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 Aslında çocuklar çevrelerine, doğaya ve 
buralarda yaşayan böcek, ağaç, çiçek, 
hayvanlar gibi tüm canlılara karşı doğal olarak 
ilgililerdir. Zamanlarını doğada geçirmek, 
gördükleri şeyleri merak ederek incelemek ve 
hakkında öğrenmek çocuklar için çok 
zevklidir. Bu nedenle onların bu ilgi ve 
meraklarından yararlanarak çocukların 
mümkün olduğunca sık doğaya çıkmalarını 
sağlamak gerekir. Doğadaki dengeyi, doğanın 
döngüsünü ve nasıl işlediğini, bu işleyişin 
atılan çöp ve atıklarla nasıl bozulduğunu 
anlamalarına yardımcı olmak, çocukların geri 
dönüşümü daha bilinçli ve istekli yapmalarını 
sağlayacaktır. 
 K I R Ş E H İ R  K O L E J İ  A K D  K İ D S 
ANAOKULU olarak öğrenci ler imiz i le 
yürütmüş olduğumuz GERİ DÖNÜŞÜM 
PROJESİ’nde geliştirilen materyallerin 
sunumu i le  çevre b i l inc in i  ar t t ı rmak 
hedeflenmiştir. Projeye katılan saygıdeğer 
öğretmenlerimize ve sevgili miniklerimize çok 
teşekkür ederiz. 

 Hepimiz biliyoruz ki doğa ve çevrenin 
korunması doğadaki tüm canlıların sağlığı için 
yapı labi lecek en önemli  şeydir.  Geri 
dönüşümle kazanı lab i lecek at ık lar ın 
değerlendirilmesiyle çöp miktarı azalacak, 
çevre ve doğa kirlenmeyecek, atık maddelerin 
tekrar kullanımı ile ekonomiye katkı sağlanmış 
olacaktır.

Doğayı Seven Çocuk Zarar Vermek İstemez

Geri Dönüşümün Yaygınlaşması İçin Önce 
Çocuklar
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Emekle yapılan bir hediyeden daha 
kıymetlisi ne olabilir ki…

K I R Ş E H İ R  K O L E J İ  İ L K O K U L 
öğrencileri yeni yılı kendi tasarladıkları 
YENİ YIL KARTLARI ile karşıladı. Atık 
kağıtların değerlendirilmesi ve tebrik 
kartı geleneğini devam ettirmek amacı 
ile ilkokul öğrencilerimiz yeni yıl tebrik 
kartları tasarladı. Sevdiklerine kendi el 
emekleriyle yapmış oldukları bir 
hediyeyi vermenin sevincini yaşadılar.
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 Öğrencilerimizin bu duyarlılığı bizleri oldukça mutlu etti 

 Hayatımızda büyük önemi olan enerjinin bilinçli bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla her yıl  ocak ayının ikinci 
pazartesi günü ile başlayan hafta, “ENERJİ TASARRUFU 
HAFTASI” olarak kabul edilmiştir. Bu hafta boyunca yurdumuzda 
enerji, tüketimi ile ilgili toplantılar yapılır. Konuşmalar, konferanslar 
düzenlenir. Gazete, radyo, televizyon gibi yayın ve haberleşme 
araçlarında yayınlar yapılır. Bu yayınlarda enerjinin anlam ve 
önemi, enerji savurganlığının önlenmesi örneklerle anlatılır.

 * Evimizde, işyerlerimizde gereksiz lambaları yakmamalıyız. 
Mümkün olduğu kadar az sayıda ampul ve az elektrik harcayan 
ampuller ve lambalar kullanmalıyız.

 * Evimizi, apartmanımızı soğuktan en iyi şekilde koruyacak 
şekilde yapmalıyız. Kapı ve pencerelerin soğuğu veya sıcaklığı 
iletmeyecek şekilde yapılmasına dikkat etmeliyiz. Böylece 
ısınmak için daha az enerji kullanmış oluruz. Ödediğimiz 
paralarımız en iyi şekilde değerlenmiş olur. Petrolde dış ülkelere 
daha az para öderiz. Paramız yurdumuzda kalır.

 * Buzdolabımız, çamaşır makinemizin ve diğer elektrikli 
aletlerde elektrik tasarrufuna çok dikkat etmeliyiz.
 * Radyo, televizyon, müzik seti, video gibi araçlarımızı 
gerektiği zaman ve yeteri kadar kullanmalıyız. Radyonun, 
televizyonun bütün yayınlarını izlemek bazen gereksizdir. 
Sabahtan yatıncaya kadar video, müzik seti kullanmak 
savurganlıktır.

 * Suyu boşa akıtmamalıyız. Bozuk muslukları onarmalıyız.

 * Kamyon, kamyonet, otomobil gibi motorlu araçlarımızı 
gelişi güzel kullanmamalıyız. Onların fazla yakıt yakmalarına 
sebep olmamalıyız.

 Okulumuz öğrencileri ile yapılan online ders ve etkinliklerde 
öğrencilere enerji tasarrufunun önemi hakkında konuşmalar 
yapıldı. Öğrencilerin bu konuya oldukça merakla yaklaştılar. Öyle 
ki kendi yapabilecekleri tasarruflardan bahsettiler. Bu görüşleri 
genel olarak aşağıdaki gibi başlıklara almak mümkündür.
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