GERİ DÖNÜŞÜM ETKİNLİKLERİ

O ZAMAN HADİ ATIKLARIMIZI DEĞERLENDİRELİM!
NOT: ETKİNLİKLERİMİZİN EBEVEYN KONTROLÜNDE GERÇEKLERŞTİRİLMESİNİ ÖNERİYORUZ.
DÜĞMELERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

Sadece düğme ve yapıştırıcı kullanarak sizde harikalar yaratabilirsiniz. İşte size evdeki artık
düğmelerle uygulayabileceğiniz pratik etkinlikler.
Gerekli Malzemeler: Farklı boyut ve renklerde düğmeler, kuvvetli yapıştırıcı, resim
çalışmaları için A4 kağıdına basılı şablon resimler (nasıl bir resim tercih ederseniz).

ATIK KAVANOZLARLA ASMALI FENER YAPIMI

Reçel kavanozları her zaman işe yarar: Küçük birer fener olarak loş yaz akşamlarına biraz
aydınlık kazandırır.
Gerekli malzeme
Boş reçel kavanozları Cam boyası
Kuvvetli tel
Pense
Küçük mumlar (Tea - light)

Nasıl yapılır?
Reçel kavanozlarının bazılarını cam boyası ile boyayıp kurumalarını bekleyin. Kavanozun
çapından biraz daha uzun kalacak şekilde teli pense ile kesin. Telin ortasını büküp bir ilmek
oluşmasını sağlayın. Ardından teli kıvırarak kavanozun ağzına geçirin. Uç kısımlarını
birleştirip yeniden bir ilmek oluşturun. Telden yeniden bir parça kesin ve ilmeklerden geçirip
bir askı oluşturun. Tea - light mumları kavanozlara yerleştirip ister masaya bırakın, isterseniz
bahçenizdeki çalılara veya ağaçlara asın.
PET ŞİŞEDEN BİLEKLİK
Evinizde artmış kumaş parçaları varsa ya da yoksa hemen bir terziden artakalan kumaş
parçaları isteyiniz bu muhteşem bilekliği yapmak için. Bir de su içtiğimiz 0,5 lt. pet şişe
işimizi görecektir.
Gerekli Malzemeler: *0,5 lt pet şişe *Dikiş İğnesi, iplik *İstediğiniz bir türde artık kumaş
parçaları

Pet şişenin gösterilen kısmı fotoğraftaki gibi kesilir. Bitiş kısımları bileği rahatsız etmemesi
için makas yardımıyla yuvarlanır. Belirlediğimiz kumaşlar pet şişe üstünde ölçülerek iki parça
elde edilecek şekilde kesilir. Üste gelecek parça kısmına istediğimiz şekilde işlemeler veya
süslemeler ( pul ya da bocukta kullanılabilir) yapılarak pet şişe parçası içine alınarak dikilir
veeee bilekliğimiz hazır.

ESKİ ÇORAPLARDAN OYUNCAK YAPIYORUZ
Bugünkü konumuz eski çoraplardan yapılan yepyeni muhteşem oyuncaklar! Her şeyin
kanserojen malzeme içerdiği günümüzde siz de eski çorapları değerlendirip çöpe atmamak
adına böyle bir projeyi hayata geçirebilirsiniz. Aynı oyuncakları eldiven, kazak, süveter,
pantolon gibi eskileri değerlendirmek için de yapabilirsiniz görsellerde sizin için birçok
oyuncak yapımı paylaşıyoruz ihtiyacınız olan malzemeler ise sadece elyaf, iğne-iplik ve eski
giysilerden ibaret herkese keyifli etkinlikler.

YUMUŞACIK KEDİCİKLER

Malzemeler: Eski Havlu, ip, makas, göz (evinizde göz yoksa boncukta veya düğme
kullanabilirsiniz.)

ESKİ CDLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ
CDLERDEN ÇERÇEVE YAPIMI

Malzemeler: Çizikleri olmayan, temiz bir CD, bir fotoğraf; ince kurdele veya kalın ip,
yapıştırıcı, makas, cetvel, küçük süsler.
Yapılışı: CD nin üzerine yapıştırmak istediğiniz fotoğrafı ölçülerine göre daire şeklinde
kesin. Fotoğrafı, cd nin parlak yüzeyine yapıştırın. Kuruyana kadar bir kenarda bekletin. 10
cm kurdele keserek cd nin arkasından asma yeri oluşturun. Resmin etrafını dilerseniz bocuk
pul veya sim ile süsleyebilirsiniz. İşte size yepyeni bir çerçeve dilerseniz çerçevelerinizin
sayısını arttırıp biriyle birleştirebilir ve albüm olarak duvarınıza asabilirsiniz.

CD LERDEN YAPILAN DUVAR SÜSLERİ

CD lere fotoğraf yapıştırmadan duvar süsleri de yapabilirsiniz veya cd leri küçük parçalara
ayırarak tutkal, yapıştırıcı ve boya yardımı ile dekoratif çerçeve ve aynalar yapabilirsiniz.
İşte sizlere evde uygulayabileceğiniz örnekler;

PLASTİK ATIKLARDAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞÜMLER

Evinizdeki plastik atıklarla muhteşem geri dönüşümler yapmak elinizde. Örneğin boş
meşrubat şişelerinden veya deterjan kaplarından akrilik boyası veya ahşap boyası ile
boyayarak muhteşem saksılara dönüştürebiliriz. Çiçekleri dikmeden önce toprağın altına biraz
çakıl döşediğinizde ise fazlalık su zemindeki çakıllara süzüleceğinden saksılara delik açmak
zorunda değilsiniz.

Malzemeler: *Boş plastik şampuan kutusu. *Yapıştırıcı *makas *maket bıçağı *siyah ve
beyaz kaplama yoksa el işi kağıdı da olabilir *Çift taraflı bant

ATIK KAVANOZLARDAN KAR KÜRELERİ YAPIMI

Malzemeler: Küçük bir kavanoz (bir bebek maması ya da reçel kavanozu işe yarar);
kavanoza girecek büyüklükte plastik hayvan ya da biblo; zımpara kağıdı; yapıştırıcı; aseton;
bebe yağı; 1/2 kaşık beyaz sim.
Yapılışı: Kavanozun kapağının iç kısmı pürüzsüz olsun diye zımpara kağıdıyla zımparala.
Biblonun ya da plastik hayvanın altını, kapağın ortasına yapıştır. Yapıştırıcı kenarlardan
taşarsa, asetonla temizle. 4 saat kurumasını bekle. Sonra kavanoza bebe yağı doldur. Yarım
kaşık simi ekle. Kavanozun ağız kısmına da yapıştırıcı sür. Kapağı sıkıca kapat ve dört saat
bekle. Sonra kavanozu ters çevir, bırak kar yağsın!
İçini

süslemek

için

kullandığımız

malzemeleri

dilediğiniz

gibi

değiştirip

zenginleştirebilirsiniz.

TAVUK YAPIYORUZ

Malzemeler: *Yapıştırıcı *Plastik kaşık *2 tane göz pamuğu *Makas *Beyaz ve kırmızı fon
kartonu
Yapılışı: Fon kartonu ikiye katlanarak kanat şekli kesilir. Kırmızı fon kartonuyla da tavuğun
ibikleri, gagası ve papyonu çizilip kesilir. Kaşığın sap kısmına kanatlar ve kaşığın sapı ortada
kalacak şekilde pamuklar iki tarafa yerleştirilip yapıştırılır. Sonra ise tavuğumuzun ibiği
papyonu ve gagası yapıştırılır… İşte kaşık tavuğumuz hazır.

