyacımız olmayan şeyleri satın 
alırız. Sana bir şey satmaya çalışan bir reklam 
gördüğünde veya duyduğunda bir yudum su iç.

Almanya‘da her insan yılda ortalama 30 kilo 
yeni giysi alıyor. İkinci el eşyaları (internette) 
nereden satın alabileceğinizi öğren.

Süpermarkette, Almanya‘da yetiştirilen ve uzun 
bir taşıma yolu olmayan 3 meyve bul.

Kendi kozmetik ürünlerini kendin yap. 
İnternetten, şekerli peeling veya yüz maskesi 
gibi, kendin yap tarifleri bul.

Bir gün boyunca sadece musluk suyu iç. 1 litre 
musluk suyu, satın alınan şişelenmiş suya göre 
500 kat daha az CO2 tüketir.

Et, süt ve peynir gibi hayvansal ürünlerin 
üretimi iklimimiz için birçok zararlı gaz 
oluşturur: Bir hafta boyunca öğle veya akşam 
yemeğini etsiz ye.

Fair Trade, ürünlerin, işçiler ve çevre için iyi 
koşullar altında üretilip, ticaretinin yapılması 
anlamına gelir. Hangi Fair Trade sembollerinin 
olduğunu ve bu sembollerin neye benzediklerini 
öğren. Süpermarkette, üzerinde Fair Trade 
sembolü olan 5 ürün bul.

Bir yıldır giymediğin kaç tane kıyafetin 
olduğunu say.

Hala iyi olan yiyecekler çöp kutusuna atılmaz: 
Sınıfından biri beslenme çantasındaki 
atıştırmalığı yemek istemiyor mu ? Ona, 
atıştırmalığını seninle değiştirmek isteyip 
istemediğini sor!
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Çevre ve Geri Dönüşüm

Sakız büyük ölçüde plastikten oluşur ve bu 
nedenle çevreye zararlıdır. Bu yüzden sokağa 
atılmamalıdırlar! Sınıf arkadaşlarını bu konuda 
bilinçlendir. Arkadaşlarınızla okul bahçesinde 
yere yapışan tüm sakızları tebeşirle işaretle.

Yolları ve kaldırımları kaplayan ağaçlar, çok 
az yağmur yağdığında ve çok sıcak olduğunda 
kuruyabilirler. Yaz aylarında bir sokak ağacını 
haftada en az 8 litre suyla sula veya kışın kuru 
bir ev bitkisini sakla.

Ailene ve sana ait, iade edilebilir kutu ve şişeleri 
bir hafta boyunca topla ve süpermarkete iade 
et. Deposite parası ile, iklimi koruma mücalesi 
için ne yapabilirsin?

Plastik poşetler, atılmadan önce genellikle 
sadece 25 dakika kullanılır ve onların yok 
olmaları yüzlerce yıl alır. Bir hafta boyunca 
alışverişini yeni plastik poşet kullanmadan yap 
ve her zaman yanında bir bez çanta bulundur.

Evinde bozuk bir şey bul ve onu tamir et.

Bir ağaç kabuğu resmi çiz: Güzel olduğunu 
düşündüğünüz bir ağacın kabuğuna bir parça 
kağıt yerleştir. Yumuşak bir kurşun kalem veya 
tebeşirle hafifçe çizin. Şimdi ağaçtan bir yaprak 
al, kağıdın altına koy ve tekrar boya.

15 dakika Plogging yap: Bir çöp torbası ve plastik 
eldivenlerle 15 dakika koş. En az 15 kez etraftaki 
çöpleri topla.
„Plogging“, „jogging“ ve İsveççe „plocka“ kelimelerinin bir karışımıdır. Bu 
„toplamak“ anlamına gelir. Yani plogging, koşu sırasında çöp toplamaktır.

Dışarıda güzel bir yerde otur ve çevreni 15 
dakika gözlemle. Gördüğün ve duyduğun 
böcekleri say.

Piller, evdeki çöp kutusuna atılmaz. Pilde, 
yeniden kullanılabilecek değerli maddeler 
ve çevreye zarar veren tehlikeli maddeler 
vardır. Evindeki tüm eski pilleri topla ve bir 
süpermarketteki pil toplama kutusuna götür.
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Bir hafta boyunca ekran süreni takip et ve 
telefonunla, TV izleyerek veya tabletinle sadece 1 
saat geçirebileceğin bir gün seç.

Benzin veya dizel yerine elektrikle çalışan 
arabalar iklim için daha iyidir. Okula giderken 
gördüğün elektrikli araç şarj istasyonunlarını 
say.

İlgi çekiçi içerikleriyle, kendisini iklimi koruma 
mücadelesine adamış bir influencer bul. Hesabı 
bir hafta boyunca takip et. 3 gönderiyi beğen ve 
beğendiğin bir gönderiye yorum yaz.

Dünyanın geleceği için 3 dileğin var. Bu 3 
dileği yaz ve başka birine onlardan bahset. 
Cümlelerine şöyle başla: „Keşke yeryüzü...“

Süre tut ve bir haftalığına yaz: Cep telefonunun 
pili şarj olduktan sonra ne kadar dayanıyor? 
Kendi cep telefonun yoksa, ailenden birinin cep 
telefonu için süre tut.

İyi bir gelecek için birçok iyi fikre ihtiyacımız 
var. Tüm CO2‘yi havadan veya tüm çöpleri 
okyanuslardan nasıl çıkaracağız? Yaratıcı ol 
ve biz insanların dünyayı temiz tutmasına 
yardımcı olacak Geleceğin Makinesinin resmini 
çiz.

Gelecekte dünya nasıl görünecek? Hala iklim 
değişikliğini durdurma şansımız var mı? Bu 
videoyu izle ve sana gelecek için umut veren 
en az bir bilgiyi not et. Hala iklim değişikliğini 
durdurabilir miyiz? 
https://www.youtube.com/
watch?v=FvjbhiILmPk

İki cümleyi tamamla ve düşüncelerini başka 
biriyle paylaş:
  Artık hiç araba olmasaydı, sonunda …

yapabilirdim.
  Artık hiç araba olmasaydı, … yapamazdım.

Alman rapçi Alligatoah‘ın „Lass liegen“ 
şarkısını dinle. Ayrıca video ve beraberindeki 
metni de izleyebilirsin. Bu şarkının, iklim 
koruma mücedelesi ile olan bağlantısını biliyor 
musun? İklimi koruma mücadelesine kendini 
adamış başka yıldızlar tanıyor musun?
https://www.youtube.com/
watch?v=stYO0zpvJ0s 

Gelecek ve Digital Dünya

https://www.youtube.com/watch?v=FvjbhiILmPk
https://www.youtube.com/watch?v=FvjbhiILmPk
https://www.youtube.com/watch?v=stYO0zpvJ0s
https://www.youtube.com/watch?v=stYO0zpvJ0s
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3 arkadaşınla, iklim değişikliği hakkında ne 
düşündüklerini konuş. İklimi korumak için 
bir şeyler yapmanın neden önemli olduğunun 
3 nedenini yaz. Ayrıca seni, iklim koruma 
mücadelesine katılmaktan alıkoyan 3 nedeni de 
yaz.

Bölgenizde hangi hayvan koruma veya çevre 
kuruluşlarının olduğunu ve bu kuruluşların 
yardıma ihtiyaçları olup olmadığını öğren.

İki öğretmene, iklimi koruma mücadelesi 
için neler yaptıklarını ve tek başlarına veya 
öğrencileriyle hangi iklim koruma projelerini 
yaptıklarını sor.

2 Post-it nota „Bahse girerim ellerini sadece 
soğuk suyla yıkamaya cesaret edemezsin!“ 
yaz. Notun arkasına da şunu yaz: „Teşekkürler, 
sevgilerimle, İklim!“. Post-it notlarını 
tuvaletlerdeki lavaboların üzerinde göze çarpan 
bir yere as.

Büyükanne ve büyükbabanızla bir iklim 
röportajı yapın. Onlara şu tür sorular sor: 50 yıl 
önce hayat nasıldı? Daha önce daha fazla kar var 
mıydı? Nasıl enerji tasarrufu yapabileceğime 
dair ipuçlarınız var mı? Geleceğimin iklim 
değişikliği tarafından tehdit edilmemesi için ne 
yapabilirsiniz?

Öğretmenine iklim testi yap: Onlar için iklim 
değişikliği hakkında 3 kısa sınav sorusu 
düşünün. Öğretmenin, her yanlış cevap için, 5 
squat yapmak zorundadır.

Grup ödevi: İklim koruması için iklim aktivisti 
olarak çalışan Greta Thunberg hakkında bir 
poster tasarla. Şu bilgileri bul: Kaç yaşında? 
Nereli? Tam olarak ne için mücedele ediyor? 
Ondan önemli bir alıntı var mı? Greta Thunberg 
ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: 
https://www.kindernetz.de/wissen/klima-
aktivistin-greta-thunberg-100.html

İklimi kurtarmak için hepimiz şimdi harekete 
geçmeliyiz. Ancak, iklim koruma mücadelesi 
için daha çok vakte ihtiyacınız olacak. Okul 
yönetiminizle, ikili veya üçlü olarak bir randevu 
alın ve okul saatleri içinde iklim mücelesi 
çalışmaları yapmak için izin isteyin. Örneğin 
iklim için bir proje haftası düzenlemeye ne 
dersiniz?

Yaratıcı ol: “Bir günlüğüne belediye 
başkanıydım ve iklim hakkında neler yaptım” 
adlı kendi hikayeni yaz.

Birlikte ve Katılımcı

https://www.kindernetz.de/wissen/klima-aktivistin-greta-thunberg-100.html
https://www.kindernetz.de/wissen/klima-aktivistin-greta-thunberg-100.html


Mini Meydan 
Okumalar 

İklim için Meydan Okumalar projesi hakkında daha fazla bilgiyi www.klimachallenges.bildungscent.de adresinde bulabilirsiniz.

Bu
ra

ya
 b

ir 
M

in
i M

ey
da

n 
O

ku
m

a 
da

ha
 e

kl
ey

eb
ili

rs
in

.

Ellerini bir hafta boyunca sadece soğuk su ve 
sabunla yıka. Böylece suyun ısıtılması için hiç 
enerji harcanmamış olur ve ellerin de temiz 
kalmaya devam eder.

İçinde, elektrik tasarrufu için en az 2 ipucu olan 
bir şiir yaz.

Bir gün boyunca okuldaki lambalara dikkat et. 
Işıkları, gerekmediğini fark ettiğinde kapat.

İnekler geğirip gaz çıkardığında ne ortaya 
çıkar? Sindirim yoluyla hangi sera gazının 
üretildiğini bulmak için internette araştırma 
yap.

Bir gün boyunca, cep telefonu, buzdolabı veya 
ışık düğmesi gibi bir elektronik cihazı her 
kullandığında, bir çömelme veya başka bir 
egzersiz hareketi yap.

Kutup ayılarının, iklim değişikliği nedeniyle 
nasıl tehdit altında olduğunu bu video ile öğren 
ve ailenden birine açıkla. 
https://www.youtube.com/
watch?v=Wz7V1GuAfZk

Hangi otomobil markalarının elektrikli 
otomobil ürettiğini öğren.

En fazla CO2 tasarrufu sağlayan şey nedir? Hiç 
birşey yapmamak! 5 dakika sessizce oturun 
ve hiçbir şey yapmayın. Telefonunuzda bir 
zamanlayıcı ayarlayın. İkiniz de dayanabilecek 
misiniz? Aklınıza iklim koruması hakkında 
hangi düşünceler geliyor? Daha sonra fikir 
alışverişi yapın. 

Telefonunuzda duş almak için bir zamanlayıcı 
ayarla. Sadece 5 dakikan var. Sabunlanırken ve 
saçını yıkarken suyu kapat.

İklim Değişikliği ve CO2

https://www.youtube.com/watch?v=Wz7V1GuAfZk
https://www.youtube.com/watch?v=Wz7V1GuAfZk
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